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َوّّّْْْ؛ِتهاّْءاي  َّْركِّْلَيدَّبَّرو ِّْاَليكُّْمب  ُّْهٌّْبَّْانَزلن  ِّْكت  ّْ

 (92سوره مبارکه ص/ آیه )  ِلَيَتَذكََّرُّْاوُلواّْاالَلبابِّْ
نزول قرآن است و انگيزه نزول قرآن بر بشر آن است كه راه سعادت و  ،قرآن كتاب هدايت و انسان سازي است. انگيزه بعثت

يابد كه از گذرگاه گاه در اعماق قلب مؤمن راه ميافزاي اين كتاب شريف آنروح هدايت را بيابد و خود را تزكيه نمايد. آيات

قرائت و انس مستمر با فهم و تدبر و تأمل عجين شده و عالوه بر ساختن باورها در اعضاء و جوارح او تبلور و تجلي يابد. 

ساز اي انسانههم و دريافت مفاهيم و گزارهفمقدمه تحقق فرهنگ قرآن در جامعه اسالمي، در ميان يكايك مؤمنان، توانايي 

به عنوان يكي از  اي مبارك و نوراني مصحف شريف است.  مركز قرآن و حديث كريمه اهل بيت هآن كتاب كريم از واژه

عملي شيعي، متكي بر اصول  و به عنوان ارائه دهنده الگوي هويتي بيت مراكز وابسته به آستان پر نور حضرت كريمه اهل 

هاي دف نوراني اقدام به برگزاري دورهبه منظور ايجاد زمينه براي دست يافتن به اين ه هاي اسالم ناب محمديارزش و

 الذكر نموده است. م قرآن كريم با ضوابط آموزشي ذيلآموزش ترجمه و مفاهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف : کلیات

 ف( هد1ماده 



تعالي جامعه اسالمي از طريق آشنايي فراگيران با ترجمه و  رشد وسازي براي ترش فرهنگ غني قرآن كريم و زمينهگس 

 و ادعيه مأثورهمفاهيم قرآن كريم 

 ثبت نام( شرایط 2ماده 

 1دارا بودن مدرك سيكل 

 ارائه مدارك ثبت نام 

  ( انتظار از فراگیران دوره4ماده 

آشنا شده، بتوانند تركيبات و آيات قرآن و ادعيه معروف رود با معاني واژگان قرآن كريم از فراگيران اين دوره انتظار مي

 كريم را به صورت روان ترجمه نمايند.

 ب( مشخصات آموزشی دوره 

 کالس : الگوی برگزاری ( 5ماده 

 گردد:قالب هاي زير اجرا مياز  يمتناسب با شرايط درخواستي فراگيران و تأييد گروه علمي مربوط در يك ،هاكالس

 تعداد نفرات در هرکالس زمان هر جلسه دورهقالب اجراي 

 دقيقه 06 روزه هر
 نفر 02تا  06

 دقيقه 57 سه جلسه در هفته

 

  

                                                           

 شود.کالس بندی ها بر اساس سن و مدرک تحصیلی متقاضی انجام می. 1 



 محتوای آموزشی ( 6ماده 

 است:متناسب با نياز و درخواست فراگيران هر يك از متون زير قابل ارائه  

 

اند مشروط به ارائه مدرك گذراندن دوره و موفقيت در ها را گذراندهبخشي از دوره ،متقاضياني كه در ساير مراكز (7ماده 

 باشند.آزمون ورودي تعيين شده از جانب مركز مجاز به حضور در كالس مي

گردد و ساير جلسات هفته به زمان با آغاز دوره مصحف يك روز در هفته برگزار ميكالس قرآن صاعد هم (8 ماده

 شود.در همه جلسات مصحف آموزشي تدريس مي ،يابد. پس از پايان دوره قرآن صاعداختصاص ميمصحف آموزشي 

 هاي مربوط بالفاصله دوره تكميلي آغاز گردد.بعد از گذراندن دوره مقدماتي و قبولي در آزمون: 1 تبصره

 نامه هاي هر دوره مستقل از هم است و مبتني بر يكديگر نمي باشد.گواهي :2تبصره 

ازگشت از مرخصي به پس از ب مصحف آموزشي نياز به مرخصي داشته باشد، يدر دوره ،در صورتي كه فراگيري (9ماده 

در غير اين  و تواند به كالس قبلي خودش ملحق شودهاي مربوط ميو قبولي در آزمون هاي جاماندهشرط جبران جزء

 يابد.حضور مي شودتوسط آموزش تعيين ميديگري كه متناسب صورت در كالس 

 

تعداد نفرات 

 در هرکالس

میزان 

تدریس 

در هر 

 جلسه

 متن آموزشی مؤلف تعدادجلسات
سبك 

 آموزشی

 نفر 02تا  06

هر جلسه 
يك 
 درس

 60جلسه ) هر جلد  77
جلسه آموزش و دو جلسه 
آزمون و يك جلسه آزمون 

 جامع سه جلد (

استادان محدث، 
صفار هرندي و 

 عالمي

 آموزش ترجمه و  مفاهيم سه جلدي
سطح 
 مقدماتي

بر اساس 
واژگان 
 پركاربرد

هر جلسه 
 دو صحفه

 

جلسه )مجموعا  60هر جزء 

 66جلسه در هر جزء   006

جلسه آموزش و دو جلسه 

 آزمون(

 مصحف آموزشي ترجمه و مفاهيم

 )به ضميمه كتاب زبان و معارف قرآن(

سطح 
 تكميلي

هر جلسه 
يك 
 درس

 61جلسه ) هر جلد  20

جلسه آموزش و دو جلسه 

 آزمون (

 قرآن صاعد



 ج ( آزمون

 گردد.زء آزمون كتبي برگزار ميو پايان هر جلد يا هر ج نيمهدر  (11ماده 

 شرط شركت در آزمون پاياني هر جلد يا هر جزء، حضور در آزمون ميان دوره است.( 11ماده 

 مي باشد. 06از  67 ر آزموننمره قبولي د (12 ماده

 شود.هفته پس از پايان دوره برگزار مييك  ،ترجمه و مفاهيمآزمون جامع از سه جلد  (13ماده 

هاي مجدد فراگيراني كه موفق به كسب نمره قبولي نشوند فقط يك بار مطابق ضوابط مجاز به حضور در آزمون( 14ماده 

 باشند.مي

 شود.صادر ميجزء  7مصحف در پايان هر  و گواهينامه ترجمه و مفاهيم قرآن كريم و قرآن صاعد در پايان دوره،( 15ماده 

 به اين صورت خواهد بود:نحوه محاسبه معدل ( 16ماده 

  0آزمون جامع پاياني : ضريب        6پايان هر جلد : ضريب  هايآزمون ترجمه و مفاهيم:

 (0 (÷0×معدل نمرات پاياني هر جلد + )آزمون جامع)

 معدل نمرات پاياني هر جلدقرآن صاعد: 

 پاياني هر جزء معدل نمرات مصحف: 

 

  رسيده و در تاريخ  به تصويب              توسط  /        /  بوده و در تاريخ  تبصره 2و  ماده 16اين آيين نامه مشتمل بر 

 ابالغ گرديده است.                 توسط  /          /

 


