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 میکر قرآن حفظ آموزش یهادوره نامه نییآ

 میکر قرآن حفظ آموزش یهادوره نامهنییآ: عنوان
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 مقدمه

ي اهلل علیه و آله نازل م معتبرترین منبع معارف الهي است که از جانب خدای سبحان بر پیامبر خاتم صلّقرآن کری

های جهل و ناداني و رساندن او به نور معرفت و بندگي خداوند رهایي انسان از تاریكي گشت. رسالت این کتاب شریف،

مسیر هدایت را تا سرمنزل سعادت  ،لب نور کندو از آن ط زندآن که در محضر این منشور وحي زانوی ادب است. 

 خواهد پیمود. 

سازد انس دائمي با این کتاب شریف، فهم معاني و مفاهیم ارزشمند و عمل به چه پپمودن این مسیر را هموار ميآن

 بخش آن است.های حیاتگزاره

اری برای یادسپاری و نگهد آن،قر بهترین مقدمه برای دستیابي به این هدف مقدس حفظ آیات است؛ چرا که حافظ

را تالوت نماید و این تالوت و انس همیشگي، زمینه را برای فهم و عمل به محتوای  محفوظات الزم است همواره آن

 کند. ساز قرآن فراهم ميانسان

توسعه و  -دام ظله العالي -ایالعظمي امام خامنهاهللعظمای والیت حضرت آیت مقاماز همین رو بارها در فرمایشات 

آفرین در مقابل ترویج انس با قرآن از طریق حفظ و تالوت مستمر آن به عنوان یك استراتژی اثربخش و نقش

 :اندهفرمودکه تهاجمات فرهنگي مورد تأکید قرار گرفته است. چنان

مر برای العامدی مااین را بدانید که یك ذخیره !گیریدميشما جوانان و نوجواناني که قرآن را فرا "

حضور قرآن در ..کنید. این چیز بسیار باارزشي است.برای خود فراهم مياندیشیدن و فكر کردن را 

ذهن انسان، نعمت بسیار بزرگي است. فرق است بین کسي که برای مطلبي، بارها آیات قرآن و 

ا آن کسي که آیات ای وجود دارد یا نه، بکند تا ببیند در این باره آیههای قرآني را جستجو ميفهرست

 "... .قرآن در ذهن اوست، قرآن در دل اوست، آیات قرآن جلوی چشم اوست

 اند:ی قرآني کشور و مسئوالن فرمودهی خویش از جامعهآخرین مطالبهایشان در 

ما حافظ ت. حفظ قرآن اس ،ر در قرآن را به ما ارزاني بداردتواند تدبّیكي از چیزهایي که مي "

 ".ان شاء اهلل ما باید ده میلیون نفر حافظ قرآن داشته باشیم .قرآن کم داریم

در توسعه برای دستیابي به این هدف واال داند بر خود وظیفه مي اهلل علیهاسالم  ی اهل بیتحدیث کریمه مرکز قرآن و

 گام برداشته و در تربیت حافظان قرآن بكوشد.  کریم های حفظ قرآنآموزش

های حفظ قرآن کریم است که پس از ضوابط اجرایي دوره های کلّي واصول، سیاست دار بیانهدهعی حاضر نامهآیین

 گردد.برگزاری جلسات متعدد کارشناسي با حضور استادان برجسته مرکز تصویب و برای اجرا ابالغ مي
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  اتیکل( الف

 فاهدا (1 ماده

 شدن نهادینه برای سازیزمینه و قرآن عالي ممفاهی با آشنایي و میکر قرآن با مستمر انس ینهیزم جادیا .1

 ؛اسالمي یجامعه در آن سازانسان هایگزاره

 حفظ تخصصي و عمومي آموزش طریق از مختلف اقشار میان در کریم قرآن آسماني هایآموزه ترویج .2

 ؛کریم قرآن

اهلل شاءان و مفاهیم به بیشتر توجه حفظ محتوامحور و سمت بههای حفظ فراگیران دوره دادن سوق .3

 ؛تر از برکات تربیتي انس با قرآنمندی افزونبهره

 .انس، فهم و عمل به قرآن باالتر مراحل به دستیابي و آموزش تداوم برای انگیزه و عالقه ایجاد .4

 رانیفراگ از انتظار( 2 ماده

 و با میمفاهتسلّط نسبي بر  باده بتواند با اتكاء به حافظه، آیاتي را که حفظ نمو ریفراگ روديم انتظار دوره انیپا در

تالوت نماید و به لطف و مدد خدای تعالي شاهد اثرات تربیتي انس با قرآن  تجوید قواعد رعایت همراه با نیكو تالوتي

 در اندیشه و کردار آنان باشیم.

 نامثبتو مدارک  طیشرا( 3 ماده

 ؛نامثبت يعموم طیشرا .1

 ؛سال 8 حداقل سن .2

 ؛يخوانروان و رائتق تصحّ در يکاف مهارت .3

 ؛ی اطالعات مطابق کارت شناسایي معتبرو ارائهو رضایت نامه ولي  تكمیل فرم ثبت نام .4

 پرداخت شهریه مصوب. .5
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 حدیث و قرآن مرکز حفظ هایطرح (4 ماده

 بیت اهل يکريمه حديث و قرآن مرکز حفظ هايطرح

 دوره زمان مدت روزانه حفظ میزان طرح نام دوره عنوان

 

رتتيبي كل  حفظ
 قرآن کریم

 محوربرنامه

سال 2حدود  یك صفحه مصباح  

 سال 4 حدود نیم صفحه مشكات 

 )محصالن( منهاج
 ای یك صفحهایام تحصیلي: هفته

 سال 8حدود 
 )روزانه نیم صفحه(صفحه  3ای تابستان: هفته

 استادمحور

 حداکثر یكسال ستادو بازسازی مطابق شرایط فراگیر و صالحدید ا تثبیت کوثر

 - مرور بر محفوظات و ترجمه و مفاهیم بینات )حلقه حافظان کل(

 استاد صالحدید و فراگیر شرایط مطابق )حفظ آزاد( هدی
 حفظ میزان به بسته

 روزانه

 دوره عمومي موضوعي حفظ
 موضوع( 365)منبع: کتاب هر روز با قرآن و عترت 

 موضوع 6هر جلسه 
 جلسه 07

  جلد 5منبع: درسنامه حفظ موضوعي قرآن کریم در  تخصصيدوره 

 مقطع هر آزمون در قبولي و گرددمي برگزار زیر ترتیب به و مقطع 0 در قرآن کل ترتیبي حفظ هایدوره (5 ماده

 : باشدمي بعد مقطع به ورود شرط

                                    شي؛به صورت آزمایتا پایان سوره ذاریات  26و جزء  37گام اول: جزء ؛ حزب مفصل -1

                                     5تا  1 اجزاء -3تا پایان مرسالت                                          طوری حفظ مفصل؛ از سوره ادامه -2

                      25 تا 21 اجزاء -0                27 تا 16 اجزاء  -6          15 تا 11 اجزاء -5            17 تا 6 اجزاء -4

 حفظ دوره در شرکت مراحل( 6 ماده

 ؛خوانيروان و قرائت صحت عملي آزمون در قبولي و تشخیصي ارزشیابي در شرکت .1

 ؛کریم قرآن حفظ روش آموزشي کارگاه در شرکت .2

 37ای طرح مصباح و حفظ جزء بر 26و  37)حفظ جزء زمان حفظ و تجوید هم موفقیت در دوره آزمایشي .3

 (؛هاسایر طرحبرای 

مشكات (، ساله2مصباح ) هایطرح از یك هر برای گروه حفظ کارشناس توسط فراگیر صالحیت تعیین .4

 .استاد و نظر پایاني هایآزمون ،کالسي نتایج فراگیر، شرایط یمالحظه با (آزاد) و هدی ساله(4)
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در صورت کسب امتیاز الزم به صورت  ،26جزء و  37س از حفظ جزء ، پساله(2) متقاضیان طرح مصباح تبصره:

در  ، متناسب با امتیاز کسب شدهشوند. بدیهي است در صورت عدم احراز شرایطيقطعي در این طرح پذیرفته م

 های دیگر پذیرفته خواهند شد.طرح

 آموزشي منابع( 7 ماده

 محمد  دکتر االسالمتحج تألیف ؛، سطح یكکریم قرآن حفظ درسنامه: حفظ یشیوه کارگاه

 استادان از جمعي همكاری با ابوالقاسمحاج

 يألیف حجج اسالم سیدمهدی هاشمي و حسین صدیقت؛ مبارك ذکر :مفاهیم و ترجمه 

 قاسمي علي تألیف ؛هالتالو تحسین :تجوید 
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 در مرکز آموزش حفظ قرآن بر حاکم کلّي هايو سیاست اصول( ب

 :های مرکز در زمینه حفظ قرآن کریم به شرح ذیل استفعالیت بر اصول حاکم( 8 هماد

اهتمام به نیكویي تالوت و رعایت قواعد تجوید و وقف و ابتدا در قرائت فراگیران از طریق انس آنان با تالوت  .1

 ؛های مورد نیازآموزش یلگو و ارائها

 در حفظ نیكوی الفاظ نوراني قرآن؛ تاهتمام ویژه به ترجمه، مفاهیم و تفسیر مختصر آیات در کنار دقّ .2

اهلل شاءسازی برای تقویت باورها، تزکیه و خودسازی و انتوجه خاص به ابعاد تربیتي انس با قرآن و زمینه .3

 ؛اندیشه، گفتار و کردار فراگیران تجلّي معارف الهي در

تسلّط نسبي همزمان ابي به یهای صحیح و اثربخش حفظ و به یادسپاری آیات و دسترعایت اصول و روش .4

 با حفظ؛

 های ساده؛فظ از مراحل آسان و گامآغاز ح .5

یك فرد دیگر یا  محفوظات، بدون نیاز به همراهي و یاری یخود در ارائه یاتكاء کامل فراگیران به حافظه .6

 نگاه به خط قرآن؛

 به ارتباط و پیوستگي مفهومي آیات؛انجام حفظ با عنایت  .0

به  آن مدت و انتقال تدریجيدر حافظه کوتاهمحفوظات جدید  بت دقیق و پایداردرس اخیر برای ثمرور بیست .8

 مدت؛حافظه میان

لندمدت و ماندگار ب یثبت دقیق آن در حافظه زماني مناسب برای یکل محفوظات در بازه اهتمام به مرور .9

 کردن آن در ذهن؛

ری از حفظ آنان گذشته و استقرار کمتری که زمان کمت - دوم محفوظات ینیمه مرور نسبت به اهتمام بیشتر  .17

 اول؛ ینسبت به نیمه – در ذهن دارند

 تر آیات در ذهن؛ی ماندگاری افزونتوجه به اصول کارآمدی و اثربخشي مرور محفوظات برا .11

صفحات توسط  یائت همهبا کمك یك حافظ دیگر و قرتكمیلي ) یمرورها به صورت مباحثه اولویت انجام .12

 هردر کالس در اختیار دارند؛  مباحثه ي برای انجامزمان هاطرح یهمه در فراگیرانز همین رو (؛ اهر دو حافظ

 باقي آن در زماني خارج از کالسزمان یادشده مقدور بود، تالوت شده و  در انجامش که روزانه مرور از مقدار

 گردد؛تكمیل مي انفرادی یا ایمباحثه صورت به

 ؛کالسي جلسات یهمه در روزانه مرور یهمحدودو  محفوظات کل از پرسش .13
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 رهیز از پرسش به صورت آیه به آیه؛بر اساس پیوستگي آیات و پ های کالسيپرسشانجام  .14

تسلط  ، ابتدا و انتهای صفحات و...( برای ایجاداتآی یپرسش از شمارهی تكمیلي در کالس )هاانجام فعالیت .15

 تر بر محفوظات؛بهتر و کامل

 ای در ذهن حافظ به جای اجزاء؛ورهی قرآن در فرایند حفظ و مرور و تقویت هویّت سهامحوریت سوره  .16

توجهي به تدبّر و فهم بيای که موجب ضعف در محفوظات و پرهیز از تالوت با سرعت خیلي زیاد به گونه .10

 آیات شود؛

 هر پایان روز وبه مدت یك  37پایان جزء  همچنین در تعطیالت رسمي،جدید  آیات حفظ یتعطیلي برنامه .18

این ایام به صورت  و تثبیت محفوظات دربیشتر اهتمام به مرور  با هدف، به مدت یك هفته مقطع حفظ

 پرخواني.
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 هاطرح آموزشي ضوابط( ج

 (سطح یكتجوید  و 37 جزءحفظ ) آزمایشي یدوره( 9 ماده

 در شرکت متقاضیانیك است. تجوید سطح  بخشي از ی آموزشبه عالوه 37این دوره شامل حفظ جزء  :تعریف

 بر و پس از احراز صالحیت موظف به شرکت در این دوره هستندهای مصباح )دو ساله( و مشكات )چهار ساله( طرح

و  آزاد(متقاضیان طرح هدی ) .ندشومي هدایت حفظ مناسبهای طرحیكي از  به 6 یهای یادشده در مادهمؤلفه اساس

آزمایشي  یدورهکنند و نیازی به حضور در حفظ خود را آغاز مي ،ی همان طرحق برنامه( از ابتدا مطابمحصالنمنهاج )

 ندارند.

در طرح  13 یو شرایط مذکور در ماده 6 یماده 4ها بر اساس بند افرادی که عدم ورود آن 37در پایان جزء  حفظ:

کنند و آغاز مي ی آنا مطابق برنامهحفظ خود رشوند و )دو ساله( قطعي است به طرح مناسب راهنمایي مي مصباح

آزمایشي مطابق جدول  یبرنامهی را به عنوان ادامه 26متقاضیان طرح مصباح برای پذیرش قطعي در این طرح، جزء 

 کنند.حفظ مي ،مربوط

 توسط استاد، در بخش اختصاصي برای، 26و جزء  37در ضمن کالس حفظ جزء تدریس تجوید سطح یك  تجوید:

  .انجام خواهد شد های آموزشيسرفصل جدولابق مطتجوید 

تذکر به  اهتمام بایستهآموزشي  تمامي جلساتدر الزم است استاد  کل تا پایان حفظ، تجویدقواعد آموزش  اتمامبعد از 

 داشته باشد. یو رفع اشكاالت تجوید

 کالس برگزاری الگوی 

 در جلسات تعداد

 هفته
 توضیحات کالس ظرفیت کالس زمان

 ساعت 1:37 وزهر ر
 نفر 16

شود اما زمان کالس متناسب در صورتي که تعداد فراگیران کمتر از حد نصاب مذکور باشد کالس برگزار مي

 گردد.تر ميبا تعداد افراد و مطابق صالحدید کارشناس دوره و تأیید مسؤول واحد کوتاه
 ساعت 2 روز در میانیك
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 کالس بندیزمان 

 بندی کالس بدین شرح است:چهارم زمان یاز جلسهو  یابدمي اختصاص حفظ شیوه کارگاه به دوره ابتدای جلسه سه

 روزهرهای هکالس 

 توضیحات زمان عنوان

 دقیقه 25 جدید حفظ تالوت
 ثبترا  آنانامتیاز  نموده، طرح آن مفاهیم از سؤال یك استاد نمایند،مي تالوت کامل صورت به را جدید حفظ یمحدوده آموزانقرآن یهمه
 .کندمي

  دقیقه 37 پرسش
 درس تدریس

 با همراه آینده
 مفاهیم و ترجمه

 دقیقه 15

 :بود خواهد صورت این به بخش این در تدریس
 ت هم زمان          ربه صو با مصحف   و تطبیق آیات پرهیزکار استاد یا منشاوی استاد ترتیل استماع -الف

                                                                                  دقیقه 0                                                                                  ل الگو ی آیات همراه با ترتی زمزمه -ب
                               با ترتیل الگو                                              همراه آیات تالوت -ج

 دقیقه                                                                                                8                                        مفاهیم و ترجمه بیان -د        
تدریس و تمرین 

 تجوید
 دقیقه 27

 دقیقه 17                یك روز در میانت نظری بیان قواعد به صور -الف
 دقیقه 17تمرین عملي قواعد بر روی قرآن با اولویت حفظ جدید       -ب

 ساعت 1:37جمع:                 

 های یک روز در میانکالس 

 توضیحات زمان عنوان

 دقیقه 45 جدید حفظ تالوت
امتیاز  نموده، طرح آن مفاهیم از سؤال یك استاد نمایند،مي تالوت املک صورت به را جدید حفظ محدوده آموزانقرآن همه
 .کندمي ثبترا  آنان

  دقیقه 37 پرسش
 درس تدریس

 با همراه آینده
  دقیقه 27 مفاهیم و ترجمه

 :بود خواهد صورت این به بخش این در تدریس
 ت هم زمان          ربه صو  با مصحف و تطبیق آیات  پرهیزکار استاد یا منشاوی استاد ترتیل استماع -الف

                                                                                  دقیقه 17                                                                             ی آیات همراه با ترتیل الگو  زمزمه -ب
    با ترتیل الگو                                                                         مراهه آیات تالوت -ج

           دقیقه                                                                                      17                                       مفاهیم و ترجمه بیان -د        

تدریس و تمرین 
 تجوید

 دقیقه 25
 دقیقه 17بیان قواعد به صورت نظری       -الف
 دقیقه 15تمرین عملي قواعد بر روی قرآن با اولویت حفظ جدید       -ب

 ساعت 2جمع:                 

 روزههرهای کالس 33جزء  آموزشي هایسرفصل 

 مرور تجويد حفظ جلسه

 _ _ ظحف شیوه کارگاه 1

 _ _ حفظ شیوه کارگاه 2

 _ _ حفظ شیوه کارگاه 3

 محفوظات کل تلفظ فصیح کسرهتدریس و تمرین  زلزال 4

 محفوظات کل های قبلتمرین درس عادیات 5

 محفوظات کل تدریس و تمرین تلفظ فصیح فتحه قارعه 6

 محفوظات کل های قبلتمرین درس تكاثر 0

 محفوظات کل فظ فصیح ضمهتدریس و تمرین تل عصر، همزه 8

 محفوظات کل های قبلتمرین درس فیل، قریش 9
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 محفوظات کل «و » تدریس و تمرین تلفظ حرف  ماعون، کوثر 17

 محفوظات کل های قبلتمرین درس کافرون، نصر، مسد 11

 محفوظات کل «ح » تدریس و تمرین تلفظ حرف  اخالص، فلق، ناس 12

 محفوظات کل لهای قبتمرین درس طارق 13

 محفوظات کل «ع » تدریس و تمرین تلفظ حرف  اعلي 14

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 16تا  1غاشیه  15

 محفوظات کل «غ » تدریس و تمرین تلفظ حرف  26تا  10غاشیه  16

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 16تا  1فجر  10

 محفوظات کل « ث» تدریس و تمرین تلفظ حرف  37تا  10فجر  18

 محفوظات کل های قبلتمرین درس بلد 19

 محفوظات کل «ذ » تدریس و تمرین تلفظ حرف  شمس 27

 محفوظات کل های قبلتمرین درس لیل 21

 محفوظات کل «ظ » تدریس و تمرین تلفظ حرف  ضحي، شرح 22

 محفوظات کل های قبلتمرین درس تین 23

 محفوظات کل «ط »  تدریس و تمرین تلفظ حرف علق 24

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 4تا  1قدر، بینه  25

 محفوظات کل «ص » تدریس و تمرین تلفظ حرف  8تا  5بینه  26

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 16تا  1نبأ  20

 محفوظات کل «ض » تدریس و تمرین تلفظ حرف  37تا  10نبأ  28

 محفوظات کل قبل هایتمرین درس 47تا  31نبأ  29

 محفوظات کل 1تدریس و تمرین صفت استعال  15تا  1نازعات  37

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 46تا  16نازعات  31

 محفوظات کل 2تدریس و تمرین صفت استعال  23تا  1عبس  32

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 42تا  24عبس  33

 محفوظات کل ت اطباقتدریس و تمرین صف 14تا  1تكویر  34

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 29تا  15تكویر  35

 محفوظات کل تدریس و تمرین صفت استفال انفطار 36

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 6تا  1مطففین  30

 محفوظات کل تدریس و تمرین صفت لین 21 تا 0 مطففین 38

 فوظاتمح کل های قبلتمرین درس 36تا  22مطففین  39

 محفوظات کل ) نون و میم مشدد (تدریس و تمرین صفت غنه  15تا  1انشقاق  47

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 25تا  16انشقاق  41

 محفوظات کل 1تدریس و تمرین صفت قلقله  9تا  1بروج  42

 محفوظات کل 2تدریس و تمرین صفت قلقله  22تا  17بروج  43

 37آزمون حفظ جزء 

 یک روز در میانهای کالس 33جزء  آموزشي هایصلسرف 

 مرور تجويد حفظ جلسه

 _ _ حفظ شیوه کارگاه 1

 _ _ حفظ شیوه کارگاه 2

 _ _ حفظ شیوه کارگاه 3

 محفوظات کل تدریس و تمرین تلفظ فصیح کسره زلزال 4
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 محفوظات کل تدریس و تمرین تلفظ فصیح فتحه عادیات و قارعه 5

 محفوظات کل تدریس و تمرین تلفظ فصیح ضمه همزهتكاثر، عصر،  6

 محفوظات کل «و » تدریس و تمرین تلفظ حرف  فیل، قریش، ماعون، کوثر 0

 محفوظات کل «ح » تدریس و تمرین تلفظ حرف  کافرون، نصر، مسد، اخالص، فلق، ناس 0

 محفوظات کل «ع » تدریس و تمرین تلفظ حرف  طارق، اعلي 8

 محفوظات کل «غ » و تمرین تلفظ حرف تدریس  غاشیه 9

 محفوظات کل «ث » تدریس و تمرین تلفظ حرف  فجر 17

 محفوظات کل «ذ » تدریس و تمرین تلفظ حرف  بلد و شمس 11

 محفوظات کل «ظ » تدریس و تمرین تلفظ حرف  لیل، ضحي، شرح 12

 محفوظات کل «ط » تدریس و تمرین تلفظ حرف  تین، علق 13

 محفوظات کل «ص » تدریس و تمرین تلفظ حرف  بینهقدر،  14

 محفوظات کل «ض » تدریس و تمرین تلفظ حرف  37تا  1نبأ  15

 محفوظات کل 1تدریس و تمرین صفت استعال  15تا  1و نازعات  47تا  31نبأ  16

 محفوظات کل 2تدریس و تمرین صفت استعال  46تا  16نازعات  10

 محفوظات کل اطباق تدریس و تمرین صفت عبس 18

 محفوظات کل تدریس و تمرین صفت استفال تكویر 19

 محفوظات کل تدریس و تمرین صفت لین 6 تا 1 مطففینانفطار،  27

 محفوظات کل ) نون و میم مشدد (تدریس و تمرین صفت غنه  36تا  0مطففین  21

 محفوظات کل 1تدریس و تمرین صفت قلقله  انشقاق 22

 محفوظات کل 2و تمرین صفت قلقله  تدریس بروج 23

 37آزمون حفظ جزء 

 دوساله طرح مصباح های هر روزهکالس 26جزء  آموزشي هایسرفصل() 

 مرور تجويد حفظ جلسه

 محفوظات کل 1« ر » تدریس و تمرین صفت تفخیم  9تا  1احقاف  1

 محفوظات کل 2« ر » تدریس و تمرین صفت تفخیم  16تا  17احقاف  2

 محفوظات کل 3« ر » تدریس و تمرین صفت تفخیم  24تا  10قاف اح 3

 محفوظات کل 1« ر » تدریس و تمرین صفت ترقیق  32تا  25احقاف  4

 محفوظات کل 2« ر » تدریس و تمرین صفت ترقیق  4تا  1و محمد  35تا  33احقاف  5

 محفوظات کل 3« ر » تدریس و تمرین صفت ترقیق  15تا  5محمد  6

 محفوظات کل 1تدریس و تمرین تغلیظ و ترقیق الم اهلل   24تا  16مد مح 0

 محفوظات کل 2تدریس و تمرین صفت تغلیظ و ترقیق الم اهلل   34تا  25محمد  8

 محفوظات کل «الف مدی » تدریس و تمرین تفخیم و ترقیق  5تا  1و فتح  38تا  35محمد  9

 حفوظاتم کل تدریس و تمرین ادغام 11تا  6فتح  17

 محفوظات کل تدریس و تمرین اظهار 18تا  12فتح  11

 محفوظات کل 1تدریس و تمرین اقالب و ادغام  25تا  19فتح  12

 محفوظات کل 2تدریس و تمرین ادغام  29تا  26فتح  13

 محفوظات کل 1تدریس و تمرین اخفاء  8تا  1حجرات  14

 محفوظات کل 2تدریس و تمرین اخفاء  14تا  9حجرات  15

 محفوظات کل تدریس و تمرین احكام میم ساکن 0تا  1و ق  18تا  15حجرات  16

 محفوظات کل تدریس و تمرین احكام مد متصل و منفصل و الزم 24تا  8ق  10
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 محفوظات کل تدریس و تمرین احكام مد عارضي و لین 29تا  25ق  18

 محفوظات کل ي نكات مهم در قرائتتدریس و تمرین برخ 19تا  1و ذاریات  45تا  37ق  19

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 41تا  27ذاریات  27

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 67تا  42ذاریات  21

 26آزمون حفظ جزء 

 طرح مصباح )دو ساله(  های یک روز در میانکالس 26جزء  آموزشي هایسرفصل 

 مرور تجويد حفظ جلسه

 محفوظات کل «ر » ریس و تمرین صفت تفخیم تد 16تا  1احقاف  1

 محفوظات کل «ر » تدریس و تمرین صفت ترقیق  32تا  10احقاف  2

 محفوظات کل تدریس و تمرین تغلیظ و ترقیق الم اهلل 15تا  1و محمد  35تا  33احقاف  3

 محفوظات کل «الف مدی » تدریس و تمرین تفخیم و ترقیق  34تا  16محمد  4

 محفوظات کل تدریس و تمرین ادغام 12تا  1و فتح  38تا  35محمد  5

 محفوظات کل تدریس و تمرین اظهار 25تا  13فتح  6

 محفوظات کل تدریس و تمرین اقالب و ادغام 8و حجرات  29تا  26فتح  0

 محفوظات کل تدریس و تمرین اخفاء 0تا  1و ق  18تا  9حجرات  0

 محفوظات کل میم ساکن تدریس و تمرین احكام 41تا  8ق  8

 محفوظات کل تدریس و تمرین احكام مد متصل و منفصل و الزم 41تا  1و ذاریات  45تا  42ق  9

 محفوظات کل تدریس و تمرین احكام مد عارضي و لین 67تا  42ذاریات  17

 محفوظات کل تدریس و تمرین برخي نكات مهم در قرائت - 11

 26آزمون حفظ جزء 

 (ساله 4)طرح مشکات های هر روزه کالس 26جزء  موزشيآ هایسرفصل 

 مرور تجويد حفظ جلسه

 محفوظات کل 1« ر » تدریس و تمرین صفت تفخیم  5تا  1احقاف  1

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 9تا  6احقاف  2

 محفوظات کل 2« ر » تدریس و تمرین صفت تفخیم  14تا  17احقاف  3

 محفوظات کل های قبلن درستمری 16تا  15احقاف  4

 محفوظات کل 3« ر » تدریس و تمرین صفت تفخیم  27تا  10احقاف  5

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 24تا  21احقاف  6

 محفوظات کل 1« ر » تدریس و تمرین صفت ترقیق  28تا  25احقاف  0

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 32تا  29احقاف  8

 محفوظات کل 2« ر » تدریس و تمرین صفت ترقیق  35تا  33احقاف  9

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 4تا  1محمد  17

 محفوظات کل 3« ر » تدریس و تمرین صفت ترقیق  11تا  5محمد  11

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 15تا  12محمد  12

 محفوظات کل 1تدریس و تمرین تغلیظ و ترقیق الم اهلل   19تا  16محمد  13

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 24تا  27محمد  14

 محفوظات کل 2تدریس و تمرین صفت تغلیظ و ترقیق الم اهلل   29تا  25محمد  15

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 34تا  37محمد  16

 محفوظات کل «الف مدی » تدریس و تمرین تفخیم و ترقیق  38تا  35محمد  10

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 4تا  1فتح  18

 محفوظات کل تدریس و تمرین ادغام 9تا  5فتح  19
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 محفوظات کل های قبلتمرین درس 12تا  17فتح  27

 محفوظات کل تدریس و تمرین اظهار 15تا  13فتح  21

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 18تا  16فتح  22

 محفوظات کل 1ب و ادغام تدریس و تمرین اقال 23تا  19فتح  23

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 25تا  24فتح  24

 محفوظات کل 2تدریس و تمرین ادغام  28تا  26فتح  25

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 29فتح  26

 محفوظات کل 1تدریس و تمرین اخفاء  4تا  1حجرات  20

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 8تا  5حجرات  28

 محفوظات کل 2تدریس و تمرین اخفاء  11تا  9حجرات  29

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 14تا  12حجرات  37

 محفوظات کل تدریس و تمرین احكام میم ساکن 18تا  15حجرات  31

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 6تا  1ق  32

 محفوظات کل تدریس و تمرین احكام مد متصل و منفصل و الزم 15تا  0ق  33

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 25تا  16ق  34

 محفوظات کل تدریس و تمرین احكام مد عارضي و لین 35تا  26ق  35

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 41تا  36ق  36

 محفوظات کل تدریس و تمرین برخي نكات مهم در قرائت 6تا  1ذاریات و  45تا  42ق  30

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 21تا  0ذاریات  38

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 37تا  22ذاریات  39

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 41تا  31ذاریات  47

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 51تا  42ذاریات  41

 محفوظات کل های قبلتمرین درس 67تا  52ذاریات  42

 آزمون تجوید و حفظ

 (ساله 4)طرح مشکات های یک روز در میان کالس 26جزء  آموزشي هایسرفصل 

 مرور تجويد حفظ جلسه

 محفوظات کل 1« ر » تدریس و تمرین صفت تفخیم  9تا  1احقاف  1

 محفوظات کل 2« ر » تدریس و تمرین صفت تفخیم  16تا  17احقاف  2

 اتمحفوظ کل 3« ر » تدریس و تمرین صفت تفخیم  24تا  10احقاف  3

 محفوظات کل 1« ر » تدریس و تمرین صفت ترقیق  32تا  25احقاف  4

 محفوظات کل 2« ر » تدریس و تمرین صفت ترقیق  4تا  1و محمد  35تا  33احقاف  5

 محفوظات کل 3« ر » تدریس و تمرین صفت ترقیق  15تا  5محمد  6

 محفوظات لک 1تدریس و تمرین تغلیظ و ترقیق الم اهلل   24تا  16محمد  0

 محفوظات کل 2تدریس و تمرین صفت تغلیظ و ترقیق الم اهلل   34تا  25محمد  8

 محفوظات کل «الف مدی » تدریس و تمرین تفخیم و ترقیق  4تا  1و فتح  38تا  35محمد  9

 محفوظات کل تدریس و تمرین ادغام 12تا  5فتح  17

 تمحفوظا کل تدریس و تمرین اظهار 18تا  13فتح  11

 محفوظات کل 1تدریس و تمرین اقالب و ادغام  25تا  19فتح  12

 محفوظات کل 2تدریس و تمرین ادغام  29تا  26فتح  13

 محفوظات کل 1تدریس و تمرین اخفاء  8تا  1حجرات  14

 محفوظات کل 2تدریس و تمرین اخفاء  13تا  9حجرات  15
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 محفوظات کل حكام میم ساکنتدریس و تمرین ا 6تا  1و ق  18تا  14حجرات  16

 محفوظات کل تدریس و تمرین احكام مد متصل و منفصل و الزم 24تا  0ق  10

 محفوظات کل تدریس و تمرین احكام مد عارضي و لین 41تا  25ق  18

 محفوظات کل تدریس و تمرین برخي نكات مهم در قرائت 21تا  1و ذاریات  45تا  42ق  19

 محفوظات کل های قبلرین عملي درستم 41تا  22ذاریات  27

 محفوظات کل های قبلتمرین عملي درس 67تا  42ذاریات  21

 آزمون تجوید و حفظ
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 )دوساله( مصباح طرح( 13 ماده

 آن در کل حفظ زمان مدت و شودمي حفظ صفحه و در هر هفته شش صفحه یك روزانه طرح این در: تعریف

به شرح کسب نمره در آزمون پایان جزء و پایان مقطع این طرح  در حضور یهادام شرط. بود خواهد سال دو حدود

 ذیل است: 

 25تا  11اجزاء  17تا 1و  37تا  26اجزاء 

18 10 

 

 کالس برگزاری الگوی 

 در جلسات تعداد
 هفته

 زمان
 کالس

 ظرفیت
 کالس

 توضیحات نیازپیش

 ساعت  2 روز هر

 نفر 17
 

 تجویددر آزمون  12کسب نمره حداقل  -
جامع کتبي  آزمون در 14 حداقل نمره کسب -

 دوره آزمایشي و حسن حفظ( در مفاهیم )شامل
دوره  مستمر نمرات در 18ل حداق نمره کسب -

 آزمایشي
 دوره پایاني آزمون در 18حداقل  نمره کسب -

 آزمایشي
 تحصیل به اشتغال عدم -

در صورتي که تعداد حافظان کمتر از حد نصاب مذکور باشد 
متناسب با تعداد افراد، میزان محفوظات، میزان تالشگری 
اعضای کالس، سطح نمرات آزمون، مطابق صالحدید 
کارشناس دوره و تأیید مسؤول واحد یكي از تصمیمات ذیل 

 انجام خواهد شد:
 ی کالس با همان شرایط سابقالف( ادامه
 ی کالس با کاهش زمانب( ادامه

 های دیگرج( ادغام با کالس

 ساعت 3 ك روز در میانی

 

 هر روزه هایکالس بندیزمان 

 توضیحات زمان عنوان

 طرح آن مفاهیم از سؤال یك استاد ،نمایندمي تالوت کامل صورت به را جدید حفظ یمحدوده آموزانقرآن یهمه دقیقه 37 جدید حفظ تالوت
 .کندمي ثبت را آنان ینمره نموده،

و مباحثه  پرسش
 زمانهم

 دقیقه 67
دقیقه     37 درس: 27

 دقیقه 37دوره: 

 27های مباحثه یك سؤال از زمان با حضور در گروهپردازند و استاد همتكمیلي مي یآموزان به مباحثهی قرآنهمه
آورد و نمره ثبت آموزان به عمل ميدرس آخر، یك سؤال از مرور روزانه و یك سؤال از کل محفوظات از قرآن

 یابد.یك سوم جلسات هفته در صورت نیاز و صالحدید استاد، این زمان به پرسش در جمع اختصاص ميدر  کند.مي

 آینده درس تدریس
 مفاهیم و ترجمه با همراه

 :بود خواهد صورت این به بخش این در تدریس دقیقه 37
 هم زمان          و تطبیق آیات با مصحف به صوت  پرهیزکار استاد یا منشاوی استاد ترتیل استماع -الف

                                                                                  دقیقه 17                                                                       ی آیات همراه با ترتیل الگو  زمزمه -ب
                                                                      با ترتیل الگو       همراه آیات تالوت -ج

 دقیقه                                                                                                27                               مفاهیم و ترجمه بیان -د

 ساعت 2:              جمع
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 یک روز در میان هایکالس بندیمانز  

 توضیحات زمان عنوان

 طرح آن مفاهیم از سؤال یك استاد ،نمایندمي تالوت کامل صورت به را جدید حفظ یمحدوده آموزانقرآن یهمه دقیقه 67 جدید حفظ تالوت
 .کندمي ثبت را آنان نمره نموده،

و مباحثه  پرسش
 زمانهم

 دقیقه 67
یقه    دق 37درس:  27

  دقیقه 37دوره: 

درس  27های مباحثه یك سؤال از زمان با حضور در گروهو استاد هم پردازندآموزان به مباحثه تكمیلي ميی قرآنهمه
در  کند.آورد و نمره ثبت ميآموزان به عمل ميآخر، یك سؤال از مرور روزانه و یك سؤال از کل محفوظات از قرآن

 یابد.ورت نیاز و صالحدید استاد، این زمان به پرسش در جمع اختصاص ميیك سوم جلسات هفته در ص

   

 آینده درس تدریس
 و ترجمه با همراه

 مفاهیم

 :بود خواهد صورت این به بخش این در تدریس دقیقه 67
 و تطبیق آیات با مصحف به صوت هم زمان           پرهیزکار استاد یا منشاوی استاد ترتیل استماع -الف

          دقیقه 15                                                                      ی آیات همراه با ترتیل الگو    زمزمه -ب
 با ترتیل الگو                                                                          همراه آیات تالوت -ج

 دقیقه                                                                                                45                                  ممفاهی و ترجمه بیان -د

 ساعت 3:              جمع

 

 روزانه یبرنامه 

 مفاهیم یمطالعه روزانه مرور میزان روزانه حفظ میزان

 

 

 گذشته اتمحفوظ جدید محفوظات

 جزء 37 تا جزء 24 تا جزء 18 تا جزء 12تا  جزء 6 تا

 جدید حفظ یمحدوده جزء 3 جزء 5/2 جزء 2 جزء 5/1 جزء 1 آخر درس بیست صفحه یك

 محفوظات کامل استحکام تکمیلي یدوره

 آموزانقرآن یهمه حضور. گرددمي برگزار ماه سه مدت به و تثبیت برای قرآنکل  حفظ پایان در طرح این: تعریف

  .است الزامي دوره این در

 بر نسبي تسلط ،حفظ کارشناس تشخیص مطابق اما اندنداشته حضور مرکز حفظ هایطرح در که متقاضیاني شرکت

 .است مانع بدون طرح این در باشندمي مرکز زانوآمقرآن سطح در و دارند محفوظات

 کالس برگزاری الگوی: 

 توضیحات نیازپیش کالس ظرفیت کالس مانز هفته در جلسات تعداد

 قرآن کل حفظ نفر 17 ساعت 2 یك روز در میان

 کریم

در صورتي که تعداد حافظان کمتر از حد نصاب مذکور باشد متناسب با تعداد افراد، 
میزان محفوظات، میزان تالشگری اعضای کالس، سطح نمرات آزمون، مطابق 

 شد:یكي از تصمیمات ذیل انجام خواهد  ل واحدصالحدید کارشناس دوره و تأیید مسؤو
 ی کالس با همان شرایط سابقالف( ادامه
 ی کالس با کاهش زمانب( ادامه

 های دیگرج( ادغام با کالس
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 کالس بندی زمان: 

 توضیحات دقیقه به زمان عنوان

 .شودمي تالوت آموزاننقرآ توسط استاد راهبری با محفوظات از جزء یك دقیقه 57 محفوظات از جزء یك تالوت

 .کندمي ثبت نمره و دهدمي انجام واژگان یترجمه از سؤاالتي آموزانقرآن یهمه از استاد زمان این در دقیقه 17 ترجمه پرسش

 دقیقه 67 زمانهم مباحثه و پرسش
 مباحثه هایگروه در حضور با زمانهم استاد و گردندمي تكمیلي صورت به مباحثه مشغول آموزانقرآن یهمه زمان این در

در  .نمایدمي ثبت را آنان ینمره و آوردمي عمل به آموزانقرآن از محفوظات کل از سؤال یك و روزانه مرور از سؤال یك

 یابد.یك سوم جلسات هفته در صورت نیاز و صالحدید استاد، این زمان به پرسش در جمع اختصاص مي

 ساعت 2:               جمع

 روزانه ینامهبر: 

 مفاهیم مرور روزانه مرور میزان

 مبارك ذکر کتاب اساس بر قرآن واژگان از صفحه 0 جزء 4
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 ()چهارساله مشکات طرح( 11 ماده

 4 حدود آن در کل حفظ زمان مدت و شودمي حفظ صفحه 3 ایهفته  ،نیم صفحه روزانه طرح این در :تعریف

این طرح کسب نمره در آزمون پایان جزء و پایان مقطع به شرح ذیل  در حضور یادامه شرط .بود خواهد سال

 است: 

 25تا  11اجزاء  17تا 1و  37تا  26اجزاء 

10 16 

 

 کالس برگزاری الگوی: 

 در جلسات تعداد
 هفته

 کالس زمان
 ظرفیت
 کالس

 توضیحات نیازپیش

 ساعت 1:37 هرروز

 نفر 17
 

 در تجوید 12ی حداقل کسب نمره -
جامع  آزمون در 12 حداقل یمرهن کسب -

 (کتبي )شامل مفاهیم و حسن حفظ
 مستمر نمرات در 10 حداقل ینمره کسب -
 پایاني آزمون در 10 حداقل ینمره کسب -

 آزمایشي یدوره

در صورتي که تعداد حافظان کمتر از حد نصاب مذکور باشد 
متناسب با تعداد افراد، میزان محفوظات، میزان تالشگری 

ی کالس، سطح نمرات آزمون، مطابق صالحدید اعضا
کارشناس دوره و تأیید مسؤول واحد یكي از تصمیمات ذیل 

 انجام خواهد شد:
 ی کالس با همان شرایط سابقالف( ادامه
 ی کالس با کاهش زمانب( ادامه

 های دیگرج( ادغام با کالس

 ساعت 2 یك روز در میان

 

 هر روزه هایکالس بندیزمان: 
 

 توضیحات زمان نوانع

 طرح آن مفاهیم از سؤال یك استاد ،نمایندمي تالوت کامل صورت به را جدید حفظ یمحدوده آموزانقرآن یهمه دقیقه 27 جدید حفظ تالوت
 .کندمي ثبت را آنان نمره نموده،

 دقیقه 57 زمانو مباحثه هم پرسش
دقیقه     27درس: 27

 دقیقه 37دوره: 

 27های مباحثه یك سؤال از زمان با حضور در گروهپردازند و استاد همزان به مباحثه تكمیلي ميآموی قرآنهمه
آورد و نمره ثبت آموزان به عمل ميدرس آخر، یك سؤال از مرور روزانه و یك سؤال از کل محفوظات از قرآن

 یابد.پرسش در جمع اختصاص مي در یك سوم جلسات هفته در صورت نیاز و صالحدید استاد، این زمان به کند.مي

 همراه آینده درس تدریس
 مفاهیم و ترجمه با

 :بود خواهد صورت این به بخش این در تدریس دقیقه 27
 و تطبیق آیات با مصحف به صوت هم زمان           پرهیزکار استاد یا منشاوی استاد ترتیل استماع -الف

   دقیقه        6                                                                     ی آیات همراه با ترتیل الگو     زمزمه -ب
 با ترتیل الگو                                                                          همراه آیات تالوت -ج

 دقیقه                                                                                                14                                  مفاهیم و ترجمه بیان -د

 ساعت 1:37:              جمع
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 یک روز در میان هایکالس بندیزمان : 

 توضیحات زمان عنوان

 طرح آن مفاهیم از سؤال یك استاد ،نمایندمي تالوت کامل صورت به را دجدی حفظ یمحدوده آموزانقرآن یهمه دقیقه 47 جدید حفظ تالوت
 .کندمي ثبت را آنان نمره نموده،

و مباحثه  پرسش
 زمانهم

 دقیقه 57
دقیقه     27درس: 27

 دقیقه 37دوره: 

درس  27سؤال از  های مباحثه یكزمان با حضور در گروهو استاد هم پردازندآموزان به مباحثه تكمیلي ميی قرآنهمه
در  کند.آورد و نمره ثبت ميآموزان به عمل ميآخر، یك سؤال از مرور روزانه و یك سؤال از کل محفوظات از قرآن

 یابد.یك سوم جلسات هفته در صورت نیاز و صالحدید استاد، این زمان به پرسش در جمع اختصاص مي

 آینده درس تدریس
 و ترجمه با همراه

 مفاهیم

 :بود خواهد صورت این به بخش این در تدریس هدقیق 37
 و تطبیق آیات با مصحف به صوت هم زمان           پرهیزکار استاد یا منشاوی استاد ترتیل استماع -الف

          دقیقه 12ی آیات همراه با ترتیل الگو                                                                          زمزمه -ب
 با ترتیل الگو                                                                          همراه آیات تالوت -ج

                             دقیقه                                                                    18                                  مفاهیم و ترجمه بیان -د        

 ساعت 2:              جمع

 

 روزانه یبرنامه: 

 مفاهیم یمطالعه روزانه مرور میزان روزانه حفظ میزان

 

 

 گذشته محفوظات جدید محفوظات

 جزء 37 تا جزء 24 تا جزء 18 تا جزء 12تا  جزء 6 تا

 جدید حفظ یمحدوده جزء 3 جزء 5/2 جزء 2 جزء 5/1 جزء 1 آخر درس بیست یك صفحه

 محفوظات کامل استحکام تکمیلي یدوره

 آموزانقرآن یهمه حضور. گرددمي برگزار ماه سه مدت به و تثبیت برای قرآنکل  حفظ پایان در طرح این: تعریف

  .است الزامي دوره این در

 بر نسبي تسلط حفظ کارشناس شخیصت مطابق اما اندنداشته حضور مرکز حفظ هایطرح در که متقاضیاني شرکت

 .است مانع بدون طرح این در باشندمي مرکز زانوآمقرآن سطح در و دارند محفوظات

 کالس برگزاری الگوی: 

 توضیحات نیازپیش کالس ظرفیت کالس زمان هفته در جلسات تعداد

 قرآن کل حفظ نفر 17 ساعت 2 یك روز در میان

 کریم

متر از حد نصاب مذکور باشد متناسب با تعداد افراد، در صورتي که تعداد حافظان ک
میزان محفوظات، میزان تالشگری اعضای کالس، سطح نمرات آزمون، مطابق 

 شد:یكي از تصمیمات ذیل انجام خواهد  صالحدید کارشناس دوره و تأیید مسؤول واحد
 ی کالس با همان شرایط سابقالف( ادامه
 ی کالس با کاهش زمانب( ادامه

 های دیگرادغام با کالس ج(
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 کالس بندی زمان: 

 توضیحات دقیقه به زمان عنوان

 .شودمي تالوت آموزانقرآن توسط استاد راهبری با محفوظات از جزء یك دقیقه 57 محفوظات از جزء یك تالوت

 .کندمي ثبت نمره و دهدمي نجاما واژگان یترجمه از سؤاالتي آموزانقرآن یهمه از استاد زمان این در دقیقه 17 ترجمه پرسش

 دقیقه 67 زمانهم مباحثه و پرسش
 مباحثه هایگروه در حضور با زمانهم استاد و گردندمي تكمیلي صورت به مباحثه مشغول آموزانقرآن یهمه زمان این در

در  .نمایدمي ثبت را آنان ینمره و آوردمي عمل به آموزانقرآن از محفوظات کل از سؤال یك و روزانه مرور از سؤال یك

 یابد.یك سوم جلسات هفته در صورت نیاز و صالحدید استاد، این زمان به پرسش در جمع اختصاص مي

 ساعت 2:               جمع

 روزانه یبرنامه: 

 مفاهیم مرور روزانه مرور میزان

 مبارك ذکر کتاب اساس بر قرآن واژگان از صفحه 0 جزء 4
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 )محصالن( طرح منهاج (12ماده 

 در مهداوم  حضهور  فرصهت  تحصهیل  بهه  اشتغال دلیل به که حفظبه  مندعالقهمحصالن  برای دوره این: تعریف

و مدت زمان حفظ کل در آن حدود  است شده ریزیبرنامه ندارند تحصیلي ایام در را متعدد صفحات حفظ و کالس

 سال خواهد بود. 8

 کالس برگزاری الگوی: 

 زمان هفته در جلسات تعداد

 کالس

 ظرفیت

 کالس

 توضیحات نیازپیش

 یك جلسه تحصیلي ایام

 نفر 17 ساعت 2

 آزمون در قبولي

 صحت ورودی

 و قرائت

 خوانيروان

در صورتي که تعداد حافظان کمتر از حد نصاب مذکور باشد متناسب با تعداد افراد، 
ن، مطابق میزان محفوظات، میزان تالشگری اعضای کالس، سطح نمرات آزمو

 صالحدید کارشناس دوره و تأیید مسؤول واحد یكي از تصمیمات ذیل انجام خواهد شد:
 ی کالس با همان شرایط سابقالف( ادامه
 ی کالس با کاهش زمانب( ادامه

 های دیگرج( ادغام با کالس
 جلسه 3 تابستان

 

 کالس بندیزمان: 
 توضیحات زمان عنوان

 ثبت را آنان نمره نموده، طرح آن مفاهیم از سؤال یك استاد ،نمایندمي تالوت کامل صورت به را جدید حفظ یمحدوده آموزانقرآن یهمه هدقیق 47 جدید حفظ تالوت
 .کندمي

 دقیقه 57 از محفوظات پرسش
 

آورد و ل محفوظات به عمل ميدرس آخر، یك سؤال از مرور روزانه و یك سؤال از ک 27یك سؤال از فراگیران  همهاستاد در این زمان از 
 تواند در بعضي جلسات این زمان را به صورت پرسش و مباحثه همزمان اداره نماید.در صورت صالحدید، استاد مي کند.ثبت ميآنان را نمره 

 آینده درس تدریس
 و ترجمه با همراه

 مفاهیم

 :بود خواهد صورت این به بخش این در تدریس دقیقه 37
 و تطبیق آیات با مصحف به صوت هم زمان           پرهیزکار استاد یا منشاوی استاد رتیلت استماع -الف

   دقیقه        12        ی آیات همراه با ترتیل الگو                                                                    زمزمه -ب
                                                               با ترتیل الگو            همراه آیات تالوت -ج

 دقیقه                                                                                                18                                  مفاهیم و ترجمه بیان -د        

 ساعت 2:              جمع

 روزانه یبرنامه: 

 مفاهیم یمطالعه روزانه مرور میزان روزانه حفظ میزان

 محفوظات 

 جدید

 گذشته محفوظات

 جزء 37 تا جزء 27تا  جزء 17 تا

 درس بیست ای یك صفحهسطر ، هفته 5/2 ایام تحصیلي

 آخر
 جدید حفظ یمحدوده جزء 2 جزء 5/1 جزء 1

 فحهص 3ای نیم صفحه ، هفته تابستان

 آزمایشي ندارد. یدوره این طرح: تبصره



 24 

 محفوظات کامل استحکام تکمیلي یدوره

 آموزانقرآن یهمه حضور. گرددمي برگزار ماه سه مدت به و تثبیت برای قرآنکل  حفظ پایان در طرح این: تعریف

  .است الزامي دوره این در

 بر نسبي تسلط حفظ کارشناس تشخیص مطابق اما اندتهنداش حضور مرکز حفظ هایطرح در که متقاضیاني شرکت

 .است مانع بدون طرح این در باشندمي مرکز زانوآمقرآن سطح در و دارند محفوظات

 کالس برگزاری الگوی: 

 ایام برگزاری
 در جلسات تعداد

 هفته
 کالس زمان

 ظرفیت

 کالس
 توضیحات نیازپیش

 کل حفظ نفر 17 ساعت 2 جلسهیك  ایام تحصیلي

 کریم قرآن

در صورتي که تعداد حافظان کمتر از حد نصاب مذکور باشد متناسب با تعداد افراد، 
میزان محفوظات، میزان تالشگری اعضای کالس، سطح نمرات آزمون، مطابق 

 صالحدید کارشناس دوره و تأیید مسؤول واحد یكي از تصمیمات ذیل انجام خواهد شد:
 سابقی کالس با همان شرایط الف( ادامه
 ی کالس با کاهش زمانب( ادامه

 های دیگرج( ادغام با کالس

یك روز در  تابستان

 میان

 ساعت 2

 کالس بندی زمان: 

 توضیحات دقیقه به زمان عنوان

 .شودمي تالوت آموزانقرآن توسط استاد راهبری با محفوظات از جزء یك دقیقه 57 محفوظات از جزء یك تالوت

 .کندمي ثبت نمره و دهدمي انجام مفاهیم مرور روزانه از سؤاالتي آموزانقرآن یهمه از استاد زمان این در قهدقی 17 ترجمه پرسش

 دقیقه 67 از محفوظات پرسش
آورد و نمره ثبت استاد در این زمان از مهم فراگیران یك سؤال از مرور روزانه و یك سؤال از کل محفوظات به عمل مي

 تواند در بعضي جلسات این زمان را به صورت پرسش و مباحثه همزمان اداره نماید.حدید، استاد ميکند. در صورت صالمي

 ساعت 2:               جمع

 روزانه یبرنامه: 

 مفاهیم مرور روزانه مرور میزان

 - جزء 3
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 )تثبیت( کوثر طرح (13 ماده

 آن بازسازی به نیاز و اندشده آسیب دچار خود حفوظاتم از بخشي در که است کلي حافظان یویژه دوره این :تعریف

 تشخیص با کالس این در هستند، بازسازی نیازمند و اندنیافته دست قرآن کل حفظ به که حافظاني حضور .دارند

این طرح کسب نمره در آزمون پایان جزء و پایان مقطع  در حضور یادامه شرط .باشدمي اشكال بدون حفظ کارشناس

 ذیل است:  به شرح

 ی دوم محفوظاتنیمه ی اول محفوظاتنیمه

10 16 

 (جزء 4 حداقل دو ماه مرور روزانهدر ادامه بازسازی و  ماه 17حداکثر یك سال ) :دوره زمان مدت      

 و برگزاری آزمون کالس با دریافت اطالعات حافظ مطابق فرم  ی اولاستاد در سه جلسه: بازسازی شروع

و فراموش بازسازی ی نیازمند دیدهنیازمند مرور، آسیب حافظ را در سه بخش مسلطِ محفوظات ،تشخیصي
فظ کند. حی مناسب آن را ارائه ميبرای بخش اول و دوم برنامهی نیازمند حفظ تقسیم بندی کرده، شده

ها، نپس از اتمام کامل تثبیت و بازسازی اجزاء آسیب دیده و تسلط کامل بر آ مجدد اجزاء فراموش شده
  شود.ریزی و انجام ميبرنامه

 
     نام و نام خانوادگي حافظ:

 حافظ گرامي! *تذکر:

 لطفا اطالعات خواسته شده را با دقت تكمیل نمایید. پاسخ دقیق شما در مسیر بازسازی محفوظاتتان کارگشا خواهد بود.

 گذرد؟مدتي از پایان حفظ شما مي چه .1

 است؟مدت زمان حفظ شما چند سال بوده  .2

 اید یا خیر؟آیا در این مدت برنامه مرور منظمي داشته .3

 اید؟سسه و مرکز قرآني به حفظ قرآن کریم اشتغال داشتهدر کدام مؤ .4
بعد(  یهای مشخص شده )در صفحهاجزاء مختلف در ستون در کیفیت محفوظاتارزیابي دقیق خود را از  .5

 عالمت بزنید.

 نظر نهایی استاد ارزیاب 

ازمند اجزاء مسلط نی
 مرور

اجزاء متوسط نیازمند مرور 
 ویژه

نیازمند  خیلي ضعیفاجزاء  نیازمند بازسازی ضعیفاجزاء 
 مجدد حفظ
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        99/16تا  13: متوسط نیازمند مرور ویژه       27تا  10: مسلط نیازمند مرور* 

 8: کمتر از خیلي ضعیف نیازمند حفظ مجدد     99/12تا  8: ضعیف نیازمند بازسازی

 
 

 کالس برگزاری الگوی: 

 کالس ظرفیت کالس زمان هفته در جلسات تعداد

 نفر 17 ساعت 2 لسهج 3

 جزء

 کیفیت محفوظات

 جزء

 کیفیت محفوظات

مسلط 

 نیازمند مرور

نیازمند  متوسط

 مرور ویژه

نیازمند  ضعیف

 بازسازی

خیلي ضعیف نیازمند 
 حفظ مجدد

مسلط 

 نیازمند مرور

متوسط نیازمند 

 مرور ویژه

ضعیف نیازمند 

 بازسازی

خیلي ضعیف 
دنیازمند حفظ مجد  

1     11     

2     11     

3     11     

4     11     

5     22     

1     21     

1     22     

1     23     

1     24     

12     25     

11     21     

12     21     

13     21     

14     21     

15     32     
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 کالس بندیزمان: 
 توضیحات دقیقه به زمان عنوان

 تثبیت جدید پرسش

 و مفاهیم

بسته به تشخیص استاد 

 حداکثر یك ساعت

شود و یك سؤال از واژگان آن طرح شده، نمره مي سیدهصفحه از صفحات تثبیت جدید پر 2آموز حداقل از هر قرآن

ی فردی به استاد انجام به صورت مراجعهبنا بر صالحدید استاد در جمع و یا پرسش در این بخش  گردد.منظور مي

 شود.مي

پرسش و مباحثه 

 زمانهم
 باقیمانده زمان کالس

 هایگروه در حضور با زمانهم استاد و گردندمي تكمیلي صورت به مباحثه مشغول آموزانقرآن یهمه زمان این در

 ازو  محفوظات کل از سؤال یكو ، روزانه مرور از سؤال یكبیت شده، درس اخیر تث 17یك سؤال از  مباحثه

 .نمایدمي ثبت را آنان ینمره و آوردمي عمل به آموزانقرآن

 ساعت 2:            جمع

 

 روزانه یبرنامه: 

 میزان

 روزانه بازسازی

 روزانه مرور میزان

 ی مفاهیممطالعه
 صفحات

جدید 

 بازسازی

 شده

 محفوظات شده ازیبازس محفوظات

 مسلط

 روی از تالوت

 مصحف

 6 تا

 جزء

 12تا 

 جزء

 18 تا

 جزء

 24تا 

 جزء

 37 تا

 جزء

 2حداقل 

و حداکثر 

 صفحه 5

 جزء یك جزء یك جزء 3 جزء 5/2 جزء 2 جزء 5/1 جزء 1 درس ده 
ی واژگان محدوده

 تثبیت جدید
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 )آزاد( هدی طرح( 14 ماده

 شرط .گرددمي برگزار ندارند را هاطرح سایر در حضور توانایي یا فرصت که افرادی برای دوره این :تعریف

 این طرح کسب نمره در آزمون پایان جزء و پایان مقطع به شرح ذیل است:  در حضور یادامه

 25تا  11اجزاء  17تا 1و  37تا  26اجزاء 

16 15 

 حافظ توانایي با متناسب: دوره زمان مدت 

 کالس برگزاری الگوی 

 توضیحات نیازپیش کالس ظرفیت کالس زمان هفته در جلسات تعداد

 یك حداقل

 و

 جلسه 3 حداکثر

بسته به تعداد 

 فراگیران
 محدودیت ندارد

 آزمون در قبولي

 و قرائت صحت

 خوانيروان

- 

 کالس بندیزمان 

ی بعد به هر فرد، جلسه ی تكالیفهضمن ارائیابد. در این زمان استاد دقیقه زمان اختصاص مي 17به هر فراگیر 
مرور روزانه و یك سؤال از درس، یك سؤال از  27یك سؤال از یك سؤال از مفاهیم، یك سؤال از حفظ جدید، 

 نماید. نمره ثبت مي یشانبرای ا پرسد ومي حافظکل محفوظات از 

 ی روزانهبرنامه 

 مفاهیم یمطالعه روزانه مرور میزان روزانه حفظ میزان

 

 

 گذشته محفوظات جدید محفوظات

 جزء 37 تا جزء 24 تا جزء 18 تا جزء 12تا  جزء 6 تا

 جدید حفظ یمحدوده جزء 3 جزء 5/2 جزء 2 جزء 5/1 جزء 1 آخر درس بیست متناسب با توانایي حافظ

 



 29 

 (کل )حلقه حافظان بینات طرح( 15 ماده

و برای تداوم آموزش و  دارند خود محفوظات بر نسبي تسلط که است يکلّ حافظان یویژه طرح این :تعریف

 یابند.تر در این طرح حضور ميکسب مهارت افزون

 بدون محدودیت زماني: دوره زمان مدت 

 

 کالس برگزاری الگوی: 

 نیازپیش کالس ظرفیت  کالس زمان هفته در جلسات تعداد

 قرآن کل حفظ بر نسبي تسلط نفر 17 ساعت 2 جلسه یك حداقل

 

 کالس بندیزمان: 
 توضیحات دقیقه به زمان عنوان

 .شودمي تالوت آموزانقرآن توسط استاد راهبری با محفوظات از جزء 2 دقیقه 87 جزء 2 تالوت

  دقیقه 37 اتظوحفم کل از پرسش

  دقیقه 17 مفاهیم و ترجمه از پرسش

 ساعت 2                                   :           جمع

 نهروزا یبرنامه: 

 از جزء نیم ایهفته صفحه، دو روزانه همچنین. شودمي تعیین استاد مشورت با و فراگیران توسط مباحثه و مرور میزان

.گرددمي مطالعه آیات مفاهیم با بیشتر آشنایي برای حكیم قرآن کتاب
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 د( حضور و غیاب

های وی مشكل و ایجاد ضرورت، غیبتو در صورت بروز  الزامي است دورهدر تمام جلسات  فراگیرحضور  (16ماده 

ی حضور وی در انضباطي نسبت به ادامه -جلسه در ماه بیشتر باشد؛ در غیر این صورت کمیسیون آموزشي  4نباید از 

 گیری خواهد کرد.ها و ... تصمیمکالس، حضور او در آزمون

 ها تفاوتي میان غیبت موجه و غیرموجه نیست.در احتساب غیبت :1تبصره 

 جلسه محسوب خواهد شد. 2جلسه کالس در یك روز تشكیل شود، هر روز غیبت  2در صورتي که : 2صره تب

 ی قبلي از کارشناس دوره است.هر گونه عدم حضور در کالس درس، منوط به اخذ اجازه (17ماده 

 شود.ترك کالس درس و عدم مراجعه غیبت محسوب مي (18ماده 

 شود.دقیقه یك جلسه غیبت محسوب مي 27دقیقه و هر سه مورد تأخیر کمتر از  27هر مورد تأخیر بیش از  (19ماده 

در صورت تكرار تأخیر بیش از سه جلسه متوالي، استاد موظف است فرد را به کارشناس دوره ارجاع نماید و در  تبصره:

 تواند در کالس شرکت نماید.صورت تأیید ایشان فراگیر مي

بار مطابق ضوابط تواند فقط یكفراگیر مي )پایان جزء و پایان مقطع( در روز امتحان در صورت غیبت موجه (23ماده 

  در آزمون مجدد شرکت نماید.

ی شرکت در بار اجازهفراگیر فقط یك موجه در روز امتحان )پایان جزء و پایان مقطع(صورت غیبت غیر در (21ماده 

 گردد.نمره کسر مي 1ن آزمون مجدد را خواهد داشت اما از معدل نهایي ایشا
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   آزمون( ه

 :ورودی آزمون

 قبولي ینمره و گرددمي برگزار( 1ی )ضمیمه مربوط فرم مطابق خوانيروان و قرائت صحت ورودی آزمون( 22 ماده

 .باشدمي 16 آن

 :اجزاء پایان هایآزمون

و در  استاد جایيبهجا اولویت با اداناست توسط به صورت شفاهي محفوظات کل آزمون جزء هر پایاندر  (23 ماده

شامل  کتبيجامع  آزمون همچنین د.شوبرگزار ميدر بعضي از اجزاء توسط کارشناس حفظ صالحدید، و صورت لزوم 

روز  درو خواهد بود ها در دو روز متوالي این آزمون. گرددمي برگزار آخر جزء ازنمره حسن حفظ  5نمره مفاهیم و  15

  .باشدمي تعطیل جدید حفظ یبرنامه ،آزمون

است که استاد در امتیازی  ،آن یجایگزین نمرهگردد و آزمون کتبي برگزار نمي (،آزاددر طرح کوثر )تثبیت( و هدی )

 ، از مفاهیم آن جزء در دفتر کالسي ثبت کرده است.طي حفظ یا تثبیت

استاد  .شودمي صادر تاداناس توسط ،یفيتوص -کیفيصورت کمّي و دو به  کارنامه جزء هر پایان در( 24 ماده

ی نهایي به صورت توصیفي نكات مثبت و موارد نیازمند تالش را به المقدور عالوه بر ثبت نمره و اعالم نتیجهحتي

 نویسد.صورت مختصر در ستون مربوط مي

حسن  نهایي یهنمر ثبت برای و است نمره 27 دارای سؤال هرآزمون شفاهي حفظ شامل سه سؤال و  (25 ماده

  .گرددمي ، محاسبهمعدل امتیازات کسب شده، 27 از حفظ

 و صوت نمره 5 و وقف و ابتدانمره  5 مقدماتي، تجوید نمره 17) نمره 27 دارای مجموعاً تالوت حسن (26 ماده

 گردد.توسط همان ممتحن حفظ لحاظ مي و است( لحن

 یك آخر جزء ازباشد؛ بدین ترتیب که مي انتقالي صورت به سطری 17 سؤال 3سؤاالت آزمون شفاهي  (27 ماده 

 شود.مي سؤال مطرح ی آن یكبه دو نیمه تقسیم شده، از هر نیمهی محفوظات بقیه و سؤال

 1:بود خواهد شرح این بهنهایي  معدل یمحاسبه برای نمرات ضریب (82 ماده

                                                           

با هم جمع  ها ی به دست آمده از ضریبشود؛ سپس هر سه نمرهی هر بخش در ضریب آن ضرب مينمره ،ی معدل. برای محاسبه1

چه نمرات حافظ به این ترتیب مثال چنان گردند. عدد به دست آمده معدل حافظ خواهد بود.( مي 8ها ) شوند و تقسیم بر جمع ضریبمي

 باشد:

19:   جامع کتبي                       15حسن تالوت:                                   10حسن حفظ:     
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 2 ضریب:  جامع کتبي                         1 ضریب:  تالوت حسن                    5 ضریب:  حفظ حسن

توانند مطابق ضوابط در بار ميفقط یكء را کسب نكنند افرادی که حد نصاب قبولي در آزمون پایان جز (29ماده 

مطابق میزان ی قبولي نشوند آزمون نیز موفق به کسب نمره این آزمون مجدد شرکت نمایند و در صورتي که در

 اجرا خواهد شد: در مورد ایشانزیر  استاد و صالحدید کارشناس دوره یكي از تصمیماتگری، پیشنهاد تالش

 ی حضور در همان کالس؛یك جزء با ادامه دتالف( فرصت برای ارتقا و اصالح به م

 تر؛ب( انتقال به یك یا چند جزء پایین

 تر. های آسانج( انتقال به طرح

 :مقاطع پایان هایآزمون

 . داوری حسن حفظ ترجیحاًگرددمي برگزار شفاهي صورت به محفوظات کل آزمون مقطع هر انپای در (33 ماده

و داوری حسن تالوت )تجوید مقدماتي، وقف و  استادان مجاز توسط عدم امكانو در صورت  دوره کارشناس توسط

 ابتدا، صوت و لحن( توسط داور مربوط به این رشته انجام خواهد شد.

 حفظ یبرنامه هفته یك مدت به مقاطع سایر آزمون از پیش و جلسه یك طرح آزمایشي مونآز از پیش (31 ماده

 .شد خواهد انجام( روز در جزء 5 حداکثر و 3 حداقل) پرخواني صورت به محفوظات مرور و بود خواهد تعطیل

 برگزار خواهد شد. تكمیلي استحكام کامل محفوظاتی ام دورهآزمون حفظ کل پس از اتم تبصره:

 :سؤاالت ینحوه( 32 ماده

 :است زیر شرحبه  سطری به صورت انتقالي 17دارای سه سؤال  : طرح آزمایشي آزمون

 صفحه یك سؤال(  17)از هر  26و دو سؤال از جزء  37از جزء  یك سؤال )دوساله(:  الف( طرح مصباح

 ق تا بینه، نبأ تا بروج(زلزال تا ناس، طار) یك سؤال 37جزء  طعامق یك از هراز  ها:ب( سایر طرح

 هر از سطری 17 سؤال یكو  محفوظات آخر جزء از انتقالي صورت به سطری 17 سؤال یك :مقاطع سایر آزمون

 شود.طرح مي انتقالي صورت هب ،حفظ جزئي 5 مقطع

                                                                                                                                                                                    

ی معدل به این صورت است: روند محاسبه  

85  =5  *10                                   15  =1  *15                              38  =2  *19  

138÷  8=  25/10معدل                                                                85+  15+  38=  138  
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ب معدل امتیازات کس، 27 از حسن حفظ نهایي ینمره ثبت برای و است نمره 27 دارای حفظ سؤال هر (33 ماده

 .گرددشده، محاسبه مي

 و صوت نمره 5 و نمره وقف و ابتدا 5مقدماتي،  تجوید نمره 17) نمره 27 دارای مجموعاً تالوت حسن (34 ماده

  .است( لحن

  :نامهو دریافت گواهي های مختلفی حضور در طرحی قبولي برای ادامهحداقل نمره (35 ماده

ی حضور در آن طرح را نخواهد داشت و مطابق ی ادامهاجازه ،را کسب نكندی قبولي در طرح مورد نظر اگر حافظ نمره

نامه در صورت احراز حداقل نمره الزم منعي رای دریافت گواهيب اماشود. امتیاز احراز شده به طرح مناسب راهنمایي مي

 وجود ندارد. 

  ذیل است: شرح به نامهفت گواهيو همچنین دریا های مختلفی حضور در طرحی قبولي برای ادامهحداقل نمره

 نام طرح
نامه حداقل نمره برای گواهي های مختلفی حضور در طرحی قبولي برای ادامهحداقل نمره

 25تا  11اجزاء  13تا  1و  33تا  26اجزاء  پایان مقاطع

 10 18 ساله( 2) مصباح

                           15:  حفظ حسن

                             17:  تالوت حسن

 12:  کتبي جامع

 15معدل نهایي : 

 16 10 ساله( 4) مشكات

 15 16 )آزاد( هدی

 (تثبیتکوثر )
 نیمه دوم محفوظات نیمه اول محفوظات

10 16 

 

 دست قبولي ینمره به هاآزمون سایر در اما ،کنند کسبدر حسن حفظ  را قبولي ینمره حداقل که افرادیتبصره: 

 صادر دوره در حضور گواهي هاآن برای درخواست صورت در و خواهند داشت را باالتر مقاطع در حضور یاجازه ،نیابند

 .کنندنمي دریافت دوره پایان رسمي ینامهگواهي اما ؛گرددمي

 2:بود خواهد شرح این به پایان مقطع و صدور گواهینامه معدل یمحاسبه برای نمرات ضریب (63 ماده

                                 1 ضریب:  تالوت حسن                                    5 ضریب:  حفظ سنح

 1 ضریب( :  پایان جزء در استاد هایآزمون معدل)  مستمر نمرات    2 ضریب: )معدل امتیازات پایان جزء(  کتبي جامع

                                                           

.مراجعه شود 28ه به ضریب به پاورقي ماده جی معدل با توبرای آشنایي با محاسبه.   2 
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و یا در روز آزمون غیبت  نشود در آزمون پایان مقطع وليقب ینمره کسب به موفق حافظ که صورتي در (37 ماده

  .یابدمي حضور مجدد آزمون در بار یك فقط ضوابط مطابقداشته باشد، 

 کسب به موفق که فراگیرانيدر مورد  بنابراین ؛است بعدی مقطع به ورود شرط مقطع هر آزمون در قبولي (38 ماده

 عمل خواهد شد.  29 یمطابق ماده ،نشوند هر طرح متناسب با حفظ حسن در قبولي ینمره حداقل

 حفظ ازیامت کسر مالک (39 ماده 

بار تكرار کرده شود. مثالً اگر یكشد یك بار آن محاسبه نميبه عدد فرد با در صورتي که تعداد تكرارها: 1 تبصره

گردد و تكرار سوم محاسبه از وی کسر مي 25/7شود یا اگر سه بار تكرار اتفاق افتاده باشد باشد امتیازی از او کسر نمي

 شود.نمي

 .گرددمي کسر نمره 3 حداکثر پیوسته سطر یك در اشتباه صورت در :2 تبصره

 را آن یابتدا و کنديم اکتفا سوره نام ذکر به فقط استاد ،شوديم آغاز سوره یابتدا از که یيهاسؤال در :3 تبصره

 .دینماينم قرائت

 .کندمي بیان حافظ برای را صحیح قرائت داور ،حرکت و حرف در اشتباه صورت در :4 تبصره

 مطابق را نمره نموده، مساعدت حیتصح عدم صورت در و دهديم تذکر بار كی فقط استاد اشتباه بار هر در :5 تبصره

 .کنديم کسر استاد توسط ردیف اصالح

  .بود خواهد 3 یفرم ضمیمه مطابقو صوت و لحن  تجوید امتیاز کسر مالك (43 ماده

 تكرار مورد دو هر  25/7

 / حرکت به وقف / سكون به وصل/  ( الفبا ) هجا حروف یيجا جابه و ادیز ، کم ) حرکت و حرف در اشتباه   یفور اصالح 25/7

 اورد توسط اصالح 5/7 ( بالعكس و دهیکش به کوتاه حرکات لیتبد/ اشباع عدم و اشباع

 ،کنديم رییتغ کلمه یشهیر حروف یيجاجابه با که یموارد یي/جاجابه و ادیز ، کم ) کلمه كی در اشتباه یفور اصالح 25/7

 من" مانند .شونديم دهینام حرف يعرب زبان دستور در که يکلمات/  " عملونی" به " علمونی" لیتبد مانند
 کلمه كی الخطرسم به توجه با اما آمده کلمه و حرف از يبیرکت صورت به قرآن در که يکلمات / ".....، ،عن
 (مقطعه حروف/  " كهمیكفیفس"مانند .است

 تذکر با اصالح 5/7

 داور توسط اصالح 1

 یك از بیش که عبارت یك از قسمتي یا بلند یا کوتاه عبارتي/ جایيجابه و زیاد کم،) عبارت در اشتباه یفور اصالح 5/7

 تذکر با اصالح 1 (سطر یك از کمتر آیات / باشد کلمه

 داور توسط اصالح 5/1

 و انتقال به یك یا چند آیه بعدو سوره  ابتدای آیه در اشتباه یفور اصالح 05/7
 تذکر با اصالح 25/1

 داور توسط اصالح 2
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 دهیرس بیتصو به                توسط/    /        خیتار در و بوده تبصره    11   و ماده  43  بر مشتمل نامهنییآ نیا

  .است دهیگرد ابالغ      توسط/      /         خیتار در و
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 :ضمايم

 ورودي آزمون فرم: 1 ضمیمه

 صفحه:       آیه       تا           تاریخ:         نام و نام خانوادگي:                             نام پدر:                 
 اشكاالت روخواني

 خوانياشكاالت روان

25./ 
رعایت 
لهجه 
 عربي

 نمره 1تا 

جمع 
امتیازات 

 منفي
امتیاز 

 از نهایي
27 

 بدون تصحیح

 نمره 1
 تصحیح بعد از نفس

5./ 

      

 هجيتن نهايي: 

 □باشدنمي□             باشدآمادگي الزم ربای حضور رد کالس حفظ را دارا مي

 :بت در نرم افزارتاریخ ث کارشناس:امضای نام و  :امضای ممتحننام و 
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 : فرم تعیین سطح و هدايت به طرح مناسب2ضمیمه 

 :میزان تحصیالت   :          نام استاد    متولد:                    نام و نام خانوادگي:                         نام پدر:

             نمرات:  

 

 ندارم                    غال به تحصیل   دارم اشت

 میزان تسلط؟ اید؟ چند جزء؟ نام مؤسسه؟ی حفظ قرآن داشتهآیا سابقه 

 

 برای حضور ی شما با اختصاص این میزان ساعت روزانه امكان چند ساعت حضور در کالس دارید؟ آیا خانواده

 کنند؟شما همكاری مي و با هستندکالس و انجام تكالیف در منزل موافق  در 

 

 .طرح مورد نظر خود برای حفظ را به ترتیب اولویت مشخص کنید 

زمان مورد نیاز برای انجام  نام طرح

 تكالیف روزانه

 اولویت میزان ساعت کالس

  ساعت 3یا یك روز در میان  2هرروز  ساعت 17تا  0 مصباح )حدود دو سال(

  ساعت 2یا یك روز در میان  1:37وز هرر ساعت 0تا  5 مشكات ) حدود چهار سال(

   ساعت 5تا  3 هدی )آزاد(

 تعهدنامه:

شوم که روزانه .......... ساعت به انجام تكالیف ها اطالع کامل کسب نمودم و متعهد مياینجانب ....................................... از شرایط و برنامه

 اختصاص دهم.

 تاریخ و امضا                                                                              

 :توضیحات هدی )آزاد(  مشكات )چهارساله(    مصباح )دوساله(   طرح مورد تأیید استاد:

 تاریخ و امضا                                                                                       

 توضیحات: ( هدی )آزاد مشكات )چهارساله(    مصباح )دوساله(  شناس حفظ:  نظر کار

 تاریخ و امضا                                                                                      

 مستمر جامع کتبي حسن تالوت حسن حفظ
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 حسن تالوت آزمون فرم:  3 ضمیمه

 تاریخ:                    تا       آیه   صفحه:                  نام پدر:               نام و نام خانوادگي:            

 اشكاالت تجویدی وقف و ابتدا امتیاز صوت امتیاز لحن

 نمره 2تا  نمره 3تا 
نمره  5تا 

 25/7هرمورد 

 صفات ذاتي ممیز و صفات عارضي نمره ( 1فصاحت ) تا 
مخارج حروف و صفات ذاتي 

 ممیز

فات و مخارج، ص توازن سرعت

 کامل ناقص کامل ناقص حرکات احكام

 5/7 25/7 25/7 25/7هر دو مورد  5/7 25/7 25/7 

        
  

 امتیاز نهایي :امضای ممتحننام و  کارشناس:امضای نام و  تاریخ ثبت در نرم افزار:
 امتیازات منفي
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 حفظاجزاء  پايان آزمون فرم: 4 ضمیمه

 :تاریخ:                 جزء آزمون                      :    پدر نام                              :    خانوادگي نام و نام

 شماره

 آيه و صفحه

 تكرار
 و حرف در اشتباه

 حرکت
 عبارت در اشتباه کلمه در اشتباه

 وو سوره ابتداي آيه  در اشتباه

 امتیاز انتقال دور و نزديک

 هر منفي

 سؤال

 نمره

 از نهايي

22 

دو هر 

مورد 

25/7 

 داور توسط تذکر با فوري اصالح داور توسط تذکر با فوري اصالح داور توسط تذکر با فوري اصالح داور توسط فوري اصالح

25/7 5/7 25/7 5/7 1 5/7 1 5/1 05/7 25/1 2 

:       ص

 :آیه

              

:       ص

 :آیه

             
 

:       ص

 :آیه

             
 

(: 22معدل نهايي حسن حفظ ) از   

 (: 5امتیاز صوت و لحن ) از   (: 5) از   وقف و ابتداامتیاز  (: 12امتیاز تجويد ) از 

 ارزشیابي توصیفي:

                                                                                                           

 :ممتحن يامضانام و 

 کارشناس:ظر ن

 

س:کارشنا امضاينام و                                                  تاريخ ثبت در نرم افزار:  
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 حفظ مقاطعپايان  آزمون فرم:  6 ضمیمه 

 :تاریخ             :    جزء آزمون                        :   پدر نام                       :          خانوادگي نام و نام

 آيه و صفحه شماره

 عبارت در اشتباه کلمه در اشتباه حرکت و حرف در اشتباه تکرار
و انتقال و سوره  ابتداي آيه در اشتباه

 جمع به دور و نزديک

 امتیاز

 هر منفي

 سؤال

 نمره

 از نهايي

22 
دو هر 

مورد 

25/7 

 داور توسط تذکر با فوري اصالح داور توسط تذکر با فوري اصالح داور توسط تذکر با فوري اصالح داور توسط فوري اصالح

25/7 5/7 25/7 5/7 1 5/7 1 5/1 05/7 25/1 2 

   :   ص

 :آیه

              

   :   ص

 :آیه

             
 

    :  ص

 :آیه

             
 

    :  ص

 :آیه

             
 

    :  ص

 :آیه

             
 

:      ص

 :آیه

             
 

   :   ص

 :آیه

             
 

 (: 27از  )معدل نهایي حسن حفظ 
 ارزشیابي توصیفي:

                                                                                                           

:ممتحن امضاينام و   

 نظريه و اقدامات کارشناس:

 

 کارشناس امضاينام و                                                  ت در نرم افزار:تاريخ ثب
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 ي پايان جزء: کارنامه 7يضمیمه

 جزء:              نام پدر:                                        نام و نام خانوادگي:                

 هااد غیبتتعد نمره آزمون نمره مستمر عنوان ردیف

    حسن حفظ 1

   )مفاهیم و حسن حفظ(کتبي جامع  2

   )تجوید، وقف و ابتدا، صوت و لحن( حسن تالوت 3

 معدل: 

 :هب حروف                                  :عددهب 

 :هجيتن

                  □ رتااقتنل هب طرح آسان           □ رتااقتنل هب اجزاء پانیی        □    اداهم طرح 

 استاد:نظر 

 انم و امضا                                                                                                       

 کارشناس دوره: نظر 

 انم و امضا                                                                                                                              
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  مقطع ي پايان: کارنامه 8يضمیمه

 اجزاء         تانام و نام خانوادگي:                         نام پدر:                                             

 هاتعداد غیبت آزموننمره  عنوان ردیف

   حسن حفظ 1

  مفاهیم و حسن حفظ()کتبي جامع  2

  )تجوید، وقف و ابتدا، صوت و لحن( حسن تالوت 3

  های پایان جزء()معدل آزمون نمرات مستمر 4

 معدل: 

 هب حروف                                       هب عدد

 :هجيتن

    □ رتااقتنل هب طرح آسان           □ رتااقتنل هب اجزاء پانیی        □    اداهم طرح 

 کارشناس: نظر

 انم و امضا                                                                                                                                                                                                             

 :مسؤول واحد نظر

 انم و امضا                                                                                                                                                                                                          
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 اي تثبیت و بازسازيبر ارزشیابي تشخیصي حافظان: فرم 9ي ضمیمه

 بسمه تعالي

 کاربرگ ارزیابی تشخیصی حافظان قرآن کریم

 های تثبیت و بازسازیویژه کالس
 

    نام و نام خانوادگي حافظ:

 حافظ گرامي! *تذکر:

 لطفا اطالعات خواسته شده را با دقت تكمیل نمایید. پاسخ دقیق شما در مسیر بازسازی محفوظاتتان کارگشا خواهد بود.

 گذرد؟مدتي از پایان حفظ شما مي چه .1

 
 مدت زمان حفظ شما چند سال بوده است؟ .2

 
 

 اید یا خیر؟آیا در این مدت برنامه مرور منظمي داشته .3

 
 اید؟در کدام مرکز قرآني به حفظ قرآن کریم اشتغال داشته .4

 
 

فحه بعد( های مشخص شده )در صمختلف در ستون اجزاء در محفوظاتارزیابي دقیق خود را از کیفیت  .5
 عالمت بزنید.

 

 نظر نهایی استاد ارزیاب 

اجزاء مسلط نیازمند 
 مرور

اجزاء متوسط نیازمند مرور 
 ویژه

نیازمند  خیلي ضعیفاجزاء  نیازمند بازسازی ضعیفاجزاء 
 مجدد حفظ
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 99/16تا  13: متوسط نیازمند مرور ویژه       27تا  10: مسلط نیازمند مرور* 

 8خیلي ضعیف نیازمند حفظ مجدد: کمتر از      99/12تا  8: ضعیف نیازمند بازسازی

 

 جزء

 کیفیت محفوظات

 جزء

 کیفیت محفوظات

مسلط نیازمند 

 مرور

متوسط نیازمند 

 مرور ویژه

زمند ضعیف نیا

 بازسازی

خیلي ضعیف 
نیازمند حفظ 

 مجدد

مسلط نیازمند 

 مرور

متوسط نیازمند 

 مرور ویژه

ضعیف نیازمند 

 بازسازی

خیلي ضعیف 
نیازمند حفظ 

 مجدد

1     11     

2     11     

3     11     

4     11     

5     22     

1     21     

1     22     

1     23     

1     24     

12     25     

11     21     

12     21     

13     21     

14     21     

15     32     


