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 قزائت عوَهی ٍرُ ّبی د
 

  
   

  قزائتتخصصی  دٍرُ ّبی                  

   

 ّشیٌِ ضزکت در دٍرُ تَضیحبت  هخبعت دٍرُپیص ًیبس  رٍس ٍ سبعت ثزگشاری دٍرُ دٍرُ ردیف

 آهَسش رٍاًخَاًی  1

 )عولی ٍ تئَری(

  سٍجرٍسّبی 

 10 -8سبعت   

عوَم  -

 عالة

 ّشار تَهبى 10عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ 

 ّشار تَهبى 20سبیز هزاکش :               

 سٍجرٍسّبی  تدَیذ کبرثزدی 2

 10-8سبعت  

عوَم  تسلظ ثِ قَاعذ تئَری تدَیذ 

 عالة

 ّشار تَهبى 10عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ

 تَهبىّشار  20سبیز هزاکش :               

 ّشیٌِ ضزکت در دٍرُ تَضیحبت  هخبعت دٍرُپیص ًیبس  رٍس ٍ سبعت ثزگشاری دٍرُ دٍرُ ردیف

 ضْزیَر 20هزداد تب  20 تزثیت هزثی رٍاًخَاًی قزآى کزین 3

 ّزرٍس8-12

 قجَلی در ارسیبثی اٍلیِ قزائت

 17ثب ًوزُ 

عوَم 

 عالة

 ّشار تَهبى  30عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ

 ّشار تَهبى40 سبیز هزاکش : 

 تزثیت هزثی رٍاًخَاًی قزآى کزین 4

 ٍیژُ عالة غیزایزاًی

 ضْزیَر 20هزداد تب  20

 ّزرٍس8-12

 قجَلی در ارسیبثی اٍلیِ قزائت

 15 ثب ًوزُ

عوَم 

 عالة

 ّشار تَهبى  30عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ

 ّشار تَهبى 40سبیز هزاکش : 



 

 

  تالٍت قزآى کزینٍرُ ّبی د

  

 ّشیٌِ ضزکت در دٍرُ تَضیحبت  هخبعت ضزط دٍرُ رٍس ٍ سبعت ثزگشاری دٍرُ دٍرُ ردیف

   فزدرٍسّبی  تزتیل خَاًی 5

 10-8سبعت  

عوَم  قجَلی در ارسیبثی اٍلیِ تدَیذ

 عالة

 ّشار تَهبى 10الشّزا :  عالة خبهعِ اعغبی گَاّی ًبهِ

 ّشار تَهبى 20سبیز هزاکش :              

 رٍسّبی فزد صَت ٍ لحي هقذهبتی 6

 10-8سبعت 

عوَم  قجَلی در تست اٍلیِ

 عالة 

 ّشار تَهبى 10عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ 

 ّشار تَهبى 20سبیز هزاکش :               

 فزدرٍسّبی  صَت ٍ لحي تکویلی 7

 10-8سبعت 

عوَم  قجَلی در تست اٍلیِ

 عالة 

 ّشار تَهبى 10عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ 

 ّشار تَهبى 20سبیز هزاکش :              



 

  حفظ قزآى کزین عوَهی دٍرُ ّبی

  

 

 

  قزآى کزین تفسیزدٍرُ ّبی 

 

 

 

 

 ّشیٌِ ضزکت در دٍرُ تَضیحبت  هخبعت ضزط دٍرُ رٍس ٍ سبعت ثزگشاری دٍرُ دٍرُ ردیف

 رٍسّبی سٍج  حفظ سَر پزفضیلت 8

8-10 

 سغح قبثل قجَل تدَیذ ٍ

 رٍاى خَاًی 

عوَم 

 عالة 

 ّشار تَهبى 10عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ 

 ّشار تَهبى 20سبیز هزاکش : 

 رٍسّبی سٍج حفظ هَضَعی قزآى کزین 9

 12-10سبعت 

عوَم  -

 عالة 

 ّشار تَهبى 10عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ 

 تَهبى ّشار 20سبیز هزاکش : 

 سٍجرٍسّبی  تثجیت ٍیژُ حبفظبى کل قزآى  10

 11-8سبعت  

عوَم  حفظ کل قزآى کزین

 عالة 

 ّشار تَهبى 10عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ 

 ّشار تَهبى 20سبیز هزاکش : 

 ّشیٌِ ضزکت در دٍرُ تَضیحبت  هخبعت ضزط دٍرُ ثزگشاری دٍرُرٍس ٍ سبعت  دٍرُ ردیف

 رٍسّبی سٍج دٍرُ هصحف خَاًی 11

 10-8سبعت

 آضٌبیی

 ثب هفبّین قزآى کزین 

 ّشار تَهبى 10عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ  عوَم عالة 

 ّشار تَهبى 20سبیز هزاکش : 

 فزدرٍسّبی  دٍرُ تزخوِ ٍ هفبّین قزآى کزین  12

 10-8سبعت

 آضٌبیی

 ثب هفبّین قزآى کزین 

 ّشار تَهبى 10عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ عوَم عالة

 ّشار تَهبى 20سبیز هزاکش : 

 تب ضٌجِ   قرآن کریم  دوره تربیت مبلغ تفسیر  13

8-10 

 ّشار تَهبى 30عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ عوَم عالة 2اتوبم سغح 

 ّشار تَهبى 40سبیز هزاکش : 



 

 دٍرُ ّبی عوَهی حذیث         

 

                                              

  دٍرُ ّبی تخصصی حذیث                                                                                                        

 

 

 

 ّشیٌِ ضزکت در دٍرُ تَضیحبت  هخبعت ضزط دٍرُ سبعت ثزگشاری دٍرُرٍس ٍ  دٍرُ ردیف

 ّشار تَهبى 10عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ عوَم عالة ًذارد 10-8رٍسّبی سٍج  هعبرف صحیفِ سدبدیِ  14

 ّشار تَهبى 20سبیز هزاکش : 

 فزدرٍسّبی  هعبرف ًْح الجالغِ  15

 10-8سبعت  

 ّشار تَهبى 10عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ عوَم عالة ًذارد

 ّشار تَهبى 20سبیز هزاکش : 

 ّشیٌِ ضزکت در دٍرُ تَضیحبت  هخبعت ضزط دٍرُ رٍس ٍ سبعت ثزگشاری  دٍرُ ردیف

 ضْزیَر10هزداد تب  20 سغح یک  سدبدیِ تزثیت هزثی صحیفِ 16

 ّزرٍس8-12

 ّشار تَهبى 30عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ  عوَم عالة  قجَلی در هصبحجِ ٍرٍدی

 ّشار تَهبى 40سبیز هزاکش : 

 ضْزیَر10هزداد تب  20 تزثیت هزثی ًْح الجالغِ سغح یک 17

 ّزرٍس8-12

 ّشار تَهبى 30عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ  عوَم عالة  قجَلی در هصبحجِ ٍرٍدی

 ّشار تَهبى 40سبیز هزاکش : 

     گذراًذى ٍاحذ             11 - 8رٍسّبی سٍج  رٍش تذثز ٍ فْن در ًْح الجالغِ 18

 ًْح الجالغِ        

 ّشار تَهبى 30عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ  عوَم عالة 

 ّشار تَهبى 40سبیز هزاکش : 

اسبتیذ ٍ عالة  قجَلی در هصبحجِ ٍرٍدی 11- 8رٍسّبی فزد  حذیث  هعبرفرٍش فْن  19

فبرغ التحصیل 

 3سغح 

 ّشار تَهبى 30عالة خبهعِ الشّزا :  اعغبی گَاّی ًبهِ

 ّشار تَهبى 40سبیز هزاکش : 


