
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 جامعه الزرها سالم اهلل علیها اداره قران و حدیث -8931 اتبستان  قرآنیدوره اهی جدول 

 

 

 

روس و سبػت بزگشاری  دوره ردیف نوع بزنبمه

 دوره
 هشینه ضزکت در دوره تؼذاد خلسبت اغبس و پبیبن دوره دوره پیص نیبس

 

 

 حضوری

 

1 
 آموسش روانخوانیکبرگبه 

 حضوریتئوری( )ػملی و

 روسهبی سوج

11-11 
 نذارد

 1998تیزمبه  11

 1998مزداد 17

 خلسه 11

 سبػته 1

 هشار تومبن 11عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 11سبیز مزاکش : 

1 
 تدویذکبرگبه ػملی 

 حضوری

 روسهبی سوج

11-11 

تسلظ به قواػذ تئوری 

 تدویذ

 1998تیزمبه  11

 1998مزداد 17

 خلسه 11

 سبػته 1

 هشار تومبن 11عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 11سبیز مزاکش : 

9 
 تزتیل خوانی

 حضوری

 روسهبی سوج

11-11 

تسلظ نظزی و ػملی به 

 تدویذ

 1998تیزمبه  11

 1998مزداد 17

 خلسه 11

 سبػته 1

 هشار تومبن 11عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 11سبیز مزاکش : 

4 
تزبیت مزبی روانخوانی 

 قزآن کزیم

 ضنبه 5ضنبه تب 

8-11 

قبولی در ارسیببی اولیه 

 17بب نمزه  قزائت

 تیزمبه تب 11

 ضهزیورمبه15

واحذ 191

 آموسضی

 هشار تومبن 51عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 71سبیز مزاکش : 

5 
تزبیت مزبی روانخوانی 

 ویژه عالة غیزایزانی قزآن

 ضنبه 5ضنبه تب 

8-11 
ارسیببی اولیه قبولی در 

 16بب نمزه  قزائت

 تیزمبه تب 11

 ضهزیورمبه15

واحذ 191

 آموسضی
 هشار تومبن 51عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 71سبیز مزاکش : 

 حفظ سور پزفضیلت قزآن 6
 روسهبی سوج

11-11 

 تسلظ نظزی و ػملی

 به تدویذ

 1998تیزمبه  11

 1998مزداد 17

 خلسه 11

 سبػته 1

 هشار تومبن 11الشهزا : عالة خبمؼه 

 هشار تومبن 11سبیز مزاکش : 

7 
 حفظ موضوػی قزآن کزیم

 موضوع 965آیه در  965

 روسهبی سوج

11-11 

 تسلظ نظزی و ػملی

 به تدویذ

 1998تیزمبه  11

 1998مزداد 17

 خلسه 11

 سبػته 1

 هشار تومبن 11عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 11سبیز مزاکش : 

8 
 حضوریتثبیت 

 ویژه حبفظبن کل قزآن

 روسهبی سوج

11-11 
 حفظ کل قزآن کزیم

 1998تیزمبه  11

 1998مزداد 17

 خلسه 11

 سبػته 1

 هشار تومبن 11عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 11سبیز مزاکش : 

روس و سبػت بزگشاری  دوره ردیف نوع بزنبمه

 دوره
 هشینه ضزکت در دوره تؼذاد خلسبت اغبس و پبیبن دوره پیص نیبس دوره

 

 

 غیزحضوری

 مدبسی

1 
 آموسش روانخوانیکبرگبه 

 مدبسی )ػملی و تئوری(

 روسهبی سوج

11-11 
 نذارد

 1998تیزمبه  11

 1998مزداد 17

 خلسه 11

 سبػته 1

 هشار تومبن 11عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 11سبیز مزاکش : 

1 
 تدویذکبرگبه ػملی 

 مدبسی

 روسهبی سوج

11-11 

تسلظ به قواػذ تئوری 

 تدویذ

 1998تیزمبه  11

 1998مزداد 17

 خلسه 11

 سبػته 1

 هشار تومبن 11عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 11سبیز مزاکش : 

9 
 تزتیل خوانی

 مدبسی

 روسهبی سوج

11-11 

تسلظ نظزی و ػملی به 

 تدویذ

 1998تیزمبه  11

 1998مزداد 17

 خلسه 11

 سبػته 1

 هشار تومبن 11الشهزا : عالة خبمؼه 

 هشار تومبن 11سبیز مزاکش : 



 

 

 

 ادیث جامعه الزرها سالم اهلل علیهاداره قرآن و ح -8931اداره قرآن و حدیث رد اتبستان  حدیثیدوره اهی 
 

 

روس و سبػت بزگشاری  پیص نیبس دوره ردیف نوع بزنبمه

 دوره
 هشینه ضزکت در دوره تؼذاد خلسبت آغبس و پبیبن دوره

 

 

 حضوری

 ػمومی

1 
 تزبیت مزوج نهح البالغه

 سغح یک حضوری
 نذارد

 روسهبی سوج

 11تب 8سبػت

تیزمبه تب 11  

مزدادمبه 17  

 خلسه 14

 سبػته 1

 هشار تومبن 91عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 41سبیز مزاکش : 

1 
 تزبیت مزوج نهح البالغه

 سغح دو حضوری
 قبولی در سغح یک

 روسهبی فزد

 11تب  8سبػت

تیزمبه تب 11  

مزدادمبه 17  

 خلسه 14

 سبػته 1

 هشار تومبن 91عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 41سبیز مزاکش : 

9 
 تزبیت مزوج صحیفه

 سغح یک حضوری
 نذارد

 روسهبی سوج

 11تب 8سبػت

تیزمبه تب 11  

مزدادمبه 17  

 خلسه 14

 سبػته 1

 هشار تومبن 91عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 41سبیز مزاکش : 

4 
 تزبیت مزوج صحیفه

 سغح دو حضوری
 قبولی در سغح یک

 روسهبی فزد

 11تب  8سبػت

تیزمبه تب 11  

مزدادمبه 17  

 خلسه 14

 سبػته 1

 هشار تومبن 91عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 41سبیز مزاکش : 

 نذارد دوره دػب پژوهی حضوری 5
 11تب  9یکطنبه هب 

 11تب  9و سه ضنبه هب 

تیزمبه تب 11  

مزدادمبه 17  

 خلسه 96

 سبػته 1

 هشار تومبن 11عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 11 سبیز مزاکش :

 دوره ردیف نوع بزنبمه
 روس و سبػت 

 بزگشاری دوره 
 هشینه ضزکت در دوره تؼذاد خلسبت آغبس و پبیبن دوره

 

 

 غیزحضوری

 مدبسی

1 
 تزبیت مزوج نهح البالغه

 سغح یک مدبسی
 نذارد

 روسهبی سوج

 11تب 8سبػت

تیزمبه تب 11  

مزدادمبه 17  

 خلسه 14

 سبػته 1

 هشار تومبن 91عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 41سبیز مزاکش : 

1 
 تزبیت مزوج نهح البالغه

 سغح دو مدبسی
 قبولی در سغح یک

 روسهبی فزد

 11تب  8سبػت

تیزمبه تب 11  

مزدادمبه 17  

 خلسه 14

 سبػته 1

 هشار تومبن 91عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 41سبیز مزاکش : 

9 
 صحیفه تزبیت مزوج

 سغح یک مدبسی
 نذارد

 روسهبی سوج

 11تب 8سبػت

تیزمبه تب 11  

مزدادمبه 17  

 خلسه 14

 سبػته 1

 هشار تومبن 91عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 41سبیز مزاکش : 

4 
 تزبیت مزوج صحیفه

 سغح دو مدبسی
 قبولی در سغح یک

 روسهبی فزد

 11تب  8سبػت
تیزمبه تب 11  

مزدادمبه 17  

 خلسه 14

 سبػته 1

 هشار تومبن 91عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 41سبیز مزاکش : 

 نذارد حذیث خوانی مدبسی 5
 17تب  15سه ضنبه هب 

 

تیزمبه تب 11  

 مبهضهزیور 15

 خلسه 11

 سبػته 1

 هشار تومبن 11عالة خبمؼه الشهزا : 

 هشار تومبن 11سبیز مزاکش : 



گاهی اداره قرآن و حدیث حدیثیقرآنی دوره اهی   ادیث جامعه الزرها سالم اهلل علیهاداره قرآن و ح -8931رد اتبستان  وژیه طالب خىاب

 ضزکت عالة غیزخوابگبهی در دوره هبی ویژه خوابگبه مطزوط به تؼهذ و حضور منظم مغببق تقویم هز دوره بالمبنغ است.

روس و سبػت بزگشاری  پیص نیبس دوره ردیف نوع بزنبمه

 دوره
 هشینه ضزکت در دوره آغبس و پبیبن دوره

 

 

 حضوری 

 

 

 

 

1 
روانخوانی حضوری و روخوانی مزبی تزبیت دوره  ورودی آسمون 

 قزائت

و  11-8هز روس   

16-19  

  98تیزمبه  11

98تیزمبه  17تب   

 هشار تومبن 51عالة خبمؼه الشهزا : 

 

1 
تفسیز حضوری هبی مهبرت مقذمبتی دوره 1 سغح  و  11-8هز روس    

16-19  

تب  98تیزمبه  8  

98تیزمبه  17  

 هشار تومبن 91عالة خبمؼه الشهزا : 

 

9 
تفسیز حضوری هبی مهبرت تکمیلی دوره 9 سغح  و  11-8هز روس    

16-19  

تب  98تیزمبه  8  

98تیزمبه  17  

 هشار تومبن 91عالة خبمؼه الشهزا : 

 

4 
البالغه نهح  مزوج  تزبیت مقذمبتی حضوری دوره  روسهبی سوج نذارد 

 11تب 8سبػت

تیزمبه تب 11  

مزدادمبه 17  

 هشار تومبن 91عالة خبمؼه الشهزا : 

 

5 
البالغه نهح مزوج تزبیت تکمیلی دوره حضوری  

 

 دوره گذرانذن

 مقذمبتی

 روسهبی فزد

 11تب  8سبػت

تیزمبه تب 11  

مزدادمبه 17  

 هشار تومبن 91عالة خبمؼه الشهزا : 

 

6 
سدبدیه صحیفه  مزوج  تزبیت مقذمبتی حضوریدوره   روسهبی سوج نذارد 

 11تب 8سبػت

تیزمبه تب 11  

مزدادمبه 17  

 هشار تومبن 91عالة خبمؼه الشهزا : 
 

7 
سدبدیه صحیفه  مزوج  تزبیت تکمیلی دوره  

 

 دوره گذرانذن

 مقذمبتی

 روسهبی فزد

 11تب  8سبػت

تیزمبه تب 11  

مزدادمبه 17  

 هشار تومبن 91عالة خبمؼه الشهزا : 

 

8 
حضوری حفظ مزبی تزبیت دوره مسلظ حبفظ   

ءخش 5   

-16و  11-8هز روس 

19 
98تیزمبه  11 تیز تب 11  

 هشار تومبن 91عالة خبمؼه الشهزا : 
 

روس و سبػت بزگشاری  پیص نیبس دوره ردیف نوع بزنبمه

 دوره
 هشینه ضزکت در دوره آغبس و پبیبن دوره

 

 دوره هبی

 مدبسی

 
البالغه نهح مزوج تزبیت مقذمبتی دوره  روسهبی سوج نذارد 

 11تب 8سبػت

تیزمبه تب 11  

مزدادمبه 17  

 هشار تومبن 91عالة خبمؼه الشهزا : 

 

 
البالغه نهح  مزوج  تزبیت تکمیلی دوره  دوره گذرانذن 

 مقذمبتی

 روسهبی فزد

 11تب  8سبػت

تیزمبه تب 11  

مزدادمبه 17  

 تومبنهشار  91عالة خبمؼه الشهزا : 

 

 
هسدبدی صحیفه  مزوج  تزبیت مقذمبتی دوره  روسهبی سوج نذارد 

 11تب 8سبػت

تیزمبه تب 11  

مزدادمبه 17  

 هشار تومبن 91عالة خبمؼه الشهزا : 

 

 
سدبدیه صحیفه  مزوج  تزبیت تکمیلی دوره  دوره گذرانذن 

 مقذمبتی

 روسهبی فزد

 11تب  8سبػت

تیزمبه تب 11  

مزدادمبه 17  

 هشار تومبن 91الشهزا : عالة خبمؼه 

 


