
 ربانهم اهی آمىصشی رتویجی  

 اداسه قرآن و حذیث  جامعو الزرها 

1397-98رد رتم اول    

 معاونت آموزشی تربیتی 
 اداره کل امور تربیتی 
 اداره قرآن و حدیث 

 سالم اهلل علیها



:مقام معظم سهبشی دام ظلو العالی   

 بایذ رد کشىس ما و رد میان جامعو ما رتتیبی اتخار بشىد  

 هک همو آحاد مردم هب نحىی با قرآن انس داشتو باشنذ  

 و مفاهیم قرآنی ربای آن اه مفهىم باشذ و معانی قرآن سا ردک کننذ؛

 .  هب قرآن مراجعو کننذ  ولى هب طىس اجمال  

 (1393/4/8)   . مفاهیم قرآنی سش رد بیاوسنذ اص



 :تزکرات عمىمی 

 .باضذ می 1397 مُرماٌ 20 تا حذیث ي قرآن ادارٌ َای ديرٌ در وام ثبت مُلت1.

 .فرمائیذ دقت ديرٌ، مًرد در ضذٌ ارائٍ اطالعات ي ویازَا پیص بٍ َا ديرٌ اوتخاب از پیص2.

 .است کىىذگان وام ثبت رسیذن وصاب حذ بٍ مىًط حذیث ي قرآن ادارٌ َای ديرٌ َمٍ تطکیل3.

 .رسیذ خًاَذ کىىذگان وام ثبت اطالع بٍ پیامک بًسیلٍ ديرٌ رسیذن وصاب حذ بٍ از پس َا کالس آغاز4.

 .ضذ وخًاَذ بازگرداوذٌ َا ديرٌ ضريع از پس َا ديرٌ وام ثبت حق5.

  ثبت آوان قرآوی تربیتی پريوذٌ در ي است کىىذگان ضرکت قبلی وام ثبت بٍ مطريط حذیث ي قرآن ادارٌ َای ديرٌ در ضرکت6.
 . ضذ خًاَذ

  مراجعٍ علیٍ اهلل رحمٍ بُطتی ضُیذ ساختمان يريدی در ياقع ثقلیه سرای بٍ وام ثبت مُلت پایان تا َا ديرٌ در وام ثبت برای7.
 . ومائیذ

  اهلل سالم السَرا جامعٍ کاوال در را حذیثی قرآوی مسابقات ي َا کارگاٌ ، مراسمات ، َا ديرٌ بٍ مربًطٍ اطالعات ي اخبار آخریه8.
   .کىیذ پیگیری حذیث ي قرآن ادارٌ سريش کاوال یا jz_news@ آدرس بٍ علیُا

  09351539053 ضمارٌ بٍ را قرآن ادارٌ کاوال در عضًیت عبارت ي خًد وام حذیث ي قرآن ادارٌ سريش کاوال در عضًیت برای9.
 .ومائیذ پیامک

 :پیص از ثبت وام ديرٌ َای قراوی ي حذیثی معرفی ضذٌ تًجٍ بٍ وکات زیر ضريری است 



 (  عمىمی ) دوسه اهی حضىسی قرائت و حفظ  

1 .  

 آهوزش 
 روخوانی 

رواى خوانی و   
کرینقرآى   

ضٌجِ  5رٍزّبی   
12-10سبعت   

ضٌجِ 1رٍزّبی   
12-10سبعت   

ضٌجِ 3رٍزّبی   
17-15سبعت   

ضٌجِ 1رٍزّبی   
14-12سبعت   

ضٌجِ  5رٍزّبی   
12-10سبعت   

ضٌجِ 3رٍزّبی   
17-15سبعت   
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14-12سبعت   

بز
 نی

ص
پی

 :
ی 

وان
خ

ى 
وا

 ر
ث

ح
هبب

ه 
ط ب

سل
ت

 

 ترتیل 
 خوانی

بز
 نی

ص
پی

 :
رد

ذا
ن

ضٌجِ  5رٍزّبی    
12-10سبعت   

ضٌجِ  2رٍزّبی   
12-10سبعت   

ضٌجِ 4رٍزّبی   
14-12سبعت   

ضٌجِ 4رٍزّبی   
17-15سبعت   

تسلط نظری : پیص نیبز  
و عولی به هببحث  
 تدویذ

 حفظ
سبله 4   
ترتیبی   

زٍجرٍزّبی   
12-10سبعت   

زٍجرٍزّبی   
14-12سبعت   

تسلط نظری : پیص نیبز  
 و عولی به هببحث تدویذ

حفظ         
خسء 5ترتیبی   

 دوم قراى

ضٌجِ ٍ چْبرضٌجِ  رٍزّبی   
14-12سبعت   

تسلط نظری : پیص نیبز  
 و عولی به هببحث تدویذ

قبولی در ارزیببی  + 
 خسء اول5هحفوظبت 

 تثبیت ویژه
 حبفظبى کل 

 قرآى کرین

ضٌج5ِرٍزّبی   
12-10سبعت   

ضٌج3ِرٍزّبی   
14-12سبعت   

ضٌج3ِرٍزّبی   
16-14سبعت   

 حفظ 
 هوضوعی 

 قرآى کرین

ضٌج5ِرٍزّبی   
12-10سبعت   

ضٌج3ِرٍزّبی   
14-12سبعت   

ضٌج4ِرٍزّبی   
12-10سبعت   

ضٌج4ِرٍزّبی   
17-15سبعت   

تسلط به هببحث تدویذ: پیص نیبز  

هسار 10هسینه دوره هبی عووهی برای طالة خبهعه   
 هسار توهبى 20برای طالة سبیر هراکس 



صصی  ) دوسه اهی حضىسی قرآنی و حذیثی    تخ
  ) 

 رٍزّبی زٍج
18-14سبعت   

 تربیت هربی 
 روخوانی 

 و رواى خوانی

در ارزیببی اولیه قرائت17نوره : پیص نیبز  
 قبولی در آزهوى هبی کتبی

هسار 30هسینه دوره هبی تخصصی برای طالة خبهعه   
 هسار توهبى50برای طالة سبیر هراکس 

 تربیت هربی 
 روخوانی 

 و رواى خوانی

در ارزیببی اولیه قرائت16نوره : پیص نیبز  
 قبولی در آزهوى هبی کتبی

 رٍزّبی زٍج
18-14سبعت   

 ٍیژُ طالة غیرایراًی

ضٌج5ِرٍزّبی   
12-8سبعت   

 هذرک هعتجر هلی در
ّوکبری ثب سبزهبى  

 تجلیغبت

 ارائِ هذرک
 چٌذ زثبًِ

ضٌجِ 5رٍزّبی   
12-8سبعت   

 تربیت هروج 
 نهح البالغه 

دو -سطح یک  

 سطح یک نذارد: پیص نیبز
قبولی در سطح یک: دو   

ضٌج2ِرٍزّبی   
18-14سبعت   

اسبتیذ کبرضٌبس  
هرکس تخصصی  

 حذیث حَزُ

ضٌجِ 5رٍزّبی   
12-8سبعت   

ضٌجِ 5رٍزّبی   
12-8سبعت   

اسبتیذ کبرضٌبس  
هرکس تخصصی  

 حذیث حَزُ

اسبتیذ کبرضٌبس  
ستبد عبلی تفسیر  

 قرآى کرین

ضٌج2ِرٍزّبی   
18-14سبعت   

ضٌج3ِرٍزّبی   
18-14سبعت   

 سطح یک نذارد: پیص نیبز
یکقبولی در سطح : دو   

نذارد: پیص نیبز  

 تربیت هروج 
 صحیفه سدبدیه

دو-یکسطح   

روش بیبى 
تفسیر قرآى  

 کرین 



 دوسه اهی  مجاصی قرآنی و حذیثی
 آهوزش 

 روخوانی 
رواى خوانی و   

کرینقرآى   

 کبرگبه 
 تئوری و 

 عولی تدویذ

 ترتیل 
 خوانی

ضٌجِ  5رٍزّبی   
11-9سبعت   

ضٌجِ رٍزّبی   
16-14سبعت   
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 حذیث 
 خوانی 

 اصول کبفی

 تربیت هروج 
 نهح البالغه 

سطح یک و 
 دو

 تربیت هروج 
 صحیفه سدبدیه
 سطح یک و دو

ص نیبز
پی

 :
ذارد

ک ن
ح ی

سط
 

دو 
 :

ک
ح ی

ی در سط
قبول

 

ضٌجِ 5رٍزّبی   
12-10سبعت   

اسبتیذ کبرضٌبس  
هرکس تخصصی  

 حذیث حَزُ

ضٌج2ِرٍزّبی   
14-12سبعت   

ضٌجِ 5رٍزّبی   
12-8سبعت   

ضٌجِ 5رٍزّبی   
12-8سبعت   

اسبتیذ کبرضٌبس  
هرکس تخصصی  
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ضٌج2ِرٍزّبی   
18-14سبعت   

ضٌج2ِرٍزّبی   
18-14سبعت   

نذارد: پیص نیبز  

هسار 10هسینه دوره هبی عووهی هدبزی برای طالة خبهعه   
هسار  30هسینه دوره هبی تخصصی هدبزی برای طالة خبهعه   

. حضور در دوره هبی هدبزی اداره قرآى و حذیث برای عووم طالة خبهعه السهرا سالم اهلل علیهب اعن از حضوری و غیرحضوری هدبز است  
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روش بیبى 
تفسیر قرآى  

 کرین 

اسبتیذ کبرضٌبس  
ستبد عبلی تفسیر  
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ضٌجِ  5رٍزّبی   
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گاهی   دوسه اهی اداسه قرآن و حذیث وژیه طالب خىاب

 روز و سبعت برگساری دوره دوره ردیف نوع برنبهه

 آهوزش قرآنی
 حضوری

 عووهی

ت
رائ

ق
 

 .ًیبز ًذاردپیص   (تئَریٍ عولی ) آهَزش رٍاًخَاًی 1
 17-16سبعت    -رٍزّبی ضٌجِ 

  17-16سبعت -ضٌج2ِرٍزّبی 

  17 -16سبعت    -رٍزّبی ضٌجِ  (رٍاى خَاًی تسلط ثِ : ًیبزپیص ) تجَیذکبرگبُ عولی  2

 18:30الی   16سبعت  رٍزّبی ضٌجِ  هیس قرائت  3

ت
الٍ

ت
 

 17-15سبعت ب  ضٌجِ ّ 4 (  قجَلی در تست اٍلیِ: ًیبز  پیص)  صَرت ٍ لحي هقذهبتی 4

 17-15ضٌجِ ّب  سبعت  4   ترتیل خَاًی 5

ظ
حف

 

 17-14سبعت  ضٌجِ ّب ٍ چْبرضٌجِ ّب سبلِ ترتیجی 4حفظ  6

 17- 16 رٍزّبی  ضٌجِ سبعت حفظ سَرُ ّبی پرفضیلت 7

 17-15 رٍزّبی  چْبرضٌجِ  سبعت تثجیت ٍیژُ حبفظبى کل قرآى  8

 دٍ رٍز در ّفتِ  دٍُ ترثیت هرثی حفظ  9

 17-15سبعت  رٍزّبی  چْبرضٌجِ قرآى کرین دٍرُ حفظ هَضَعی

 حضوری

 تخصصی

4 
 ترثیت هرثی رٍاًخَاًی قرآى کرین

 17قجَلی در ارزیبثی اٍلیِ قرائت ثب ًورُ :  پیص ًیبز

 دٍ رٍز در ّفتِ

  

5 
 طالة غیرایراًیٍیژُ  کرینترثیت هرثی رٍاًخَاًی قرآى 

 16ًورُ ثب  قرائتقجَلی در ارزیبثی اٍلیِ 

 

 رٍز در ّفتِدٍ 

  
  

 هکبى روز وسبعت برگساری عنواى ردیف
 

 برنبهه
هبی 

 عووهی 

 ًوبزخبًِ  ًوبز هغرة ٍعطبثعذاز  یکطٌجِ ّب  کرسی تالٍت ٍتفسیر استبد ضیرازی 1

 اتبق ّبی ثلَک   22:15 -22سبعت  ّرضت  (ّوٌفس هالئک) هحفل قرآى ضجبًِ  2

 ختن کبهل کالم اهلل هجیذ  3

 (پخص صفحبت قرآى تَسط خبدهبى قرآى)
هسار توهبى 20هسینه ثبت نبم در دوره هبی عووهی  طجقبت سبعت قجل اراى هغرةًین  ،رٍزاًِ   

.هسار توهبى هی ببضذ 30و دوره هبی تخصصی    



 

سد یت کنذ، نهضت سا پاربجا بذا لشهذا صلىات اهلل و سالهم علیو ما سا هذا ی متعال هب ربکت سیذا .امیذواسیم خذا  
گاه و نظام هب قىام اوست سوص هب سوص رد ایه جامعو زعزی کنذ   سوحانیت سا هک قىام دست

 و هب همو ی ما سوحانیىن تىفیق دهذ هک بتىانیم اسالم و دیه و معاسف اسالمی و قرآنی و حسینی سا 
.هب بهتشیه شکل و وهج  ربای اراهن عمىمی مردم بیان کنیم  

 

  1368/5/11 -مقام معظم رهبری 
  

 اداره قرآى و حذیث خبهعه السهرا سالم اهلل علیهب
1397ههرهبه   


