
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

صصی قرآنی حدیثی دوره اهی جدول  تخ
 جامعه الزرها سالم اهلل علیها اداره قران و حدیث -8931 اتبستان  

 

 

 

 

 

 

روس و ساػت بزگشاری  دوره ردیف نوع بزنامه

 دوره
 هشینه شزکت در دوره تؼذاد جلسات اغاس و پایان دوره دوره پیش نیاس

 

 

 حضوری

 

1 
روانخوانی تزبیت مزبی 

 قزآن کزیم

 شنبه 5شنبه تا 

8-11 
قبولی در ارسیابی اولیه 

 11با نمزه  قزائت

 تیزماه تا 11

 شهزیورماه15

واحذ 131

 آموسشی
 هشار تومان 51عالب جامؼه الشهزا : 

 هشار تومان 11سایز مزاکش : 

1 
تزبیت مزبی روانخوانی 

 ویژه عالب غیزایزانی قزآن

 شنبه 5شنبه تا 

8-11 

در ارسیابی اولیه  قبولی

 11با نمزه  قزائت

 تیزماه تا 11

 شهزیورماه15

واحذ 131

 آموسشی

 هشار تومان 51عالب جامؼه الشهزا : 

 هشار تومان 11سایز مزاکش : 

3 
 تزبیت مزوج نهج البالغه

 سغح یک حضوری

 روسهای سوج

 11تا 8ساػت

تیزماه تا 11 نذارد  

مزدادماه 11  

 جلسه 12

 ساػته 1

 هشار تومان 31الشهزا : عالب جامؼه 

 هشار تومان 21سایز مزاکش : 

2 
 تزبیت مزوج نهج البالغه

 سغح دو حضوری

 روسهای فزد

 11تا  8ساػت

تیزماه تا 11 قبولی در سغح یک  

مزدادماه 11  

 جلسه 12

 ساػته 1

 هشار تومان 31عالب جامؼه الشهزا : 

 هشار تومان 21سایز مزاکش : 

5 
 تزبیت مزوج صحیفه

 یک حضوریسغح 

 روسهای سوج

 11تا 8ساػت

تیزماه تا 11 نذارد  

مزدادماه 11  

 جلسه 12

 ساػته 1

 هشار تومان 31عالب جامؼه الشهزا : 

 هشار تومان 21سایز مزاکش : 

1 
 تزبیت مزوج صحیفه

 سغح دو حضوری

 روسهای فزد

 11تا  8ساػت

تیزماه تا 11 قبولی در سغح یک  

مزدادماه 11  

 جلسه 12

 ساػته 1

 هشار تومان 31عالب جامؼه الشهزا : 

 هشار تومان 21سایز مزاکش : 

روس و ساػت بزگشاری  دوره ردیف نوع بزنامه

 دوره
 هشینه شزکت در دوره تؼذاد جلسات اغاس و پایان دوره پیش نیاس دوره

 

 

 غیزحضوری

 مجاسی

1 
 تزبیت مزوج نهج البالغه

 سغح یک مجاسی

 روسهای سوج

 11تا 8ساػت

تیزماه تا 11 نذارد  

مزدادماه 11  

 جلسه 12

 ساػته 1
 هشار تومان 31عالب جامؼه الشهزا : 

 هشار تومان 21سایز مزاکش : 

1 
 تزبیت مزوج نهج البالغه

 سغح دو مجاسی

 روسهای فزد

 11تا  8ساػت

تیزماه تا 11 قبولی در سغح یک  

مزدادماه 11  

 جلسه 12

 ساػته 1

 هشار تومان 31عالب جامؼه الشهزا : 

 هشار تومان 21سایز مزاکش : 

3 
 تزبیت مزوج صحیفه

 سغح یک مجاسی

 روسهای سوج

 11تا 8ساػت

تیزماه تا 11 نذارد  

مزدادماه 11  

 جلسه 12

 ساػته 1

 هشار تومان 31عالب جامؼه الشهزا : 

 هشار تومان 21سایز مزاکش : 

 
 

 تزبیت مزوج صحیفه

 سغح دو مجاسی

 روسهای فزد

 11تا  8ساػت

تیزماه تا 11 سغح یکقبولی در   

مزدادماه 11  

 جلسه 12

 ساػته 1

 هشار تومان 31عالب جامؼه الشهزا : 

 هشار تومان 21سایز مزاکش : 



 
 
 

 

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

 

 مغابق تقویم هز دوره بالمانغ است.شزکت عالب غیزخوابگاهی در دوره های ویژه خوابگاه مشزوط به تؼهذ و حضور منظم 

 

 هشینه شزکت در دوره آغاس و پایان دوره روس و ساػت بزگشاری دوره پیش نیاس دوره ردیف نوع بزنامه

 

 

 حضوری 

 

 

 

 

1 
روانخوانی حضوری و روخوانی مزبی تزبیت دوره  ورودی آسمون 

 قزائت

و 11-8هز روس   

11-11  

  18تیزماه  11

18تیزماه  11تا   

 هشار تومان 51عالب جامؼه الشهزا : 

 

1 
تفسیز حضوری های مهارت مقذماتی دوره 1 سغح  و 11-8هز روس    

11-11  

تا  18تیزماه  8  

18تیزماه  11  

 هشار تومان 31عالب جامؼه الشهزا : 

 

3 
تفسیز حضوری های مهارت تکمیلی دوره 3 سغح  و 11-8هز روس    

11-11  

تا  18تیزماه  8  

18تیزماه  11  

 هشار تومان 31عالب جامؼه الشهزا : 

 

2 
 روسهای سوج نذارد البالغه هجن مزوج تزبیت مقذماتی حضوری دوره

 11تا 8ساػت

تیزماه تا 11  

مزدادماه 11  

 هشار تومان 31عالب جامؼه الشهزا : 

 

5 
البالغه نهج مزوج تزبیت تکمیلی دوره حضوری  

 

 دوره گذرانذن

 مقذماتی

 روسهای فزد

 11تا  8ساػت

تیزماه تا 11  

مزدادماه 11  

 هشار تومان 31عالب جامؼه الشهزا : 

 

1 
سجادیه صحیفه مزوج تزبیت مقذماتی دوره حضوری  روسهای سوج نذارد 

 11تا 8ساػت

تیزماه تا 11  

مزدادماه 11  

 هشار تومان 31جامؼه الشهزا : عالب 
 

1 
سجادیه صحیفه مزوج تزبیت تکمیلی دوره  

 

 دوره گذرانذن

 مقذماتی

 روسهای فزد

 11تا  8ساػت

تیزماه تا 11  

مزدادماه 11  

 هشار تومان 31عالب جامؼه الشهزا : 

 

8 
حضوری حفظ مزبی تزبیت دوره         مسلظ حافظ 

 جشء   5

11-11و  11-8هز روس   
18تیزماه  11 تیز تا 11  

 هشار تومان 31عالب جامؼه الشهزا : 
 


