بسمه تعالی

موسسه قرآنی – فرهنگی بیت االحزان حضرت زهرا

(سالم اهلل علیها)

آئین نامه دانشسرای علوم قرآن و حدیث باقرالعلوم

(علیه السالم)

مقدمه :
مجلس شورای اسالمی در سال  5731طرحی را تصویب نمود که بر اساس آن به منظور تجلیل از مقام حافظان
قرآن کریم ،مدرک کارشناسی (لیسانس) به این بزرگواران اعطا می شود  .این طرح در تاریخ  5731/55/51از سوی
هیئت وزیران نیز تصویب شد که بر اساس آن ،به هر کس که حافظ کل قرآن کریم باشد ،چه مدرک دیپلم را اخذ
نموده باشد یا خیر؛ به شرط مجاز شدن در آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث و نیز آزمون شفاهی حفظ
کل قرآن کریم ،از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری  ،مدرک کارشناسی علوم قرآن و حدیث اعطا میشود.
حافظانی که در آزمون سازمان سنجش ( کنکور کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ) مجاز شوند  ،جهت آزمون
شفاهی حفظ کل دعوت میشوند  .این آزمون هر ساله از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه در تهران و سازمان
دارالقرآن تبلیغات در مراکز استان ها برگزار میگردد و چنانچه کسی در آزمون حفظ کل قبول نشود هر چند در
آزمون سازمان سنجش مجاز شده باشد  ،مدرک لیسانس علوم قرآن و حدیث به ایشان تعلق نمیگیرد و سال بعد
می بایست دوباره در آزمون سازمان سنجش شرکت نماید .
لذا موسسه قرآنی فرهنگی بیت االحزان حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) برآن است تا با الهام از تجربیات گذشته در این
راستا گامی مهم برداشته و با برگزاری دوره آمادگی کنکور کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ویژه خواهران و
برادران موجبات آمادگی حداکثری ایشان جهت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد  ،آزمون شفاهی حفظ و ورود به
مقطع تحصیالت تکمیلی را فراهم نماید .

اهداف
 - 5تثبیت حفظ حافظان قرآن کریم
 - 2رشد علمی حافظان قرآن کریم
 - 7اخذ مدرک کارشناسی علوم قرآن و حدیث
 - 4فراهم شدن زمینه ی حضور در مقاطع علمی ارشد و دکترا
 -1فراهم نمودن زمینه به کارگیری نیروهای متخصص و متعهد قرآنی در دانشگاه ها  ،آموزش و پرورش  ،حوزه
علمیه  ،ادارات دولتی  ،مراکز نظامی  ،انتظامی و موسسات قرآنی فرهنگی

ضوابط شرکت کنندگان در دوره
 - 5حفظ کل قرآن کریم
 – 2دارا بودن مدرک تحصیلی سیکل به باال (مدرک دوره اول متوسطه نظام جدید یا سوم راهنمائی نظام قدیم )
 - 7تسلط بر حداقل  51جزء از محفوظات
 - 4قبولی در مصاحبه ورودی
 – 1محدوده سنی  51تا  71سال
 - 1تعهد حضور شبانه روزی در دوره و پذیرش کلیه مقررات وضوابط آن ( تکمیل فرم تعهد نامه )
 - 3تعهد پرداخت منظم شهریه تحصیلی به صورت ماهیانه
 – 8قبولی در آزمون شفاهی ورودی حفظ و تجوید

ضوابط تحصیلی دوره
 – 5شرکت کنندگان به ازاء هر  16روز حضور در دوره می توانند از  1روز مرخصی استفاده نمایند  ( .مرخصی ها به
صورت هماهنگ و دسته جمعی با مراکز شبانه روزی حفظ قرآن خواهد بود ) .
 – 2مجموع ساعت های آموزشی دوره حدود  5666ساعت خواهد بود .
 – 7متاهلین به شرط حضور از ساعت  8صبح الی  3عصر هر روز ( به استثناء تعطیالت رسمی  ،روز های جمعه و
عصر های پنج شنبه ) می توانند در دوره شرکت نمایند .
 – 4مدت زمان برگزاری دوره  9ماه می باشد .
 – 1دوره به صورت شبانه روزی برگزار می گردد .
( الزم به ذکر است تمامی برنامه ها و قوانین در طول دوره  ،از طریق نصب در تابلو اعالنات به اطالع خواهد رسید)

مزایای شرکت در دوره
 - 5اخذ شهریه به صورت اقساطی
 - 2افزایش احتمال قبولی در آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آزمون حفظ سازمان اوقاف و امور خیریه
و ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا با شیوه جدید
 – 7بازیابی و تثبیت محفوظات فراموش شده حفاظ شرکت کننده در دوره
 - 4حمایت مالی و پرداخت شهریه مقاطع کارشناسی ارشد یا دکترا از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
 – 1خودسازی  ،تهذیب نفس و تقویت بنیه معنوی  ،به لحاظ حضور در یک جمع قرآنی و استفاده از محضر اساتید
اخالق
 – 1اخذ مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا  ،چندین سال زودتر از روال جاری در سیستم آموزشی کشور  ،به لحاظ
عدم نیاز به گذراندن دوره  4ساله کارشناسی در دانشگاه و عدم نیاز به گذراندن دوره  7ساله متوسطه
 – 3استفاده از محضر اساتید مجرب و توانمند حوزه و دانشگاه

شناسه دوره آمادگی کنکور کارشناسی ارشد
رشته علوم قرآن و حدیث

ردیف

عنوان درس

سرفصل آموزش

منابع آموزش

5

مبادی العربیه

مطابق با کتاب مبادی العربیه

جلد  4مبادی العربیه

2

علوم قرآن

اعجاز_نسخ_طبقات مفسرین-جدل و امتدالل در

7

تاریخ قرآن

4

تفسیر

1

االتقان سیوطی جلد  5و  2و  -7البیان خویی

قرآن و رسم الخط-اسباب نزول و اسباب قرآن
در حدود سرفصل های کتاب تاریخ تفسیر

تاریخ قرآن دکتر حجتی

دکتر حجتی
آشنایی با نکات تفسیری-بالغی لغات-شان نزول-

المیزان عالمه طباطبایی

تفسیر سوره های بقره ( 566آیه اول) -واقعه -طارق-
اعلی -یس  -اسراء -انبیا -حج -مؤمنون -حجرات-
جمعه -انسان
علم الحدیث و

آشنایی با اصطالحات حدیثی و تاریخ حدیث-

کتاب های علم الحدیث و درایه الحدیث آقای

درایه الحدیث

سرفصل های کتاب درایه الحدیث آقای شانه چی

شانه چی  -علم الحدیث آقای نصیری

1

تجزیه و ترکیب

تجزیه و ترکیب آیات قرآنی و برخی از اشعار

جزوه استاد

3

اخالق

مباحث اخالقی

-

8

کالس تست زنی

زیر نظر اساتید مجرب حوزه و دانشگاه

9

مرور محفوظات و

-

کالس تجوید
56

ترجمه کل قرآن

-

