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 باسمه تعالی

 مؤسسه قرآنی فرهنگی بيت االحزان حضرت زهرا )سالم اهلل عليها(

 تلفنی آیين نامه حفظ

 مقدمه : 

 در راستای توسعه وفرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله العالی ( پیرو مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت االحزان حضرت زهرا ) سالم اهلل علیها ( 

 به منظور مبارزه با معارف قرآنی خصوصاً حفظ قرآن و مختلف جامعه با قرآن و انس هر چه بیشتر اقشار وآشنایی  و فرهنگ قرآنی ترویج و

 به منظور بهینه سازی و مسلمان ایران اسالمی و من وؤالهی در بین مردم ممعجزه  و هرچه بیشتر این کتاب عزیز نفوذ تهاجم فرهنگی و

 و نیستندهای حضوری حفظ قرآن  هورد کالس و کسانی که به نحوی قادر به شرکت در شاغل و دتشویق افرا مالی و های زمانی و کاهش هزینه

های حفظ قرآن کریم  به برگزاری دوره اقدام جدید طرحی در باشند آشنایی با مفاهیم نورانی قرآن کریم می طرفی مشتاق به حفظ آیات و از

نموده است  وزشی مجربمآ ادرک و اساتید استفاده از غیرحضوری با تلفنی وبه صورت عمومی  ونیمه تخصصی  وسه رشته حفظ تخصصی  در

مفاهیم  جهت حفظ و در تاکنون نتایج مطلوبی را ومقدس قم شروع شده  شهر در خوشبختانه اولین دوره این برنامه به صورت آزمایشی که

افراد شرکت  وآید  گزینش به عمل می ی سنی مختلف ثبت نام واه گروه و ن دوره از افراد با استعدادهایا در قرآن کریم درپی داشته است.

,  گشوند که این نعمت بزر مفاهیم می ترجمه و به همراه آشنایی اجمالی با پایان دوره موفق به حفظ کل آیات نورانی کالم اهلل مجید کننده در

 جهت دریافت سایر معلومات قرآنی باشد. زمینه مناسب مورد قرآن و منشأ کسب بینش الزم در شاءاهلل تعالی می تواند ان

 اهداف :

 ترویج فرهنگ قرآنی  آشنایی با معارف الهی و-1

 جان قرآن آموزان  معارف قرآن کریم در روح و نهادینه کردن اخالق و -2

 مفاهیم  تربیت حافظان قرآن کریم به همراه آشنایی اجمالی به ترجمه و -3

دوره  کسانی که به نحوی قادر به شرکت در کالس و تشویق افراد شاغل و مالی و زمانی وکاهش هزینه های  بهینه سازی و -4

 . نیستندهای حضوری 

 شرایط شرکت کنندگان : 

 . می باشد (حافظان کل حافظ اجزاء و، مبتدی) اعم از برادران  خواهران وتمامی این طرح شامل   

 رعایت تمامی شئونات اسالمی  -1

 قرآن کریم نخوانی ارو وتسلط بر روخوانی  -2

 آشنایی با تجوید -3

 بالمانع است  تحصیلی ی سنی وشرکت تمامی گروه ها -4

 به موقع در زمان تعیین شدهپاسخگویی   -5

 می باشد. پرداخت شهریه هرسه ماه یکبار -6
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 ضوابط آموزشی : 
  نام از طریق سایت مؤسسه ) سامانه محفوظ ( ثبت -1

 می باشد  در هفته جلسه 2جلسه ودر طرح تثبیت 3جلسات آموزشی در طرح حفظ تعداد  -2

 کالسها در صورت لزوم براساس گروه سنی تقسیم می شود -3

 می باشد تمامی ایام سال امکان پذیر ثبت نام در -4

 شروع طرح ویژه ثبت نام کنندگان در اول هرماه می باشد. -5

 الزامی است .ترم  یی پایان هراشرکت در گردهم -6

 می شود . آزمون پایان ترم به صورت حضوری برگزار-7

 می باشد. ماه  6هر ترم  -8

 .باشددر زمان تعیین شده  وبه موقع  باید پاسخگویی وخواهد بود استاد ها از طرف  تماس -9

 شروع حفظ از جزء یک می باشد  - 11

 نفر می باشد . 11نفر و طرح تثبیت حفاظ کل  8تعداد قرآن آموزان کالس حفظ ) مبتدی و حافظ اجزاء (  – 11

 شروع برنامه حفظ اول هر ماه می باشد .   - 12

 دوره آزمایشی : 
 طول دوره : با توجه به میزان حفظ جدید حداکثر سه ماه  - 1

 میزان حفظ : یک جزء  - 2

 شرط ورود به دوره اصلی , کسب حد نصاب نمره در آزمون پایان دوره می باشد . - 3

 ح آموزشی : وسط
 جزء سی یا سطح مقدماتی : جزء یک 

 جزء اول قرآن کریم  3: حفظ  1سطح 

 جزء اول قرآن کریم  6: حفظ  2سطح 

 جزء اول قرآن کریم 9: حفظ  3سطح 

 جزء اول قرآن کریم 12: حفظ 4سطح 

 جزء اول قرآن کریم  15: حفظ  5سطح 

 جزء قرآن کریم 18: حفظ  6سطح 

 یم رجزء قرآن ک21: حفظ  7سطح 

 جزء قرآن کریم 24: حفظ  8سطح 

 جزء  قرآن کریم 27: حفظ  9سطح 

 جزء قرآن کریم 31: حفظ  11سطح 

 

 موزشی طرح حفظ : آبرنامه 
 جزء   2صفحه                                    یک ترم 5/1هفته ای                                     جلسه ای نیم صفحه 

 جزء 4فحه                                    یک ترم  ص 3جلسه ای یک صفحه                                    هفته ایی 

 جزء 7صفحه                                       یک ترم  6جلسه ای دو صفحه                                     هفته ای 

 منبع آموزشی :  
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 خطی15قرآن کریم خط عثمان طه بدون ترجمه -1

 ترتیل قاریان مشهور ) منشاوی و... ( از  استفاده-2

 ریم ) استاد ابوالفضل بهرام پور ( استفاده از کتاب ترجمه قرآن ک -3

 حلیه القرآن جلد یک و دو -4

  کتاب حفظ آسان تألیف مؤسسه – 5

 :  نظام ارزشيابی

 می گردد. برگزارتوسط مرکز مدیریت  شفاهیبه صورت آزمون حفظ در پایان هرترم  -1

 .خواهد شد  در صورت قبولی در پایان هر سطح به قرآن آموز مدرک اعطاء -2

 آموزشی :  اصطالحات

 دهد.  حفظ جدید :  که قرآن آموز میزان آیاتی را که جدید و روز قبل حفظ کرده به استاد تحویل می-1

آن بستگی به مقدار تکلیف حفظ قرآن آموز دارد , ده درس گفته می  ده درس :  به محفوظات قبل از حفظ جدید که میزان -2

اگر یک صفحه باشد ده درس قرآن آموز ده  –صفحه می باشد  5یم صفحه باشد ده درس شود .به عنوان مثال اگر حفظ روزانه ن

 صفحه خواهد بود 

 .کندمشخص  می  استاد ، طبق برنامه از ده درس مرور یا دوره گفته می شود و لمرور یا دوره: به محفوظات قب-3

 تعداد سواالت : 

 حفظ جدید: تمام حفظ

 خط 8ده درس: دو سوال 

 خط 8سوال   جزء دومرور: هر 

 :  استاد شرایط

  محفوظاتجزء از 11تسلط برحداقل کل قرآن وفظ اح-1

 سعه صدر داشتن روحیه اجتماعی، قاطعیت و-2

 تجوید  و مسلط بر ترتیل-3

  زمینه حفظ مربی گری درسابقه -4

 وظایف استاد : 
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 همکاری با مدیر حفظ مجازی  -1

 .در زمان تعیین شده پاسخگو باشد -2

 همکاری در تبلیغات وجذب قرآن آموزان  -3

 . تعیین شده باشداز طرف مرکز که , حضوری به صورت شرکت در جلسات آموزشی -4

 معرفی قرآن آموزان به همدیگر برای مباحثه )حفظ ومرور اجزاء ( -5
 صوت و لحن  - تجویدی –کانال ایتا جهت نکات اخالقی راه اندازی  -6

  به مرکز مدیریتمخصوص گزارش ماهانه طی فرم  ارسال -7

 می باشد تمامی روشهای حفظ و مرور محفوظات را به افراد شرکت کننده توضیح دهد در ابتدای طرح استاد موظف   -8

  برنامه حفظ , استاد موظف می باشد در مکانی خلوت و آرام باشد تحویلدر زمان  -9

 

 وظایف قرآن آموز : 

 انجام تکالیف روزانه به صورت منظم  -1

 جواب تماس در ساعات مقرر )پاسخگو بوده ( تماس یا -2

 شرکت درآزمون های حضوری  -3

 پرداخت شهریه به صورت منظم  -4

 پاسخگویی بهتر انتخاب گردد. می بایست یک مکان خلوت جهت تمرکز و ،در زمان تحویل حفظ به استاد -5

 


