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 باسوِ تعالی

 رٍساًِحفظ تخصصی هزاکش آییي ًاهِ 

 هاُ 03: طَل دٍرُ

 جزء 03: هیزاى حفظ

 : هقذهِ

ًجی هىشم  خصَصبهؼصَهیيِ عَسی وِ ث ،ای است وِ دس صذس اسالم هَسد تَخِ ٍیژُ هسلوبًبى ثَدُ لِأحفظ لشآى وشین هس

. دس ایي ثبسُ سٍایبت اًذ وشدُ ي هْن تطَیك ٍ تشغیت هیهىشسا اصحبة سا ثِ ایحضشت ختوی هشتجت هحوذ هصغفی  ،اسالم

، هَضَػی غیش لبثل اًىبس است ٍ ذُ وِ دس ایٌدب هدبل روش آى ًیست. ثب تَخِ ثِ سٍایبت، اصل حفظ لشآى وشینصیبدی ٍاسد ض

ثِ ایي ثیت ثب توسه ثِ سخٌبى اّل  الصم استاهشٍصُ هسلوبى فضیلت آى سا ًبدیذُ ثگیشد ٍ ضبیستِ ًیست وِ یه ضخص 

 . لشآى ٍ یب ول لشآى سا حفظ ًوبیذ ٍ ّش هسلوبًی ثِ اًذاصُ تَاى خَد همذاسی اص ضذُهْن ّوت گوبضتِ 

 اّذاف :  

 آضٌبیی ثب هؼبسف لشآى وشین-1

 ًذگی افشاد خبهؼِ دس صوشین دستَسات لشآى  ػولی ضذى  -2 

  )هذ ظلِ الؼبلی( لجیه ثِ هٌَیبت همبم هؼظن سّجشی-3

 فشٌّگی دسسغح وطَس  -وبدسسبصی خْت فؼبلیت تطىیالتی لشآًی  -4

 تشثیت حبفظبى ول لشآى وشین -5

 : ی طزح  هشایا

 اًس سٍصهشُ ثب لشآى وشین  – 1

 حفظ هتذثشاًِ ول لشآى وشین  – 2

 آضٌبئی ثب ػلن تدَیذ ٍ تفسیش لشآى وشین – 3

 استفبدُ اص هحضش اسبتیذ اخالق دس عَل دٍسُ – 4

 ٍسٍد ثِ دٍسُ تشثیت هؼلن سضتِ ّبی لشآًیهدَص  – 5

 حذیث ػلَم لشآى ٍ هدَص ٍسٍد ثِ دٍسُ آهبدگی وٌىَس وبسضٌبسی اسضذ  – 6

 اخز هذسن وبسضٌبسی ػلَم لشآى ٍ حذیث  – 7

 اص ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی ٍ سبصهبى داسالمشآى تجلیغبت اسالهیلشآى وشین اػغبی گَاّیٌبهِ حفظ ول   – 8

 شزایط شزکت کٌٌذگاى: 

   .هی ثبضذ 18حذالل سي  – 1

 .ًوبیٌذسبل داسًذ دس صَستی وِ هستؼذ ٍ تَاًوٌذ ثبضٌذ هی تَاًٌذ دس عشح ضشوت  18وِ ووتش اص تجصشُ: ػاللوٌذاًی 

 خَاًی لشآى وشین  تسلظ ثش سٍخَاًی ٍ سٍاى – 2

 سالهت وبهل خسوی ٍ سٍحی – 3

 لجَلی دس هصبحجِ ٍسٍدی - 4

 ٍ لجَلی دس دٍسُ آصهبیطی  دس دٍسُ آهبدگی حضَس  – 5

 اسالهی  بت سػبیت ضئًَ – 6

 : ًام هذارک السم جْت ثبت

تکویل فرم  ،پَشِ ٍ گیرُ، جدید 4*0قطعِ عکس  2 ،آخریي هدرک تحصیلی ،شٌاسٌاهِتوام صفحات  ،کپی کارت هلی

 ، چک ضواًتیهصاحبِ
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 .گشدداهضبء ایطبى  فشم سضبیت ٍلی لشآى آهَص حتوبً تَسظ  ٍ ثَدُهصبحجِ الضاهی  حضَس ٍالذیي سٍص ثجت ًبم ٍ*

 ضَابط آهَسشی : 

 : دوره آمادگی

  هبُ یه :دٍسُ عَل

 خلسِ سِ ای ّفتِ :خلسبت تؼذاد

 : ثب استفبدُ اص هٌبثغ صیش هی ثبضذایدبد اًگیضُ حفظ لشآى وشین دس لشآى آهَصاى  ،ّذف اص ثشگضاسی ایي دٍسُ

،آضٌبیی ثب سیشُ حضشت سسبلِ حمَق اهبم سدبد ،آئیي داًطَسی ،تألیف هؤسسِحفظ آسبى ، 1حلیِ المشآى خلذ 

   ءاًس با شهداکتابچِ کرین، تالٍت قرآى آهَصش آداة ،صّشا

 : دٍرُ آسهایشی

 یه هبُ :عَل دٍسُ

 دس ّفتِ سٍص 5 :تؼذاد خلسبت

 ًفش 12: تؼذاد لشآى آهَصاى والس

 (ص خضء یه هی ثبضذضشٍع دٍسُ ایه خضء ) :هحفَظبتهیضاى  

 ّفتِ دٍم ثِ ثؼذ ّش خلسِ یه صفحِ ،ّفتِ اٍل دس ّش خلسِ ًین صفحِ :دٍسُ آصهبیطی حفظهیضاى  

  .هی ثبضذ 59اص  39ٍ تدَیذ   199اص  99حسي حفظ  اهتیبصوست هیضاى  ،اصلی ثِ دٍسُضشط ٍسٍد  :تجصشُ
ػوَهی دس ّوبى هشوض افشادی وِ دس آصهَى دٍسُ آصهبیطی اهتیبص لجَلی سا وست ًٌوبیٌذ هحفَظبت خَد سا عجك ثشًبهِ حفظ *

 .اداهِ هی دٌّذ

 :دٍرُ اصلی

 سٍص دس ّفتِ 5 :تؼذاد خلسبت

 .پٌح ضٌجِ ّب تؼغیل هی ثبضذ :1تجصشُ 

, هی تَاًٌذ ّفتِ ای خلسِ دس ّفتِ همذٍس ًوی ثبضذ 5ت صَسِ هشاوضی وِ ضشایظ حضَس دس والس ثلشآى آهَصاى  :2تجصشُ 

 .ٍ ثشًبهِ دٍ سٍص سا دس یه خلسِ تحَیل دٌّذ ًوَدُسِ خلسِ دس والس ضشوت 

 ضٌجِ ّب دٍ صفحِ ٍ یىطٌجِ تب چْبسضٌجِ سٍصی یه صفحِ  :حفظهیضاى 

  .ًفش هی ثبضذ 8حذالل ًفشات خْت دٍسُ اصلی  :تؼذاد ًفشات

 ّفتِ ای دٍ خلسِ  هفبّین:

 ّفتِ ای یه خلسِ  :تدَیذ

مظ سٍص ػبضَسا ٍ ضْبدت حضشت تؼغیالت سسوی فدس  ؛ٍ ّفتِ آخش ضْشیَس هشوض تؼغیل هی ثبضذسسوی تؼغیالت  :تؼغیالت

 .حفظ اًدبم ًوی ضَد تىلیف صّشا

ّبی حفظ ػوَهی ضؼت ٍ ثب هؼشفی ًبهِ اص عشف هسئَل ضؼجِ ٍ لجَلی دس آصهَى ٍسٍدی  , فمظ اص والسپزیشش دس ٍسظ دٍسُ*

 همذٍس هی ثبضذ 

 ثبس . هشثیبى ّشتشم حذالل یه ثشگضاسی خلسِ اٍلیبء ٍ *

  ی ثبضذ. تشم هدس ّشخلسِ  6هَخِ هیضاى غیجت حذاوثش  *

صفش ٍ , هَسد لجَل ًوی ثبضذ 99اهتیبص دٍسُ ووتش اص  ٍ 95دُ دسس ووتش اص  هی ثبضذ وِ اهتیبص حفظ ٍ 199اهتیبص تىبلیف اص  *

 .گشددهحسَة هی 
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 آهَسشی : ح َسط

 خضء لشآى وشین هی ثبضذ . 6 ّشسغح حفظ سغح ٍ 5حفظ تخصصی سٍصاًِ ضبهل 

 : سغَح آهَصضی
 خضء یه  :سغح همذهبتی

 خضء اٍل 6 :سغح یه

 خضء  12 :سغح دٍ

 خضء  18 :سغح سِ

 خضء 24 :سغح چْبس

 خضء  39 پٌح: سغح

 هی ثبضذ.هبِّ  6یه تشم آهَصضی  :ّش سغح صهبىهذت *

 شزایط استاد : 

 حبفظ ول لشآى وشین ٍ هسلظ ثش هحفَظبت  - 1

 هسلظ ثش تدَیذ ٍ تشتیل -2

 سػبیت ضئًَبت  اسالهی-3

 گزساًذى دٍسُ ضوي خذهت-4

 داسای سؼِ صذس ٍ لبعؼیت دس والسذاسی-5

 ، خلسبت ٍ گشدّوبئی ّب ضشوت دس عشح ّب – 6

 ّوىبسی ثب هؼبًٍت آهَصش هشوض هذیشیت ٍ دثیش هشاوض سٍصاًِ  – 7

 سسِ ؤحضَس دس ثبصسسی ّب ٍ ضشوت دس اهتحبًبت ٍ هسبثمبت ه – 8

  .اخز تبئیذیِ والسذاسی اص هشوض هذیشیت وِ ثب پیطٌْبد هشوض هتمبضی صَست هی گیشد -9

 فزٌّگی در طَل دٍرُ : ّای بزًاهِ

 :هسابقات

ػْذُ هسئَلیي ضْشستبى هی  شسیضی, ثثشًبهِ عجك ثشًبهِ آهَصضی )ضؼت  ٍ والس ثیي لشآى آهَصاى ثشگضاسی هسبثمبت-1

 (ثبضذ.

 (یبت هَضَػی )ثشحست هیضاى هحفَظبتثشگضاسی هسبثمبت وتبثخَاًی اص صًذگیٌبهِ ضْذا, هسبثمبت آ-2

 : اردٍ

 ثبس دس ّش هبُ  1 ضؼجِ حذالل یب ثیشٍى ....( ٍ خوؼی ٍثشگضاسی اسدٍی دسٍى ضؼجِ )صجحبًِ دستِ  -1

 ثشگضاسی اسدٍی خبسج اص ضْشستبى  -2

 هلی ٍ هذّبی : هزاسن ّای 

  هلی عجك تمَین سسوی وطَس ٍ ثشگضاسی هشاسن ّبی هزّجی

 : ّوایش

 ّب یه سٍصُ ثشای لشآى آهَصاى ثب ّذف تجبدل تدشثیبت ثیي آىثشگضاسی ّوبیص -1

 ثب حضَس اسبتیذ  اخالق ثشگضاسی خلسِ-2

 :تین ٍرسشی

 تطىیل تین ٍسصضی ٍ ثشگضاسی هسبثمبت ٍسصضی

 : هحفل اًس با قزآى کزین

  حفظ ول  ٍخضء  15تدلیل اص لشآى آهَصاى پبیبى  - 1

 تطىیل گشٍُ تَاضیح  - 2
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 : ابع آهَسشیهٌ

 ( خظ )سسن الخظ ػثوبى عِ 15لشآى ثذٍى تشخوِ  – 1

 (ألیف آلبی هَسَی ثلذُت) 2ٍ  1حلیِ المشآى خلذ  -2

 (هبُ آیبت ٍیژُ ثشای ّشخضٍُ آیبت صًذگی ) – 3

 ثب تشخوِ آلبی ثْشام پَسوشین لشآى  – 4

 (ألیف هؤسسِتوتبة حفظ آسبى ) – 5

 هفبّین سِ خلذی صفبس ّشًذی.-6

 خضٍُ ّبی حفظ هتذثشاًِ  – 7

 شتیل اسبتیذ هطَْس ت -8

 . . .   هؼلن ّوشاُ ٍ، ٍسبیل ووه آهَصضی اص خولِ للن لشآًی –9

 :  ًظام ارسشیابی

 ثشگضاس هی گشدد. اص عشف هشوض سٍصاًِخضء  آصهَى وتجی ٍ ضفبّی پبیبى ّش -1

 ثشگضاس هی گشدد.آصهَى وتجی ٍ ضفبّی پبیبى ّش سغح اص عشف هشوض هذیشیت -2

 :اعطای گَاّیٌاهِ

 .اػغبء هی گشددآصهَى ثِ لجَل ضذگبى دس  ،پبیبى ّش سغح اص سَی هشوض هذیشیتگَاّیٌبهِ 

 

 

 
 


