
 

 

 

  مشخصات کلی و جدول دروس
  )معارف قرآن(دوره کارشناسی رشته حفظ و تفسیر

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 )معارف قرآن(مشخصات کلی دوره کارشناسی رشته حفظ و تفسیر: فصل اول

  تعریف*

اي که فراگیران با دروس تخصصی رشته مربوطه آشنا شده و ، عبارت است از مرحله )معارف قرآن(دوره کارشناسی حفظ و تفسیر 
  .در پایان موفق به اخذ مدرك کارشناسی در آن رشته می شوند

  اهداف کلی دوره*

  تربیت معلم قرآن و حدیث −
 تربیت کارشناس رشته حفظ قرآن کریم −
 تربیت حافظان کل قرآن کریم −
 ارشدتربیت فراگیران مستعد براي ورود به دوره کارشناسی  −

 اهداف و سیاست هاي آموزشی*

  ایجاد زمینه تعالی اخالقی و معنوي فراگیران −
 توجه به معارف قرآنی در تدوین سر فصل ها و متون درسی −
 ایجاد توانایی تحقیق، تدریس و تبلیغ، با کسب مهارتهاي الزم −
 )متون تفسیري و حدیثی(ایجاد و ارتقاي توانایی استفاده از متون عربی  −
 فقه و اصول فقه شیعه در حد لزوم و متناسب با رشته آشنایی با −
 کسب اطالعات هرچه بیشتر در زمینه علوم و معارف قرآنی و آشنایی با مهمترین آثار و منابع آن −
 )غیر از فارسی و عربی(فراگیري زبان هاي خارجه  −

 پذیرش*

  .حفظ حداقل دو جزء قرآن کریم، شرط ورود به این رشته در نظر گرفته شود −
 .براي استعداد سنجی، در هنگام پذیرش، آیاتی از قرآن کریم براي حفظ نمودن در زمان معین به داوطلب ارائه می شود −
با توجه به اینکه برخی از عناوین دروس این رشته جنبه فنی و مهارتی دارد، باید گواهی نامه هایی با امضاي معاون  −

...) مانند تجوید، داوري، حفظ و (پس از گزراندن دوره هاي مهارتی  آموزشی جامعه یا رئیس دانشکده مربوطه، طراحی و
 .به فراگیران اعطا گردد

،  قاریان، نخبگان و فعاالن قرآنی در اولویت می )قرآن، حدیث، ادعیه(براي پذیرش در رشته حفظ و معارف، حافظان  −
 .باشند

. محاسبه می شود 100گردد که امتیاز مجموع آن از  امتحانات پایان ترم واحد حفظ، به صورت کتبی و شفاهی برگزار می −
امتیاز به حسن حفظ و  50امتیاز شفاهی نیز،  70از . امتیاز به کتبی اختصاص دارد 30امتیاز به شفاهی و  70از این مقدار 

مده براي هر امتیاز به دست آ. اختصاص دارد...) صوت، لحن، تجوید، آداب وقف و ابتدا و (امتیاز به سایر مهارت ها  20
 .معادل سازي می شود 20دانش پژوه براي درج در پرونده تحصیلی بر اساس بارم هاي فوق به نسبت 

  



  طول مدت و تشکیل نظام آموزشی*

 .ئھ می شودهار سال اراواحد درسی بوده که حداکثر در چ 170تعداد کل واحد هاي این دوره  −
 .تدریس هر واحد یک نیمسال در شانزده هفته می باشد ساعت و زمان 32و هر واحد عملی  16هر واحد نظري  −
 .نفر است 15حداکثر شرکت کنندگان در کالس هاي حفظ  −
 .براي همه دانشجویان الزامی است انتخاب واحد هاي حفظ طبق برنامه هاي ارائه شده و در هر ترم، −
 .ي همه دانشجویان الزامی استبرا دوره کارشناسی، شرکت در امتحان جامع حفظ،ذراندن همه واحد هاي پس از گ −

از کل قرآن کریم به عمل می  به صورت کتبی و شفاهی است که آزموناین اعطاي دانش نامه منوط به حضور در 
  )امتیاز شفاهی% 50امتیاز کتبی و % 50.(آید

نسبت از شرکت در کسانی که محفوظات آنان در هر زمانی بیش از واحد هاي گذرانده شده یا ارائه شده است، به همان  −
 .است الزامیاما انتخاب واحد هاي ارائه شده و شرکت در امتحانات،  ).ء دو واحدهر جز(کالس ها معاف میشوند

  ).از داوطلب آزمون گرفته می شود براي اثبات این توانایی، قبل از شروع ترم(

  برنامه درسی دوره*

  تعداد واحد  محورهاي دروس  ردیف
  21  دروس عمومی  1
  50  دروس مشترك  2
  99  دروس تخصصی  3

  170  جمع کل
  

  ضرورت*

از آنجا که قرآن منبع اصلی دین اسالم و تامین کننده نیازهاي دینی مسلمانان است و شناخت آن براي پژوهش و تدریس آموزه 
 نیاز جهانبه صورت مستقل برگزار شود تا ) معارف قرآن(هاي اسالمی و تبلیغ آن ضروري است، الزم است که رشته حفظ و تفسیر

  .تامین گردد اسالم به کارشناسان اسالمی

  نقش و توانایی*

تفسیر و  پژوهشگر، مبلغ و مدرس قرآن، دندانش آموختگان این  رشته با مطالعه و تحصیل در رشته معارف قرآن و حفظ میتوان
کسب معلومات نسبی یند و با حدیث شوند و نقش موثري در اعتالي فرهنگ اصیل اسالمی و شناساندن آن به مردم جهان ایفا نما

  .تعمیق بخشندشده طع بعدي ادامه تحصیل دهند و به اهداف برنامه ریزي در مقا

  

 

 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  ول دروسجد: فصل دوم

  دروس عمومی:الف

یف
رد

  

  عنوان درس
تعدا 
  واحد

  ساعات
  عملی  نظري  جمع  توضیحات  پیش نیاز

      -  32  32  2  1ه اسالمی اندیش  1
    1اندیشه اسالمی   -  32  32  2  2اندیشه اسالمی   2
      -  32  32  2  تاریخ تحلیل صدر اسالم  3
آشنایی با اندیشه سیاسی اجتماعی   4

  )ره(حضرت امام خمینی 
    2اندیشه اسالمی   -  32  32  2

      -  48  48  3  ادبیات فارسی  5
      -  32  32  2  تربیت بدنی  6
      -  32  32  2  تمدن اسالم و ایرانفرهنگ و   7
    تفسیر مقدماتی  -  32  32  2  تفسیر موضوعی قرآن  8
      -  16  16  1  تنظیم خانواده  9
      -  48  48  3  زبان خارجی  10

      -  336  336  21  جمع کل
  تذکر*

  .همان سر فصل مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی است سر فصل هاي دروس عمومی

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

  

  دروس مشترك: ب

یف
رد

  

  عنوان درس
تعدا 
  واحد

  ساعات
  عملی  نظري  جمع  توضیحات  پیش نیاز

  1علوم قرآن     -   32  32  2  ی با علوم قرآنآشنای  1
    آشنایی با علوم قرآن  -   32  32  2  آشنایی با تاریخ و منابع حدیث  2
    2اندیشه اسالمی   -   32  32  2  1عقاید اسالمی   3
    1عقاید اسالمی   -   32  32  2  2عقاید اسالمی   4
      -   32  32  2  1تاریخ عمومی ادیان   5
    1تاریخ عمومی ادیان   -   32  32  2  2تاریخ عمومی ادیان   6
    تاریخ تحلیل صدر اسالم  -   32  32  2  تاریخ اسالم  7
      -   32  32  2  آشنایی با فرق و مذاهب اسالمی  8
آشنایی با فرق و مذاهب   -   32  32  2  شیعه شناسی  9

  اسالمی
  

      -   32  32  2  آشنایی با عرفان اسالمی  10
    3منطق و نحو   -   80  80  5  اصول فقه   11
      -   32  32  2  با دانش فقه آشنایی  12
    آشنایی با دانش فقه  -   64  64  4  1فقه   13
    و اصول 1فقه   -   64  64  4  2فقه   14
    2فقه   -   64  64  4  3فقه   15
    منطق مقدماتی  -   64  64  4  منطق  16
    فلسفه اسالمی مقدماتی  -   64  64  4  فلسفه اسالمی  17
      32  16  48  2  روش تحقیق  18

      32  768  800  49  جمع کل
  

 

 

 

 



  

  دروس تخصصی: ج

یف
رد

  

  عنوان درس
واتعداد
  حد

  ساعات
  عملی  نظري  جمع  توضیحات  پیش نیاز

  تفسیر استاد مصباح یزدي  تفسیر مقدماتی  -  64  64  4  موضوعی تفسیر  1
    تفسیر موضوعی  32  48  80  4  )2(تفسیر   2
    )2(تفسیر   32  48  80  4  )3(تفسیر   3
    )3(تفسیر   32  48  80  4  )4(تفسیر   4
    )4(تفسیر   32  48  80  4  )5(تفسیر   5
      -  32  32  2  مبانی و قواعد تفسیري  6
مبانی و قواعد   16  32  48  1  مفسرانتاریخ تفسیر و   7

  تفسیري
  

      -  32  32  1  روش ها و گرایش هاي تفسیري  8
  تجوید تکمیلی    -  32  32  2  تجوید  9
      -  32  32  2  ترجمه قرآن  10
  در اولین ترم ارائه شود    -  16  16  1  روش حفظ قرآن  11
      -  16  16  2  مبانی وقف و ابتدا  12
    تفسیر مقدماتی  32  -  32  1  مفردات قرآن  13
    تجوید تکمیلی  16  16  48  2  اصول و انواع قرائات  14
    تجوید تکمیلی  -  16  16  1  صوت و لحن و ترتیل  15
      -  16  16  1  آداب و احکام تالوت  16

      32  -  16  1  شیوه داوري  17
برنامه هاي مرور محفوظات جزء   روش حفظ قرآن  -  60  960  60  حفظ قرآن  18

  .نشده استواحد درسی محسوب 
طراحی فعالیت ها و مدیریت مراکز   19

  فرهنگی
1  16  16  -      

      16  16  32  2  حفظ قرآن کالس داريمهارت هاي   20
      240  588  1728  100  جمع کل

  

  

  

  

  



  

  کرات کارشناسیتذ*

یک ترم قبل آغاز و تا حداکثر ) در کنار درس روش حفظ( واحد هاي مربوط به حفظ قرآن کریم از ترم اول دوره تحصیلی .1
 .از پایان دوره به اتمام رسد

 .ارائه گردد) حفظ قرآن(واحد  8در هر ترم تحصیلی  .2
 .واحد هاي حفظ به صورت عملی و کارگاهی ارائه شود .3
 .تحصیلی گنجانده شود به همراه حفظ یک جزء در برنامه اولین ترم دوره) روش هاي حفظ(درس  .4
تاریخ تدوین (تغییر یابد  و مباحث مربوط به ) 1( ك، به علوم قرآندر دو درس مشتر) آشنایی با علوم قرآن(درس  .5

 .تبدیل گردد) 2علوم قرآن(درس علوم قرآن در بخش دروس تخصصی نیز به  .در سرفصل آن گنجانده شود )مصحف
 .در حد یک واحد درسی کاهش یابد »مبانی وقف و ابتدا«عنوان  ،با توجه به وجود عناوین تفسیري .6
 .ضوابط آموزشی با آنان برخورد می شودطبق  تحت هر شرایطی قادر به ادامه حفظ نیستند، که کسانی .7
در  در تمامی واحد هاي تثبیت) غیر از اجزاء در حال حفظ( مرور همه محفوظات از ابتداي قرآن تا آخرین جزء حفظ شده .8

 ، از کلیه اجزاء حفظ شده،ن پایان ترم این درسلذا در امتحا .مد نظر قرار می گیرد هر ترم یا دوره تحصیلی که ارائه شود،
 .امتحان به عمل می آید

 .بخشی از زمان کالس واحد هاي حفظ، به تثبیت محفوظات همان واحد اختصاص می یابد .9
 :نمرات قبولی در این رشته به شرح زیر است  .10

  20از  14درس حفظ قرآن  −
 20از  12درس تثبیت حفظ  −
 20از  14امتحان جامع  −

واحد  30و با ظرفیت  )تفسیر ترتیبی (  با تفسیر قرآن در بخش دروس مشترك و تخصصی به دروس مرتبط همه .11
برنامه ریزي درسی به گونه اي ( .الزم است اجزاء تفسیر به موازات  اجزاء حفظ ارائه گردد همچنین درسی تعریف شود،

  ).با هم سپري شود باشد که اجزاء حفظ و اجزاء تفسیر،

  .همه دروس حفظ در یک ترم باید توسط یک استاد باشد تدریس .12

  :نکته دو *

  :با توجه به وضعیت خاص این رشته، توصیه می شود  

 واحد درسی 16مجموع دروس ارائه شده در ترم هایی که دروس حفظ و تثبیت در آن ارائه می شود، بیش از حداکثر  - 1  
  .ارائه نشود )با احتساب دروس حفظ و تثبیت(

  .واحد تجاوز نکند 160مجموع واحد هاي آموزشی این رشته براي ده نیم سال از  - 2  

  

  


