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 باسوِ تعالی

 )سالم اهلل علیْا(هؤسسِ قرآًی فرٌّگی بیت االحساى حضرت زّرا 

 قرآى کرین ترجوِ ٍهفاّینآییي ًاهِ 

 هقدهِ : 
قرآى کرین بِ زببى عربی ًبزل شدُ است  ٍبسیبری از هب بب زببى عربی آشٌبیی ًدارین بٌببرایي برای ایٌکِ بتَاًین  بب تَجِ بِ ایٌکِ   

قرآى را بفْوین ٍدرک کٌین در قدم اٍل ببید هعٌبی کلوبت ٍقَاعد آى را بداًین ٍقدم دٍم ترجوِ آیبت ٍعببرات قرآًی هی ببشد 

ببشد . زهبًی کِ هب بتَاًین قرآى را درک کٌین هسلوبً بْتر بب آى اًُس ٍاُلفت  خَاّین گرفت  ٍقدم سَم تدبر در آیبت قرآى کرین هی

ٍبیشتر هی تَاًین در زًدگی از آى کوک بگیرین .برایي اسبس هؤسسِ جْت ّوبٌّگ بَدى برًبهِ ّبی آهَزشی در توبهی شعبِ ّب ، 

، هتَسطِ ، تکویلی  هدٍى ًوَدُ تب اسبتید بب تَجِ بِ آى ًسبت بِ آییي ًبهِ کالسْبی ترجوِ  ٍهفبّین را در سِ سطح هقدهبتی 

 تعلین  ترجوِ ٍهفبّین قرآى کرین اقدام ًوبیٌد .

  :کلی اّداف 
 افشايص توانبيي تزجوه آيبت و درك هعبني آيبت در عووم هزدم-1

 در آيبتقزأى مزين وتفنز درهينه سبسي جهت تدبزس -2

 وهعبرف قزآى مزين در عووم هزدمدرك هعبني  توانبيي افشايص- 3 

 اّداف جسئی:

 آضنبيي بب هعنبي ملوبت پزمبربزد-(1

 آضنبيي بب قواعد و دستور سببى عزبي-(2

 توانبيي هعنب مزدى امثز آيبت وعببرات  قزآى مزين-(3

 آهوسش قواعد و ننبت تزجوه اي قزآى مزين-(4

 وهتوى عزبي ، ادعيه هعبني روايبت درك توانبيي  -(5

 ضزايط ضزمت منندگبى :
 تسلط بر رٍخَاًی قرآى کرین-(1

  پٌجنپبیِ داشتي تحصیالت حداقل -(2

 سبل  12حداقل سي :  -(3

 تعْد شرکت در آزهَى ّبی هؤسسِ ٍ ارشبد  -(4

 تعْد بِ رعبیت شئًَبت اسالهی   -(5

 ضزايط هعلن :
 تعهد به رعبيت ضئونبت اسالهي و اخالقي -(1

 تزبيت هعلن هفبهين اس سوي هزمشهديزيت هؤسسهگذراندى دوره  -(2

 تسلط بز قواعد و دستور سببى عزبي -(3

 ضَابط آهَزشی :
 نفز 22و حدامثز  12تعداد قزآى آهوساى : حداقل  -(1

 جلسه در هز هفته  دوهفته : در تعداد جلسبت  -(2

 جلسه   44هبه ( :   6تعداد  جلسبت در يل تزم آهوسضي ) -3

 هبهه هي ببضد . 6يل تزم اهوسضي  هزسطح هوسضيطول دوره آ -4

 سطح هقدهبتي پيص نيبس سطح هتوسطه وسطح هتوسطه پيص نيبس سطح تنويلي هي ببضد.-5
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  تبصرُ : 
ي ل در  را در دو جلس ه    دهي توان   هعلن هقدهبتي وهتوسطهسطح  در تزجوه وهفبهين قزآى آهوساى،  يبدگيزيبب توجه به توانبيي 

 بيد.دقيقه (تدريس نو 45آهوسش ) هز جلسه 

 6-  جلسه هوجب حذف اس دوره هي گزدد . 4در هز تزم آهوسضي غيبت بيص اس 

 سطَح آهَزشی  : 

 طَل دٍرُ گرٍُ سٌی  هٌبع آهَزشی سطَح آهَزشی

 هبِّ  6یک ترم  تب پبپبیِ ّشتن  تألیف آقبی هسعَد ٍکیل 4ٍ3ٍ2ٍ1الف :جلد سطح هقدهاتی 

 

تأألیف آقبیأبى ّرًأدی ّعلیأبهی     2ٍ1ة : جلد

 ٍهحدث

پبیِ ّشأتن بأِ   

 ببال

 هب6ِّیک ترم 

 

تألیف آقبیأبى فأفبرّرًدیّعالهی   3 جلد-1 هتَسطِسطح 

 ٍهحدث  

تألیف آقبیأبى  2ٍ1زببى هتَسطِ جلد ٍفْن -2

 هحودی ّ اهیٌبیی ٍ ًظری

پبیِ ّشأتن بأِ   

 ببال

 هب6ِّیک ترم 

 

ُ   تکویلیسطح  تأألیف   ترجوِ ٍهفبّین سَرُ هببرکأِ بقأر

 هحدثآقبیبى ّرًدی ّ علیبهی ٍ 

 هب6ِّیک ترم  پبیِ ًْن بِ ببال

 

 

 آزهَى :  
 به صورت متبي به عول هي آيد. پبيبى تزم اس سوي هزمشهديزيت آسهوى در پبيبى هز تزم-1

 نوزه هحبسبه هي گزدد. 22آسهوى پبيبى تزم اس -2

 هي ببضد.22اس    12اهتيبس  اهتيبسقبولي:مسب -3

 اعطاي گَاّیٌاهِ :

 پبيبى هز سطح اس سوي هزمشهديزيت گواهينبهه اعطب هي گزدد. قبول ضدگبى در به-4

 : تو  بهي ق  زاى آه  وساى ه  ي ببيس  ت درآسه  وى تزجو  ه وهف  بهين اداره فزهن    وارضبداس  الهي ض  زمت نوبين  د.    ت  ذمز 

 

 


