
 

  طرح ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم طرح ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم   سومین سومین   آزمون نظریآزمون نظری  ((منابعمنابعها و ها و   سرفصلسرفصلآیین نامه)آیین نامه)

  ««قرآنقرآن  مدرسان قرائتمدرسان قرائتبخش بخش »»

 4درجه 3درجه 2درجه 1درجه  درجه

 عنوان
استاد تعلیم قرائت قرآن 

 گرایش تنغیم

استاد تعلیم قرائت قرآن 

 گرایش تجوید و قرائات

مدرس قرائت قرآن 

 نغیمگرایش ت

  مدرس قرائت قرآن

 تجوید و وقف و ابتداگرایش 

 معلم 

 قرائت قرآن

روش معلم 

 قرآنتدریس 

معلم آموزش 

 عمومی قرآن

معلم آموزش 

 نونهاالن

1 

 آشنايي با ترجمه و مفردات قرآن:
 محدث، صفار، عالمی : /تألیفجلد (3)آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم کتاب.1 منابع:

 ( 33و 1اجزاء  نکات لغات بخش) مصحف محشی. 2

 (33و 1اجزاء ترجمه لغات )قرآن ترجمه مفردات مرکز طبع و نشر  .3

 آشنايي با ترجمه و مفردات قرآن:
 : محدث، صفار، عالمی تألیف /جلد (3آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم) کتاب.1 منابع:

 ( 33 جزء بخش نکات لغات)مصحف محشی. 2

 (33ترجمه لغات جزء )ز طبع و نشر قرآن ترجمه مفردات مرک .3

 درك معناي آيات قرآن:
آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن  کتاب منبع:

 : محدث، صفار، عالمی تألیف/  جلد (3کریم)

 

 درك معناي آيات قرآن:

 (2و  1آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم )جلد  کتاب منبع:

 : محدث، صفار، عالمی تألیف
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ث نظري آشنايي تخصصي با مباح
 تجويد و آواشناسي:

 (2)سطحدانش تجوید کتاب منبع:

 ستوده نیا محمدرضا : تألیف

آشنايي تحليلي با مباحث نظري تجويد و 
 آواشناسي:

 تجوید جامع )مفرده اول( کتاب .1منابع:

 ابراهیم پورفرزیبتألیف:

فصل تمایز )التمهید فی علم التجوید  کتاب.2

 ترجمه ابوالفضل علّامی /(حروف

 نیا ستوده /تألیف:محمدرضاجزوه آواشناسی.3

آشنايي تخصصي با مباحث نظري 
 تجويد و آواشناسي:

 (2دانش تجوید)سطح کتاب منبع:

 ستوده نیامحمدرضا : تألیف

 آشنايي تحليلي با مباحث
 نظري تجويد و آواشناسي: 

 تجوید جامع )مفرده اول(کتاب .1منابع:

 تألیف:ابراهیم پورفرزیب

د فی علم التجوید فصل تمایز التمهی کتاب.2

 ترجمه ابوالفضل علّامی /حروف

 نیا ستوده /تألیف:محمدرضاجزوه آواشناسی.3

 آشنايي با مباحث نظري تجويد:
 : تجوید جامع )مفرده اول(  منبع

 تألیف:ابراهیم پورفرزیب

 

 آشنايي با تجويد عمومي تالوت قرآن:
 يکي از کتب ذيل:: بعمن

موسوی  تألیف سیدمحسن /(1ح)سطحلیه القرآن کتاب .1

و  پور حبیبی و شهیدی:  /تألیف روان خوانی و تجوید.کتاب 2

 عالمی

  مستفیدحمیدرضا : تألیف  /تجوید آسان .کتاب3

 ستوده نیامحمدرضا : (/تألیف1دانش تجوید)سطح کتاب.4
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آشنايي با مباني و مباحث وقف و 
 ابتدا:

قواعد وقف و ابتدا در قرائت  کتاب منبع:

  قرآن

 محمدکاظم شاکر تألیف:

آشنايي تحليلي با مباني و مباحث وقف و 
 ابتدا:

  قواعد وقف و ابتدا در قرائت قرآن کتاب.1 منابع:

 محمدکاظم شاکر  تألیف:

 ( 1جزء  -بخش وقف وابتداء)مصحف محشی .2

درآمدی بر دانش وقف و ابتدا )فصل  کتاب. 3

 : ابوالفضل عالمی  /تألیف(2و1

 (2و1ژوهشی در وقف و ابتدا)فصل پ . کتاب4

 : سیدجواد سادات فاطمی تألیف

آشنايي با مباني و مباحث وقف و 
 ابتدا:

قواعد وقف و ابتدا در قرائت  کتاب منبع:

  قرآن

 محمدکاظم شاکر تألیف:

آشنايي تحليلي با مباني و مباحث وقف و 
 ابتدا:

  قواعد وقف و ابتدا در قرائت قرآن کتاب.1 منابع:

 محمدکاظم شاکر  :تألیف

 ( 1جزء  -بخش وقف وابتداء)مصحف محشی .2

)فصل درآمدی بر دانش وقف و ابتدا  . کتاب3

 : ابوالفضل عالمی  تألیف/(2و1

 (2و1)فصل پژوهشی در وقف و ابتدا . کتاب4

 : سیدجواد سادات فاطمی تألیف

 :آشنايي با مباحث نظري وقف و ابتدا

 قرائت قرآن قواعد وقف و ابتدا در کتاب منبع:

  (12تا  1)درس 

 محمدکاظم شاکر تألیف:

 ــــــــ



 

 4درجه 3درجه 2درجه 1درجه  درجه

 عنوان
استاد تعلیم قرائت قرآن گرایش 

 تنغیم

استاد تعلیم قرائت قرآن 

 گرایش تجوید و قرائات

مدرس قرائت قرآن گرایش 

 تنغیم

 مدرس قرائت قرآن

 تجوید و وقف و ابتدا

معلم قرائت 

 قرآن

معلم روش 

 تدریس قرآن

معلم آموزش 

 عمومی قرآن

معلم آموزش 

 نونهاالن
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 صوت و لحن:
 هنر تالوت کتاب.1 منابع:

بخش دوم صفحه  - 44تا  21صوت شناسی صفحه ) 

واژه نامه اصطالحات علمی و فنی شامل  - 56تا  44

 (233تا  233 صفحه تعاریف از

 144مبانی شناسی صفحه   - 133تا  124لحن صفحه  )

های  عوامل مؤثر در تمایز و تفاوت سبک - 182تا 

 (236تا  141 صفحه تالوت از

 میوه تألیف: غالمرضا شاه

احمد ابوالقاسمی آقای مصباح صوتی برنامه  .2

های به کار گرفته شده در تالوت قرآن و نحوۀ  مقام)

 (ها و شناسایی محدوده موثر صوتی تالوت انتقال

 (45ابتدا تا صفحه هندسه روحانی)از  کتاب.3

 تألیف : دکتر امیرمحمودکاشفی

 "الفبای خشوع در تالوت". مقاله ی 4

 تألیف : دکتر محمدعلی لسانی فشارکی 

 "خشوع در تالوت از منظر قرآن و حدیث".مقاله  6

 تألیف : دکترمحمدحاج ابوالقاسم

 صوت و لحن:
 هنر تالوت  کتاب.1 منبع:

دوم بخش  - 44تا  21صوت شناسی صفحه )

واژه نامه اصطالحات  - 56تا  44صفحه 

تا  233 صفحه علمی و فنی شامل تعاریف از

مبانی   - 133تا  124لحن صفحه ()233

عوامل مؤثر در  - 182تا  144شناسی صفحه 

 صفحه های تالوت از تفاوت سبکتمایز و 

 (236تا  141

 میوه تألیف: غالمرضا شاه

 صوت و لحن:
 هنر تالوت کتاب.1 منابع:

 44بخش دوم صفحه  - 44تا  21صوت شناسی صفحه ) 

واژه نامه اصطالحات علمی و فنی شامل تعاریف  - 56تا 

 (233تا  233 صفحه از

تا  144مبانی شناسی صفحه   - 133تا  124لحن صفحه  )

های تالوت  عوامل مؤثر در تمایز و تفاوت سبک - 182

 (236تا  141 صفحه از

 میوه تألیف: غالمرضا شاه

احمد ابوالقاسمی آقای مصباح صوتی برنامه  .2

های به کار گرفته شده در تالوت قرآن و نحوۀ  مقام)

 (ها و شناسایی محدوده موثر صوتی تالوت انتقال

 (45)از ابتدا تا صفحه هندسه روحانی کتاب.3

 کاشفیامیرمحموددکتر  : تألیف

 "الفبای خشوع در تالوت"مقاله ی . 4

 لسانی فشارکیی محمدعلدکتر تألیف :  

 "خشوع در تالوت از منظر قرآن و حدیث"مقاله  .6

 محمدحاج ابوالقاسمتألیف : دکتر

 صوت و لحن:
 هنر تالوت  کتاب.1 منبع:

بخش  - 44تا  21صوت شناسی صفحه )

واژه نامه  - 56تا  44دوم صفحه 

 اصطالحات علمی و فنی شامل تعاریف از

تا  124لحن صفحه ()233تا  233 صفحه

 - 182تا  144مبانی شناسی صفحه   - 133

های  تفاوت سبکعوامل مؤثر در تمایز و 

 (236تا  141 صفحه تالوت از

 میوه تألیف: غالمرضا شاه

 ــــــ ــــــ
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 آشنايي با اصول قرائات سبع:

تلخیصی از اصول و قواعد "جزوه منبع:

 " قرائات قراء سبعه 

  مصطفی زرنگار

ع و تسلط بر اصول قرائات سب

 آشنايي با ساير قرائات:

  کتاب ده قرائتمنبع:

 تألیف:ابراهیم پورفرزیب
از جزوه آقای  این بخش )سؤاالت 

 زرنگار طرح می شود(

 آشنايي با اصول قرائات سبع:

 " تلخیصی از اصول و قواعد قرائات قراء سبعه "منبع:جزوه 

 مصطفی زرنگار

 
 آشنايي با مباحث عمومي قرائات:

 جامع )مفرده اول(  منبع : تجوید

 تألیف:ابراهیم پورفرزیب

 

 ــــــ

5 
 جزء(: 5آشنايي با تفسير آيات منتخب )

 (33تا 25)اجزاءقرآن حکیم منبع: 
 جزء(: 3آشنايي با تفسير آيات منتخب )

 (33و28،24منبع: قرآن حکیم )اجزاء
 جزء(: 2آشنايي با تفسير آيات منتخب )

 (33و24منبع: قرآن حکیم )اجزاء
 جزء(: 1آشنايي با تفسير آيات منتخب )

 (33منبع: قرآن حکیم )جزء
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 آشنايي با تاريخ قرآن و مباحث عمومي علوم قرآن:

های نگاهی به قرائت های هفتگانه، آیا  )بخش البیان فی تفسیر القرآن منبع: کتاب

قرآن بر هفت حرف نازل شده است؟ ، مصونیت قرآن از تحریف، نگرشی بر 

 آیت اهلل خویی/ تألیف: ع آوری قرآن(چگونگی جم

 آشنايي با تاريخ قرآن و مباحث عمومي علوم قرآن:

های نگاهی به قرائت های هفتگانه، آیا  )بخش البیان فی تفسیر القرآنمنبع: کتاب 

قرآن بر هفت حرف نازل شده است؟ ، مصونیت قرآن از تحریف، نگرشی بر 

  خوییآیت اهلل/ تألیف:  چگونگی جمع آوری قرآن(

 آشنايي با مباحث عمومي علوم قرآن:

های:  بخشمنبع: کتاب درسنامه علوم قرآنی)

ناپذیری  ( و تحریف4ـ3ـ2کلیات، نزول )فصل 

 / تألیف: حسین جوان آراسته(3ـ1)فصل 

 آشنايي با کليات علوم قرآن:

 منبع: کتاب درسنامه علوم قرآنی

ناپذیری  های: کلیات و تحریف بخش)

 تألیف: حسین جوان آراسته/  (3ـ1)فصل 



 

 4درجه 3درجه 2درجه 1درجه  درجه

 عنوان
استاد تعلیم قرائت قرآن 

 گرایش تنغیم

استاد تعلیم قرائت قرآن گرایش 

 تجوید و قرائات

مدرس قرائت قرآن 

 گرایش تنغیم

 مدرس قرائت قرآن

 تجوید و وقف و ابتدا
 معلم قرائت قرآن

معلم روش 

 تدریس قرآن

معلم آموزش 

 ومی قرآنعم

معلم آموزش 

 نونهاالن
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 آشنايي با صرف و نحو واعراب:

 منابع:

 )مقدماتی( صرف و نحو .کتاب1

 محمدی حمید  :تألیف

 (نیم جزء اول)اعراب القرآن  .2

 دکتر محمدالطیبتألیف:

 تسلط بر صرف و نحو اعراب:

 منابع:

 .کتاب صرف و نحو )متوسطه(  1

 تألیف: حمید محمدی 

 آن )جزء اول(. اعراب القر2

 تألیف:دکتر محمدالطیب

 آشنايي با صرف و نحو:

کتاب صرف و  منبع:

 نحو)مقدماتی(

  تألیف: حمید محمدی 

 آشنايي با صرف و نحو واعراب:

 منابع:

.کتاب صرف و نحو )مقدماتی( 1

 تألیف: حمید محمدی 

 . اعراب القرآن )نیم جزء اول(2

 تألیف:دکتر محمدالطیب

 :آشنايي با صرف و نحو

 منبع: کتاب صرف و نحو)مقدماتی(

 تألیف: حمید محمدی

 

 ـــــ

 

 ـــــ ـــــ کریمحفظ اجمالی کل قرآن  حفظ اجمالی کل قرآن کریم حفظ اجمالی کل قرآن کریم 4

13 
 آشنايي با آداب تالوت و تعليم:

 امیعلّ ابوالفضل / تألیف: کریم آداب تالوت قرآن منبع: کتاب
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 تخصصي رسم و ضبط:آشنايي با مباحث 

 ( 4و  3،  1 فصول «ضبطبخش »  -  6و  4، 2فصول «رسمبخش »)بررسی علمی تطبیقی رسم المصحف و ضبط المصحفمنبع: کتاب 

 مرکز طبع و نشر  ناشر:



 

  طرح ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم طرح ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم   سومینسومین  آزمون نظریآزمون نظری  ((منابعمنابعها و ها و   آیین نامه)سرفصلآیین نامه)سرفصل

  ««بخش قاریان قرآنبخش قاریان قرآن»»

 4درجه  3درجه  2درجه  1درجه  درجه

 قاري قاري برگزیده قاري ممتاز استاد قرائت قرآن عنوان

1 

 صوت و لحن:
 منابع:

تا  233 صفحه واژه نامه اصطالحات علمی و فنی شامل تعاریف از - 56تا  44بخش دوم صفحه  - 44تا  21صوت شناسی صفحه )هنر تالوت کتاب.1 

 (236تا  141 صفحه های تالوت از عوامل مؤثر در تمایز و تفاوت سبک - 182تا  144مبانی شناسی صفحه   - 133تا  124لحن صفحه  ()233

 میوه تألیف: غالمرضا شاه

 (ها و شناسایی محدوده موثر صوتی تالوت های به کار گرفته شده در تالوت قرآن و نحوۀ انتقال مقام)احمد ابوالقاسمی آقای مصباح صوتی برنامه  .2

 (/تألیف : دکتر امیرمحمودکاشفی45هندسه روحانی)از ابتدا تا صفحه  کتاب.3

 /تألیف : دکتر محمدعلی لسانی فشارکی "الفبای خشوع در تالوت". مقاله ی 4

 تألیف : دکترمحمدحاج ابوالقاسم "/خشوع در تالوت از منظر قرآن و حدیث".مقاله  6

 صوت و لحن:
تا  44بخش دوم صفحه  - 44تا  21صفحه صوت شناسی )هنر تالوت کتابمنبع:

() 233تا  233 صفحه واژه نامه اصطالحات علمی و فنی شامل تعاریف از - 56

عوامل مؤثر در  - 182تا  144مبانی شناسی صفحه   - 133تا  124لحن صفحه 

 (236تا  141 صفحه های تالوت از تمایز و تفاوت سبک

 میوه تألیف: غالمرضا شاه

 

 صوت و لحن:
بخش دوم  - 44تا  21صوت شناسی صفحه )هنر تالوت کتاببع:من

 واژه نامه اصطالحات علمی و فنی شامل تعاریف از - 56تا  44صفحه 

مبانی شناسی صفحه   - 133تا  124لحن صفحه () 233تا  233 صفحه

 های تالوت از عوامل مؤثر در تمایز و تفاوت سبک - 182تا  144

 (236تا  141 صفحه

 میوه مرضا شاهتألیف: غال

2 

 آشنايي با ترجمه و مفردات قرآن:
 جلد (3آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم) کتاب.1 منابع:

 : محدث، صفار، عالمی تألیف

 ( 33و 1بخش نکات لغات اجزاء )مصحف محشی . 2

 (33و 1ترجمه لغات اجزاء )قرآن ترجمه مفردات مرکز طبع و نشر  .3

 درك معناي آيات قرآن:
  جلد (3آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم) کتاب منبع:

 : محدث، صفار، عالمی تألیف

 درك معناي آيات قرآن:
  جلد (3آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم) کتاب منبع:

 : محدث، صفار، عالمی تألیف

 درك معناي آيات قرآن:
  (2و  1آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم )جلد  کتاب منبع:

 صفار، عالمی : محدث، تألیف
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 آشنايي با مفاهيم، اصطالحات و قواعد دانش قرائت:

 تجوید جامع )مفرده اول( کتاب . 1منابع:

 تألیف:ابراهیم پورفرزیب

 . کتاب قواعد وقف و ابتدا در قرائت قرآن 2

 تألیف: محمدکاظم شاکر 
 

 آشنايي با اصطالحات و قواعد دانش قرائت:

 ده اول( تجوید جامع )مفرکتاب . 1منابع:

 تألیف:ابراهیم پورفرزیب

 . کتاب قواعد وقف و ابتدا در قرائت قرآن 2

 تألیف: محمدکاظم شاکر 

 

 اطالعات عمومي از مباحث نظري قرائت:
 موسوی تألیف سیدمحسن /(2کتاب حلیه القرآن )سطح.1منابع: 

 (4و  6، 4، 3، 1ابتدا)فصل پژوهشی در وقف و  . کتاب2

 فاطمی : سیدجواد سادات تألیف

 اطالعات عمومي از مباحث نظري قرائت:
 موسوی تألیف سیدمحسن /(2کتاب حلیه القرآن )سطح.1منابع: 

 (4و  6، 4، 3، 1ابتدا)فصل پژوهشی در وقف و  . کتاب2

 : سیدجواد سادات فاطمی تألیف
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 آشنايي با اصول قرائات سبع:

  "تلخیصی از اصول و قواعد قرائات قراء سبعه "منبع:جزوه 

 مصطفی زرنگار

 آشنايي با مباحث عمومي قرائات:

 تجوید جامع )مفرده اول(منبع:کتاب 

 ابراهیم پورفرزیبتألیف:
 ـــــ ـــــ
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 آشنايي با مباحث عمومي علوم قرآن:
های نگاهی به قرائت  )بخش منبع: کتاب البیان فی تفسیر القرآن

های هفتگانه، آیا قرآن بر هفت حرف نازل شده است؟ ، 

مصونیت قرآن از تحریف، نگرشی بر چگونگی جمع آوری 

 / تألیف: آیت اهلل خویی قرآن(

 آشنايي با مباحث عمومي علوم قرآن:

 کلیات،های:  بخش»منبع: کتاب درسنامه علوم قرآنی

( و 6ـ2ـ1( قرائات )فصول 4ـ3ـ2)فصول نزول

 «(3و  1ناپذیری )فصول  تحریف
 تألیف: حسین جوان آراسته

 کليات علوم قرآن:آشنايي با 

 کلیات،های:  بخش»منبع: کتاب درسنامه علوم قرآنی

 «(3و  1ناپذیری )فصول  و تحریف (4ـ3ـ2نزول)فصول 
 تألیف: حسین جوان آراسته

 ــــــ
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 آشنايي با مباحث عمومي صرف و نحو:

 تألیف: حمید محمدی /)مقدماتی(کتاب صرف و نحو منبع:
 ــــــ

4 
 و تعليم: آشنايي با آداب تالوت

 امیعلّ ابوالفضل کریم / تألیف: آداب تالوت قرآنمنبع: کتاب 

 ـــــ حفظ اجمالی کل قرآن کریم حفظ اجمالی کل قرآن کریم حفظ اجمالی کل قرآن کریم 8

 


