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 باسوه تعالی  

 هؤسسه قرآًی فرهٌگی بيت االحساى حضرت زهرا )سالم اهلل عليها(

 طرح تثبيت حافظاى قرآى کرینآیيي ًاهه 

  اهداف

 تطَیق قزآى آهَساى ٍ حبفظبى کل-1

 ارتببط حبفظبى کل بب هَسسِ-2

 ارج ًْبدى بِ حبفظبى-3

 شرایط:

 جشء بِ ببال ست .3ایي طزح  ٍیژُ حبفظبى کل قزآى کزین ٍقزآى آهَساى بب هیشاى هحفَظبت -1

 حبفظبى کل کِ در جطي فبرغ التحفیظی سبل هعزفی هی ضًَذ ًوی تَاًٌذ در طزح ضزکت ًوبیٌذ .-2

 شيوه اجراء:

 (جشء) 15, سطح پٌج (جشء  12 ) , سطح چْبر (جشء9 ), سطح سِ(جشء 6 ), سطح دٍ(جشء3): سطح یک  بِ تزتیب سطح 11آسهَى در 

 بزگشار هی گزدد جشء(31جشء( ٍسطح دُ ) 27 جشء( , سطح ًُِ )24جشء( , سطح ّطت ) 21جشء (, سطح ّفت  )18ضص  ), سطح 

 آسهَى ّزسبل در دٍ تزم بِ صَرت کتبی ٍضفبّی در قبلب آسهَى پبیبى تزم بزگشار هی گزدد.

سسِ هزکشی بِ ضعبِ ؤگشاری آسهَى در ٍاحذ ّز ضْزستبى هی ببضذ کِ تعییي سهبى ٍ داٍر اس سَی ههحل بزگشاری آسهَى : هحل بز

 ّب اعالم هی ضَد .

بِ آًْب تعلق هی  ّشار تَهبى21تخفیف قزآى آهَساى جذیذ الَرد کِ رضتِ ّبی رٍخَ اًی , تجَیذ ٍ تزجوِ ٍهفبّین را گذر اًذُ ببضٌذ 

 گیزد.

 جوایس :

سیبحتی هطْذ هقذس هی ببضذ کِ قزآى آهَساى بِ تٌبسب هقبطع اهتحبًی جْت ضزکت در ّز   - اردٍی سیبرتی جَایش قبَل ضذگبى

 سبل هببلغی جْت سفز سیبرتی تخفیف دادُ هی ضًَذ  .

                                                                ریبل           411111جشء( :   6ریبل                                                سطح دٍ )311111جشء( : 3سطح یک )

 ریبل 611111جشء ( :   12ریبل                                               سطح چْبر ) 511111جشء( :  9سطح سِ ) 

 ریبل  811111جشء( :  18) ریبل                                              سطح ضص 711111جشء( : 15سطح پٌج ) 

 ریبل  1111111جشء( :  24ریبل                                            سطح ّطت) 911111جشء( :  21سطح ّفت ) 

 ریبل 1211111جشء( :  31سطح دُ )                                                   ریبل1111111جشء( : 27ًُِ) سطح 



2 
 

رٍس هی ببضذ در صَرت طَالًی ضذى هذت سفز هب بِ التفبٍت هی ببیست طبق ًظز هسئَل دفتز سیبرتی هَسسهِ   6طَل هذت سفز 

 ضب اقبهت در هطْذ هقذس(3پزداخت گزدد .)

 هعلوههبى حبفظههبى کههل در صههَرت ضههزکت در طههزح ت بیههت عههالٍُ بههز جههبیشُ طههزح هههی تَاًٌههذ اس سههْویِ هعلوههی        

 استفبدُ ًوبیٌذ . )سفز سیبرتی هطْذ هقذس ًین بْبء( ًیش

 هْلت استفبدُ اس ایي  سْویِ ًِ هبُ پس اس قبَلی در آسهَى پبیبى تزم هی ببضذ البتِ در ایبم پیک اس پذیزش حبفظبى گزاهی هعذٍرین 

 هجزی طزح :  هعبًٍت آهَسش 


