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             2/قریش 

 

 سالم اهلل علیهامؤسسه قرآنی فرهنگی بیت االحزان حضرت زهرا

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ییجراإ/ آیین نامه آموزشی

 طرح ملی رحله

 جزء قرآن کریم بصورت شبانه روزی 4حفظ تخصصی 

 ویژه تابستان
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           (02/مزمل آیه) 

 .بخوانید( ازحفظ)پس آنچه را برای شما از قرآن میسر است 

 

یكي از چیزهایي كه مي تواند تدبر در قرآن را به ما :  (مد ظله العالي)مقام معظم رهبری 

 ان شاء اهلل ما باید... ما حافظ قرآن كم داریم . ارزاني بدارد ، حفظ قرآن است 

 .میلیون حافظ قرآن داشته باشیم ده  

 

 مقدمه : 

درراستای توسعه وترویج فرهنگ ( مد ظله العالي)موسسه قرآني فرهنگي بیت االحزان مبني بر فرمایشات مقام معظم رهبری

مبارزه باتهاجم فرهنگي  به منظور حفظ قرآن و وانان با قرآن ومعارف قرآني خصوصاًنوج قرآني وآشنایي هرچه بیشتر جوانان و

 با (جزء5در مقطع )كردن اوقات فراغت آنان در تابستان اقدام به برگزاری دوره های تخصصي كوتاه مدت حفظ قرآن كریم وپر

استفاده از اساتید وكادر آموزشي مجرب در مدت 0 ماه  نموده است و خوشبختانه تا به حال 4 دوره از این طرح در استان های 

همدان  و (حوزه علمیه)و مراغه  تبریزآذربایجان شرقي به میزباني  و (دانشگاه علوم قرآن ) مشهد مقدسخراسان رضوی به میزباني 

 پي داشته است ، ایج مطلوبي رادربرگزار نموده كه نتو فسا  فارس به میزباني جهرمو ( امام جمعه وحوزه علمیه) به میزباني شهر مالیر

دراین دوره كوتاه مدت از افراد مستعد ثبت نام وگزینش به عمل مي آیدكه افراد شركت كننده در پایان دوره موفق به حفظ  5 جزء 

این دوره  مدتالزم به ذكر مي باشد در .مي شوند تجوید و آشنایي اجمالي باترجمه،تفسیر ازآیات نوراني كالم اهلل مجید به همراه

الزم در تواند منشأ كسب بینش  فاده مي شود كه این نعمت بزرگ ميفرهنگي است ضمن كالس های قرآن از برنامه های تفریحي،

ءاهلل تعالي انشا. جهت دریافت سایر معلومات قرآني باشد مورد قرآن و زمینه مناسب   
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 :اجرای طرح رحلهاهداف *
 

 .ایجاد روحیه ،انگیزه و تشویق به حفظ قرآن كریم -1

 .السالم ت علهیمآشنایي با معارف زالل قرآن كریم و احادیث اهل بی -0

 .فعالیت در عرصه های قرآني جهت ، نیروهای قرآنيو  مبلغ و مدرس قرآن كوتاه مدت تربیت  -3

 .فضایل اخالقي و تربیت اسالمي نهادینه كردن  -4

 .طول دورهدربه ترجمه ، تفسیر و تجوید همراه آشنایي اجمالي ه ب قرآن كریمجزء از  5حفظ  -5

 ایجاد زمینه جهت حفظ كل قرآن كریم -6
 

 :طرح رحله  بصورت شبانه روزیاهداف آیین نامه *
 

 . طرحمحل اجرای برقراری نظم و انضباط بیشتر در -1

 .آموزان شركت كننده در طرحتعیین وظایف كادر اجرایي و قرآن  -0

 .از برنامه ها آموزانقرآن بهرمندی هرچه بیشتر كنترل و و طرح ی محل اجراارتقاء كمي و كیفي  -3
 

 : آیین نامه *

 فرهنگی/ آموزشی ( الف                                                   
 

 .آموزشيتقویم  -1

  .دورۀ آزمایشي –مصاحبه  –ثبت نام : پذیرش  -0

  .برنامۀ كالسي -3

  .مباحثه –مرور محفوظات قبل از ده درس  –ده درس  -حفظ  : روشها -4

 .نامهگواهیكارنامه وصدور  -كسر امتیازها –مسابقات  – آزمون ها-5

 .منابع آموزشي -6

  .انضباط و حضور و غیاب -7

  .انصراف از دورهمرخصي و  -8

 . اساتید شرایط و وظایف -9

 .برنامه های فرهنگي -12
 

 :تقویم آموزشی  -1
 

 ماه  خرداد 12ماه لغایت  اردیبهشت 12 :زمان ثبت نام  -1

 ماه تیر  12لغایت ماه د خردا 02 :زمان مصاحبه  -0

        تیر ماه 10 :(افتتاحیه)شروع دوره  -3

 شهریور ماه 10 :(اختتامیه)پایان دوره -4

 جمعه ها عصر پنجشنبه و :تعطیالت  -5
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 :پذیرش   -0
 : شرایط ثبت نام 

 .التزام عملي به والیت فقیه و جمهوری اسالمي ایران -1

 .سال 03الي  15محدودۀ سني  -0

  .سالمت كامل جسمي و روحيبرخورداری از  -3

 .قرآن كریمتسلط بر روخواني و روانخواني  -4

 .عدم تأهل -5

 .درصورت داشتن شرایط با تعهد ثبت نام مي شوندافرادی كه عقد بسته باشند  :تبصره    

 عدم اشتغال به تحصیل در طول دوره  -6

کسانی که درشهریورماه امتحان تجدیدی دارند اعم از طالب، دانشجویان ودانش آموزان مشغول به تحصیل بحساب می آیندد    :تذکر

 .می باشند که از امتحانات شهریورماه صرف نظر کرده باشند لذا درصورتی مجاز به ثبت نام

 .قبولي در مصاحبه -7

 .هزار تومان مي شود 022هزار تومان كه جمعاً 122مبلغ ه پرداخت شهریه ماهیانه ب -8
 : مدارک الزم 

  .كپي شناسنامه و كارت ملي -1

 .یا كارنامهكپي آخرین مدرک تحصیلي  -0

 . 3×4قطعه عكس  دو -3

  .دانشگاه/ حوزه  /تأییدیۀ اخالقي از مدرسه محل تحصیل -4

 .رضایت نامۀ ولي قرآن آموز  -5

 نام موسسه قرآني فرهنگيب ب جاری                            پست بانکثبت نام به حساجهت هزارتومان  (15222)واریز مبلغ  -6

                               .هستاد طرح ملي رحل (سالم اهلل علیها)بیت االحزان حضرت زهرا
      تذکر: در صورت انصراف حق ثبت نام برگشت داده نمي شود.

               7- پرداخت یک فقره چک به مبلغ)یک میلیون تومان( به عنوان ضمانت كه در پایان دوره برگشت داده مي شود.

 .پرینت ثبت نام -8

 : مصاحبه 
 : بخش ذیل مصاحبه به عمل مي آید دو از ثبت نام كنندگان در 

 .ر فرم مصاحبهسؤاالت كتبي مندرج د( الف

  .قرآن كریم وروانخواني آزمون شفاهي روخواني( ب

 : دورۀ آزمایشی 
  .و معادل حفظ یک جزء مي باشد روز 14حداكثر زمان دورۀ آزمایشي  -1

    : مقدار محفوظات  -0
 

  صفحه 1میزان حفظ  روزی نصف صفحه روز اول 0

میزان محفوظات دوره 

صفحه معادل  02آزمایشي 

 .مي باشد یک جزء

 صفحه 3میزان حفظ  روزی یک صفحه روز دوم 3

 صفحه 6میزان حفظ  صفحه 5/1روزی  روز سوم 4

 صفحه12 میزان حفظ صفحه  0 روزی روز آخر 5
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 : قبولي در دورۀ آزمایشي  -3

 

 :مالكهای قبولي 

  .كسب نمرۀ قبولي در امتحانات كتبي و شفاهي -1 
  .كالسكسب امتیازات الزم در -0

 .عدم مشكالت انضباطي و اخالقي در طول دوره  -3

آزمایشي ، در امتحانات مقاطع بعد ، امتیاز الزم را كسبب ننمایبد از دوره حبذف     در صورتي كه قرآن آموز پس از قبولي در دورۀ :تبصره 

  .خواهد شد 

 :برنامه کالسی  -3
هر قرآن آموز باید پس از حفظ نمودن دو صفحه آن را به صورت انفرادی ببه معلبم خبود     :کالس تحویل حفظ جدید  -1

 .تحویل دهد

ن آموزان با مراحل حفظ ، کلیه قرآن آموزان را آقراستاتید موظف می باشند چند جلسه اول جهت آشنائی عملی   :تذکر

 .در کالس فراخونده و باهم فرایند حفظ جدید را انجام دهند

 دو صفحۀ روز گذشته را به صبورت كامبل ببه   ( در مدت نیم ساعت ) نفر به صورت گروهي  6در این كالس ، :کالس حفظ  -0

  .معلم تحویل مي دهند 
در )به صبورت دو نفبری   ( دو درس و هشت درس)صفحۀ آخر محفوظات در دو بخش  02در این كالس  :کالس ده درس  -3

  .از قرآن آموزان تحویل گرفته مي شود ( دقیقه 15مدت 
محفوظات گذشته كبه طببق برنامبه ،     یک جزء ازدر این كالس  ( :غیر از ده درس )كالس تحویل محفوظات گذشته  -4

 .مشخص مي باشد به صورت انفرادی از قرآن آموز سؤال مي گردد 
( به مبدت یبک سباعت   ) در طول دوره ، هر روز ترجمه و مفاهیم دو صفحه از قرآن كریم  :کالس تفسیر و شرح آیات  - 5

 .تدریس مي گردد
تبا زمانیكبه   )جلسبه   دوز و پس ازاتمام دورۀ آزمایشي هفتبه ای  این كالس در طول دورۀ آزمایشي هر رو :کالس تجوید  -6

 .برگزار مي گردد ( قرآن آموزان به حد مطلوب برسند
 .، قبولي در امتحانات كتبي و شفاهي مي باشد كه در بخش امتحانات توضیح داده شده است  مالک درتجوید :تذکر

 

 :جلسات کالسهاتعداد جدول 
 

 
 

 :کالس تحویل محفوظات

  دقیقه ای 92جلسۀ   52 جدید حفظ

كه 

 مجموعا

 
 ای دقیقه102جلسۀ   52 ده درس جلسه مي شود 152 

 دقیقه ای 92جلسۀ   42 مرور یا دوره

  دقیقه ای 62جلسۀ   52 جمه وتفسیررکالس ت

  دقیقه ای 62جلسۀ   02 کالس تجوید
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 :روشها  -4

 : روش حفظ کردن  -1
 . قرآن آموز موظف است ترتیل صفحه ای را كه باید حفظ كند ، حداقل یک بار از نوار استماع نماید  :مرحلۀ اول استماع نوار 

الزم است پس از استماع نوار،جهت آشنایي با مفاهیم قرآن كریم و آسبان شبدن حفبظ ، ترجمبۀ      : مرحلۀ دوم ترجمه و مفاهیم

 . صفحۀ مورد نظر مطالعه شود 

( بر اسباس وقبف و ابتبدای صبحیح    )ن تالوت مي كند و سپس آن را آتدا آیۀ مورد نظر را از روی قرقرآن آموز در اب :مرحله سوم 

از روی مصحف با تمركز و دقت قرائت مي كند و پس از حفظ شدن این ( بار 3حداكثر )قسمت بندی كرده و هر قسمت را چند بار 

ت اول ، قسمت دوم را نیز به همین روش حفظ  مي نمایبد  مرتبه از حفظ تكرار كرده و پس از حفظ نمودن قسم 0قسمت ، حداقل 

، وبعد از آن ، قسمت اول و دوم را با هم از حفظ تالوت مي كند واین روش را تا انتهای آیه ادامه مي دهد و در پایان ، كل آیه را از 

ر نماید تا وقتي كه آن را كامال صبحیح  ودر صورتي كه آیه را اشتباه   بخواند ، مي بایست آن را مجددا تكرا. حفظ تالوت مي كند 

 . و به همین روش آیۀ بعد را حفظ كرده و پس از اتمام هر آیه به اول صفحه برمي گردد . تالوت نماید 

در زمانهبای  )ببار   5قرآن آموز موظف است پس از اتمام حفظ صفحۀ مورد نظر ، تا قبل از تحویل آن در كالس حفبظ ، حبد اقبل    

 . ر  وسه بار مباحثه كند آن را تكرا( مختلف

شمارۀ آیات را پس از اتمام حفظ آیه ، بخاطر مي سپارد و در هنگام تكرار ابتدا شمارۀ آیه را گفتبه و سبپس آن    :حفظ شمارۀ آیه 

 . را قرائت مي كند 

در صبورت طبوالني   در صورتیكه آیات صفحه كوتاه باشند ، پس از حفظ نمودن چند آیه به ابتدای صفحه باز مي گردد و  :تبصره

 . مي گردد ن چند سطر به ابتدای صفحه باز بودن آیه پس از حفظ نمود
در )ببار   3درس آخبر را روزانبه    0اصطالحا به حفظ ده روز اخیر ده درس گفته مي شود كه الزم است قبرآن آمبوز    :ده درس  -

 . درس دیگر را یک بار مرور نماید  8و ( زمانهای مختلف

 : روش مرور ده درس   -0
الزم است قرآن آموز، ده درس را به صورت صحیح مرور نماید و در صورتیكه در آیه ای اشتباه داشته باشد ، آیه را تصحیح كرده 

 . و به ابتدای صفحه باز گردد 

 . برای تثبیت آیه ، بهتر است در هنگام خواندن ده درس ، شماره ی آیات نیز تكرار شود  :نکته 
 :( محفوظات قبل از ده درس)روش مرور محفوظات گذشته -3

 : كیفیت مرور  
قرآن آموز مي بایست ، صفحات هر جزء را بدون اشكال مرور نماید و درصورت اشتباه در آیات آنها را تصحیح كرده و ببار دیگبر   

 .صفحه را بدون اشتباه مرور نماید 

 .نباید از روی مصحف باشد الزم بذكر است كه مرور محفوظات به هیچ عنوان * 

 :كمیت مرور 

 محفوظات مقدار مرور روزانه

 جزء 1مقطع  صفحه12

 جزء 0مقطع  جزء 1

 جزء 3مقطع بعد از  جزء 5/1
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 : مباحثه *
 .است صفحه را خوانده  12صفحه را برای هم مباحث خود تالوت میكند كه تا پایان جزء، هر نفر  0از ابتدای جزء، هر نفر  :كیفیت 

 .روزانه یک جزء از محفوظات قبل از ده درس به صورت مباحثه مرور مي گردد  :كمّیت 

 .الزم است كل محفوظات به صورت دوره ای مباحثه شود  :تذکر 
 

  :...وآزمون ها -5
  :امتحان شفاهی حفظ 

 : در دو مرحله امتحان شفاهي حفظ برگزار مي گردد : در دورۀ آزمایشي ( الف

 . صفحه 12حفظ نیم جزء معادل از  اول بعدمرحله  -

 .مي باشدپایان دورۀ آزمایشي صفحه كه  02بعد از حفظ یک جزء معادل مرحلۀ دوم  -

 : بارم امتیاز آزمونهای شفاهي به این شكل است * 
 

 وقف و ابتدا امتیاز 02

 تجوید امتیاز 32

 حسن حفظ امتیاز 122

  :آزمونها نحوۀ کسر امتیاز در * 
 

 انتقال صفحه امتیاز 5 اضافه كردن كلمه امتیاز 0

 عبارت امتیاز 4 اعراب امتیاز 5/1

 كلمه امتیاز 3 شمارۀ آیه و صفحه امتیاز 1

 شمارۀ جزء وسوره امتیاز 0 وقف و ابتدا امتیاز 1

 كم یا اضافه كردن حروف امتیاز 0 مكث و تپق امتیاز/. 5

 

 .كدام از موارد فوق نصف مقدار مذكور كم مي شود درصورت تصحیح با تذكر ، از هر *  

 . برگزار مي گردد ( پنجشنبه ها) پایان هرهفتهكه  :دوره مدتدر ( ب

  :آزمون كتبي حفظ 
  .مي گرددآزمون كتبي برگزار  5دورۀ آزمایشي كه با احتساب یک بار برگزار مي گردد پیشرفت جزء  یکاین آزمون به ازای هر  

 . برگزار مي گردد همراه آزمون كتبي حفظ به  : ومفاهیمترجمه آزمون 
 تبصره:  طراحي سواالت به صورت تستي و تشریحي مي باشد . 

 : آزمون كتبي و شفاهي تجوید 
در صورت كسب امتیاز قبولي ، مدرک آن بهمراه مدرک حفظ به قرآن آمبوز تحویبل    برگزار مي گردد و دورهاین آزمون در پایان 

 .مي گردد
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 :نمرۀ قبولی 

 :در امتحانات و مسابقات 
  82حسن حفظ  -

  32وقف و ابتدا و تجوید و ترتیل  -

 . گزار مي گردد حفظ بریک بار مسابقۀ  درمدت دوره :مسابقات 

 :در كالسها 
 95در كالس حفظ و ده درس  -

 92در مابقي محفوظات  -

 :صدور کارنامه وگواهینامه پایان دوره
 

. كارنامه آموزشي بهمراه گواهي نامه اعطا مي گردد از طرف مؤسسه به قرآن آموزان در پایان دوره   

 تبصره: اعطای گواهي نامه منوط به كسب امتیاز قبولي در آزمون كتبي و شفاهي مي باشد . 
 

 

 :منابع آموزشی -6
 

 :شامل موارد ذیل مي باشدمنابع درسي وآموزشي مورد استفاده دردوره باتوجه به نوع كالسها 
                        

 (.قطع رقعي یا وزیری)سطری بدون ترجمه 15رسم الخط عثمان طه  قرآن كریم شریف كتاب  آموزش حفظ

نوشته آقایان محدث،صفار )جلدی 3یا آموزش ترجمه ومفاهیم ( نوشته استاد بهرامپور)تفسیر یک جلدی مبین آموزش ترجمه وتفسیر

 (.،عالميهرندی 
 .متن آموزشي مؤسسهیا ( نوشته آقای موسوی بلده)جلدی حلیۀ القرآن 0كتاب  آموزش تجوید 

 

 :انضباط و حضور و غیاب -7 
 

 . را در طول دوره رعایت نماید( اعياعم از آموزشي ، فردی و اجتم)آن آموز موظف است موارد ذیل هر قر 
 .رعایت نظم در تمامي برنامه های مدرسه  -

 ... شركت در تمامي برنامه های مدرسه اعم از مسابقات ، اردوها ، جلسات اخالق ، ورزش صبحگاهي و  -

 .نظم و نظافت حجره و مدرسه -

  .پوشش مناسب در كالس ، مدرسه و محیط بیرون از مدرسه -

 .بیداری و خاموشي و سكوت در مدرسهنظم در  -

 .رعایت شئونات اخالقي -

  .از امكانات مدرسهاستفاده ی صحیح  -

 .(روز جمعه خصوصا بعد از مرخصي)حضور به موقع در مدرسه  -

 .تكالیف محوله به نحو احسن و اكملانجام  -

 ... ممنوعیت وسایل غیر ضروری مانند كامپیوتر و  -

 .(مگر در روزهای تعطیل و با هماهنگي مسئول مدرسه)عدم پذیرش میهمان  -

 .پرداخت به موقع شهریه -

 ... رعایت احترام نسبت به مسئولین ، اساتید ، قرآن پژوهان و  -

كبه  )در صورت عدم رعایت انضباط ، قرآن آموز مشمول جریمه  شده و در صورت تكرار با صالحدید شبورای مدرسبه    :تبصره 

 .از مدرسه اخراج خواهد شد  قرآن آموز( مدرسه است متشكل از اساتید و مسئولین
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 :انصراف مرخصی و  -8
 

با هماهنگي مسئول آموزش و درخواسبت  روزجمعه  01ساعت  پنجشنبه تا روز 10فقط ازساعت قرآن آموزان 

 . به گرفتن مرخصي مي باشند مجازكتبي 
اخذ وتحویبل برگبه   )قرآن آموزان موظفند پس از اتمام هر مرخصي در زمان مشخص شده در مدرسه حضور پیدا كنند :تبصره 

 .و در صورت عدم حضور مشمول جریمۀ نقدی مي گردند ( مرخصي الزامي مي باشد
از ادامۀ دوره انصراف دهد طبق چک اخذ شده مبي بایسبت    دورهدر صورتیكه قرآن آموزی در طول دورۀ آزمایشي یا در طول *

 . كلیۀ خسارات را جبران نماید
 

:اساتیدو وظایف  شرایط -12  
 
 

 .التزام عملي به والیت فقیه و جمهوری اسالمي ایران – 1

.قرآن كریم جزء از  12حافظ حداقل  -0  

.داریكالسو توان  سعه صدر ،قاطعیت،نشاطروحیه  دارا بودن – 3  

.رعایت شئون اخالقي و اسالميحسن ظاهر و  – 4  

  .طرحهمكاری كامل  با مسئول  – 5

.شركت در طرح ها وجلسات – 6  

.حضور در امتحانات و مسابقات  – 7  

.گذراندن دوره تربیت مربي قرآن كریم در مؤسسه -8  

  .ساعت  6توان كالس داری روزانه به میزان حداقل  -9
 

 :برنامه های فرهنگی  -9
 

 .اساتید اخالقدعوت از با ( یک بار دو هفتهحداقل )برگزاری جلسات اخالق  -1

 .فتهطول هبرگزاری جلسات دعا و زیارات در  -0

 .برگزاری هیئت هفتگي-3

 .شهر و روستامساجد یا  طرحمحل برگزاری نس با قرآن هر هفته یک بار در برگزاری محفل اُ -4

 . (دو مرتبه درطول طرح)برگزاری اردوهای تفریحي  -5

 . و همچنین مسابقاتمحل اجرای طرح، خصوصاً آخر هفته در ( ....وفوتسال ، شنا)برنامه های ورزشي  -6

 .احكام و مسائل شرعي بعد از نماز بیان -7

 ....(اعیاد ، شهادات و )و مذهبي برگزاری مناسبتهای ملي  -5

 .بیان احادیث اهل بیت علیهم السالم در طول هفته و نوشتن روزانه یک حدیث در تابلو مدرسه  -9
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اجرایی( ب  

:شرایط و وظایف  مدیران اجرایی (الف  

 .التزام عملي به والیت فقیه و جمهوری اسالمي ایران – 1

 .ضرورتاً حافظ كل قرآن كریم باشد -0

 .دارای تحصیالت حوزوی باشد ضرورتاً -3

 .گذراندن دوره مدیریت درمؤسسه قرآني فرهنگي بیت االحزان -4

 . و توان باال درمدیریت و برنامه ریزی درمحل  اجرای طرح داشتن تجربه و روحیه -5

 .حسن ظاهر و سعه صدر و رعایت شئونات اخالقي و اسالمي -6

 .كادر اجرایي/اساتید / مدیر داخلي توسط  و حسن انجام وظایفنظارت بر حضور و غیاب  -7

 .نظارت بر حضور و غیاب قرآن آموزان -8

 .ایجاد نظم و انضباط دراجرای تمامي برنامه ها  -9

 .شفاهي و مسابقات حفظ/ برگزاری آزمون های كتبي -12

 .حفظ و حراست از اموال مؤسسه و مدرسه -11

 

:شرایط و وظایف مدیران داخلی (ب  

 .التزام عملي به والیت فقیه و جمهوری اسالمي ایران – 1

 .ضرورتاً حافظ كل قرآن كریم باشد -0

 .گذراندن دوره مدیریت درمؤسسه قرآني فرهنگي بیت االحزان -3

 .حسن ظاهر و سعه صدر و رعایت شئونات اخالقي و اسالمي -4

 .داشتن روحیه و توان اجرایي -5

 .بایگانيانجام امور نامه نگاری و  -6

 .در صورت نیاز بتواند جایگزین اساتید شود -7

 .برگزاری مراسم و ورزش صبحگاهي -8

 .حفظ و حراست از اموال مؤسسه و مدرسه -9

 .اوقاتنظارت بر برنامه مطالعاتي قرآن آموزان و ایجاد نظم و انضباط در كلیه  -12

 .قسمت الف 9پیگیری و اجرای برنامه های فرهنگي مندرج در بند  -11

 

 

 

 وفقكم اهلل و ایانا                                                        

 و الحمد هلل رب العالمین                                                          
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                                                        ( 1مائده) 

 (سالم اهلل علیها)زهراء مؤسسه قرآني فرهنگي بیت األحزان حضرت                                     

 تعهد نامه قرآن آموز
 ا

 .مدرسه انجام وظایف محوله از سوی مسئول  -1

 .انجام تكالیف روزانه به نحو احسن و اتم  -0

 ...رعایت نظم در تمامي برنامه های مؤسسه از قبیل حضور به موقع در كالس ب رعایت خاموشي و بیداری و  -3

 (.پوشیدن لباسهای آستین كوتاه مطلقا ممنوع مي باشد)رعایت پوشش مناسب در مدرسه و محیط بیرون مدرسه  -4

 .الزامي است ... برنامه ها اعم از مسابقات ،اردوها ، جلسات اخالق،و شركت در تمامي  -5

 .رعایت نظم و نظافت در خوابگاه و محیط مدرسه  -6

 .رعایت احترام نسبت به مسئولین و معلمان و كادر اجرایي و سایر قرآن آموزان  -7

 .استفاده صحیح از امكانات مدرسه  -8

 .(بپردازم عنوان جریمهبهزارتومان 0222مبلغ ای هر ساعت بایدرت عدم حضور به موقع به ازدر صو)حضور به موقع در مدرسه بعد از مرخصي  -9

 .و گرفتن برگ مرخصيمسئول مربوطه البته با هماهنگي  باشد مي جمعه روز  01 الي ساعت پنج شنبهظهر روز  10مرخصي از ساعت : توجه 

 .(حق هیچ گونه اعتراضي ندارمو تعطیلي سلف در صورت عدم حضور ) ،هار و شام احضور به موقع درسلف غذاخوری جهت صرف صبحانه ، ن -12

 .رعایت سكوت در هنگام مطالعه و استراحت  -11

 .هزار تومان ................. مبلغبه پرداخت به موقع شهریه هر ماه  -10

 ... ممنوعیت وسایل غیر ضروری مانند لب تاپ ، كامپیوتر و  -13

 .الحدید مسؤل مدرسه تحویل دادن گوشي در صورت ص -14

 .عدم تاهل درطول دوره  -15

 .پذیرش میهمان در طول دوره ممنوع مي باشد -16

 .درصورتي كه در طول دوره قرآن آموز غیبت غیر موجه داشته باشد پس از اخذ جریمه از دوره حذف میگردد -17

عیین مي نماید پرداخت نمایم و در همبین  چنانچه در بین دوره از ادامه شركت در كالسها منصرف شوم میزان خسارتي را كه مؤسسه ت  -18

تحویبل  ..............................................به نام ...................................................... میلیون ریال عهده بانک  دهراستا یک فقره چک  به مبلغ 

 .مؤسسه مي دهم 

 

یت نموده و در صورت تخلف و         تعهد مي دهم كلیه مفاد مذكور دربند های فوق را رعا.......................................................... اینجانب        

 .رعایت ، مؤسسه هرتصمیمي درمورد اینجانب اتخاذ نمود تمكین نموده وحق هیچگونه اعتراضي نسبت به آن راندارمعدم         . 

 

                              امضاء قرآن آموز       

  :قرآن آموز. پ . ش  :مشخصات فردی

  :ملي . ش   :ت /ت   :پ .ن   : خ.ن /نام 

  :تلفن منزل  :مدرک تحصیلي   :مذهب 

 ..................................................................................................شهرستان................ استان :نشاني  :تلفن همراه

 


