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 مقدمه 

اساس آن به منظور تجلیل از مقام حافظان قرآن، مدرک  طرحی را تصویب نمود که بر 5731مجلس شورای اسالمی در سال 

از سوی هیئت وزیران نیز تصویب شد  51/55/5731. این طرح در تاریخ  کارشناسی )لیسانس( به این بزرگواران اعطا می شود 

رط مجاز شدن در که بر اساس آن، به هر کس که حافظ کل قرآن کریم باشد، چه مدرک دیپلم را اخذ نموده باشد یا خیر؛ به ش

آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث و نیز آزمون حفظ کل قرآن، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و  فن آوری ، مدرک 

 شود.کارشناسی علوم قرآن و حدیث به ایشان اعطا می

آزمون هر ساله از شوند . این حافظانی که در آزمون سازمان سنجش مجاز شوند ، جهت آزمون شفاهی حفظ کل دعوت می

گردد و چنانچه کسی در آزمون حفظ کل قبول نشود هر چند در آزمون سوی سازمان اوقاف و امور خیریه در تهران برگزار می

گیرد و سال بعد می بایست دوباره در سازمان سنجش مجاز شده باشد ، مدرک لیسانس علوم قرآن و حدیث به ایشان تعلق نمی

 ت نماید .آزمون سازمان سنجش شرک

برآن است تا با الهام از تجربیات گذشته در این راستا گامی مهم  )سالم اهلل علیها(لذا موسسه قرآنی فرهنگی بیت االحزان حضرت زهرا 

برداشته و با برگزاری دوره آمادگی کنکور کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ، ویژه خواهران و برادران ، که تلفیقی از دو طرح 

معلم رشته های قرآنی موسسه و دوره ارتقاء علمی حافظان کل قرآن کریم است ، ضمن آماده نمودن حفاظ جهت تربیت 

تدریس رشته های مختلف قرآنی در موسسه ، موجبات آمادگی حداکثری ایشان ، جهت قبولی در آزمون کارشناسی ارشد علوم 

 کمیلی را فراهم نماید . قرآن و حدیث ، آزمون شفاهی حفظ و ورود به مقطع تحصیالت ت

از آنجا که این دوره با آموزش های متنوع دیگری از جمله دوره مدیریت مراکز قرآنی ترکیب شده است ، امید است بتوان 

 مقداری از خالء موجود در تربیت نیروی انسانی کارآمد و توانمند در زمینه فعالیت های قرآنی را جبران نمود . 
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