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 باسمه تعالی 
 سالم اهلل علیها سسه قرآنی فرهنگی بیت االحزان حضرت زهرا ؤم

  8رحله ملی طرح 
  (قرآن کریم  بقره ازمبارکه و سوره   30 ءجز   شبانه روزی  ظفح ) 

 برادران  ویژه 1401 تابستان 

 

 مقدمه : 

عليها(حضرت زهرا    سسه قرآني فرهنگي بيت االحزانمؤ اهلل  بر فرم  )سالم  ممبني  مقام  العاليد  )معظم رهبريايشات  راستاي   در  (ظله 

معارف قرآني خصوصاً حفظ قرآن و به منظور   ترويج فرهنگ قرآني و آشنايي هرچه بيشتر جوانان و نوجوانان با قرآن و   توسعه و 

 ه مدت حفظ قرآنهاي تخصصي كوتاپركردن اوقات فراغت آنان در تابستان اقدام به برگزاري دوره  تهاجم فرهنگي و  مبارزه با 

تا به اين مؤسسه  خوشبختانه    ،نموده است  روز    47كادر آموزشي مجرب در مدت    با استفاده از اساتيد و   جزء(  3مقطع    كريم )در

را در  دوره  7حال   و مشاركت    سطح ملي  اين طرح  امور قرآني با همکاري  اوقاف وامور خيريه   مركز  معاونت قرآن و و    سازمان 

جوان و نوجوان    12000  بيش ازدوره    هفتدر مجموع اين    ده كهومبرگزار نر  شوك  سراسر  در  ارشاد اسالميعترت وزارت فرهنگ و  

كه افراد  آيدگزينش به عمل مي ثبت نام و واجد شرايط  اين دوره كوتاه مدت از افراد در جزء قرآن كريم شده اند. 4حافظ يک تا  

م اهلل مجيد به همراه آشنايي  الات نوراني كيآ  ان دوره موفق به حفظپايدر  قرآن كريم    اجزاءبا هدف گذاري حفظ  شركت كننده  

 .شوندو تجويد مي تفسير  ترجمه،   اجمالي با 
 

 اهداف : 

 ايجاد روحيه، انگيزه و تشويق به انس با قرآن كريم از طريق حفظ آيات.  -1

 .و احکام آشنايي با معارف زالل قرآن كريم و احاديث اهل بيت علهيم السالم  -2

 دوره كوتاه مدت تربيت مبلغ و مدرس قرآن و نيروهاي قرآني، جهت  فعاليت در عرصه هاي قرآني.  -3

 .هدايت معنوي نوجوانان و جوانانو تربيت اسالمي فراهم نمودن محيطي سالم جهت رشد اخالقي و  -4

 يات و تجويد درطول دوره.و سوره بقره از قرآن كريم به همراه آشنايي اجمالي به ترجمه ، شرح آ 30حفظ جزء    -5

  اكز شبانه روزي يکساله حفظ كل قرآن كررريم و مدرسرره علميرره قرررآن محرروررح جهت پذيرش در مرگزينش نخبه هاي ط-6

 .هسسوم 

 

 : ثبت نام   شرایط

 التزام عملي به واليت فقيه و جمهوري اسالمي ايران.  -1

 .سال  22الي    14سني   گروه  -2

   .روحيو   ميجسكامل برخورداري از سالمت    -3

 .قرآن كريم روخواني و روانخواني تسلط كامل بر  -4

 .عدم تأهل  -5

 شوند.افرادي كه عقد بسته باشند درصورت داشتن شرايط با تعهد ثبت نام مي تبصره:      

 .عدم اشتغال به تحصيل در طول دوره    -6

 در  ا؛ لرذآينردحسراب ميه  مشغول به تحصيل ب  (آموزاننشاد  ن واعم از طالب، دانشجویا)امتحان تجديدي دارنداوطلباني كه  د  :تذکر     

 . دردوره نداشته باشدآنها يا تداخلي با حضور  كه از امتحانات صرف نظركرده باشند دباشنت نام ميصورتي مجاز به ثب

 قبولي در مصاحبه.  -7
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 .روزه 47جهت دوره    ابق جدول ذيلمطپرداخت شهريه    -8

       

)بسررته برره مکرران    از آن  يبخشكه    دشابيم تومان   5,640,000مبلغ  روزه  47ه دور به ازاي هر نفر در طرحهزينه شركت در  **

طرررح    تداركاتي/هاي آموزشي/فرهنگي/غذاييبابت هزينه،  و ...  خيرين  با مشاركت  و مابقي  باشدداوطلبان ميبرعهده  گزاري( بر

   .رددگتأمين مي

نانچه تخلفي در دريافت شررهريه  ي باشد و چم طبق جدول فوق شهريه دريافتي از قرآن آموزان مجاز  ** توجه: حداكثر ميزان  

 (500010400007مک: يد )شماره پيانموديد با كميته بازرسي ستاد طرح رحله مطرح نماي مشاهده

  محررل انتخررابي قابررل تغييررر  زيرررا  شته باشندت الزم را داب محل ثبت نام جهت گذراندن دوره دقانتخا  در  ** داوطلبان بايد

 .باشدنمي

 

 :  م مصاحبهاهنگ مدارک الزم
 شناسنامه و كارت ملي.  اصل  -1

 .يا كارنامهكپي آخرين مدرک تحصيلي    -2

 .  حوزه / دانشگاه/ روحاني محل  /محل تحصيل  خالقي از مدرسهتأييديۀ ا  -3

 .رضايت نامۀ ولي قرآن آموز  -4

  د.شوداده ميدت  عون دوره اكه در پاي ضمانتتومان( به عنوان    م  000/000/2)  به مبلغ يا سفته  اخت يک فقره چک  پرد  -5

 نامه. تکميل فرم تعهد  -9

 آيد. كامل نبودن مدارک مصاحبه به عمل نمي  در صورت  شود.مي  خذأهنگام مصاحبه  ثبت نام  مدارک   **         

 

 مصاحبه : 
 آيد: بخش ذيل مصاحبه به عمل مي  دو  از ثبت نام كنندگان در

 حبه.االف( سؤاالت كتبي مندرج در فرم مص          

 خواني قرآن كريم. روان ب( آزمون شفاهي روخواني و          

  مصاحبه :و مکان زمان **

 گزاري طرح ملي رحله ثبتنامي، محل بر تيرماه 14لغايت تيرماه  12از 

 شند. بايماند از مصاحبه معاف و دوره را به اتمام رساندهنموده كه سنوات گذشته درطرح شركت قرآن آموزاني  :تبصره         

 

 

 زمان ثبت نام:

ص در  فوق  داوطلبان  شرايط  بودن  دارا  به  1401  خرداد  10لغايت  ارديبهشت    10  ازورت  مراجعه  با  دارند    سايت   فرصت 

zan.irbeytolah   آيد. ننده مصاحبه به عمل نمي كام ننام و عدم احراز شرايط فوق، از ثبت در صورت ثبت د. ننام نمايثبت اقدام به                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 باشد. منوط به تصويب ستاد طرح ملي رحله مي يد زمان ثبت نامتمد  **                       

 

8  رحله تی از فراگیران طرح ملی دریافجدول میزان شهریه    

حداقل شهريه ساير شهرها مراكز استان ها و كالن شهرها ري مراكز برگزا

ريال  000/000 /5ريال  000/15/ 000تا ريال  000/20/ 000تا  حداكثر مبلغ شهريه دريافتي فرآن آموز

http://www.beytolahzan.ir/
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 : دورهآموزشی  محتوای       

 منابع آموزشی نوانع رديف 

 (آقاي بهرام پور)استاد  مبينيک جلدي تفسير   تفسير ترجمه و   1

 جزوه استاديا  حليه القرآن  جويدت 2

 جمه(سطري بدون تر15)رسم الخط عثمان طه   قرآن كريم حفظ  3

 

 

 مکان برگزاری دوره :   
 (.برگزاري دورهانتخاب شده جهت    شبانه روزي مراكز)                                  

 :    زمان آموزش و مدت
 

به   و با افتتاحيه و اختتاميه( ) روز  47  مدتبه    1401  ماه دادمر 31  دوشنبه  ه:دور  نياو پا  1401  تيرماه  15رشنبه  چها  :دورهشروع 

 روزي  صورت شبانه
 

 

 


