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 قم (طزح تبیاندوره یکساله تزبیت مدرس )

 ( )تزتیت استادبیان تفسیر های  مهارتیکساله دوره تخصصی 

تا اٍلَیت تخصصی تفسیز ٍ  اًذ ا گذراًذُکِ حذ اقل یک رضتِ تخصصی رگزٍُ ّذف : طالب سطح سِ ٍ تاالتز   (1

 قثَلی در هصاحثِ. ٍپس اس ثثت ًام تَاى تذریس را دارًذ، ٍ علَم قزآى 

 اّذاف :  (2

  تفسیز  تیاى تفسیز ٍّای  هْارتتزتیت هثلغ ٍ هذرس 

 ًََُیي تیاى تفسیزّای  آضٌایی تا ضی 

 ى کزین آیات قزآٍ ّا  هَضَعات ٍ هفاّین سَرُدستِ تٌذی ّای  یی تا رٍشآضٌا 

 ى کزین هثاًی ٍ قَاعذ کارتزدی تفسیز قزآ آضٌایی تا اصَل؛ 

 صحیح تزداضت اس قزآى کزینّای  ٍ رٍشّا  آضٌائی تا هْارت 

 َُتفسیز ّای  جذاب ساسی کالسّای  آضٌایی تا ضی 

 ًی تِ کَدکاى ٍ ًَجَاًاى اًتقال هفاّین  قزآّای  ی  تاضیَُآضٌای 

 رایج ّای  زجوِى ًٍقذآهَسی تز توِ قزآیی تا رٍش  تزجآضٌا 

 َُتذتز در قزآى ّای  آضٌائی تا ضی 

 رٍش پاسخگَئی تِ آًْا. ضثْات آضٌائی تا ضثْات در حَسُ تفسیز ٍ علَم قزآًی ٍ جزیاى ضٌاسی ٍ 

 

 ساختار آهَسضی : (3

 ُ43یک هاِّ ( ٍ تکویلی ) ساعت 323، عٌَاًی تَدُ ٍ در دٍ هقطع عوَهی ) یکسالِ قالة آهَسضی دٍر 

 ضَد . هی ( تزگشار ساعت

 ُگزدد. هی آهَسضی در قن تِ صَرت هتوزکش تزگشارّای  دٍر 

 ُگزدد. هی ٍ گَاّی پایاى دٍرُ اعطا آهذُآسهَى تِ عول  ،پس اس اتوام دٍر 

 صَرت گزفتِ تَسط اساتیذ در کالس خَاّذ تَد.ّای  هعیار اهتیاس دّی تز اساس ارسیاتی تثصزُ : 



2 

 

 خَاّذ تَد. قزآى کزینّای  هزکش آهَسشى قن ، دراستاّا  شاری کالسهکاى تزگ 

 دٍساعت هاًذُ تِ ظْز خَاّذ تَد. ٍ در طَل سال، پٌج رٍس اٍل ّفتِّا  سهاى تزگشاری کالس 

 ا تَجِ تِ هْارتی پس اس تطکیل ٍ گذضت چٌذ جلسِ تِ صَرت کارگاّی ادارُ خَاّذ ضذ؛ تّا  کالس

 فزاگزفتِ ّستٌذ.ّای  ى پژٍّاى هَظف تِ ارائِ هْارتتَدى دٍرُ ، قزآ

 

 (ها کالسعناوین دروس ) (4

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛ تذکز

 تاضذ. هی رسوی یک ساعت ٍ ًین ز دٍ ساعت یک جلسِ ٍ ّز جلسِّ .1

 ضَد. هی گَاّی ٍ کوک ّشیٌِ تحصیلیاخذ ساعت درسی ( تا عث هحزٍهیت اس  23جلسِ )  دُغیثت تیص اس  .2

تِ هذت ّا  تِ ضزکت ًوَدى در یکی اس کارگزٍُهحتزم عالٍُ تز عٌاٍیي هذکَر در جذٍل، هَظف  هْارت آهَساى .3

 تاضٌذ. هی جلسِ 8حذاقل 

 

 

 

ف
ردی

 

 ساعت موضوعات درسی

 64 تیاى تفسیزّای  قالة 1

 32 ىدستِ تٌذی آیات قزآّای  رٍش 2

 32 ىتزداضت اس قزآّای  رٍش 3

 32 قزآى در تذتزّای  ٍ هْارتّا  رٍش 4

 32 رایجّای  رٍش تزجوِ قزآى ٍ ًقذ آهَسی تز تزجوِ   5

 32 ًاىاى تِ کَدکاى ٍ ًَجَاًتقال هفاّین قزآّای  ضیَُ 6

 32 پاسخگَئی تِ آًْاّای  جزیاى ضٌاسی ضثْات قزآًی ٍ ضیَُ 7

 32 تفسیز جلسات ساسی جذابّای  ضیَُ 8

 32 کارگاُ کالس داری 9

 323 جوع کل ساعات تذریس


