
 

 

 

 قرآنی حدیثی  دوره اهی

 ن و حدیثآ اداره قر 
 

 9317مهرماه 
 

 هعبونت آهوزضی تربیتی 

 اداره کل اهور تربیتی 

 اداره قرآى و حذیث

 



 دوره های قرائت قرآن کریم

 

 

 

 

 

 

 

 هسینه ضرکت در دوره پیص نیبز دوره روز و سبعت برگساری دوره دوره ردیف نوع برنبهه

 

 

 حضوری

 عووهی

1 

 انخوانیکبرگبه آهوزش رو

 )عولی و تئوری(

 هفته ای دو سبعت آهوزضی

 نذارد 11 -11سبعت    -ضنبه 5روزهبی 

 هسار توهبى 11طالة خبهعه السهرا : 

 هسار توهبى 11سبیر هراکس : 

 11-11سبعت  -ضنبه1روزهبی 

 11-11سبعت  –ضنبه  3روزهبی 

 11-15سبعت –ضنبه  3روزهبی 

1 
 ویذکبرگبه عولی تد

 هفته ای دو سبعت آهوزضی

  11 -11سبعت    -ضنبه 5روزهبی 
 تسلط به قواعذ تئوری تدویذ 

 هسار توهبى 11طالة خبهعه السهرا : 

 هسار توهبى 11سبیر هراکس : 

 11-11سبعت  -ضنبه1روزهبی 

 11-11سبعت  –ضنبه  1روزهبی 

 11-15سبعت –ضنبه  1روزهبی 

3 
 ترتیل خوانی

 هفته ای دو سبعت آهوزضی

  11 -11سبعت    -ضنبه 5روزهبی 

 هسار توهبى 11طالة خبهعه السهرا :  تسلط نظری و عولی به تدویذ

 هسار توهبى 11سبیر هراکس : 

 11-11سبعت  -ضنبه1روزهبی 

 11-11سبعت  –ضنبه  1روزهبی 

 11-15سبعت –ضنبه  1روزهبی 

 حضوری

 تخصصی

 ت هربی روانخوانی قرآى کرینتربی 1
 سه روز در هفته

 سبعت عصرهب  3  

 قبولی در ارزیببی اولیه قرائت

 11بب نوره 

 هسار توهبى 31طالة خبهعه السهرا : 

 هسار توهبى 51سبیر هراکس : 

5 
 تربیت هربی روانخوانی قرآى کرین

 ویژه طالة غیرایرانی

  3سه روز در هفته

 سبعت عصرهب 

 ببی اولیه قرائتقبولی در ارزی

 11بب نوره 

 هسار توهبى 31طالة خبهعه السهرا : 

 هسار توهبى 51سبیر هراکس : 

1 
 تربیت هربی روانخوانی قرآى کرین

 ویژه طالة غیرایرانی

 ضنبه هب 5

8-11 

 قبولی در ارزیببی اولیه قرائت

 11بب نوره 

 هسار توهبى 31طالة خبهعه السهرا : 

 بىهسار توه 51سبیر هراکس : 

 

 

 غیرحضوری

 هدبزی

1 
 آهوزش روانخوانی  )عولی و تئوری(

 هفته ای دو سبعت آهوزضی

 نذارد 11-9روزهبی ضنبه 
 هسار توهبى 11طالة خبهعه السهرا : 

 هسار توهبى 11سبیر هراکس : 
 11-11روزهبی ضنبه 

  11-9روزهبی پندطنبه 

8 
 کبرگبه عولی تدویذ

 یهفته ای دو سبعت آهوزض

 تسلط به قواعذ تئوری تدویذ  11-9روزهبی ضنبه 
 هسار توهبى 11طالة خبهعه السهرا : 

 هسار توهبى 11سبیر هراکس : 
 11-11روزهبی ضنبه 

 11-9روزهبی پندطنبه 

9 
 ترتیل خوانی

 هفته ای دو سبعت آهوزضی

قبولی در ارزیببی اولیه  11-9روزهبی ضنبه 

 تدویذ
 هسار توهبى 11هرا : طالة خبهعه الس

 هسار توهبى 11سبیر هراکس : 
 11-11روزهبی ضنبه 

 11-9 پندطنبه روزهبی



 

 دوره های حفظ قرآن کریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هسینه ضرکت در دوره پیص نیبز دوره روز و سبعت برگساری دوره دوره ردیف نوع برنبهه

 

 

 حضوری

 عووهی

1 
 سبله ترتیبی 1حفظ 

 عت آهوزضیهفته ای ضص سب

 هسار توهبى 11طالة خبهعه السهرا :  نذارد 11 -11سبعت    -روزهبی زوج

 11-11سبعت  -روزهبی فرد هسار توهبى 11سبیر هراکس : 

1 
 خسء دوم قرآى کرین 5حفظ 

 هفته ای ضص سبعت آهوزضی
 تسلط به قواعذ تئوری تدویذ 11-11سبعت    -روزهبی زوج 

 هسار توهبى 11طالة خبهعه السهرا : 

 هسار توهبى 11سبیر هراکس : 

3 
 حفظ هوضوعی قرآى کرین 

 هفته ای دو سبعت آهوزضی

  11 -11سبعت    -ضنبه 5روزهبی 

 هسار توهبى 11طالة خبهعه السهرا :  تسلط نظری و عولی به تدویذ

 هسار توهبى 11سبیر هراکس : 

 11-11سبعت  -ضنبه3روزهبی 

 11-11سبعت  –ضنبه  1روزهبی 

 11-15سبعت –ضنبه  1روزهبی 

1 
 تثبیت ویژه حبفظبى کل قرآى

 هفته ای دو سبعت آهوزضی

 11-11ضنبه 5روزهبی 
 

 هسار توهبى 11طالة خبهعه السهرا :  تسلط نظری و عولی به تدویذ

 11-11روزهبی سه ضنبه  هسار توهبى 11سبیر هراکس : 

 

 

 غیرحضوری

 هدبزی

5 
 حفظ هوضوعی قرآى کرین

 هفته ای دو سبعت آهوزضی

 نذارد 11-11روزهبی ضنبه 
 هسار توهبى 11طالة خبهعه السهرا : 

 هسار توهبى 11سبیر هراکس : 
 11-11روزهبی ضنبه 

 11-11روزهبی پندطنبه 

 ههبرت هبی بیبى تفسیر قرآى کرین 1
 هسار توهبى 31ة خبهعه السهرا : طال نذارد 11-8ضنبه هب  5

 18-11سه ضنبه هب  هسار توهبى 11سبیر هراکس : 



 

 

 دوره های حدیثی 

 هسینه ضرکت در دوره پیص نیبز دوره روز و سبعت برگساری دوره دوره ردیف نوع برنبهه 

 

 

 حضوری

 عووهی

 تربیت هروج نهح البالغه سطح یک 1
 11-8ضنبه هب  5

 نذارد
 هسار توهبى 31طالة خبهعه السهرا : 

 18-11دوضنبه هب  هسار توهبى 11سبیر هراکس : 

 تربیت هروج نهح البالغه سطح دو 1
 11-8ضنبه هب  5

 نذارد
 هسار توهبى 31طالة خبهعه السهرا : 

 18-11دوضنبه هب  هسار توهبى 11سبیر هراکس : 

 تربیت هروج صحیفه سطح یک 3
 11-8هب  ضنبه 5

 نذارد
 هسار توهبى 31طالة خبهعه السهرا : 

 18-11دوضنبه هب  هسار توهبى 11سبیر هراکس : 

 تربیت هروج صحیفه سطح دو 1
 11-8ضنبه هب  5

 نذارد
 هسار توهبى 31طالة خبهعه السهرا : 

 18-11چهبرضنبه هب  هسار توهبى 11سبیر هراکس : 

 حذیث خوانی اصول کبفی 5
 11-11ضنبه هب  5

 نذارد
 هسار توهبى 11طالة خبهعه السهرا : 

 11-11دوضنبه هب  هسار توهبى 11سبیر هراکس : 

 

 

 غیرحضوری

 هدبزی

 تربیت هروج نهح البالغه سطح یک 1
 11-8ضنبه هب  5

 نذارد
 هسار توهبى 31طالة خبهعه السهرا : 

 18-11ضنبه هب  هسار توهبى 11سبیر هراکس : 

 تربیت هروج نهح البالغه سطح دو 1
 11-8ضنبه هب  5

 نذارد
 هسار توهبى 31طالة خبهعه السهرا : 

 18-11ضنبه هب  هسار توهبى 11سبیر هراکس : 

 تربیت هروج صحیفه سطح یک 3
 11-8ضنبه هب  5

 نذارد
 هسار توهبى 31طالة خبهعه السهرا : 

 18-11هب  ضنبه هسار توهبى 11سبیر هراکس : 

 تربیت هروج صحیفه سطح دو 1
 11-8ضنبه هب  5

 نذارد
 هسار توهبى 31طالة خبهعه السهرا : 

 18-11ضنبه هب  هسار توهبى 11سبیر هراکس : 

 حذیث خوانی اصول کبفی 5
 هسار توهبى 11طالة خبهعه السهرا :  نذارد 11-11ضنبه هب  5

 11-15دطنبه هب پن هسار توهبى 11سبیر هراکس : 


