
 
 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 1401اتبستان   ن و حدیثآ اداره قرقرآنی حدیثی    ره اهی ود 
 سالم اهلل علیها  الزهرا جامعه   حدیث  و قرآن  اداره  1401تابستان   ، قرآنی حدیثی نکات الزم جهت ثبت نام در دوره های

 (  برگزار خواهد شد. نی)آن الیو مجاز ی تابستان به دو صورت حضور ن یدر ا  ثیاداره قرآن و حد یدوره ها  .1

 به حد نصاب شرکت کنندگان است.   دنیکالس ها منوط به رس  لی . تشک2

.  ند ی دارند شرکت کنند را الصاق نما  ل یکه تما  یی حق ثبت نام دوره ها   ز ی وار  دیمرحله از ثبت فرم، رس   ن یالزم است ثبت نام کنندگان در آخر .3

 .  دی خود داشته باش ی را در گالر د یو رس ز یت نام را وارفرم، مبلغ ثب ییاز ثبت نها ش یپ ن یابنابر

  یاز ثبت نام با هماهنگ  شی الزم است طالب پ نی. بنابراستی شود، حق ثبت نام بوده و قابل عودت ن  ی که برگزار م ییاعالم شده در دوره ها نهی . هز4

 . رندی بگ  یقطع   م یشرکت در دوره تصم  ی برا  ، یشخص یبرنامه ها 

 مرجوع خواهد شد.  شان ی رسد، مبلغ پرداخت شده توسط ثبت نام کنندگان به حساب ا  یه حد نصاب نم الس بکه ک  ی. در موارد 5

 . ردی گ  یتعلق نم  ی ا نامه یشود و به شرکت کنندگان آن گواه  یبا هدف ارتقاء دانش و مهارت برگزار م  یعموم  ی.دوره ها 6

 دوره است. ان یدر آزمون پا یبول مشروط به حضور منظم و ق ی تخصص ی دوره ها ان یپا ی گواه م یتقد. 7

 خواهد بود.   1400 ور یشهر 15آن   ان یو پا ری ت 15.شروع دوره ها از 8

 . دییبا استاد را فراهم نما  ی از ثبت نام امکانات الزم جهت ارتباط صوت  ش یپ  (،  الزم است نی)آن ال  ی مجاز   ی ثی حد  ی قرآن   ی.جهت شرکت در دوره ها 9

 . دییتماس حاصل فرما  32112548و  32112088و  32112436 ی با شماره ها  12تا  8از ساعت  شتریجهت کسب اطالعات ب  .10

  12تا    8هر روز ساعت    ییراهنما  افت ی توانند جهت در  ی شوند، م  ی مواجه م   یبا مشکل   ینترنت یمراحل ثبت نام ا   ی که در ط  ی خواهران طلبه ا .11

 د. ابنیخواهران  حضور   ی اختمان ادار مهدکودک/ س ی واقع در طبقه فوقان  ث یدر اداره قرآن و حد

 
 
 

 



 
 

 ا سالم الله علیه   اداره قران و حدیث جامعه الزهرا     -   1401اتبستا ن    قرآنی حدیثی    عمومی   ی حضوریدوره اه جدول  
 
 
 
 

 
 

 برخی سرفصل های دوره  روز و ساعت برگزاری دوره  نام دوره  ردیف

 آشنایی با قواعد روانخوانی قرآن کریم  10:30تا  9   ههارشنبچ- شنبه کارگاه آموزش روانخوانی )عملی و تئوری(حضوری  1

 آشنایی با فنون تجوید قرآن کریم  10:30تا  9 سه شنبه-یکشنبه  کارگاه عملی تجوید حضوری  2

 صبا و حجاز  _با نغمات قرآنی بیات  یآشنای 10:30تا   9 چهارشنبه-دوشنبه  کارگاه ترتیل خوانی مقدماتی حضوری  3

 آشنایی با نغمات قرانی   10:30تا  9 سه شنبه-یکشنبه  تکمیلی حضوری تیل خوانی کارگاه تر 4

 نهاوند -رست  –سه گاه 

 جزء مرور 8_جزء تثبیت در هفته 4 10:30تا   9 شنبه ،چهارشنبه روزهای تثبیت حضوری ویژه حافظان کل قرآن  5

 حفظ آزاد 6

 ) تعیین سطح و ساعت ارائه محفوظات با طلبه( 

 ، چهارشنبه ه ، دوشنبهروزهای شنب

 10:30تا  9

 استاد و طلبه توافق بین 

 سه صفحه در هفته 10:30تا   9 روزهای زوج ( 30) آغاز دوره از جزء  حفظ چهارساله ترتیبی قرآن 7

 دو صفحه در هفته 10:30تا  9 یکشنبه، سه شنبه حفظ شش ساله ترتیبی قرآن  8

 بین استاد و شاگردتوافق  12:00تا    10:30   روزهای فرد ک( حفظ سور پر فضیلت )یس.واقعه.رحمن.حشر.مل 9

 یک صفحه در هر روز  10:30تا     9 روزهای زوج روز )سی ویک(  40حفظ دو جزء از  قران در 10

 توجه:  

 هزار تومان می باشد.  40هزینه شرکت در همه دوره های عمومی  .1

 جلسه آموزشی می باشد.  15تا  12تعداد جلسات این دوره ها در طول دوره تابستان بین  .2



 
 اسالم الله علیهاداره قران و حدیث جامعه الزهرا      -   1401اتبستا ن    قرآنی حدیثی     تخصصی ی حضوری  دوره اه جدول                    

 

 

 

 برخی سرفصل های دوره  روز و ساعت برگزاری دوره  نام دوره  ردیف
 تعداد

 جلسات 
 هزینه دوره

 12الی  8روزهای زوج   یم تربیت مربی حفظ قرآن کر 1

 ترجمه کارگاه-حفظ  های روش و اصول-  حفظ  چرایی

- محفوظات دهی برنامه-کالسداری اصول-ومفاهیم 

حافظان   گفتاری  شناسی آسیب  -کودکان  فظح  

 تومان  هزار 70 سه ماهه

 12الی   8روزهای زوج  قرآنی  تربیت مربی کودک 2

 روش تدریس ،فنون کالسداری 

شد کودک،مهارتهای مربی کودک  تربیتی ر روانشناسی

مبانی   شامل کاردستی نقاشی،قصه گویی،شعر،سرود،

 نظری آموزش مفاهیم دینی و پرسمان کودک و ....

 تومان  هزار 70 ساعت 50

 12-8شنبه ها 5 تربیت مربی صحیفه سجادیه 3
روش بهره وری از شروح صحیفه   -شناختنامه صحیفه سجادیه 

 آن و....دعا وآداب  -سجادیه 
 هزار تومان  70 ساعت 40

 12-8شنبه ها 5 تربیت مربی نهج البالغه  4
روش بهره وری از شروح نهج    -شناختنامه نهج البالغه

 و... -البالغه
 هزار تومان  70 ساعت 40

 12-8روزهای زوج  انخوانی قرآن کریم ربیت مربی روت 5
اصول کالسداری، فنون معلمی روانخوانی و کارگاه های  

 اء قرائت ارتق
 هزار تومان  100 ساعت 70

 12-8روزهای زوج  مهارت های بیان تفسیر  6
روش  -اتیآ  یدسته بند  یروشها -ر ی تفس انیب  یقالبها 

قرآن به کودکان،   میمهارت انتقال مفاه-برداشت از قرآن

 ی کارورز   ،یانشبهات قر  یشناس  انیترجمه، جر  یلغزشها 

 هزار تومان  70 ساعت100



 

 

 

 ا سالم الله علیهاداره قران و حدیث جامعه الزهرا     -   1401اتبستا ن   قرآنی حدیثی    مجازی ی عمومی دوره اه جدول  
 

 
 

 
 

 دوره  ی سرفصل ها یبرخ دوره  یروز و ساعت برگزار  نام دوره  فیرد

 آشنایی با قواعد روانخوانی قرآن کریم  17-30/18چهارشنبه-روزهای شنبه تئوری(  کارگاه آموزش روانخوانی )عملی و 1

 آشنایی با قواعد تجوید 17-30/18سه شنبه -روزهای یکشنبه کارگاه عملی تجوید 2

 صبا و حجاز   _آشنای با نغمات قرآنی بیات 17-30/18روزهای دوشنبه و چهارشنبه   کارگاه عملی ترتیل خوانی مقدماتی 3

 نهاوند -رست  –آشنایی با نغمات قرانی سه گاه  17-30/18روزهای دوشنبه و چهارشنبه   کارگاه عملی ترتیل خوانی تکمیلی 4

 شرح احادیث کافی ) هفته ای یک جلسه تا پایان سال( 17-15سه شنبه ساعت  حدیث خوانی اصول کافی با محوریت مباحث تربیتی 5

 شرح آیات منتخب) هفته ای یک جلسه تا پایان سال( 17-15سه شنبه ساعت  یت مباحث تربیتیمحورتفسیر موضوعی قرآن کریم با   6

 - 16:30  الی 15:00روزهای فرد  ) ادامه حفظ چهارساله ترتیبی (  5حفظ جزء 7

 - 18:00 الی  16:30روزهای زوج  ) ادامه حفظ چهارساله ترتیبی ( 11جزء حفظ 8

 برنامه منظم باقتضاء شرایط حافظ 18:30الی   17:00چهارشنبه  یکشنبه نامه ادوبی ( الین در برحفظ آزاد ) بصورت آن  9

 - 17:00الی  15:00چهارشنبه  و یکشنبه کل قرآن کریم  تثبیت ویژه حافظان 10

 - 12:00الی  10:00یکشنبه  روزهای (  تلفنی) محور برنامه حفظ 11

 - 12 الی  10شنبه 5 روزهای (  تلفنی) محور برنامه حفظ 12

 شرح ادعیه منتخب صحیفه 17-15روزهای دوشنبه  آشنایی با معارف صحیفه سجادیه  13

 نهج البالغه  31) شرح نامه   17-15روزهای یک شنبه  آشنایی با معارف نهج البالغه  14

 - 17-15روزهای شنبه و چهار شنبه  منتخب نهج البالغه یحکمتها  حفظ  15

 - 17-15روزهای شنبه و چهار شنبه  ه یجادس فهیکوتاه صح یدعا 10حفظ  16

 هزار تومان می باشد.  40هزینه شرکت در همه دوره های عمومی  -

 جلسه آموزشی می باشد.  15تا  12در طول دوره تابستان بین تعداد جلسات این دوره ها  -



 
 ام الله علیهسال اداره قران و حدیث جامعه الزهرا     -   1401اتبستا ن   قرآنی حدیثی  مجازی تخصصی ی  دوره اهجدول                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برخی سرفصل های دوره  روز و ساعت برگزاری دوره  نام دوره  ردیف
تعداد 

 ساعات 
 دوره هزینه 

1 
 تربیت مربی مهارت های بیان تفسیر قرآن کریم 

 ) بینات( 
 18-15روزهای زوج 

- آیات بندی دسته روشهای-تفسیر بیان  قالبهای

  مفاهیم انتقال  مهارت-قرآن  از برداشت  وشر

کان، لغزشهای ترجمه، جریان  کود به قرآن 

 شناسی شبهات قرانی، کارورزی 

 هزار تومان 70 ساعت  100

 18-15 زوج  روزهای  مربی حفظ قرآن کریم تربیت  2

- قرآن  حفظ  چرایی- قرآن  با ارتباط احکام

  اصول- کریم قرآن  حفظ  های  روش و  صولا

- ومفاهیم ترجمه کارگاه-قرآن  حفظ اختصاصی 

کالسداری و ... عمومی  صولا  

 هزار تومان 70 ماهه  سه

 تربیت مربی صحیفه سجادیه 3
روزهای یک شنبه و سه شنبه   

15-17 

روش بهره وری از شروح   -شناختنامه صحیفه سجادیه 

 دعا وآداب آن و....   -صحیفه سجادیه
 هزار تومان 70 ساعت  40

 تربیت مربی نهج البالغه  4
روزهای دوشنبه و چهارشنبه  

15-17 

روش بهره وری از شروح نهج    -شناختنامه نهج البالغه

 و... -البالغه
 هزار تومان  70 ساعت  40


