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دوره اهی قرآنی حدیثی اداره قرآن و حدیث اتبستان 1401
نکات الزم جهت ثبت نام در دوره های قرآنی حدیثی ،تابستان  1401اداره قرآن و حدیث جامعه الزهرا
.1

سالم اهلل علیها

دوره های اداره قرآن و حدیث در این تابستان به دو صورت حضوری و مجازی(آن الین) برگزار خواهد شد.

 .2تشکیل کالس ها منوط به رسیدن به حد نصاب شرکت کنندگان است.
.3

الزم است ثبت نام کنندگان در آخرین مرحله از ثبت فرم ،رسید واریز حق ثبت نام دوره هایی که تمایل دارند شرکت کنند را الصاق نمایند.

بنابراین پیش از ثبت نهایی فرم ،مبلغ ثبت نام را واریز و رسید را در گالری خود داشته باشید.
 .4هزینه اعالم شده در دوره هایی که برگزار می شود ،حق ثبت نام بوده و قابل عودت نیست .بنابراین الزم است طالب پیش از ثبت نام با هماهنگی
برنامه های شخصی ،برای شرکت در دوره تصمیم قطعی بگیرند.
 .5در مواردی که کالس به حد نصاب نمی رسد ،مبلغ پرداخت شده توسط ثبت نام کنندگان به حساب ایشان مرجوع خواهد شد.
.6دوره های عمومی با هدف ارتقاء دانش و مهارت برگزار می شود و به شرکت کنندگان آن گواهینامه ای تعلق نمی گیرد.
 .7تقدیم گواهی پایان دوره های تخصصی مشروط به حضور منظم و قبولی در آزمون پایان دوره است.
.8شروع دوره ها از  15تیر و پایان آن  15شهریور  1400خواهد بود.
.9جهت شرکت در دوره های قرآنی حدیثی مجازی (آن الین) ،الزم است پیش از ثبت نام امکانات الزم جهت ارتباط صوتی با استاد را فراهم نمایید.
.10

جهت کسب اطالعات بیشتر از ساعت  8تا  12با شماره های  32112436و  32112088و  32112548تماس حاصل فرمایید.

.11

خواهران طلبه ای که در طی مراحل ثبت نام اینترنتی با مشکلی مواجه می شوند ،می توانند جهت دریافت راهنمایی هر روز ساعت  8تا 12

در اداره قرآن و حدیث واقع در طبقه فوقانی مهدکودک /ساختمان اداری خواهران حضور یابند.

عم
جدول دوره اهی حضوری ومی قرآنی حدیثی اتبستا ن  - 1401اداره قران و حدیث جامعه الزهرا سالم الله علیها
ردیف

نام دوره

روز و ساعت برگزاری دوره

برخی سرفصل های دوره

1

کارگاه آموزش روانخوانی (عملی و تئوری)حضوری

شنبه-چهارشنبه  9تا 10:30

آشنایی با قواعد روانخوانی قرآن کریم

2

کارگاه عملی تجوید حضوری

یکشنبه-سه شنبه  9تا 10:30

آشنایی با فنون تجوید قرآن کریم

3

کارگاه ترتیل خوانی مقدماتی حضوری

دوشنبه-چهارشنبه  9تا 10:30

آشنایی با نغمات قرآنی بیات_ صبا و حجاز

4

کارگاه ترتیل خوانی تکمیلی حضوری

یکشنبه-سه شنبه  9تا 10:30

آشنایی با نغمات قرانی

5

تثبیت حضوری ویژه حافظان کل قرآن

روزهای شنبه ،چهارشنبه  9تا 10:30

 4جزء تثبیت در هفته_ 8جزء مرور

6

حفظ آزاد

روزهای شنبه  ،دوشنبه ،چهارشنبه

توافق بین استاد و طلبه

( تعیین سطح و ساعت ارائه محفوظات با طلبه)

 9تا 10:30

7

حفظ چهارساله ترتیبی قرآن ( آغاز دوره از جزء)30

روزهای زوج  9تا 10:30

سه صفحه در هفته

8

حفظ شش ساله ترتیبی قرآن

یکشنبه ،سه شنبه  9تا 10:30

دو صفحه در هفته

9

حفظ سور پر فضیلت (یس.واقعه.رحمن.حشر.ملک)

روزهای فرد  10:30تا 12:00

توافق بین استاد و شاگرد

10

حفظ دو جزء از قران در 40روز (سی ویک)

روزهای زوج  9تا 10:30

یک صفحه در هر روز

سه گاه – رست -نهاوند

توجه:
 .1هزینه شرکت در همه دوره های عمومی  40هزار تومان می باشد.
 .2تعداد جلسات این دوره ها در طول دوره تابستان بین  12تا  15جلسه آموزشی می باشد.

تخ
ص
ص
یث
ن
ی قرآ ی حد ی اتبستا ن  - 1401اداره قران و حدیث جامعه الزهرا
جدول دوره اهی حضوری
ردیف

نام دوره

روز و ساعت برگزاری دوره

1

تربیت مربی حفظ قرآن کریم

روزهای زوج  8الی 12

2

تربیت مربی کودک قرآنی

روزهای زوج  8الی 12

3

تربیت مربی صحیفه سجادیه

5شنبه ها 12-8

4

تربیت مربی نهج البالغه

5شنبه ها 12-8

5

تربیت مربی روانخوانی قرآن کریم

روزهای زوج 12-8

6

مهارت های بیان تفسیر

روزهای زوج 12-8

برخی سرفصل های دوره

تعداد
جلسات

سالم الله علیها

هزینه دوره

چرایی حفظ -اصول و روش های حفظ-کارگاه ترجمه
ومفاهیم-اصول کالسداری-برنامه دهی محفوظات-

سه ماهه

 70هزار تومان

حفظ کودکان -آسیب شناسی گفتاری حافظان
روش تدریس ،فنون کالسداری
روانشناسی تربیتی رشد کودک،مهارتهای مربی کودک
شامل کاردستی نقاشی،قصه گویی،شعر،سرود ،مبانی

 50ساعت

 70هزار تومان

نظری آموزش مفاهیم دینی و پرسمان کودک و ....
شناختنامه صحیفه سجادیه -روش بهره وری از شروح صحیفه
سجادیه -دعا وآداب آن و....
شناختنامه نهج البالغه -روش بهره وری از شروح نهج
البالغه -و...
اصول کالسداری ،فنون معلمی روانخوانی و کارگاه های
ارتقاء قرائت

 40ساعت

 70هزار تومان

 40ساعت

 70هزار تومان

 70ساعت

 100هزار تومان

قالبهای بیان تفسیر-روشهای دسته بندی آیات-روش
برداشت از قرآن-مهارت انتقال مفاهیم قرآن به کودکان،
لغزشهای ترجمه ،جریان شناسی شبهات قرانی ،کارورزی

100ساعت

 70هزار تومان
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مع
جدول دوره اهی و ی جازی رآ ی حد ی ات تا ن  - 1401اداره ران و حد ث جا ه ا ز را

سالم الله علیها

ردیف

نام دوره

روز و ساعت برگزاری دوره

برخی سرفصل های دوره

1

کارگاه آموزش روانخوانی (عملی و تئوری)

روزهای شنبه-چهارشنبه17-18/30

آشنایی با قواعد روانخوانی قرآن کریم

2

کارگاه عملی تجوید

روزهای یکشنبه-سه شنبه 17-18/30

آشنایی با قواعد تجوید

3

کارگاه عملی ترتیل خوانی مقدماتی

روزهای دوشنبه و چهارشنبه 17-18/30

آشنای با نغمات قرآنی بیات_ صبا و حجاز

4

کارگاه عملی ترتیل خوانی تکمیلی

روزهای دوشنبه و چهارشنبه 17-18/30

آشنایی با نغمات قرانی سه گاه – رست -نهاوند

5

حدیث خوانی اصول کافی با محوریت مباحث تربیتی

سه شنبه ساعت 17-15

شرح احادیث کافی ( هفته ای یک جلسه تا پایان سال)

6

تفسیر موضوعی قرآن کریم با محوریت مباحث تربیتی

سه شنبه ساعت 17-15

شرح آیات منتخب( هفته ای یک جلسه تا پایان سال)

7

حفظ جزء ( 5ادامه حفظ چهارساله ترتیبی )

روزهای فرد  15:00الی 16:30

-

8

حفظ جزء (11ادامه حفظ چهارساله ترتیبی )

روزهای زوج  16:30الی 18:00

-

9

حفظ آزاد ( بصورت آن الین در برنامه ادوبی )

یکشنبه چهارشنبه  17:00الی 18:30

برنامه منظم باقتضاء شرایط حافظ

10

تثبیت ویژه حافظان کل قرآن کریم

یکشنبه و چهارشنبه  15:00الی 17:00

-

11

حفظ برنامه محور (تلفنی )

روزهای یکشنبه  10:00الی 12:00

-

12

حفظ برنامه محور (تلفنی )

روزهای 5شنبه  10الی 12

-

13

آشنایی با معارف صحیفه سجادیه

روزهای دوشنبه 17-15

شرح ادعیه منتخب صحیفه

14

آشنایی با معارف نهج البالغه

روزهای یک شنبه 17-15

( شرح نامه  31نهج البالغه

15

حفظ حکمتهای منتخب نهج البالغه

روزهای شنبه و چهار شنبه 17-15

-

16

حفظ  10دعای کوتاه صحیفه سجادیه

روزهای شنبه و چهار شنبه 17-15

-

-

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

-

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

تخ
ص
ص
یث
جدول دوره اهی مجازی ی قرآنی حد ی اتبستا ن  - 1401اداره قران و حدیث جامعه الزهرا
ردیف

نام دوره

روز و ساعت برگزاری دوره

برخی سرفصل های دوره

تعداد
ساعات

سالم الله علیها

هزینه دوره

قالبهای بیان تفسیر-روشهای دسته بندی آیات-
1

تربیت مربی مهارت های بیان تفسیر قرآن کریم
( بینات)

روش برداشت از قرآن-مهارت انتقال مفاهیم
روزهای زوج 18-15

قرآن به کودکان ،لغزشهای ترجمه ،جریان

 100ساعت

70هزار تومان

شناسی شبهات قرانی ،کارورزی
احکام ارتباط با قرآن-چرایی حفظ قرآن-
اصول و روش های حفظ قرآن کریم-اصول
2

تربیت مربی حفظ قرآن کریم

3

تربیت مربی صحیفه سجادیه

4

تربیت مربی نهج البالغه

روزهای زوج 18-15

اختصاصی حفظ قرآن-کارگاه ترجمه ومفاهیم-

سه ماهه

70هزار تومان

اصول عمومی کالسداری و ...
روزهای یک شنبه و سه شنبه

شناختنامه صحیفه سجادیه -روش بهره وری از شروح

15-17

صحیفه سجادیه -دعا وآداب آن و....

روزهای دوشنبه و چهارشنبه

شناختنامه نهج البالغه -روش بهره وری از شروح نهج

15-17

البالغه -و...

 40ساعت

70هزار تومان

 40ساعت

 70هزار تومان

