
 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 1041 تحصیلی بهمهرم ت ن و حدیثآاداره قرقرآوی حدیثی  ره هایود
 تبلیغ ي امًر فرَىگیمعايوت 

 ادارٌ قرآن ي حدیث

 
  سالم اهلل علیُا السَرا جامعٍ حدیث ي قرآن دارٌا  0410 بُمه ،قرآوی حدیثی وکات الزم جُت ثبت وام در ديرٌ َای

 
 

 .ترگسار خَاّذ شذ  (آى الیيحضَری ٍ هجازی)صَرت ِ دٍ ت ترمدٍرُ ّای ادارُ قرآى ٍ حذیث در ایي  .1

 تگیرًذ. . تٌاترایي الزم است طالب پیش از ثثت ًام تا ّواٌّگی ترًاهِ ّای شخصی، ترای شرکت در دٍرُ تصوین قطعیقاتل عَدت ًیستٍ  حق ثثت ًام تَدُّسیٌِ اعالم شذُ ترای شرکت در دٍرُ ّا  .2

 .است دٍرُ پایاى آزهَى در قثَلی ٍ هٌظن حضَر تِ هشرٍط تخصصی ّای دٍرُ پایاى گَاّی تقذین .3

 .شیَُ پرداخت ّسیٌِ دٍرُ، پس از تِ ًصاب رسیذى شرکت کٌٌذگاى در ّر دٍرُ، طی تواس تلفٌی تِ داٍطلثاى اعالم خَاّذ شذ .4

 تعلق ًوی گیرد. شَد ٍ تِ شرکت کٌٌذگاى آى گَاّیٌاهِ ای دٍرُ ّای عوَهی تا ّذف ارتقاء داًش ٍ هْارت ترگسار هی .5

 خَاّذ تَد. 1432 اردیثْشت 33ٍ پایاى آى  تِ ًصاب رسیذى  شرکت کٌٌذگاى تالفاصلِ تعذاز شرٍع دٍرُ ّا  .6

 استاد را فراّن ًوایٌذ.،  الزم است طالب پیش از ثثت ًام اهکاًات الزم جْت ارتثاط صَتی تا (آى الیيهجازی )ی قرآًی حذیثی دٍرُ ّا جْت .7

 تواس حاصل فرهاییذ. 32112548ٍ  32112388ٍ  32112436تا شوارُ ّای  12تا  8جْت کسة اطالعات تیشتر از ساعت  .8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 اسالم اهلل علیهاداره قران و حدیث جامعه الزرها   - 1041بهمن قرآنی حدیثی ی حضىری دوره اهجدول 

 

 

 ّسیٌِ دٍرُ خلسبت  تؼذاد سرفصل ّب یب تؼذاد ٍاحذّب سبػت ثرگساری دٍرُرٍز ٍ  دٍرُ ردیف  َع ثرًبهًِ

 

 دٍرُ ّبی 
 ػوَهی 
 حضَری

 ّسار تَهبى 43 خلسِ 12حذاقل  توریي ػولی سرفصل ّبی قرائت قرآى  9_33/10پٌح شٌجِ ّب  کارگاٌ عملی قرائت ) رياوخًاوی ي تجًیذ( 1

 

 ّسار تَهبى 43 خلسِ 12حذاقل  صجب ٍ حدبز _آشٌبی ثب ًغوبت قرآًی ثیبت 9_33/10شٌجِ ّب پٌح  کارگاٌ ترتیل خًاوی مقذماتی حضًری 2

 9_33/10پٌح شٌجِ ّب  کارگاٌ ترتیل خًاوی تکمیلی حضًری 3
 ًْبًٍذ-رست  –آشٌبیی ثب ًغوبت قراًی سِ گبُ 

 خلسِ 12حذاقل 
 ّسار تَهبى 43

 ّسار تَهبى 43 خلسِ 12حذاقل  خسء هرٍر 8_تثجیت در ّفتِخسء  4 9_11پٌح شٌجِ ّب  تثبیت حضًری يیژٌ حافظان کل قرآن 4

 حفظ آزاد ) تعییه سطح ي ساعت ارائٍ محفًظات با طلبٍ( 5
 رٍزّبی زٍج

 10/30الی  9033
 ّسار تَهبى 43 خلسِ 15حذاقل  تَافق ثیي استبد ٍ علجِ

 ّسار تَهبى 43 خلسِ 15حذاقل  سِ صفحِ در ّفتِ 12_14رٍزّبی زٍج  (03جسء) آغاز ديرٌ از   حفظ چُارسالٍ ترتیبی قرآن 6

 ديرٌ َای

 تربیت مربی
 

 قرآوی

 تربیت مربی ريخًاوی ي رياوخًاوی قرآن کریم 1
 11_9پٌح شٌجِ ّب 

 16حضوری ودوشنبه ها 
 انالین 18_

 ػولی کبرگبُ-کالسذاری ًظری اصَل-رٍش تذریس قراى

 -قرآى ٍضجظ رسن ثب آشٌبیی -کالسذاری کبرگبُ -قرائت

هفبّین سِ خلذی -ًَیسی درس عرح رٍش  

 ّسار تَهبى 133 سبػت 83

 تربیت مربی مُارت َای بیان تفسیر قرآن کریم )بیىات( 2
 شٌجِ سِ _رٍزّبی یکشٌجِ 

  14_12سبػت

 رٍش-آیبت ثٌذی دستِ رٍشْبی-تفسیر ثیبى قبلجْبی

 -کَدکبى ثِ قرآى هفبّین اًتقبل هْبرت-قرآى از ثرداشت

 -2رٍش دستِ ثٌذی آیبت قراى  -2قبلجْبی ثیبى تفسیر 

لغسشْبی  -رٍش کالسذاری -رٍش ثرداشت از قراى

کبرٍرزی -خریبى شٌبسی شجْبت قراًی -ترخوِ  

 سبػت120

 
 

 تَهبى ّسار 133
 

 12_8پٌح شٌجِ ّب  تربیت مربی مُارت َای بیان تفسیر قرآن کریم)بیىات( 3

 8_12پٌح شٌجِ ّب  تربیت مربی حفظ قرآن کریم 4

 ّبی رٍش ٍ اصَل-حفظ  چرایی-قرآى ثب ارتجبط احکبم

 ترخوِ کبرگبُ-حفظ اختصبصی اصَل- قرآى حفظ

 دّی ثرًبهِ کبرگبُ-کالسذاری ػوَهی اصَل-ٍهفبّین

حبفظبى گفتبری شٌبسی آسیت -کَدکبى حفظ-هحفَظبت  

 سِ هبِّ

 تَهبى ّسار 133

 مربی کًدک قرآوی تربیت 5
سِ شٌجِ  _رٍزّبی یکشٌجِ 

18_15 

رٍاًشٌبسی ترثیتی رشذ  رٍش تذریس ،فٌَى کالسذاری
کَدک،هْبرتْبی هرثی کَدک شبهل کبردستی ًقبشی،قصِ 

 گَیی،شؼر،سرٍد،
هجبًی ًظری آهَزش هفبّین دیٌی ٍ پرسوبى کَدک   

 سبػت 53

 تَهبى ّسار 133

 ديرٌ َای

 تربیت مربی

 حذیثی

 13-8شٌجِ ّب پٌح  تربیت مربی صحیفٍ سجادیٍ  1
رٍش ثْرُ ٍری از شرٍح  -شٌبختٌبهِ صحیفِ سدبدیِ

 دػب ٍآداة آى ٍ.... -صحیفِ سدبدیِ
 سبػت 43

 ّسار تَهبى 73

 12-13شٌجِ ّب پٌح  تربیت مربی وُج البالغٍ  2
رٍش ثْرُ ٍری از شرٍح ًْح  -شٌبختٌبهِ ًْح الجالغِ

 ٍ... -الجالغِ
 سبػت 43

 ّسار تَهبى 73



 

( دوره اهجدول   اسالم اهلل علیهاداره قران و حدیث جامعه الزرها   - 1041 بهمن قرآنی حدیثی ی آن الین )مجازی

 

 تؼذاد سرفصل ّب یب تؼذاد ٍاحذّب رٍز ٍ سبػت ثرگساری دٍرُ دٍرُ ردیف ػٌَاى ًَع ثرًبهِ
 ّسیٌِ دٍرُ خلسبت

 دٍرُ ّبی
 آى الیي
 ػوَهی

ٍ 
 ترثیت هرثی

 قرآى
 ٍ حذیث

دٍرُ ّبی 
 ػوَهی 

 

 کبرگبُ آهَزش رٍاًخَاًی )ػولی ٍ تئَری( 1
-رٍزّبی شٌجِ 

16_33/17چْبرشٌجِ  

آشٌبیی ثب حرٍف ًب _ثب صبهت ّب ٍهصَت ّب ٍػالئن پر کبرثردآشٌبیی 
 هخبرج حرٍف _رفغ التقبء سبکٌیي _اشجبع_ًحَُ اثتذا از ّوسُ ٍصل_خَاًب

 ّسار تَهبى 43 خلسِ 15حذاقل 

 کبرگبُ ػولی تدَیذ 2
سِ -شٌجِیک رٍزّبی

16_33/17ِشٌج  

 ّسار تَهبى 43 خلسِ 15حذاقل  هذ ٍقصر_احکبم حرٍف_صفبت راتی حرٍف_هخبرج حرٍف

 کبرگبُ ػولی ترتیل خَاًی هقذهبتی 3
رٍزّبی دٍشٌجِ ٍ 

  15_17چْبرشٌجِ

 ّسار تَهبى 43 خلسِ 15حذاقل  صجب ٍ حدبز  _آشٌبی ثب ًغوبت قرآًی ثیبت

 کبرگبُ ػولی ترتیل خَاًی تکویلی 4
رٍزّبی دٍشٌجِ ٍ 

  15_17چْبرشٌجِ

 ّسار تَهبى 43 خلسِ 15حذاقل  ًْبًٍذ-رست  –آشٌبیی ثب ًغوبت قراًی سِ گبُ 

  هستور ّفتگی شرح احبدیث کبفی 17-15سِ شٌجِ سبػت  حذیث خَاًی اصَل کبفی ثب هحَریت هجبحث ترثیتی 5

  هستور ّفتگی شرح آیبت هٌتخت 17-15سِ شٌجِ سبػت  تفسیر هَضَػی قرآى کرین ثب هحَریت هجبحث ترثیتی  6

 (  قرارحفظ آزاد ) ثصَرت آى الیي در ثرًبهِ  7
الی  17033شٌجِ  چْبرٍیکشٌجِ 
18033 

 ّسار تَهبى 43  ثرًبهِ هٌظن ثبقتضبء شرایظ حبفظ

 کل قرآى کرین تثجیت ٍیژُ حبفظبى 8
الی  15033شٌجِ چْبر ٍیکشٌجِ 

17033 

 ّسار تَهبى 43  -

 ّسار تَهبى 43  شرح ادػیِ هٌتخت صحیفِ 17-15دٍشٌجِ رٍزّبی  آشٌبیی ثب هؼبرف صحیفِ سدبدیِ 9

 ّسار تَهبى 43  ًْح الجالغِ 31) شرح ًبهِ  17-15رٍزّبی یک شٌجِ  آشٌبیی ثب هؼبرف ًْح الجالغِ  13

 دٍرُ ّبی
 تخصصی

1 

 

تربیت مربی مُارت َای بیان تفسیر قرآن کریم 

 ) بیىات(
  18-15رٍزّبی فرد 

 از ثرداشت رٍش-آیبت ثٌذی دستِ رٍشْبی-تفسیر ثیبى قبلجْبی

 -2قبلجْبی ثیبى تفسیر  -کَدکبى ثِ قرآى هفبّین اًتقبل هْبرت-قرآى
رٍش  -رٍش ثرداشت از قراى -2رٍش دستِ ثٌذی آیبت قراى 

کبرٍرزی -خریبى شٌبسی شجْبت قراًی -لغسشْبی ترخوِ -کالسذاری  

 ّسار تَهبى 133 سِ هبِّ

 18-15 زٍج رٍزّبی قرآن کریم تربیت مربی حفظ 2

 حفظ ّبی رٍش ٍ اصَل-قرآى حفظ چرایی-قرآى ثب ارتجبط احکبم

-ٍهفبّین ترخوِ کبرگبُ-قرآى حفظ اختصبصی اصَل-کرین قرآى

 حفظ-هحفَظبت دّی ثرًبهِ کبرگبُ-کالسذاری ػوَهی اصَل

حبفظبى گفتبری شٌبسی آسیت-کَدکبى  

 ّسار تَهبى 133 سِ هبِّ

 ّسار تَهبى 73 سبػت 43 دػب ٍآداة آى ٍ.... -رٍش ثْرُ ٍری از شرٍح صحیفِ  -شٌبختٌبهِ صحیفِ  17-15شٌجِ   یکشٌجِ ٍسِ رٍزّبی  ترثیت هرثی صحیفِ سدبدیِ  3

 ّسار تَهبى 73 سبػت 43 ٍ... -الجالغِرٍش ثْرُ ٍری از شرٍح ًْح  -شٌبختٌبهِ ًْح الجالغِ 17-15شٌجِ دٍشٌجِ ٍچْبررٍزّبی  ترثیت هرثی ًْح الجالغِ  4


