
 عناوین برنامه های طرح های مختلف حفظ قرآن کریم
 

🌸🌸🌸🌸 
 

 ✅طرح یک ساله
 

  ١_ حفظ جدید : روزانه  دو صفحه
 

 (استماع ترتیل برای رفع اشکال روخوانی محدوده مورد نظر و همچنین مطالعه ترجمه و تفسیر آن قبل از حفظ جدید باید انجام
 شود)

 
 ٢_ ده درس: مرور روزانه بیست صفحه تازه حفظ شده

 (مباحثه نصف ده درس در هر روز و استماع ترتیل نصف دیگر ده درس باید انجام شود)
 

  ٣_ مرور :
 روزانه یک جز برای حافظین ده جز

 دو جز برای حافظین بیست جز
 و سه جز برای حافظین کل

 (چشم خوانی بعد از مرور حتما انجام شود)
 

 ۴_ مباحثه:  روزانه ده صفحه یا یک جز با توجه به میزان محفوظات از محدوده مرور
 

 ۵_ استماع ترتیل:  روزانه ده  صفحه از کل محفوظات یا یک ساعت با تفکیک چند بازه زمانی( از ترتیل اساتید معتبر به
 دلخواه خودتون)

 
 ��⬆  این برنامه مختص افراد خاص با بهره هوشی باال و اختصاص ده تا دوازده ساعت زمان در روز قابل اجراست.

 
 

 ✅ طرح دو ساله
 

  ١_ حفظ جدید : روزانه  یک صفحه
 

 (استماع ترتیل برای رفع اشکال روخوانی محدوده مورد نظر و همچنین مطالعه ترجمه و تفسیر آن قبل از حفظ جدید باید انجام
 شود)

 
 ٢_ ده درس: مرور روزانه ده صفحه تازه حفظ شده

 (مباحثه نصف ده درس در هر روز و استماع ترتیل نصف دیگر ده درس باید انجام شود)
 

 ٣_ مرور : روزانه یک جز از محفوظات گذشته
 (چشم خوانی بعد از مرور حتما انجام شود)

 
 ۴_ مباحثه:  روزانه ده صفحه از محفوظات گذشته

 
 ۵_ استماع ترتیل:  روزانه پنج  صفحه از کل محفوظات ( از ترتیل اساتید معتبر به  دلخواه خودتون)

 
 



 ��حداقل فراغت الزم برای شرکت کنندگان در این طرح چهار الی پنج ساعت می باشد
 
 

 ✅ طرح سه ساله
 

  ١_ حفظ جدید : روزانه ده خط
 

 (استماع ترتیل برای رفع اشکال روخوانی محدوده مورد نظر و همچنین مطالعه ترجمه و تفسیر آن قبل از حفظ جدید باید انجام
 شود)

 
 ٢_ ده درس: مرور روزانه هفت صفحه تازه حفظ شده

 (مباحثه نصف ده درس در هر روز و استماع ترتیل نصف دیگر ده درس باید انجام شود)
 

 ٣_ مرور : روزانه پانزده صفحه از محفوظات گذشته
 (چشم خوانی بعد از مرور حتما انجام شود)

 
 ۴_ مباحثه:  روزانه ده صفحه از محفوظات گذشته

 
 ۵_ استماع ترتیل:  روزانه پنج  صفحه از کل محفوظات ( از ترتیل اساتید معتبر به  دلخواه خودتون)

 
 

 ��حداقل فراغت الزم برای شرکت کنندگان در این طرح سه الی چهار ساعت می باشد.
 
 

 ✅ طرح چهار ساله
 

  ١_ حفظ جدید : روزانه  هفت و نیم  خط
 

 (استماع ترتیل برای رفع اشکال روخوانی محدوده مورد نظر و همچنین مطالعه ترجمه و تفسیر آن قبل از حفظ جدید باید انجام
 شود)

 
 ٢_ ده درس: مرور روزانه پنج صفحه تازه حفظ شده

 (مباحثه نصف ده درس در هر روز و استماع ترتیل نصف دیگر ده درس باید انجام شود)
 

 ٣_ مرور : روزانه ده صفحه از محفوظات گذشته
 (چشم خوانی بعد از مرور حتما انجام شود)

 
 ۴_ مباحثه:  روزانه ده صفحه از محفوظات گذشته

 
 ۵_ استماع ترتیل:  روزانه پنج  صفحه از کل محفوظات ( از ترتیل اساتید معتبر به  دلخواه خودتون)

 
 ��حداقل فراغت الزم برای شرکت کنندگان در این طرح دو الی سه ساعت می باشد.

 
 

 ✅ طرح پنج ساله و شش ساله(مشترک)
 



  ١_ حفظ جدید : روزانه  پنج خط
 

 (استماع ترتیل برای رفع اشکال روخوانی محدوده مورد نظر و همچنین مطالعه ترجمه و تفسیر آن قبل از حفظ جدید باید انجام
 شود)

 
 ٢_ ده درس: مرور روزانه پنج صفحه تازه حفظ شده

 (مباحثه نصف ده درس در هر روز و استماع ترتیل نصف دیگر ده درس باید انجام شود)
 

 ٣_ مرور : روزانه ده صفحه از محفوظات گذشته
 (چشم خوانی بعد از مرور حتما انجام شود)

 
 ۴_ مباحثه:  روزانه پنج صفحه از محفوظات گذشته

 
 ۵_ استماع ترتیل:  روزانه پنج  صفحه از کل محفوظات ( از ترتیل اساتید معتبر به  دلخواه خودتون)

 
 

 ��حداقل فراغت الزم برای شرکت کنندگان در این طرح دو ساعت می باشد.
 
 

 ✅طرح تثبیت محفوظات
 این طرح ویژه افرادی است که بخش عمده ای از آیات قرآن کریم را حفظ نموده اند ولی به علل مختلفی تسلط کافی بر محفوظات

 خویش ندارند و با برنامه ریزی به تثبیت و تحکیم محفوظات خویش می پردازند .
 در این طرح استاد پشتیبان با توجه به اطالعات حفظی که از حافظ دریافت می کند برنامه بازسازی،مرور،مباحثه و استماع

 ترتیل به صورت روزانه را به او می دهد.
 
 

 ��تذکرات
 ��در این روشها برنامه حفظ شش روز در هفته هست  و جمعه ها به استراحت و بازیابی  توان ذهنی و مرور و تثبیت

 اختصاص دارد.
 

 ��این برنامه با قران های پانزده سطری در هر صفحه مطابقت دارد و اجرا شود.


