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  آموزش قرآن کریم سراسريطرح 

 شناسه دوره

  

 حفظ قرآن کریم تربیت معلّم :عنوان دوره

  
 :اهداف

  :هدف کلی
  تربیت مربیان کارآمد در زمینه آموزش حفظ قرآن کریم

  
  :اهداف جزیی

 . داري و تدریس مربیان با اصول و قواعد عمومی کالسآشنایی  .1

 هاي حفظ قرآن کریم  ایجاد هماهنگی و انسجام در ارائه آموزش .2

 يدار هاي آموزش کالس کارگاهارتقاء سطح دانش و مهارت مربیان حفظ قرآن از طریق  .3

  
  :شرایط فراگیران

 داشتن حسن خلق و رعایت شئون اسالمی  .1

 سال  35سال و حداکثر  22داشتن سن حداقل  .2

 مدارس علمیه 3حداقل دیپلم و یا اتمام پایه : میزان تحصیالت .3

 جزء قرآن کریم  10حفظ حداقل  .4

 داشتن تجربه حداقل یک دوره تدریس حفظ قرآن .5

 ها ها و انجام برنامه مبنی بر حضور مستمر و منظم در کالسسپردن تعهد  .6

 قبولی در آزمون ورودي دوره .7

شود که آزمون کتبـی شـامل ترجمـه و مفـاهیم      آزمون ورودي دوره توسط مؤسسه مجري و به صورت کتبی و شفاهی برگزار می: 1تبصره
  .جزء اول قرآن است 10قرآن کریم و آزمون شفاهی شامل حسن حفظ 

  . باشد می 6تا  4آموزش مفاهیم قرآن کریم نوشته آقاي مسعود وکیل جلدهاي  منبع آزمون کتبی، کتاب: 2تبصره
کتـاب آمـوزش    6تـا   1یا ترجمـه و مفـاهیم جلـدهاي    ) 100از  80(جزء قرآن کریم  10داوطلبانی که مدرك قبولی آزمون حفظ : 3تبصره

را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا سازمان تبلیغات اسالمی دارند از شـرکت  ) 100از  70(مفاهیم قرآن کریم نوشته آقاي مسعود وکیل 
  .باشند در آزمون ورودي معاف می

  . باشد می 20از  16هاي ورودي نمره  حدنصاب قبولی در آزمون: 4تبصره
اکنون در مؤسسات قرآنی مشغول بـه   مدر شرایط مساوي، افرادي که داراي محفوظات قرآنی و تجربه تدریس بیشتري باشند، و ه: 5تبصره

  .باشند در اولویت پذیرش خواهند بود تدریس حفظ قرآن می
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  :ضوابط آموزشی
 . نفر است 30نفر و حداکثر  20حداقل تعداد فراگیران در هر کالس  .1
 .شود دوره به صورت حضوري برگزار می .2
  .غیبت بیش از یک هشتم ساعات آموزشی موجب حذف از دوره خواهد شد .3
 . است) 20از  14( 100از  70حدنصاب قبولی در آزمون پایانی دوره امتیاز  .4
 .باشد ساعت به صورت غیرحضوري می 32ساعت آن به صورت حضوري و  72ساعت است که  104مدت آموزشی دوره  .5

  

  :محتواي آموزشی دوره

یف
رد

  

  یمنابع آموزش  یهاي آموزش سرفصل  عنوان درس
شیوه  ساعت آموزش

 آموزش
شیوه 
 عملی نظري آزمون

آموزش فنون عمومی   1
  معلمی

هـاي ضـمن تـدریس،     هاي قبل از تدریس، مهارت مهارت
  هاي پس از تدریس مهارت

نوشته » روش تدریس قرآن«کتاب . 1
  محمدرضا محمدي پرچوي

بـه همـین سـادگی فنـون     «کتاب . 2
نوشـــته » داري را بیاموزیــد  کــالس 

  محبوبه اسکندرپور

  کتبی  حضوري  6  10

2  
  داري اصول کالس

  حفظ قرآن

جایگاه حفظ قرآن در آیات و روایات، چگونگی حفظ قرآن، 
هاي حفظ قرآن، روش مرور محفوظات، روش مباحثه  روش

ــازي     ــات، روش بازس ــت محفوظ ــات، روش تثبی محفوظ
  داري و تدریس حفظ قرآن کریم محفوظات، روش کالس

نوشته » نامه حفظ قرآن درس«کتاب 
ــان ــاج : آقای ــینی و ح ابوالقاســم، حس
  عملی/کتبی  حضوري 10  20  قاسمی

ــات     هاي منتخب حفظ سوره -حفظ آیات منتخب   حفظ موضوعی ــوعی آیـ ــظ موضـ ــاب حفـ   کتـ
  تألیف گروه قرآنی بشري

کارگاه آموزش تجوید   3
  قرآن کریم

قرائت، ترتیل و تجوید قرآن کریم، مخارج حروف، صـفات  
  حروف، احکام حروف، وقف و ابتدا

» آموزش تجوید قـرآن کـریم  «کتاب 
  شفاهی  حضوري  4  16  نیا نوشته محمدرضا ستوده

4  
هـاي   آشنایی با برنامه

قرآنـــی آمـــوزش و  
  پرورش

هاي آموزش قـرآن مقـاطع    آشنایی با مجموعه کتاب .1
 مختلف وزارت آموزش و پرورش

آشنایی با مجموعه کتابهاي آمـوزش قـرآن مـدارس     .2
  قرآن

  -  حضوري  -  6  معرفی توسط استاد مربوطه

نقــش روانشناســی در   5
  حفظ

حافظه کوتاه مدت، حافظه بلندمدت، عوامل تقویت حافظه 
  ...و

کاربرد روانشناسی در حفظ «کتاب 
  کتبی  غیرحضوري  ساعت 16  نوشته مصطفی زارعان» قرآن

احکام و آداب تـالوت    6
  ....آشنایی با معارف قرآن و –آشنایی با زبان قرآن   قرآن

آداب تـالوت قـرآن   احکـام و  «کتاب 
  نوشــــته  » 2« ســــطح » کــــریم 

  محمد وحیدي
  کتبی  غیرحضوري  ساعت 16

کنندگان به تدریس عملـی   شود و در ساعات آموزش عملی کالس،  شرکت جدول فوق، ابتدا مباحث نظري درس ارائه می 1بند   در درس :1توضیح
  . شود کنندگان به صورت تلفیقی اجرا می پردازند و یا با نظر استاد کالس، مباحث نظري همراه با تدریس عملی شرکت می

  . شود به صورت غیرحضوري برگزار می » اب تالوت قرآناحکام و آد«و » نقش روانشناسی در حفظ«درس  :2توضیح
این دوره آموزشی با حمایت معاونت امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با مشارکت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت  :اعتبار دوره

  .شود طبق دستورالعمل اجرایی طرح برگزار می
  

 

  : نظام ارزشیابی دوره
 . شود برگزار می» شرایط فراگیران« 7طبق بند : ارزشیابی ورودي .1
 .شود برگزار میاساتید دوره در پایان دوره آزمون کتبی و عملی توسط  : ارزشیابی پایانی .2
دوره در یکـی از مؤسسـات   پس از به عنوان کارورزي » قرآنآموزش حفظ «ساعت تدریس عملی  50ندن حداقل اگذر: کارورزي .3

 و مراکز قرآنی 

  :مزایا
 نامه پایان دوره از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعطاي گواهی


