بسمه تعالي

آئيهوامه ضوابط ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي به حفاظ قرآن كريم
شَرای ػالی اًقالب فرٌّگی در جلسِ  ۵۷۳هَرخ  ۸۴/۹/۸ضَاتظ ارزیاتی حافظاى قرآى کرین را تِ شرح ریل تصَیة ًوَدۺ
ماده یل :تِ هٌظَر ساهاًذّی ٍ تسْیل خذهت رساًی دستگاُّای اجرایی کشَر تِ حافظاى قرآى کرینّ ،ر سال حذاقل یک دٍرُ آزهَى تخصصی حفظ قرآى کرین ،تِ شرح هَاد ایي آییي ًاهِ ،ترگزسار ٍ
تِ قثَل شذگاى هذرک تخصصی حفظ قرآى اػغا هیشَد.
ماده دو :در ایي آییي ًاهِ ،حافظ تِ کسی اعالق هیشَد کِ تَاًایی دارد آیات قرآى را تصَرت رٍاى ،فصیح ٍ ّوراُ تا درک هؼٌای آیات از حفظ تخَاًذ.
ماده سه :هذرک تخصصی حفظ قرآى ،در پٌج درجِ ٍ تا ػٌاٍیي ٍ شرایظ زیر اػغا خَاّذ شذۺ
درجه تخصصي

عنـوان

شرایـط الزم

1

استاد حفظ قرآن

حافظ ممتاز قرآن ،آشنا با تفسير و علوم قرآني و داراي  11سال سابقه تذریس و تربيت حافظان قرآن

2

حافظ ممتاز قرآن

تسلط بر تالوت مرتل مل قرآن از حفظ ،ترجمه آیات و مفردات قرآن

3

حافظ مل قرآن

4

حافظ  21جسء قرآن

تسلط بر خوانذن بيست جسء پيوسته قرآن از حفظ؛ همراه با درك معناي آیات

5

حافظ  11جسء قرآن

تسلط بر خوانذن ده جسء پيوسته قرآن از حفظ؛ همراه با درك معناي آیات

تسلط بر خوانذن مل قرآن از حفظ ،همراه با درك معناي آیات

ماده چهارۺ تِ هٌظَر تصَیة ضَاتظ ػلوی ٍ دستَرالؼولّای اجرایی ٍ ًظارت تر ترگساری آزهَىّا ،شَرایی هتشکل از ّفت ًفر از کارشٌاساى ٍ هتخصصزاى قرآًزی ،تزِ شزرح ریزل در سزازهاى تثلیغزات
اسالهی تشکیل هیشَدۺ
۱ز سِ ًفر از استاداى ترجستِ حفظ قرآى (تا هؼرفی ٍزیر فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی ،رییس سازهاى تثلیغات اسالهی ٍ رییس سازهاى اٍقاف ٍ اهَر خیریِ ز ّر کذام یک ًفر)
۲ز دٍ ًفر استاد تفسیر ٍ ػلَم قرآًی ز ترجیحاً حافظ قرآى (تا هؼرفی ٍزیر ػلَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری ٍ هذیریت حَزُ ػلویِ قن ز ّرکذام یک ًفر)
۳ز یک ًفر حافظ ٍ استاد قرائت قرآى (تا هؼرفی اتحادیِ تشکلّای قرآًی کشَر)
۴ز تاالتریي هقام هسٍَل فؼالیتّای قرآًی سازهاى تثلیغات اسالهی (دتیر شَرا)
تثصرُ یکۺ ػضَیت اػضای تٌذّای  ۱تا  ۳ترای هذت سِ سال خَاّذ تَد ٍ اًتخاب هجذد آًاى تالهاًغ است.
تثصرُ دٍۺ رییس شَرا از تیي اػضای حافظ قرآى شَرا ٍ تا رای آًاى ترای هذت سِ سال اًتخاب هیشَد  .هصَتات شَرا تا اهضای رییس اتالؽ هیشَد.
تثصرُ سِ ۺ هذرک تخصصی حفظ قرآى تا اهضای ٍزیر فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی ٍ رییس سازهاى تثلیغات اسالهی صادر خَاّذ شذ.
ماده پنج  :دارًذگاى هذرک تخصصی حفظ قرآى ،از هسایای درجات یک تا پٌج ٌّری ،هَضَع هصَتِ جلسِ  ۵۴۷شَرای ػالی اًقالب فرٌّگی ترخَردار خَاٌّذ شذ.
ماده شش :از اتتذای هْر هاُ  ،۱۳۸۵استفادُ از ّر گًَِ هسایای قاًًَی هرتَط تِ حافظاى قرآى در هراکس هختلف کشَر ،ترای هتقاضیاى جذیذ ،هٌَط تِ ارایِ هذرک تخصصی حفزظ قزرآى هٌزذرر در ایزي
آییيًاهِ هی تاشذ.
ماده هفت  :ایي آییي ًاهِ در ّفت هادُ ٍ سِ تثصرُ در جلسِ هَرخ  ۸۴ /۹/ ۸شَرای ػالی اًقالب فرٌّگی تِ تصَیة رسیذ ٍ جْت اجرا تِ سازهاى تثلیغات اسالهی اتالؽ هیشَد.

