قال الصادق (عليهالسالم):
حافظ قرآى مه به (تعالين و دستورات) آى عول هيمنذ ،با سفيراى گراهي و نيل هوراه است.

هقام هعػن سّثشي (هذ غلِ العالي):
ٌّگاهي كِ قشآى دس دست ٍ دل جَاًاى قشاس گيشد ،چشناًذاص آيٌذُ تسي سٍشي ٍ اهيذتخش است.
دس پي هكاتثات ٍ دسخَاستْاي هتعذد حافػاى قشآىكشين اص تعييي ساصهاى يا ًْادي هشخص جْت صدذٍس هدذسكي
ٍاحذ ٍ هعتثش تشاي حافػاى قشآىكشين ،دتيشخاًِ شَساي عالي اًقالب فشٌّگي تِ دستَس سياست هحتشم جوَْس ،پس
اص تشكيل كاسگشٍّي تخصصي ،تشگضاسي جلسات تخصصي ٍ سايضًي تا ًوايٌذگاى جاهعِ قشآًي كشَس ،پيشدٌْادات سا
جْت اتخار تصويوي ًْايي تِ صحي علٌي شَسا اسائِ داد كِ دس ًْايت اعضاي شَسا پس اص تشسسي پديشًدَيس ،دس
جلسِ ( )573هَسخ ( ،)84/9/8آيييًاهِاي تِ عٌَاى «ضَاتط اسصياتي حافػاى قشآىكشين» سا تصدَية ٍ آى سا جْدت
اجشا تِ ساصهاى تثليغات اسالهي اتالغ ًوَد.
دس تخشي اص هصَتِ ايي آهذُ است :
«تِ هٌػَس ساهاًذّي ٍ تسْيل خذهتسساًي دستگاّْاي اجشايي كشَس تِ حافػاى قشآىكشينّ ،ش سال حذاقل يك
دٍسُ آصهَى تخصصي حفع قشآى كشين تِ ششح هَاد هٌذسج دس آيييًاهِ ،تشگضاس ٍ تِ قثَلشذگاى هدذس

تخصصدي

حفع اعطا هيشَد».
تشاساس اتالغيِ هزكَس ،هذس

تخصصي حفع قشآى ،دس پٌج دسجِ ٍ ،تا عٌاٍيي ٍ ششايط صيش تِ حافػاى قشآى اعطدا

خَاّذ شذ:
درجه تخصصي

شرايـط الزم

عنـواى

حافظ هوتاز قرآى ،آشنا با تفسـير و علـوم قرآنـي و دارا  01سـال

1

استاد حفظ قرآى

2

حافظ هوتاز قرآى

تسلط بر تالوت هرتل مل قرآى از حفظ ،ترجوه آيات و هفردات قرآى

3

حافظ مل قرآى

تسلط بر خوانذى مل قرآى از حفظ ،هوراه با درك هعنا آيات

4

حافظ  01جسء قرآى

5

حافظ  01جسء قرآى

سابقه تذريس و تربيت حافظاى قرآى

تسلط بر خوانذى بيست جسء پيوسته قرآى از حفظ؛ هوـراه بـا درك
هعنا آيات
تسلط بر خوانذى ده جسء پيوسته قرآى از حفظ؛ هوراه با درك هعنا آيات

ساصهاى تثليغات اسالهي پس اص دسيافت اتالغيِ شَساي عالي اًقالب فشٌّگي ،آى سا جْت تشسسي ٍ اجشا تِ سداصهاى
داسالقشآى الكشين ،حَصُ تخصصي ساصهاى تثليغات اسالهي دس اهَس قشآًي سپشد.
ساصهاى داسالقشآىالكشين ًيض جْت تشسسي حذٍد ٍ ثغَس كاس ٍ تصوينگيشي پيشاهدَى ًحدَُ اجدشاي ايدي اتالغيدِ ،تدا
تشكيل دتيشخاًِاي تذيي هٌػَس ،تا عٌَاى «دتيشخاًِ طشح اسصياتي ٍ اعطاي هذس

تخصصي تِ حفّاظ قشآى كدشين»

تا جذيّت ّشچِ تواهتش ،فشاّن ساختي صهيٌِ ّاي الصم تشاي اجشاي دقيق ،سدشيع ٍ ًػدامهٌدذ هصدَتِ هدزكَس سا دس
دستَس كاس قشاس داد.
تِ هٌػَس تصَية ضَاتط علوي ٍ دستَسالعلوْاي اجشايي ٍ ًػاست تش تشگضاسي آصهَىّا ،شَسايي هتشكل اص ّفت ًفش
اص كاسشٌاساى ٍ هتخصصاى قشآًي ٍصاستخاًِّا ٍ ساصهاًْا دس دتيشخاًِ طشح تشدكيل شدذ .پدس اص تدذٍيي ضدَاتط ٍ
دستَسالعولّاي اجشايي ،تا تصَية شَسا ،كويتِاي سِ ًفشُ تا ًام «كويتِ ًػاست» هتشكل اص يدك ًفدش كاسشدٌاس
قشائت قشآى ،يك ًفش كاسشٌاس حفع قشآى ٍ يك ًفش كاسشٌاس هفاّين ،تفسيش ٍ علَم قشآًي ،جْت ًػاست تش ًحدَُ
تشگضاسي آصهَىّا ٍ تشسسي ٍ تأييذ سؤاالت كتثي هشاحل اٍل ٍ سَم تشكيل شذ.
ايي آصهًَْا ّش سال حذاقل يك تاس دس سال تشگضاس ٍ تِ قثَلشذگاى هذس

تخصصي حفع قشآى اعطاء هيگشدد.

دبيرخانه طرح ارزیابی و اعطاي مذرك تخصصی به حفّاظ قرآن كریم
www.telavat.ir
120-66066166

