بسمه تعالي

ضوابط ثبتنام آزمونهاي ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي به حفاظ قرآن كريم
آزمون حفظ در دو بخش متفاوت برگزار می گردد که شرح آن در ذیل آمده است:
 -1طرح ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي به حفاظ قرآن كريم

به اطالع حافظان محترم قرآنکریم میرساند بر اساس مصوّبه جلسه ( )573شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ ( )84/9/8و به منظور ساماندهی و تسهیلل دهدمترسهانی دسهتگاهیای اجرایهی ک هور بهه
حافظان کالم وحی؛ سازمان دارالقرآنالکریم با همکاری ادارات کل تبللغات اسالمی سراسر ک ور ،دهملن دوره طرح «ارزیابی و اعطای مدرک تخصّصی به حفاظ قرآنکهریم» را طبه تویهلحات و یهواب
ذیل اجرا مینماید.
الفـ درجات اعطائی و شرایط الزم:
جدول شماره ()1
عنوان

درجه تخصصی

شرایط الزم

1

استاد حفظ قرآن حافظ ممتاز قرآن،آشنا به تفسلر و علوم قرآنی و دارای  10سال سابقه تدریس و تربلت حافظان قرآن کریم

2

حافظ ممتاز قرآن تسل بر تالوت مرتل کل قرآن از حفظ،ترجمه آیات و مفردات قرآن

3

حافظ کل قرآن

تسل بر دواندن کل قرآن از حفظ همراه با درک معنای آیات

4

حافظ  20جزء قرآن تسل بر دواندن  20جزء پلوسته قرآن از حفظ  ،همراه با درک معنای آیات

5

حافظ  10جزء قرآن تسل بر دواندن  10جزء پلوسته قرآن از حفظ  ،همراه با درک معنای آیات

بـ شرایط عمومی ثبتنام:

1ه حفظ حداقل ( )10جزء پلوسته قرآنکریم
2ه داشتن تابعلت ایرانی
جـ مدارک الزم جهت ثبتنام:

1ه تصویر صفحه اول شناسنامه
2ه تصویر کارت شناسایی ملی(پ ت و رو)
3ه تصویر عکس متقایی با زملنه روشن
 -4تصویر مدارک معافلت از آزمونیا (در صورت وجود)
تذکر مهم :
 -1هرگونه اشکال (عدم صحت اطالعات فرم ثبتنام ،ناقص بودن مدارک ،بزرگ یا کوچك بودن اندازه عکس و  )...در مدارک ارسالی ،موجب حذف از آزمون دواهد شد.
 -2در صورت قبولی در هر یك از رشته ها ارسال رونوشت شناسنامه و کارت ملی بیمراه یك قطعه عکس پ ت نویسی شده یروری دواهد بود و امکان استفاده از اسکن ارسالی وجود نخواهد داشت.

دـ مهلت ثبتنام:

به طور معمول هرساله از طری جدول زمانبندی و تقویم زمانی آزمونیا در آذرماه هرسال اعالم دواهد شد.
وـ اطالعات آزمونها :
جدول شماره ()2
مرحله

اول

عنوان آزمون

درک مفاهلم و حفظ قرآن

دوم حفظ
سوم ترجمه آیات و مفردات (ویژه حافظان کل)
چهارم تفسلر و علوم قرآنی(ویژه حافظان کل)

نوع آزمون

برگزار کننده

زمان آزمون

کتبی (چیار گزینه ای)

دارالقرآن الکریم ادارات کل تبللغات اسالمی استانیا

اردیبی ت ماه هرسال

شفاهی

دارالقرآن الکریم ادارات کل تبللغات اسالمی
(به صورت منطقه ای)

مرداد و شیریور هرسال

کتبی (چیار گزینه ای)

سازمان دارالقرآن الکریم

دیماه هرسال

کتبی (تستی و ت ریحی)

سازمان دارالقرآن الکریم

بیمن ماه هرسال

1ه شرط ورود به هر مرحله از آزمونیا ،قبولی در مرحله قبل از آن میباشد.
2ه شرکت متقایلان دریافت مدارک درجات  4،3و  5در مراحل اول و دوم آزمون ،متقایلان دریافت مدرک درجه  2در مراحل اول ،دوم و سوم و متقایلان دریافت مدرک درجه  1در تمامی مراحل
آزمون ه ذکر شده در جدول شماره ( )2ه الزامی است.
3ه محل برگزاری آزمونیا در استانیا ،توس دارالقرآن الکریم ادارات کل تبللغات اسالمی هر استان به طور جداگانه تعللن دواهد شد و مکان دقل آن یمن درج در کارت ورود به جلسه آزمون از طری
سایت تالوت نلز اطالعرسانی دواهد شد
4ه ورود به محل آزمون کتبی صرفا با کارت داوطلبی آزمون انجام می پذیرد و کارت ورود به جلسه آزمون نلز از  5روز قبل از آزمون از طری سایت تالوت قابل دریافت دواهد بود.
5ه  %80سؤاالت آزمون مرحله اول را ترجمه و مفاهلم و  %20دیگر را سؤاالت حفظ ت کلل میدهند.
6ه سؤاالت آزمون مرحله اول ،بر اساس ترجمههای رایج قرآن طرح دواهد شد و شرکتکنندگان میتوانند یکی از ترجمهها را (بهدلخواه) مطالعه نمایند.
 -7ساعت شروع آزمون ( )9/00صبح دواهد بود .متقایلان ساعت ( )8/00صبح به محل برگزاری آزمون مراجعه نموده و رأس ساعت ( )8/30صبح درب ورودی سالن بسته دواهد شد.

هـ شرایط معافیت از آزمونها :
نوع معافيت

توضيحات

عنوان معافيت

ردیف

 1کارشناسیارشد الیلات و معارف اسالمی(گرایش علوم قرآن و حدیث)

معاف از آزمون مرحله اول(درک مفاهلم و حفظ قرآن)

----

 2سطح سه حوزه (رشته علوم قرآنی و تفسلر)

معاف از آزمون مرحله اول(درک مفاهلم و حفظ قرآن)

----

دارندگان رتبههای اول تا پنجم سه دورهي قبـ از آزمـوه هرسـا در
مسابقات بلن المللی حفظ جمیوری اسالمی ایران و سایر ک ورها و ک هوری
اوقاف و امور دلریه ،نلروهای مسلح و ملی دان جویان.
3

تبصره :1افراد فوق به استثنای دارندگان رتبه در مسابقات نلروهای مسهلح از
شرکت در آزمون مرحله دوم(شفاهی) برای دریافت مدرک درجهات 1و 2نلهز
معاف هستند.

معاف از آزمون مرحله دوم (شفاهی حفظ قرآن)

جیت کسب مدارک درجات3 ،2 ،1و4و5

تبصره :2افراد مذکور حداكثر در دو دوره میتوانند از این امتلاز استفاده
نمایند.
 4دارندگان مدرک حفظ مربوط به اعطای مدرک کارشناسی و باالتر

معاف از آزمون مرحله دوم (شفاهی حفظ قرآن)

جیت کسب مدارک درجه 3و4و5

 5قبولشدگان در هر یك از مراحل آزمون دوره گذشته ،به شرط عدم دردواست ارتقای درجه ،از شرکت مجدد در آن مرحله معاف هستند.
تبصره  :1پذیرش معافلتهای مذکور (ردیف  1تا  ) 4از سوی دبلردانه اعطای مدرک به حفاظ منوط به اسکن و ارسال مدرک یا نامه تأیلدیه سازمان مربوطه در زمان ثبت نام بوده و به دردواست های
پس از اتمام ثبت نام ترتلب اثر داده نخواهد شد.
تبصره  :2یروری است کلله افراد م مول موارد فوق نلز همچون سایر متقایلان ،در مرحله اول و دوم ثبتنام نمایند.
متقایلان جیت کسب اطالعات بل تر میتوانند در میلت ثبت نام از ساعت  9الی  12با شماره تلفن (66956068ه )021تماس حاصل فرمایند.
 -2آزمون حفظ  5و  3جزء قرآن كريم

آزمون حفظ  5و  3جزء قرآن کریم با هدف آشنایی با سواالت و آمادگی حفاظ محترم بوده و به قبول شدگان از سوی اداره کل تبللغات اسالمی استان گواهلنامه قبولی اعطاء میگردد .محفوظات حفاظ
محترم نلز میبایست پلوسته باشد.

