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آزهَى سراسری قرآى ٍ عترت
)اسفىد (9911

ٍزارت فرٌّگ ٍ ارشاد اسالهی

هعاًٍت قرآى ٍ عترت

باسوِ تعالی

مقدمٍ:
یکی اص اسکاى صیشتٌایی تَسعِ فشٌّگ لشآًی ،تعوین ٍ تعویك هفاّین لشآى کشین ٍ هعاسف اّلتیت(علیْنالسالم) دس هیاى آحاد خاهعِ
است کِ اص عشیك استثاط ٍ اًس ّشچِ تیطتش تا هضاهیي آیات کالم ٍحی ٍ آهَصُّای گْشتاس عترشت (علریْنالسرالم) دس خاهعرِ هحمرك
هیضَد.
اص ایيسٍ ،حوایت اص تشًاهِّای آهَصضی تشای تحمك ایي ّذف ٍ تالش تشای کاسآهذی ٍ اثشتخطی ّشچِ تیطتش ایي تشًاهِّا
اص هأهَسیتّای ساّثشدی هعاًٍت لشآى ٍ عتشت ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی است .تشگضاسی هرٌمن ٍ سراهًِ آصهرَىّرای
سشاسشی لشآى ٍ عتشت یکی اص الذاهات هْن ،هصم ٍ تأثیشگزاس دس ایي ساتغِ است کِ دس کٌاس سایش حوایتّای هادی ٍ هعٌَی،
اص خولِ فعالیتّا ٍ تشًاهِّای آهَصضی هؤسسات ٍ هشاکض لشآًی سشاسش کطَس ٍ تا ّذف حوایت ٍ تستشسراصی ّشچرِ هغلرَتتش
آهَصش هفاّین لشآى ٍ هعاسف اّلتیت(علیْنالسالم) دس سشاسش کطَس اًدام هیپزیشد.
ضیَع تیواسی کشًٍا اگشچِ غالة ًمام ّرای آهَصضری سا دسرتخَش آسریة خرذی سراوت ،تراٍخَد ایري اهرا ،ایري تْذیرذ
دستاًذسکاساى تشگضاسی آصهَى سا تِ اتخار فشصتّایی ًَ هاًٌذ ضیَُّای هداصی دس تشگضاسی آصهَى سَق دادُ است .ترش ایري
اساس هعاًٍت لشآى ٍ عتشت ،تغییش فشآیٌذ تشگضاسی آصهَى سا تِ سَی تشگضاسی ایٌتشًتی دس دستَس کاس وَد لرشاس دادُ اسرت ترا
عالٍُ تش حفؼ سالهت لشآىآهَصاى عضیضّ ،نگام تا خشیاى تَسعِ فٌاٍسیّای ًَیي ،ایي فشصت دس هسیش اثشتخطی ّشچِ تْترش
کوی ٍ کیفی آهَصُّای لشآًی دس خاهعِ لشآًی لشاس گیشد.

اَداف ي راَبردَای آزمًن:
 .1سٌدص ٍ اسصیاتی کوی ٍ کیفی عولکشد آهَصضی هؤسسات ٍ هشاکض لشآًی کطَس؛
 .2تمَیت اًگیضُ دس هیاى عوَم هشدم خاهعِ تِ ٍیژُ ًَخَاًاى ٍ خَاًاى تشای فشاگیشی هعاسف لشآى ٍ عتشت؛
 .3خْتدّی آهَصشّای لشآى ٍ عتشت دس هؤسسات ٍ هشاکض لشآًی سشاسش کطَس؛
 .4ضٌاسایی ٍ هعشفی ًخثگاى ٍ استعذادّای دسوطاى لشآًی تِ ٍیژُ دس گشٍُ سٌی ًَخَاًاى ٍ خَاًاى؛
 .5تِ سٍص سساًی ٍ تکویل تاًک خاهع اعالعات لشآًی کطَس دس سضتِّای هختلف آهَصش لشآى ٍ عتشت؛
 .6تَسعِ ٍ تمَیت آهَصشّای الکتشًٍیکی لشآًی؛
 .7استفادُ اص تستش فضای هداصی خْت اسصیاتی داًص لشآًی هخاعثیي؛
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الف -رشتههای آزمون:
آصهَى سشاسشی لشآى ٍ عتشت دس سال خاسی ،دس  3گشٍُ اهتحاًی ٍ  14سضتِ ضاهل:
 )1گشٍُ تشخوِ ٍ هفاّین لشآى کشین ( 2سضتِ)؛  )2گشٍُ هعاسف اّل تیت (علیْنالسالم) (3سضتِ)؛  )3گشٍُ حفؼ لشآى کشین ( 9سضتِ)؛
تِ ضشح خذٍل ریل تشگضاس وَاّذ ضذ.
عٌَاى گرٍُ

ردیف

عٌَاى رشتِ

هٌابع آزهَى

ترجوِ ٍ هفاّین قرآى کرین

1

ترجوِ سَرُ بقرُ

قرآى کرین با ترجوِّای هتداٍل

( 2رشتِ)

2

تفسیر سَرُ بقرُ

تفسیر ًوًَِ

3

حفظ ٍ هفاّین ًْجالبالغِ

ًحَُ برگساری

ًاهِ ًْ 53جالبالغِ با

هعارف اّلبیت

(علیْنالسالم)

ترجوِّای هتداٍل
(ًاهِ اهام علی علیِ السالم تِ اهام
حسي هدتثی علیِ السالم)
دعای  42صحیفِ سجادیِ

( 3رشتِ)
4

حفظ ٍ هفاّین صحیفِ سجادیِ

با ترجوِّای هتداٍل
(دعای هکاسماهوالق)

5

سبک زًدگی هعصَهیي

(علیْن السالم)

بستِ آهَزشی

6

حفظ ٍ هفاّین جسء52

7

حفظ ٍ هفاّین جسء اٍل

8

حفظ ٍ هفاّین سَرُ بقرُ

9

حفظ ٍ هفاّین  5جسء اٍل

حفظ قرآى کرین

10

حفظ ٍ هفاّین  32جسء اٍل

قرآى کرین

(  9رشتِ)

11

حفظ ٍ هفاّین  35جسء اٍل

با ترجوِّای هتداٍل

12

حفظ ٍ هفاّین  42جسء اٍل

13

حفظ ٍ هفاّین  45جسء اٍل

14

حفظ ٍ هفاّین کل قرآى کرین

اینترنتی

اینترنتی +
شفاهی

ب -زمان برگساری آزمون:
آصهَى سشاسشی لشآى ٍ عتشت تِ صَست ایٌتشًتی دس ّفتِ اٍل اسفٌذهاُ  1399تشگضاس هیضَد.
ج -شرايط ثبتنام:
.1

ثثت ًام دس تواهی سضتِّای آصهَى تشای ّوِ داٍعلثاى بدٍى هحدٍدیت سٌی ،آزاد است.

ّ .2ش داٍعلة هیتَاًذ دس تواهی سضتِّای «غیشحفؼ لشآى کشین»( ،تذٍى هحذٍدیت) ثثت ًام ًوایرذ( .دس ٍالرع ّرش فرشد
تذٍى (هحذٍدیت سي) هیتَاًذ حذاکثش دس  6سضتِ ٍ دس گشٍُ حفؼ فمظ یک سضتِ ثثت ًام ًوایذ)
 .3کاسکٌاى ستادی هعاًٍت لشآى ٍ عتشت حك ضشکت دس آصهَى سا ًذاسًذ.
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ه -نحوه برگساری آزمون:
 .1آصهَى دس ّوِ سضتِّا تِ صَست ایٌتشًتی (هداصی) تشگضاس هیضَد.
تثصشُ :داٍعلثاى سضتِ حفؼ کل دس صَست کسة حذ ًصاب هصم دس آصهَى ،هی تایست دس آصهَى ضفاّی ًیض ضشکت ًوایٌذ.
 .2صهاى ،ساعت ٍ هکاى تشگضاسی آصهَى ضفاّی حفؼ کل پس اص اعالم ًتایح آصهَى هداصی ترِ هٌتخثراى اعرالعسسراًی
وَاّذ ضذ.
 .3داٍعلثاى پس اص ثثت ًام ،دس صهاى اعالم ضذُ تا هشاخعِ تِ دسگاُ ثثت ًام آصهَىً ،سرثت ترِ ضرشکت دس آصهرَى الرذام
وَاٌّذ کشد.
ّ .4وِ داٍعلثاًی کِ دس سال گزضتِ هَفك تِ کسة ًوشُ لثَلی ضذُاًذ ،هیتَاًٌذ هدذداً دس آصهَى سال خاسی ثثتًرام ٍ
ضشکت ًوایٌذ.
تثصشُ :1تعذاد ٍ سغح سؤاهت ٍ ّوچٌیي ضیَُ تشگضاسی آصهَى دس سدُ سٌی صیش  10سال تا سایشیي هتفاٍت وَاّذ تَد.
تثصشُ :2تعذاد سؤاهت تشای سدُ سٌی صیش  10سال دس سضتِّای حفؼ حذالل  ٍ 20حذاکثش  40سؤال وَاّذ تَد .ضوٌاً تشای
ایي دستِ اص داٍعلثاى صشفاً سؤاهت اص صحت حفؼ تَدُ ٍ سؤاهت هفاّین لحاػ ًخَاّذ ضذ.
و -منابع آزمون:
ردیف

عٌَاى رشتِ

هٌابع آزهَى

1

ترجوِ سَرُ بقرُ

قرآى کرین با ترجوِّای هتداٍل

2

تفسیر سَرُ بقرُ

تفسیر ًوًَِ

3

حفظ ٍ هفاّین ًْجالبالغِ

ًاهِ ًْ 53جالبالغِ با ترجوِّای هتداٍل
(ًاهِ اهام علی علیِ السالم تِ اهام حسي هدتثی علیِ السالم)

4

حفظ ٍ هفاّین صحیفِ سجادیِ

5

سبک زًدگی هعصَهیي

دعای  42صحیفِ سجادیِ با ترجوِّای هتداٍل
(دعای هکاسماهوالق)

بستِ آهَزشی ساهاًِ imanoor.com

(علیْن السالم)

6

حفظ ٍ هفاّین جسء52

7

حفظ ٍ هفاّین جسء اٍل

8

حفظ ٍ هفاّین سَرُ بقرُ

9

حفظ ٍ هفاّین  5جسء اٍل

10

حفظ ٍ هفاّین  32جسء اٍل

11

حفظ ٍ هفاّین  35جسء اٍل

12

حفظ ٍ هفاّین  42جسء اٍل

13

حفظ ٍ هفاّین  45جسء اٍل

14

حفظ ٍ هفاّین کل قرآى کرین

قرآى کرین
با ترجوِّای هتداٍل
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ز -نحوه ثبتنام:
 .1تواهی اهَس هشتَط تِ ثثت ًام اص عشیك پایگاُ ایٌتشًتی تِ ًطاًی  www.quranedu.irاًدام هیضَد.
 .2صهاى ثثتًام دس آصهَى ،اص تاسیخ  99/32/32لغایت  99/32/52است.
تبصرهٍ :یشایص اعالعات داٍعلثاىّ ،وضهاى تا ثثتًام اهکاىپزیش هیتاضذ.
 .3اص آًدا کِ لشاس است کلیِ اهَس هشتَط تِ آهَصش (هذیشیت کالسّا ،ثثت اعالعات هشتیراى ،لرشآى آهرَصاى ترِ تفکیرک
کالسّا) دس ساهاًِ  www.quranedu.irتَسظ هؤسسات اًدام ضَد ضشٍسی اسرت کرِ هؤسسرات اص تراسیخ 99/8/24
لغایت  99/9/15تا هشاخعِ تِ ساهاًِ ًسثت تِ ثثت اعالعات هَسسِ ٍ دسج تواهی هَاسد وَاستِ ضذُ الذام ًوایٌذ.
تبصرُ :دس صَست عذم ثثت اعالعات هَسسِ ،ساهاًِ تِ عَس وَدکاس اخاصُ ثثت ًام دس آصهَى سا تِ ّیچ کذام اص داٍعلثاى آى
هؤسسِ ًخَاّذ داد.
ح -مبلغ ثبتنام:
 .1تِ دلیل تشگضاسی آصهَى تِ ضیَُ هداصی ،دس ایي دٍسُ ّضیٌِ ثثتًام دس آصهَى تشای ّشیک اص داٍعلثاى تا کراّص حرذٍد
 30دسصذی تِ ًسثت سال گزضتِ ،دس ّش یک اص سضتِّای اهتحاًی هثلغ ّ 5ضاس تَهاى هیتاضذ کرِ خْرت ترأهیي تخطری اص
ّضیٌِّای آصهَى اوتصاظ وَاّذ یافت.
 .2هثلغ پشداوت ضذُ دس ایي آصهَى ،هستشّد ًخَاّذ ضذ ٍ تشای آصهَىّای تعذی ًیض لاتل استفادُ ًویتاضذ.
ط -تقدير از برگسيدگان آزمون:
 .1پس اص اعالم ًتایح آصهَى ،تِ ً 2500فش (ً 2000فش تاهی  10سال ٍ ً 500فش صیش  10سال) اص تشگضیذگاى آصهرَى ترِ
لیذ لشعِ تِ ضشح خذٍل صیش خَایض ًمذی اّذاء هیضَد.
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ردیف

رشتِ

ًورُ آزهَى هجازی

ًورُ شفاّی

هبلغ جایسُ ًقدی
(سیال)

تعداد برًدگاى

1

حفؼ کل لشآى کشین

 75تِ تاه

100

10/000/000

تذٍى هحذٍدیت

2

حفؼ کل لشآى کشین

 75تِ تاه

 90تِ تاه

3/000/000

تذٍى هحذٍدیت

 75تِ تاه

-

1/500/000

تِ لیذ لشعِ ً 500فش

1/000/000

تِ لیذ لشعِ ً 2000فش

3
4

تواهی سضتِّا
ردُ سٌی تا  32سال (تدض حفؼ کل)

تواهی سضتِ ّا
ردُ سٌی باالی  32سال (تدض حفؼ کل)

 75تِ تاه

 .3حذ ًصاب لثَلی دس آصهَى خْت اعغای گَاّیٌاهِ ًوشُ  75هیتاضذ.
 .4تِ ًفشاتی کِ هَفك تِ کسة حذ ًصاب لثَلی ضًَذ گَاّیٌاهِ پایاى دٍسُ اعغاء هیضَد.
سـتاد اجـرایی
آزهـَى سـراسـری قرآى ٍ عترت
4

جدٍل بَدجِ بٌدی سؤاالت
وًزدَمیه ديرٌ آزمًن سراسری قرآن ي عترت
اسفٌدهاُ 3599

رشتِّای حفظ
تعذاد سؤاالت

تعذاد سؤاالت

صحت حفظ

مفاهيم

حفظ و مفاهيم جسء  03قرآن

30

7

03

حفظ و مفاهيم جسء اول قرآن

30

7

03

03

حفظ و مفاهيم سوره بقره

30

7

03

03

حفظ و مفاهيم  5جسء اول قرآن

03

03

03

03

حفظ و مفاهيم  03جسء قرآن

03

03

03

03

حفظ و مفاهيم  05جسء قرآن

05

03

05

05

حفظ و مفاهيم  33جسء قرآن

03

03

53

53

حفظ و مفاهيم  35جسء قرآن

03

03

53

53

حفظ و مفاهيم كل قرآن

53

03

03

03

عنوان رشته

مجموع سؤاالت

زمان پاسخگويي
03

سایر رشتِّا
تعذاد

تعذاد سؤاالت

سؤاالت حفظ

موضوع آيه و

آيه و عبارت

عبارت

ترجوِ سَرُ بقرُ

3

3

5

تفسیر سَرُ بقرُ

3

03

3

3

حفؼ ٍ هفاّین ًْحالثالغِ

03

5

3

0

3

حفؼ ٍ هفاّین صحیفِ سدادیِ

03

5

3

0

3

03

-

-

-

-

-

03

عنوان رشته

سثک صًذگی هعصَهیي

(علیْن السالم)

ترجمه
واشگان

تعذاد سؤاالت

تعذاد سؤاالت

تعذاد

ترجمه عبارت

ترجمه عبارت

سؤاالت

(عربي به فارسي)

(فارسي به عربي)

درك مفهوم

05

03

3

03

3

33

03

03

03

03

03

03

03

03

03

مجموع

زمان

سؤاالت

پاسخگويي

03

[

رشتِّای حفظ «زیر  01سال»
عنوان رشته

تعذاد سؤاالت صحت حفظ

مجموع سؤاالت

زمان پاسخگويي

حفظ جسء  03قرآن

33

33

35

حفظ جسء اول قرآن

33

33

35

حفظ سوره بقره

35

35

03

حفظ  5جسء اول قرآن

35

35

03

حفظ  03جسء قرآن

03

03

05

حفظ  05جسء قرآن

03

03

05

حفظ  33جسء قرآن

05

05

03

حفظ  35جسء قرآن

03

03

05

حفظ كل قرآن

03

03

05

5

