بسمهتعالي

شیوه نامه اجرایی حمایت از آموزش حفظ جزء سیام قرآن کریم در سال 3179

مشخصات
عنوان برنامه

حمایت از آموزش حفظ جزء سیام قرآن کریم

عنوان محور كلي

طرح ملي حفظ قرآن كریم

اعتبار برنامه (ریال)

030.738773777
 443767نفر

واحد و حجم عمليات

0873777

اعتبار واحد(ریال)

سنوات اجرا (ذكر كنيد)

-

زمان پيشبيني

از

00/74/70

سابقه ندارد

در این گستره و با این روش سابقه ندارد

شده براي اجرا

تا

00/07/70

سابقه اجرا

چكيده طرح
حفظ آيات نوراني قرآن كريم از سرآغاز نزول اين كتاب آسماني ،همواره مورد تأكيد ،تأييد و اهتمام حضرت ختمي مرتبت محمد بن عبددا

صلد ي ا

ع يه و آله) بود و با عنايات ايشان ،مورد توجه و اشتياق مس مانان لدر اسالم نيز قرار گرفت .آن حضرت در روايتي واال فرمودند:

«مَنْ قَرَأ القرآنَ عَنْ حَفْظِهِ ثُمَّ ظَنَّ أنَّ اهللَ تَعالي اليَغْفِرُهُ فَهُوَ مِمَّن اسْتَهْزَأ بِآياتِ اهلل»
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هر كس قرآن را از حفظ تالوت كند و سپس گمان برد كه خداوند متعال او را نميآمرزد ،از كساني است كه آيات خدا را به تمسخر گرفته است.

در ايران اسالمي نيز حفظ قرآن پيشينهاي ديرينه دارد و در دهههاي اخير و به بركت پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي ،در ميان عموم مردم و به ويدهه
جوانان جايگاهي ويهه يافته است .شاهد اين سخن خردساالن ،نوجوانان و جوانان پرشماري هستند كه به عنوان «حافظان كل قرآن» در جداي جداي ايدن
كشور درخشيده اند و با حضور در محافل نوراني قرآن در داخل و خارج كشور ،موجب آبروي هرچه بيشتر شيعه و كشور اسالمي ايران شددهاندد .در ايدن
مقام ،شايسته است از زحمات خالصانه و بي شائبه اساتيد و پيشكسوتان حفظ قرآن ،كه در قالب ج سات حفظ و يا در پوشش مؤسسات و مراكز قرآني ،به
تربيت حافظان كالم وحي پرداختهاند ،لميمانه سپاسگزاري شود.
سازمان دارالقرآنالكریم نيز در راستاي اجراي طرح ملي حفظ قرآن كریم  -مصوب شوراي توسعه فرهنگ قرآني  -برر اسرام منویرات مقراظ معهرم رهبرري
(مُدّظله) و عمل به بند  1وظايف سازمان ،مصرّح در سند راهبردي سازمان دارالقرآن الكريم صبا موضوع« :تالش در جهت توسعه كمي
قرونكریم در بخشهي «تربفت نفر

كفيي وزيو شهيي

انسين »« ،وزو شهي تخصص » «وزو شهي عموز » در رشتههي قرائت ،حيظ ،ترجمه ،زييهفم تيسفر قيرون »)،

ك ّيات و دستورالعمل اجرايي «برگزاري دورههاي آموزش حفظ جزء  13قرآنکریم» را پس از بازنگري و انجام برخي الالحات جهت اجرا در سال  1931ارائه
مينمايد .در همين راستا در برنامه و بودجه استاني سازمان دارالقرآن الکریم – مطابق مفاد تفاهم نامه همکاري مبادلره شرده برا ادارات كرل تبليارات اسر مي
استان ها -در سال  ،00تربيت 443767نفر حافظ جزء  .7قرآن كریم ،به شرح پيوست در نهرگرفته شده است.

اهداف رفتاري
اهداف كمي

تربيت  443767نفر حافظ جزء  .7قرآن كریم
 -0تحقق منویات مقاظ معهم رهبري در راستاي تربيت  07ميليون حافظ قرآن كریم در كشور

اهداف كيفي

 -2زمينهسازي براي انس عموظ مردظ با آیات معارف قرآن كریم
 -.تثبيت ،تعميق و تحکيم آموزههاي قرآن كریم در جامعه اس مي
 -4زمينهسازي براي توسعه فرهنگ و جایگاه حفظ قرآن در كشور

 .1كنزالعمال ،ج  ،1حديث .7911
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برنامهريزي عملياتي مراحل اجرا ،وظايف مجريان و زمانبندي

مقطع زماني

ردیف

مسئول اجرا

زمان اجرا

مراحل

0

تهيه شناسنامه و مختصات اقدامات ملي

دبيرخانه اعطاء مدرک به حافهان قرآن كریم

2

برنامه ریزي و تدوین اولویتها در اقدامات ملي اب غ شده

دبيرخانه اعطاء مدرک به حافهان قرآن كریم

*

.

تهيه كارنماي اقدامات

دبيرخانه اعطاء مدرک به حافهان قرآن كریم

*

00/2/02

4

اب غ اقدامات و برنامههاي مربوطه استاني به ادارات كل تبلياات اس مي

دبيرخانه اعطاء مدرک به حافهان قرآن كریم

*

00/7./01

00/7./06

1

اجراي اقدامات و برنامههاي مربوطه

00/74/70

00/07/02

(مسئول اجراي هر مرحله اعم از واحد مجري ،معين،
دستگاهها و مراكز ،ادارات كل استان ها و ...دقيقاً ذكر شود)

پيش ازاجرا

دبيرخانه اعطاء مدرک به حافهان قرآن كریم و ادارات كل
تبلياات اس مي استانها

فرايند نظارت و ارزيابي اجرا: :
ادارات امور قرآني ادارات کل تبليغات اسالمي استانها وظيفه ارزيابي و نظارت بر حسن اجراي اين طرح را به عهده دارند.

2

حين

پس از

اجرا

اجرا

ازتاریخ

تاتاریخ

*

00/2/0

00/2/0

00/2/8

00/2/02

00/2/01

*

 مالحظات (نكات حائز اهمیت ،مقررات عمومی ،ضوابط خاص) :
 -1لزوم تسهیم مناسب حجم عملیات پیش بینی شده در تفاهم نامه همکاری سال  79سازمان دارالقرآن الکریم و ادارات کل تبلیغات
اسالمی استانها و حجم عملیات پیش بینی شده از محل فصل  5استان با رعایت آمایش سرزمین .
 55 -2درصد سرانه اعتبار حمایتی پیش بینی شده در تیر ماه و مردادماه سال جاری طی دو مرحله تخصیص و پرداخت می شود و
تخصیص  55درصد اعتبار باقیمانده منوط به قبولی فراگیران در ارزشیابی پایان دوره آموزشی و ارائه گزارش خواهد بود
 -3رعایت «شرایط ورودی و ثبت نام از داوطلبان»« ،شرایط تأمین و بکارگیری معلمان» و به ویژه رعایت «بودجه بندی دروس و سیر
آموزشی پیش بینی شده» در این شیوه نامه
 -4ضروریست نظارت الزم بر حسن اجرای ضوابط و برنامه آموزشی توسط اداره امور قرآنی استان.
 -5به لزوم تمرین و ممارست فراگیران در جهت تثبیت محفوظات؛
 -6با عنایت به این که در سال جاری طرح آموزشی بشارت موسوم به ( ) 2551نیز به حفظ جزء سی ام قرآن کریم اختصاص یافته و-
بر اساس بودجه بندی اعالم شده -آزمون پایانی آن در شهریور ماه سال جاری مشتمل بر سور مبارکه «ناس» تا «زلزال» خواهد
بود؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن رعایت بودجه بندی شیوه نامه پیوست ،شرکت کنندگان در طرح آموزش حفظ جزء  05قرآن
کریم ،در فرآیندی که متعاقبا اعالم خواهد شد ،در طرح ( )2551مشارکت داده شوند.
 مراحل اصلی حفظ و مرور آیات قرآن کریم به طور اختصار:


صحت روانخوانی

اطمینان یافتن از صحت روانخوانی با گوش کردن به نوار ترتیل و دقت در خواندن آیات .در این خصوص بهترر اسرت از نوارهرای
اساتیدی چون منشاوی ،خلیل الحصری یا پرهیزکار استفاده گردد.
 تقطیع و تقسیمبندي

تقسیم قطعه مورد نظر به قطعات کوچکتر که البته هر چه تعداد این قطعات کمتر باشد بهتر است.


توجه به ارتباط لفظی و معنایی بین کلمات ،جمالت و آیات و استفاده از آن

در این مرحله موارد زیر انجام پذیرد -2 :ضمن مراجعه به ترجمه و تفسیر آیات موردنظر ،ارتباط معنایی بین اجزای یك قطعره در
ذهن فرد نقش بندد و حتیالمقدور ارتباط الفاظ آیات ،مورد بررسی قرار گیرد-1 .پس از توجه به ارتباط لفظی و معنایی ،سعی شود
تصویر قطعه یا صفحه مورد حفظ نیز به حافظه سپرده شود(اصطالحاً صفحه مورد نظر عکس برداری شود).
 تكرار و روانخوانی

مقدار تکرار به قدرت حافظه ،میزان آشنایی افراد با زبان عربی و دیگر عوامل بستگی دارد و باید تا آنجا ادامه یابد که فرد ،توانایی
از حفظ خواندن عبارت یا آیه را در خود بیابد.


خواندن قطعه از حفظ :

مرحله بعد خواندن قطعه از حفظ است و فرد باید کل قطعه را بدون اشتباه و مکث از حفظ تالوت نماید .شایان ذکر است در صورت
بروز اشتباه یا فراموشی ،پس از مراجعه به قرآن الزم است قطعه موردنظر از ابتدا و از حفظ خوانده شود و این امر تا آنجا ادامه یابد
که حافظ بتواند کل قطعه را صحیح تالوت نماید.


اتصال قطعات :

بعد از حفظ هر قطعه الزم است مجموعه محفوظات جدید ،از حفظ مورد بازخوانی قرار گیرد؛ تا آنجا که فرد بتوانرد تمرامی آیرات
روزانه خود را از حفظ بخواند.
 مرور در کوتاه مدت :

الزم است پس از اتمام حفظ ،آیات حفظشده در همان روز چندین بار (حداقل ده بار) از حفظ تکرار شود.
 مرور در بلند مدت :

در این مرحله الزم است آیاتی که در روزهای گذشته حفظ شده اند ،مرور و تثبیت شوند .شایان ذکر است که حتی بهترین حفراظ
قرآن کریم نیز از این مورد مستثنی نیستند.


پرسش :

پس از حفظ و مرور ،شخص باید در معرض پرسش و امتحان قرار گیرد و یا به صورت مباحثه با حفاظ دیگرر بره مررور محفوظرات
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بپردازد.
 شرایط شرکتکنندگان:
 -1دارابودن حداقل  17سال سن.
 -7تس ط به روانخواني قرآن كريم يا قبولي در آزمون ورودي مربوطه.
 استانداردهاي آموزشی:
 ویژگیهاي معلّم:
 -1آشنايي با الول و قواعد نظري و عم ي تدريس مباحث حفظ قرآن كريم؛
 -7داراي سابقه تدريس حفظ قرآن كريم حداقل به مدت  7سال؛
 -9برخورداري از تس ّط ع مي الزم در زمينه حفظ قرآن كريم؛
 -4حفظ حداقل جزء سيام قرآن و آشنايي با مفاهيم سورههاي مورد تدريس؛
 -5برخورداري از وجهه اسالمي و قرآني مناسب و بياني روان ،شيرين و جذاب براي تأثيرگذاري هر چه بيشتر بر مخاطبان؛
 روش تدریس :فعّال ،توضيحي ،پرسش و پاسخ ،تمرين عم يصكارورزي) و...
 تجهیزات ،امكانات و وسایل مورد نیاز :تخته سفيد ،دورههاي ترتيل و ...
 مكان دوره :تمامي اماكني كه امكان تشكيل كالس در آنجا وجود داشته باشد صبا اولويت مراكز فرهنگي و مذهبي).
 آییننامة برگزاري آزمونها (ویژة طرحهاي حفظ نیمجزء پایانی ،جزء سیام):
 آزمون ورودي
نحوه ارزشیابی این آزمون مطابق آزمون پایان دوره آموزش قرائت قرآن کریم (سطح  )1است و کسانی که بتوانند حد نصرا

قبولی ( 25از  )15را کسب کنند مجاز به شرکت در دوره خواهند بود.
 آزمون پایانی
معلّمان محترم باید اوالً با توجه به روند پیشرفت افراد در طول دوره و ثانیاً آزمون پایانی دوره که بر اسراس نکرات ذیرل اخرذ
خواهد شد ،نمره نهایی شرکتکنندگان را محاسبه و اعالم نمایند.
-2

برای آزمون پایانی از هر حافظ  1سؤال  8سطری (از قرآنهای رایج  25سطری) پرسیده میشود.

 -1این آزمون بر مبنای «آیین نامة داوری آزمونهای شفاهی طرحهای آموزشی حفظ قرآن کریم» (ضمیمة  )6و با استفاده از فرم
امتیازدهی (ضمیمة  )9برگزار میشود.
 -0نمرة این آزمون از  255محاسبه میشود و حدنصا قبولی کسب امتیاز  85از  26( 255از  )15میباشد.

 مراحل اجرایی :
 -7سازماندهی و برنامهریزی اجرایی طرح در استان :اداره امور قرآنی استان ،پس از اطالع از سهمیه استانی ،باید با دفاتر تابعه و
مراکز و موسسات دارای مجوز جهت برگزاری دورههای فوقالذکر هماهنگیهای الزم را صورت دهد و سهمیه استانی را بین دفاتر
استان تقسیم نماید.
 -8تبلیغات و اطالعرسانی مناسب و مؤثر در سطح استان و شهرستانها:تبلیغات برگزاری کالسها عالوه بر تبلیغات متمرکز سازمان دار
القرآن الکریم ،باید به طور استانی نیز از جانب اداره امور قرآنی استان و مراکز تابعه ،با استفاده از صدا و سیما ،نماز جمعه ،جراید،
پالکارد و اطالعیه صورت پذیرد.
 -9ثبتنام از عالقمندان و کالسبندی آنها (به تفکیك جنسیت)؛
 -11هماهنگی با معلّمان دوره با توجه به سن و جنس متعلّمان؛
 -11تهیه امکانات و ملزومات آموزشی و کمك آموزشی :اداره امور قرآنی استان قبل از برگزاری و همچنین در طول دوره نسبت به تهیه
کتب مربوطه ،وسایل کمك آموزشی ،اوراق آزمونهای ورودی و پایانی و انتخا و تدارك مکانهای مناسب جهت برگزاری کالسها
اقدام نماید.
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 -12انتخا و تدارك مکانهای مناسب جهت برگزاری کالسها؛
 -13ارزیابی و بازرسی از دورهها در طول برگزاری :اداره امور قرآنی استان جهت باال بردن هر چه بیشتر کیفیت آموزشی کالسها و رفع
نواقص و اشکاالت احتمالی باید در طول دوره ،حداقل دوبار نسبت به ارزیابی و بازرسی آنها اقدام نماید.
-14تهیه و ارسال فرمهای آمار و اطالعات پایانی دوره؛
 -15هماهنگی با مرکز در طول برگزاری دوره و اعالم کتبی تعداد دورههای در حال اجرا؛
 -16ارزیابی کالسها با برگزاری آزمون پایانی طرح در قالب مسابقه؛
 -17بایگانی و نگهداری اسناد هزینهها جهت تسویه حسا نهایی؛
 -18ارسال گزارش تفصیلی و فرمهای تکمیلشده ضمیمه ،پس از اجرای طرح ،در اسرع وقت به مرکز؛
 -19قدردانی از  0نفر برتر هر کالس در قالب اهدای جایزه و بر طبق هزینههای مندرج در ابالغیه مالی.

آییننامة انضباطی :
 -21حضور متعلّمان در کلیه جلسات آموزش حضوری الزامی است.
 -21حداکثر غیبت موجّه در طول هر یك از دورهها یك سوم مجموع جلسات آموزشی میباشد (مشروط بر ارائه ادلّه قابل قبول).
 -22تمامی متعلمان موظف به حفظ شئونات رفتاری و ظاهری از جمله حفظ کامل حجا (برای خواهران) و پوشش مناسب (برای
برادران) میباشند.

 نكات مهم :
 -23شایسته است پیش از برگزاری دورهها ،با کمك یکی از حفاظ باتجربة استان ،طی جلسه یا جلساتی نسبت به توجیه کادر
آموزشی جهت تبیین اهداف و شیوههای تدریس درس موردنظر ،اقدام شود.
 -24مکان کالسها از نظر امکانات آموزشی و عمومی ،از قبیل داشتن نور مناسب ،تخته ،سرویس بهداشتی و مطبوع بودن محیط و ...
باید در حدّ مطلو باشد.
 -25سعی شود سهمیه مربوطه در کل استان به نسبت جمعیت و استقبال به طور مساوی تقسیم شود و کالسها در ناحیه خاصی
متمرکز نشوند.
 -26صدور کارت شناسایی برای تمامی شرکتکنندگان و تشکیل پروندههای مجزا برای آنان میتواند در اجرای هر چه منظمتر
کالسهای آموزشی و جدیّت متعلّمان مؤثر باشد.
 -27ارائه یك نسخه از تصویر «جدول بودجهبندی دروس» و «نحوه ارزشیابی» ،در آغاز دورهها ،به معلمان الزامی است .بدیهی است
رعایت سرفصلهای مصوّ در ساعات آموزشی تعیینشده موجب کیفیت بیشتر دوره خواهد شد.
 -28الزم است کالسها به تفکیك جنسیت تشکیل گردد.
 -29اعتبارات در برنامههای استانی باید طبق آیین نامه محاسیه و پرداخت حق الزحمه فعالیت های قرآنی سال  2079ابالغی هزینه
گردد.

 جدول ساعات آموزشی:
ساعت
نام درس
حضوری
آموزش حفظ جزء سیام
قرآن کریم

44

غير
حضوری
44

درس
جمع
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شفاهي
 14از 72
ص 02از )122

ارزش آموزشي
«به ساعت»

 37ساعت

 جدول بودجهبندي طرح :
جلسه

مباحث نظري

پرسش

3

مقدمه د بيان اهداف و مزاياي حفظ قرآن د توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )1د بيان اجمالي مفهوم سور ناس تا توحيد

پرسش از محفوظات پيشين متع مان

2

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )7د بيان اجمالي مفهوم سور مسد تا كافرون

پرسش از سور ناس تا توحيد

1

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )9د بيان اجمالي مفهوم سور كوثر تا قريش

پرسش از سور ناس تا كافرون

4

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )4د بيان اجمالي مفهوم سور فيل تا عصر

پرسش از سور ناس تا قريش

5

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )5د بيان اجمالي مفهوم سور تكاثر ،قارعه و عاديات

پرسش از سور مسد تا عصر

6

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )4د بيان اجمالي مفهوم سور زلزال ،بينه و قدر

پرسش از سور كوثر تا عاديات

9

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )1د بيان اجمالي مفهوم سور ع ق ،تين و انشراح

پرسش از سور فيل تا قدر

8

مرور و تثبيت محفوظات گذشته

پرسش از سور ناس تا انشراح

7

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )0د بيان اجمالي مفهوم سورة ضحي ،ليل و شمس

پرسش از سور تكاثر تا انشراح

33

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )3د بيان اجمالي مفهوم سوره ب د

پرسش از سور زلزال تا شمس

33

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )12د بيان اجمالي مفهوم سورة فجر

پرسش از سور ع ق تا ب د

32

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )11د بيان اجمالي مفهوم سوره غاشيه

پرسش از سور ضحي تا فجر

31

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )17د بيان اجمالي مفهوم سور اع ي و طارق

پرسش از سور ب د تا غاشيه

34

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )19د بيان اجمالي مفهوم سورة بروج

پرسش از سور فجر تا طارق

35

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )14د بيان اجمالي مفهوم سورة انشقاق

پرسش از سور غاشيه تا بروج

36

مرور و تثبيت محفوظات گذشته

پرسش از سور ناس تا انشقاق

39

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )15د بيان اجمالي مفهوم آيات سورة مطففين

پرسش از سور اع ي تا انشقاق

38

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )14د بيان اجمالي مفهوم سورة انفطار

پرسش از سور بروج تا مطففين

37

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )11د بيان اجمالي مفهوم سوره تكوير

پرسش از سور انشقاق تا انفطار

23

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )10د بيان اجمالي مفهوم سوره عبس

پرسش از سور مطففين تا تكوير

23

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )13د بيان اجمالي مفهوم سوره نازعات

پرسش از سور انفطار تا عبس

22

توضيح روشهاي حفظ و مرور ص )72د بيان اجمالي مفهوم سوره نبأ

پرسش از سور تكوير تا نازعات

21

مرور و تثبيت محفوظات گذشته  +جمعبندي و رفع اشكاالت

پرسش از سور ناس تا نبأ

--

آزمون پاياني در قالب مسابقه

6

