گواهي پايان دوره آموزش قرائت قرآن كريم(سطح )1

استان.....................................

شماره:
تاریخ:

محل

«روخواني»

الصا ق عکس

گواهي ميشود؛
جناب آقاي/سركار خانم

فرزند

آموزش قرائت قرآن كريم (سطح  « )1روخواني »  ،از تاريخ
مؤسسه قرآني /خانه قرآن

داراي شماره ملي

صادره از

لغايت

در استان

متولد سال

در دوره

شهرستان

به مدت  64ساعت شركت نموده و با نمره (عدد  ..........حروف )..................................قبول شده است.

اميد است نامبرده با استمداد از الطاف خاصة خداوند سبحان ،نسبت به استمرار و طيّ دورههاي باالتر فراگيري كالم اهلل مجيد اهتمام روزافزون داشته باشد.
................... ...............

.................... ...............

رئيس اداره تبليغات اسالمي

كارشناس امور قرآني

شهرستان .......................

این گواهینامه بدون مهرو امضا فاقد اعتبار بوده و یک نسخه می باشد.

گواهي پايان دوره آموزش قرائت قرآن كريم(سطح )2

استان.....................................

شماره:

محل
الصا ق عکس

«روانخواني و صحت قرائت نماز»

تاریخ:

گواهي ميشود؛
جناب آقاي/سركار خانم

فرزند

داراي شماره ملي

آموزش قرائت قرآن كريم (سطح  « )2روان خواني »  ،از تاريخ
مؤسسه قرآني /خانه قرآن

لغايت

صادره از

متولد سال

در استان

شهرستان

در دوره

به مدت  64ساعت شركت نموده و با نمره (عدد  ..........حروف )..................................قبول شده است.

اميد است نامبرده با استمداد از الطاف خاصة خداوند سبحان ،نسبت به استمرار و طيّ دورههاي باالتر فراگيري كالم اهلل مجيد اهتمام روزافزون داشته باشد.

................... ...............

.................... ...............

رئيس اداره تبليغات اسالمي

كارشناس امور قرآني

شهرستان .......................

این گواهینامه بدون مهرو امضا فاقد اعتبار بوده و یک نسخه می باشد.

گواهي پايان دوره آموزش قرائت قرآن كريم(سطح )3
«فصيحخواني»

استان.....................................

شماره:
تاریخ:

محل
الصا ق عکس

گواهي ميشود؛
جناب آقاي/سركار خانم

فرزند

داراي شماره ملي

آموزش قرائت قرآن كريم (سطح  « )3فصيحخواني »  ،از تاريخ
مؤسسه قرآني /خانه قرآن

لغايت

صادره از
در استان

متولد سال

در دوره

شهرستان

به مدت  64ساعت شركت نموده و با نمره (عدد  ..........حروف )..................................قبول شده است.

اميد است نامبرده با استمداد از الطاف خاصة خداوند سبحان ،نسبت به استمرار و طيّ دورههاي باالتر فراگيري كالم اهلل مجيد اهتمام روزافزون داشته باشد.
................... ...............

.................... ...............

رئيس اداره تبليغات اسالمي

كارشناس امور قرآني

شهرستان .......................

این گواهینامه بدون مهرو امضا فاقد اعتبار بوده و یک نسخه می باشد.

