آیین نامه
دوره تربیت داور حسن حفظ
قرآن کریم

عنوان دوره :دوره تربیت داور حسن حفظ قرآن کریم.
الف)اهداف دوره:
اهداف كلّي:
 .1زمینه سازی برای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ده میلیون حافظ قرآن؛
 .2تربیت داوران کارآمد در زمینه حفظ قرآن کریم.
اهداف جزيي:
 .1جذب و شناسایی استعدادهای درخشان در زمینه داوری حفظ قرآن؛
 .2تأمین نیروی انسانی مورد نیاز موسسات و کاس های تربیت حافظان؛
 .3آشنایی حافظان با مبانی کلّی داوری حفظ قرآن کریم؛
 .4آشنایی با فنون و مهارتهای عمومی و اختصاصی داوری حفظ قرآن؛
 .5آشنایی با مبانی اخاقی داوری
 .6استفاده از ظرفیت آموزشهای الکترونیکی و غیرحضوری.
 .7آشنایی با شیوه های داوری سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسامی
ب) شرايط شركت كنندگان
 )1تقیّد به شئون اسامی؛
 )2داشتن سامت جسمی و روحی؛
 )3تعهد به حضور منظم در کاسهای حضوری و مجازی و انجام تکالیف و برنامه ها؛
 )4حداقل تحصیات ،دیپلم یا اتمام پایه  2حوزه؛
 )5حداقل سن 18 :
 )6الف)حفظ ده جزء از قرآن کریم برای متقاضیان گواهینامه درجه سه(مجاز برای داوری مسابقات حفظ زیر ده جزء)
 )7ب)حفظ بیست جزء از قرآن کریم برای متقاضیان گواهینامه درجه دو(مجاز برای داوری مسابقات حفظ زیر بیست جزء)
 )8ج)حفظ کلّ قرآن کریم برای متقاضیان گواهینامه درجه یک (مجاز برای داوری تمامی مسابقات حفظ)
 )9تسلط به تجوید سطح یک
 )10پرداخت شهریه دوره به مبلغ صد هزار تومان.
ج) شرح دوره:
درسها و محتواهای اين دوره در پنج بخش
 )1مطالعه فایل های صوتی و آیین نامه داوری سازمان اوقاف و امور خیریه و آیین نامه سازمان تبلیغات
 )2قبولی در آزمون مقدماتی از فایل ها  ،آیین نامه و همچنین آزمون حسن حفظ
 )3شرکت در دوره حضوری سه روزه
 )4شرکت در کارورزی مجازی
 )5شرکت در کارورزی حضوری در شهرستان محل سکونت برنامه ریزی شده است.

د) محتوای آموزشي پیشنیاز:
رديف

عنوان درس

1

فایل های صوتی نحوه داوری استاد امیر آقایی

2
3

توضیحات
فایل ها در کانال دوره در پیام رسان ایتا
بارگذاری خواهد شد

آیین نامه داوری سازمان اوقاف و سازمان

فایل ها در کانال دوره در پیام رسان ایتا

تبلیغات

بارگذاری خواهد شد

آزمون حسن حفظ

آزمون اولیه به صورت تلفنی اخذ خواهد شد

ه) محتوای آموزشي دوره حضوری:
رديف

عنوان درس

تعداد جلسات

1

افتتاحیه

1

2

تشریح آیین نامه داوری

1

3

مبانی داوری سازمان اوقاف

1

4

مبانی داوری سازمان تبلیغات

1

5

نحوه هدایت حافظان

1

6

موارد کسر امتیاز

1

7

تشریح فرم داوری

1

8

نحوه طرح سوال

1

9

تفاوت داوری در مسابقات وکاس

1

12

کارگاه عملی

4

3

آزمون حسن حفظ

1

14

آزمون کتبی آیین نامه

1

و) محتوای آموزشي پس از دوره:
رديف

عنوان درس

1

کارگاه مجازی داوری

2

کارگاه حضوری داوری

3

صدور گواهینامه

توضیحات
بیست فایل صوتی از حفاظ با غلطهای عمدی در کانال
قرار داده خواهد شد و عزیزان موظفند فایل صوتی را
داوری کنند و سپس فرم داوری استاد اصلی در کانال قرار
داده شده و با فرم های ارسالی تطبیق داده خواهد شد
شرکت کنندگان با حضور در یکی از موسسات یا بقاع
شهر محل سکونت ،تاوت تعداد بیست نفر از حفاظ را
داوری خواهند کرد
صدور کواهینامه سازمان اوقاف و امور خیریه پس از قبولی در
تمامی مراحل

ز) قوانین و ضوابط دوره:
 .1عدم انجام تکالیف دوره ،عدم ارسال فایلهای مورد نیاز یا غیبت غیرموجه در آزمون های پیش بینی شده در زمان مقرر ،به منزله انصراف
شخص از دوره تلقی میشود.
 .2در صورت احراز عدم پایبندی فرد به آیین نامه ها و قوانین دوره ،از حضور وی در دوره ممانعت به عمل خواهد آمد.
 .3در صورت انصراف و یا اخراج فرد از دوره ،شهریه گرفته شده عودت داده نخواهد شد.
 .4امتحان مجدد در تمامی مراحل انجام خواهد شد-
 .5حد نصاب قبولی در آزمون ها کسب نمره  90می باشد

عاقه مندان به رشته مجازی حفظ قرآن كريم بعد از مطالعه كامل شیوه آموزش ازم است بعد از تهیه مدارک مورد نیاز اقدام به ثبت نام نمايند.

مدارک مورد نیاز

 .1یک قطعه عکس ( 3*4تمام رخ و با کیفیت و بدون مخدوش)
 .2تصویر شناسنامه و کارت ملی
 .3تصویر فیش واریزی
 .4موسسه فرهنگی قرآن و عترت آیات سبحان رحمانی
شماره کارت
5041727010062527
شماره شبا
IR080700001000226811572001
شماره حساب
10/6811572/1
بانک قرض الحسنه رسالت
لینک پرداخت اینترنتی
https://idpay.ir/ayatesobhan
 .5مبلغ شهریه  100،000:تومان  -صد هزار تومان

