
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :با همکاري و مشارکت

 سازمان اوقاف و امورخیریه امورقرآنی مرکز 

 عاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیم  

  آموزش و پرورش کل قرآن، عترت و نماز وزارتاداره 

 سیماسازمان صدا و و معارف  نآشبکه قر 

  

  

  

  1397سال اسفند ماه 

   

 دستورالعمل اجرایی

 »آز�ون �را�ری ��ظ و �فا��م ��آن ���م«



  

  مقدمه:
  

ق تعمیم و تعمی آید که با هدفبه حســاب می در جامعه یاز ارکان زیربنایی توســعه فرهنگ قرآنبه عنوان یکی  »آموزش قرآن«

با آن و تحقق مضامین آیات قرآنی در رفتار فردي و اجتماعی اقشار مستمر و ارتباط و انس در آحاد جامعه شناخت و ایمان به قرآن 

ی از اهمیت ســالمدر نظام جمهوري ا »آموزش قرآن«ویژه هاي قرآنی بهمجموعه فعالیت. از این رو، شــوددنبال میمختلف جامعه 

 را عترتقرآن و حفظ و مفاهیم  هاي سراسريآزمونمنظم و ساالنه  برگزاريتوان می خاطرهمین  بهراهبردي برخوردار اسـت که  

ــتفاده حداکثري از ظرفیت مربیان و قرآن مهم، الزم و تأثیرگذار اقداماتبه عنوان یکی از  و همچنین یکی از امور  آموزانجهت اسـ

 کشور سـراسر  مؤسـسـات و مراکز قرآنی  هاي آموزشـی  ها و برنامهفعالیتاز مادي و معنوي  هايحمایتسـایر  در کنار  بخشانگیزه

  .شمردبر

 ]96فند سا[به تجربه موفق برگزاري مشترك آزمون سراسري حفظ و مفاهیم قرآن کریم در سال گذشته  با توجهو در همین راستا 

 همچنینو  معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیتوسط مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با همکاري 

با  را آزمون سال جاري بر آن شدیم تاذیربط جهت مشارکت در این رویداد بزرگ قرآنی،  هاياعالم آمادگی دیگر نهادها و سازمان

وزارت فرهنگ و ارشاد  معاونت قرآن و عترت ،مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه[ذیربط مان دستگاه و ساز چهارمشارکت 

  .نماییمبرگزار  ]سیماسازمان صدا و و معارف  نآشبکه قر و آموزش و پرورش کل قرآن، عترت و نماز وزارتاسالمی، اداره 

ها و نهادهاي همگام کشور توسط شوراي توسعه فرهنگ قرآنی دستگاهعنایت به وفاق ایجاد شده در سال جاري میان همچنین با 

و تجمیع قوا و ظرفیت فرهنگی و قرآنی کشور در این خصوص، » 1452بشارت «ام قرآن کریم در اجراي سراسري طرح حفظ جزء سی

  خواهد افزود. 97افزائی و تشریک مساعی بر شکوه و جلوه برگزاري آزمون سال شک این همبی

  اشاره نمود: توان به موارد ذیل میمهمترین اهداف این رویداد بزرگ قرآنی  از

  

  :آزمون اهداف

 ؛کشور هاي قرآنیها و نهادسازمان هايها و فعالیتبرنامهتقویت وحدت و انسجام  .1

 ؛کشور قرآنیمؤسسات و مراکز مدارس، سنجش و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آموزشی  .2

 ؛جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان براي فراگیري معارف قرآن و عترتمردم ایجاد انگیزه در میان عموم  .3

 ؛مؤسسات و مراکز قرآنی سراسر کشورمدارس، هاي قرآن و عترت در دهی آموزشاستانداردسازي و جهت .4

 جوانان و جوانان؛ه در گروه سنی نوهاي درخشان قرآنی به ویژشناسایی و معرفی نخبگان و استعداد .5

 .هاي مختلف آموزش قرآن و عترتکشور در رشته یبه روز رسانی و تکمیل بانک جامع اطالعات قرآن .6
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  هاي آزمون:رشته -الف

با  رشته شامل: گروه حفظ قرآن کریم  18گروه امتحانی و در قالب  3در  ،در سال جاري سراسري حفظ و مفاهیم قرآن کریم آزمون

به                   رشته؛ 3هاي الکترونیکی با رشته و گروه آموزش 7با  (علیهم السالم)گروه مفاهیم و معارف قرآن و اهل بیت  ،رشته 8

  :برگزار می شودشرح جدول ذیل 

  1397اسفند ماه  –هاي آزمون سراسري حفظ و مفاهیم قرآن کریم ها و رشتهعناوین گروه

 نحوه برگزاري آزمونمنابع  عنوان رشته  ردیف عنوان گروه

   حفظ

  قرآن کریم  

 رشته) 8( 

1 

جزء
ظ 

حف
30
 

م
قرآن کری

  

ت 
ح بشار

(طر
1452

(
 ناس تا زلزالهاي سطح اول: سوره  

  مصحف شریف 

 هاي متداولبا ترجمه

   ؛گروه سنی خردساالن

 به صورت شفاهی ی)(قبل از مقطع ابتدای

 هاي ناس تا طارقسطح دوم: سوره
   ؛آموزانسنی دانش گروه

 در مدارس به صورت شفاهی

  30کل جزء        سطح سوم: 

 (سوره هاي ناس تا نبأ)              

  گروه سنی بزرگساالن 

 به صورت کتبی  ؛)پیش دانشگاهیمقطع  بعد از(

  مقطع سنی ابتدایی و پایین تر  هاي متداولمصحف شریف با ترجمه حفظ جزء اول قرآن کریم 2

  به صورت شفاهی 

  و

   بعد از ابتدائیمقطع سنی 

  آموزان و بزرگساالن)(اعم از دانش

  به صورت کتبی

 

 هاي متداولمصحف شریف با ترجمه  جزء اول قرآن کریم 3حفظ  3

 هاي متداولمصحف شریف با ترجمه جزء اول قرآن کریم 5حفظ  4

 هاي متداولترجمهمصحف شریف با  جزء اول قرآن کریم 10حفظ  5

 هاي متداولمصحف شریف با ترجمه جزء اول قرآن کریم 15حفظ  6

 هاي متداولمصحف شریف با ترجمه جزء اول قرآن کریم 20حفظ  7

 هاي متداولمصحف شریف با ترجمه حفظ کل قرآن کریم 8

  و مفاهیم 

  قرآن ومعارف 

  السالم)(علیهمبیت اهل 

  )رشته 7(

 قرآن کریمترجمه و مفاهیم  1
 1آموزش مفاهیم قرآن جلد «کتاب 

 تألیف: استاد مسعود وکیل»/ 4تا 

 به صورت کتبی

 تدبر در قرآن 2
»/ )30آموزش تدبر در قرآن (جزء «اب کت

 تألیف: استاد الهی زاده

  )ونهبراساس تفسیر نم( سراءإ تفسیر سوره  تفسیر قرآن کریم* 3

   »با قرآن خوشبخت شوید«کتاب   موضوع اول  48  موضوعی قرآن کریمحفظ معارف و * 4

 نهج البالغه احادیث و حفظ معارف* 5
  30به استثناء حکمت  حکمت اول 40

  »راه روشن«بر اساس کتاب 

 »درسنامه نهج البالغه فقط جلد اول «کتاب  مفاهیم نهج البالغه 6

 »فقط جلد اول درسنامه صحیفه سجادیه «کتاب  مفاهیم صحیفه سجادیه 7

رشته هاي 

  الکترونیکی

 رشته) 3( 

 »نورالمجتبی (ع)«سامانه مجازي سبک زندگی و سیره معصومین (ع) 1

 »واژه هاي آسمانی«سامانه مجازي  قرآن کریمترجمه و مفاهیم  2  به صورت الکترونیکی

 »حامیم«سامانه مجازي  روخوانی قرآن کریم 3
  

؛ »معارف و حفظ احادیث نهج البالغه«و » معارف و حفظ موضــوعی قرآن کریم« ،»تفســیر قرآن کریم«رشــته هاي *تبصــره: 

سازمان اوقاف  مسابقات معارفیهاي به عنوان مرحله مقدماتی رشتهآزمون سـراسـري حفظ و مفاهیم قرآن کریم    رعالوه ب

  نیز محسوب می گردد.   و امورخیریه
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  آزمون:  برگزاري زمان -ب

  :می شودبرگزاري دي ذیل نبر اساس جدول زمانبو  به ترتیب تاریخ 97در اسفند ماه سال  حفظ و مفاهیم قرآن کریمسراسري آزمون 
  

  تاریخ برگزاري  نوع آزمون  ردیف

  اسفند ماه  2و  1روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه    هاي الکترونیکیآزمون رشته  1

  اسفند ماه 9شنبه روز پنج  هاي کتبی آزمون رشته  2

3  

  

  هاي شفاهی آزمون رشته

  

  اسفند  11از روز شنبه 

  اسفند 16لغایت پنجشنبه 

   رتمقطع ابتدایی و پایینسنی  گروهویژه 

  و

  حافظان کل قبول شده در مرحله کتبی

  اسفند  18از روز شنبه 

  اسفند 23لغایت پنجشنبه 

  ؛آموزان کلیه مقاطع تحصیلیدانش

قرآن کریم  30در رشته حفظ جزء شرکت کننده 

  )در مدارس(
  

  مکان آزمون:  -ج 

شود که فهرست نهایی آن همزمان نفر باشد برگزار می 30آن حداقل  داوطلبانهایی که تعداد در تمامی شهرستان کتبی آزمون -1

  نام قابل مشاهده است.با تاریخ صدور کارت ورود به جلسه آزمون بر روي پایگاه اینترنتی ثبت

شهرها به منظور تسهیل ایاب و ذهاب داوطلبان ها، فقط یک حوزه امتحانی وجود دارد اما در کالندر تمامی شهرستان تبصره:

  بالمانع است. به صالحدید ستاد اجرایی آزمون در استان، حوزه) 3آزمون، تعیین بیش از یک حوزه امتحانی (حداکثر شرکت در 

  دقیق برگزاري آزمون بر روي کارت ورود به جلسه درج خواهد شد. محل و ساعت -2

  نام:ثبت شرایط -د

 .هرگونه محدودیت سنی، آزاد است بدون داوطلبان مرد و زن، هاي آزمون براي کلیهشرکت در تمامی رشته .1

 نام نماید:رشته ثبت چهارحداکثر در تواند براساس جدول ذیل می هر داوطلب .2

  هاي آزمونشرکت در رشتهجدول 

  هاي الکترونیکیگروه رشته  اهل بیت (ع)قرآن و هاي مفاهیم و معارف گروه رشته  کریم هاي حفظ قرآنگروه رشته

 رشته یک  رشته یک  رشته یک 

 *  1452(طرح بشارت  ام قرآن کریم رشته حفظ جزء سییکی از سطوح(  

 

توانند ، کلیه متقاضیان میو سراسري ام قرآن کریم به صورت ملیبا محوریت حفظ جزء سی 1452ي طرح بشارت ربا توجه به برگزا تبصره:* 

  ام قرآن کریم نیز ثبت نام نمایند. رشته حفظ جزء سییکی از سطوح در  هاي سه گانه آزمون،انتخاب یک رشته از گروهعالوه بر 
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  :نحوه برگزاري آزمون -ه

 آن شود که مرحله کتبیاي (کتبی و شفاهی) برگزار میآزمون رشته حفظ کل قرآن کریم براي داوطلبان به صورت دو مرحله. 1

در آزمون  ]به باال 70 امتیاز[که موفق به کسب حدنصاب قبولی  اسفند ماه و مرحله شفاهی صرفاً براي افرادي 9شنبه در روز پنج

 شود.اسفند ماه برگزار می 16لغایت  11اي از تاریخ کتبی شوند در بازه زمانی یک هفته

و بت نام ثسال جاري نیز  آزمونتوانند مجدداً در می ،اندفق به کسب نمره قبولی شدهآموزانی که در سال گذشته موکلیه قرآن. 2

 . شرکت نمایند

  رد.در هر رشته صورت می گی صرفاً بر مبناي نفرات قبولی جدیدپرداخت سرانه حمایتی به مؤسسات قرآنی،  :)1( تبصره

گروه سنی  قرآن کریم براي 30با عنایت به تقسیم کار صورت گرفته مبنی بر واگذاري آموزش حفظ جزء  ):2تبصـره ( 

 (دانش          سسات قرآنی براي این گروه سنی ؤمویژه دانش آموزان به وزارت آموزش و پرورش؛ سرانه حمایت آموزشی 

 .تعلق نمی گیردقرآن کریم  30آموزان) در رشته حفظ 

 بهکلیه مقاطع تحصیلی در  گروه سنی دانش آموزان براي )1452(طرح بشارت  قرآن کریم 30جزء  حفظ رشته آزمون .3

 برگزار می گردد. در مدارس سراسر کشور همکاران فرهنگیتوسط  و صورت شفاهی

گروه سنی دانش آموزان مقطع براي  قرآن کریم) 30حفظ جزء  هاي حفظ قرآن کریم (بجز رشتهآزمون سـایر رشته   .4

در سراسر کشور برگزار  اوقاف و امور خیریه اداراتمراکز معرفی شـده از سـوي   و توسـط   صـورت شـفاهی   به ابتدایی

 گردد.می

مقاطع  گروه سنی دانش آموزانبراي قرآن کریم)  30حفظ جزء  هاي حفظ قرآن کریم (بجز رشـته سـایر رشـته  آزمون  .5

 برگزار می شود.اسفند ماه  9هاي سنی در تاریخ پنجشنبه و همزمان با سایر گروه صورت کتبیمتوسطه اول و دوم به 

 .باشدیم ممنوع هاشهرستان و هادر استانآزمون عوامل برگزاري کلیه در آزمون براي شرکت  .6

 شرکت نمایند. آزمون هاي الکترونیکیتوانند در گروه رشتهعوامل برگزاري آزمون در صورت تمایل می تبصره:        

  نام:نحوه ثبت -و

 www.quranedu.irاز طریق پایگاه اینترنتی به نشــانی و دریافت کارت ورود به جلســه آزمون  نام ثبتکلیه امور مربوط به  .1

 .انجام می شود

 است. 30/10/79لغایت  10/10/97از تاریخ  ،نام در آزمونزمان ثبت .2

  ) ادامه خواهد داشت.30/11/97بهمن ماه (مهلت ثبت نام براي رشته هاي الکترونیکی تا پایان  :)1( تبصره

  امکان پذیر می باشد.، همزمان با ثبت نام داوطلبان ویرایش اطالعات :)2( تبصره
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 باشد.میفراهم  90/21/79لغایت  01/12/79صدور کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ امکان  .3

  

 نام:ثبت مبلغ  -ز

 باشد.میهزار تومان)  شش(ریال  000/60امتحانی هاي در هر یک از رشته ناداوطلب یک ازبراي هر شرکت در آزمون نام ومبلغ ثبت. 1    

ش توسط وزارت آموزها شهرستانتمامی در  آزمون کتبیجهت برگزاري مورد نیاز تأمین فضاي مساعدت و پذیرش با توجه به  . 2

رکت شثبت نام و اقدام به  داوطلب آزاد عنوان بهکه صرفاً  و فرهنگیانی آموزاندانشدسته از  آنبراي  هزینه ثبت نامو پرورش، 

  .باشدمی(دو هزار تومان) ریال  000/20 مبلغ در آزمون سال جاري نمایند

  باشد.هاي بعدي نیز قابل استفاده نمیبراي آزمونواهد شد و خریداري شده، در این آزمون مسترد نخ اعتبار .3

داخلی هاي سامانه از طریق) 1452قرآن کریم (طرح  30در رشته حفظ جزء به ثبت نام  نسـبت . دانش آموزان و فرهنگیانی که 4

نیاز به ثبت نام مجدد در درگاه آزمون هاي سراسري حفظ  ؛انداقدام کردهآزمون شفاهی شرکت در وزارت آموزش و پرورش جهت 

     ندارند.) uranedu.irwww.qو مفاهیم قرآن کریم (

  

  

  :آزمون برگزیدگانتقدیر از  -ح

به ســسات و مراکز قرآنی ؤممدارس، آموزان، آموزان و قرآن؛ دانشاز آزمون اعمپس از اعالم نتایج آزمون، به برگزیدگان  .1

  .شودجوایز نقدي اهداء میقید قرعه 

از طریق  پس از اعالم نتایج ، کهخواهد شدلوح تقدیر اعطاء کسب نمایند،  90کنندگانی که امتیاز باالي به تمامی شرکت .2

 .استسامانه آزمون قابل دریافت 

 .شودمی شوند گواهینامه پایان دوره اعطا قبولیبه نفراتی که موفق به کسب حدنصاب  .3

 به شرح جدول ذیل می باشد:گواهینامه  حد نصاب قبولی در آزمون جهت اعطاي .4
  

  جدول حدنصاب قبولی آزمون 

  آزمون الکترونیکی  آزمون شفاهی  آزمون کتبی

 به باال 70نمره  به باال 75نمره  به باال 70نمره 
    

  

  ستاد اجرایی آزمون هاي سراسري

  حفظ و مفاهیم قرآن کریم

  

  



6 

 

  

  جدول بودجه بندي سؤاالت

   1397اسفند ماه  –حفظ و مفاهیم قرآن کریم آزمون سراسري 

  هاي حفظرشته
  

  عنوان رشته
  تعداد سؤاالت 

 صحت حفظ

تعداد سؤاالت 

 مفاهیم
 زمان پاسخگویی مجموع سؤاالت

 30حفظ جزء 

  قرآن

 1452بشارت 

 60 30 10 20  زلزالتا  ناسسطح اول: 

 60 30 10 20  طارقتا  ناس سطح دوم:

 60 30 10 20  نبأتا  ناس سطح سوم:

 60 30 10 20  حفظ جزء اول قرآن

 60 40 10 30  قرآن اول جزء 3حفظ 

 60 40 10 30  قرآن اول جزء 5حفظ 

 60 40 10 30  قرآن اولجزء  10حفظ 

 60 40 10 30  قرآن اولجزء  15حفظ 

 80 50 10 40  قرآن اولجزء  20حفظ 

 100 70 10 60  حفظ کل قرآن

  

  هاسایر رشته

 عنوان رشته

تعداد 

سؤاالت 

حفظ آیه و 

  عبارت

تعداد 

سؤاالت 

موضوع 

آیه و 

  عبارت

ترجمه 

 واژگان

تعداد سؤاالت 

ترجمه 

عبارت (عربی 

 به فارسی)

تعداد سؤاالت 

ترجمه 

  عبارت

(فارسی به 

 عربی)

تعداد 

سؤاالت 

درك 

 مفهوم

تعداد 

سؤاالت 

صرف و 

 نحو

مجموع 

 سؤاالت

زمان 

 پاسخگویی

  ترجمه و مفاهیم

 قرآن کریم
-  -  10 10 5 10 5 40 60 

 60 40 - 20 - 10 10  -  - تدبر در قرآن

 60 40  -  20  -  10  10  -  -  مفاهیم صحیفه سجادیه

 60 40 5 15 - 10 10  -  - مفاهیم نهج البالغه

 60 40 - 20 - 10 10 - -  تفسیر قرآن کریم

معارف و حفظ موضوعی قرآن 

  کریم
10  5  - 10 5 10 - 40 60 

  احادیث معارف و حفظ

 (راه روشن) نهج البالغه
5  -  5 10 - 20 - 40 60 

 1پیوست شماره 



 

 

  »فهرست ناشران منابع آموزشی آزمون سراسري حفظ و مفاهیم قرآن کریم«

 1397اسفند ماه 

  

  (به تومان)قیمت پشت جلد   ناشر  مؤلف  عنوان کتاب  رشته  ردیف
قیمت ویژه مؤسسات قرآنی  

  (به تومان)

   قرآن کریمترجمه و مفاهیم   1
  آموزش مفاهیم قرآن

  "4تا  1جلد " 
  15000  25000  %40-کاتبان وحی   مسعود وکیل

  قرآن کریم 30درسنامه تدبر در جزء   تدبر در قرآن  2
محمد حسین 

  زادهالهی
  20000  25000  %20-تدبر در قرآن و سیره 

  12000  20000  %40-نشرا   محمد رضازاده   راه روشن  حفظ و معارف احادیث نهج البالغه  3

  10400  13000  %20-دارالعلم   گروه مؤلفین  "1جلد " درسنامه نهج البالغه  "1"البالغهآموزش مفاهیم نهج  4

  12800  16000  %20-دارالعلم   گروه مؤلفین  "1جلد " درسنامه صحیفه سجادیه  آموزش مفاهیم صحیفه سجادیه  5

  13000  20000  %35 مؤسسه نورالثقلین  سید مهدي هاشمی  با قرآن خوشبخت شوید  معارف و حفظ موضوعی قرآن کریم  6

 

  

 2پیوست شماره 

  رساند:به اطالع کلیه قرآن آموزان متقاضی شرکت در آزمون سراسري حفظ و مفاهیم قرآن کریم می 

ــایت  آزمون می توانندجهت تهیه منابع  ــماره تماس  www.quranedu.irبا مراجعه به س  025 - 37745480(بخش تهیه منابع آزمون) و یا از طریق ش

  کتاب مورد نظر خود اقدام نمایند. خرید نسبت به سفارش 09039862118و شماره همراه  114و  110داخلی 


