راٌّوای دٍرُّای حفظ ٍ قرائت قرآى کرین  -ترم بْوي 95
هرکس تخصصی حفظ قرآى کرین شْیذ شْریاری ًْاد رّبری داًشگاُ فردٍسی

ٍیژُ برادراى
هغالعِ ایي راٌّوا برای کلیِ هتقاضیاى الساهی است.
خالصِ ای از اعالعات هْن ٍ ضرٍری جْت ثبت ًام کالسْای ترم جاری:

 بشگضاسی والسْای حفؼ هشوض ،بِ صَست تشهی ٍ ّواٌّگ با ضشایظ تحصیلی داًطجَیاى ٍ بِ صَست
سِ تشم (هْش ،بْوي ٍ تابستاى) دس ّش سال هیباضذ.
 ثبت ًام بشای عوَم آصاد است ٍ داًطگاّیاى ـشدٍسی اص تخفیؿ ضْشیِ  % 10بشخَسداسًذ.
 اص ولیِ هتماضیاى حفؼ لشآى (ٍسٍدیّای جذیذ) ،تعییي سغح اًجام هیگیشد ٍ دسصَست لضٍم ،هَؽؿ بِ
ضشوت دس دٍسُّای سٍخَاًی ٍ سٍاًخَاًی بِ صَست پیص ًیاص والس حفؼ هیباضٌذ.
 ثبت وام تزم جاری $بُمه  #59اس  59لغایت  03دی خًاَذ بًد.
 !! شُزیٍ کالس َا تا پایان دیماٌ $در باسٌ ثبت وام  ،#مغابق جذيل خًاَذ بًد ي اس ايل بُمه " 53
افشایش می یابذ.
 شزيع کالس َا ویمٍ بُمه ماٌ خًاَذ بًد.
 پزداخت کامل شُزیٍ یا تعییه تکلیف جُت استفادٌ اس شزایظ اقساط ،تا پیش اس شزيع کالس َا
الشامی می باشذ.
 کلیٍ اخبار ي اعالعیٍ َا اس عزیق کاوال مزکش بٍ آدرسی کٍ در اوتُای راَىما ارائٍ شذٌ است ،مىتشز می
گزدد .لذا عضًیت در کاوال الشامی بًدٌ ي عًاقب عذم اعالع اس اخبار ي  ...بٍ عُذٌ فزد متقاضی می
باشذ.

مغالب تفصیلی در مًرد ريس ،ساعت ي شُزیٍ َز ديرٌ ،در جذايل صفحات بعذ آمذٌ است .
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جذٍل  -1دٍرُّای هختلف ترم بْوي هرکس حفظ قرآى شْیذ شْریاری ًْاد رّبری
تعذاد جلسات

شْریِ عوَم

شْریِ داًشگاّیاى فردٍسی

شْریِ عوَم

شْریِ داًشگاّیاى فردٍسی

در ّفتِ

(تا پایاى دی)

(تا پایاى دی)

(از اٍل بْوي)

(از اٍل بْوي)

ديرٌ حفظ سٍ سالٍ

سِ جلسِ

 96000تَهاى

 80000تَهاى

 105000تَهاى

 88000تَهاى

ديرٌ حفظ پىج سالٍ

دٍ جلسِ

 65000تَهاى

 55000تَهاى

 70000تَهاى

 60000تَهاى

تثبیت

دٍ جلسِ

 65000تَهاى

 55000تَهاى

 70000تَهاى

 60000تَهاى

َذایت تحفیظی

دٍ جلسِ

 65000تَهاى

 55000تَهاى

 70000تَهاى

 60000تَهاى

ريخًاوی ي رياوخًاوی

دٍ جلسِ

 44000تَهاى

 37000تَهاى

-

-

تجًیذ

دٍ جلسِ

 60000تَهاى

 50000تَهاى

 66000تَهاى

 55000تَهاى

عٌاٍیي دٍرُ ّا

جذاٍل زهاى بٌذی دٍرُ ّای هختلف برادراى:

جذٍل  -3گرٍُّای هختلف دٍرُ پٌج سالِ
ردیف

گروه

8

حفظ از ابتذای جسء 2

2

حفظ از ابتذای جسء 9

شنبه -سه شنبه

9

حفظ از ابتذای قرآن

شنبه – سه شنبه

2

روز

ساعت

دوشنبه

83:91 -81

پنجشنبه

88:91 -81

84-86

84-82

جذٍل  -4دٍرُ ّای تجَیذ ٍ رٍاًخَاًی
کالس

تعذاد جلسات در ترم

رٍز

ساعت

روخوانی و روانخوانی

 22جلسه

شنبه – چهارشنبه

86-84

تجویذ

 22جلسه

شنبه – چهارشنبه

86-84

هخاعبیي :خاوًادٌ داوشگاٌ فزديسی ضاهل :داًطجَیاى ،استاداى ،واسوٌاى ،ـاسغ التحصیالى ٍ بستگاى دسجِ یه

داًطجَیاى ،استاداى ٍ واسوٌاى با تخفیؿ ٍ کلیٍ عالقٍ مىذان باالی  51سال

قَاًیي آهَزشی قرآى آهَزاى
 .1بزوامٍ آمًسشی :بشًاهِ آهَصضی حفؼ دس ابتذای تشم بِ لشآى آهَصاى دادُ هیضَد.
 .2امتحان :دس ابتذای ّش تشم اهتحاًی جْت بشسسی هحفَؽات پیطیي ٍ دس عَل تشم دٍ اهتحاى وتبی ٍ دٍ اهتحاى ضفاّی بِ
عول هیآیذ.
 .3بزوامٍ مزير  :دس هذت صهاى تعغیلی بیي تشم ّا (ـشجِ ّا ٍ اهتحاًات ) جْت ًگْذاسی هحفَؽات  ،بشًاهِ هشٍس دس اختیاس حفاػ
لشاس گشـتِ ٍ تَسظ اساتیذ هحتشم پیگیشی هی ضَد.
 .4کاروامٍ  :واسًاهِ ضاهل ًوشات اهتحاًات وتبی ،ضفاّیً ،وشات هستوش ،تعذاد ؼیبتّا ٍ هیضاى تأخیشّا هیباضذ.
 .5مسابقٍّ :ش سال هسابمِ حفؼ لشآى وشین دس هشوض حفؼ تخصصی لشآى ضْیذ ضْشیاسی ،با ّذؾ پَیایی ٍ ایجاد اًگیضُ جْت
هشٍس هحفَؽات حفاػ با حضَس داٍساى حسي حفؼ ٍ تجَیذ بشگضاس هیگشدد ٍ اص اـشاد بشگضیذُ دس ّش سغح با جَایضی تمذیش بِ عول
هیآیذ.
 .6حذاوثش ؼیبت هجاص دٍسُ پٌج سالِ 4 ،جلسِ ٍ دٍسُ سِ سالِ  5جلسِ هیباضذ .الصم بِ روش است وِ بِ اصای ّش جلسِ ؼیبت 3
ًوشُ صفش بعٌَاى ًوشُ آى جلسِ دس ًؾش گشـتِ هیضَد.
 .7حذ ًصاب ًوشُ لبَلی جْت ٍسٍد بِ تشم آیٌذُ 14 ،هیباضذ.
 .8گزساًذى دٍسُ ّای سٍخَاًی ٍ سٍاًخَاًی جْت ضشٍؿ حفؼ لشآى الضاهی است.
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قَاًیي هالی قرآى آهَزاى
ضْشیِ ّش تشم دس ّش دٍسُ هتؽیش بَدُ ٍ ابتذای تشم بٌا بِ ضشایظ ،تَسظ هشوض تعییي هی ضَد .هبلػ ضْشیِ بایذ دس ابتذای ّش تشم تا
لبل اص ضشٍؿ والس ّا پشداخت گشدد یا جْت استفادُ اص ضشایظ الساط تَسظ هتماضی الذام ضَد.
تبصشُ  -1دس صَستی وِ هتماضی  ،خَاّاى گزساًذى دٍسُ پس اص ضشٍؿ والسْا ( دس صَست پزیشش آهَصش) باضذ ،
ضْشیِ دٍسُ بِ اصای تعذاد جلسات بالیواًذُ تعییي هی گشدد.
تبصشُ  -2اگش لشآى آهَص دس دٍسُ ّای حفؼ بخَاّذ دٍسُ خَد سا اص پٌج سالِ بِ سِ سالِ تؽییش دّذ بایذ ها بِ التفاٍت
ضْشیِ سا پشداخت وٌذ( بِ اصای ّش ّفتِ یه جلسِ ) ٍ دس صَست صالحذیذ آهَصش هشوض ،تؽییش دٍسُ اص سِ سالِ بِ پٌج
سالِ باضذ هابِ التفاٍت بِ لشآى آهَص پشداخت هی ضَد.
تبصشُ  : 2لشآى آهَصاًی وِ یه تشم دس هشوض بَدُ اًذ ٍ خَاّاى ثبت ًام دس تشم آیٌذُ هی باضٌذ حتوا هی بایست دس باصُ
اعالم ضذُ بشای ثبت ًام الذام ًوایٌذ .دس ؼیش ایٌصَست ضْشیِ ایطاى با  10دسصذ اـضایص ضْشیِ لحاػ هی ضَد.

شرایظ تخفیف شْریِ:
 .1تخفیؿ %20ضْشیِ تشم بعذ بِ ضشط حضَس هستوش دس تواهی جلسات
 .2تخفیؿ  %50ضْشیِ خاًَادُ ضْذا ٍ ایثاسگشاى (هختص داًطجَیاى داًطگاُ ـشدٍسی) ضاهل:
الؿ) ّوسش ٍ ـشصًذاى ضْذا ،آصادگاى ٍ جاًباصاى با جاًباصی بیطتش اص %25
ب) سصهٌذگاًی وِ سابمِ حضَس بیص اص ضص هاُ دس جبِْ داسًذ (ـمظ ضخص سصهٌذُ)
 .3خاًَادُ داًطگاُ ـشدٍسی 10 :دسصذ

بازگشت شْریِ:
ـمظ دس صَست اًصشاؾ بالـاصلِ لبل اص ضشٍؿ جلسِ سَم ( حضَسی یا تلفٌی) ضْشیِ واهل بشگطت دادُ هی ضَد .دس ؼیش
ایٌصَست لشآى آهَص هَؽؿ است توام ضْشیِ سا پشداخت وٌذ.
تبصشُ  : 1دسصَستی وِ پشداخت ضْشیِ بِ صَست لسغی بَدُ ٍ اًصشاؾ بعذ اص هَعذ همشس اعالم ضَد  ،لشآى آهَص هَؽؿ است توام
ضْشیِ تشم سا پشداخت وٌذ.

شرایظ اقساط :
 -1اسائِ اصل ضٌاسٌاهِ بِ عٌَاى ٍثیمِ
 -2پشداخت  50دسصذ اص ضْشیِ دس ٌّگام ثبت ًام ٍ البالی دس دٍ لسظ هساٍی ( تاسیخ دلیك الساط اص سَی هشوض اعالم هی ضَد).
دس صَست دیشوشد  ،بایذ جشیوِ پشداخت ضَد.
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تبصشُ  : 1دیشوشد دس پشداخت الساط تا حذاوثش یه ّفتِ پس اص هَعذ همشس جشیوِ ًمذی ًذاسد اها دس صَست هَجِ ًبَدى علت
دیشوشد ،لشآى آهَص اص پشداخت ضْشیِ بِ صَست لسغی دس تشم بعذ هحشٍم هی ضَد .
تبصشُ  : 2دس صَست هَجِ ًبَدى دیشوشد بعذ اص یه ّفتِ ،بِ اصای ّش ّفتِ بایذ  10دسصذ اص ضْشیِ دٍسُ سا بِ عٌَاى جشیوِ
پشداخت وٌذ.
هکاى برگساری کالسْا:
داًطىذُ علَم ٍ هسجذ حضشت صّشا(س)
هذارک ثبت ًام حضَری:
 )1بِ ّوشاُ داضتي ـیص پشداختی ضْشیِ بِ ضواسُ واست  6104337843187210باًه هلت بِ ًام آلای ایواى هحوذیاى اص
عشیك عابش باًه یا ایٌتشًت ٍ یا پشداخت ًمذی ٍ واست خَاى
ّ )2وشاُ داضتي واست داًطجَیی یا واسهٌذی یا هذسن ـاسغ التحصیلی
ّ )3وشاُ داضتي صفحِ دٍم ضٌاسٌاهِ (ٍیژُ بستگاى دسجِ یه داًطجَیاى ،واسوٌاى ٍ اساتیذ داًطگاُ ـشدٍسی)
جْت ثبت ًام حضَسی بشادساى هی تَاًٌذ بِ دـتش ًْاد ًوایٌذگی سّبشی دس داًطگاُ ـشدٍسی ،اتاق  116هشاجعِ ًوایٌذ.
ثبت ًام تلفٌی:
عاللِ هٌذاى هیتَاًٌذ بِ صَست تلفٌی ـمظ دس ساعات  9الی  14سٍصّای ضٌبِ تا چْاسضٌبِ با ضواسُ ً 09339609496سبت بِ ثبت
ًام الذام ًوایٌذ .دس صَست ثبت ًام تلفٌی ،اسائِ ـیص پشداخت ضْشیِ دس اٍلیي جلسِ الضاهی است.
پاسخگًیی ي کسب اعالعات بیشتز:
سایت nahad.um.ac.ir
آدسس واًال( @markazhefz :عضَیت ولیِ هتماضیاى ٍ لشآى آهَصاى دس واًال الضاهی است).
ضواسُ تواس بشادساى( 09339609496 :ـمظ دس ساعت  9الی  14سٍصّای ضٌبِ تا چْاسضٌبِ)
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