راهنمای دوره های حفظ ،روانخوانی ،تجوید و تدبر خواهران ترم مهر 95
مرکز تخصصی حفظ قرآن کریم شهید شهریاری نهاد رهبری دانشگاه فردوسی

 کالسهای حفظ به صورت ترمی است .تعداد کل ترم ها در هر سال ،سه ترم ( مهر ،بهمن و تابستان) می باشد.
 حجم محفوظات منعطف و منطبق بر برنامه تحصیلی دانشگاهی است.
 دانشگاهیان فردوسی از تخفیف شهریه  % 20برخوردارند.
 از کلیه ورودی های جدید حفظ قرآن ،تعیین سطح روانخوانی و تجوید انجام می گیرد و درصورت لزوم ،موظف
به شرکت در دوره های روانخوانی و تجوید به صورت پیش نیاز کالس حفظ می باشند .پس از گذراندن این
دوره ها در صورت کسب حدنصاب قبولی وارد کالس های حفظ قرآن خواهند گردید.
جدول دوره های مختلف ترم تابستان مرکز حفظ قرآن شهید شهریاری

عناوین دوره ها

تعداد جلسات

تعداد صفحات حفظ

میزان حفظ

در هفته

در هفته

ساالنه

شهریه
شهریه عموم

دانشگاهیان
فردوسی

سه جلسه

 5صفحه

 186صفحه

 96000تومان

 80000تومان

دوجلسه

 3صفحه

 112/5صفحه

 58000تومان

 48000تومان

دو جلسه

متغیر

-------

 45000تومان

 36000تومان

یک جلسه

-------

-------

 50000تومان

 40000تومان

دوجلسه

 10صفحه برای
تثبیت

-------

 58000تومان

 48000تومان

دو جلسه

-------

-------

 46000تومان

 38000تومان

دوجلسه

-------

-------

 46000تومان

 38000تومان

تجوید 2

دوجلسه

-------

-------

 46000تومان

 38000تومان

نغمات

دوجلسه

-------

------

 80000تومان

 65000تومان

دوجلسه

------

------

 75000تومان

 60000تومان

حفظ دوره سه ساله
حفظ دوره پنج ساله
*حفظ جزء 30
(ویژه خواهران)
*تدبر جزء30
(ویژه خواهران)

تثبیت (خواهران)
روان خوانی
تجوید 1

قرآن آموزی
(ویژه اتباع خارجی)

1

ثبت نام از  20شهریور لغایت  5مهر خواهد بود.
!! شهریه کالس ها تا پایان شهریور ،مطابق جدول خواهد بود و از اول مهر ماه  % 20افزایش می یابد.

شروع کالس ها  10مهرماه خواهد بود.

جداول زمان بندی دوره های مختلف خواهران:
دوره هدایت تحفیظی (ورودی مهر )95

روز

ساعت

یکشنبه – چهارشنبه

12-10

دوره هدایت تحفیظی :این دوره حفظ ،پس از گذراندن دوره های تجوید و روانخوانی و از ابتدای قرآن آغاز خواهد شد.
مدت این دوره یک ترم تحصیلی خواهد بود و قرآن آموزان در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی ،مجاز به ادامه
حفظ خواهند بود.
گروه های مختلف دوره سه ساله
زمان برگزاری

سابقون

روزهای زوج 14-16

مطهرون

روزهای زوج 12-10

فائزون

روزهای زوج 12-14

سابقون :حافظان تا صفحه -154دوره سه ساله
مطهرون:حافظان تا صفحه - 104دوره سه ساله
فائزون :حافظان تا صفحه -42دوره سه ساله

2

گروه های مختلف دوره پنج ساله
ردیف

1

2

روز

گروه

شنبه -سه شنبه

گروه حامدین
(ورودی تابستان )95

یکشنبه-چهار شنبه
شنبه – سه شنبه

گروه صادقین

ساعت
16-14
10-8
14-12
10-12

(ورودی بهمن ) 94

3

4

گروه شاکرین
(ورودی مهر )94
گروه متقین
(ورودی تابستان )94

شنبه – سه شنبه

16-18

شنبه-سه شنبه

14-12

حامدین :حافظان تا صفحه  - 22ورودی تابستان95
صادقین :حافظان تا صفحه  - 59ورودی بهمن94
شاکرین :حافظان تا صفحه - 86ورودی مهرماه94
متقین :حافظان تا صفحه- 125ورودی تابستان 94

دوره تثبیت قدر
یکشنبه -چهار شنبه 8-10

زمان برگزاری

دوره تثبیت قدر :ویژه تثبیت حافظان کل و حافظان اجزاء باال

3

دوره حفظ و تدبر جزء30
روز و ساعت

کالس

تدبر

یکشنبه

12-14

چهارشنبه هفته در میان (شروع فرد)
10 - 12
حفظ

یکشنبه

10-12

چهارشنبه هفته در میان (شروع زوج )
10 – 12

عالقه مندان مجاز به شرکت در یک یا هردو کالس حفظ و تدبر می باشند.
درصورت ثبت نام در هردو کالس میتوانند از تخفیف شهریه استفاده کنند.
کالس تدبر برای عموم آزاد است.
شهریه افرادی که هردو کالس حفظ و تدبر را ثبت نام کنند شامل تخفیف شده و برای دانشگاهیان
فردوسی  70هزارتومان و برای عموم 90هزارتومان می باشد.
دوره های تجوید و روانخوانی
کالس

روز
شنبه-دو شنبه

روان خوانی
یکشنبه – سه شنبه
شنبه – دو شنبه

ساعت
10-12
12-14
12-10
14-12
14-12

تجوید 1

تجوید 2
نغمات

یکشنبه – سه شنبه

12-10

یکشنبه-سه شنبه

14-12

روز و ساعت کالس متعاقبا
اعالم می شود
4

دوره های قرآن آموزی ویژه اتباع خارجی
دوره های قرآن آموزی ویژه اتباع خارجی
کالس

روز

ساعت

قرآن آموزی

شنبه – دو شنبه

12-10

(ویژه دانشجویان عرب زبان)
قرآن آموزی

یکشنبه-سه شنبه

10-8

(ویژه دانشجویان غیر عرب)

مخاطبین :خانواده دانشگاه فردوسی شامل :دانشجویان ،استادان ،کارکنان ،فارغ التحصیالن و بستگان درجه یک

دانشجویان ،استادان و کارکنان با تخفیف و کلیه عالقه مندان باالی  18سال
تسهیالت:
 .1تخفیف %20شهریه ترم بعد به شرط حضور مستمر در تمامی جلسات
افتتاحیه:
در ابتدای هر ترم جلسه جلسه توجیهی به منظور آشنایی قرآن آموزان با شیوه های حفظ و قوانین آموزشی برگزار می گردد .حضور
در این جلسه الزامیست.
امتحان پایانی :در انتهای ترم امتحان پایانی به صورت مسابقه با حضور داوران حسن حفظ و تجوید برگزار می شود و از افراد
برگزیده در هر سطح با جوایزی تقدیر به عمل می آید.
مکان برگزاری کالسها:
مسجدحضرت زهرا(س)
مدارک ثبت نام حضوری:
 )1به همراه داشتن فیش پرداختی شهریه به شماره کارت  6104337925198242بانک ملت به نام آقای ایمان محمدیان از
طریق عابر بانک یا اینترنت و یا پرداخت نقدی و کارت خوان
 )2همراه داشتن کارت دانشجویی یا کارمندی یا مدرک فارغ التحصیلی
 )3همراه داشتن صفحه دوم شناسنامه (ویژه بستگان درجه یک دانشجویان ،کارکنان و اساتید دانشگاه فردوسی)
ثبت نام تلفنی:
5

عالقه مندان می توانند به صورت تلفنی نیز نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
شرایط انصراف :فقط تا پایان جلسه دوم کالس ها شهریه عودت داده می شود!
پاسخگویی و کسب اطالعات بیشتر:
سایت nahad.um.ac.ir
آدرس کانال@markazhefz :
شماره تماس:خواهران ( 09398911805-09012335515ساعت تماس9 :الی)12:30
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