باسمه تعالی
موسسه قرآنی فرهنگی بیت االحزان حضرت زهرا (سالم اهلل علیها)
آیین نامه طرح قرآنی اقراء
مقدمه :
اقراء یعنی قرائت تمام صفحات حفظ شده توسط قرآن آموز برای استاد
طرح قرآنی اقراء یک سیستم آموزشی سنتی قرآن کریم است که از عصر پیامبر (صلی اهلل علیه وآله) تاکنون در بین
مسلمانان اجرا شده است  .این روش آموزش متأسفانه در کشور ما اجرا نشده است لذا بر آن شدیم این طرح را به عنوان
مقدمه ای بر اقراء اجرا کنیم تا ان شاء اهلل در آینده نزدیک شاهد اجرای کامل این روش در کشور باشیم .
در این روش قرآن آموز در برابر استاد شروع به خواندن محفوظات خود میکند و استاد اشکاالت او را برطرف میکند قرآن
آموز برای خواندن حرف به حرف قرآن کریم از استاد خود تائیدیه میگیرد .
این طرح تخصصی قرآنی در سیستم آموزشی مؤسسه در کنار سیستم آزمون فعلی اجراء می شود .
اهداف :
-

احیاء سنت نبوی و ائمه (علیهم السالم) در حفظ قرآن

-

ارتقای اعتبار و جایگاه اساتید در اعطای درجه حفظ به قرآن پژوهان

-

ارتقای سطح کیفی محفوظات قرآن پژوهان

-

کاهش استرس در زمان آزمون

سطوح طرح اقراء :
سطح یک (استادتمام) :حافظان کل که تسلط بر حفظ و ترجمه و مفاهیم و تجوید و صوت و لحن کل قرآن کریم دارند .این
افراد کادر اصلی طرح اقراء مرکز مدیریت موسسه بیت االحزان می باشند .


ارزیابی ترجمه ومفاهیم بر مبنای کتاب ترجمه ومفاهیم سطح  2 ،1و  3تالیف آقایان صفار هرندی  ،محدث و عالمی



مالک قبولی حفظ ،تجوید و صوت و لحن تشخیص استاد می باشد.

سطح (2استاد)  :حافظانی که تسلط بر حفظ و ترجمه و مفاهیم و تجوید دارند .


ارزیابی ترجمه ومفاهیم بر مبنای کتاب ترجمه ومفاهیم سطح  2 ،1و  3تالیف آقایان صفار هرندی  ،محدث و عالمی

سطح (3استاد یار) :حافظانی که تسلط بر حفظ و ترجمه قرآن کریم دارند .


مبنای ارزیابی تسلط بر ترجمه تحت الفظی است

سطح (4قرآن آموز)  :حافظانی که تسلط بر حفظ قرآن کریم دارند .
 مالک قبولی حفظ،تجوید ،صوت و لحن و ترجمه و مفاهیم تشخیص استاد می باشد .
کادر اصلی طرح اقراء از سوی مرکز مدیریت تعیین می شوند . افرادی که دارای مدرک سطح یک می باشند می توانند گواهی سطح 1و2و3و4را صادر نمایند .افرادی که دارای مدرک سطح  2می باشند می توانند گواهی سطح 2و3و 4را صادر نمایند. افرادی که دارای مدرک سطح  3می باشند می توانند گواهی سطح 3و 4را صادر نمایند . -افرادی که دارای مدرک سطح  4می باشند نمی توانند گواهی صادر نمایند .

نحوه گزینش کادر اصلی :
ابتدا در قسمت خواهران و برادران دو نفر که مؤلفه های سطح یک را دارا می باشند دو به دو تمام محفوظات را اقراء نموده
وسپس نمایندگان واحد توسط ایشان تایید می شوند
نحوه ثبت نام :
حافظان کل از هر واحد در مرحله اول معرفی می شوند .
 افراد معرفی شده طی سه مرحله محفوظات خود را برای کادر اصلی طرح اقراء مرکز مدیریت اقراء می نمایند رابط هر واحد یک خواهر و یک برادر با مشخص نمودن مرکز مدیریت می باشد .کیفیت برگزاری آزمون :
 آزمون به صورت شفاهی برگزار می گردد . مقاطع حفظ جزء به جزء می باشد (33مقطع ) پیوسته بودن اجزاء الزامی نیست . حداقل میزان اقراء در یک مرحله آزمون یک جزء می باشد حافظان  11جزء به باال به مدت حداکثر یک ماه می توانند کل محفوظات را برای استاد اقراء نمایند . حافظان کمتر از  11جزء حداکثر ظرف دو هفته می توانند کل محفوظات را برای استاد اقراء نمایند . انتخاب مقاطع به اختیار قرآن آموز است . در آزمون مقطع جدید (جزء جدید ) باید کامال اقراء شود مقاطع قبلی هر جزء2صفحه پراکنده کامال اقراء شود . در آزمون ترجمه و مفاهیم ،تجوید و صوت و لحن نیاز به قرائت تمام جزء نمی باشد به صورت گزینشی توسط استاداقراءانتخاب شده وآزمون گرفته می شود .
مالک عدم تایید صفحه : عدم تصحیح کلمات و عبارات بیش از  2مورد در یک صفحه توسط قرآن آموز. مکث وتپق وتذکر بیش از اندازه اگر در یک جزء ،قرآن پژوه تعداد صفحاتی را که تاییدیه نگرفته از  7صفحه بیشتر باشد آن جزء را مجدد کامل اقراءمینماید
 قرآن آموز صفحاتی را که تائیدیه نگرفته ،حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از آزمون می تواند به استاد اقراء ،اقراء نماید وگواهی دریافت کند و در صورت عدم قبولی مجدداَ باید آن جزء را کامل اقراء نماید .
نحوه صدور گواهینامه :
 گواهی نامه بدون قید امتیاز با تایید اقراء گیرنده با درج سطح 1و2و 3و 4و میزان اجزاء صادر می شود . -اعتبار گواهی نامه محدود به زمان مشخصی نمی گردد .

