ثبت نام شانزدهمین دوره آزمون های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم

راهنمایی و شرایط ثبت نام در آزمون
با سالم و آرزوی موفقیت برای شما داوطلب گرامی
داوطلب محترم ضمن خوش آمدگویی به شما  ،خواهشمندیم جهت سهولت بیشتر در فرآیند ثبتنام پیش از ورود به این بخش ،به
شرایط و نحوه ثبت نام به شرح ذیل توجه فرمایید :
به اطالع حافظان محترم قرآنکریم میرساند بر اساس مصوّبه جلسه ( )573شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ ( )84/9/8و به منظور
ساماندهی و تسهیل خدمترسانی دستگاههای اجرایی کشور به حافظان کالم وحی؛ سازمان دارالقرآنالکریم با همکاری ادارات کل
تبلیغات اسالمی سراسر کشور ،شانزدهمین دوره طرح «ارزیابی و اعطای مدرک تخصّصی به حفاظ قرآنکریم» را طبق توضیحات و
ضوابط ذیل اجرا مینماید.
الفـ درجات اعطائی و شرایط الزم:
جدول شماره ()1
درجه تخصصی

عنوان

شرایط الزم

1

استاد حفظ قرآن

حافظ ممتاز قرآن،آشنا با تفسیر و علوم قرآنی و دارای  10سال سابقه تدریس و تربیت حافظان
قرآن کریم

2

حافظ ممتاز قرآن

تسلط بر تالوت مرتل کل قرآن از حفظ ،ترجمه آیات و مفردات قرآن

3

حافظ کل قرآن

4

حافظ  20جزء قرآن

تسلط بر خواندن  20جزء پیوسته قرآن از حفظ ،همراه با درک معنای آیات

5

حافظ  10جزء قرآن

تسلط بر خواندن  10جزء پیوسته قرآن از حفظ ،همراه با درک معنای آیات

تسلط بر خواندن کل قرآن از حفظ همراه با درک معنای آیات

بـ شرایط عمومی ثبتنام:
1ـ حفظ حداقل ( )10جزء پیوسته قرآنکریم
2ـ داشتن تابعیت ایرانی
جـ مدارک الزم جهت ثبتنام:
1ـ تصویر صفحه اول شناسنامه
2ـ تصویر کارت شناسایی ملی
ـ تصویر عکس  3*4متقاضی با زمینه روشن
-4تصویر مدارک معافیت از آزمونها (در صورت وجود)
تذکر مهم :
 -1مسئولیت هرگونه اشكال (عدم صحت اطالعات فرم ثبتنام ،ناقصبودن مدارک ،بزرگ یا کوچك بودن اندازه عكس
و  )...در مدارک ارسالی ،برعهده شخص داوطلب ثبتنام کننده میباشد و پس از اتمام تاریخ ثبت نام ،امكان هیچگونه
تغییر در اطالعات ثبتنامی وجود نخواهد داشت.

 -2در صورت قبولی در هر یك از رشته ها ارسال رونوشت شناسنامه و کارت ملی به همراه یك قطعه عکس پشت نویسی شده
ضروری خواهد بود و امکان استفاده از فایل اسکن ارسالی وجود نخواهد داشت.
دـ مهلت ثبتنام:
از تاریخ ( )1399/12/02تا پایان وقت اداری ()1399/12/25
هـ اطالعات آزمونها :
جدول شماره ()2
عنوان آزمون

مرحله
اول

درک مفاهیم و حفظ قرآن

دوم

حفظ

ترجمه آیات و مفردات
سوم
(ویژه حافظان کل که حد نصاب الزم را در مرحله اول و دوم کسب کردهاند )

نوع آزمون

برگزار کننده

نوع آزمون

جمعه
دارالقرآنالکریم ادارات کل تبلیغات اسالمی
کتبی
1400/2/31
(چهار گزینهای) استانها
رأس ساعت  9صبح
شفاهی
کتبی
(چهارگزینهای)

کتبی
تفسیر و علوم قرآنی
چهارم (ویژه حافظان کل که حد نصاب الزم را در مراحل اول تا سوم کسب کرده و (چهارگزینهایو
تشریحی)
دارای  10سال سابقه تدرس حفظ هستند)

دارالقرآنالکریم ادارات کل تبلیغات اسالمی هفته آخر مردادماه
1400
(به صورت منطقهای)
سازمان دارالقرآنالکریم

1400/09/05

سازمان دارالقرآنالکریم

متعاقبا اعالم خواهد
شد.

❖ تذکرات مهم:
1ـ شرط ورود به هر مرحله از آزمونها ،قبولی در مرحله قبل از آن میباشد.
2ـ شرکت متقاضیان دریافت مدارک درجات  4،3و  5در مراحل اول و دوم آزمون ،متقاضیان دریافت مدرک درجه  2در مراحل اول،
دوم و سوم و متقاضیان دریافت مدرک درجه  1در تمامی مراحل آزمون ـ ذکر شده در جدول شماره ( )2ـ الزامی است.
3ـ محل برگزاری آزمونها در استانها ،توسط دارالقرآن الکریم ادارات کل تبلیغات اسالمی هر استان به طور جداگانه اعالم خواهد
شد.
4ـ صدور کارت ورود به جلسه آزمون مرحله اول در روزهای  18لغایت  30اردیبهشت  1400صرفاً از طریق «سایت تالوت» صورت
خواهد گرفت .الزم به ذکر است افرادی که فاقد کارت باشند؛ مجاز به شرکت در آزمون نخواهند بود.
5ـ  %80سؤاالت آزمون مرحله اول را ترجمه و مفاهیم و  %20دیگر را سؤاالت حفظ تشکیل میدهند.
6ـ سؤاالت آزمون مرحله اول ،بر اساس «ترجمههای رایج قرآن» طرح خواهد شد و شرکتکنندگان میتوانند یکی از ترجمهها را
(بهدلخواه) مطالعه نمایند.
 -7ساعت شروع فرآیند آزمون مرحله اول ( )9/00صبح خواهد بود .متقاضیان ساعت ( )8:30صبح به محل برگزاری آزمون مراجعه
نموده و رأس ساعت ( )9صبح درب ورودی سالن بسته خواهد شد.

وـ شرایط معافیت از آزمونها :
جدول شماره ()3
عنوان معافیت

ردیف

توضیحات

نوع معافیت

دارندگان مدرک کارشناسیارشد الهیات و معارف اسالمی(گرایش علوم قرآن وحدیث) معاف از آزمون مرحله اول جهت کسب مدارک درجات3،4و5(درک مفاهیم و حفظ قرآن)
-دارندگان مدرک سطح سه تخصصی حوزه علمیه (رشته علوم قرآنی و تفسیر)

1

معاف از آزمون مرحله اول جهت کسب مدرک درجه 1
(درک مفاهیم و حفظ قرآن)

-دارندگان مدرک درجه 2حفظ تخصصی(حافظ ممتاز) از دبیرخانه ارزیابی حافظان

2

دارندگان رتبههای اول تا پنجم سه دورهي قبل از آزمون هرسال در مسابقات بین
المللی حفظ جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها و مسابقات کشوری اوقاف و امور
خیریه ،نیروهای مسلح و ملی دانشجویان.
معاف از آزمون مرحله دوم
جهت کسب مدارک درجات3 ،2 ،1و4و5
تبصره :1افراد فوق به استثنای دارندگان رتبه در مسابقات نیروهای مسلح از شرکت در (شفاهی حفظ قرآن)

3

آزمون مرحله دوم(شفاهی) برای دریافت مدرک درجات 1و 2نیز معاف هستند.
تبصره :2افراد مذكور حداكثر در دو دوره میتوانند از این امتیاز استفاده نمایند.

دارندگان مدرک حفظ مربوط به اعطای مدرک کارشناسی و باالتر (از وزات علوم تحقیقات معاف از آزمون مرحله دوم
(شفاهی حفظ قرآن)
و فناوری)

4

جهت کسب مدارک درجات 3و4و5

قبولشدگان در هر یك از مراحل آزمون دوره گذشته ،به شرط عدم درخواست ارتقای درجه و اعالم رسمی در هنگام ثبت نام ،از
5
شرکت مجدد در آزمون آن مرحله معافاند.

❖ تذکر بسیار مهم:
چنانچه گزینه مربوط به درخواست استفاده از هریك از معافیتهای «جدول شماره  »3در هنگام ثبتنام انتخاب نشود ،حضور
داوطلب در هریك از مراحل آزمون الزامی خواهد بود.
❖ توضیحاتی در خصوص ثبت نام :

 -1پیش از درج اطالعات ،زبان ویندوز را در حالت انگلیسی ( )ENقرار دهید.
 -2تکمیل اطالعات در کادرهایی که با ستاره قرمز ،مشخص شدهاند ،الزامیاست.
 -3در هنگام ثبت نام ،از زدن کلیدهای  Backو  Forwardخودداری نمایید و برای بازگشت به صفحه قبل یا رفتن به صفحه بعد،
تنها از کلیدهای پایین کادر ورود اطالعات استفاده نمایید.
 -4پیش از آغاز ثبت نام و درج اطالعات ،الزم است شرکتکنندگان اسکن عکس ،شناسنامه (صفحه اول) ،کارت ملی و مدراک
معافیت(در صورت وجود) خود را با توجه به حجم و اندازه مندرج در جدول زیر تهیه نموده و در دسترس داشته باشند.
ردیف

موارد

فرمت حجم (حداکثر) اندازه(پیکسل)

 1فایل اسکن عکس

jpg

kb 100

200 * 300

 2فایل اسکن شناسنامه و کارت ملی

jpg

kb 100

400 * 600

 3فایل اسکن مدارک معافیت از آزمونها jpg

kb 200

800 * 600

 -5به منظور رفاه حال متقاضیان محترم ،مبلغ ثبت نام ( 300.000ریال) از طریق درگاه بانك دریافت خواهد شد .به همین منظور
داشتن شماره کارت الکترونیکی ،رمز دوم اینترنتی و  2cvvالزامی است.
پس از پرداخت اینترنتی ،اطالعات پرداخت از طریق سامانه به شما ارائه خواهد شد که ضروریاست این اطالعات را نزد خود نگاه
دارید.

