
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فرآیند و ضوابط ،نامهآیین
 

 

 اعطای   و ارزیابی های آزمون برگزاری  

 کریم قرآن حافظان به حفظ عمومی دارکم

  

   

 

 

 

 

 به حافظان قرآن کریم و عمومی دبیرخانه ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی

 1399 سال



 (2) 

 

 سمه تعالیب

 

 فهرست مطالب

 

 

 3            مقدمه 

  4         و اهداف هاضرورت اول؛فصل 

 4      هاآن وظایف و اختیارات و اجرایی ارکان  دوم؛ فصل 

  7         ؛ ضوابط فنی آزمونسومفصل  

 8                                        فصل چهارم ؛ ضوابط اجرایی آزمون 

  9    ی          های حفظ عمومهای قبولی در آزمونضوابط ارزیابی و حد نصاب؛ پنجم فصل 

 :10            ضمائم   

 قرآن  عمومی نامه ارزیابی حفظآیین 

 نهایی ها و لیست نمراتهای ارزیابی آزمونفرم  

 های مدارک حفظ عمومی قرآن کریمنمونه گواهینامه 

 



 (3) 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

  فرآیند و نامه، ضوابطآیین

 کریم قرآن حافظان به حفظ عمومی دارکاعطای  م و ارزیابی های آزمون برگزاری  

***** 

 
 

 مقدمه: 

 29 و 25 جلساات مصوبه) کریم قرآن حفظ ملی طرح مفاد و اجرای« مدظلّه العالی» رهبری معظم مقام منویات تحقق راستای در

 طریاق از حفظ سساتمؤ و حافظان دقیق و مستمر ارزیابی»بر  که طرح این( 24) شماره راهبرد و( قرآنی فرهنگ توسعه شورای

ظاام د نو واگذاری تهیه و پیشنهادارد  تصریح « مناسب از مسیر شورای ارزیابی حافظان سازوکارهای و ساختارها ایجاد و طراحی

به شورای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی باه حافظاان قارآن کاریم و  فاظ در سطوح مختلف های ارزشیابی حیکپارچه آزمون

 شارح به «ن کریم در سطح عمومیارزیابی حافظان قرآ ضوابط و فرایند»-در سازمان تبلیغات اسالمیمستقر  –دبیرخانه مربوطه 

 . گرددمی تهیه و ابالغ نامهمندرج در این آیین

نامه صرفاً با تصویب شورای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کاریم اعتباار هرگونه تغییر در مفاد این آیین 

 و الزم االجرا خواهد بود.  قانونی داشته

..( ماور  ............ ساتاد راهباری .....تهیه شده و در جلسه شماره ) ( فصل5در )نامه که سازی این آیینامید است با اجرایی 

 نامه فراهم گردد.های تحقق اهداف تعیین شده در همین آیین؛ زمینهبه تصویب رسیده است کریم ملی حفظ قرآن طرح



 (4) 

 

 

 

 ها و اهدافاول؛ ضرورتفصل 
 

 باشد :مورد اشاره در این فصل می« اهداف»و برای تحقق « هاضرورت» نامه مبتنی برتهیه و اجرای این آیین
 
 

 ها:ضرورت   

 ف.و استاندارد و اعتباربخشی به مدارک آن در سطوح  مختل کارآمد هدفمند، صورتلزوم توسعه حفظ عمومی قرآن کریم در کشور به  .1

 نظارت و کنترل کمی و کیفی روند ارزیابی و اعطای مدارک  به حافظان قرآن کریم در سطح عمومی. لزوم  .2

 بارایو منساجم  چوبی هماهنگدر چهار -نهاد مردم مراکز حاکمیتی وهای اعم از دستگا-شور های مختلف کافزایی ظرفیتلزوم هم  .3

 توسعه حفظ عمومی قرآن کریم.

 
 

 اهداف: 

  در این عرصه. «مدظله العالی» تحقق منویات مقام معظم رهبریسازی برای زمینهرهنگ حفظ قرآن کریم و توسعه و ترویج ف  .1

 .تحقق اهداف پیش بینی شده در طرح ملی حفظ قرآن کریم  .2

  در سطح عمومی ن کریمرآحافظان ق بندیو سطح وحدت رویه در ارزیابی .3

 .ن کریم در سطح کشورن قرآبانک اطالعاتی  مورد وثوق  از حافظا یابی به دست  .4
 

 
 

 هاآنوظایف اختیارات و ارکان اجرایی و  دوم؛ ل فص
 

 

 : به حافظان قرآن کریم تخصصی مدرکارزیابی و اعطای شورای تخصصی مرکزی دبیرخانه  .1

« یمرکاز یرخاناهدب»نامه که از این پس در این آیینکریم اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن تخصصی ارزیابی وشورای دبیرخانه

 شود، نامیده می

در ساازمان  ،شورای عالی انقالب فرهنگای 8/9/1384 مور  573جلسه  بهصوم 4ماده براساس  که-وظایف و اختیارات این دبیرخانه 

 : است زیر به شرح نامهآییناجرای این  راستای در -مستقر است( وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی) الکریمدارالقرآن

در  کاریم قارآن حافظان به عمومی حفظ مدارک اعطای و ارزیابی هایآزمون برگزاری کالن و نظارت راهبردی و عملیاتی یتمدیر .1-1

  .نامهآیینطبق مفاد این  سطح کشور،

 شورایفنی و ارائه به  نامهآیینموضوع این  بامتناسب جلسات شورای تخصصی اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم  تهیه دستور  .2-1

 به حافظان قرآن کریم و اجرای مصوبات مربوطه صصی اعطای مدرک تخ

 بررسی و تأیید صالحیت افراد معرفی شده از ساوی ها وآنها پس از انتخاب و معرفی استان فنی هایکمیتهاعضای  احکامصدور  .3-1

 مراکز استان. 

 ن.ای ممتحنان مجاز  پس از معرفی از دبیرخانه استانامه و کد شناسایی برها و صدور گواهیبررسی و تأیید صالحیت ممتحنان آزمون .4-1

  قرآن کریم لحفظ کُ برای قبول شدگان در آزموننهایی  نامهیصدور گواه .5-1

 ها ونو انتشار آمارهای مربوط به آزم ارزیابی واعطای مدارک حفظ عمومی قرآن تدوین و ارائه گزارش عملکرد سالیانهآوری، جمع .6-1

 سوی نمایندگان استانی بررسی موارد خاص ارجاعی از .7-1



 (5) 

 

 : به عنوان دبیرخانه متناظر استانی ادارات کل تبلیغات اسالمی .2

ه نامید« استان دبیرخانه»نامه ه از این پس در این آیینک -  دبیرخانه متناظر استانادارات کل تبلیغات اسالمی در هر استان به عنوان 

 ارای اختیارات و وظایف زیر است:د -شودمی

 نامه در سطح استان آییناین رایی مدیریت اج  .1-2

 ها در سطح استان نظارت عملیاتی بر برگزاری آزمون .2-2

  برای اعالم نظر نهایی یمرکز مؤسسات و مراکز مجاز اخذ آزمون در سطح استان و اعالم به دبیرخانه بررسی شرایط  .3-2

 برای صدور حکم دبیرخانه مرکزی به   استان اعضای کمیته فنی معرفی .4-2

 از طریق کمیته فنی  متقاضیممتحنان  صالحیت تأییدها به دبیرخانه مرکزی پس از ممتحنان آزمون معرفی -ها .5-2

 مرکز به دبیرخانهآن و اعالم از طریق کمیته فنی  هاآزمونو نتایج  صحت برگزاری تأیید نهایی .6-2

 کمیته فنی: .3

 ه استاندبیرخانبه پیشنهاد  ،شرایط زیر باشند کی ازی شاخص قرآن کریم که دارای« حافظان»نفر از  پنج تا در هر استان تعداد سه .1-3

  در استان مربوطه انتخاب خواهند شد: «اعضای کمیته فنی»به عنوان  سه سال شمسی به مدتدبیرخانه مرکزی و تأیید 

 یریه خنامه داوری حفظ از سازمان تبلیغات اسالمی یا سازمان اوقاف و امور داشتن گواهی -الف     

 آن کریم قر حفظ کل در رشته بین المللیمسابقات یا  اوقاف و امور خیریهسازمان  ن رتبه اول تا سوم یکی از مسابقات کشوریداشت-ب     

 (ا درجه دو )حافظ ممتاز قرآن کریمی( قرآن کریم داشتن مدرک تخصصی درجه یک )استاد حفظ -ج    

 باشد.  حداقل یکی از اعضای کمیته فنی باید از بانوان: 1تبصره    

  کند.معرفی  زمرک افراد دیگری را به دبیرخانه تواند با ذکر دالیلمی اندبیرخانه است، الذکرد مناسب با شرایط فوقصورت نبود افرادر :2تبصره 

 های الزم را اخذ نماید. تواند از آنان آزموناحراز صالحیت افراد معرفی شده میبرای دبیرخانه مرکزی : 3تبصره 

 به شرح زیر است: دبیرخانه استانای کمیته فنی تحت اشراف وظایف اعض .2-3

 دبیرخانه مرکزیتوجیهی اعالم شده از سوی  -آموزشیشرکت در جلسات  -الف 

 .در استان فعالیت نمایندآزمون ها توجیه و آموزش افرادی که تقاضا دارند به عنوان ممتحنان مجاز  -ب 

  دبیرخانه استانفنی درباره صالحیت آنها به و اعالم نظر  ممتحنیارزیابی متقاضیان  -ج 

 ها های عمومی حفظ و نتایج آننظارت فنی و محتوایی بر آزمون -د 

  دبیرخانه استانها به گزارش موارد خاص درباره مسائل فنی و اجرایی آزمون -ها 

 دهندگان رسیدگی به اعتراضات آزمون -و 

 .شدتعیین خواهد  کمیتهبه عنوان مسئول اعضا  یرییکی از اعضای کمیته فنی، با رأی گ تبصره:
 

 مراکز مجاز اخذ آزمون .4

یافات و اخذ آزماون از داوطلباان در نامامکانات و شرایط الزم برای ثبتاز صالحیت،  مراکزی هستند که  ،مراکز مجاز اخذ آزمون .1-4

  مدارک حفظ عمومی قرآن برخوردارند.

 مجاز اخذ آزمون عبارتند از:مراکز  .2-4

غات )سازمان تبلی مسئولهای دستگاهاز  پروانه فعالیت معتبردارای  ،هاآن شعب ومؤسسات فرهنگی قرآن و عترت)ع(  تمامی  .1-2-4

 . دبیرخانه استانسال سابقه مورد تأیید  از سوی  2با حد اقل  ی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(،اسالم

بارای کارکناان  و رگزاری آزمون در واحدهای ستادی و صفیهای دولتی و عمومی در صورت درخواست بمراکز قرآنی دستگاه .2-2-4

 دبیرخانه مرکزی های ایشان  با هماهنگی قبلی و اخذ موافقت کتبی از خود و خانواده



 (6) 

 

مراکز فعال در زمینه آموزش هاای تخصصای قارآن  ، مؤسسات وتعدد مؤسسات و مراکز واجد شرایط اخذ آزمون صورت: در  1تبصره

 اولویت خواهند داشت. ، یمرکز رخانهبه انتخاب دبیکریم 

های حفظ عمومی  شاامل اصال)فیزیک( کنندگان در آزمونآزمون موظف هستند مستندات ارزیابی شرکت: مراکز مجاز اخذ 2تبصره

ی، به کیگانی الکترونیرا ضمن با -شدگان یا مردودیناعم از قبول – کنندگان و نمرات ایشانشرکت  مشخصات کامل  های داوری و فرم

 سال نگهداری نمایند. 2مدت 

 

 :و فصاحت ، درک معناسن حفظحُ ممتحنان .5

ه کا-پس از شرکت در جلسات توجیهی  و شدهانتخاب  حافظان قرآن کریمهای عمومی حفظ قرآن کریم از میان ممتحنان آزمون .1-5

کاد  -گردداجرا میفنی مراکز استان های توسط کمیتهبه صورت متمرکز و یا به صورت استانی  طراحی و  یمرکزتوسط دبیرخانه 

 .مبادرت خواهند نمود داوطلبان به ارزیابی دریافت کرده و نامه ارزیابی به عنوان ممتحنشناسایی و گواهی

 صادر خواهد شد.  ن کریمقرآ دبیر شورای تخصصی ارزیابی حافظان با امضای نامه ممتحنان مجاز: گواهی1تبصره

 باشند: را داشته باید یکی از شرایط یا مدارک زیر توجیهی ممتحنی و دریافت کد شناسایی، هایدورهداوطلبان شرکت در  .2-5

 ازمان اوقاف و امور خیریهسیا و سازمان تبلیغات اسالمی از حُسن حفظ تربیت داور  هایدوره نامهگواهیدارندگان  -الف

 حفظ قرآن کریم  4تا 1دارندگان مدارک تخصصی درجات  -ب

ساازمان اوقااف و اماور یا ی و سازمان تبلیغات اسالماز معلم حفظ قرآن کریم مدرس و تربیت  هایدوره نامهواهیگدارندگان  -ج

 جزء از قرآن باشند. 20مشروط به اینکه حافظ حداقل خیریه 

 خواهد بود. تربیت داور حفظ قرآن کریم )بند الف(  هایدوره نامهگواهیاستفاده از دارندگان  در این بخش، اولویتتبصره: 

 باشد. شمسی حداقل سن ممتحنان باید بیست سال .3-5

 جزء از قرآن کریم 20حداقلجزء( توسط ممتحنانی صورت خواهد گرفت که خود حافظ 15اخذ آزمون از متقاضیان تا مقطع هفتم ) .4-5

 د. حافظ کل قرآن کریم باش جزء( باید توسط ممتحنانی صورت گیرد که15اطع باالتر )بیش از باشند و در مق

را  دهنده تقاضای اخذ آزمون در آن اجازاءاز همان اجزائی باشد که آزمونباید جزء است،  20ممتحنی که حافظ تبصره: محفوظات 

 نموده است.

 همجنس باشند. داوطلبانی است ممتحنان آزمون ها با ضرور .5-5

 

 :متقاضیان دریافت مدارک حفظ عمومی قرآن  .6

های عمومی حفظ توانند در آزمونهای سنی میگروه تمامیدر  یانو آقاها اعم از خانم قرآن، میعمو حفظ مدارک دریافت متقاضیان تمامی

 رکت نمایند. ش -نامه ذکر شده است های مختلفی که در فصل دوم این آییندر رشته -قرآن کریم 
 

 



 (7) 

 

 

 اهآزمون ضوابط فنیفصل دوم؛ 
 

 

 

 )رشته های( آزمون های حفظ عمومی:مقاطع  .1

 ذیل برگزار خواهد شد:جدول و با شرایط مندرج در مقطع  10ظان قرآن کریم در افای ارزیابی عمومی حهآزمون
 

 

 :هاآزمون .2

 که-نامه ارزیابی به شرح ذیل و مطابق آیین« درک معنا»و  «فصاحت»، «حفظ حسن»بخش شامل سهعمومی حفظ قرآن کریم در  هایآزمون

 برگزار خواهد شد. -می باشد  نامهآیینبه پیوست این  رسیده و  از سوی دبیرخانه مرکزی تهیه و به تأیید شورای تخصصی 

 مورد ارزیابی قرار می گیرد ،تمامی مقاطعصحت محفوظات حافظان  ،در این بخش: ظحف سنح.  

  :وصحیح تلفظ در کنندگان در آزمون کتشر، توانایی «حسن حفظ»عالوه بر آزمون  ،و باالتر چهارمهای مقاطع در آزمون فصاحت 

 . ردگی مورد ارزیابی قرار می «دوم ممتحن»از سوی  نیز حروف و حرکاتمتمایز 

  :درک »باید در سنجش  کنندگان در آزمونکتشر ،«فصاحت»و  «حفظ حسن»عالوه بر آزمون  ،و باالتر چهارمدر مقاطع درک معنا

واژگان  بر مبنای اجزای همان مقطععبارات و آیات از مقاطع این نیز حدنصاب الزم را کسب نماید. بدین منظور در هر یک از  «معنا

کاه  مطرح خواهد شاد «شفاهی»به صورت  ،حُسن حفظ از سوی ممتحنهایی سؤال -به تناسب هر مقطع  -رکاربرد قرآن کریم پُ

  ها خواهد بود.قبولی در آزمون و اخذ مدرک عمومی حفظ منوط به کسب حد نصاب نمره در این ماده از آزمون

 دبیرخانه موظاف اساتو  رآن کریم خواهدبودهای فارسی قترجمهلغات و عبارات پرکاربرد  ، شاملدرک معنا تبصره: منبع آزمون

 . معرفی نمایدهای عمومی حفظ داوطلبان آزمونجهت دسترسی عموم منبع مناسبی را 

 رشته مقطع
 تعداد

 سؤال

 حد نصاب هر بخش

 حّسن حفظ مالحظات

 امتیاز( 100)از 

 فصاحت

 35)از 

 امتیاز(

 درک معنا

پرسش و هر 1)هر سؤال 

 نمره( 4پرسش 

 --- --- 90 سطری8سؤال 2 جزء 1 اول

های پیوسته و متاوالی هر جزء باید شامل آیات و سوره -1

 بر اساس مصحف شریف باشد.

های در مقطع اول )حفاظ یاک جازء( مجماوع ساوره -2

غیرمتوالی از سراسر قرآن به اندازه حجم یاک جازء قارآن 

 کریم قابل قبول خواهد بود.

های دو جزء و باالتر پیوسته یا ناپیوسته )حداکثر آزمون -3

ش متوالی و پیوسته( خواهد بود.  باه طاور مثاال در دو بخ

( جزء ناپیوسته شرکت نماوده، 2چنانچه داوطلبی در رشته )

ضرورت دارد محفوظات خود را صرفا در دو بخش که هر یک 

 پیوسته هستند، ارائه نماید.

 --- --- 90 سطری8سؤال 2 جزء 2 دوم

 --- --- 90 سطری8سؤال 2 جزء 3 سوم

 8از 6 25 90 سطری8سؤال 2 جزء 5 چهارم

 12از  9 25 80 سطری8سؤال 3 جزء 7 پنجم

 12از  9 25 80 سطری8سؤال 3 جزء 10 ششم

 20از  15 20 75 سطری8سؤال 5 جزء 15 هفتم

 28از  21 20 75 سطری8سؤال 7 جزء 20 هشتم

 36از  27 20 75 سطری8سؤال 8 جزء 25 نهم

 40از  30 20 75 سطری8سؤال  10 جزء 30 دهم
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 روش اخذ آزمون: .3

های به جهت ارزیابی بخش، به باال چهارم از مقطع شود ومیانجام  ممتحن  در تمامی مقاطع توسط یکحفظ  سنحُ ارزیابی بخش  .1-3

 .شوداضافه می  ممتحنیک حت و فصا «درک معنا»

توسط  «صحت فصاحت»اول و ارزیابی بخش  ممتحنتوسط  «درک معنا»و  «حسن حفظ»های مقاطع چهارم به باال ارزیابی بخشز ا .2-3

 دوم انجام خواهد شد. ممتحن

 –در دوره تاوجیهی کنناده توانمندی هیچیک از داوطلبان شرکتتواند در صورتی که کمیته فنی با هماهنگی دبیرخانه استان می .3-3

 ، در ارزیابی بخش صحت فصاحت احراز نگردید، نسبت به دعوت از یکی از داوران رشته تجوید استانممتحنان استان آموزشی

 نماید. اقدام  ،که داری مدرک داوری از سازمان تبلبغات اسالمی یا سازمان اوقاف و امور خیریه هستند

 ساطری باه شارح جادول 15 قرآن هایاساس  بر -قطع و رشتهمبه تفکیک هر  -ها التعداد سؤ ها و حد نصاب قبولی در آزمون .4-3

 .باشدمی نامهمندرج در فصل پنجم همین آیین

 از اجزای مختلف طرح شود. باید : سؤاالت 1 تبصره

 
 

 ضوابط اجرایی آزمون؛ سومفصل 

 

 

 

 و شرکت در آزمون:  نامثبتنحوه  .1

 اعالم خواهد شد. مرکز ای مجاز خواهد بود که از سوی دبیرخانه سامانهنام در ثبتشرکت در آزمون تنها با  .1-1

 در سال برگزار خواهد شد. دوره 4 قلحدا مقطعی وها به صورت آزمون .2-1

 ضروری است.ها  متقاضی برای شرکت در دوره بعدی آزموننام ثبتر صورت مردود شدن در آزمون یک دوره، د .3-1

 نمایند.   نامثبتمون شرکت نموده و قبول شده اند برای شرکت در مقاطع باالتر باید در سامانه متقاضیانی که در یکی از مقاطع آز .4-1

 نماید. نامثبتدر یک مقطع فقط هر فرد می تواند در یک دوره برگزاری آزمون   .5-1

 نمایند.  نامثبتبعد در همان مقطع برای آزمون  هایدورهتوانند در قبول شدگان نمی .6-1

 گروهی متقاضیان اقدام نمایند.  نامثبتتوانند نسبت به مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت)ع( میو عمومی و  های دولتیدستگاه .7-1

 

 ارزیابی:  نحوه .2

 تنها توسط ممتحن مجاز صورت خواهد گرفت.  هاارزیابی آزمون  .1-2

  . نمودام خواهند و ممتحنان اقد متقاضیان مراکز مجاز برگزاری آزمون نسبت به تدارک مکان و امکانات مناسب برای .2-2

 . را ندارند گیردصورت میمحتوایی ارزیابی که توسط ممتحنان فنی و  درامور حق دخالت مراکز مجاز برگزاری آزمونتبصره:  

 

 :نامهگواهیصدور  .3

 قبولی اعطا خواهد شد.  نامهگواهینصاب الزم را کسب نمایند  ها که حدبه قبول شدگان در آزمون  .1-3

 .خواهد شدصادر  ،است سامانهنمونه گواهی مورد تأیید دبیرخانه ارزیابی حافظان که در  بر اساسرفاً قبولی ص نامهگواهی .2-3

 . شودیمصادر مدیرکل تبلیغات اسالمی استانها به عنوان مسؤل دبیرخانه استان  امضایمهر و با  منهقبولی مقاطع اول تا  نامهگواهی .3-3

 . صادر خواهد شد مرکز دبیرخانهبرجسته و مُهر دبیر شورای ارزیابی حافظان ای با امض، )حفظ کل(دهم مقطعقبولی  نامهگواهی .4-3
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های حفظ عمومیهای قبولی در آزمون؛ ضوابط ارزیابی و حد نصابپنجمفصل   

 

 

 

 

 گانه آزمون به شرح جدول زیر است.عمومی به تفکیک مواد سه حفظ هایآزمون در قبولی هاینصاب حد و ارزیابی ضوابط

 تعداد سؤال رشته مقطع

 حد نصاب هر بخش

 حّسن حفظ مالحظات
 امتیاز( 100)از 

 فصاحت
 امتیاز( 35)از 

 درک معنا
 4پرسش و هر پرسش 1)هرسؤال 

 نمره(

 جزء 1 اول
 سؤال 2 

 سطری 8 
هر جزء باید  ادا آ ایدا  و  -4 --- --- 95

های پیهسدد و و   ددهار  بددر سدده  

سدطری  15اساس  صحف اریف 

 باا .

ع اول )حفددی یدد  قطددد    -5

های غیر  هار  جزء(  جمهع سه  

از سراسر قران بو ان از  حجم ی  

جزء قران کریم قابآ قبهل خهاه  

 بهد.

هددای دو جددزء و بددا  ر از هن -6

پیهس و یا ناپیهس و )ح اکثر د  دو 

بخش   دهار  و پیهسد و( خهاهد  

بددهد.  بددو مدده   ثددال   ان ددو 

جدددزء  داوملبددد  د   اددد و دو

ت نمدهد   ردرو   ناپیهس و ارک

دا د  حفهظددا  خددهد  ا  ددر ا د  

بخددش کددو هریدد  پیهسدد و  دو

 ا ائو نمای .  هس   

رددرو ی اسددت سددؤا   د   -7

 یدددان اجدددزاء  قسدددیم اددد   و 

هم  ین   هع سؤا   د   ها دی 

 ان   اب  ای  دفحو و ان قدال بدو 

 فحو بع ی بدو  ده    سداوی 

  عایت اهد.

 جزء 2 دوم
 سؤال 2

 سطری 8
95 --- --- 

 جزء 3 سهم
 سؤال 2

 سطری 8 
95 --- --- 

 جزء 5  ها م
 سؤال 2  

 سطری 8 
 8از 6 25 95

 جزء 7 پ جم
 سؤال 3

 سطری 8
 12از  9 25 90

 جزء 10 اشم
 8سؤال  3

 سطری 
 12از  9 25 90

 هف م
جزء  15

 )نصف قران(

 سؤال  5

 سطری 8
 20از  15 20 85

 جزء 20 هش م

    سؤال  7

 سطری 8
 28از  21 20 80

 جزء 25 نهم

 سؤال 8 

 سطری 8 
 36از  27 20 80

 دهم
جزء  30

 )کآ قران(

 سؤال 10 

 سطری 8
 40از  30 20 80
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 ضمائم

 

 

 

 قرآن عمومی حفظ نامه ارزیابیآیین : 

 «حسن حفظ»در بخشکسر امتیاز  ارزیابی و ضوابط -

 « فصاحت»و کسر امتیاز در بخش  ارزیابی ضوابط -

 « درک معنا» و کسر امتیاز در بخش ارزیابی ضوابط -

 نمرات نهایی هایلیست و هاآزمون ارزیابی هایفرم: 

 «حسن حفظ»فرم ارزیابی و کسر امتیاز بخش -

 « فصاحت»فرم ارزیابی و کسر امتیاز بخش  -

 « درک معنا»فرم ارزیابی و کسر امتیاز بخش  -

 (برادران ویژه فرم) ریمک قرآن حافظان عمومی ارزیابی آزمون نهایی نمرات لیست -

 (خواهران ویژه فرم) کریم قرآن حافظان عمومی ارزیابی آزمون نهایی نمرات لیست -

 های مدارک حفظ عمومی قرآن کریمگواهینامه نمونه 

 

 

 



 (11) 

 

 بسمه تعالی

 حفظ عمومی قرآن نامه ارزیابیآیین

**** 

 د.یر  صورت گیرحفظ عمومی قرآن در سه بخش مجزا و  طبق ضوابط ز ضروری است ارزیابی

 امتیاز(: 100« )حسن حفظ»ضوابط ارزیابی و کسر امتیاز در بخش 

 ـ اشتباه در حرکات و حروف )شامل حذف، اضافه و تغییر(:1

يحب حبلحوسههبحدشحب تالهها چنانچه حاهها اشحباههت اراوح بهههرکحهه حابوههاوحلحاههبل حاهها و حاهی شحب هها  حلحاصالالههبح بحه  ا هه  حب ه  حونهه
حارد.نمبهحب حاا احوسبح يح5/0عدمحاصحالحححب احد ح ر وحاردشنمي

ا -َعان -َما هااهدحلحو مهاايحنظالهب ح  نظر حب حاب حد حبيه حهشه شحاهبل حبا  هاح يحتبصره: انحعبههيحاهب ح بحوه حد حدتهتر ح ههح(نم 
حارد.ارندحاا وحنميا قيح ي

 گبدد. ح ي نظرد حبي حهش ح« ُهمْ »به « ُکمْ »ی  « تَعْݧَملُونَ »به « یَعْݧمݩݧَلُونَ » ا ديو: مثال

 جابجایی و تغییر(: اضافه،ـ اشتباه در یک کلمه )شامل حذف، 2

نمهبهحلحبگهبحههاحاهیوبحدبل حح25/0جاهجهاييحلحاصالالهبح بح هر بصحاصهحالححونهدححب ها  شچنانچ حاها احباهت اهحد حيهلحو مه شحاها و حاهی شح
حنمبهحب حليحوسبحخربردحاد.ح1نمبهحلحد ح ر وحعدمحاصحالحشحح5/0اصحالححوندح

حگبدد؛ح انند وبيمحه ح ر وحابوال يحلح تصوحنگا شحيا ت حبتتحشحيلحو م ح حسربح يو ماايحو حد حقبآن :1تبصره

 یَݡْكڡݨٖݐیَكهݧُمُ فَسَ   - ت لْ یݩُق   فَلْ 
سهبحنمهبهحد حربحيلحب حاهبل ح قعهه حيهلحو مه ح حسهربح هيحاهردحلحبخهت يحد حوهوحيهاحهه هيحب حاهبل حآنشح رجه حو :2تبصره

حگبدد.و م ح يحتترنحبات اهحد 
ح

 ه در عبارت )شامل: حذف، اضافه، جابجایی و تغییر(:اشتبا -3

بهحلحبگههبحهههاحاههیوبحدبل حنمههح25/0اهها و حاههی شحب هها  شحجاهجههاييحلحاصالالههبح بح ههر بصحاصههحالححونههدححچنانچهه حاهها اشحباههت اهحد حع هها و
حنمبهحب حليحوسبحخربردحاد.ح5/1نمبهحلحد ح ر وحعدمحاصحالحشحح5/0اصحالححوندح

ح نظر حب حع ا وشحهالشتبحب حيلحو م حبتت.: 1تبصره

ن  اّٰلله  ال ݭ  ب ْسم»:2تبصره
حݫٖݫیم  ال ݠرݨݧَّݣݣحݧݨݧݨْمݧݧݩݧݩ  ح وح حسربح يحارد.راحد حاكمحع اد حبهتدبيحتر ه«حݠرَّ

 ـ عدم رعایت ترتیب آیات و جابجایی آنها:4

گهبحنمهبهشحبح25/0ونهدححر بصحاصهحالحآيه ح شهاه حهااهدحلحاها اح هحهحبگبحجاب تادگيحد حادحيلحآي حهاادحياحبنتقهايحهه حآيه ح شهاه حيهاحب 1ه4
حارد.نمبهحوسبح يح2نمبهحلحد ح ر وحعدمحاصحالححح1هاحایوبحدبل حاصحالححاردح

نمهبهحلحد حح5/1اصهحالححونهدححنمهبهشحبگهبحههاحاهیوبحدبل ح25/0هحبگبحجاحب تادگيحهال حب حيهلحآيه حهااهدحلحاها اح هر بصحاصهحالححونهدح2ه4
حارد.بهحوسبح ينمح3 ر وحعدمحاصحالحح

 يحآيه شحبنتقهايحخهباهت اهحد حح نظر حب حبنتقايحهه حآيه حيهاحآيهاوحديگهبحنقهاکشحد ح هر دحبهتهدبيحآيهاوحههردهحلحد ح هر وحبيجهادح:1تبصره
ح حسربحنشدهحلحد حتترنحع ا وحوسبحب تالا حخربردحاد.

حد حوسبحب تالا بوشحآياوحومتبحب حيلحتعبشحاكمحع ا بوح بحدب ند.ح:2تبصره
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حگبدد.چنانچ حآياوحورااهحجاب تادهشحهال حب حيلحتعبحهاادحبنتقايحه حدل ح حسربح ي :3تبصره

حوند.هح بحقببئتحنمياردشحدبل حانهاحه حذوبحنامحتر هحبوت احنمردهحلحبهتدبيحتر د حتؤبالايحو حب حبهتدبيحتر هحآغا ح يح:4تبصره

ح بگبحاا احپسحب ح كثح ر قحه حا لوحع ا وحياحآي حنگبدد : 5تبصره

رنحو مه حلحد حا اشحد حتهتاهد ح ر دحع ها وح حد ح هر وحب كهانشحدبل حرهاديحبهتهدبشحو مه حبليح بحاهیوبحدبدهحلحد ح هر وحاه لوح -
 نمايد. ر وحعدمحيادآل يشحع ا وح بحا لوحنمردهحلحد حتترنحع ا وحوسبحب تالا ح ي

حسبح يحارد.د ح ر دحآي  حدبل حراديشحع ا وحبهتدبييحآي ح بحخربندهحلحب تالا حع ا وحو -

سهبحب تالها حواهحبليح ه  حچنانچه حاها احپهسحب حباهت اهحلحاهیوبحدبل شح باكه حباهت اهحديگهبيحد حاه لوحاهردشح هب اصحباهت ح: 6تبصره
حگبدد.هردهحلحد حتترنحعدمحاصحالححرمانح ر دشحاحاظح ي

 ترکیب و تنوع سؤاالت: -5

 د ای  دفحو و هم  دین   دهع سدؤا   د   دها دی  ان د  ابررو ی است سؤا   د   یان اجدزاء هدر  اد و از دهن   قسدیم اد   و 

 ان قال بو  فحو بع ی بو  ه    ساوی  عایت اهد.

 

  (نمره 35)«فصاحت»ضوابط ارزیابی و کسر امتیاز در بخش:  

 

 نوع اشتباه ردیف
 کسر امتیاز 

 )بار اول(
 کسر امتیاز

 سقف کسر امتیاز )در صورت تکرار(

ح7ح25/0ح25/0حه صااتحابواوحورااهحلوشالدح1ح

حح2
حا ديوحوا وحابل ح يبحه حاب حديگبحلحياحهااهكسح

حل(ح–غحح–عحح–ظحح–کحح–ضحح–صحح–ذحح– حح– ثح
ح5/0ح1

ه حب بءحربحاب حادح
حنمبهح ن يح3بوثبح

 

 تذکر مهم: در این بخش تمامی سؤاالت مورد ارزیابی قرار می گیرد

 موارد کسر امتیاز:
 (فصاحت حرکات:)تلفظ عربی حرکات – 1

عبهيحوسبهحه حح و حد«حإنَّ »حبگبحاا احد حطريحا لوشح تح شحوسبهحلح م ح بح ا تيحبدبءحوندحيهنيحاااتحعبهيح بح عايتحنكندح انند 

ینَ »ند حاردحل...حلحياحد حوش حبافح ديح انخربندهح ي«حإینَّ » ر وح ه نهديحونهدحلحد حب هع  ححط ه «حیَ »بگبحبافح«حیَ  أیَُّه  الّذ 
حگبدد.نمبهحوسبح يحح7لحادبوثبحااحح25/0خربندهحاردشحه حاششالصحدبل حهببيحربح ر دحلح ا تيحنس تاصحد ات

نهيح اننهدحالبحلحو ماوحقبآنهيحو مهاوحقبآد حا ديوحوا وح دبرايحورااهحه حوشالدهحلحهااهكسحلحبا اعحلحعدمحبا اعحراءح م - 1تبصره 

حهااد.ي اح وسبحنمبهحه حعهدهحب  يابحاس حاح«َج ُءوا... -َغ ُوون»
رايحتتحلحاا احقببئتح هدببگبحد ح رب دح رقحهببيحب  يابح ششصحاردحو حباكاالوح بهرکحه حعدمح عايتحاهج حعبهيحبح- 2تبصره 

ح  صهاات(شح3 يابحاجريدحهبحبتاسحهندحگرن ح رب دحارتطحب بيحوسبحنشدهحلحبي دبندشحد حهش حاس حا احنمبهورااهحلحوشالدهح بح ي

حگبدد.وسبح يحه ح الزبنحال محشحنمبه
 

 ـ فصاحت حروف)صفات و مخارج حروف(2
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لح«حعال » حه«حرمزه»ب حبگبحاب يحهعر حوا و هه تحعدمح عايتح شبجحش  تحلحياحربحدل(حا ديوحه حاب حديگبحاردح  انند حا ديوحا
وسهبححنمهبهح5/0ربح هر دشحح لحد ح ر وحاكببحنمبهح1لحهااهكسحلح....(شحه حب بيحربح ر دحا ديوشح«حراء»ه ح«حااء»هااهكسحلحياحاب ح

لحهببيححنمبهح3ااحح«حعال »گبددح يهنيحهببيحاب حوسبح يحنمبهح3د حطريحا لوشحادبوثبححگبددحلحهببيحربحاب شحه حطر حجدبگان  ي
حنمبهحل...(.ح3ااح«حرمزه»اب ح
حد ح ر وحنقصحد حبدبءح  اوحياح شا جحابل حنمبهحبيحوسبحنميحگبدد. – 1تبصره 

مهبهحد حنههااهكسشحوسهبححل«حفَقَا  َ »خربندهحاهردح«حَوقَا  َ »وحاب يحه حاب حديگبحناايحب حاس حا احهاادشح انند حبگبحا دي– 2تبصره 
حبيحوسبحنميحگبدد. حاجريدحنمبههاادحلحد حهشبينگرن ح رب دحه حعهدهحب  يابحاس حا اح ي

شده نمره منفـی در نظـر ره اقدام نموده و بیش از حد تعیینالزم است ارزیاب محترم فصاحت، در طول تالوت در حد مجاز نسبت به کسر نمتذکر: 

 نگیرند. 

 

  (امتیاز 4 سؤال هر)«درک معنا»ضوابط ارزیابی و کسر امتیاز در بخش: 

حليحب تالا بوحآ دهحبتت.ب تالا ححلحادحنصابحال محهببيحق رايحد حربح قععحد حجدح4تقفحب تالا حربحتؤبيحد ح ادهحد  ح هناح -1

حوبيمحطب حاردحو ح ر دحبخت  ح تبجمال حن ااد.راحلحع ا بوحپُبوا هبدحقبآنيدحب حابجم حلبژهتؤبالوحد  ح هناحها -2

 حسه حا هاشحههاُع ا بوح بهرکحه حتؤبالوحد  ح هناح يحهايستحارتطحدبل حاُس حا احلحب حرمانحع ا بوحتؤبالوحهشه ح -3
  ر وحا اريحطب حگبدد.

الت حُسن حفظ، ضروری است سؤاالت درک معنا پس از اتمام سؤاالت حّسن حفـظ به جهت رعایت تمرکز حافظ درپاسخگویی به سؤا تذکر:

ح.طرح گردد

  حوحد جحب تالا ح ادهحد  ح هناحد ح بمحجدبگان حپال حهالنيحادهحبتت. -4
 و م حبيحهااد.ح4و م ح ستقوحياحيلحع ا وحح4 بل يحبتتشحاهدبدحلبژهحراحد حربتؤبيحد  ح هناش -5
 هرد.حتخشح حالححهاادشح الزبنحوسبحب تالا حهناحه حاششالصح متح حخربرد قطحهش حياحهش حراييحب حپاحچنانچ  -6
 ب كانحجايگزينيحد حتؤبالوحد  ح هناحلجردحنشربردحدبات. -7
حثانال ح هاديحيلحدقالق ح يحهااد.ح60ادبوثبح دوح  انحال محهببيحپاتشگرييحه حربحتؤبيحد  ح هناشح -8
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ح

ح

ح

  های نهایی نمراتها و لیستآزمون ارزیابی هایفرم

***** 

 

  فصاحت»فرم ارزیابی و کسر امتیاز بخش » 

  درک معنا»فرم ارزیابی و کسر امتیاز بخش » 

 حسن حفظ»فرم ارزیابی و کسر امتیاز بخش» 

 (برادران ویژه فرم) کریم قرآن حافظان عمومی ارزیابی آزمون نهایی نمرات لیست 

  ویژه خواهران(لیست نمرات نهایی آزمون ارزیابی عمومی حافظان قرآن کریم )فرم 
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 امتیاز( 35فرم ارزیابی صحت فصاحت )

 آزمون های ارزیابی عمومی حافظان

 

ح

ححح

 
   

 

ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

  در این بخش تمامی سؤاالت مورد ارزیابی قرار می گیردتذکر: 

 

 رشته :   ........ جزء   استان :     نام و نام خانوادگی حافظ :

 موارد کسر امتیاز  عنوان ردیف
 جمع

 نمره منفی

1 

 فصاحت حروف
 *هرمورد اشتباه:

 امتیاز(-1در بار اول ) 

 (-0.5در صورت تکرار )

 امتیاز

 امتیاز (-3تا سقف ) 

 برای هر حرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 فصاحت حرکات
 *هرمورد  اشتباه :

 متیاز( ا-0.25) 

 امتیاز (-6تا سقف ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جمع امتیازات منفی

 امتیاز نهایی به عدد :                                                                            امتیاز نهایی به حروف :

 

 

 :تاریخ و امضاء                                                                           نام و نام خانوادگی داور :
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 امتیاز( 4فرم ارزیابی درک معنا )هر سؤال 

 آزمون های ارزیابی عمومی حافظان

 

 

 

ح

 
   

 

 رشته :   ........ جزء   استان :     نام و نام خانوادگی حافظ :

شماره 

 سؤال

 متن عبارت

 کلمه ای( 4کلمه مستقل یا یک عبارت  4)
 متن پاسخ حافظ

 نمره 

 منفی 

 جمع امتیاز

 ( 4) از 

1 
 

 
   

2 
 

 
  

 

3 
 

 
  

 

4 
 

 
  

 

5 
 

 
  

 

6 
 

 
  

 

7 
 

 
  

 

8 
 

 
  

 

9 
 

 
  

 

10 
 

 
  

 

   جمع امتیازات منفی

 امتیاز نهایی به عدد :                                                                            امتیاز نهایی به حروف :

 

 

 تاریخ و امضاء :                                                                          نام و نام خانوادگی داور :
 



   

 
 

 
 

 

 

 

ف
دی

ر
 

 سؤاالت
اشتباه حرفی 

 و اعرابی

 جا انداختن آیات جا انداختن آیه  اتاشتباه در عبار ایاشتباه کلمه
جمع 

امتیازات 

حه منفی
صف

ره 
سو

 

یه
آ

 

 تصحیح

 فوری 

 تصحیح

 با تذکر 

عدم 

 تصحیح

 تصحیح

 فوری  

 تصحیح

 با تذکر 

عدم 

 تصحیح

 تصحیح

 فوری 

 تصحیح

 با تذکر 

عدم 

 تصحیح

 تصحیح

 فوری 

 تصحیح

 با تذکر 

 عدم تصحیح

5/0  25/0 5/0 1 25/0 5/0 5/1 25/0 1 2 25/0 5/1 3 

1                  

2                  

3   
 

 
             

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

 امتياز(  100حسن حفظ )ارزیابی  فرم 

  : رشته            :             مرکز/شهرستان:                      نام مؤسسه          استان :           ی(:                زم و ضرورکد ملی)ال  نام و نام خانوادگی : 
    

 امتیاز بخش حُسن حفظ:

     (     نهایی به عدد :             ) امتیاز  (            )جمع امتیازات منفی  به عدد :   

 امتیاز نهایی به حروف:

 :ممتحن و مهر امضاء ،نتیجه نهایی:    نام
 

 مردود     قبول  
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 یابی عمومی حافظان قرآن کریم )فرم ویژه برادران(لیست نمرات نهایی آزمون ارز
 : مرکز/سهاستان:                                                     شهرستان:                                                   نام مؤس

 كد ملي)الزامي( نام خانوداگي نام رديف
رشته 

 امتحاني
امتياز حُسن 

 حفظ
 امتياز درک معنا فصاحتامتياز 

 نتيجه نهايي امتياز نهايي
 به حروف به عدد عدم پذيرش/پذيرش

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           
 

 نام، امضاء  و مُهر نماینده دبیرخانه: نام، امضاء  و مُهر مسئول کمیته فنی استان: نام، امضاء  و مُهر مدیرعامل مؤسسه:
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 لیست نمرات نهایی آزمون ارزیابی عمومی حافظان قرآن کریم )فرم ویژه خواهران(
 :رکزم/شهرستان:                                                   نام مؤسسه                                 استان:                     

 امتياز درک معنا امتيازفصاحت امتياز حُسن حفظ رشته امتحاني )الزامي( كد ملي نام خانوداگي نام رديف
 نتيجه نهايي امتياز نهايي

 به حروف عدد به عدم پذيرش/پذيرش

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

 نام، امضاء  و مُهر مدیرعامل مؤسسه:

 

 م، امضاء  و مُهر مسئول کمیته فنی استان:نا

 

 نام، امضاء  و مُهر نماینده دبیرخانه:
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 های مدارک حفظ عمومی قرآن کریمنمونه گواهینامه



21 

 

 

 

 

 

«گواهینامه حفظ عمومی قرآن کریم»  

 (9تا  1)مقاطع 

 :شوداهی میوسیله گونه ایبشورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور،  29بنابر مصوبه جلسه 

حفظ عمومي    هايزمونآ درد سال         تولم        ملي              به شماره               فرزندسركار خانم /جناب آقاي                          

 .استموده نكسب   زم راال نصاب حد نموده و شركت،               ، استان                          مركز/رشته        جزء قرآن كریم، در مؤسسه

 

               
 

 
 

 .باشدء فاقد اعتبار بوده و یک نسخه میامضاشماره و مهر و  تاریخ، این گواهینامه بدون

 شماره:

 تاریخ:

 امضاء

 ......................استان مدیرکل تبلیغات اسالمی

محل 

الصاق 

 عکس

 اداره كل تبليغات اسالمي استان
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 «حفظ عمومی قرآن کریم مقطع دهم گواهینامه»

 حفظ کلّ قرآن کریم(رشته )

 :شودوسیله گواهی مینه ایبشور، شورای توسعه فرهنگ قرآنی ک 29بنابر مصوبه جلسه 

 درد سال           متولملي                             ه شماره ب                             فرزندسركار خانم /جناب آقاي                                     

 حدنصاب شركت نموده و ،            ، استان                    در مؤسسه/مركز          ، حفظ کلّ قرآن کریمحفظ عمومي  رشته  هاينزموآ

 .استكسب  نموده الزم را

 

               
 .باشدء فاقد اعتبار بوده و یک نسخه میامضاشماره و مهر برجسته دبیرخانه مرکزی و  تاریخ، این گواهینامه بدون

 شماره:

 تاریخ:

 امضاء

 کریمن دبیر شورای ارزیابی حافظان قرآ

محل 

الصاق 

 عکس


