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طرح 
حفظ جزء سی قرآن کریم

دانشگاه فرهنگیان
معاونت فرهنگی و اجتماعی

اداره کل امور فرهنگی
اداره گسترش فرهنگ دینی و اخالقی
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بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ



3

طرح حفظ جزء سی قرآن کریم

" ان شاالله ماباید ده میلیون نفر حافظ قرآن داشته باشیم "
مقام معظم رهبری مدظله العالی

آشنایی با قرآن، این کتاب الهی و راهنمای سعادت وتحقق فرهنگ اصیل آن وبازگشت به کتابی که 
نور،هدایت،موعظه،تبیان،شفاء،میزان و فرقان است امری الزم و حیاتی است و بی تفاوت بودن در برابر مواعظ و دستورات آن 

خسران دنیا و آخرت و انس و همنشینی با آن هدایت و بشارت را به دنبال خواهد داشت:

"إِنَّ هَذَا القُرآنَ یَهدِی لِلَّتِی هِیَ أَقوَمُ وَیُبَشِّرُالمُؤمِنِینَ "

همانا این این قرآن،(همگان را)به راهی که استوارترین راههاست،هدایت می کند وبه ایمان آورندگان، نویدوبشارت(بهشت)می دهد.

(سوره ی مبارکه ی اسراء ، آیه ی شریفه ۹)

مجموعه فعالیت های قرآنی درنظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از اهمیت راهبردی خاصی برخوردار است،آموزش و تعلیم 
کالم وحی،قرآن کریمامری واجب و تکلیفی الزامی است و به عنوان یکی از ارکان زیربنایی توسعه و ترویج و تعمیق فرهنگ 
غنی قرآن در جامعه به حساب می آید و این مهم با عنایت به اسناد باالدستی در این حوزه از جمله: ( منویات مقام معظم 
رهبری(مدظله العالی)درخصوص توجه به حفظ قرآن کریم و معارف واالی آن ، اساسنامه و سیاست های فرهنگی دانشگاه فرهنگیان، 
راهبرد ۱۹ سند اسالمی شدن دانشگاه ها ، راهکارهای هدف عملیاتی ۵-۲ راهبرد شماره۲ برنامه راهبردی دانشگاه ، سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش )، در دانشگاه فرهنگیان به عنوان جایگاه اصلی تربیت معلم،در سطح ستاد و پردیس ها ومراکز سراسر 
کشور باهدف تقویت انس با قرآن کریم در میان دانشجو معلمان و اساتید و کارکنان و همچنین تربیت نیروی انسانی آشنا 

ومتعهد به معارف قرآنیدنبال می شود.

دراین رابطه،حفظ آیات کریمه ی الهی نیز از فعالیت های اثرگذار و بابرکت قرآنی محسوب می شود که مقام معظم 
رهبری(مدظله العالی)نیز نسبت به آن،بویژه درسال های اخیر تأکیدات فراوانی داشته اند. بدین منظور اداره کل فرهنگی معاونت 
فرهنگی-اجتماعی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان در نظر دارد طرح حفظ جزء سی قرآن کریم را برای دانشجومعلمان و 

اساتید و کارکنان پردیس ها و مراکز سراسر کشور اجرا نماید.
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اهداف طرح: -۱

ترویج و گسترش حفظ قرآن کریم در پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان -۱-۱
۱-۲- تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص افزایش کمی حافظان قرآن کریم

آشنایی دانشجو معلمان با معارف غنی جزء ۳۰ قرآن کریم و زمینه سازی توجه به مفاهیم و تفاسیر قرآنی -۳-۱
توانمند سازی دانشجو معلمان در مسیر تداوم حفظ قرآن کریم -۴-۱

ایجاد فضای انس با قرآن کریم در میان دانشجومعلمان ، اساتید و کارکنان -۵-۱

۲-مخاطبین طرح:

دانشجو معلمان ( کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ) -۱-۲
مهارت آموزان ماده ی ۲۸ -۲-۲

اساتید ( اعضای هیأت علمی، حق التدریس، اساتید مدعو و... ) -۳-۲
۲-۴- کارکنان ( رسمی، پیمانی، قراردادی، مأمور و... )

فرآیند اجرایی: -۳

تشکیل ستادعالی درسازمان مرکزی -۱-۳
* ترکیب ستاد عالی:

-معاونت فرهنگی و اجتماعی(رییس ستاد)
-نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری(عضو)

-مدیرکل امورفرهنگی(دبیرستاد)
-رییس اداره گسترش فرهنگ دینی واخالقی(عضو)

-نماینده معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی(عضو)
-نماینده معاونت طرح ، برنامه و توسعه  ی منابع انسانی(عضو)

- نماینده معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت(عضو)
-نماینده روابط عمومی(عضو)
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* شرح وظایف ستاد عالی:
- طرح موضوع در شورای فرهنگی سازمان مرکزی

- سیاست گذاری کالن، مدیریت و هدایت برنامه در جهت اهداف پیش بینی شده
- تخصیص بودجه و تأمین اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح

- تدوین شیوه نامه، مستند سازی و ابالغ به استان ها
- سنجش و ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای طرح در مراحل مختلف

- برگزاری آزمون پایانی با استفاده از سامانه الکترونیکی lms و تعیین نفرات برتر و برگزیده و اهدای جوایز
- صدور گواهی معتبر حفظ جزء سی ام قرآن کریم

۳-۲- تشکیل ستاد اجرایی و برگزاری در استان
* ترکیب ستاد استان:

-مدیریت استان(رییس ستاد)
- مدیران پردیس ها و مراکز استان(عضو)

- نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری(عضو)
- معاونین استان(عضو)

- مسئول امور فرهنگی استان(دبیر ستاد)
-یک نفر از اعضای هیأت علمی که ترجیحاً رشته تحصیلی مرتبط داشته ویا در زمینه حفظ قرآن کریم تخصص و سوابقی 

دارد(عضو)
-دونفر"یک آقا و یک خانم" از اعضای کانون های قرآن و عترت دانشجویی(عضو)

* شرح وظایف ستاد استان:
- طرح موضوع در جلسه شورای فرهنگی استان

- زمینه سازی و استفاده از ظرفیت های مختلف جهت اطالع رسانی و ایجاد موج رسانه ای در مرکزاستان و در پردیس ها و 
مراکز دانشگاهی استان

- زمینه سازی مشارکت حداقل ده درصد از دانشجو معلمان و اساتید و کارکنان در هرپردیس و مرکز(طبق سهمیه ی اعالمی از 
طرف سازمان مرکزی)

- نظارت بر روند اجرایی طرح در سطح پردیس ها و مراکز و زمینه سازی برگزاری مناسب آزمون های مراحل سه گانه
- تعیین نفرات برتر واهداء جوایز و تقدیر از برگزیدگان مرحله پایانی، در طی مراسمی مختص به این طرح و ارسال گزارش و 

مستندات مربوطه، به ستاد عالی طرح
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۳-۳- تشکیل ستاد اجرایی و برگزاری در پردیس ها و مراکز
* ترکیب ستاد پردیس/مرکز:

- مدیریت پردیس/ مرکز(رییس ستاد) 
- معاونین پردیس/ مرکز(عضو)

- نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری(عضو)
- مسئول امور فرهنگی پردیس/ مرکز(دبیر ستاد)

-یک نفر از اعضای هیأت علمی که ترجیحاً رشته تحصیلی مرتبط داشته ویا در زمینه حفظ قرآن کریم تخصص و سوابقی 
دارد(عضو)

-یک نفر از اعضای کانون قرآن و عترت دانشجویی(عضو)
* شرح وظایف ستاد پردیس ها و مراکز در فرآیند اجرایی طرح:

- اطالع رسانی و ایجاد موج رسانه ای در سطح پردیس/ مرکز
- ثبت نام داوطلبین

* توضیح:
الف- دانشجو معلمان و اساتید و کارکنانداوطلب شرکت در طرح ، می بایست به سامانه hadaf.cfu.ac.ir مراجعه و نسبت به 

ثبت نام در طرح اقدام نمایند.
ب- ثبت نام در سامانه برای کلیه ی داوطلبان ، الزامی می باشد.

- انتخاب و دعوت از اساتید مجرب دارای مدرک ومجوز معتبر تدریس حفظ قرآن کریم از ارگان هاونهادهای 
متولی فعالیت های قرآنی و بارگذاری مدارک مذکور در سامانه ی طرح و ارسال به ستاد عالی

- تشکیل جلسه ی توجیهی-آموزشی حفظ جزء سی قرآن کریم در آغازین روز اجرای طرح با حضور اساتید مدعو
* توضیح: 

الف- این کارگاه فقط یک جلسه و در شروع طرح برگزار می گردد که در طی آن، استاد مدعو به توضیح و تبیین مسائل مربوط 
به حفظ قرآن کریم به ویژه جزء سی ام، از قبیل: شیوه ها و روش های صحیح حفظ و مرور و تثبیت و.... ، می پردازد تا کلیه ی 
شرکت کنندگان در طرح ، اطالعات و آگاهی و مهارت کافی و موردنیاز در این خصوص و آمادگی الزم در زمینه چگونگی 

حفظ آیات قرآن کریم را کسب نمایند.
ب-ستاد پردیس/مرکز در این بخش از اجرای طرح،می بایست بسته ی آموزشی تهیه شده و ارسالی توسط ستاد عالی را به تعداد 
شرکت کنندگان تکثیر و در اختیار آنان قرار داده تا از محتوای آن بهره مند شوند.این بسته ی آموزشی شامل: جزوه ی آموزشی 
شیوه های حفظ ، مرور و تثبیت آیات قرآن کریم و همچنین چند فایل صوتی(mp3) قرائت ترتیل جزء سی با صدای اساتید 

مطرح جهان اسالم می باشد.
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- برگزاری کالس های آموزشی و آمادگی جهت شرکت در آزمون ها ، در طی سه مرحله ی طرح
* توضیح:

الف- عالوه بر کالس توجیهی مقدماتی، در هر مرحله از طرح، دو کالس آموزشی با محوریت تمرین و ارائه ی محفوظات و 
مرور و تثبیت محتوای مربوطه و رفع اشکاالت احتمالی و کسب آمادگی الزم جهت شرکت در آزمون، با حضور استاد مدعو 

برگزار می گردد.
ب-هر جلسه شامل ۲ الی ۳ ساعت آموزشی می باشد.

ج-مسئولین محترم فرهنگی پردیس ها و مراکز می بایست برای برگزاری کیفی این کالس ها، تدابیر الزم را اندیشیده و 
هماهنگی و برنامه ریزی های الزم را صورت دهند.

- برگزاری آزمون مرحله ی اول و دوم به صورت حضوری و شفاهی توسط اساتید و داوران مدعو
*توضیح:

الف- آزمون مرحله ی اول و دوم، طبق محتوای مشخص شده به صورت حضوری در پردیس ها و مراکز توسط اساتید و 
ممتحنین مجاز و مورد تأیید و دارای مدرک معتبر از ارگان ها و نهاد های قرآنی صورت گرفته و ستاد پردیس/مرکز موظف 

است تا در انتخاب و دعوت از این داوران دقت نظر الزم را داشته و مستندات مربوطه را به ستاد عالی ارسال نماید.
ب-ستاد اجرایی پردیس/مرکز می بایست اهتمام ویژه ای در برگزاری رسمی و با کیفیت این آزمون ها داشته باشد و از روند 

اجرایی آن گزارشی شایسته به ستاد عالی ارائه نماید.
ج-آیین نامه فنی برگزاری آزمون ها و همچنین فرم های داوری آن به پیوست شیوه نامه توسط ستاد عالی ابالغ و ارسال خواهد 

شد. 
- تعیین نفرات برتر مرحله ی اول و دوم توسط اساتید و داوران مدعو واهداء جوایز و تقدیر از برگزیدگان توسط 

ستاد اجرایی پردیس/مرکز ، در طی مراسمی ویژه و ارسال گزارش و مستندات مربوطه، به ستاد عالی طرح
lmsزمینه سازی برگزاری آزمون پایانی به صورت غیرحضوری از طریق سامانه الکترونیکی-

*توضیح:
الف-آزمون پایانی طرح، طبق محتوای مشخص شده به صورت غیرحضوری واز طریق سامانه الکترونیکی lms ، با توجه به زمان 
بندی مشخص شده در ابتدای شهریور ماه۱۳۹۸ برگزار خواهد شد، لذا شایسته است ستاد اجرایی پردیس/ مرکز برای تسهیل کار 
شرکت کنندگان در طرح، زمینه شرکت در آزمون را برای آنان فراهم نموده و تدابیروهماهنگی های الزم را اندیشیده و صورت 

دهند.
ب- در این مرحله( آزمون پایانی ) عالوه بر آزمون حفظ جزء سی ام قرآن کریم، آزمون مفاهیم این جزء نیز پیش بینی شده 

است که محتوا و جزوه ی بخش مفاهیم  نیز پیرو شیوه نامه توسط ستاد عالی ابالغ و ارسال خواهد شد.
ج- در پایان طرح و پس از آزمون نهایی، از ۵۰۰ نفر از دانشجومعلمان و ۵۰ نفر از کارکنان و اساتید که باالترین امتیازات را در 
آزمون کسب نموده اند، برابر جدول جوایز، طی مراسمی ویژه توسط ستاد استان طبق شرح وظایف مشخص شده برای این ستاد، 



8

تقدیر به عمل آمده و هدایایی به این عزیزان  اهداء خواهد شد و برای کلیه ی شرکت کنندگانی که حد نصاب قبولی در آزمون 
نهایی را احراز نمایند، گواهی پایان دوره از سوی ستاد عالی طرح صادر می شود.

جوایز ، امتیازات و حد نصاب ها: -۴

مبلغ جایزه (به ریال) تعداد جوایز مخاطب حدنصاب آزمون
(از ۱۰۰امتیاز)

مراحل

۱/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰۰ دانشجویان
۱/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰ اساتیدوکارکنان

۸۰ حفظ اول

۱/۵۰۰/۰۰۰ ۵۰۰ دانشجویان
۱/۵۰۰/۰۰۰ ۵۰ اساتیدوکارکنان

۸۰ حفظ دوم

۲/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰۰ دانشجویان ۸۰ حفظ
۲/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰ اساتیدوکارکنان ۸۰ مفاهیم

سوم(پایانی)

توضیح: 

اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز اجرای این طرح، از محل بودجه ی متمرکز معاونت فرهنگی و اجتماعی، تأمین و طبق آمار  -
و سهمیه های تعیین شده، ابالغ و در اختیار پردیس ها و مراکز قرار خواهد گرفت.
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مراحل و زمانبندی: -۵

توضیحات زمان اجرا محتوای مرحله مرحله ی اجرا

- ابتدای بهمن ماه -
ارسال وابالغ 

شیوه نامه

نصب بنر،پوستر،فضای مجازی و... از ابتدای بهمن تا۲۷بهمن -
تبلیغات و 

اطالع رسانی
از طریق سامانه الکترونیکی هدف به آدرس:

Hadaf.cfu.ac.ir
از۲۷بهمن تا۸  اسفند - ثبت نام

آزمون این بخش در پایان مرحله، از محتوای مربوطه به 
صورت حضوری و شفاهی توسط داوران و ممتحنین مورد 
تأیید ستاد عالی و ستاد استان در محل پردیس ها و مراکز 

برگزار می گردد.

از ۸  اسفندتا۲۰ فروردین
حفظ سوره های
"ناس تا زلزال"

مرحله اول

آزمون این بخش در پایان مرحله،از محتوای مربوطه به 
عالوه ی محتوای مرحله ی اول ، به صورت حضوری و 
شفاهی توسط داوران و ممتحنین مورد تأیید ستاد عالی و 
ستاد استان در محل پردیس ها و مراکز برگزار می گردد.

از ۲۱فروردینتا۳۱ اردیبهشت
حفظ سوره های
"طارق تا بینه"

مرحله دوم

- از ۱۵تیر تا ۳۱مرداد
حفظ سوره های

"نبأ تا بروج"
مرحله سوم

این آزمون به صورت غیر حضوری وکتبی در سامانه 
الکترونیکی lms، با محتوای حفظ جزء سی ام و مفاهیم 

آن ، توسط ستاد عالی برگزار خواهد شد.
از ۱شهریور تا ۱۰شهریور

حفظ کل جزء سی ام 
+ مفاهیم 

آزمون پایانی


