باسمه تعالی
شناسنامه دوره آموزشی حفظ و مفاهیم قرآن کریم (ویـژه کارکنان دستگاه های دولتی) -پاییس 1397

 .1عىًان ديرٌ آمًزشی :آهَصش سثک صًذگی تا هحَسیت حفظ ٍ هفاّین سَسُ ّای ًاس تا صلضال
 .2مرجع صادر کىىذٌ مجًز آمًزشی :ساصهاى اداسی ٍ استخذاهی کطَس

(هجَص ضواسُ  30915هَسخ )97/01/29

َ .3ذف آمًزشی -1 :حفظ سَسُ ّای کَتاُ جضء سی ام قشآى کشین (سَسُ ّای ًاس تا صلضال -هطاتق تا سشفصل ّای طشح )1452
 -2آهَصش هفاّین ٍ هعاسف سَسُ ّای ًاس تا صلضال تا سٍیکشد تشٍیج سثک صًذگی قشآًی
 .4مىثع آزمًن -1 :هحتَای فیلن آهَصضی تاسگزاسی ضذُ تش سٍی دسگاُ آصهَى ّای سشاسشی کاسکٌاى دٍلت کِ تشگشفتِ اص کتاب
«دسسٌاهِ حفظ ٍ هفاّین سَسُ ّای ًاس تا صلضال -دسسٌاهِ طشح  »1452هی تاضذ
 .5مذت ساعت آمًزش ضمه خذمت 8 :ساعت آهَصش عوَهی
 .6ترگسار کىىذٌ :هعاًٍت قشآى ٍ عتشت ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی
 .7مخاطة :تواهی کاسکٌاى دستگاُ ّاًْ ،ادّا ٍ تخص ّای دٍلتی
 .8ساماوٍ ثثت وام :پایگاُ ایٌتشًتی www.quranedu.ir
َ .9سیىٍ ثثت وام :هثلغ  20/000سیال تِ عٌَاى ّضیٌِ ثثت ًام کِ اص طشیق دسگاُ آصهَى ّای سشاسشی قشآى ٍ عتشت پشداخت هی گشدد

 .10زمان ثثت وام ي آمًزش ایىتروتی :اص  26آتاى هاُ لغایت  30آرس هاُ

(ثثت ًام ٍ آهَصش تِ طَس ّوضهاى آغاص هی گیشد)

 .11وحًٌ ترگساری ديرٌ :پس اص تکویل فشآیٌذ ثثت ًام ،ضشکت کٌٌذگاى هی تایست تا هشاجعِ تِ پایگاُ ایٌتشًتی

، www.quranedu.ir

طی یک تاصُ صهاًی یک هاُ ؛ تِ صَست هجاصی دس  16جلسِ آهَصضی (ّش جلسِ  10دقیقِ) ضشکت ًوایذ.

 .12زمان ترگساری آزمًن جامع الکتريویکی 1 :تا  3دی هاُ 97
 .13وحًٌ ترگساری آزمًن جامع :تِ صَست الکتشًٍیکی ٍ دس قالة  20سَال چْاس گضیٌِ ای
 .14حذوصاب قثًلی در آزمًن :اهتیاص تاالی  60دس آصهَى ًْایی
 .15وحًٌ اعالم وتایج ي گًاَیىامٍ َای آمًزشی :هطاّذُ ًوشُ ٍ گَاّیٌاهِ قثَلی دس آصهَى اص طشیق پشٍفایل ّش فشد اهکاى پزیش خَاّذ تَد.

 .16مسایای شرکت در ديرٌ:
 اعطای گَاّیٌاهِ  8ساعت ضوي خذهت تِ قثَل ضذگاى دس آصهَى -اعطای  2000جَایض تِ تشگضیذگاى دس آصهَى تِ قیذ قشعِ

ستاد اجرایی آزمون های سراسری
قرآن و عترت

