
 *حفظ موضوعي قرآن كريم

 هدف: تقويت تربيت ديني دانش آموزان)اخالقي و اعتقادي(     

 أغٌَْي الٌَاسِ حَوَلَةُ القُزآىِ؛:    قبل سسَل اهلل )صلي اهلل ػليِ ٍ آلِ(

                                                       2221/حذيث 1كٌضالؼوبل/ج .دًياستزيي هزدم حافظاى قزآى ّستٌ بي

 اّداف طزح :

 استقبي فشٌّگ جبهؼِ دس استجبط ثب قشآى هجيذ 

 افضايص استجبط ٍ اًس ثب قشآى دس هيبى ػوَم داًص آهَصاى-

 ـ ايجبد ضشايظ هٌبست ثشاي تجليغ ٍ تشٍيج ٍ فشٌّگ سبصي حفظ قشآى كشين دس ثيي داًص آهَصاى 

 ـ حفظ آيبت ٍ سَسُ ّبي قشآى كشين ٍ ثِ كبسگيشي آًْب دس صًذگي 

 ـ تَاًبيي تذثش ٍ ثْشُ گيشي اص آيبت  قشآى كشين

 اًتظار هي رٍد در پاياى اجزاي ايي بزًاهِ :

ب آيِ اص قشآى كشين هتٌبست ثب هَضَع اص حفظ ث 2داًص آهَص داٍعلت حفظ آيبت كشيوِ ، ثتَاًذ حذاقل دس هَسد دُ هَضَع •

 تشجوِ ثخَاًذ ٍ ثكبس ثجشد.

 ثِ ًتبيج ٍ اهتيبصات ٍ پيبهذّبي دسخطبى حبصل اص  حفظ آيبت  الْي ،آضٌبيي داضتِ ٍ آگبّي يبثٌذ . •

 ضيَُ ٍ تَاى اسصيبثي اص ػالقِ، استؼذاد ٍ تَاًبيي خَيص سا ثشاي حفظ آيبت كشيوِ، داضتِ ثبضٌذ . •

 اّذاف تشثيت قشآى كشين پيذا كٌٌذ .سغجت ٍهيل ثِ حفظ ٍ فْن هفبّين، هؼبًي ٍ  •

 توبيل سٍص افضٍى ٍ هذاٍم ًسجت  ثِ استوشاس ٍ حفظ قشآى كشين داضتِ ثبضٌذ. •

 اص آهَصُ ّبي قشآًي ثشاي تشٍيج هؼبسف قشآى كشين ٍ جبهؼِ ثْشُ گيشًذ . •

 هزاحل اجزا :

 جَدجْت اًجبم ثْيٌِ ي عشح ظشفيتْبي هَ ثْشُ گيشي اص عشح دس ضَساي قشآى هٌغقِ ثِ هٌظَس ّوبٌّگي ٍ•

 اًتخبة هذاسس هجشي عشح • 

 اسسبل دستَسالؼول ثِ هذاسس هٌتخت • 

 ًبم ٍ سبصهبًذّي داًص آهَصاى  تجليغ ، اعالع سسبًي ، ثجت• 



تَجيِ عشح ٍ آهَصش دس چبسچَة ثشًبهِ سيضي هستوش ٍ سٍصهشُ ثشاي حفظ آيبت هٌتخت ، هشٍس ٍ تكشاس آيبت ، اسصيبثي اص • 

 هحفَظبت ٍ اًس دائن ثب آيبت هَسد ًظش 

 اجشاي اسصضيبثي هشحلِ اي هحفَظبت• 

 ثشگضاسي آصهَى ًْبيي• 

 اػالم ًتبيج• 

ضؼف اجشاي عشح ثشاي ثشًبهِ سيضي ٍ اصالح هطكالت هَجَد ثب ّذف استقبء اسصيبثي عشح ثِ هٌظَس ضٌبسبيي ًقبط قَت ٍ  

 كوي ٍ كيفي فؼبليت 

بندياجرايطرححفظموضوعيقرآنكريمزمان

قدامازمان

شهريور

 طزح در شًراي قزآن ، ػتزت ي وماس استان ي بزوامٍ ريشي بزاي اجزاي طزح  -

ارسال دستًرالؼمل بٍ مىاطق ي شُزستاوُا ي بزگشاري جلسٍ ي تًجيُي بزاي  -

 كارشىاسان 

تؼييه مدارس مًرد وظز ، ارسال دستًرالؼمل بٍ مدارس ي تًجيٍ طزح بزاي  -

 مديزان ي  مجزيان تًسط مىطقٍ

 مُز
وام ، ساسماودَي ي جذب حداكثزي با  تبليغ ، تُيٍ پًستز ، اطالع رساوي ، ثبت

 َاي مؼىًي درسطح مدرسٍ ، تًسيغ محتًا  ان ساسيجزي

آبان
تًجيٍ طزح ، آمًسش ي كىتزل محفًظات شزكت كىىدگان بٍ صًرت مستمز تا 

 اسفىد ماٌ 

 تشكيل جلسات آمًسشي بٍ مىظًرآمادگي وُايي آسمًن پاياوي اسفند

 اجزا ي آسمًن پاياويفروردين

دههياول

ارديبهشت
 اػالم وتايج ي تجليل اس  بزگشيدگان طزح 

 ارسيابي وُايي اس طزح ، مستىدساسي ي ارسال گشارشات خرداد

 

 شيَُ ي اجزا : 

 ّفتِ آهَصش دادُ هي ضَد . 20آيِ هي ثبضذ كِ دس هذت  00هجوَع هحتَاي حفظ هَضَػي  -

 گيشد . آيِ ساحفظ هي كٌذ ٍ تَضيحبت آى سا فشا هي 2داًص آهَص دس ّش ّفتِ  -



هشثي ضوي ًظبست ثش فشايٌذ يبدگيشي ٍ هحفَظبت ضشكت كٌٌذگبى ّش دٍ هبُ يكجبس آصهَى كتجي يب ضفبّي ٍ يب ... ثشگضاس هي  -

 كٌذ .

هيبًگيي ًوشات آصهَى هشحلِ ي اٍل ٍ دٍم ثب ًوشُ پبيبًي ثِ ػٌَاى ًوشُ ي ًْبيي هٌظَس ٍ دس ًوَى ثشگ داًص آهَص ثجت هي  -

 ضَد .

دسصذ اص هجوَع ًوشات سا كست كٌذ ، هَفق ثِ گزساًذى دٍسُ ضذُ است ٍثشگضيذُ   00آصهَى داًص آهَصي كِ دس ايي  -

 هحسَة هي ضَد .

 تذكزات :  

 ضَد . عغ ثشگضاس هيبهقي ّوِايي عشح دس سبل اٍل دس  -

 هٌغقِ لَح تقذيش اػغبء هي ضَد .ـ ثِ هجوَع  ضشكت كٌٌذگبى كِ دس آصهَى پبيبًي ًوشُ قجَلي سا كست كٌٌذ ثب اهضبي هذيش 

كشدُ اًذ اص سَي هذيش هذسسِ      ػالٍُ ثش آى دس پبيبى عشح ثِ سِ ًفش اص داًص آهَصاًي كِ دس ّش پبيِ ثبالتشيي اهتيبص سا كست 

 جَائضي تقذين خَاّذ ضذ .

ػْذُ داس ضًَذ ، تقذيشًبهِ اص     ثِ هذيشاى هذاسس ٍ هشثيبى پشٍسضي يب قشآًي كِ هسئَليت پطتيجبًي ٍ ثوش ثخطي عشح سا  -

 سَي هذيش هٌغقِ اّذا خَاّذ ضذ .

اص  هجوَع هذاسس دس سغح هٌغقِ ، تقذيشًبهِ اص سَي هذيش  ثشتش ثب تَجِ ثِ سْويِ فؼبليي قشآى ثشاي ػَاهل دست اًذسكبس  - 

 كل صبدس هي ضَد . 

 ًظارت ٍ ارسيابي :

ثيٌي ضذُ دس عشح هلي حفظ هَضَػي قشآى كشين ، ثشاثش ًوَى  سفتبسي پيصثشاي حصَل اعويٌبى اص تحقق اّذاف كوي ٍ 

ّب ٍ اسصضيبثي اص ػولكشد ًيشٍي اًسبًي هسئَل ٍ  ّبي هؼيبس، آغبص، حيي ٍ ثؼذ اص اًجبم ّش هشحلِ ، اسصيبثي اص ثشًبهِ ثشگ

  آيذ  . ػول هي  سبصهبًذّي ضذُ دس اجشاي عشح، ثِ



 بسن اهلل الزحوي الزحين

 (9القزآى يْدي للتي ّي اقَم ) اسزا/اى ّذا 

 ًوَى بزگ ثبت ًوزات طزح حفظ هَضَعي قزآى كزين

 ًبم آهَصضگبُ :                                                             تبسيخ  :                                                    ضوبسُ : 

هلي ثذيٌَسيلِ ًوشات ثشادس/ خَاّش .............................فشصًذ............................هتَلذ...........................كذ 

َػي قشآى ض............................... صبدسُ اص.....................پبيِ ي .................. سبل تحصيلي ..............دس عشح حفظ هَ

 كشين ثِ ضشح ريل اػالم هي گشدد . 
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 هذيش آهَصضگبُ :                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باسوِ تعالي

 (9اى ّذاالقزآى يْدي للتي ّي اقَم ) اسزا/ 

 ًوَى بزگ ثبت ًام در طزح حفظ هَضَعي قزآى كزين

  وام پدر  وام ي وام خاوًادگي

  شمارٌ شىاسىامٍ  تاريخ تًلد

  وام شُزستان / مىطقٍ  وام مدرسٍ

 دختز             پسز جىسيت  وام استان

  پايٍ ي تحصيلي  ديرٌ ي تحصيلي

  سال تحصيلي :  رشتٍ تحصيلي

    كدملي :

 وشاوي كامل مىشل :

 تلفه :

                                                                                                                                                

 امضا :
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