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 به نام خدا

 

 ملی تالوت  طرح
 (استعدادهای قرآنی پرورش )ویژه

 
نماید و تحقق بخشیدن به نظام قرآنی در متن جامعه آسان و ممکن نمی ،تا وقتی عموم مردم با ظاهر قرآن آشنا نشوند

تالوت  که شود و اگر کسی تصور کند قبل از اینجاست که ارزش قاریان و حافظان قرآن و معلمان آشکار می این

 شود مردم را با مضامین قرآن و عمل به آن آشنا کرد، اشتباه کرده است.قرآن رواج پیدا کند می

 )دام ظله(مقام معظم رهبری 

 

 مقدمه:  
پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران که هدف آن احیاء و اجرای اسالم ناب محمدی بود حرکتی وسیع در 

لف در جهت توسعه فرهنگ قرآنی صورت گرفت. اما با این وصف بر هیچ یک از کشور خصوصا توسط نهادهای مخت

هایی که طی سه دهه گذشته صورت صاحب نظران و درد آشنایان مسائل فرهنگی پوشیده نیست که علیرغم تالش

نه جایی برای چنان بسیاری از نوجوانان و جوانان با وجود دارا بودن استعداد و توانمندی در این زمیپذیرفته است هم

های مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر جایی که توصیهها را ندارند. لذا از آنرشد و شکوفایی این توانمندی ,هدایت

مرکز توسعه وترزیج فعالیت های قرآنی رساند الگوسازی و توجه به استعدادهای قرآنی اهمیت این امر را به اثبات می

صراط طرح پرورش استعدادهای قرآنی را با حداکثر توان و امکانات و  موسسه تخصصی قرآنیکشور با همکاری 

متعهد و مجرب در جهت رشد و تعالی قرائت قرآن در کشور جمهوری  ،گیری از اساتید و کارشناسان متخصصبهره

 نماید. تالوت ارائه می طرح ملیاسالمی ایران و جهان تشیع تحت عنوان 

و  التحیةف و )علیه اآل س حضرت حق و عنایات خاصّه حضرت علی بن موسی الرضاپایان با استعانت از ذات اقد در

 الثناء( امید داریم این تالش قرآنی نیز مورد رضایت و قبول صاحب و حافظ آن و اهل بیت علیهم السالم قرار بگیرد.
 

 ان شاءاهلل

 ستاد طرح ملی تالوت

 مرکز توسعه وترویج فعالیت های قرآنی کشور
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 حاهداف طر
 هدف کلی : 

که در قرائت قرآن کریم  به عنوان قراء طراز اول های بزرگ قرآنی پرورش استعدادهای قرآنی به منظور تربیت چهره

هایی با ویژگی معناگرا و اثرگذار و پایبند به اخالق اسالمی و دارای جهان و کشور، مسلط به مفاهیم و دارای قرائت

های عالی در کوشد تا نسلی را بپروراند که همراه با داشتن مهارتاین طرح می)تعهد به نظام مقدس جمهوری اسالمی 

  (بتواند اهداف قرآنی نظام جمهوری اسالمی را تحقق بخشد. علوم و فنون مختلف تالوت و قرائت قرآن 

 :جزئیاهداف 
 کشف و شناسایی نوجوانان مستعد قرآنی،ـ 1

 شکوفایی قرآن آموزان نوجوان، ارتقاء سطح علمی و عملی و همچنین رشد وـ 2

 بهره گیری از روش های نوین آموزش قرآن کریم،ـ 3

 آموزش کامل رشته های )صوت  لحن، قرائت، حفظ، وقف و ابتدا و مفاهیم و...(ـ 4

 آموزش اجرای تالوت های اثرگذار و معناگرا،ـ 5

 مراحل طرح 

تقسیم  ماهه 61دو دوره  نیز به هاهر کدام از آنگردیده که تقسیم  پیشرفته و مقدماتی دوره دو این طرح به

  گردد:می
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 مقدماتیدوره  بخش اول :
 :هدف کلی مرحله مقدماتی 

شده در  های ذکربه اخالق قرآنی مطرح در سطح استانی که از نظر فنی به  ویژگیآراسته پرورش قاریان نوجوان 

    .اهداف آموزشی طرح در دوره مقدماتی دست یافته باشند

 اهداف آموزشی طرح در دوره مقدماتی :
  تسلط بر احکام، صفات، مخارج، و کلیه موارد تجویدی ـ تجوید:6

  حنجرهآشنایی با مبانی صوت و بهداشت  ـ صوت:2

  توانایی اجرای مطلوب مقامات قرآنی ـ لحن:3

منتخب ( جهت آشنایی  و نیم جزء سور 33)جزء بصورت پیوسته   یک ونیم جزء جزء  3حفظ مجموعاً  ـ حفظ:4

های موضوعی برخی از آیات جهت تالوت در مناسبتیک ونیم جزء بصورت حفظ  با اصول حفظ قرآن کریم و

 ..مختلف مانند: بعثت، مباهله، جهاد، انفاق و ..

 آشنایی مطلوب با ترجمه و مفاهیم آیات قرآن کریم؛ ـ ترجمه و مفاهیم : 5

 تالوت قرآن کریم؛ و احکام آشنایی با آداب ظاهری و باطنی :ـ آداب و احکام تالوت قرآن کریم 1

 

 : دوره مقدماتی مخاطبان
)این طرح بطور کلی  .باشندسال می 11الی  13گروه سنی در و برادران فقط مخاطبان این دوره استعدادهای قرآنی 

 ویژه برادران می باشد(

   کند.سال کاهش پیدا می 8سال به  13 سنیحداقل در مورد استعدادهای بسیار ویژه شرط  تبصره:

 

 نحوه  شناخت استعدادهای قرآنی: 
ـ  عبدالباسطتالوت کوتاه از اساتید  4در هنگام ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی یک لوح فشرده حاوی 

نام ثبت در اختیار ثبت نام کنندگان قرار گرفته و حدود یک ماه به شحات انورـ مصطفی اسماعیل  ـ نشاویم

ها را جهت تقلید کنندگان فرصت برای تمرین داده خواهد شد. فرد ثبت نام کننده بر اساس عالیق خود یکی از تالوت

انتخاب کرده و پس از یک ماه در آزمون ورودی شرکت خواهد نمود و استعداد او بر اساس کیفیت اجرای تالوت 

 د گرفت.تقلید شده مورد ارزیابی اساتید و کارشناسان قرار خواه
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 مقدماتیهای آموزشی در دوره شرح مختصر سرفصل

 تجوید :

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

 واحد2 جلسه  11ساعت ،  32 : سطح یک تئوری          1سطح  1

 واحد 4 جلسه  32ساعت ،  14 : سطح یک عملی            1سطح  2

 واحد  4 جلسه 32ساعت ،  14            ،عملی : سطح دو تئوری2سطح  3

  واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 : سطح دو عملی           2سطح  4

 واحد  21جلسه     99ساعت،  291جمع : 

 حفظ

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 یک ونیم جزء پیوسته :  1حفظ  1

2 
هـای  تـالوت در مناسـبت   حفظ موضـوعی جهـت   :  2حفظ 

 به میزان یک نیم جزء مختلف 
 جلسه 11ساعت ،  32

 واحد 2

 

 واحد  6جلسه     21ساعت،  96جمع : 

 ترجمه و مفاهیم : 

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

 واحد 8 جلسه 14ساعت ، 128 1ترجمه مفاهیم  1

 واحد 8 جلسه 14ساعت ، 128 2ترجمه مفاهیم  2

 واحد  29     جلسه 211 ،ساعت 159جمع : 
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 لحن : 

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

 الف( تقلید خوانی

1 
تالوت از یکی از چهار سبک   2تا  1:  تقلید 1تقلید خوانی

 اساتید عبدالباسط ـ منشاوی ـ مصطفی اسماعیل ـ شحات انور 

 جلسه  11ساعت ،  32

 
 واحد 2

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تالوت از یکی از چهار سبک  2تا  1: تقلید 2انیتقلید خو 2

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تالوت از یکی از چهار سبک  2تا  1: تقلید 3تقلید خوانی 3

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تالوت از یکی از چهار سبک 2تا  1: تقلید 4تقلید خوانی 4

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تالوت از یکی از چهار سبک 3تا  2 : تقلید5تقلید خوانی 5

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تالوت از یکی از چهار سبک 3تا  2: تقلید 1تقلید خوانی 1

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تالوت از یکی از چهار سبک 3تا  2: تقلید 7تقلید خوانی 7

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 از یکی از چهار سبک تالوت 3تا  2: تقلید 8تقلید خوانی 8

 مقاماتب( 

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32                  1آموزش مقدماتی مقامات  9

 واحد 4 جلسه  32ساعت ،  14                  2آموزش  مقدماتی مقامات  13

 
قطعه از  4آموزش مقامات به همراه آهنگ گذاری بر روی 

                  1آن کریم آیات قر
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32

 
قطعه از  4آموزش مقامات به همراه آهنگ گذاری بر روی 

                  2آیات قرآن کریم 
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32

 
قطعه از  4آموزش مقامات به همراه آهنگ گذاری بر روی 

                  3آیات قرآن کریم 
 واحد 2 جلسه  11عت ، سا 32

 
قطعه از  4آموزش مقامات به همراه آهنگ گذاری بر روی 

                  4آیات قرآن کریم 
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32

 واحد 24جلسه     164ساعت،  614جمع : 
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 اخالق : 

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

 واحد 1 جلسه 8ساعت،  11 آداب تالوت قرآن کریم 1

 واحد 2       جلسه 1ساعت،  29جمع : 

 صوت : 

 تعداد )ساعت/ جلسه( شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

 واحد 1 جلسه 8ساعت،  11 آشنایی با صوت و بهداشت صدا 1

 واحد 2جلسه        1ساعت،  29جمع : 

 

 

 جلسه 521  ،ساعت 2416جمع کل : 

 درسیواحد  96
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 ( 2)مقدماتی  ماهه اول 29دوره 

 

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

 ترجمه و مفاهیم

 واحد 8 جلسه 14ساعت،    128 1ترجمه و مفاهیم  1

 تجوید

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 : سطح یک تئوری           1سطح  2

 واحد 4 جلسه  32ساعت ،  14 : سطح یک عملی            1سطح  3

 حفظ

 واحد 2 جلسه 11ساعت ،  32 یک ونیم جزء پیوسته:  1ظ حف 3

 لحن) تقلید خوانی (

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تالوت از یکی از چهار سبک   2تا  1تقلید خوانی یک: تقلید  4

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تالوت از یکی از چهار سبک   2تا  1تقلید خوانی دو :  تقلید  5

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تالوت از یکی از چهار سبک   2تا  1سه : تقلید  تقلید خوانی 1

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تالوت از یکی از چهار سبک   2تا  1تقلید خوانی چهار : تقلید  7

 لحن ) مقامات (

 واحد 2 جلسه 11ساعت ،  32 1آموزش مقدماتی مقامات  8

 واحد 4 جلسه 32ساعت ،  14 2آموزش  مقدماتی مقامات  

 اخالق

 واحد 1 جلسه 8ساعت،  11 آداب تالوت قرآن کربم 9

 صوت

 واحد 1 جلسه 8ساعت،  11 آشنایی با صوت و بهداشت صدا 13

 واحد  21   جلسه 159ساعت،  521جمع : 
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 ( 1ماهه دوم )مقدماتی  29دوره 

 

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

 فاهیمترجمه و م

 واحد  8 جلسه 14ساعت،   128 2ترجمه و مفاهیم  1

 تجوید

 واحد  4 جلسه 32ساعت ،  14            و عملی : سطح دو تئوری 2سطح  3

  واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 : سطح دو عملی           2سطح  4

 حفظ

 واحد 2 جلسه 11ساعت ،  32 به میزان یک ونیم جزء  حفظ موضوعی : 2حفظ  3

 لحن) تقلید خوانی (

 واحد 2 جلسه 11ساعت ،  32 تالوت از یکی از چهار سبک 3تا  2: تقلید 5تقلید خوانی 4

 واحد 2 جلسه 11ساعت ،  32 تالوت از یکی از چهار سبک 3تا  2: تقلید 1تقلید خوانی 5

 واحد 2 سهجل 11ساعت ،  32 تالوت از یکی از چهار سبک 3تا  2: تقلید 7تقلید خوانی 1

 واحد 2 جلسه 11ساعت ،  32 تالوت از یکی از چهار سبک 3تا  2: تقلید 8تقلید خوانی 7

 لحن ) مقامات (

8 
قطعه از  4آموزش مقامات به همراه آهنگ گذاری بر روی 

                  1آیات قرآن کریم 
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32

 
قطعه از  4روی  آموزش مقامات به همراه آهنگ گذاری بر

                  2آیات قرآن کریم 
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32

 
قطعه از  4آموزش مقامات به همراه آهنگ گذاری بر روی 

                  3آیات قرآن کریم 
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32

 
قطعه از  4آموزش مقامات به همراه آهنگ گذاری بر روی 

                  4آیات قرآن کریم 
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32

 واحد  21جلسه    159ساعت،  521جمع : 
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 طرح ارکان بسیار مهم دیگر 
 

باید توجه داشت طرح مدرسه عالی تالوت بدون در نظر گرفتن موارد زیر باشکست مواجه شده و یا بـه نتیجـه کامـل    

 نخواهد رسید: 

عیت آموزشی، اخالقی، صوتی فرگیران شـرط الزامـی بـرای موفقیـت ایـن      پایش و رصد کردن دائمی وض ـ پایش:6

باشد از های صوتی و رفتاری در آنان زیاد میاشند که احتمال بروز ناهنجاریبباشد زیرا فراگیران در سنینی میطرح می

جمله این که با ورود به دوره تغییر صدا امکان ایجاد مشکالت صـوتی و یـا رفتـاری در میـان نوجوانـان از قبیـل دلسـرد        

و چگـونگی  لذا نظارت و ارزیابی دقیـ  و  پـایش و رصـد احـوا ت      باشد.گیر شدن و ... میشدن، گوشه

وضعیت فراگیران خصوصاً استعدادهای شاخص در این طرح اهمیت بسزایی داشته و شـر  الزامـی   

   می باشد.

  صورت منظمه جهت مدیران و اساتید موسسات ب های توجیهیبرگزاری کارگاهـ 2

اده های آموزش این طرح آموزش نحوه پییکی از مهمترین قسمت برگزاری جلسات تخصصی قرآن کریم:ـ 3

باشد و این امر جز با برپـایی جلسـات   ها بر روی آیات مختلف قرآن میآموخته شده توسط تقلید تالوت مقاماتکردن 

های تنغیم )که در طرح دیده شده است( میسر نخواهد تخصصی تالوت قرآن به صورت هفتگی در کنار برگزاری دوره

 بود. 

مبرم به ایجاد فضا و موقعیـت بـه میـزان کـافی و جزم جهـت اجـرای        دلیل دوم برای لزوم بر پایی این جلسات، احتیاج

  .های تقلید شده در میان قراء و اساتید و مردم عادی استتالوت

ماه از آغاز طرح این جلسات ویژه قـرآن آمـوزان طـرح مدرسـه عـالی       3بنابراین جزم است تا حداقل پس از گذشت 

   تالوت برپا گردد.

های تالوت قرآن جهت ایجاد انگیزه و برپایی کرسی های تالوت قرآن:سیبرپایی محافل و کرـ 4

نیز فضای مناسب برای تالوت استعدادهای قرآنی و ایجاد موج قرآنی جدیـد در کشـور بـا معرفـی     

 های نوجوان الزامی است. چهره

ره از الزامات مرتبه در طول هر دو 2حداقل  های نوینبرگزاری مسابقات قرآن با طراحی خاص و شیوهـ 5

  باشد.این طرح می

ریزی خـا  و ویـژه جهـت    ها و برنامهویژه تالوت در طول زمان و برگزاری دوره گزینش استعدادهای برترـ 1

  در تالوت قرآن های جهانیهجهت معرفی چهر ارتقاء آنان
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 دوره پیشرفتهبخش دوم : 
 هدف کلی مرحله پیشرفته  

شده در اهداف  های ذکرالق قرآنی مطرح در سطح کشور که از نظر فنی به ویژگیبه اخآراسته پرورش قاریان جوان 

 .آموزشی طرح در دوره پیشرفته دست یافته باشند

 اهداف آموزشی طرح در دوره پیشرفته:
 مشهور آن؛ طرق جویدی و تسلط بر روایت حفص وتسلط بر احکام، صفات، مخارج، کلیه موارد ت ـ تجوید:6

گیری در حـد  مبانی صوت و صداسازی، توانایی شناخت دقیق خصوصیات صوتی خود و بهره شناخت صوت:- 2ـ 

 کامل از آن؛

ها و توانایی تطبیق لحـن بـا مفـاهیم    های آنتوانایی اجرای مطلوب کلیه مقامات قرآنی به همراه اکثر گوشه ـ لحن:3

 ؛"القاء معانی"

و آشنایی با اصـول کلـی قرائـات بـا هـدف شـناخت و عـدم         تسلط بر روایت ورش از قرائت نافع ـ قرائات سبعه:  4

 ها با یکدیگر و توانایی جزم برای یادگیری دیگر قرائات؛ترکیب آن

تـر  توانایی شناخت وقف و ابتدای صحیح در کل آیات قرآن کریم و شناخت وقف و ابتدای قوی ـ وقف و ابتدا:5

 تر؛از ضعیف

 ق اسالمی و آداب باطنی تالوت قرآن کریم؛آشنایی با اخال ـ اخالق و معارف دینی:1

 : پیشرفته مخاطبان دوره 
شرکت در آزمون ورودی  )این دسته از افراد برای شرکت در دوره پیشرفته نیاز به 2فارغ التحصیالن دوره مقدماتیـ 1

 (.ندارند

تـالوت قـرآن فعـال بـوده و     کلیه نفراتی که به دجیل مختلف در دوره مقدماتی طرح شرکت ننمـوده امـا در زمینـه    ـ 2

نموده و در صورت بدست آوردن امتیاز جزم  توانند در آزمون ورودی دوره پیشرفته شرکتباشند میدارای استعداد می

  .در این دوره مشغول به تحصیل گردند

 نحوه گزینش شرکت کنندگان در دوره پیشرفته:
این طـرح   2از افرادی که گواهینامه قبولی در دوره مقدماتی در ابتدای دوره از کلیه متقاضیان شرکت در دوره به غیر 

 2های پایانی دوره مقدماتی ای در حد آزمونهای جداگانههای لحن، تجوید، ترجمه و مفاهیم، آزمونرا دارند در زمینه

 به عمل خواهد آمد و در صورت کسب امتیاز جزم افراد در دوره پیشرفته پذیرفته خواهند شد. 
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 تصر سرفصلهای آموزشی در دوره پیشرفتهشرح مخ

 تجوید :

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 دوره تجوید عالی عملی              1

2 
دوره تجوید عالی تئوری) بر اسـاس متـون اصـلی علـم تجویـد مثـل       

 المنح الفکریه و آموزش چهار طریق مشهور حفص (
 واحد 2 جلسه  11ت ، ساع 32

 واحد  6  جلسه 21ساعت،  96جمع : 

 قرائات سبعه : 

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

 واحد 1 جلسه 8  ساعت، 11                                                                                   سبعه(: آشنایی با کلیات قرائات 1) سبعهقرائات  1

 واحد 4 جلسه 32ساعت ،  14 (: روایت ورش از طریق شاطبیه                                                                                            2) سبعهقرائات  2

 واحد  5   جلسه 64ساعت،  14جمع : 

 :  لحن االداء

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 د ()واح

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 لحن اجداء 1

     واحد 1  جلسه  29ساعت ،  21جمع : 

 

 صرف و نحو : 

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 ( 2صرف عربی ) مبادی العربیه  1

 واحد 4 جلسه 32ساعت،  14 ( 2نحو عربی  ) مبادی العربیه  2

 واحد  9  جلسه 61ساعت،  99ع : جم
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 لحن : 

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

 الف( تقلید خوانی
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تالوت  3تا  2: تقلید 1تقلید خوانی 1

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تالوت 3تا  2: تقلید 2تقلید خوانی 2

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تتالو 3تا  2: تقلید 3تقلید خوانی 3

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تالوت 3تا  2: تقلید 4تقلید خوانی 4

 ب( تعمیم تالوت های تقلیدی  

5 
: تعمیم تالوت های تقلیدی بر روی قسمت هـای دیگـر قـرآن )پـس از      1تعمیم 

 (1تقلید خوانی 

 جلسه  11ساعت ،  32
 واحد 2

1 
ی تقلیدی بر روی قسـمت هـای دیگـر قـرآن)پس از     : تعمیم تالوت ها 2تعمیم 

 ( 2تقلید خوانی 

 جلسه  11ساعت ،  32
 واحد 2

7 
: تعمیم تالوت های تقلیدی بر روی قسمت هـای دیگـر قـرآن )پـس از      3تعمیم 

 (3تقلید خوانی 

 جلسه  11ساعت ،  32
 واحد 2

8 
س از : تعمیم تالوت های تقلیدی بر روی قسـمت هـای دیگـر قـرآن)پ     4تعمیم 

 ( 4تقلید خوانی 

 جلسه  11ساعت ،  32
 واحد 2

 ( تحلیل تالوتج

9 
تالوت ماندگار از اساتید بـزرگ تـالوت قـرآن     13تا  5: تحلیل 1تحلیل تالوت

 ( 2)پس از تقلید خوانی 

 جلسه  11ساعت ،  32
 واحد 2

13 
تالوت ماندگار از اساتید بـزرگ تـالوت قـرآن     13تا  5: تحلیل 2تحلیل تالوت

 (4پس از تقلید خوانی )

 جلسه  11ساعت ،  32
 واحد 2

 مقامات( د

 (لحن اجداءو الحان با معانی و مفاهیم  )  مقاماتآموزش تطبیق  11
 جلسه  11ساعت ،  32

 

 واحد 2

 

 گذاری(( تنغیم )نغمهه

12 
و  مقامـات قطعه انتخـابی( پـس از  آمـوزش تطبیـق      3یا  2تنغیم )نغمه گذاری بر 

 معانی و مفاهیم  الحان با 

 جلسه  11ساعت ،  32

 

 واحد 2

 

 واحد  16جلسه    291ساعت،  216جمع : 
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 صوت : 

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

1 
هــای هــای صــوتشــناخت صــوت، خصوصــیات و ویژگــی 

 مختلف
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 صدا سازی  2

 واحد  6        جلسه 21عت، سا 96جمع : 

 وقف و ابتدا : 

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 اصول و مبانی وقف و ابتدا 1

 واحد  1    جلسه 29ساعت،  21جمع : 

 اخالق : 

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

1 
 الصلوةهای آداب از کتاب آداب قلبی تالوت قرآن )برگرفته

 مال احمد نراقی( السعادةامام خمینی )رض( و معراج 
 جلسه  11ساعت ،  32

 

 واحد 2

 

 واحد 1جلسه    29ساعت،  21جمع : 

 علوم قرآن: 

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

1 
)دانستنیهای قرآن ، تاریخ قرآن ، تـاریخ قرائـات ،    علوم قرآن

 و ....(ول ، مکی و مدنی ، تاریخ جمع و کتابت قرآن تاریخ نز
 جلسه 11ساعت،  32

 واحد 2

 

 واحد 1   جلسه 29ساعت،  21جمع : 

 جلسه 641 ،ساعت 129جمع کل : 

 واحد درسی 52
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 ( 2ماهه اول )پیشرفته  29دوره 
 

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

 تجوید

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 الف: تجوید عالی عملی 1

2 
ب: تجوید عالی تئوری: دوره عالی تئوری بر اساس متون اصلی علم  

 مشهور حفص... به همراه آموزش طرق تجوید 
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32

 لحن )تقلید خوانی(

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تالوت                                       3تا  2: تقلید 1تقلید خوانی 3

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تالوت                                       3تا  2: تقلید 2تقلید خوانی 4

 تعمیم خوانی

5 
: تعمیم تالوت های تقلیدی بر روی قسمت های دیگر قرآن  1تعمیم 

 (1)پس از تقلید خوانی 
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32

1 
تالوت های تقلیدی بر روی قسمت های دیگر قرآن : تعمیم  2تعمیم 

 (2)پس از تقلید خوانی 
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32

 لحن )تحلیل تالوت (

7 
تـالوت مانـدگار از اسـاتید بـزرگ      13تـا   5: تحلیـل  1تحلیل تالوت

 (2تالوت قرآن )پس از تقلید خوانی 
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32

 لحن )مقامات(

8 
و الحـان بـا معـانی و مفـاهیم )پـس از تحلیـل        مقاماتیق آموزش تطب

 (1تالوت
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32

 لحن )تنغیم(

9 
قطعه انتخابی ( پـس از آمـوزش تطبیـق     3یا  2تنغیم )نغمه گذاری بر 

 و الحان با معانی و مفاهیم مقامات
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32

 صوت
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 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 های مختلفای صوتهشناخت صوت، خصوصیات و ویژگی 13

 علوم قرآن

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 علوم قرآن )تاریخ قرآن، تاریخ قرائات، اسباب نزول و ... ( 11

 اخالق

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 آداب قلبی و باطنی تالوت قرآن 12

 واحد  16    جلسه 291ساعت،  216جمع : 
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 ( 1هه دوم )پیشرفته ما 29دوره 

 )ساعت/ جلسه(  شرح ردیف
ارزش درسی 

 )واحد (

 عربیصرف و نحو 

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 ( 2صرف عربی )مبادی العربیه  1

 واحد 4 جلسه  32ساعت ،  14 ( 2نحو عربی  )مبادی العربیه  2

 قرائات سبعه

 حدوا 1 جلسه 8ساعت،  11 سبعهآشنایی با کلیات قراءات  3

 واحد 4 جلسه 32ساعت،  14 روایت ورش از طریق شاطبیه 4

 لحن )تقلید خوانی(

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تالوت 3تا  2: تقلید 3تقلید خوانی 5

 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 تالوت 3تا  2: تقلید 4تقلید خوانی 1

 تعمیم خوانی 

7 
سمت های دیگر قرآن : تعمیم تالوت های تقلیدی بر روی ق 3تعمیم 

 (3)پس از تقلید خوانی 
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32

8 
: تعمیم تالوت هـای تقلیـدی بـر روی قسـمت هـای دیگـر قـرآن         4تعمیم 

 (4)پس از تقلید خوانی 
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32

 لحن )تحلیل تالوت (

9 
تـالوت  تالوت مانـدگار از اسـاتید بـزرگ     13تا  5: تحلیل 2تحلیل تالوت

 (4قرآن )پس از تقلید خوانی 
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32

 صوت
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 صدا سازی 13

 لحن ا داء
 واحد 2 جلسه  11ساعت ،  32 لحن اجداء 11

 وقف و ابتدا
 واحد 2 جلسه 11ساعت،  32 اصول و مبانی وقف و ابتدا 12

 واحد 12 ،جلسه 129ساعت،  621جمع : 

 


