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:مقدمه
مرکز عالی تربیت مدرس و استاد قرآن کریم با همکاري اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسـان رضـوي و جامعـۀ    

... وتمامی امور این مرکز اعـم از امـور آموزشـی، مـالی واداري     .تأسیس گردید1373د در اسفندماه قاریان قرآن مشه
.گردداجرا میتوسط جامعه قاریان قرآن مشهد 

اي از قاریـان  توسـط عـده  1368اي فرهنگی قرآنی و مردمی است کـه در سـال   قاریان قرآن مشهد مؤسسهجامعه 
اهللا وحافظان قرآن کـریم تأسـیس گردیـد و در آغـاز راه مـورد توجـه وتأییـد مقـام معظّـم رهبـري حضـرت آیـت            

مرقوم فرمودند، مهـر تأییـدي بـر    قرار گرفت وجمالت زیباي ایشان که ذیل نامه هیأت مؤسس ) العالیمدظلّه(ايخامنه
.سسه بودؤاهداف این م

جامعه قاریان قرآن مشهدارکان تشکیالتی
مبادرت به تهیـه اساسـنامه و   1368نفر از قاریان و اساتید قرآن که در سال 10متشکل از حدود : هیأت مؤسس . 1

.تأسیس جامعۀ قاریان قرآن مشهد نمودند 
30نفر از قاریان و حافظان و فعاالن برجستۀ قرآن شهر مشهد کـه حـدود   200متشکل از حدود : مجمع عمومی . 2

.هستنداسالمکشوروجهاندرسطحبرجستهقرآنیعلومنفر از ایشان از قاریان و حافظان و اساتید
هـاي ممتـاز قرآنـی    دیران و چهرهتن از اعضاي منتخب مجمع عمومی که عموماً از م9متشکل از : هیأت مدیره . 3

.ریزي براي نیل به اهداف را دارند باشند و مسئولیت و پیگیري وظایف و برنامهاستان وکشور می
نفر از اعضاي منتخب مجمع عمومی که وظیفه نظارت بر عملکرد هیـأت مـدیره و ارائـه    3متشکل از : بازرسان . 4

. دارندگزارش ساالنه به مجمع عمومی را عهده
.باشد وي میه که مدیریت اجرایی امور به عهد:مدیرعامل . 5

به جامعه قاریان قرآن مشهدمراکز وابسته 
مرکز عالی تربیت مدرس و استاد قرآن کریم . 1
مهدهاي قرآن. 2
واحد انتشارات جامعه قاریان قرآن مشهد. 3
)مسجد کرامت(جلسۀ مرکزي قرائت قرآن کریم . 4

پرورش و تربیت نیـروي متخصـص و متعهـد جهـت     عالی تربیت مدرس و استاد قرآن کریم مرکزهدف از تأسیس 
هاي قرآنی و دینی در سطوح مختلف آموزشی و تربیتی و نیز تعمیم و فراگیر نمودن تعالیم دینـی  آموزش و تعلیم برنامه

نمودن ا قرآن، فهم آن و نهادینهو قرآنی در سطح وسیع جامعه و همچنین فراهم نمودن بستر مناسب جهت ایجاد انس ب
.باشدمندان به فعالیتهاي مذهبی و دینی میتعالیم دینی و قرآنی در اذهان عالقه

نابراین فعالیت عمده مرکز عالی تربیت مدرس و استاد قرآن کریم آن است که همزمان با آموزش و آشـنا نمـودن   ب
را فـراهم نمایـد و در   » قرآن کـریم «وس شدن با این کالم وحدانی هاي مأنفراگیران با علوم و فنون قرائت قرآن، زمینه

با تعالیم دینی آشنا نموده تا آنان خود نیز بتوانند در مسیر کالم حـق قـدم   مند را هر چه بیشتراین رابطه نیز افراد عالقه
گیـري از دانـش و   را با بهرهفراگیري تعالیم دینیو به عنوان مدرس و استاد قرآن کریم، مشتاقان و عالقمندان به . نهند

.اطالعات کسب شده در این مرکز با قرآن به طور کامل و جامع آشنا نمایند
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آزمون ورودي 
جهت جذب و گزینش داوطلبین واجد شرایط ورود به این مرکز آزمونی تحت عنوان آزمون ورودي قبـل  

قرآن به ئت این آزمون در سطوح مختلف قراهگردد کاز شروع کالسها و با حضور تمامی داوطلبان برگزار می
.صورت تئوري و عملی برگزار خواهد شد

دانشجویان در آزمون ورودي بین سطوح مختلف تعیین سطح خواهند شد و ممکن است در ابتداي دوره با 
واحد را قبول شوند، به این معنـا 14تا 2توجه به آزمون تئوري و عملی در صورت اخذ نمره حدنصاب بین 

.که از گذراندن این واحدها در طول تحصیل معاف خواهد بود
از انتشارات جامعۀ قاریان قرآن مشـهد بـوده و توسـط    الزم به ذکر است که منابع آزمون کتبی که عمدتاٌ

بـدیهی اسـت   . مدرسین این مرکز تألیف شده است، در هنگام ثبت نام در اختیار داوطلبین قرار خواهد گرفت
توانند در آزمون ورودي شرکت نمایند که کارت در خواست ثبت نام و مدارك الزم ثبـت نـام را   افرادي می

.تکمیل نمایند

ثبت نام شرایط 
هاـ داشتن حداقل مدرك دیپلم براي کلیه رشته1

اگر داوطلبی داراي دیپلم ناقص باشد ثبت نام از وي انجام شده لکنمدرك پایانی منوط بـه ارائـه   : 1تبصره
.باشدپلم میدی

. در رشته حفظ کل از مدرك سیکل به باال ثبت نام به عمل خواهد آمد : 2تبصره 
.باشدمی42ناممتقاضیان ثبتـ حداکثر سن 2

.سال منوط به تأیید کمیسیون آموزشی خواهد بود42نام از افراد باالي ثبت: تبصره
) اختالل بینایی، شنوایی و گفتـاري (بایستی به لحاظ وضعیت جسمانی و روانی و پزشکی ـ متقاضیان می3

.داراي شرایط مساعد جهت امر مربیگري باشند
روديـ شرکت در آزمون و4
.کمیسیون آموزشی بالمانع استانتخاب تکدرس به شرط شرکت در آزمون ورودي و تأیید :1ذکرـت

باشند از انجامخدمت وظیفه عمومی معاف نبوده دانشجویانی که در این مرکز مشغول به تحصیل می:2تذکر
ایـن مرکـز   به این معنی که تحصیل دانشجویان مشمول خدمت و یـا در حـین خـدمت وظیفـه عمـومی در      

.ۀ تحصیل معافیت از خدمت وظیفه عمومی را به دنبال نخواهد داشتباشد لکن به دلیل ادامپذیر میامکان
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ها و تعداد واحدهاي آموزشیمعرفی رشته

هاي مختلف در این مرکز، این نکته مدنظر بوده است که در تنظیم دروس و واحدهاي ارائه شده براي رشته
مدت آموزش تقلیل یافته و آموزشها در حد نیاز و در عین حال مختصر باشد تا با توجه به االمکان طول حتی

.مندان به قرآن ایجاد شودنیاز روزافزون و فوري به استاد قرآن جاذبه کافی جهت جذب عالقه
مرکز عالی تربیت مدرس و استاد قـرآن کـریم مبتنـی بـر نظـام واحـدي       الزم به ذکر است نظام آموزشی 

:باشدباشد که توضیحات آن به شرح ذیل میمی
شود که به عنوان ضـریب آن  در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجیده می- 1

.شود و قبولی و عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس استدرس محسوب می
.شودبرنامه مصوب تدریس میساعت طبق 16هر واحد درسی مقدار درسی است که مفاد آن در طی - 2
محتواي واحد درسی به نحوي است که هر ساعت تدریس نظري محتاج بـه دو سـاعت کـار انفـرادي     -3

.باشددانشجو می
بر توانـد هایتحصیلی در این مرکز به صورت منفک و جدا از هم نبوده و دانشجو میرشته:ـ رشتۀ تحصیلی
:عبارتند ازهااین رشته. هاي این مرکز تحصیل نمایدخود در یک یا تمامی رشتهمندياساس میزان عالقه

واحد42ـ رشته تربیت مربی روخوانی و حفظ1
واحد54ـ رشته تربیت مربی تجوید و وقف و ابتدا2
واحد48ـ رشته تربیت مربی قرآن در پیش دبستانی3
واحد70ـ رشته تربیت مربی صوت و لحن4

دوره بوده و اعطاي گواهینامه منـوط بـه   این مرکز فقط مجري برگزاريالزم به ذکر است در دورشته ذیل 
گـردد،  برگـزار مـی  سازمان سنجش سراسري که از سوي وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی یاآزمون قبولی در 

.باشدمی

رشته تربیت حافظ کل قرآن کریمـ5
واحد46قرآن کریممربی مفاهیم ـ رشته تربیت 6
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معرفی عناوین دروس هر رشته

هاواحدهاي مشترك براي تمام رشته: الف
واحد2ـ روخوانی1
واحد4ـ روانخوانی2
واحد4)2و 1ردیف : پیش نیاز(ـ تجوید عمومی3
واحد4)3و 2و 1ردیف : پیش نیاز(ـ تجوید عالی عملی4
واحد6)صرف(1ـ عربی 5
واحد2ـ آشنایی با قرآن6
واحد2وتربیت اسالمیاخالقـ آشنایی با اصول وروشهاي7
واحد2ـ مدیریت قرآنی8
واحد2ـ کلیات روشها و فنون تدریس9

واحد2ـ روانشناسی تربیتی10
واحد4)5ردیف : پیش نیاز ( مفاهیم سطح یکـ آشنایی با ترجمه و 11
واحد4)11ردیف : پیش نیاز ( ـ آشنایی با ترجمه و مفاهیم سطح دو 12

واحد38جمع کل

قرآن کریمواحدهاي مربوط به رشته تربیت مربی روخوانی و حفظ : ب

واحد38ـ واحدهاي مشترك1
واحد2)واحدهاي مشترك 10و 9و 2ردیف : نیاز پیش( ـ روش تدریس روخوانی2
واحد2)واحدهاي مشترك10و9و2ردیف:نیازپیش(30ـ روش تدریس حفظ وحفظ جزء3

واحد42جمع کل
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واحدهاي مربوط به رشته تربیت مربی تجوید و وقف و ابتدا: ج

واحد38ـ واحدهاي مشترك1

واحد6)واحدهاي مشترك 5ردیف: پیش نیاز ( )نحو(2ـ آموزش عربی 2

واحد4))نحو(2واحدهاي مشترك وعربی4ردیف:نیازپیش(ـ وقف وابتدا وتمرین عملی3

واحد4))نحو(2واحدهاي مشترك وعربی4ردیف:نیازپیش(عملیوتمرینتئوريـ تجویدعالی4
واحد2)مشتركواحدهاي 10و9و3ردیف:نیازپیش(ـ روش تدریس تجویدوقرائت5

واحد54جمع کل

واحدهاي مربوط به رشتۀ تربیت مربی پیش دبستانی: د

واحد38ـ واحدهاي مشترك1

واحد2)دروس مشترك10و9و2ردیف: نیازپیش(حفظ و حفظ جزء سیـ روش تدریس 2

واحد4)مشتركدروس10و9و2ردیف:نیازپیش(کودكمربیومهارتهايدبستانیپیشحفظتدریسروشـ 3
واحد4)دروس مشترك10و 9و 2ردیف : پیش نیاز (یپیش دبستاندرروش تدریس روخوانیـ4

واحد48جمع کل

هاي کارورزي مربوط بـه دروس روش تـدریس   در رشتۀ مذکور دانشجویان موظف به سپري نمودن دوره
هـاي  چگـونگی گذرانـدن دوره  . باشـند دبستانی مـی پیشدر حفظ روش تدریس و در پیش دبستانیروخوانی

.الذکر و تعداد ساعات آن در طول ترم به اطالع دانشجویان خواهد رسیدفوق
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واحدهاي مربوط به رشتۀ تربیت مربی صوت و لحن: ـه

واحد38ـ واحدهاي مشترك 1

واحد6)واحدهاي مشترك5ردیف : پیش نیاز ( )نحو(2ـ آموزش عربی 2

واحد4)2واحد هاي مشترك و عربی4ردیف : پیش نیاز(و تمرین عملیـ وقف و ابتدا3

واحد4)  2واحدهاي مشترك و عربی4ردیف: پیش نیاز(و تمرین عملیـ تجویدعالی تئوري4

واحد4)واحدهاي مشترك 3ردیف : پیش نیاز ( )1(صوت و لحن عملی -5

واحد4) )1(صوت و لحن عملی : پیش نیاز( )2(صوت و لحن عملی -6

واحد4) )2(صوت و لحن عملی : پیش نیاز ( )1(شناسی قرائت نغمه-7

واحد4) )1(نغمه شناسی قرائت : پیش نیاز ( )2(شناسی قرائت نغمه-8
واحد2)واحدهاي مشترك 10و9و3ردیف : پیش نیاز( روش تدریس تجوید و قرائت-9

واحد70جمع کل

ترجمه و تفسیر اجمالیرشته حفظ سه ساله قرآن کریم همراه با 

توانند در صورت ، حافظان کل قرآن کریم می75با عنایت به مصوبه مجلس محترم شوراي اسالمی در سال 
امتحان حفظ، مدرك رسمی لیسـانس را از وزارت علـوم، تحقیقـات و    قبولی در آزمون جامع علوم قرآنی و

.فناوري دریافت نمایند

بر این اساس مرکز عالی تربیت مدرس و استاد قرآن کریم جهت ارتقـاي فرهنـگ حفـظ قـرآن در میـان      
. نمـوده اسـت  سـال  3در طـی  هاي تربیت حافظ کـل قـرآن کـریم    کالسبرگزاري جوانان مستعد اقدام به 

آموزان ضمن ارائه تعهد براي تداوم دوره تا تسلط بر حفظ کل، در طول دوره عالوه بر تسلط بـر حفـظ   قرآن
.شوندکل قرآن با تفسیر اجمالی و ترجمه آیات قرآن نیز آشنا می

.توانند از مرخصی تحصیلی استفاده نمایندساله نمی3قرآن آموزان در طول دوره : 1تبصره 
هـاي ویـژه کنکـور حفـاظ بـه      کـالس آمـوزان بـراي  م دوره، چنانچه تعـداد قـرآن  در سال سو: 2تبصره 

.نصاب برسد مرکز آن را برگزار خواهد نمودحد



)وابسته به اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی خراسان رضوي و جامعه قاریان قرآن مشهد(مرکز عالی تربیت مدرس واستاد قرآن کریم مشهد 

9صفحه 

:دروس تخصصی  رشته حفظ کل
)تجوید عمومی: نیاز پیش(ـ حفظ کل قرآن 1
)1عربی :نیازپیش(ترجمه وتفسیر ـ 2

قرآن کریمرشته تربیت مربی مفاهیم
مشتركواحد 38ـ 1
واحد12ـ تدبر در قرآن 2
واحد2)1تدبر در قرآن : پیش نیاز ( 2ـ تدبر در قرآن 3
واحد2ـ آشنایی با مبانی تفسیر قرآن کریم4
واحد2و تطبیق مفاهیم قرآن کریم ریسـ روش تد5

هاواحدهاي اختیاري براي تمام رشته: ح
)2و1(ـ تفسیر قرآن 1
)1(ـ صوت و لحن عملی 2
ـ مکالمه و محاضره3
البالغهـآشنایی با نهج4
آشنایی با الحان ترتیل-5



)وابسته به اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی خراسان رضوي و جامعه قاریان قرآن مشهد(مرکز عالی تربیت مدرس واستاد قرآن کریم مشهد 

10صفحه 

هاي آموزشینامهضوابط و آیین

ـ ثبت نام و انتخاب واحد1
.باشدواحدي میترمی ـ الً ذکر گردید نظام آموزشی مرکز بر اساس نظام همانگونه که قب

شـود و قبـولی و ردي   ارزش هر درس با تعداد واحـدهاي آن درس سـنجیده مـی   در نظام واحدي) 1-1
.گردددانشجو در یک درس به همان درس محدود می

مراجعـه و  پرتـال دانشـجویی  به انتخاب دروسهاي تعیین شده جهت دانشجویان موظفند در مهلت) 2-1
.واحدهاي ارائه شده را انتخاب نمایند

پیشـنهادي از  هاي کالسها و تعداد دانشجویان الزم اسـت دانشـجویان واحـد   به محدودیت با توجه ) 1ـ3
. طرف مرکز را انتخاب نمایند 

هفته پس از شروع کالسها طبق تقویم آموزشی مرکز تعیین یک حذف و یا اضافه واحدهاي انتخابی ) 4-1
.خواهد شد

.انجام خواهد پذیرفتبه صورت حضوري جریمه اخذانتخاب واحد در موعد حذف و اضافه با ) 5-1
بدون استرداد شهریه انجـام  پس از موعد حذف و اضافهحذف درس یا دروس انتخابی دانشجویان ) 6-1

در صورت عدم شرکت در کالسها و عدم مراجعه حضوري جهت حـذف آن درس در کارنامـه   .خواهد شد
.تحصیلی دانشجو نمره درس مذکور صفر منظور خواهد شد

چنانچه حذف درس دانشجو به علت مشکالت موجه با ارائه مدرك ، توسـط کمیسـیون آمـوزش    : تبصره 
. تأیید شود ، مبلغی از شهریه مسترد خواهد شد 

و دانشجو حق انتخاب واحد پیش نیاز و هم نیاز را بـه  .گذراندن دروس پیش نیاز الزامی می باشد ) 7-1
. صورت همزمان را ندارد 

چه دانشجو در مدت یک سال دروس عملی را انتخاب ننماید انتخاب درس عملـی منـوط بـه    چنان)8-1
. ارزیابی مجدد و تعیین سطح دانشجو در زمینه قرائت قرآن خواهد بود 

ـ طول مدت تحصیل2
هـاي  مدت زمان تحصیل دانشجو در مرکز عالی تربیت مدرس قرآن کریم با توجه به ایـن نکتـه کـه دوره   

باشد و نیز با عنایت به تعداد واحدهاي انتخابی دانشجو در هـر تـرم و رشـتۀ    وقت میمرکز پارهاینآموزشی 
واحد در هر ترم و حداکثر تا جایی که دروس انتخـابی، پـیش   2حداقل (.تحصیلی دانشجو متغیر خواهد بود

.)نداشته باشدو تداخلنیاز

ـ حضور و غیاب3
جلسات مربوط به هر درس الزامی است و عدم حضور دانشـجو  حضور و غیاب دانشجو در تمامی ) 3ـ1

.شوددر هر یک از جلسات غیبت محسوب می
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مجمـوع سـاعات آن درس تجـاوز کنـد، در غیـر      16/3ساعات غیبت دانشجو در هر درس نبایـد از ) 3ـ2
.اینصورت براي دانشجو در آن درس نمره صفر منظور خواهد شد

.خواهد بوداستادتشخیص موجه بودن غیبت در کالس درس و جلسۀ امتحان به عهدة ) 3ـ3
ـ ارزیابی پیشرفت تحصیلی4
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کـالس، انجـام   ) 4ـ1

هـر درس مرجـع ارزیـابی    گیـرد و مـدرس  تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین ترم و پایان ترم صورت می
.دانشجو در آن درس است

امتحانات برخی از دروس قرائت قـرآن عـالوه بـر امتحـان کتبـی بـه صـورت عملـی برگـزار          :1تبصره 
.گرددمی

روز پس از اتمام آخـرین امتحـان   3آخرین مهلت اعتراض به نمرات در هر ترم توسط دانشجو :2تبصره 
. می باشد 

پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره است و نمرة دانشجو در هر درس به صـورت عـددي   معیار ارزیابی ) 4ـ2
.شودبین صفر تا بیست تعیین می

.باشدمی12حداقل نمرة قبولی در دروس تئوري و عملی نمره ) 4ـ3
ـ انصراف و مرخصی تحصیلی5
ریت مرکـز از  تواند در طول دورة آموزش با تشخیص کمیسیون آموزشـی و تأییـد مـدی   دانشجو می) 5ـ1

.مرخصی تحصیلی استفاده نماید
قبـل از شـروع   تا یک مـاه پس از زمان حذف و اضافهتقاضاي مرخصی تحصیلی از طرف دانشجو ) 5ـ2

.با تأیید کارشناس مسئول آموزش انجام خواهد گرفتامتحانات 
ـ     دانشجو می) 5ـ3 یل خـود از  تواند حداکثر دو ترم متوالی و سـه تـرم غیرمتـوالی در طـول دوران تحص

.مرخصی تحصیلی استفاده نماید
دانشجوي منصرف از تحصیل موظف است به کلیۀ تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است عمل ) 5ـ4
.نماید
:ـ واحدهاي تطبیقی6

:بایست واجد شرایط ذیل باشدپذیرش واحدهاي درسی گذرانده شده توسط دانشجو می
از مراکز آموزش عالی مورد تأییـد وزارت فرهنـگ و آمـوزش    گذراندن واحدهاي مشترك در یکی ) 6ـ1
عالی
در حوزة علمیه داراي مجوز شوراي مدیریت حوزه علمیهدروس صرف و نحوگذراندن ) 6ـ2
درصد محتواي دروس مشـابه در رشـته مربوطـه    80محتواي واحدهاي گذرانده شده باید حداقل با ) 6ـ3

.مطابقت داشته باشد
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.باشد12در واحدهایی که گذرانده است حداقل نمره دانشجو ) 6ـ4
سازي و تشخیص تطابق دروس توسط کمیسیون آموزش بـا تقاضـاي کتبـی دانشـجو انجـام      معادل) 6ـ5
.شودمی

.باشددروس عملی قابل تطبیق نمی) 6ـ6
ـ واحدهاي غیرحضوري7

:احد نمایدتواند دروس را بصورت غیرحضوري انتخاب ودانشجو با توجه به موارد ذیل می
دروس تئوري که دانشجو در کالس حضور داشته اما به هر دلیلی موفق به شرکت در امتحان نشـده  )7ـ1
)البته با مجوز نامه از طرف استاد مبنی بر اینکه حذف کالسی نبوده ( .است
.در آن نگردیده است) 12(دروس تئوري که دانشجو موفق به کسب نمره قبولی ) 2-7
.کسب نموده است10-12تئوري که دانشجو در یکی از مراکز آموزش عالی نمره بین دروس ) 3-7

نمایند باید در امتحانـات میـان   که دروس را بصورت غیرحضوري انتخاب واحد مییقرآن آموزان: تبصره
.کسب نمایند20از 15نمره درس حداقل آن پایان ترم امتحان ترم آن درس شرکت نموده و در 

.واحدهاي حضوري است% 50واحدهاي غیرحضوريشهریۀ) 4-7

شهریه و مسائل مالی
بستگی به تعداد واحدهاي نظري و عملی هر درس، محاسبه شده و در هنگام انتخاب واحد از هشهریمیزان 

.گردددانشجو دریافت می
پرداخت شهریه در موقع ثبت نام به صورت نقدي بوده و توسط امور مالی و حسابداري این مرکـز  :تذکر

در صورتی که دانشجویی قادر به پرداخت نقدي شهریه نباشد با تأیید امور مالی در صورت .گردددریافت می
دریافت وع کالسها ماه پس از شر2تا شهریه نصف شهریه به صورت نقدي و سپردن چک معتبر، 2/1پرداخت 

.خواهد شد
در غیـر  .تسویه حساب کامل را انجـام داده باشـد  در زمان مقرّر بایست حتماً بدیهی است که دانشجو می

اینصورت دروس مربوطه بدون استرداد شهریه حذف گردیده و از شرکت در امتحان پایان ترم محروم خواهد 
.شد
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نامه انضباطیآیین

دهنـده فرهنـگ قرآنـی،    دانشجویان مرکز عالی تربیت مدرس و استاد قرآن کریم خود اشاعهاز آنجایی که 
.بایست خود نمونه و الگوي کامل اخالق اسالمی باشنددینی و اخالقی در جامعه خواهند بود بنابراین می

دستورالعملهاي اي کامالً واضح و دقیق تحت عنوان نامه و دستورالعمل انضباطی به گونهدر این مرکز آیین
گیرد و دانشجو نیز متعهـد و ملـزم بـه رعایـت     انضباطی در هنگام شروع تحصیل در اختیار دانشجو قرار می

:از جمله. باشدمسائل اخالقی و انضباطی این مرکز می
ـ رعایت حجاب و پوشش اسالمی1
ـ برخورد مناسب با شئونات دینی2
.ودخواهد ب... ـ رعایت سایر مسائل انضباطی و3

بدیهی است در صورت عدم توجه به دستورالعملهاي انضباطی این مرکز بـا دانشـجوي خـاطی از طریـق     
:کمیتۀ انضباطی به شرح ذیل برخورد خواهد شد

ـ تذکر شفاهی1
ـ تذکر کتبی بدون درج در پرونده2
ـ توبیخ کتبی و درج در پرونده3
)حداقل یک ترم(ـ محرومیت موقت از تحصیل 4
ت بروز تکرار موارد غیراخالقی، دانشجوي خاطی اخراج و از ادامۀ تحصیل در تمامی شـعب  ـ در صور5

.مرکز عالی تربیت مدرس و استاد قرآن کریم منع خواهد شد
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گواهینامه
.اند ممکن استالتحصیل شدهاي که در آن فارغـ گواهینامه اعطایی به دانشجویان فقط در رشته

التحصیالن از توان باالي علمی و عملی مخصوصـاً در زمینـه تجویـد و    فارغـ از آنجایی که برخورداري 
» پایـان دوره «باشد، لذا کلیه دانشجویان در پایان دوره ملزم به شرکت در امتحان قرائت مورد اهتمام مرکز می

و اگـر  شـود  التحصیالن سنجیده مـی در این امتحان سطح قرائت فارغ. باشندزیر نظر کمیسیون علمی مرکز می
کسانی در قرائت مشکالتی داشته باشند، باید در کالسهاي تجوید عالی عملـی شـرکت کـرده و مجـدداً در     

.امتحان پایان دوره شرکت نموده و حد نصاب الزم را کسب نماید
آموزانی حق شرکت در امتحان پایان دوره را دارند که در ترم مذکور هیچ درسی از دروسشان قرآن: تبصره

باقی نمانده باشد) مربوطهدر رشته(
در آزمون عملی پایـان  20از 15التحصیلی مرکز منوط به کسب حد نصاب قبولی ـ اعطاي گواهینامه فارغ

.باشددوره مرکز می
افزایی دارد و مورد تأیید ادارة کل فرهنـگ و ارشـاد   ـ گواهینامه اعطایی به دانشجویان صرفاً ارزش دانش

.باشدمعۀ قاریان قرآن مشهد میاسالمی خراسان رضوي و جا
ـ گواهینامه اعطایی به دانشجویان از نظر تعداد واحد و سایر موارد در حال حاضر معـادل کـاردانی و یـا    

.شودکارشناسی محسوب نمی
ـ مرکز عالی تربیت مدرس قرآن کریم همانند تمامی دانشـگاههاي کشـور هیچگونـه تعهـدي نسـبت بـه       

التحصـیالن  البته در صورت اعالم نیاز مراکز قرآنی و مدارس، فـارغ . تحصیالن نداردالاستخدام و اشتغال فارغ
.ممتاز جهت امر تدریس به مراکز قرآنی معرفی خواهند شد
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: دفتر مرکزيو تلفن تماس نشانی
ـ مجتمع جامعه قاریان قرآن مشهدـ نبش سه راه1/7یب جنوبی ـ بلوارادقاسم آبادمشهد ـ 

36625990ـ 4: تلفن  

: و تلفن تماس سایر دفاتر مرکز تربیت مدرس در مشهد نشانی
136اتاق ـ طبقه دوم ـ )ع(وهنري امام رضامجتمع فرهنگیـ ارك ملتپ.1

36079799ـ 36078656: تلفن 

303ـ پالك 21و 19شمالی ـ بین مسلمانتهاي خیابان گاز ـ .2
32726547ـ 32760108: تلفن 

هامرکز در شهرستانشعب

کاشمر، تربت جام، تربت حیدریه، فردوس، تایباد، (هاي مختلف کشور این مرکز در شهرستان
شعب ) قایناتوگرگاننیشابور، کرمان، گناباد، قوچان، بجستان، ، زرند، بیرجندبجنورد، سبزوار، 

.همانند این مرکز عمل می نمایندهاي آموزشیمستقلی دارد که فقط از نظر سرفصل


