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 برجسته قرآن کریم پیشکسوت و نامه درجه یک )بدون آزمون( ویژه استادان و قاریان ضوابط و شرایط اعطای گواهی

 : الزامات   

 . حسن شهرت و مقبولیت عامّه2                                                                                                             سال سن 05دارا بودن حداقل . 1  

 سال برای قاریان 20. سابقه تالوت قرآن بیش از 4                                                                        سال برای مدرسان 20سابقه آموزش قرآن بیش از . 3  

 توضیحات ضریب قاریان دضریب اساتی هاشرایط و توانمندی ردیف

1.  
 (امتیاز 11) حداکثرحفظ کل قرآن

و حفظ امتیاز  8تا 5از کل  قرآن  ، حفظ اجملای  امتیلاز(  11تلا   9از ) قرآن حفظ کل  تسلللبر  ر مراتب و امتیازات حفظ: 

 امتیاز 4تا  1 ) قطعات پراکنده ( مقدمات 
 به جهت اهمیت حفظ قرآن 3 3

1.  

امتیاز  4 رای مدرسان و  امتیاز 8ها و اد یات عرب) حداکثرایهیات در تمام  گرایش: تحصیالت حوزوی یا دانشگاهی مرتبط

 ( رای قاریان

 1کاردان  و امتیاز  4کارشناس ، امتیاز  6کارشناس  ارشد، امتیاز 8)دکتری :یا حوزوی مدرک دانشگاه مدرسان دارای * 

 امتیاز( 1امتیاز و کاردان  1کارشناس  ، امتیاز 3کارشناس  ارشد ، امتیاز 4)دکتریقاریان: /امتیاز

ر دوی  دارای مدرک دانشگاه   دارند قرآن کریم و معارف تسبر نسب   ر معبومات عموم * مدرسان و قاریان  که 

 1 درجه دوو   امتیاز 4 درجه یکشوند. مدرسان: تقسیم م  سطحشان غیرمرتبر است  ه دو نیستند و یا مدرکاین رشته 

 امتیاز 1درجه دوو   امتیاز 1 درجه یک قاریان: /امتیاز

2 1  

3.  
 (امتیاز  رای قاریان 4 رای مدرسان و  امتیاز 8) حداکثرکرسی معتبر تدریس در حال حاضر

  ه این جبسه / تخصص (عموم )قرائت قرآن و اقبال منظم و مستمر دارا  ودن جبسه یا جبسات  -

 ی تخصص  تالوت قرآن هاتدریس در کارگاه -
2 1  

4.  
 امتیاز( 4)حداکثر المللیداوری مسابقات در سطح کشوری و بین 

 امتیاز 4تا  3داوری از د و تعد کسوت ه   اتوجه و کشوری ح  ین ایمبب و* سط

 امتیاز 1تا  1داوری از د و تعد ا توجه  ه کسوت  استان ح و* سط
1 1  

 توضیحات ضریب قاریان اساتیدضریب  هاشرایط و توانمندی ردیف

5.  
 امتیاز( 11ثر )حداکدر عرصه تالوت قرآن  ، رادیو و تلویزیونیآثار فاخر و ماندگار مکتوب، صوتی یا تصویری

  3 تا 1 3 تا 1  (  رای مدرسان )امتیاز  11تا  1( )صوت ، تصویری، مکتوبآثار آموزش  و پژوهش  در زمینه قرائت * دارا  ودن 



2 
 

 )  رای قاریان (امتیاز 4تصویری(  یا)صوت   قرآن کریم ک  ترتی قرائت یک دوره دارا  ودن  *

 )  رای قاریان (امتیاز 4تصویری(  یا)صوت   قرآن کریمک   حقیقتقرائت یک دوره * دارا  ودن 

 )  رای قاریان (امتیاز 3 تا 1قرائت فاخر 11حداق  * دارا  ودن 

 ()  رای قاریان امتیاز 1 * دارا  ودن اذان مصوب

 د.نامتیازکسب نمای 11د حداکثر نوانتم  5و 4، 3، 1ازمجموع  ندهای  ان* مدرس

  د.ند از آن کسب نماینتوانم امتیاز 1حداکثر  (1)  نددندارای آثار آموزش  و پژوهش   اش ان* چنانچه قاری

6.  
 ( رای مدرسان امتیاز 4 امتیاز  رای قاریان و 8 )حداکثردر حوزه تالوت و آموزش قرآن سوابق موثر تبلیغیدارابودن  

  2 1 امتیاز 1امتیاز و درجه سه  3امتیاز، درجه دو  4* درجه یک 

7.  
 (امتیاز  رای قاریان 4 رای مدرسان و  امتیاز 8) حداکثر تربیت شاگردان شاخص 

حداق  تر های  ر وده و دارای رتبهاز سطح  ممتاز  رخوردار  ایشانهستند که تالوت   قاریانمنظور از شاگردان شاخص، 

 یا این که این افراد از مدرسان ممتاز و شاگردپرور  اشند. ؛ اشنداستان م در سطح 
2 1  

8.  
 امتیاز( 4)حداکثر سال 20سابقه آموزش قرآن بیش از  

 شود.منظور م  امتیاز 1 ،از آنسال  یش  11امتیاز و  ه ازای هر  1سال سا قه آموزش  11 رای  *

 اجازه کرس  اقراء *یا
1 1  

9.  

 امتیاز( 4)حداکثر سال 20سابقه تالوت قرآن بیش از  

  اشد. 3سطح تالوت مدرس نباید کمتر از قاری درجه  *

 شود.امتیاز منظور م  1سال  یش از آن،  11امتیاز و  ه ازای هر  1سال سا قه تالوت  11 رای  *
 

  الزامی 1
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11.  

 و های مرتبط یا شوراهای تخصصی معتبر قرائت در کشورعضویت در هیأت علمی دانشگاه در رشته 
 امتیاز( 4)حداکثر مدیریت موثر در امر آموزش قرآن در دستگاه های قرآنی  و موسسات خاص

های فن  مسا قات معتبر امتیاز، کمیته 3عای  قرآن و شورای ارزیا   قاریان و حافظان امتیاز، شورای  4* هیأت عبم  
 امتیاز 1 ، مدیریت موسسات قرآن  خاصامتیاز 1 و مدیریت آموزش دستگاه های قرآن  کشوری و  ین ایمبب 

1 1 

 

11.  

 امتیاز( 8)حداکثر و معلولیت درجه یک خانواده شهدا سابقه ایثارگری، جانبازی و عضو 
 امتیاز 8 تا و دفاع مقدس * جانباز انقالب اسالم 
 امتیاز 6واده شهدا شام  پدر، مادر،  رادر، خواهر و فرزند * عضو درجه یک خان

 امتیاز 4 یش از سه ماه در مناطق عمبیات    ا حضور* ایثارگری 
 امتیاز 4* معبوییت جسم  تا 

 امتیاز4پیشکسوتان از شهرستان ها  ه تهران و  ایعکس  ه مناطق محروم تا * شرکت در اردو های جهادی فرهنگ ، هجرت 

 های انقالبیبه جهت حفظ ارزش 2 2

 ( امتیاز 1) حداکثر های دیگر ز ان و امتیاز( 4)حداکثر تسلط بر مکالمه زبان عربی   .11
  1 1 های تببیغ  و ارتباط  آن است.* منظور از این  خش جنبه

  3 تا 1 1 (امتیاز  رای مدرسان 4و حداکثر امتیاز  رای قاریان 11حداکثر )قرائت ممتاز متناسب با گرایش درخواستیدارابودن سطح    .13

14.  

، دارا بودن عنوان خادمی قرآن کریم و دارا بودن نشان ملی فرهنگ و عضویت در بنیاد ملی نخبگان
  امتیاز( 11)حداکثر  هنر

 امتیاز 4 مستعدّان عنوان* عضویت در  نیاد مب  نخبگان  ا 
امتیاز  ه آن ها تعبق  1و  6و  8* خادمین دارای سه سطح)خادم، فعال ممتاز و فعال  رگزیده( م   اشند که  ه ترتیب 

 گیرد.م 
 امتیاز 4* دارا  ودن نشان مب  فرهنگ وهنر 

 امتیاز 8* عضویت در  نیاد مب  نخبگان  ا عنوان سرآمدان 

 بیشترمندی به جهت قانون 3 3

15.  
 قاریان(امتیاز  رای 8امتیاز  رای مدرسان و  4) حداکثر( مسابقات بین المللی ایران و مالزی3تا  1دارا بودن رتبه برتر)

 شود. م امتیاز در نظرگرفته  1های مکرر بهامتیاز و  رای رت 3* در  خش مدرسان  رای نفرات اول تا سوم مسا قات ایران و مایزی 
 شود.م امتیاز در نظرگرفته  1های مکرر هبامتیاز و  رای رت 6 رای نفرات اول تا سوم مسا قات ایران و مایزی *در  خش قاریان 

1 2  

 

  امتیاز  55: 3درجه و امتیاز 50: 2درجه – امتیاز 05: 1برای درجه  می باشد / حداقل نصاب 155جمع امتیازات حداکثر                                                * ضریب مندرج 4ارزش هر ردیف، عبارت است از: حداکثر عدد 

 است.قرائت قرآن کریم تخصصی معین شده توسط شورای ارزیابی قاریان و مدرسان  ها و امتیازدهی بر عهده کارگروهارزیابی و احراز توانمندی 

 (1301ـ  اسالمی )مانند تالوت ماندگار کریم منصوری در سالن اجالس سرانامتیاز خواهد بود. 4 حداکثر، مشمول دریافت افزون بر امتیازات موارد مندرج در جدول حاضر ت ماندگار با تشخیص کارگروه مذکور، دارابودن تالو 


