با عنایت به استقبال دانشجویان علوم قرآنی ،معاونت فرهنگی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در نظر دارد با توجه به ظرفیت
ایام فراغت تابستان نسبت به برگزاری متمرکز دورههای تربیت مربی روخوانی و روانخوانی ،تجوید ،حفظ ،ترجمه و مفاهیم و
همچنین دوره مدیریت فعالیتهای قرآنی اقدام کند .
دانشجویان واجد شرایط خود برای شرکت در دوره های تربیت مربی را تا تاریخ  03خرداد ماه  ۸0۳۱فرصت دارند با مراجعه به
امور فرهنگی دانشکده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
پیش نیازهای الزم برای شرکت در دوره ها در رشته حفظ ،داشتن حداقل محفوظات  ۵جزء از قرآن مجید؛ در رشته روخوانی
و روان خوانی ،تسلّط بر روخوانی و روان خوانی و تجوید سطح یک؛ در رشته ترجمه و مفاهیم ،تسلط بر روان خوانی و ترجمه و
مفاهیم قرآن در حد سطح یک و در رشته تجوید ،تسلّط بر تجوید سطح دو قرآن کریم است .
گفتنی است ،دانشجویانی که پیش از این در یکی از دورههای تربیت مربی دانشگاه یا سازمان اوقاف و امور خیریه در دورههای
یادشده شرکت کردهاند ،صرفاً مجاز به حضور در رشته جدید خواهند بود
برای ارزیابی پیش نیازهای الزم متقاضیان همه رشتهها موظف هستند نمونه تالوت ترتیل خود از صفحه  00۳قرآن ،آیات  ۸تا
 ۵سوره مبارکه حج را در قالب فایل صوتی) 0 (mpاز طریق پیام رسان ایتا با نام کاربری )@ (adminquraniارسال کنند؛
معرفی کامل ،بیان شماره دانشجویی ،نام دانشکده و رشته درخواستی ضروری است.
دوره های تربیت مربی قرآن کریم برای برادران در تاریخ  ۸۱تا  ۳۲مرداد  ۳۱و برای خواهران در تاریخ  ۳۵تا  0۸مرداد  ۳۱در
مجتمع فرهنگی آموزشی امازاده سیدعلی(ع) قم برگزار می شود.
هزینه برگزاری دوره برای هر متقاضی با توجه به تأمین عمده هزینهها توسط دانشگاه و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور
خیریه ،فقط  ۵33/333ریال(پنجاه هزار تومان) است.
افرادی که دوره را با موفقیت به پایان برسانند ضمن دریافت گواهینامه معتبر ،برای برگزاری کالسهای قرآنی در دانشکدهها
در اولویت خواهند بود.

