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روخواني و روانخواني قرآن كريم    :عنوان دوره 

با روخواني، روان خواني و تجويد قرآن كريم در راستاي توسعه و ترويج آموزه هاي كاركنان سازي آشنايي :دورههدف 

.    حيات بخش قرآن و برخي از مفاهيم قرآني 

: سرفصلهاي آموزشي

» حروف الفباي عربي«آشنايي با -١

و تلفظ صحيح آنها» صداهاي كوتاه«آشنايي با -٢

و تلفظ صحيح آن » اي بلندصداه«آشنايي با -٣

» سكون«آشنايي با عالمت -٤

»تشديد«آشنايي با عالمت -٥

» تنوين«آشنايي با عالمت -٦

» مد«آشنايي با عالمت -٧

» حروف ناخوانا«آشنايي با -٨

و قاعده اشباع و عدم اشباع آن» هاء، ضمير«آشنايي با -٩

» حروف مقطعه قرآن«آشنايي با -١٠

و انواع آن » همزه«آشنايي با -١١

شنايي با همزه وصل آ-١٢

بر آخر كلمات » وقف«آشنايي با نحوه -١٣

»عالئم و رموز وقف«آشنايي با -١٤

)ع، غ،ح(آشنايي با تلفظ صحيح حروف -١٥

)ظ(آشنايي با تلفظ صحيح حروف -١٦

)ث، ذ(آشنايي با تلفظ صحيح حروف -١٧

)ص، ض(آشنايي با تلفظ صحيح حروف -١٨

)ط(آشنايي با تلفظ صحيح حروف -١٩

)   و(يح حروف آشنايي با تلفظ صح-٢٠

 ساعت٢٨:مدت زمان دوره
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ب و اسرار نماز    آدا:عنوان دوره 

آنان با فلسفه، آثار و اسرار نماز، قرائت صحيح اذكار باالبردن روحيه معنوي كاركنان و آشنايي هرچه بيشتر :دورههدف 

نماز و فراگيري احكام ضروري مرتبط با نماز و ايجاد مهارت و توانايي تلفظ صحيح حروف و قرائت اذكار نماز و آشنايي با آن 

. ام كه هر فرد نمازگزار بايد بدانددسته از احك

: سرفصلهاي آموزشي

- ابعـاد عبـادت    - نقش عبادت در زندگي انسان     -چرا عبادت كنيم؟ ريشه هاي عبادت     : عبادت شامل مباحثي از قبيل    -١

.  فلسفه عبادت- شرائط صحت و قبولي عبادت- تداوم عبادت- عبوديت- آفات عبادت-چگونه عبادت كنيم؟

 نمـاز از    - سبك شـمردن نمـاز     - ترك نماز  - اهميت نماز  -نماز در مكتب وحي   : مباحثي از قبيل   نماز شامل -٢

 نماز پرواز روح - آداب نماز- نماز معصومين- نمازهاي مردود-ديدگاه عقل و وجدان

 آثـار دنيـوي   - اخالص در عبـادت - نمونه هايي از اخالص  -نيت مالك ارزش  :نيت شامل مباحثي از قبيل    -٣

 اخالص در متن جامعه - نتيجه اخالص- ريشه اخالص- نيت هاي سالم-به منزله عمل نيت -عبادت

 امام جماعت –اهميت نماز جماعت، آثار نماز جماعت :نماز جماعت شامل-٤

 نماز باران - نماز ميت- نماز آيات- نماز عيد-نماز جمعه:نمازهاي ديگر شامل مباحثي از قبيل -٥

- اذان - قبلـه  - لباس و مكـان نمـازگزار      - تيمم - غسل - وضو - طهارت - مقدمات نماز  :آموزش نماز شامل  -٦

 اركان نماز-واجبات نماز

 سوره اخالص، قرائت صحيح اذكار نماز شامل سوره حمد- آموزش مخارج صحيح حروف:قراعت نماز شامل-٧

– آرامـش در حـال قرائـت       - سوره توحيد  - صراط مستقيم  - سوره حمد  - تكبيره االحرام  :معناي نماز شامل  -٨

 سالم- تشهد- قنوت- معناي سبحان اهللا– سجود -ركوع

 نمازهـاي   - سجده شكر  –) س( تسبيحات حضرت زهرا     - درود و نفرين   - تعقيب نماز  :تعقيبات و نوافل نماز   -٩

 نماز شب-مستحب

 ساعت٢٨:مدت زمان دوره
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ير آيات برگزيده قرآن كريم تفس:عنوان دوره 

شنايي كاركنان با معارف قرآني در ابعاد اعتقادي، اخالقي و اجتماعي اسالم و بهره گيري از پيام هاي آ:دورههدف 

.كاربردي قرآن كريم در زندگي روزمره 

: آموزشيسرفصلهاي

نياز انسان به قرآن -) عليه السالم(رآن از نگاه پيامبر و امام علي ق: درآمدي بر شناخت قرآن-١

كفر و -ايمان و عمل در كنار هم-قرآن، كتاب هدايت : )٢٠ تا ١سوره بقره، آيات (باورها و بايدها -٢

سيماي منافق در قرآن   -لجاجت در برابر حق

بارش -مودت ميان همسران -آفرينش انسان از خاك : )٢٥ تا ٢٠سوره روم، آيات (از نشانه هاي او -٣

آسمان، رويش زمين 

-كسب دانش براي رشد و كمال: )٨٢ تا ٦٥كهف آيات سوره (هجرت براي كسب علم و حكمت -٤

حكمت تعمير ديوار يتيمان -حكمت كشتن نوجوان -حكمت سوراخ كردن كشتي نيازمندان 

 تفسير سوره قدر - تفسير سوره توحيد-تفسير سوره حمد: پرستش و نيايش-٥

 پايداري به -كي و پاكدامنيپا–پرهيز از بيهودگي ) : ١١ تا ١سوره مؤمنون آيات (ويژگي هاي مؤمنان -٦

پيمان ها 

 دوري از افراط و -تواضع در گفتار و رفتار) : ٦٨ تا ٦٣سوره فرقان آيات (سيماي بندگان خاص خدا -٧

تفريط 

حفظ پيوندها و -حق گرايي و حق پذيري): ٢٤ تا ١٩سوره رعد آيات (سيماي خردمندان در قرآن -٨

 صبر و نيكوكاري-روابط خانوادگي

 ميانه روي – احسان به والدين، خويشان و محرومان ):٣٨ تا ٢٣سوره اسراء آيات (يي از قرآن حكمت ها-٩

 دوري از منكرات و فحشا  –در انفاق 

ساعت٢٨:مدت زمان دوره
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فرم مشخصات دوره هاي آموزشي عمومي

۶:  ميزان ساعتامر به معروف و نهي از منكر: عنوان دوره 

: اهداف دوره

: شركت كنندگان در پايان دوره قادر خواهند بود

. اهميت امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه هاي مختلف و پيامدهاي ترك آن توصيف كندضرورت و -

.هاي امر به معروف و نهي از منكر و اصول الزم الرعايا در اجراي آن را تشريح نمايندمراحل و روش-

:سرفصل هاي آموزشي

 سنت اهميت و جايگاه امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه قرآن و-

پيامدهاي ترك امر به معروف و نهي از منكر-

شناخت معروف و منكر و انواع و ابعاد آن   -

هاي امر به معروف و نهي از منكر مراحل و روش-

معروف و منكرات اداري  -

) تجسس، سوء ظن(آفات شرعي و اخالقي -

موانع اجراي اين فريضه -

احكام فقهي فريضه -

سيره معصومين عليهم السالم در اجراي فريضه-

ويژگيهاي اخالقي آمرين و ناهيان  -

اهميت و نقش امر به معروف و نهي از منكر در سالمت جامعه -

) براساس قانون اساسي و مباني اسالمي(روشهاي كنترل و نظارت اجتماعي -




