موارد حفظ و امتیازات

امتیازات حفظ صفحهای
و حفظ جزء

حفظ تک سوره

معرفی طرح:
طرح حفظ قرآن کریم با عنوان بر بال فرشتگان برای نخستتن
بار در سطح دانشگاه هتای کشتور در ستال  9831در دانشتگاه
مالیر آغاز شد .ای طرح که با استقبال دانشجویان روبرو شتده
در هر سال تحصتنی دو بتار برگتاار مت گتردد و دانشتجویان
عالقهمند به حفظ قرآن کریم در طرح فتو شترک کترده و از

ماایای آن بهرهمند م شتوند .الزم بهذکر است

دتیای

این طرح در کل کشور بینظیر اس .

جزئیات طرح :

سوره نور

 54امتیاز

 5صفحه از ابتدای قرآن

 04امتیاز

سوره لقمان

 21امتیاز

 6صفحه از ابتدای قرآن

 24امتیاز

سوره یس

 91امتیاز

 8صفحه از ابتدای قرآن

 94امتیاز

هاار ریتال مت باشتد( .م تال؛ هاینته اهتدای تهت

 ثبت نام:مراجعه به سایت دانشگاه مالیرwww.malayeru.ac.ir :

سوره حجرات

 02امتیاز

سوره الرحمن

 04امتیاز

یک جزء

 011امتیاز

سوره واقعه

 04امتیاز

دو جزء

 211امتیاز

که «الذّکرُ

سوره حدید

 20امتیاز

جزء 91

 01امتیاز

سوره حشر

 01امتیاز

سایر شرایط و میحوظات:

سوره صف

 8امتیاز

سوره جمعه

 1امتیاز

سوره تغابن

 01امتیاز

آزمون شامل چهار مرحیه ارزیاب
م باشد:
 -9صح حس حفظ دوره تدید
 -0صح حس حفظ دورههای قبل

 -8صح
 -6صح

زم ن برگزار آزمون :دفته دوم اسفنیم ه 39
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شود .در روایت از موالی متقنان عی
مفتاحُ االُنس»

www.quranmu.ir

یا سایت تشکل قرآن و عترت:

دو :عشق به محبوب

نیم جزء

از تاریخ :دوشنبه مورخ 09/10/ 01
لغایت :یکشنبه مورخ 09/10/91

یک از مهمتری اهداف ناول قرآن تدبر در آیات آن بودهاس .
تدبر در آیات با یکبار و دوبار خواندن حاصل نم شود و نناز به
انس دائم با قرآن دارد .از بهتری شنوههای انس با قرآن حفظ
آیات کریمه آن م باشد .نس حفظ قرآن یک از مقدمات تدبر در
قرآن اس  .چرا که حافظ برای تسیط بر محفوظات خویش توفنق
م یابد بهصورت دائم روزانه آیات زیادی از قرآن را تالوت کند.

 41امتیاز

ننم تاء 900/222تومان م باشد .
زمان ثبتنام هفتمین دوره بربال فرشتگان:

یک :توفیق تدبر

قرآن حکم نامه محبوب برای محش را دارد .عاشق و محش با نامه
محبوب و ملشو خود چه م کند؟ ب تردید آن را بارها مطالله
م کند .آنرا بر چشم خود م گذارد و هنچگاه خواندن آن برایش
تکراری و ماللآور نم گردد .و آنقدر م خواند تا تمام آنرا از بر

* هر امتنتاز کستش شتده ملتادل 0022تومان(بنست ونتن
حفتظ

برخی فواید حفظ قرآن کریم

امتناز نهای

) 39/21/29

مفاهنم (امتناز تشویق
ترتنل (امتناز تشویق

برآیندی از ارزیاب های

فو خواهد بود.
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عاونت فرهنگی و اجتماعی

غررالحکم

عینهالسالم

آمدهاس

ص 931ح 8463؛ یاد کردن کیند برقراری ارتباط با

محبوب اس  .و قرآن کریم برتری ذکر اله اس  .از ای منظر
حفظ قرآن افتخار و برکت اس برای حامل قرآن که از ای
فرص بهره بجوید.

سه :توفیق عمل
یک از فواید مشهود حفظ قرآن کریم توفنق عمل به آیات اله
آن م باشد .امنرمؤمنان عی عینهالسالم در وصف قرآن کریم م -
فرماید ...« :بدانند قرآن مشاوری اس که خنان نم ورزد و
راهنمای اس که گمراه نم کند و گویندهای اس که دروغ نم -
گوید .هنچکس با ای قرآن ننشس مگر اینکه با افاایش یا
کاهش از ناد آن برخاس  .افاایش در هدای یا کاهش کوری و
گمراه  ».مناان الحکمه ح .94698آری حافظ قرآن با انس مستمر با گااره-
های انسانساز قرآن و تأمل و تدبر در آیات قرآن زمننه مناسشتری
برای عمل به دستورات قرآن کریم را دارد.
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