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باسمهتعالی

دستورالعمل به: معاونین، روسای مراکز سازمان مرکزی و روسای استانی و واحدهای ویژه دانشگاه آزاد اسالمی 

موضوع: ابالغ آییننامه درس انس با قرآن کریم

در اجرای وظیفه الهی، جامه عمل پوشاندن بر حدیث شریف ثقلین و سفارشات امامین انقالب در خصوص اهتمام جدّی 
به قرآن کریم، دانشگاه آزاد اسالمی از سال ۱۳۶۸ تاکنون درزمینه آموزش قرآن کریم و معارف قرآنی گامهای مؤثّری 
برداشته و اکنون پس از گذشت سالها با بهرهگیری از تجربیّات بدست آمده و دیدگاههای متخصّصان در مورد این 
درس، اصالحات الزم بعمل آمده، تا زمینه انس بیشتر دانشجویان عزیز با این امانت بزرگ الهی و کتاب جاودانه هدایت 
فراهم آید؛ لذا از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ برای دانشجویانی که این درس را نگذراندهاند، این آئیننامه 

مالک عمل خواهد بود.
توضیح: منظور از نهاد در این آئین نامه، نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی است.

۱-عنوان درس:
عنوان این درس از «آشنایی با قرآن کریم» به « انس با قرآن کریم» تغییر مییابد.

این درس شامل دو بخش است:
الف: قرائت و روانخوانی قرآن کریم

ب: مفاهیم و معارف قرآن کریم
۲-تعداد واحد:

یک واحد درسی که در ۱۶ جلسه ۲ ساعته برگزار خواهد شد. 
۳-ظرفیّت کالس:

حدّاکثر ظرفیّت کالس ۲۵ نفر  است.
۴-منبع درس برای دانشجویان:

محتوای تألیف شده یا معرفی شده، از سوی نهاد میباشد؛ و استفاده از کتب یا جزوات متفرّقه پذیرفته نیست.
۵-زمان ارائه درس:

زمان ارائه درس در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای 
حرفه ای در ترم اول، و در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی تا پایان دوره آموزشی است. 
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۶- دانشجویان مقطع دکتری تخصّصی که در مقاطع قبل، این درس را نگذرانده اند، ضروری است طبق آئین نامه 
بهعنوان درس جبرانی این درس را در قالب کالس مجازی در سامانه سجا (نهاد) بگذرانند. آزمون شفاهی برای 

دانشجویان یادشده حضوری است.رفع اشکال درس نیز در همان سامانه برگزار خواهد شد.
تبصره: دانشآموختههای رشتههای الهیات و معارف اسالمی چنانچه مشابه این درس را در مقاطع کاردانی،کارشناسی و 

کارشناسی ارشد گذراندهاند میتوانند این درس را معادلسازی نموده از انتخاب درس معاف باشند.
۷- نحوه ارزیابی درس:

۷-۱- نمره درس بر مبنای ۲۰  ارزیابی میشود.
۷-۲- حدَّاقل نمره قبولی در این درس در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و 

ناپیوسته ۱۲ و مقاطع دکتری حرفه ای و تخصصی ۱۴ است.
۷-۳- چنانچه نمره دانشجو کمتر از ۱۲ باشد، باید در نیمسال بعد درس را مجدداً  انتخاب و با پرداخت شهریه بگذراند. 

۷-۴-  نمره این درس در معدّل نیمسال محاسبه میشود، امّا در سقف واحدهای مجاز محاسبه نمیشود.
۷-۵- چنانچه دانشجو عالوه بر درس «انس با قرآن کریم» درس «اندیشهها و وصایای امام خمینی(ره)» را در یک نیمسال 

انتخاب کند، هر دو درس در سقف مجاز واحدها محاسبه نمیشود.
۷-۶- دانشجویانی که یک جزء قرآن کریم را بهصورت پراکنده یا ترتیبی حفظ نمایند، برای ایشان ۱۲ نمره قرائت 

توسط مدرس درس پس از آزمون شفاهی منظور خواهد شد.
۸- برنامهریزی و نظارت:

۸-۱- برنامهریزی و نظارت بر چگونگی ارائه درس از جهت: رعایت نظم، ظرفیّت کالس، شیوه تدریس مدرّسان، 
استفاده از تجهیزات سمعی و بصری، استفاده از نرمافزارهای قرآنی، میزان کسب مهارت دانشجویان در کالس، ارزیابی 
اساتید درس،ضمن هماهنگی با حوزه آموزش، بر عهده نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری در واحدهای دانشگاهی است.

۸-۲- پرونده متقاضیان و همچنین مدرّسان این درس، باید توسط مسئوالن برنامهریزی و نظارت بهقرار زیر تکمیل؛ و در 
واحد یا مرکز دانشگاهی نگهداری شود:

الف. نمون برگ شماره ۱ پیوست، در خصوص مشخّصات متقاضیان تدریس درس «انس با قرآن کریم» که توسط 
متقاضی تکمیل و عکس متقاضی به آن الصاق و ممهور شده باشد.

ب. رونوشت برابر اصل شده مدرک دانشگاهی یا حوزوی. 
ج. رونوشت برابر اصل شده هرگونه مدرکی دالّ بر سابقه اشتغال و سوابق اجرایی در حوزه قرآن.

د. رونوشت برابر اصل شده هرگونه گواهی دالّ بر گذراندن دوره آموزشی یا کارگاه در حوزه قرائت و مفاهیم قرآن 
کریم. 
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ه. رونوشت برابر اصل شده مدارک معتبر دالّ بر کسب هرگونه رتبه در مسابقات قرآن و عترت علیهم السّالم .
و. مجوّزهای تدریس صادرشده از سوی نهاد.

ز.  نمون برگ ارزیابی نهایی مربوط به پایان هر نیمسال (برگ شماره ۳ پیوست) که بر اساس مجموع اظهارنظر 
دانشجویان درنمون برگ شماره ۲ تنظیمشده است. و نگهداری نمون برگ شماره ۲  بهصورت جداگانه و خارج از 

پرونده مدرّس.
ح.نمون برگ ارزیابی پایان هر نیمسال توسط مسئول برنامهریزی درس طبق نمون برگ شماره ۴ پیوست.

ط. نمون برگ اظهارنظر مسئول برنامهریزی در خصوص توانمندی علمی، شخصیّت قرآنی و رفتاری دینی مدرّس 
مربوط به هر بار درخواست تمدید مجوّز طبق نمون برگ شماره ۵ پیوست.

۸-۳-الزم است قبل از درخواست مجوّز تدریس یا تمدید مجوّز، مسئول برنامهریزی درس، پس از تکمیل مدارک الزم 
در پرونده مدرّس، برای درخواست اقدام کند.

۸-۴- نامه درخواست مجوّز یا تمدید تدریس باید با امضای رئیس محترم نهاد استان به نهاد مرکز ارسال شود.
یادآوری : برای هرگونه درخواست مجوّز تدریس برای نخستین بار، باید نمون برگ شماره ۱ تکمیل و ضمیمه شود، 
و هنگام ارسال درخواست تمدید مجوّز، باید حدّاقل برای یک نیمسال نمون برگ های شماره ۳ و ۴ تکمیل، و به همراه 
نمون برگ شماره ۵ به نهاد ارسال شود. شایان ذکر است هر بار که درخواست تمدید مجوّز میشود، یک نسخه از 

نمون برگ ارسالی شماره ۵، در پرونده مدرّس نگهداری شود.
۹-حدود مسئولیتها:

۹-۱- نهاد با هماهنگی معاونتهای مرتبط سازمان، دستورالعملها و منابع درسی را تهیه و پس از طی مراحل الزم به 
واحدهای سراسر کشور ابالغ میکند؛ نظارت بر حسن اجرای بخشنامهها و دستورالعملها  بر عهده نهاد است.

۹-۲- الزم است مسئولین نهادهای نمایندگی مقام معظّم رهبری در استانها، بر اساس این آئین نامه، بر نحوه ارائه این 
درس در واحدهای دانشگاهی تابعه نظارت کامل داشته باشند.

۳
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شرایط مدرّسان درس «انس با قرآن کریم»
۱- برای تدریس در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری و 

برای تدریس در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ارائه مدرک تحصیلی دکتری یا معادل حوزوی آن الزامی میباشد.
 ۲- کسب حداقل نمره ۷۰ از ۱۰۰ در قرائت قرآن کریم (حداقل در حد ترتیلخوانی بر مبنای آئین نامه داوری مسابقات 

اوقاف)
۳-قبولی در آزمون نهاد بر اساس فرمهای مصوب هیأت گزینش.

۴- اشتهار به حسن خلق و تأیید مراجع ذیصالح.
تبصره ۱: قاریان برجسته، حافظان قرآن کریم دارای مدارک طرح ارزیابی حافظان و قاریان، افرادی که در بخشهای 
حفظ و قرائت مسابقات کشوری سازمانها و نهادها صاحب رتبه هستند، و همچنین رتبههای برگزیده استانی سازمان 
اوقاف و امور خیریه میتوانند پس از احراز شرایط مندرج برای مدرسان درس «انس با قرآن کریم» مجوز تدریس اخذ 

نمایند.
تبصره ۲: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در رشتههای الهیات و معارف اسالمی،علوم قرآن و 
حدیث،ادبیات عرب، ارائهدهندگان روشهای کارگاهی موفق و مقبول در آموزش قرآن کریم، دارندگان سابقه 

تدریس موفق و مورد تأیید نهاد برای اخذ مجوز تدریس از اولویت برخوردارند.
تبصره ۳: تمامی مدرّسانی که به تدریس این درس مشغول هستند؛ باید مجوّز تدریس آنها از سوی نهاد صادرشده، و 

دارای اعتبار زمانی باشد.
منابع و مآخذ آزمون ، برای متقاضیان تدریس درس «انس با قرآن کریم»:

۱- آشنایی با ترجمه و مفاهیم قرآن کریم. 
۲- تجوید؛ «حلیة القرآن ۲» تألیف استاد موسوی بلده.

۳- «شناخت قرآن کریم» منابع تألیفی دوره خاتماالنبیاء(ص)
۴- تسلط بر منابع آموزشی تعیینشده از سوی نهاد برای درس« انس با قرآن کریم» شامل:

-جزوه رسم المصحف و شیوههای عالمتگذاری قرآن کریم تهیهشده توسط نهاد
 توضیحات مهمّ:

۱- الزم است کالسهای خواهران و برادران بهصورت مجزّا باشد؛ و مدرّس کالس خواهران از میان خواهران، و 
مدرّس کالس برادران از میان برادران دارای مجوّز تدریس و دارای اعتبار انتخاب شود.

۲- برای این درس شهریّه ثابت و متغیّر دریافت نمیشود؛ امّا چنانچه دانشجو نمره قبولی کسب ننماید؛ برای انتخاب 
مجدّد آن، صرفاً شهریّهی ۱ واحد نظری دریافت میشود.
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۳-کلیّه مدرّسان درس «انس با قرآن کریم» باید در دورههای توانمندسازی که توسط نهاد بهصورت ساالنه برگزار 
میشود، شرکت کنند.

۴- بخشنامههای صادره قبلی، با صدور این بخشنامه فاقد اعتبار هستند.
این آییننامه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ به تأیید ریاست محترم دانشگاه رسیده است.

۵

رونوشت:  
- روسای واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی


