
 

 

 د نامه اجرایی قانون اعطای مدرک کارشناسی و باالتر به حافظان کل قرآن مجی آیین 

  

 ی وزارت فرهنگ و آموزش عال

 خو مور17637بنا به پیشنهاد شماره .  1376.11.5هیأت وزیران در جلسه مورخ 

 ک قانون اعطای مدر(5وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به استناد تبصره ) 1376.8.25

 ن نامه اجرایی قانوآیین  - 1375مصوب  -کارشناسی و باالتر به حافظان کل قرآن مجید 

 :یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود

[z]" ن درک کارشناسی و باالتر به حافظان کل قرآنامه اجرایی قانون اعطای مآیین 

 "مجید

 م ای در رشته علوسازمان سنجش آموزش کشور موظف است همه ساله آزمون ویژه  - 1ماده 

 د دریافت مدرک رسمی کارشناسی هستنقرآنی و حدیث برای حافظان کل قرآن مجید که متقاضی

 ف حد نصاب نمره قبولی متعار کنندگان در این آزمون در صورت کسب برگزار نماید. شرکت

 .شونددریافت مدرک کارشناسی نایل میها، بهدر دانشگاه

 ه صالح برای تشخیص حافظ کل قرآن بودن متقاضیان بر عهد تعیین مرجع ذی  - 1تبصره 

 .وزارت فرهنگ و آموزش عالی است

 م لومواد امتحانی آزمون موضوع این ماده، آشنای با ترجمه، تفسیر و ع  - 2تبصره 

 د بود که به پیشنهاقرآنی و نیز دروس اختصاصی در سطح کارشناسی این رشته خواهد

 د گردد. مواریزی تعیین میسازمان سنجش آموزش کشور و تصویب شورای عالی برنامه

 .رسدامتحانی قبالً به اطالع متقاضیان می

 ز قرآنی بوده و اآن دسته از حافظان کل قرآن که دارای مدرک کارشناسی علوم   - 2ماده 

 ر آموزش کشور برای شرکت داند، توسط سازمان سنجش مزایای این قانون استفاده نکرده

 ی آزمون دروس مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی و حدیث، مطابق برنامه مصوب شورا 

 ر شوند و در صورت کسب موفقیت د های مجری معرفی میدانشگاهریزی بهعالی برنامه

 ک مدرگذراندن واحدهای مربوط، پس از ارائه یک رساله تحقیقی در زمینه علوم قرآنی،

 .رسمی کارشناسی ارشد دریافت خواهند نمود

 ظ بوده و حاف  های غیر علوم قرآنیداوطلبانی که دارای مدرک کارشناسی رشته -تبصره 

 .موفقیت بگذرانندباشند، باید دروس جبرانی مورد نیاز را نیز باکل قرآن مجید می

 شپرداخت هزینه برگزاری آزمون و ارائه رساله تحقیقی، به تشخیص سازمان سنج   - 3ماده 

 .آموزش کشور بر عهده متقاضیان خواهد بود

 .پذیر استار و در یک مقطع امکاناستفاده از مزایای این قانون برای یک ب - 4ماده 

 .ولی شرکت مردودین در آزمون سالهای بعد بالمانع خواهد بود

 ش شدگان توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت فرهنگ و آموز مدرک پذیرفته  - 5ماده 

 .شودعالی صادر می

 ر معاون اول رییس جمهو  -حسن حبیبی 

 


