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 35               رهبري معظم مقام      داریم کم قرآن حافظ ما است قرآن حفظ بدارد ارزانی ما به را قرآن در تدبر  تواند می که چیزهایی از یکی
 

 ناس تا زلزال(مرحله اول)     ام قرآن کریمبرنامه حفظ، مرور و تثبیت جزء سی

 مرور بلندمدت مدتمرور میان حفظ جدید روز هفته ماه

 ---- ---- ناس ـ فلق ـ توحید شنبه اول اول
 ---- مرور ناس مسد ـ نصر یکشنبه

 ---- مرور فلق و مسد کافرون ـ کوثر وشنبهد
 ---- مرور کافرون کوثر ماعون ـ قریش ه شنبهس
 ---- مرور ماعون و قریش فیل ـ همزه هارشنبهچ
 تثبیت محفوظات هفته اول  نجشنبهپ

 ----  معهج

 محفوظات هفته اولمرور  مرور فیل و همزه عصر ـ تکاثر شنبه دوم
محفوظات هفته اولمرور  مرور تکاثر قارعه یکشنبه  

محفوظات هفته اولمرور  مرورعصر و قارعه عادیات وشنبهد  
محفوظات هفته اولمرور  مرور عادیات زلزال ه شنبهس  
محفوظات هفته اولمرور  مرور زلزال  هارشنبهچ  
 دوم هفتهتثبیت محفوظات  ----- نجشنبهپ

 قبلی مرور همه محفوظات ----- معهج

 (مرحله دوم)  طارق تا بینه ام قرآن کریمبرنامه حفظ، مرور و تثبیت جزء سی

 مرور بلندمدت مدتمرور میان حفظ جدید روز هفته ماه
 ---- ----  طارق شنبه اول دوم

 ---- مرور طارق اعلی یکشنبه
 ---- اعلیمرور  )14 تا 1( غاشیه وشنبهد
 ---- و طارق 14مرور غاشیه تا  )آخر تا 15( غاشیه ه شنبهس
 ---- مرور کامل غاشیه و اعلی )16 تا 1( فجر هارشنبهچ
 تثبیت محفوظات هفته اول  نجشنبهپ

  معهج
 محفوظات هفته اولمرور  16مرور فجر تا )آخر تا 17( فجر شنبه دوم

 محفوظات هفته اولمرور  مرور کامل فجر )10 تا 1( بلد یکشنبه
 محفوظات هفته اولمرور  و کامل فجر 10مرور بلد تا )آخر تا 11( بلد وشنبهد
 محفوظات هفته اولمرور  مرور کامل بلد شمس ه شنبهس
 محفوظات هفته اولمرور  مرور شمس لیل هارشنبهچ
 دوم تثبیت محفوظات هفته  نجشنبهپ

 همه محفوظاتمرور   معهج
 هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرور لیل و شمس ضحی ـ انشراح شنبه سوم

 هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرور انشراح و ضحی علق یکشنبه
 هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرور کامل علق و بلد تین ـ قدر وشنبهد
 هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرور قدر و تین و فجر )5ـ1( بینه ه شنبهس
 هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرور بینه )آخر تا 5( بینه هارشنبهچ
 سوم تثبیت محفوظات هفته  نجشنبهپ

 مرور همه محفوظات  معهج
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 (مرحله سوم)  نبا تا بروج ام قرآن کریمبرنامه حفظ، مرور و تثبیت جزء سی

 مرور بلندمدت مدتمرور میان حفظ جدید روز هفته ماه

 سوم

 اول

 ---- ----  )16تا  1نبأ ( شنبه
 ---- 16مرور نبا تا )30 تا 17( نبأ یکشنبه

 ---- 30مرور نبا تا )آخر تا 31( نبأ وشنبهد
 ---- مرور کامل نبا - ه شنبهس
 ---- مرور کامل نبا )15 تا 1( نازعات هارشنبهچ
 تثبیت محفوظات هفته اول  نجشنبهپ

  معهج

 دوم

 محفوظات هفته اولمرور  15مرور نازعات تا )32 تا 16( نازعات شنبه
محفوظات هفته اولمرور  32تا1مرور نازعات از  )آخر تا 33( نازعات یکشنبه  

محفوظات هفته اولمرور  مرور کامل نازعات  - وشنبهد  
محفوظات هفته اولمرور  مرور کامل نازعات ونبا )23 تا 1( عبس ه شنبهس  
محفوظات هفته اولمرور  23مرور عبس تا )آخر تا 24( عبس هارشنبهچ  
 دوم تثبیت محفوظات هفته  نجشنبهپ

 مرور همه محفوظات  معهج

 سوم

 هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرو کامل عبس )14 تا 1( تکویر شنبه
هفته اول و دوممحفوظات مرور  14مرور تکویر تا )آخر تا 15( تکویر یکشنبه  

هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرور کامل تکویر و عبس  وشنبهد  
هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرور کامل عبس انفطار ه شنبهس  
هفته اول و دوممحفوظات مرور  مرور کامل انفطار )17 تا 1( مطففین هارشنبهچ  
 سوم تثبیت محفوظات هفته  نجشنبهپ

 مرور همه محفوظات  معهج

 چهارم

 هفته اول، دوم و سوممحفوظات مرور  17مرور مطففین تا )28 تا 18( مطففین شنبه
هفته اول، دوم و سوممحفوظات مرور   28مرور مطففین تا )آخر تا 29( مطففین یکشنبه  

هفته اول، دوم و سوممحفوظات مرور  مرور کامل مطففین  وشنبهد  
هفته اول، دوم و سوممحفوظات مرور  مرور کامل مطففین  )15 تا 1( انشقاق ه شنبهس  
هفته اول، دوم و سوممحفوظات مرور  15مرور انشقاق تا )آخر تا 15( انشقاق هارشنبهچ  
 چهارم تثبیت محفوظات هفته  نجشنبهپ

 جزء دوم جزء سی)(نیم قبلی از مرحله اول تاکنون مرور همه محفوظات  معهج

 پنجمچهارم

  مرور کامل انشقاق و مطففین )10 تا 1( بروج شنبه
  10مرور بروج تا )آخر تا 11( بروج یکشنبه

  مرور کامل بروج - وشنبهد
  مرور کامل عبس و تکویر  - ه شنبهس
  مرور کامل مطففین وانشقاق  - هارشنبهچ
  هفته محفوظات تثبیت  نجشنبهپ

  جزء دوم جزء سی)(نیم قبلی از مرحله اول تاکنون مرور همه محفوظات  معهج
 
 


