بسم هللا الرحمن الرحیم

طرح ملی امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(علیه السالم)
حافظان نور 1
#من_غدیری_ام
تابستان 1401
قرآن آموز عزیز!!!
جهت بهبود خدمت و ارائه خدمات بیشتر در طرح ملی حافظان نور ،حتما به موارد زیر دقت فرمایید.
❖ دوره  1.100نفره بوده و باتوجه به حجم باالی پذیرش قرآن آموزان عزیز ، ،از پاسخ به تماس تلفنی
خانواده های محترم معذوریم و فقط از طریق پیامک با ما در ارتباط باشید.
ریحانی

09157137493

تیموری

09962844094

مختاری

09120047187

توانا

09352406270

نظری

09116367197

جعفر پور

09395242868

خواجه احمدی

09338015533

محمدی

09157141002

کریمی

09900561384

❖ از خانواده های عزیزی که قصد همکاری در کادر اجرایی دوره را دارند در زمینه های
تاسیسات ،کمک آشپزی ،قصابی ،حمل و نقل بار و غذا(وانت)
ایاب و ذهاب(خودرو سواری)
و همچنین بکارگیری عزیزان خانواده های قرآن آموز که دلسوز طرح می باشند با تسلط در تایپ،
اکسل( )Excelورد( )Wordو دستگاه کپی
با روحیه جهادی(همراه با پرداخت حقوق) به مدت  40روز دعوت به عمل می آید.
این عزیزان می توانند با آقای مروج فقط از طریق پیامک هماهنگ کنند 09156547461(.مروج)
❖ این مؤسسه مردم نهاد بوده و به هیچ ارگان ،نهاد و یا سازمانی خاصی وابستگی مالی ندارد.
❖ میانگین هزینه اسکان ،تغذیه و آموزش هر فرد در مشهدمقدس هم اکنون روزانه حدودا مبلغ
دویست و پنجاه هزار تومان و ده میلیون تومان در  40روز دوره تابستانه می باشد که حدودا یک سوم
این هزینه به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان از هر قرآن آموز بابت شهریه دوره تابستانه اخذ می
گردد و لذا با عنایت به توضیحات فوق ،برنامه ریزی و هزینه کرد برای هر قرآن آموز ،وجه پرداخت شده
به دلیل پشیمانی و در صورت ترک دوره عودت داده نخواهد شد.

❖ هزینه ورودی به دوره تابستانه مشهد مقدس  3.550.000تومان بوده است که  50هزار تومان
اضافه آن برای بیمه هر فرد می باشد و پرداخت این مبلغ فقط تا  20تیر ماه  1401از طریق درگاه اینترنتی
وبگاه مؤسسه فرهنگی ،قرآن و عترت حافظان نور ثامن الحجج(علیه السالم) به نشانی
 samenoon.comامکان پذیر می باشد.
❖ افراد قبول شده در آزمون مصلحبه حضوری مدارس شبانه روزی شهر کاشمر و نیشابور توجه کنند که
دوره آزمایشی تجمیعا در مشهدمقدس برگزار می گردد و مبلغ شهریه نیز همان  3.550.000تومان
می باشد.
❖ قرآن آموزآن عزیز حتما رضایت نامه ولی(حتی دست نویس) به همراه اثرانگشت ولی را همراه داشته
باشید.
❖ تاریخ شروع دوره ،دوم مرداد ماه می باشد و مکان برگزاری طرح سی ام تیر ماه از همین وبگاه به
نشانی  samenoon.comاعالم می شود.
❖ با توجه به فرا رسیدن عید قربان ،خانواده های محترم می توانند در صورت داشتن قربانی نیز جهت
استفاده برای قرآن آموزان عزیز در طرح با آقای مروج فقط از طریق پیامک هماهنگ کنند09156547461(.
مروج)
❖ خانواده های محترم ،حتما جهت اطالع از آخرین اخبار مربوط به طرح ،درکانال موسسه در پیام رسان
ایتا به نشانی  @samenoon_1401عضو شوید.
❖ از به همراه داشتن هر گونه موبایل و ساعت هوشمند(اندروید) ،لپ تاپ ،تبلت و ...خودداری کنید.
ملزومات دوره:
❖ همراه داشتن وسایل پخش کننده از جمله پخش کننده صدا و صوت( ،)mp3 playerهدفون و...
به غیر از تلفن همراه هوشمند(اندروید)
❖ همراه داشتن یک ساعت مچی ارزان قیمت
❖ همراه داشتن یک رحل قرآن چوبی
❖ همراه داشتن وسایل نوشتاری از جمله دفتر ،مداد ،خودکار ،پاک کن ،تراش ،غلط گیر و...

❖ همراه داشتن وسایل ورزشی از جمله کفش ورزشی ،لباس ورزشی و(...اختیاری)
❖ همراه داشتن قرص و داروهای ضروری
❖ همراه داشتن وسایل شخصی از جمله قاشق ،چنگال ،کارد میوه خوری ،بشقاب ،پیش دستی،
کاسه فلزی ،لیوان ،حوله ،مسواک ،خمیر دندان ،نخ دندان ،شانه ،شامپو ،صابون ،ناخن گیر ،پتو ،بالشت،
ملحفه و...
❖ همراه داشتن مدارک شخصی از جمله شناسنامه ،کارت ملی ،گذرنامه(برای افراد اتباع) ،دفترچه بیمه،
کارت بسیج(درصورت دارا بودن) و...
❖ همراه داشتن البسه مناسب از جمله  2عدد پیراهن سفید 2،عدد پیراهن مشکی ،به تعداد الزم جوراب
سفید(ساق بلند) و جوراب مشکی(ساق بلند)
❖ عبای طوسی رنگ (ذکر کلمه چهار فصل در لحظه خرید الزامی می باشد) داشتن عبا الزامی میباشد.
❖ همراه داشتن لباس زیر مایو(بلند تا زیر زانو) ،زیرپوش آستین بلند معمولی(تا باالی آرنج فقط برای شنا)
❖ همراه داشتن وسایل کمک آموزشی حفظ از جمله قلم قرآنی(در صورت دارا بودن) ،تفسیر یک جلدی
مبین ترجمه استاد ابوالفضل بهرام پور ،قرآن عثمان طه مخصوص حفظ قرآن کریم(بدون ترجمه ،بدون
حاشیه 15 ،سطری ،قطع رقعی 604 ،صفحه ،زمینه سفید یا سبز)
نمونه تفسیر مخصوص ترجمه و مفاهیم

نمونه قرآن مخصوص حفظ قرآن کریم

موفق باشید

