
   
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 اطالعات دوره روش های تدبر کلمه ای

 

 تدبر کلمه ایروش های عنوان دوره: 

 1تعداد کتاب مورد مطالعه در این دوره: 

 1روش های تفکر در قرآنکتاب پیش نیاز: 

 تدبر کلمه ایروش های نام کتاب: 

 

 

                                                             
 رضا اخوت، نشر قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السالمنوشته احمد -1 



   

 .و غیر حضوری برگزار می شود  دوره به طور کامل مجازی -1

 تقویم در تغییراتی است ممکن اقتضائات به بنا  است ذکر به است الزم هفته 03طول دوره  -2

 شد خواهد ذکر اخبار تاالر در صورت این در که گیرد صورت آموزشی

-ای که پس از شروع دوره در اختیار شما قرار خواهد گرفت، قید میدر تقویم آموزشی برنامه  -0

 شود.

تا قرآن پژوه متناسب  فیلم و متن های مورد نیاز جهت مطالعه در سایت قرار داده شده است  -4

 مطالعه دروس به سایت مراجعه داشته باشد.با زمان خود برای 

بیت بر ثانیه( جهت دیدن و شنیدن فیلم  121کامپیوتر و اینترنت با سرعت مناسب )حداقل   -1

 و صوت.

مگ حجم دانلود را برای دریافت فیلم های دوره  253قرآن پژوه الزم است در هفته حداقل  -2

  اختصاص دهد. تدبر کلمه ایروش های 

 ظم فردی, سرعت تایپ مناسب، دانستن اطالعات ابتدایی برای کار با بستر الکترونیکانگیزه, ن

 هفته فرصت داده می شود. 0در این دوره برای مطالعه و ارسال تمرین هر درس  -1

 به پشتیبان خود می باشند.  ارائه تمرینهمه قرآن پژوهان موظف به  -2



   

 ساعت در هفته 9حداقل : متن کتاب+فیلم+حل تمرینجهت مطالعه 

**دوره های آموزش مجازی همانند دوره های حضوری و حتی بیش از آن نیازمند نظم در برنامه 

ریزی و پیگیری مطالب و ارسال تمارین می باشد. بدین جهت الزم است قرآن پژوه محترم حتما 

های ساعت در هفته( را در برنامه خود به آموزش مجازی روش 9)به پیشنهاد ما حداقل  زمانی کافی

 تدبر کلمه ای اختصاص دهد.

 

 فراموش نکنید!

  .لطفا توجه نمایید که در پایان دوره مدرکی ارائه نمی شود 

 .ارسال تمرین الزامی است 

 


