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پاسخگويي به سؤاالت پیرامون نماز –تصحیح اداء حروف در حد مورد انتظار در رساله احكام  –آموزش و تصحیح قرائت سوره حمد، توحید و اذكار تصحیح قرائت نماز1

(به روايت حفص از عاصم)آشنايي با مباني اولیه تالوت قرآن كريم روخواني2

(به روايت حفص از عاصم)آشنايي با تكنیك هاي صحیح، روان و فصیح خواني قرآن كريم روان خواني3

 آموزش تئوري و عملي مصوّت ها، مخارج و صفات حروفتجويد مقدماتي4

 (به روايت حفص از عاصم)آموزش تئوري و عملي احكام و فرش الحروف تجويد تكمیلي5

  تثبیت تجويد، آشنايي با رديف مقامات اصلي و الزامات صوتي مورد نیاز در اين تالوت(ترتیل)تالوت تدوير 6

 انتخاب سبك، آموزش الحان و مباني صوتي مربوط به اذان، تصحیح اذاناذان7

  تالوت كوتاه2آشنايي با روش تقلید، تعیین سبك پايه و تصحیح تقلید 1تالوت تحقیق تقلیدي 8

 از سبك هاي پايه (به لحاظ كمي و كیفي) تالوت متوسط 3تصحیح تقلید 2تالوت تحقیق تقلیدي 9

  تالوت نسبتاً طوالني و پیچیده از سبك هاي پايه يا غیر پايه2تصحیح تقلید 3تالوت تحقیق تقلیدي 10

 شناخت رديف هاي لحن مقامي، ايجاد ساختار كلي تالوت، رفع اشكاالت كلي1تالوت تحقیق آزاد 11

 بیان نكات راهبردي و پیشرفته و رفع اشكاالت 2تالوت تحقیق آزاد 12

 بیان نكات پیرامون مسائل راهبردي و فني مورد نیاز گروه ها به فراخور حال گروه، تهیه آثار جديد، تمرين دهي و رفع اشكاالت: سرود، تواشیح و همسرايي13

صداسازي

 ( سرودوتواشیح–مداحي–قرائت  )

 بیان روش هاي متداول و مرسوم طريقه ي حفظ آيات، ارائه برنامه و تحويل گرفتن محفوظات حفظ15

 (انتشارات سازمان دارالقرآن- تألیف مسعود وكیل  ) جلدي مفاهیم قرآن كريم 9 جلد اول از كتب 4آموزش 1ترجمه و مفاهیم 16

 (انتشارات سازمان دارالقرآن- تألیف مسعود وكیل  ) جلدي مفاهیم قرآن كريم 9 جلد دوم از كتب 5آموزش 2ترجمه و مفاهیم 17

 آشنايي اجمالي با صرف و نحو زبان عربي و مباني علم وقف و ابتداء در تالوت قرآن كريموقف و ابتداء18


آشنايي اجمالي با فیزيك صوت، سولفژ مقدماتي، تمرينات ارتقاء مؤلفه هاي صدا و رفع اختالالت غیرپزشكي :14


