
 

 

 

 طرح  دستور العمل اجرائي

 مقدمه 

فراگیر شدن فرهنگ قرآنی در سطوح مختلف ، هاي نظام مقدس جمهوري اسالمیمانتحقق آرهاي نشانه جمله از

حفظ قرآن و افزایش تعداد تعلیم قرآن به همه افراد جامعه و ترویج فرهنگ جز با مهم  امر این .جامعه اسالمی است

. توجه به شیوه تعلیم گردد، میسر نمیکه مورد تاکید مقام معظم رهبري مدظله العالی نیز می باشد حافظان کالم وحی

نسبت به اهمیت حفظ قرآن و کمبود جدي حافظان قرآن در جامعه اسالمی ایران و تصریح  معظم لهدر سیره و تذکر 

وشزد می تواند اهمیت توجه به این راهبرد را گ یون نفر حافظ قرآن در کشورده میلایشان بر ضرورت وجود 

 د.کن

است؛ پیرو مصوبات  کشور شوراي توسعه فرهنگ قرآنییكی از اعضاي  علمیه خواهران، هايمرکز مدیریت حوزه

مؤسسات قرآنی نظران هاي فرهنگی و قرآنی دولتی و عمومی و صاحبمتشكل از مدیران عالی دستگاهکه این شورا 

براي  ( راام قرآن کریمحفظ جزء سی) «نور هدایت»طرح مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران  ،مردمی است

از این رو معاونت فرهنگی  اداء نمایند. «ده میلیون حافظ»تا سهم خود را در تحقق شعار  نمودهبرنامه ریزي  97سال 

جهت و با هدف حافظ شدن حداقل ده درصد طالب مدارس « حافظ هر طلبه یک»طرح یاد شده را با شعار  تبلیغی

 نماید.مدارس علمیه سراسر کشور ابالغ میاجرا به 

 به عنوان برنامه محوري سال جاري بوده و ان شاء (حفظ جزء سی ام قرآن کریم) «نور هدایت» شایان ذکر است طرح

هاي آتی نیز طرح حفظ جزء هاي دیگر قرآن کریم در جلسات شوراي توسعه فرهنگ قرآنی مصوب و اهلل در سال

 ابالغ خواهدگردید. 

 نور هدایت نام طرح :

 97سال ام قرآن کریم از طالب مدارس در سراسر کشور در هزار حافظ جزء سی 2تحقق  هدف طرح:

 هر طلبه یک حافظ شعار طرح:

 نهضت قرآنی حوزه هاي علمیه خواهران

ویژه طالب در حال تحصیل( حفظ جزء سی ام قرآن کریم) «نور هدایت» طرح  

1397رمضان   



 حال تحصیل در حوزه هاي علمیه خواهران سراسر کشورطالب در مخاطبان طرح : 

و دوره هاي تحصیلی  ،عموم طالب در حال تحصیل اعم از سطوح تحصیلی دو، سه وچهارقابل توجه است که 

ضوري و  غیر حضوري و پاره هاي تحصیلی حضوري ، نیمه حو همچنین شیوه ،«سیكل»و عمومی ویژه« دیپلم»عمومی

 طرح شرکت نمایند.توانند در این وقت می

در سطوح تحصیلی و با  (حفظ جزء سی ام قرآن کریم) «نور هدایت» اجراي طرح محتواي آموزشي طرح :

 .مطابق جدول زیر اجرا می گرددمحتواي 

 منابع محتوایي طرح

 منبع محتوایی سطح تحصیلی ردیف

 تفسیر جزءسی ام قرآن کریم از کتاب تفسیر نمونه سطح دو 1

 سطح سه 2
 تفسیر جزءسی ام قرآن کریم از کتاب تفسیر المیزان

 سطح چهار 3

 

 گردد.لمیه خواهران سراسر کشور اجرا میاین طرح در کلیه مدارس ع محل اجراي طرح:

محترم فرهنگی مدرسه  اندر این طرح مدیران محترم مدارس علمیه مدیریت طرح و معاون ي طرح :عوامل اجرای

 ي طرح را بر عهده خواهند داشت. اجرا یتولعلمیه مسؤ

، طی مراحل به شرح  زیر اجرا (حفظ جزء سی ام قرآن کریم) «نور هدایت» اجراي طرحي طرح : مراحل اجرای

 گردد:می

 زمانبندي اجراي طرح

 زمان اجرا متصدي اجرا اقدام ردیف

 شعبان المعظم 15 معاونت فرهنگی تبلیغی مرکز ابالغ بخش نامه و دستور العمل 1

مه و دستور بخشنا و ارجاع ، توجیهمطالعه، بررسی 2

 العمل طرح به مدارس علمیه تحت پوشش
 شعبان المعظم 16 معاون فرهنگی مدیریت استان



برگزاري جلسات توجیهی و تمهیدي طرح در  3

 «بین همكاران و مسئولین مدرسه»مدارس علمیه 
 شعبان المعظم 20الی  16 معاون فرهنگی مدرسه علمیه

برگزاري جلسات توجیهی طرح براي طالب در  4

 حال تحصیل
 شعبان المعظم پایانالی  20 معاون فرهنگی مدرسه علمیه

انجام تبلیغات محیطی و فضا سازي جهت تشویق  5

 طالب در حال تحصیل

معاون فرهنگی مدرسه علمیه با 

 همكاري طالب فعال فرهنگی
 الی پایان شعبان المعظم 20

تشكیل کالس هاي آموزش حفظ و تفسیر جزء  6

 سی ام قرآن کریم
 از اول تا پایان ماه مبارك رمضان معاون فرهنگی مدرسه علمیه

 1397خرداد ماه  28 معاونت فرهنگی تبلیغی مرکز بارگزاري فرم نرم افزاري گزارش اجراي طرح 7

 1397تیر ماه  4خرداد ماه الی  28 همعاون فرهنگی مدرسه علمی درج گزارشات در فرم نرم افزاري 8

 ارزیابي و تقدیر

جهت قدردانی و پاسداشت تالش و کوشش طالب و شرکت کنندگان و همچنین مدیران و معاونان معزز مجري  طرح 

 در دو مقطع از طالب و همكاران گرامی تقدیر خواهد شد. «نور هدایت»

 تقدیر از طالب و شرکت کنندگان

قرآن » هاي علمیه خواهران هاي محوري جشنواره سیزدهم حوزهکریم به عنوان یكی از بخش م قرآناحفظ جزء سی

خواهد بود، بنابر این اعطاء جوائز به برگزیدگان این طرح مطابق برنامه اعالمی جشنواره سراسري حوزه هاي « و عترت

 خواهران خواهد بود.

 تقدیر از مجریان طرح

گزارشات درج شده در فرم نرم افزاري، از مدیران و معاونان فرهنگی برتر در اجراي پس از دریافت، تحلیل و ارزیابی 

 طرح حفظ قرآن کریم تجلیل به عمل خواهد بود.

 والعاقبه للمتقین

 


