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 بسمه تعالی

 مقدمه

«ِمَّا َرَزقْ َناُهْم ِسرًّا َوَعََلنَِيًة يَ ْرُجوَن ِِتَارًَة َلْن تَ ُبورَ ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْتُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َوأَقَاُموا الصَََّلَة َوأَنْ َفُقوا »
1

 

 

با برگزاری  دانش آموختگان و مبلغان رود کهمی ار، انتظکریم در ماه مبارک رمضانبه قرآن  اقبال عمومینظر به 

ومی بوده و پاسخگوی این نیاز عم ،هایی از قرآنمفاهیم و درس حفظ و آشنایی با جلسات قرائت، تجوید، روخوانی،

با را  جامعهتران و دخ زنان ها،طلبه، خانوادهبین خواهران  راقرآن های و التزام عملی به آموزهزمینه معرفت افزایی 

ریزی صورت گرفته در طرح البته برنامه فراهم نمایند.تمرکز بر حفظ جزء سی، آشنایی با مفاهیم و تفسیر این جزء 

اهیم و ترجمه، مفو با حفظ، نهضت قرآنی به این صورت است که طالب محترم سالیانه یک جزء از قرآن کریم را 

 .آن آشنا شوندتفسیر 

 فرمایند:می های علمیهزاری جلسات قرآنی با محوریت حوزهدر ضرورت برگ العالی(ظله)مدمقام معظم رهبری 

 به ایویژه توجه ،علمیه هایحوزه در باید که است نکاتی طالب، از جمله میان در قرآن با انس فضای ایجاد»

یکی از چیزهایی که می تواند تدبر در قرآن را »همچنین در خصوص حفظ قرآن فرمودند:  2«.شود آنها

ده میلیون حافظ قرآن  اهلل ما بایدبه ما ارزانی بدارد، حفظ قرآن است. ما حافظ قرآن کم داریم ... ان شاء 

 .«داشته باشیم

َر ِمنَ » فرماید:ضرورت همنشینی و انس با قرآن می قرآن کریم در آن مقدار از قرآن که  پس؛ «اْلُقْرآنِ  فَاقْ َرُءوا َما تَ َيسَّ

این  (4)مزمل: «بخوان ملتأ و دقت با ار قرآن و؛ «َوَرتِِّل اْلُقْرآَن تَ ْرتِيًَل » و( 20)مزمل:« برای شما میسر است تالوت کنید

 دهد.را نشان میقرآن  و تدبر در تالوت ضرورت ،آیات

 است کسى همانند بخواندرا  خداوند کتاب از اىآیه ،رمضان ماه در که کسى» :شده روایت( ع) رضا امام از

  3«.است کرده ختم را قرآن ،دیگر هاىماه در که

قرآن بخوانید و آن را حفظ کنید؛ زیرا که خدای متعال قلبی »: قرآن فرمودنیز درباره حفظ  )ع(امیر المؤمنین 

 4«.کندرا که قرآن را فرا گرفته و دریافته باشد، عذاب نمی

                                                           
 را( سودی پر) تجارت کنند،می انفاق آشكار و پنهان ایمداده روزی آنها به آنچه از و دارندمی برپا را نماز و کنندمی تالوت را الهی کتاب که کسانی» .1

 .29سوره فاطر، آیه  «نیست آن در کساد و نابودی که دارند امید
 .11/7/95 ،انقالب رهبر با علمیه هایحوزه عالی شورای اعضای دیدار .2

 .341 - 340 ص ،96 ج بحاراالنوار،.  3
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ان ارک رمضماه مبآن  که نقطه شروع سراسر کشور «های علمیه خواهراننهضت قرآنی حوزه»بر این مبنا، طرح 

ختگان دانش آموو  مبلغانبا لطف الهی و تالش مدیران و معاونان فرهنگی استان و مدارس و  وباشد می

 گردد.بدین شرح تقدیم می ،گرانقدر در طول سال استمرار خواهد داشت

های حوزه بین مرکز مدیریت مفید و قابل توجهیهای قرآنی توافقات شایان ذکر است که در زمینه فعالیت

معاونان  الزم است مدیران و بدین منظورسازمان اوقاف و امور خیریه حاصل شده است؛ علمیه خواهران و 

ادهای قرآنی، نه های قرآنی تعامل خوبی باهای فعالیتأمین بخشی از هزینهمحترم استانی و شهرستانی جهت ت

 سازمان اوقاف داشته باشند. به ویژه

 ماه مبارک رمضان قرآنی جلساتاهداف 

 جامعه؛ و دختران بین زنان رهای اسالمی و گسترش سبک زندگیباو و ایمان تقویت .1

 ؛جهت برگزاری جلسات قرآنی و مبلغان دانش آموختگان سازی فعال .2

و  نطالب خواهر و زنادانش آموختگان، فضای انس و تدبر در قرآن در بین  گسترش و تقویت .3

 ؛جامعه دختران

 ؛و دختران زنانافزایش سرانه قرائت قرآن در میان افراد جامعه بویژه  .4

 ؛کریم قرآنهای زهآمو به پایبندی مخاطبان .5

مفاهیم و  حفظ و ت به فنون قرائت،نسبو دختران  نزنا ویژهب جامعه مختلف اقشار مهارت افزایی .6

 .قرآن کریم معارف

 5آموختگان و بانوان جامعه.حفظ موضوعی و ترتیبی قرآن توسط مبلغان، دانش  .7

 هابرنامه

 ؛و مفاهیم قرآن ، حفظتهیه محتوای آموزشی در زمینه روخوانی، تجوید .1

 ؛های الزم به دانش آموختگان جهت برگزاری جلسات قرآنیارائه آموزش .2

 ؛آموزش مفاهیم قرآن در منازل حفظ و برگزاری جلسات تالوت، همخوانی، .3

، مساجد، زادگانامام بقاع متبرکهقرآن در آموزش مفاهیم  حفظ و ،همخوانی تالوت،برگزاری جلسات  .4

 ؛ها و اماکن مذهبیحسینیه

 ؛مدارس علمیه خواهران آموزش مفاهیم قرآن در حفظ و ،جلسات تالوت، همخوانیبرگزاری  .5

 و  در سطح استانهای قرآنی و شخصیت ، حافظانحضور قاریانبا  محافل انس با قرآنبرگزاری  .6

 .هاشهرستان

                                                           
، حفظ جزء سی، آشنایی با مفاهیم، 1397ـ تبلیغی در ماه مبارک رمضان  برنامه عملیاتی نهضت قرآنی معاونت فرهنگی 5

 تفسیر و روخوانی این جزء از قرآن کریم است.
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 هارویکرد

 ؛مبلغانو  دانش آموختگان توسطقرآنی برگزاری جلسات  یتمحور .1

 خانگی؛ جلسات قرآندهی به اولویت .2

 بصورت هفتگی؛بعد از ماه مبارک رمضان  ،جلسات قرآنی منازلتداوم  .3

دیگر اماکن  مدارس آموزش و پرورش و مساجد، امامزادگان،با  خانگیجلسات  برقراری پیوند بین .4

 .علمیهو مدارس 

 .کیفیت محتوای جلسه مورد توجه است در کنار برگزاری جلسات قرآنی، الزم به یادآوری است،

 انتظارات

 کمی انتظاراتالف( 

به منظور تحقق شعار محوری ، و دانش آموختگان مبلغانهای علمیه خواهران و با توجه به ظرفیت حوزه -1

 اداره حداقل یک جلسه قرآنی راروزانه در ماه مبارک رمضان دانش آموخته  و مبلغرود که هر انتظار می ،طرح

 نماید. نموده و زمینه استمرار آن را به صورت هفتگی در طول سال فراهم

نفر را به منظور حفظ جزء سی قرآن کریم و آشنایی با مفاهیم و  15 حداقل هر یک از دانش آموختگان -2

 تفسیر آن تربیت کند.

 کیفی انتظاراتب( 

 و حفظ و آشنایی با ، تجویددر زمینه روخوانی، روانخوانیو طالب دانش آموختگان  افزایش توانمندی -1

 ؛مفاهیم قرآن

، حفظ و آشنایی روخوانی، روانخوانی، تجویدبانوان شرکت کننده در جلسات قرآن با  افزایش توانمندی -2

 .قرآن مفاهیم با

بانوان شرکت کننده در جلسات قرآن با روخوانی، روانخوانی، تجوید، حفظ و آشنایی با مفاهیم  آگاهی -3

 جزء سی قرآن کریم.

 های استانیمدیریتفرهنگی  معاونتوظایف 

ها، آموزش ها، دانشگاههمساجد، حسینی، زادگانامام بقاع متبرکهها و مراکز مختلف از قبیل هماهنگی با نهاد .1

و  انش آموختگاند قرآنی توسط مستمر برگزاری جلساتآموزش و جهت طح استان در س و پرورش

 ؛مبلغان

 ؛مدارس قرآنی هایبرنامهحسن انجام نظارت بر  .2

 .و امور خیریه سازمان اوقافویژه  به و مانند سازمان تبلیغات استان قرآنیرایزنی با نهادهای  .3
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 مدارس معاونت فرهنگی وظایف 

 برگزاری جلسات قرآنی ماه مبارک رمضاندرباره  و مبلغان دانش آموختگانبه مطلوب سانی راطالع .1

 ؛و استمرار آن در طول سال

 تجوید انقرآن با استفاده از مربی و حفظ های تدریسه شیوهنیدر زم و مبلغاندانش آموختگان  توجیه .2

 کریم مدارس علمیه خواهران؛ قرآن و حفظ

هماهنگی با اماکن محلی جهت و ری جلسات قرآنی مناسب جهت برگزا اماکنو  مراکزشناسایی  .3

 ؛برگزاری جلسات قرآنی

مجاوران آموختگان و دانش، مبلغان با مشارکت هیمسطح مدرسه علدر  قرآنیبرگزاری جلسات  .4

 مدرسه؛

 ؛تعیین شده و اماکن امامزادگانآموختگان در و دانش نمبلغا برگزاری جلسات قرآنینظارت بر  .5

 ؛جهت تشویقبه مدیریت مدرسه آموختگان فعال در برگزاری جلسات قرآنی دانشو  نمبلغا معرفی .6

 ؛مدیریت مدرسهو دانش آموختگان مدرسه علمیه به  مبلغان رآنیق عملكردارائه گزارش  .7

 .و امور خیریه رایزنی با نهادهای قرآنی شهرستان مانند سازمان تبلیغات و به ویژه سازمان اوقاف .8

 دانش آموختگانو  نمبلغا پشتیبانی

صوتی  محتوای مكتوب، الكترونیكی،الزم از قبیل آموزشی  نسبت به تهیه مواد ،مرکزتبلیغی معاونت فرهنگی 

ران ارس علمیه خواهدانش آموختگان مد و مبلغان و نمودهای، اقدام و نرم افزارهای چند رسانهو تصویری 

سایت و سایر مواد آموزشی که مراجعه و با استفاده از مواد آموزشی در  farhangi.whc.irتوانند به سایت می

 .به شرح ذیل برگزار کنندتحصیلی  و سطوح بر اساس مهارتجلسات قرآن را نمایند، خود تهیه می

مفاهیم،  حفظ، وانی، تجوید، ترتیل،جلسات روخ ،: این دانش آموختگانچهاردانش آموختگان سطح  مبلغان و.  1

 نمایند.برگزار میها را در مساجد، امامزادگان و سایر محل علوم قرآن هایی از قرآن و مباحث تخصصیدرس

و  ، حفظو دانش آموختگان جلسات روخوانی، تجوید ن: این مبلغاو دانش آموختگان سطح دو و سه ن. مبلغا 2

ها و امامزادگان و بقاع ، حسینیهای در منازل، مساجدهایی از قرآن را به صورت محلهترتیل و مفاهیم و درس

 نمایند. متبرکه برگزار می

 اجرای طرحو مراحل بندی  زمان

و در بوده  روز بعد از آن 15تا مبارک رمضان ماه  روز قبل از 15از در مرحله اول زمان اجرای این طرح بازه 

و مراحل اجرای آن بدین شرح  ادامه جلسات به صورت هفتگی تا ماه مبارک رمضان سال آیندهمرحله دوم 

 :است

دانش  ن ومبلغابا ها و مدارس، تولید و تهیه محتوا، آموزش و هماهنگی ابالغ بخشنامه به استان .1

 مبارک رمضان؛ماه  قبل ازاماکن برگزاری جلسات قرآنی هماهنگی با همچنین آموختگان 



 

6 
 

آن برای استمرار جلسات در طول  سازیو زمینه برگزاری جلسات قرآنی از ابتدا تا پایان ماه مبارک .2

 ؛سال به صورت هفتگی

تا و ارائه آن به معاونت فرهنگی تبلیغی مرکز در ماه مبارک رمضان های قرآنی تهیه گزارش فعالیت .3

 وز بعد از ماه رمضان؛ر 15

ی مستمر در طول سال و ارائه آن هر ماه یكبار به معاونت فرهنگی و های قرآنتهیه گزارش فعالیت .4

 غی مرکز؛تبلی

 

 یادآوری:

روز بعد از ماه مبارک  15تا پس از برگزاری جلسات قرآنی، دانش آموختگان  و مبلغان الزم است .1

در سامانه تهیه و را  های صورت گرفتهفعالیتگزارش  ،و استمرار جلسات را هر ماه یكبار رمضان

صورت نرم افزاری، گزارش در صورت عدم امكان درج اطالعات به ده و وارد کرسمتاز نرم افزاری 

 مذکور را به معاون فرهنگی مدرسه ارائه نمایند؛

و به مدیریت استان و  معاون فرهنگی مدرسه علمیه باید اطالعات ارائه شده را بررسی و تایید  .2

 تبلیغی مرکز ارسال نمایند؛ ـهنگی معاونت فر

ان و مدارس علمیه و تقدیر از قدردانی از همراهی مدیران و معاونان محترم فرهنگی اســـت منظوربه  .3

ــان   فعالیت   ــتمرار آن های تبلیغی قرآنی در ماه مبارک رمضـ نان فرهنگی برتر  مدیران و معاو  ، و اسـ

 ، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.برتر و موفق دانش آموختگانو  مبلغانو نیز و مدارس  هااستان

 

 


