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مقدمه

قرآن گنجینه اسرار و دریاي ژرف و بیکران الهی است . قرآن ، صحیفه انقالب اسالمی ایران و منشور حیات انسان و 

آور رحمت است . قرآن جامع ترین پیام از ترین اثر پیام. قرآن معجزه ابدي و جاودانهکتاب نور ، هدایت و رحمت است

.ست و حلقه اتصال از خاك تا افالكبشریت املکوت اعلی براي 

حمد و سپاس خداوند بزرگ را که انسان را به نور قرآن هدایت کرد واز این رهگذر او را از تاریکی هاي جهل و 

تباهی رهایی بخشید.

به جانبهبا پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی و فراهم شدن بستر مناسب فعالیت هاي دینی و فرهنگی، رویکرد همه

قرآن و تالش براي فراگیري و انس با کالم الهی رشد چشمگیري به خود گرفت. در این راستا شوراي هماهنگی تبلیغات 

اي با عنوان ، کمیتههاي تخصصی مربوطاسالمی و کمیتهاسالمی ضمن تشکیل ستاد برگزاري مراسم دهۀ فجر انقالب

، نمایاندن ارزش هاي اصیل انقالب و معرفی دستاوردهاي قرآنی تشکیل داد و هدف از تشکیل این کمیته» کمیته قرآن«

.بودهاي تبلیغی قرآنی آن از رهگذر انجام طرح ها و برنامه

به سازمان دارالقرآن الکریم وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی واگذار شد. این 1386از سال کمیته قرآن مسئولیت 

هاي سالگرد جشن،قرآنی دولتی و مردمی بوده و تالش دارد تا در حد امکانها و فعاالن کمیته متشکل از همه دستگاه

هاي قرآنی قرین نموده و بر قرآنی بودن ریشه انقالب شکوهمند اسالمی تأکید نماید.پیروزي انقالب اسالمی را با فعالیت

نمایندگان الکریم با دعوت از ) نیز به مناسبت سی و هفتمین سالگرد پیروزي انقالب، سازمان دارالقرآن94در سال (

نماید.بینی میرا براي اجرا در سراسر میهن اسالمی پیشمتنوعی قرآنی هاي مختلف، برنامه هاي دستگاهمحترم 

اهداف
مایه اصلی و کریم به عنوان بنهاي انقالب اسالمی با  قرآنارزشو هانمایاندن ارتباط تنگاتنگ و ناگسستنی آرمان)1

گیري، پیروزي و تداوم نهضت امام خمینی (ره).ساز شکلزمینه

معرفی دستاوردهاي معنوي و قرآنی انقالب اسالمی پس از پیروزي شکوهمند آن.)2

.پیروزي انقالب اسالمیسالگرد توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه به موازات جشن هاي )3

استفاده از فرصت و فضاي تبلیغی مناسب دهه مبارك فجر براي شناساندن هرچه بیشتر قرآن به اقشار جامعه به )4

ها و فعالیت هاي قرآنی.ارائه برنامهخصوص جوانان و
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پیشینه طرح

نیمه دوم در ابتداي،)93ا ت86(از سال پذیرش مسئولیت این کمیتههايسالطولدرالکریم،سازمان دارالقرآن

با دعوت از نمایندگان محترم دستگاههاي مختلف فرهنگی و قرآنی، کمیته قرآن مرکزي ستاد دهه فجر انقالب هر سال، 

) مورد برنامه قرآنی با تحت پوشش قرار 789و طی برگزاري چندین جلسه هماهنگی، بالغ بر (هاسالمی را تشکیل داد

.ه است) نفر بصورت متمرکز در سراسر کشور برگزار نمود779695دادن جمعیتی بالغ بر (

بالغ مجموعاً همچنین، ادارات کل تبلیغات اسالمی با تشکیل کمیته قرآن استانی ستاد دهه فجر انقالب اسالمی، 

اند. ودهاجرا نمسراسر کشور ) نفر در 675854مورد برنامه قرآنی با تحت پوشش قرار دادن جمعیتی بالغ بر () 45008(بر 

باشد :) می93) تا (86ها طی سالهاي (جدول زیر بیانگر گزارش آماري این برنامه

هاي استانیبرنامههاي متمرکزبرنامهسالردیف
جمعیت تحت پوششهاتعداد برنامهجمعیت تحت پوششهاتعداد برنامه

77969545008675854نامعلوم11386
3565811421628381نامعلوم21387
3056531833465403نامعلوم31388
41389872000642109000
513908860001638233011
6139145900001564247160
7139212300002491260000
81393

مجموع

مشخصات طرح

الکریم)(در نهمین سال واگذاري به سازمان دارالقرآناسالمیانقالبفجردههقرآن ستادقرآنی کمیتههايبرنامه:عنوان طرح

هاي قرآنی استانها)(کمیتهو ادارات کل تبلیغات اسالمی استانها(کمیته قرآن مرکزي)الکریمدارالقرآنسازمان:مجري طرح

دستگاههاي قرآنی و فرهنگی کشورهاي معین :دستگاه

دهه مبارکه فجرایام اهللا:برگزاريزمان 

سراسر کشور:مکان برگزاري 

مندان به ساحت مقدس قرآن کریمعموم عالقه:گروه هدف 
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:معرفی دستگاههاي عضو کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقالب اسالمی 
(مسئول کمیته)الکریم سازمان دارالقرآن- 1

ـ شوراي توسعه فرهنگ قرآنی2

وزارت آموزش و پرورش- 3

ـ وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی4

وزارت وزرش و جوانان-5

ـ سازمان اوقاف و امور خیریه6

بر صدا و سیماـ شورایعالی قرآن نظارت7

ـ شبکه قرآن سیما8

ـ شبکه رادیو قرآن9

)ایکنا(بین المللی قرآنـ خبرگزاري10

ـ دارالقرآن الکریم ارتش جمهوري اسالمی ایران11

ـ دارالقرآن الکریم نیروي انتظامی جمهوري اسالمی12

ـ دارالقرآن الکریم سپاه پاسداران انقالب اسالمی13

ارت دفاعدارالقرآن الکریم وز-14

دارالقرآن نیروي مقاومت بسیج- 15

سازمان بسیج دانشجویی-16

بنیاد شهید و امور ایثارگران-17

اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی کشور- 18

اتحادیه تشکل هاي قرآنی کشور-19

* عالوه بر کمیته قرآن در ستاد مرکزي، در استانها نیز کمیته قرآن با مسئولیت اداره کل تبلیغات اسالمی استان و 

نمایند. عضویت واحدهاي استانی دستگاههاي مذکور و سایر دستگاههاي قرآنی و فرهنگی سطح استان فعالیت می
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:ستاد دهه فجر انقالب اسالمیشرح وظایف کمیته قرآن 

:قرآنف مسئول کمیتهالف) شرح وظای

ستاد دهه فجر انقالب اسالمی و اقدام درخصوص مصوبات این ستادشرکت در جلسات- 1

ر با اعضاءبرگزاري جلسات مستمتشکیل کمیته قرآن و -2

مشترك)اهللا دهه فجر با مشارکت دستگاههاي عضو (طرحهاي هاي قرآنی جهت اجراء در ایامارائه طرح و برنامه- 3

اي قرآنی مشتركهبرنامهطرح ومنابع مالی مورد نیاز براي اجرايتأمین- 4

هاي قرآنی مشتركهاي الزم با دستگاههاي عضو جهت حضور در برنامهرسانی و انجام هماهنگیاطالع-5

تاد دهه فجر انقالب و ارائه به سو کمیته هاي قرآن استانیهاي قرآنی دستگاههاي عضوبرنامهآوري و تجمیعجمع- 6

اسالمی قبل از آغاز دهه مبارکه فجر

هاي قرآنی مشترك در ایام اهللا دهه فجر انقالب اسالمیمدیریت و اجراي برنامه- 7

هاي قرآن استانی و ارائه کمیتهقرآنی دستگاههاي عضو کمیته قرآن مرکزي و هاي آوري و تجمیع گزارش برنامهجمع-8

اهللا دهه مبارکه فجرانقالب اسالمی در خاتمه ایامبه ستاد دهه فجر 

:ف دستگاههاي عضو کمیته قرآنب) شرح وظای

فعال در جلسات کمیته قرآن استانحضور- 1

هاي مشترك کمیته قرآنمشارکت جدي در برنامه-2

ر انقالب اسالمیهاي قرآنی دستگاه متبوع به مسئول کمیته قرآن جهت ارائه به ستاد دهه فجاعالم برنامه- 3

ه به موقع آن به کمیته قرآندستگاه متبوع و ارائهاي قرآنی اجراء شده دربرنامهتدوین گزارش - 4

:هاي مشترك کمیته قرآن عناوین برخی از طرح و برنامه
.چاپ پوسترهاي تبلیغاتی قرآن و انقالب- 1

راحل (ره).برگزاري مراسم نثار گل و تجدید میثاق با آرمانهاي امام -2

بهمن.22برپایی غرفه ویژه جامعه قرآنی در مسیرهاي راهپیمایی یوم اهللا - 3

شهداي قرآنی.فوت شده و قرآنی اساتید هايدیدار با خانواده- 4
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:مراحل اجرایی طرح 

تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی طرح - 1

و استانهادر مرکز تشکیل کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقالب اسالمی-2

برگزاري جلسات متعدد با دستگاههاي عضو کمیته قرآن- 3

هاي قرآنی کمیته قرآن و ارائه به ستاد دهه فجر انقالب اسالمیتدوین برنامه- 4

اجراي برنامه هاي قرآنی مشترك با حضور دستگاههاي عضو-5

اد دهه فجر انقالب اسالمیآوري، تجمیع و تدوین گزارش نهایی کمیته قرآن و ارائه آن به ستجمع- 6

جدول کارنماي طرح

ی طرح هزینه هاي اجرای:
ها(ریال)جمع هزینهریز محاسبات (ریال)عناوینردیف

20.000.000--- تشکیل کمیته قرآن و برگزاري جلسات هماهنگی1

هاي مشتركبرگزاري برنامه2

ریال)80.000.000مراسم نثار گل (
ریال)100.000.000دیدار با خانواده اساتید قرآنی (

ریال)100.000.000چاپ پوسترهاي تبلیغاتی (
ریال)100.000.000برپایی غرفه ویژه جامعه قرآنی (

380.000.000

600.000.000--- بینی نشدههاي مشترك پیشبرنامه3
1.000.000.000جمع کل (ریال)
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الکریمسازمان دارالقرآنطرحتهیه دستورالعمل اجرایی1

2
تشکیل کمیته قرآن ستاد دهه فجر
انقالب اسالمی در مرکز و استانها

الکریمسازمان دارالقرآن
استانهااسالمیتبلیغاتکلو ادارات

3
دستگاههاي برگزاري جلسات متعدد با 

عضو کمیته قرآن
الکریمسازمان دارالقرآن

استانهااسالمیتبلیغاتکلو ادارات

هاي قرآنی کمیته قرآنتدوین برنامه4
الکریمسازمان دارالقرآن

استانهااسالمیتبلیغاتکلو ادارات

5
اجراي برنامه هاي قرآنی مشترك با 

عضوحضور دستگاههاي 
دستگاههاي عضو

تهیه گزارش تفصیلی6
الکریمسازمان دارالقرآن

استانهااسالمیتبلیغاتکلو ادارات


