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مقدمه
پس از پیروزي انقالب اسالمی، گرایش همگان به علوم و معارف قرآنی روز به روز افزونتر شده و این گرایش، رشد و 

، سه دهه از پیروزي انقالب اسالمی. اکنون پس از گذشتهاي قرآنی را موجب شده استها و پژوهشگسترش فعالیت
در جامعه انعکاس مطلوب یافتن وبروز و ظهور نیازمند هاي قرآنی کشور در فرآیند فعالیتتحول عمیق و گستردهاین

، زمینه تعامل و قرآنیهاي متنوع و ارزشمندبرداري مخاطبان از برنامهتا از این رهگذر عالوه بر آشنائی و بهره، است
فراهم آید.نیزتبادل اطالعات و تجربیات متقابل 

، عرضهها، یافتهي قرآنی کشور با ارائه فعالیتهافرصتی است تا نهادها،خصوص برپایی نمایشگاه قرآن کریمدر این
و را به مردم معرفی نمایند دستاوردهاي قرآنی نظام مقدس جمهوري اسالمی،محصوالت و نمایش آثار قرآنی خود

هرچه براي شکوفایی را بستري مناسب واهم آوردهقرآن کریم را فربابازدیدکنندگان بیشتر انس وآشنایی اتموجب
.آورندفعالیتهاي قرآنی فراهم بیشتر

هاي آموزشی، پژوهشی و هاي قرآنی، ارتقاء سطح فعالیتمنظور توسعه کمی و کیفی فعالیتدر این راستا و به
.ته استهاي صورت گرفتبلیغی و ترویجی در حوزه علوم قرآنی و عرضه و انعکاس مناسب فعالیت

ی نمایشگاه  قرآنچندین حضور دربا عنایت به توان و ظرفیت خود و سابقه سازمان دارالقرآن الکریمدر این مسیر، 
هاي قرآن کریم مندي ایشان از آموزههاي خود به عموم عالقمندان در جهت بهرهبا هدف معرفی طرح و برنامه، و فرهنگی

امور سازمانی را در قالب یک پکیچ نمایشگاهی آماده ارائه در نمایشگاه هاي مختلف مجموعه اي از تولیدات و برنامه ها و 
قرآنی و فرهنگی خواهد نمود.

اهداف
.توسعه و ترویج فرهنگ متعالی قرآن کریم)1
ی.رتقاء جایگاه قرآن در فرهنگ عموماتالش درجهت )2
کریم.به سمت و سوي قرآنترویجی در جهت جذب مخاطبین –هاي مختلف تبلیغی استفاده از شیوه)3
هاي قرآنی این در خصوص طرحها و برنامهرسانیاطالعالکریم وسازمان دارالقرآنها و توانمندیهاي ظرفیتمعرفی)4

.مقدس جمهوري اسالمینظامقرآنی به عنوان یکی از دستاوردهاي سازمان 
به محصوالت قرآنی با هزینه مناسب.مردم آسانتردسترسی ایجاد )5
.هاي قرآنی در زمینه ترویج و آموزش و معرفی پایگاههاي قرآنی مربوطهمشاور)6



٢

پیشینه طرح

الکریم در نمایشگاه مجلس شوراي اسالمیحضور سازمان دارالقرآن) : 85سال اولین حضور (
ترین و به منظور انعکاس زبدهبه مدت یک هفته و )17/10/85) لغایت (10/10/85، از تاریخ (این نمایشگاه

الکریم به فاخرترین اقدامات مجموعه سازمان تبلیغات اسالمی در مجلس شوراي اسالمی فعالیت نمود و سازمان دارالقرآن
) استند ازعملکرد و 10جهت معرفی فعالیتهاي قرآنی خود با ارائه (آن مجموعه،عنوان حوزه تخصصی فعالیتهاي قرآنی 

) نمونه قرآن نفیس داراي مجوز چاپ و نشر، ارائه نمونه اغالط رویت 26الکریم، ارائه حدود (ن دارالقرآنفعالیتهاي سازما
شده در قرآنهاي درحال تصحیح توسط دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم و ارائه یک نسخه از دستورالعملها و 

محصوالت خود در این نمایشگاه شرکت نمود.
ي بخشهاي مختلف سازمان تبلیغات اسالمی به نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی همچنین هدایایی از سو

الکریم) از طرف سازمان ( چاپ سازمان دارالقرآناالمالءکریم رسم) جلد قرآن350اهداء گردید ، که از این میان  تعداد (
دارالقرآن الکریم به این امر اختصاص یافت.

المللی قرآن کریمبیننمایشگاه پانزدهمین الکریم در سازمان دارالقرآنحضور ) : 86سال دومین حضور (
همزمان )16/7/86) لغایت (21/6/86از تاریخ (توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برپا گردید و ، این نمایشگاه

الکریم به دارالقرآنفعالیت نمود. سازمانزرگ امام خمینی (ره)مصلی بدر ) روز 25با آغاز ماه مبارك رمضان به مدت (
جهت معرفی فعالیتهاي متر 150اي بالغ بر با تأمین غرفهسازمان تبلیغات اسالمی،عنوان حوزه تخصصی فعالیتهاي قرآنی 

داراي م کری) نمونه قرآن 170الکریم، ارائه حدود () استند ازعملکرد و فعالیتهاي سازمان دارالقرآن36قرآنی خود با ارائه (
مجوز چاپ و نشر و ارائه یک نسخه از دستورالعملها و محصوالت خود در این نمایشگاه شرکت نمود.

سازمان در نمایشگاه مزبور بود؛ هاي ارائه چندین فعالیت جانبی در غرفه سازمان دارالقرآن الکریم از دیگر برنامه
قیمت پایین، برگزاري نشست تخصصی، پخش کلیپ برگزاري مسابقه تصحیح قرآن کریم، فروش محصوالت قرآنی با 

معرفی سازمان از غرفه، پخش تالوت اساتید مصري، برگزاري مسابقه بهترین طرحها و ایده هاي قرآنی و ... عناوین برخی 
از این برنامه ها بوده است.

مللی قرآن کریمالبیننمایشگاه شانزدهمین الکریم در حضور سازمان دارالقرآن) : 87سال سومین حضور (
همزمان )6/7/87) لغایت (9/6/87، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برپا گردید و از تاریخ (این نمایشگاه

الکریم به دارالقرآنمصلی بزرگ امام خمینی (ره) فعالیت نمود. سازماندر ) روز 27با آغاز ماه مبارك رمضان به مدت (
جهت معرفی فعالیتهاي قرآنی خود با اي با تأمین غرفهسازمان تبلیغات اسالمی،عنوان حوزه تخصصی فعالیتهاي قرآنی 

داراي مجوز چاپ و کریم ) نمونه قرآن 170الکریم، ارائه حدود () استند ازعملکرد و فعالیتهاي سازمان دارالقرآن30ارائه (
ارائه چندین فعالیت جانبی در نمود.نشر و ارائه یک نسخه از دستورالعملها و محصوالت خود در این نمایشگاه شرکت

هاي سازمان در نمایشگاه مزبور بود.غرفه سازمان دارالقرآن الکریم همچون سال قبل، از دیگر برنامه
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المللی قرآن کریمبیننمایشگاه دهمین هفالکریم در حضور سازمان دارالقرآن) : 88سال چهارمین حضور (
)23/6/88) لغایت (25/5/88ارشاد اسالمی برپا گردید و از تاریخ (، توسط وزارت فرهنگ و این نمایشگاه

الکریم دارالقرآن(ره) فعالیت نمود. سازمانزرگ امام خمینیمصلی بدر ) روز 28(به مدتهمزمان با آغاز ماه مبارك رمضان 
فی فعالیتهاي قرآنی خود جهت معراي با تأمین غرفهسازمان تبلیغات اسالمی،به عنوان حوزه تخصصی فعالیتهاي قرآنی 

داراي مجوز چاپ و کریم ) نمونه قرآن 80(الکریم، ارائه حدودان دارالقرآن) استند ازعملکرد و فعالیتهاي سازم15(با ارائه
فعالیت جانبی در غرفه چندارائه نشر و ارائه یک نسخه از دستورالعملها و محصوالت خود در این نمایشگاه شرکت نمود.

هاي سازمان در نمایشگاه بود.الکریم همچون سال قبل، از دیگر برنامهقرآندارالسازمان

المللی قرآن کریمبیننمایشگاه هجدهمین الکریم در حضور سازمان دارالقرآن) : 89سال پنجمین حضور (
همزمان )12/6/89() لغایت 17/5/89، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برپا گردید و از تاریخ (این نمایشگاه

الکریم به دارالقرآنمصلی بزرگ امام خمینی (ره) فعالیت نمود. سازماندر ) روز 25(به مدتبا آغاز ماه مبارك رمضان 
جهت معرفی فعالیتهاي قرآنی خود با اي با تأمین غرفهسازمان تبلیغات اسالمی،عنوان حوزه تخصصی فعالیتهاي قرآنی 

داراي مجوز چاپ و کریم ) نمونه قرآن 146الکریم، ارائه حدود (و فعالیتهاي سازمان دارالقرآن) استند ازعملکرد26ارائه (
فعالیت جانبی در غرفه چندارائه نشر و ارائه یک نسخه از دستورالعملها و محصوالت خود در این نمایشگاه شرکت نمود.

زمان در نمایشگاه بود.هاي ساالکریم همچون سال قبل، از دیگر برنامهدارالقرآنسازمان

المللی قرآن کریمبیننمایشگاه نوزدهمین الکریم در حضور سازمان دارالقرآن) : 90سال ششمین حضور (
همزمان با )6/6/90) لغایت (5/5/90، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برپا گردید و از تاریخ (این نمایشگاه

الکریم به عنوان دارالقرآنمصلی بزرگ امام خمینی (ره) فعالیت نمود. سازمانر د) روز 31آغاز ماه مبارك رمضان به مدت (
جهت معرفی فعالیتهاي قرآنی متر 90اي بالغ بر با تأمین غرفهسازمان تبلیغات اسالمی،حوزه تخصصی فعالیتهاي قرآنی 

داراي مجوز کریم نمونه قرآن چندینئه الکریم، ارااستند ازعملکرد و فعالیتهاي سازمان دارالقرآنچندینخود با ارائه 
ارائه چندین فعالیت جانبی چاپ و نشر و ارائه یک نسخه از دستورالعملها و محصوالت خود در این نمایشگاه شرکت نمود.

هاي سازمان در نمایشگاه بود.الکریم همچون سال قبل، از دیگر برنامهدارالقرآندر غرفه سازمان

المللی قرآن کریمبیننمایشگاه بیستمین الکریم در حضور سازمان دارالقرآن) : 91سال هفتمین حضور (
همزمان )24/5/91) لغایت (25/4/91، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برپا گردید و از تاریخ (این نمایشگاه

الکریم به دارالقرآند. سازمانمصلی بزرگ امام خمینی (ره) فعالیت نمودر ) روز 30با آغاز ماه مبارك رمضان به مدت (
ی فعالیتهاي جهت معرفمتر 42بالغ بر اي با تأمین غرفهسازمان تبلیغات اسالمی،عنوان حوزه تخصصی فعالیتهاي قرآنی 

کریم نمونه قرآن الکریم، ارائه حدود چندینن دارالقرآناستند ازعملکرد و فعالیتهاي سازماقرآنی خود با ارائه چندین
ارائه چندین ز چاپ و نشر و ارائه یک نسخه از دستورالعملها و محصوالت خود در این نمایشگاه شرکت نمود.داراي مجو

هاي سازمان در نمایشگاه مزبور بود.فعالیت جانبی در غرفه سازمان دارالقرآن الکریم همچون سال قبل، از دیگر برنامه



٤

المللی قرآن کریمبیننمایشگاه بیست و دومین الکریم در حضور سازمان دارالقرآن) : 93سال هشتمین حضور (
همزمان با )30/4/93) لغایت (3/4/93، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برپا گردید و از تاریخ (این نمایشگاه

) حضور سازمان در نمایشگاه با 93در سال (موزه دفاع مقدس فعالیت نمود.در ) روز 28آغاز ماه مبارك رمضان به مدت (
المللی قرآن کریم، الکریم در بیست و دومین نمایشگاه بینسالهاي قبل بسیار متفاوت بود؛ در واقع سازمان دارالقرآن

) نشست تخصصی، 7مسئولیت کمیته مراسم و محافل نمایشگاه را برعهده داشت و طی مدت برگزاري نمایشگاه بالغ بر (
) ویژه برنامه مربوط به شبهاي قدر را با حضور قراء ایرانی و 3) محفل انس با قرآن کریم و (19گاهی، () برنامه اذان28(

به گفتگو با مخاطبین و مجریان برنامه می پرداخت و مصري برگزار نمود. در محافل قرآنی هر شب نیز یک خانواده قرآنی 
پخش گردید.تمامی این محافل از شبکه قرآن سیما ضبط و پس از چند روز

همچنین در بخش معرفی قرآنهاي ویژه، دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن الکریم با تأمین 
اي نسبت به معرفی چندین قرآن نفیس و ویژه اقدام نمود.غرفه

مشخصات طرح

الکریم در نمایشگاههاي مختلف قرآن کریمحضور سازمان دارالقرآن:عنوان طرح

الکریمدارالقرآنسازمان:مجري طرح

) بویژه ماه مبارك رمضان و دهه مبارکه فجر94در طول سال (:برگزاريزمان 

باشد.محل برپایی نمایشگاههاي قرآنی متغیر می:نمایشگاهمکان برگزاري 

مندان به ساحت مقدس قرآن کریمعموم عالقه:گروه هدف 

:مراحل اجرایی طرح 
پکیج نمایشگاهی اولیه شامل اقالم و بنرها و استندهاي قابل ارائه در نمایشگاه.سازي آماده)1
.هاي مختلف قرآنی و فرهنگینمایشگاه الکریم درحضور سازمان دارالقرآنریزي درخصوص چگونگی و کیفیتبرنامه)2
راژ غرفه از مسئولین هر نمایشگاه.اطالع از مت)3
نمایشگاه.هر ئه در تنظیم لیستی از بخشهاي مختلف قابل ارا)4
الکریم در هر نمایشگاه.غرفه سازمان دارالقرآندکوراسیون طراحی)5
.تعیین مسئول و عوامل اجرایی غرفه)6
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جدول کارنماي طرح

ی طرح هزینه هاي اجرای:

ها(ریال)هزینهجمع ریز محاسبات (ریال)عناوینردیف
50.000.000--- نمایشگاهیمحصوالت اقالم و آوري تهیه و جمع1

2
هاي جدید نمایشگاهیشناسایی مدلها و شیوه

و استفاده از نظرات کارشناسی شرکتهاي فعال در این زمینه
و طراحی دکوراسیون نمایشگاه سیار

 ---50.000.000

200.000.000--- سیارساخت و تهیه دکوراسیون نمایشگاه 3
200.000.000هزینه براي یکبار حضورحضور سازمان در نمایشگاه قرآنی4

000/000/500جمع کل (ریال)

یف
زمانرد

مراحل اجرا

زمستانپاییزتابستانبهار

مجري یا مجریان

ین
ورد

فر

شت
یبه

ارد

داد
دادتیرخر
مر

یور
انمهرشهر
منديآذرآب
به

فند
اس

اداره ارتباطات سازمانتهیه دستورالعمل اجرایی1

2
سازي پکیج نمایشگاهی اولیه آماده

قابل شامل اقالم و بنرها و استندهاي
ارائه در نمایشگاه

اداره ارتباطات سازمان

اداره ارتباطات سازمانحضور در نمایشگاه هاي قرآنی3

اداره ارتباطات سازمانتهیه گزارش تفصیلی4


