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"تردید این قرآن به راهی که استوارترین راه هاست هدایت می کندبی"
» 9آیه -سوره اسراء« 

مقدمه :

سازمان دارالقرآن الکریم در راستاي تحقق منویـات مقـام معظـم رهبـري (مدظلـه العـالی)، مبنـی بـر ایجـاد          
راسر میهن اسالمی و برگزاري محافلی که در آن صرفاً قرآن تالوت شود و بـه منظـور   هاي تالوت در سکرسی

مراسم و « ارتقاء سطح کیفی و کمی تالوت قرآن و ایجاد فضاي انس با قرآن کریم در سراسر کشور، برگزاري 
ـ  –در سراسر کشور را به عنوان یکی از محوري ترین برنامه هاي تبلیغی » محافل قرآنی ود قـرار  ترویجـی خ

داده است. این مراسم و محافل قرآنی عبارتند از :
محافل انس با قرآن کریم)1
کرسی هاي تالوت)2
»با قرآن در رمضان« مراسم جزء خوانی قرآن کریم در ماه مبارك رمضان تحت عنوان طرح )3

ز تقویـت  امید است اجراي این برنامه هاي قرآنی که شرح آن در این آیین نامه بیان شـده اسـت زمینـه سـا    
فرهنگ قرآنی آحاد مختلف مردم گردد.

اهللا التوفیقومن
مدیریت ارتباطات

 :اهداف

کریم. اشاعه و ترویج فرهنگ حیاتبخش قرآنو ایجاد فضاي قرآنی در جامعه )1
معطر نمودن فضاي قرآنی کشور به عطر تالوت و صوت قرآن کریم، به منظور ایجاد انس عمومی با قرآن )2

.کریم
.فرهنگ قرآن خوانی و استماع قرائت قرآن کریمترویج)3
کریم و گروههاي تواشیح ایجاد ارتباط و آشنایی هر چه بیشتر اقشار مختلف جامعه با قاریان و حافظان قرآن)4

هاي قرآنی به عنوان الگو به نسل جوان و نوجوان.میهن اسالمی در راستاي معرفی چهره
بویژه ماه مبارك رمضان و ایام اهللا دهه مبارك فجـر بـراي تـرویج    مذهبی–بهره گیري از مناسبتهاي ملی )5

آموزه هاي قرآنی در جامعه.
بهره گیري از تجربیات اساتید ، قاریان و فعاالن قرآنی استان در اجراي هر چه بهتـر طـرح و برنامـه هـاي     )6

قرآنی.
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 :چکیده طرح

)محافل انس با قرآن کریم :1
تـالوت  بـه ،) اجراء می شود ، حداقل دو تن از قاریان کالم وحی و یک حافظ قرآن کـریم  82(که از سال درقالب این طرح 

یک سخنران توانمند با بیان موضوعات قرآنی از جمله اهمیت تـالوت قـرآن و نقـش آن در زنـدگی     قرآن می پردازند و 
ماید. همچنین اجراي برنامه تواشیح و توسط مخاطبین ایفاي نقش می نمردم در فهم و درك بهتر آیات نورانی قرآن کریم 

پیوند ثقل اکبر و ،مدیحه سرایی توسط یکی از گروههاي تواشیح در مدح و ثناي اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السالم)
اجراي این محافل توسط مجریان قرآنی توانمنـد بـه همـراه    ثقل اصغر در این محافل انس با قرآن کریم تکمیل می نماید.

ت مفاهیم قرآنی موجب ارتقاء سطح معلومات قرآنی مخاطبین خواهد شد.طرح سؤاال

)کرسی هاي تالوت :2
.می گرددیک کرسی تالوت در مساجد تعیین شده برگزار هفتههر) اجراء می شود ،90که از سال (درقالب این طرح 

باشد و میءستان بعد از اقامه نماز مغرب و عشااین کرسی تالوت شامل تالوت آیاتی از کالم اهللا مجید توسط قاریان برتر ا
اي از نکات مطروحه در آیات مورد تالوت توسط قاري یـا روحـانی مسـجد بـراي حاضـران در      قبل از شروع تالوت خالصه

گردد. آوري تالوت قاریان در این مراسم می تواند  ضبط شده و در نهایت آرشیوي از تالوتها جمعگردد.مراسم بیان می

)با قرآن در رمضان :3
ادارات کل تبلیغات اسالمی در ماه مبارك رمضان با انجام تمهیدات الزم ) اجراء می شود ،90که از سال (درقالب این طرح 

کور مراسم، تزیین محل برگزاري مراسم، تبلیغات محل برگزاري مراسم، اطالع رسانی، تامین سیسـتم  ازقبیل تامین مکان، د
صوتی مناسب، دعوت مرتل و مدرس، هماهنگی با صدا وسیماي استان جهت ضبط و پخش مراسم و دعـوت از مقامـات و   

زء خوانی در استان خود نموده و در ایـن  هاي برجسته استان جهت حضور در مراسم و ...  اقدام به برگزاري جلسات جچهره
دقیقه قبل از شروع تالوت، تجویدالصلوة یا نکات تفسیري جـزء مربوطـه را بـه    15جلسات یکی از مدرسین توانمند استان 

دهد.صورت مختصر به شرکت کنندگان در جلسه آموزش می
میان شرکت کنندگان در مراسم به این بروشورها در بروشور قرآنی از ترجمه و مفاهیم اجزاي قرآن کریم و توزیع 30تهیه 

اي مسـابقه و نهایتـاً برگـزاري   از محتواي آموزشی بروشورها و ترجمه و مفاهیم اجزاي قرآن کـریم  سؤاالتیطراحی همراه
ی شرکت کنندگان در جلسات جزء خـوان از دیگر برنامه هاي جانبی این طرح است."قرآن، کتاب زندگی"روزانه با عنوان 

دهنـد و ادارات کـل تبلیعـات اسـالمی،     ي بروشورها و با توجه به مفاهیم آیات، به سواالت مسابقه پاسخ مینیز با مطالعه
پـر برکـت  مـاه  این در آخرین روز و در پایان ماه مبارك رمضان نماید.اسامی برگزیدگان هر روز را، در روز بعد اعالم می

گردد.به ایشان اهدا مییهمراسم اختتامطی نیز جوایز برندگان ، 
الزم است این جلسات با کیفیت باال و به عنوان جلسه اي شاخص در سطح استان برگزار شود. در این خصوص ادارات کـل  

توانند مراسم را با مشارکت دیگرنهادها برگزار نمایند.تبلیغات اسالمی استانها می
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مشخصات طرح

عنوان طرح:

برنامه)3شامل (قرآنیفلمراسم و محابرگزاري
محافل انس با قرآن کریم)1
کرسی هاي تالوت)2
با قرآن در رمضان)3

مجري طرح:
ادارات کل تبلیغات اسالمی سراسر کشور با همکاري دفاتر شهرستانی و اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی

عناوین اقدامات اجرایی :
رسانی) تبلیغات و اطالع1
و ...دعوت از قاریان ، حافظان و مجریان، مراسمل مکان برگزاري انجام تمهیدات اولیه شام) 2
مراسمبرگزاري ) 3

گروه هدف:
و چهره هاي قرآنی استانعموم مردم

:طرحزمان برگزاري 
در طول سال به صالحدید استان: محافل انس با قرآن کریم)1
در طول سال به صالحدید استان: کرسی هاي تالوت)2
ماه مبارك رمضان: با قرآن در رمضان)3
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 :نکات حائز اهمیت

الکریم استان و کانونهـاي قـرآن   هاي دارالقرآندر هنگام اجراي برنامه به منظور آشنایی هر چه بیشتر مردم با فعالیت)1
باشد. هاي قرآنی و ارائه گزارشی از عملکرد قرآنی سازمان مناسب میشهرستانها معرفی برنامه

ن قرآنی و خیرین قرآنی در مراسم.هاي قرآنی اعم از مؤلفین، خادمین قرآن، پیش کسوتامعرفی و تجلیل چهره)2

ي فعایتهـاي قرآنـی و حمایـت و پشـتیبانی از فعالیتهـا،      هاي اثربخش و ماندگار در حوزهاهتمام نسبت به اجراي برنامه)3
ها و دستاوردهاي قرآنی توصیه می شود.نوآوري

ی و یا مراکز مردمی برگزار نمود.توان به صورت مشترك با نهادها و سازمانهاي دولتاین محافل را می)4

نامه محاسبه حق الزحمه فعالیتهاي قرآنـی  الزحمه قاریان، حافظان، گروههاي تواشیح و ... مطابق آیینشایسته است حق)5
در سالجاري تعیین گردد.

نحوه تبلیغات و اطالع رسانی و سایر موارد ذکر نشده در این آیین نامه بر عهده استان تهیه فرمهاي مورد نیاز و تعیین )6
خواهد بود.

س حاصل فرمائید.تما)  021- 66955913( با شماره جهت کسب اطالعات بیشتر با اداره ارتباطات )7


