
٠

نامه اجراییآیین

اردوهاي آموزشی و تفریحیاردوهاي آموزشی و تفریحیاردوهاي آموزشی و تفریحی

هاي آموزشی قرآن)متعلمین دورهویژه (

)))139139139333ماه   ماه   ماه   اسفنداسفنداسفند(((



١

فهرست مطالب

صفحهعنوان

 2.................................................................................................................................................مقدمه

 2.......................................................................................................................................اهداف طرح

2........................................................................................................................................چکیده طرح

3.................................................................................................................................مشخصات طرح

4..............................................................................................................................نکات حائر اهمیت



٢

مقدمهمقدمه

ء قَدیرٌء قَدیرٌةَ الْاَخرَةَ إِنَّ اهللاَ علی کُلِّ شَیةَ الْاَخرَةَ إِنَّ اهللاَ علی کُلِّ شَیسیرُوا فی الْاَرضِ فَانْظُروا کَیف بدأَ الْخَلْقَ ثُم اهللاُ ینْشیء النَّشْأَسیرُوا فی الْاَرضِ فَانْظُروا کَیف بدأَ الْخَلْقَ ثُم اهللاُ ینْشیء النَّشْأَقُلْقُلْ

کرد که خدا د که خدا چگونه خلق را ایجاد کرده سپس سراي آخرت را ایجاد خواهد کنید و ببینیمردم) در زمین سیر ه بگو (ب(اي پیامبر ؛
بر هر چیز تواناست.

) 20آیه –(سوره مبارکۀ عنکبوت 
و کمـک بـه شـکوفایی اسـتعدادهاي     ) ي قرآن کریم ( به ویژه از حیـث کیفـی  یکی از راههاي ارتقاي سطح آموزش ها

باشد.برگزاري اردوهاي تفریحی براي متعلمین میگروهی و اجتماعی متعلمین ، 
هـاي آموزشـی   و دورهمتعلمین کالسـها  دربین ست تا ضمن ایجاد فضاي دل انگیز معنوي مجالی ابرگزاري این اردوها 

.یابدارتقاقرآنی -تعامالت گروهی و فراگیري آداب اجتماعی ، کارایی آن ها از نظر کریمقرآن
لیغـات اسـالمی   با همکاري ادارات کل تبقرآنین متعلمیالکریم به منظور تشویق و ترغیب سازمان دارالقرآناز این رو 

»کـریم قـرآن هاي آموزشـی  کالسها و دورهمتعلّمین ویژه ي تفریحی هااردو«برگزاري اقدام به استانها؛
. گردد، که در این مجموعه کلیات وآیین نامه اجرایی این طرح ارائه مینمایدمی

و من اهللا التوفیق
رتباطاتاداره امور ا

اهدافاهداف

متعلمین قرآنی و کمک به رشد و ارتقاء استعدادهاي اجتماعی و اخالقی ایشان .ایجاد شور و نشاط بیشتر در)1
. اندوزي در عرصه علوم قرآنیکریم جهت استمرار و تداوم دانشقرآنمتعلّمین در بین انگیزه ایجاد )2
هـاي  و فعالیتهـاي قرآنـی  مـع کریم بـه حضـور در ج  قرآنهاي آموزشیکالسها و دورهمتعلّمین تشویق و ترغیب )3

گروهی.

چکیده طرحچکیده طرح

در و یـا بیشـتر  روزیـک مـدت  هبسطح استان » کریمقرآنهاي آموزشیکالسها و دورهمتعلّمین «در قالب این طرح 
. شوندمند میبهرههاي متنوع تفریحی قالب اردوي تفریحی از برنامه
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مشخصات طرحمشخصات طرح

عنوان طرح:

سطح استان.» کریمهاي آموزشی قرآنو دورهمتعلّمین کالسها« اردوي تفریحی ویژه 
مقطع زمانی: 

) 93در طول سال (
عنوان اقدامات اجرایی:  

کریم استان  هاي آموزشی قرآن) شناسایی و ثبت نام متعلّمین کالسها و دوره1
) شناسایی و انجام تمهیدات درخصوص محل اردو  2
نامه اجرایی.) برگزاري اردو طبق آیین3

گروه هدف:
کریم استان.هاي آموزشی قرآنمتعلّمین کالسها و دوره

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

طول و شیوه اجراي مراحل طرح:
هر اردو به مدت یک روز. 

گستره طرح :
استانهاي سراسر کشور. 

:پیش نیاز 
هاي آموزشی.شرکت در کالسها و دوره
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نکات حائز اهمیتنکات حائز اهمیت

» هـاي آموزشـی  متعلّمـین کالسـها و دوره  «با توجه به اینکه یکی از اهداف اساسی ایـن طـرح تشـویق و ترغیـب     )1
ـ   باشد؛ هاي اردو میتفریحی از اولویتهايباشد؛ از این رو برنامهکریم میقرآن ه برنامه هایی از قبیـل : اعـزام ب

دیـدار  ، پارکهاي تفریحی و سینما و ...طبیعت ، ها، تفریحی شامل موزه–بازدید از مراکز فرهنگی مکانهاي زیارتی ، 
برگزاري مراسـم جنـگ شـادي بـا حضـور      ، کریماري مراسم محفل انس با قرآنبرگز، با نخبگان و بزرگان قرآنی

برگزاري اردو در مکانهاي طبیعـی شـامل   ، اسالمی وناتبا رعایت شئهاي هنريهنرمندان متعهد و متدین و چهره
برگزاري مسابقات ورزشی از قبیل فوتبال، والیبال و ...، . با لحاظ امنیت و سالمت مخاطبانکوه، جنگل و .

هاي برگزاري اردو از هر کـدام از شـرکت کننـدگان    باشد جهت تامین بخشی از هزینهاستان مجاز میدارالقرآن )2
.ت نمایددریافیمبلغ

دارند، تعامل با دستگاههاي مزبـور و  » اردو«با توجه به اینکه دستگاههاي مختلف استان، اعتبارات ویژه جهت اجراي )3
.باشدجراي مشترك طرح بالمانع میا

اي را به امضاي ولی قانونی خود رسـانده و  سال و کلیه خواهران برگزیده، رضایت نامه18الزم است برادران زیر )4
.الکریم استان نمایندارالقرآندتحویل

کننـدگان در طـول   کردن کلیه شرکت» بیمه«جهت جلوگیري از مشکالت و عواقب اتفاقات و حوادث غیر مترقبه )5
.برگزاري اردو ضرورت دارد

و » خواهران«شود برگزاري هر اردو به تفکیک تأکید می،استمطرح گردیده» مشخصات طرح«همانگونه که در )6
جراء گردد.ا» برادران«

تهیه فرمهاي مورد نیاز و تعیین نحوه تبلیغات و اطالع رسانی و سایر موارد ذکر نشده در این آیین نامه بـر عهـده   )7
استان خواهد بود.

.تماس حاصل فرمائید)021- 66955913شماره (ارتباطاتجهت کسب اطالعات بیشتر با اداره )8


