
1 

 

 تعاليباسمه

 6931سال در  سازمان دارالقرآن الكريم مصوب هایبرنامه نامهطرح
 

 

 (برگزاری دوره های آموزشی یک روزه سبک زندگی قرآنی)                               مشخصات 

 برگزاری دوره های آموزشی یک روزه سبک زندگی قرآنی برنامهعنوان 

 و پژوهشي فعالیتهای آموزشي عنوان محور كلي

 بر اساس جدول تفاهم نامه استاني اعتبار برنامه )ريال(

 بر اساس تفاهم نامه  اعتبار واحد)ريال(          دوره 301 واحد و حجم عملیات

محل تأمین 

 اعتبار

)عالمت* 

 بزنید(

 * نامه با سازمان تبلیغات اسالميتفاهم

 نوع برنامه

 )عالمت *بزنید(

 * آموزشي

 -- پژوهشي -- ه فرهنگ قرآنيشورای توسع

 -- ترويجي -تبلیغي -- هانامه با دستگاهتفاهم

 -- نظارتي-حمايتي -- هااستان 5فصل 

 -- پشتیباني  -- ساير

 واحد مجری

 آموزش و پژوهش معاونت
 / واحدهایواحد

 معین

 -- معاونت

 -- دفتر --- دفتر

 امور استانها مديريت پژوهش مديريت

 سابقه اجرا
بیني زمان پیش 55كارگاه در سال  13برگزاری  سنوات اجرا )ذكر كنید(

 شده برای اجرا 

 3/1/59 از

 35/31/59 تا -- سابقه ندارد

استناد به سند  

 ده ساله 

  عنوان عرصه
 مطالعات و تحقیقات  (3

 تعلیم و تربیت (1

 نحوه اجرا 

)عالمت * 

 بزنید(

 -- متمركز )ستادی(

 * استاني

  مشاركتي 1عرصه  1از عرصه يک و  1 شماره راهبرد

 1/3-1/3- شماره راهكار
تداوم 

اجرا)عالمت * 

 بزنید(

 -- فصلي

 جغرافیای اجرا

 -- ساالنه *  (هاهمه استان ی)كشور

 -- ای )استانهای منتخب( شامل: منطقه
 * مستمر 

 -- استاني )نام استانها ذكر شود(

 گروه هدف

 * موم مردم ع

 ضمايم طرحنامه

 -- دستورالعمل اجرايي

 مخاطبان خاص 

 )ذكر كنید(

متلعمان، متربیان، معلمان، موسسات و 

 قرآنيافراد حقیقي و حقوقي 

 

 -- جدول تسهیم
فرمها و جداول 

 موردنیاز
-- 

 تفصیليطرح  ساير )نام ببريد(
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 كيده طرحچ

كاربردي نسبت به فرهنگ قرآن كریم در جهت پاسخگویي به نيازهاي معرفتي و مهارتي اقشار مختلف جامعه و به صحنه  آوردن   رویکرد با توجه به ضرورت و اهميت

عظم وصيه  مقام مقرآن و فرهنگ نجات بخش آن  در عرصه هاي مختلف زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي و مواجهه اصولي با آسيب هاي اجتماعي و با عنایت به ت

سبك زندگي قرآني در رهبري)مدظله( و توجه دادن معظم له به ارائه سبك زندگي اسالمي و با بهره مندي از تجربيات به دست آمده از اجراي كارگاه هاي یك روزه 

در دوره اموزشي  011ن در نظر دارد  به صورت كشوري و متمركز، این سازما "تربيت مربي سبك زندگي قرآني"بعضي از استانها و همچنين طراحي و برگزاري دوره 

 و با همکاري مربيان آموزش دیده سازمان به عنوان كمك مربي در سطح كشور برگزار نماید. 69 سال

از  "ان،احساس راحتي، رضایت و آرامش روحي و معنوي و ایجاد شرایط الزم براي تغيير  سبك زندگي در جهت سير استکمالي شركت كنندگ ،پذیرش مسئوليت آگاهي،"

هاي د اقلي ارتباط  با آموزهطریق ایجاد انس و ارتباط  ميان قرآن، انسان، زندگي و سالمتي امکان پذیر است، به نحوي كه بعد از اجراي كارگاه شركت كنندگان امکان ح

، "فکري"، "جسمي"ت حفظ و ارتقاء سالمتي هاي الزم جهرا دارا شده و مهارت "اجتماعي"و  "خانوادگي"، "شخصي"قرآني متناسب با مسائل  و موضوعات 

  خود را با پشتوانه هاي معرفتي، اخالقي و معنوي قرآن، سنت نبوي)ص( و سيره اهل بيت)عليهم السالم( را آموخته و كسب نمایند. "معنوي"و  "رواني"

 

 

 

                                                                                                          (برگزاری کارگاه های سبک زندگی قرآنی)                           بندی ، وظایف مجریان و زمانمراحل اجراریزی عملياتی برنامه

ف
دي

ر
 

 مراحل

 مسئول اجرا

)مسئول اجرای هر مرحله اعم از واحد 

ها و مراكز، ادارات مجری، معین، دستگاه

 . دقیقاً ذكر شود(ها و..كل استان

 زمان اجرا مقطع زماني

پیش 

 ازاجرا

حین 

 اجرا

پس از 

 اجرا
 تاتاريخ ازتاريخ

 3/1/59 35/3/59   * پژوهش كارشناسي و تحلیل موضوع  3

 30/1/59 3/1/59   * پژوهش تهیه طرحنامه اجمالي  1

 3/1/59 30/1/59   * پژوهش تهیه طرح تفصیلي  1

 30/1/59 3/1/59   * پژوهش استانهاتسهیم استاني و ابالغ به   1

 3/1/59 30/1/59  *  پژوهش انتخاب اساتید و جلسات هماهنگي و كارشناسي  5

 35/33/59 3/1/59  *  آموزش و پژوهش اجرای استان به استان  9

 3/31/59 35/33/59  *  آموزش اخذ گزارش های استاني  7

 10/31/59 3/31/59  *  پژوهش تهیه گزارش نهايي  8

                                                                                 

                                                                                       : ایند نظارت و ارزیابی اجرا:فر
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 ر استانهااخذ بازخورد کتبی از شرکت کنندگان و مسئولین برگزار کننده د-1

 مطالعه و بررسی و تصحیح و تکمیل ساختار و محتوای آموزش بعد برگزاری هر کارگاه-2

 نظر سنجی از اساتید و کارشناسان-3

 ارائه گزارش نهایی به ریاست سازمان و اخذ نظر نهایی -4

 های مشارکتی:ها و مراکز در برنامهنقش دستگاه

 و كیف آن نوع مشاركت و كم نام دستگاه/ مركز رديف

 آماده سازی مخاطبین و همجنین هماهنگي در راستای بهتر برگزار شدن دوره ات كل تبلیغات اسالميادار  3

موسسات و خانه  –دارالقرآنها   1

 های قرآني
 آماده سازی مخاطبین و همجنین هماهنگي در راستای بهتر برگزار شدن دوره

حوزه های علمیه و دانشگاه ها   1

 و موسسات آموزشي
 آماده سازی مخاطبین و همجنین هماهنگي در راستای بهتر برگزار شدن دوره

 : (، مقررات عمومی، ضوابط خاصنكات حائز اهميتمالحظات )

 

 :، مالحظات و الزامات آموزشی آننحوه برگزاری کارگاه

 ن ، برگزار خواهد شد.ها به صورت استانی و دراماکن آموزشی مناسب  به انتخاب اداره امور قرآنی استاکارگاه -1

شایسته است برای محل برگزاری کارگاه ها ترجیحا از سالن  و یا فضای آموزشی مناسب و  مطابق با استتانداردهای آموزشتی    -2

 استفاده گردد.

« وستایل ککتآ آموزشتی    »و ستایر  « دستگاه ویتدوو رروککنتن  »، «سیستم صوتی مناسب»مجهز بودن مکان آموزشی به   -3

 ضروری است.

الزم است ، مکان آموزشی ریش بینی شده با توجه به فصل برگزاری کارگاه و وضتییت جررافیتایی منط ته از سترمایش یتا        -4

 گرمایش مطلوب برخوردار باشد.

از آنجا که کارگاه های سبآ زندگی قرآنی، ماهیتی  مطل اً آموزشی و تربیتی دارد،  شایسته است از اقداماتی که  متناسب بتا   -5

 امه های تبلیری یا سخنرانی است، اکیدا خودداری شود.برن

( هفته رس از برگتزاری آن تنیتیم و    2استان موظف است رس از اتکام هر کارگاه، گزارش مکتوب و مُصوُر خود را حداکثر تا )  -6

 به سازمان ارسال  نکاید.

 :شرایط ثبت نام و شرکت در دوره

میلکان، مسئولین موسسات قرآنی، میلکان دینی، قرآن و ررورشی آمتوزش و رترورش و    ورود به کارگاه برای عکوم و ترجیحاً -1

 به صالحدید استان خواهد بود. فیاالن قرآنی مرتبط به مؤسسات قرآنی و خانه های قرآن و ....

 سال(. 45و ترجیحا زیر  22رعایت شرط سنی  شرکت کنندگان در کارگاه ) باالتر از   -2

 ه ها درشهرستان ها و با حضورعالقکندانی که ترجیحاً ساب ه شرکت دراین طرح آموزشی را نداشته اندبرگزاری کارگا  -3

 نکات حائز اهمیت:

فصه  آ  و  و   جدول تسهیی  مطابق با  توجه به زمان بندی اجرای دوره ها متناسب با وضییت آب و هوا و جررافیای استانلزوم  -1

 ابالغی .  هوای مناسب
 نفر(می باشد. 02استاد بصورت  هکزمان جکیا  2کالس و 2نفر)با احتساب 42رکت کنندگان هرکالس میانگین تیدادش-2

 الزم است  کالس ها با تفکیف جنسیت  و هکزمان با حضور دو استاد تنکیل گردد. -3

 انتخاب، هکاهنگی، تایید و اعزام اساتید به عهده این میاونت می باشد.  -4
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    گزاری این کارگاه ها از خواهران و برادرانی که نخستین دوره تربیت مربی سبآ زندگی قرآنالزم به ذکر است در بر 

 استفاده خواهد شد.« کارورز»را با موف یت طی نکوده اند؛ به عنوان             

ریس استاتید در  تکامی هزینه های اجرای کارگاه اعم از ایاب و ذهاب اساتید؛ اسکان و رذیرایی از شرکت کنندگان، حق التتد  -5

 قالب تفاهم نامه هککاری سازمان دارال رآن الکریم با ادارات کل تبلیرات اسالمی استانها ریش بینی شده است.

استان می تواند در صورت نیاز، منروط به تأمین و تخصیص بودجه از محل فصل رنچ و  یا سایر منابع استان و بتا هکتاهنگی    -6

 رگزاری کارگاه هایی بینتر از سهکیه تخصیص یافته، مبادرت ورزد.قبلی با این میاونت، نسبت به ب

به صورت  -کارگاه 4یا  2توصیه می شود به منیور صرفه جویی در هزینه های ایاب و ذهاب اساتید حداقل نسبت به برگزاری  -7

 هکزمان در جریان اعزام اساتید ریش بینی و برنامه ریزی گردد.

از جکله هزینه های رذیرایی بین روز  -صورت لزوم و به منیور تأمین بخنی از هزینه های کارگاه   استان مجاز خواهد بود در -0

 ریال به ازای هر نفر دریافت نکاید. 222/152تا س ف  -از شرکت کنندگان
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


