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 تعاليباسمه

  کلیات و شیوه نامه اجرایی برنامه محافل انس با قرآن کریم

 اطالعات طرح 

محل تأمين 

 اعتبار

)عالمت* 

 بزنيد(

  دارالقران الکریم نامه با سازمان تفاهم

 نوع برنامه

 )عالمت *بزنيد(

  آموزشي

  پژوهشي  شوراي توسعه فرهنگ قرآني

 * ترویجي -تبليغي * اهنامه با دستگاهتفاهم

  نظارتي-حمایتي * هااستان 5فصل 

  پشتيباني  * سایر

 واحد مجري

 ارتباطات و امور استانها معاونت
 / واحدهايواحد

 معين

  معاونت

  دفتر  دفتر

  اداره  ارتباطات اداره

 سابقه اجرا
بيني شزمان پي تاكنون سازمانبدو تأسيس از  سنوات اجرا )ذكر كنيد(

 شده براي اجرا 
 6931 سال

  سابقه ندارد

 گروه هدف

 نحوه اجرا  * عموم مردم 

 )عالمت * بزنيد(

  متمركز )ستادي(

 * استاني

 مخاطبان خاص 

 )ذكر كنيد(
 

 * مشاركتي

تداوم اجرا)عالمت 

 * بزنيد(

  فصلي

 جغرافياي اجرا

 * در طول سال  سراسر كشور)عالمت* بزنيد( 

  ساله و مقطعيیك * ها)عالمت* بزنيد(همه استان

  دار مستمر و ادامه  هاي... )نام ببرید(استان یا استان
 

 چكیده طرح

باشد و البته بعد از پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي، این برگزاري محافل انس با قرآن كریم، داراي قدمت زیادي در كشور مي

اكنون نيز این محافل قرآني در بسياري از مساجد و هيئات مند، ارتقاء و رونق فراوان یافت؛ بطوریکه همحافل قرآني، نظاممراسم و م

گردد. شور و اشتياق مردم عزیزمان جهت استماع آیات الهي، همواره این سازمان را بر آن داشته است كه مذهبيِ كشور برگزار مي

هاي مدون و اثربخش از این ظرفيت استفاده ختلف ملي و مذهبي، با تخصيص اعتبار و ارائه برنامهدر طول سال و در مناسبتهاي م

نموده و ضمن دعوت از قراء، حفاظ و گروهخاي همخواني و تواشيح جهت اجراي برنامه در این محافل انس با قرآن، هموطنان 

 عزیزمان را با مفاهيم بلند این ثقل اكبر آشنا نماید.
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 بندي ، وظایف مجریان و زمانمراحل اجراریزي عملیاتی برنامه
 

ف
دی

ر
 

 مراحل

 مسئول اجرا

)مسئول اجراي هر مرحله اعم از واحد مجري، معين، 

ها و... دقيقاً ذكر ها و مراكز، ادارات كل استاندستگاه

 شود(

 مقطع زماني

پيش 

 ازاجرا

حين 

 اجرا

پس از 

 اجرا

   * معاونت ارتباطات و امور استانها )اداره ارتباطات( تدوین دستور العمل اجرایي مراسمه و تهي  6

   * معاونت ارتباطات و امور استانها )اداره ارتباطات( به ادارات كل تبليغات اسالمي سراسر كشور ابالغ دستور العمل اجرایي مراسم  2

   * ادارات كل تبليغات اسالمي استانها استان سطح ، اماكن متبركه و یا فضاهاي عموميساجدهماهنگي با م  9

   * ادارات كل تبليغات اسالمي استانها محافل قرآنيهر یك از  توانمند انو مجری ان، حافظان، گروه هاي تواشيحهماهنگي و دعوت از قاری  4

   * ادارات كل تبليغات اسالمي استانها رسانياطالع تبليغات و  5

   * ادارات كل تبليغات اسالمي استانها بيني دكور، سيستم صوتي و سایر ملزوماتپيش فضاسازي محل برگزاري مراسم،  1

  *  مي استانهاادارات كل تبليغات اسال برگزاري مراسم مطابق دستورالعمل اجرایي طرح  7

 *   ادارات كل تبليغات اسالمي استانها برنامههر ان ان، حافظان، گروه هاي تواشيح و مجریرداخت حق الزحمه قاریمحاسبه و پ  8

 *   ادارات كل تبليغات اسالمي استانها به سازمان دارالقرآن الکریمارائه گزارش   3

 *   معاونت ارتباطات و امور استانها )اداره ارتباطات( هيه گزارش تفصيلي از اجراي مراسمت  61
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 طرحفرایند نظارت و ارزیابی 
 ارزیابي ميداني از سوي اداره امور قرآني اداره كل تبليغات اسالمي استان

 سازمان دارالقرآن الکریم )در صورت لزوم( هاي نظارت اعزامي از سوي ارزیابي ميداني توسط گروه

 بررسي و تجزیه و تحليل گزارش هاي تفصيلي ارسالي از سوي ادارات كل تبليغات اسالمي استانها در سازمان دارالقرآن الکریم  

 بررسي اسناد مثبته مربوط به طرح توسط سازمان دارالقرآن الکریم )در صورت لزوم(

 هاي مشارکتیرنامهها و مراکز در بنقش دستگاه

 نوع مشاركت و كم و كيف آن نام دستگاه/ مركز ردیف

 همکاري در اجراي طرح هاي محتلف استانيدستگاه  6

 همکاري در اجراي طرح اتحادیه هاي موسسات قرآني مردمي استانها  2

 همکاري در اجراي طرح موسسات و تشکلهاي قرآني مردمي  9

 : (عمومی، ضوابط خاص ، مقرراتنكات حائز اهمیتمالحظات )

معرفي و استان  قرآني اداره كل تبليغات اسالميهاي در هنگام اجراي برنامه به منظور آشنایي هر چه بيشتر مردم با فعاليت -6

 باشد. هاي قرآني و ارائه گزارشي از عملکرد قرآني سازمان مناسب ميبرنامه

 و سازمانهاي دولتي و یا مراكز مردمي برگزار نمود.توان به صورت مشترك با نهادها این مراسم را مي -2

نامه محاسبه عوامل اجرایي مي بایست مطابق آیينمجریان محافل و  ان،سخنران حافظان، گروه هاي تواشيح، ،انقاریالزحمه حق -9

 ي در سالجاري تعيين گردد.هاي قرآنحق الزحمه فعاليت

 ویژگي هاي این محافل عبارتند : -4

 صدا در محافل انس با قرآن یکيي  خوان و یا قراء خردسال خوشالملليِ خوشتالوت قراء ممتاز استاني، كشوري و بين استفاده از

هاي شاخص این برنامه قرآني است كه طي آن، قلوب مؤمنين با استماع آیيات الهيي و صيداي ملکيوتي قيراء، تسيخير       از ویژگي

 گردد.مي

 ل مطلوب پيامهاي مختلف قرآني و معرفي مناسب قراء و حفاظ و ... در این محافيل قرآنيي   استفاده از مجریان توانمند جهت انتقا

 نيز ویژگي ارزنده دیگر محافل انس با قرآن كریم است.

 باشد.استفاده از حفاظ قرآن كریم مسلّط بویژه حفاظ خردسال نيز در این محافل قرآني بسيار اثربخش مي 

 ي توسط گروههاي مطرح و توانمند در محافل انس با قرآن و قرائت اشعاري در مدح و ثنياي  سرایاجراي برنامه تواشيح و مدیحه

اهلبيت عصمت و طهارت )عليهم السالم( نيز بيانگر پيوند مبارك و جدانشدني قرآن و عترت )عليهم السالم( بوده و استفاده از این 

 دارد.اي در افکار عموم مخاطبان ظرفيت در محافل قرآني، نقش سازنده

  برگزاري مسابقه فرهنگ قرآني و طرح سؤاالتي هدفمند و كاربردي بين حاضرین این محافل قرآني همواره نقش مؤثري در

 آشنایي و انس هر چه بيشتر مخاطبان با قرآن كریم داشته است.

 


