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 تعاليباسمه

 کلیات و شیوه نامه اجرایی برنامه کرسی های ثابت تالوت قرآن کریم

 اطالعات طرح

محل تأمين 

 اعتبار

)عالمت* 

 بزنيد(

  دارالقرآن الکریم نامه با سازمان تفاهم

 نوع برنامه

 )عالمت *بزنيد(

  آموزشي

  پژوهشي  شوراي توسعه فرهنگ قرآني

 * ترویجي -تبليغي  هاتگاهنامه با دستفاهم

  نظارتي-حمایتي * هااستان 5فصل 

  پشتيباني   سایر

 واحد مجري

 ارتباطات و امور استانها معاونت
 / واحدهايواحد

 معين

  معاونت

  دفتر  دفتر

  اداره ارتباطات اداره

 سابقه اجرا
بيني زمان پيش تاكنون 09از سال  سنوات اجرا )ذكر كنيد(

 شده براي اجرا 
 6901 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

 * سالدر طول   سراسر كشور)عالمت* بزنيد( 

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

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

 

 چكیده طرح

هاي ایجاد كرسي"مقام معظم رهبري )مدظله العالي( در یکي از دیدارهایي كه با جمع قاریان و حافظان قرآن كریم داشتند موضوعِ 

را مطرح فرمودند. پس از فرمایش معظم له ،  "ميهن اسالمي و برگزاري محافلي كه در آن صرفاً قرآن تالوت شود تالوت در سراسر

هاي الزم و بمنظور ایجاد انس هر چه بيشتر جامعه با كالم وحي طرح الکریم با انجام كارشناسيسازمان دارالقرآن 90از ابتداي سال 

 طرح از قرار زیر است : گذاري نمود. ویژگي هاي اینهرا پای "هاي تالوت قرآن كریمكرسي "

اي كه ميزبان برگزاري كرسي تالوت قرآن كریم است و هر مسجد و یا مکان متبركه هفتگي ( جلسه59هر كرسي تالوت شامل )

گزار جلسه تالوت قرآن كریم را بر ( هفته در یك روز و ساعت مشخص بصورت هفتگي، یك59بایست بمدت )تالوت است مي

یك مجري و یا سخنران توانمند، مفاهيم، نکات و پيامهاي مختلف آیاتي كه در هر یك از جلسات كرسي تالوت قرآن كریم،  نماید.

آیات المللي بينیا یکي از قراء ممتاز استاني، كشوري و  نماید و پس از آنقرار است تالوت شود را بصورت مختصر و مفيد بيان مي

تالوت قرآن كریم صورت مي پذیرد كه اميد است تالوت  5999با برگزاري این طرح در سراسر كشور بيش از نماید.  مربوطه را تالوت مي

 آیات روح بخش كالم اهلل مجيد بهمراه مفاهيم آن موجب انس بيشتر براي مردم عزیز ميهن اسالمي گردد.
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 بندی ، وظایف مجریان و زمانمراحل اجراریزی عملیاتی برنامه
 

رد
ف

ی
 

 مراحل

 مسئول اجرا

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

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

 ذكر شود(

 مقطع زماني

پيش 

 ازاجرا

حين 

 اجرا

پس از 

 اجرا

   * مور استانها )اداره ارتباطات(معاونت ارتباطات و ا تدوین دستور العمل اجرایي مراسمتهيه و   6

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

   * مي استانهاادارات كل تبليغات اسال استان سطحهماهنگي با مساجد جامع شاخص و بزرگ   9

   * ادارات كل تبليغات اسالمي استانها و ارائه آیات منتخب به ایشانو مجري یا سخنران هر یك از جلسات كرسي تالوت  هماهنگي و دعوت از قاري  4

   * ادارات كل تبليغات اسالمي استانها رسانيتبليغات و اطالع  5

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

  *  ادارات كل تبليغات اسالمي استانها برگزاري مراسم مطابق دستورالعمل اجرایي طرح  7

 *   ادارات كل تبليغات اسالمي استانها و سخنران برنامه رداخت حق الزحمه قاريمحاسبه و پ  9

 *   ادارات كل تبليغات اسالمي استانها سازمان دارالقرآن الکریمارائه گزارش به   0

 *   معاونت ارتباطات و امور استانها )اداره ارتباطات( هيه گزارش تفصيلي از اجراي مراسمت  69

 



3 

 

 طرحفرایند نظارت و ارزیابی 
 ارزیابي ميداني از سوي اداره امور قرآني اداره كل تبليغات اسالمي استان

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

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

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

 های مشارکتیها و مراکز در برنامهنقش دستگاه

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

 همکاري در اجراي طرح مي استانهااتحادیه هاي موسسات قرآني مرد  6

 

  (، مقررات عمومی، ضوابط خاصنكات حائز اهمیتمالحظات )
هاي شهرستانها معرفي برنامه ادارات تبليغات اسالمياستان و  اداره امور قرآنيهاي در هنگام اجراي برنامه به منظور آشنایي هر چه بيشتر مردم با فعاليت -6

 باشد. رشي از عملکرد قرآني سازمان مناسب ميقرآني و ارائه گزا

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

در بودجه یال( ر 1990999ریال )هر جلسه  9909990999جلسه مي باشد مجموعاً مبلغ  59سازمان دارالقرآن الکریم براي هر كرسي تالوت كه شامل  -9

هاي قرآني در نامه محاسبه حق الزحمه فعاليتو عوامل اجرایي مطابق آیين سخنران قاري،الزحمه حقشایسته است لکن  استانها در نظر گرفته است. 5فصل 

 استفاده شود. در تکميل حق الزحمه ها و سایر هزینه ها خيرین قرآنيسالجاري تعيين گردد و در صورت لزوم از 

 مي باشد. استاني 5تالوت قرآن كریم مطابق اعتبار در نظر گرفته شده در ردیف فصل ثابت هاي اجراي كرسي در م هر استان، سه -4

قرار گيرد. این آیات از نظر محتوایي  و سخنران تالوت شود باید از قبل در اختيار قاري ان عزیز( جلسه توسط قاری59ها و آیاتي كه قرار است طي )سوره -5

اهلل با تعصي و تأثيرپذیري از آن جامه عمل بر آن شاءبراي مخاطبان جنبه كاربردي داشته باشد و ان و اميد استباشد  مي ل مجموعه اي از پيامهاي قرآنيحام

سبتهاي ملي و مذهبي از این قطعه براي تالوت قاریان در نظر گرفته شده است كه استانها مي توانند متناسب با منا 19 در جدول زیر بالغ بالغ بر پوشانند.

 قطعات استفاده نمایند.

 موضوعات آیات سوره ردیف

 ساخت كعبه ت به ایشان +امام اعطاي مقام و )ع( ابراهيمحضرت  آزمایش 695تا  624 بقره 6

 تغيير قبلهمسلمين + قبله   65تا  642 بقره 2

 برخي از آداب حج و...  اند و انا اهلل و انا اليه راجعون ومردگان زنده ذكر و یاد خدا + 619تا  652 بقره 9

 آداب روزه 699تا  699 بقره 4

 امت واحده + انفاق + جهاد 269تا  266 بقره 5

 الکرسيرسالت پيامبران + انفاق + آیه 257تا  259 بقره 1

 + انفاق انمردگ زنده شدن -)ع(  ابراهيمحضرت داستان  219تا  259 بقره 7

 عظمت خدا + زبان حال مؤمنين 291تا  294 بقره 9

 تفاوت دنيا و آخرت + وصف بهشت + دین اسالم 22تا  64 آل عمران 0

 حکم دوستي مؤمنان با كافران + قيامت + تبعيت از خدا و رسولش –عظمت خدا  92تا  21 آل عمران 69

 )س( داستان حضرت مریم 44تا  99 آل عمران 66

 انفاق + مغفرت الهي + داستان جنگ احد و... 649تا  699 آل عمران 62

 عظمت پروردگار + دعا و نيایش 299تا  690 آل عمران 69

 ت از خدا و رسولش + جهاد در راه خدا و..اطاع 99تا  10 نساء 64

 نزول قرآن + صيانت و نتيجه اعمال و... 669تا  694 نساء 65
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 ه شرك + وصف بهشت + نتيجه عمل صالحنتيج 621تا  664 نساء 61

 عظمت پروردگار 697تا  05 انعام 67

 رستاخيز + پاداش صالحان و جزاي ستمکاران 694تا  625 انعام 69

 رسالت پيامبر + عظمت خدا 615تا  619 انعام 60

 خداوند سرپرست پيامبر و صالحان + قرآن هدایت و رحمت براي مؤمنين 291تا  607 اعراف 29

 ناپاكي مشركان و... –آباد كردن مساجد + جهاد در راه خدا + بهشت رضوان  29تا  69 توبه 26

 نحوه برخورد با كفار + عدم بخشش كفار از سوي خداوند و... 92تا  79 توبه 22

 عقوبت كار نيك و بد + رستاخيز + عظمت خدا + نزول به حق قرآن 97تا  25 یونس 29

 هاي اولياي الهي + عظمت پروردگار و...گيویژ 79تا  12 یونس 24

 فروشي و...داستان حضرت شعيب + عقوبت كم 01تا  94 هود 25

 هاي اهل خرد + عظمت خدا + یاد خدا موجب آرامش دل و...ویژگي 96تا  20 رعد 21

 توصيف بهشت + عظمت خدا و... 49تا  95 رعد 27

 ؤمنين و صالحان + گفتار پاكيزه و ناپاك + عظمت خدا و...توصيف بهشت و عقوبت م 94تا  29 ابراهيم 29

 ...ر + عظمت خدا + عقوبت ستمکاران و از پروردگا )ع( ابراهيم حضرت هايدرخواست 52تا  95 ابراهيم 20

 خلقت آفرینش عظمت پروردگار + 25تا  6 حجر 99

 شده + توصيف بهشت و...خلقت انسان + ابليس و نافرمانش + بندگان هدایت  40تا  21 حجر 96

 كنندمي آفرینش آسمانها و زمين + معجزه پيامبر + عقوبت كساني كه با قرآن مقابله  00تا  95 حجر 92

 عظمت خدا + خلقت آفرینش 67تا  6 نحل 99

 روز رستاخيز عظمت خدا + 90تا  77 نحل 94

 بشارت است براي مؤمنان + روز رستاخيز و...حمد خداوند + اعطاي تورات به موسي)ع( + قرآن  65تا  6 اسراء 95

 ایمان + رستاخيز و...بيان حقایق در قرآن + تفاوت قرآن خوانان و افراد بي 52تا  46 اسراء 91

 شود + قرآن شفاء و رحمت است = توصيف روح و...آید باطل نابود ميتوصيه به خواندن نماز + حق كه مي 01تا  79 اسراء 97

 حمد خداوند + قرآن هشدار دهنده و بشارت دهنده + انسان و آزمایش الهي + اصحاف كهف 64 تا 6 كهف 99

 كهف 90
 669تا  697

 50تا  54

جدل انسان در برابر آیات الهي + پيامبر بيم دهنده و بشارت  هشت و پاداش مؤمنين و افراد صالح +توصيف ب

 تدهنده هستند + خداوند نسبت به بندگان داراي رحمت اس

 59تا  9 مریم 49
و دعوت پدرش به  )ع( عظمت پروردگار + عبادات خدا راه راست است + بخشي از داستان حضرت ابراهيم

 پرستش خداي یگانه

 + شرح صدر و نرمي زبان و... حضرت موسي )ع( با پروردگار نزول قرآن + عظمت پروردگار + سخن گفتن 91تا  6 طه 46

 دهد از آتش دوزخ درامانند + روز رستاخيز + پيامبر رحمت للعالميني كه خداوند وعده نيکو به آنها ميكسان 662تا  696 انبياء 42

 92تا  29 حج 49
جایگاه افراد مؤمن و صالح در بهشت + عذاب كافران در هر جایي كه باشند یکسان است + مأموریت ابراهيم 

 در پاسباني از كعبه و....

 يز + پاداش مؤمينن + جزاي كافران + عظمت پروردگارروز رستاخ 11تا  51 حج 44

 صفات مؤمنين + خلقت انسان + عظمت پروردگار 22تا  6 مؤمنون 45

 99تا  26 نور 41
دستور عدم تبعيت از راه شيطان + كمك به خویشاوندان و تهيدستان + دستور به عدم تهمت به زبان با ایمان و 

 هاي مؤمنين و...خانه دامن + آداب معاشرت و ورود بهپاك

 46تا  94 نور 47
هایي كه بامداد و شامگاه در آنجا عبادت خداوند نور آسمانها و زمين + عظمت پروردگار + نور خدا در خانه

 پاداش یاد خدا + سزاي كافران +شود مي

 52تا  42 نور 49
م كافي نيست + مؤمنين هرچه از كند + ایمان در كالعظمت پروردگار + خداوند هر كه را بخواهد هدایت مي

 برند + كساني كه از رخدا و رسولش تبعيت كنند كامياب خواهند شدفرمان مي

 66تا  6 فرقان 40
نزول قرآن بعنوان جدا كننده حق از باطل + عظمت پروردگار + سزاي كافران و كساني كه پيامبر را دروغين 

 شمرندبرمي

هاي بندگان رحمان خدا + توبه كننده به شرایط و عمل خداوند + عظمت پروردگار + ویژگيتوكل كردن بر  77تا  59 فرقان 59
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 گرددصالح به طور نيکو نزد خدا باز مي

 66تا  6 عنکبوت 56
كنند نياز است + كساني كه ایمان دارند و عمل صالح ميشوند + خداوند از جهانيان بيمؤمنين حتماً آزمایش مي

 شوند + گروهي به نيکي به پدر و ماردش سفارش شده استميگناهانشان پوشانده 

 هاي عظمت خداوندحمد و سپاس خداوند + نشانه 99تا  67 روم 52

 94تا  22 لقمان 59
شوند و سپس ترین دستاویز چنگ زده + كافراني كه برخوردار ميدر حال نيکوكاري تسليم خدا شود به محکم

 مت پروردگار + دستور به تقواي الهيشوند + عظبه عذاب شدید دچار مي

 پيامبر اسوه حسنه + وفاي به عهد + همسران پيامبر و شرایط خاص ایشان 94تا  26 احزاب 54

 49تا  99 احزاب 55
فرمان خداوند همواره حساب شده است + رسالت پيامبران + محمد)ص( فرستاده خدا و ختم پيامبران است + 

 ه مؤمنين و...توصيه به یاد خدا + بشارت ب

 99تا  65 فاطر 51
نياز مردم به خداوند + برابر نبودن مؤمن و گناهکار + پيامبر بشير و نذیر براي امت + عظمت خدا + پاداش 

 تالوت كنندگان كتاب خداوند و نمازداران و انفاق كنندگان

57 
تا  79زمر 

75 
 ب كنندگان پيامبر + دعاي فرشتگان براي مؤمنانبهشت پاداش تقوا پيشگان + سزاي كافران و تکذی 9تا  6غافر 

 69تا  6 فتح 59
خداوند پيروزي را نصيب مسلمين كرد + لشگریان آسمانها و زمين از آن خداست + بهشت پاداش مؤمنين و 

 دوزخ سزاي منافقان و مشركان + رسالت پيامبر و...

 لسابقونهاي اصحاب یمين و اروز رستاخيز +  ویژگي 49تا  6 واقعه 50

 كریم + اسماءالحسنيتوصيه به تقواي الهي + عظمت قرآن 24تا  69 حشر 19

 خلقت انسان + تفاوت نيکان و كافران + پاداش انفاق و بندگان خاص خداوند + توصيف بهشت 22تا  6 انسان 16

 

 

 


