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 تعاليباسمه

  یکلیات و شیوه نامه اجرای

  1400تولید محتوا و محصوالت قرآنی در سال برنامه 
 

 مقدمه -1

با توجه به ایجاد و راه اندازی سامانه ملی آموزش مجازی قرآن و عترت)ع( از سوی سازمان دارالقرآن الکریم و ضرورت 

توسعه محتوایی این سامانه که بستری مجازی برای استفاده در آموزش های معرفتی و مهارتی در خدمت ادارات کل 

تولید محصوالت الکترونیک بدین منظور در  1400، در سال تیلیغات اسالمی استانها و تشکل های مردمی خواهد بود

برنامه های قرآنی استانها پیش بینی گردید تا ادارات امور قرآنی استانها نیز در توسعه این سامانه نقش مستقیم داشته 

 باشند. این شیوه نامه در خصوص چگونگی اجرای این برنامه و کم و کیف آن تنظیم گردیده است. 

 اهداف کلّی  -2

 يدر حوزه فرهنگ قرآن کیگسترش رسانه ها و آثار الکترون-1

 یمجاز یبسط و توسعه آموزشها جادیا-2

 در سراسر کشور يقرآن نیمخاطب یتحت پوشش قرار دادن حداکثر-3

 ها ضرورت -3

 لزوم ارائه هرچه بیشتر محصوالت رسانه های آموزشي  و کمک آموزشي قرآني با سطح کیفي باال و قابل قبول  -1

 لزوم مواجهه هدفمند نیازهای موجود در جامعه در عرصه تهیه و تولید آثار الکترونیکي قرآني -2

 قرآني ضرورت همسو سازی  موسسات مراکز و فعاالن عرصه تولید محصوالت الکترونیکي-3

 لزوم تنوع در ارائه محصوالت قرآني در سطح جامعه متناسب با سالیق و عالیق مخاطبان-4

 اندازی سامانه جامع آموزش قرآن ایجاد بسترهای الزم جهت راه-5

 ضرورت تحت پوشش دادن حداکثری افراد جامعه در آموزش های قرآني با استفاده از بستر فضای مجازی-6

  چکیده طرح -4

 یاز فضا یریبه ضرورت بهره گ تیو با عنا يسازمان در جهت بسط وتوسعه فرهنگ قرآن یها تیاهداف و مامور یراستادر 

 يکیالکترون یمحتواها دیطرح مد نظر دارد نسبت به تول نیا يسازمان در ط ،یحضور ریو غ يکیالکترون یهاو آموزش یمجاز

اقدام  مرتبط با توانمندی سازی موسسات قرآني و... های آموزش ،قرآن آموزش حفظ قرآن، آموزش تفسیرآساندر حوزه 

 های. محتوادر سامانه ملي آموزش مجازی قرآن و عترت علیهم السالم بارگزاری خواهد شدشده  دیتول ی. محتواهادینما

مجازی قرآن گذشته صورت پذیرفت نسبت به گسترش آموزش  یهاکه در سال يداتیو به انضمام تول یدر سال جار یدیتول

مجموعه های قرآني  ،در سطح کشور کمک شایاني خواهد کرد که پس از مهیا شدن این بستر ها و زیرساختهای محتوایي

 مردم نهاد مي تواند از این بستر ایجاد شده در راستای بسط و توسعه فرهنگ قرآني استفاده نمایند.

 نقش دستگاه ها و نهادها -5
 نقش نام واحد ردیف

 همکاری در فرآیند کلي اجرای طرح ادارات کل تبلیغات اسالمي استانها 1

 همکاری در معرفي اساتید توانمند و ممتاز حوزه ها علمیه و دانشگاههای قرآني 2

 همکاری در تولید خالقانه محتواهای قرآني شرکتهای فن آوری ودانش بنیان 3
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 مراحل و تقویم اجرایی  -6
  (1400)زمان اجرا مسئول اجرا مراحل اجرا ردیف

 ماه مرداد پژوهشاداره  يکیمحتوا الکترون دیدروس جهت تول نیعناو نییو تع هیاول يانجام کارشناس 1

 ماه مرداد پژوهش اداره دروس سیجهت تدر دیاسات نییتع 2

دوره با  دیاسات سیتدر یویسنار هیته 3

 کارگردان يهماهنگ

 ماه شهریور

کارشناس متخصص  ویدروس در استود ضبط 4

به  ویمربوطه در استود

 همراه کارگردان

 ماه مهر

کارشناس متخصص  شده سیتدر يصوت یلهایفا شیرایو و ينیبازب 5

به  ویمربوطه در استود

 همراه کارگردان

 ماه آبان

 يکارگردان با هماهنگ شنیمیو ان یریتصو ي،صوت یلهایفا لیتبد یویسنار هیته 6

 درس استاد

 ماه آبان

کارشناس متخصص  (یساز ری)تصوریبه تصو يصوت یلهایفا لیتبد 7

 مربوطه

 تا بهمن ماه آبان

)کارگردان با  پژوهش يساخته شده و انجام اصالحات احتمال یفلش ها يابیو ارز نظارت 8

 (تصویر ساز یکرفهم

 تا بهمن ماه شهریور

 اسفند ماه  پژوهش يانیو گزارش پا یبند جمع 9

 

 مالحظات اجرایی )نکات مهم، مقررات عمومی و ضوابط خاص( -7

با حجم کم و ترک بندی موضوعي برای سامانه ملي آموزش مجازی قرآن و  ) mp4فایل های تولیدی در قالب فرمت فیلم )-1

 عترت پیش بیني شده است.

آن مقام معظم رهبری، قواعد زندگي در قر عناوین دروس در حوزه حفظ ترتیبي قرآن، تفسیر آسان قرآن،تفسیر قرآن توسط-2

 و آموزش موسسات قرآني مي باشد که باید قبل از اقدام به تأیید اداره کل پژوهش و تأمین محتوا برسد. 

باید با تایید اداره کل پژوهش و تامین محتوا سازمان دارالقرآن الکریم مي توانند استاني یا فرااستاني باشندکه اساتید دروس -3

 .تعیین شوند

 جهت تنوع در فایلهای صوتي درس، در کنار تدریس استاد از قاری و گوینده و ترتیل و قرائت مجلسي نیز باید استفاده شود. -4

 انجام شود. mp3و  wavتمامي فرآیند تدریس باید در استودیو و در فرمتهای -5

 .ش و تامین محتوا سازمان دارالقرآن الکریم مي باشدتعداد دروس هر درس و ساعات تدریس با هماهنگي اداره کل پژوه -6

نمونه فایلهای تولیدی بر روی سامانه ملي آموزش مجازی قرآن و عترت دروس باید به شیوه مالتي مدیا تصویر سازی شود که -7

 سازمان دارالقرآن الکریم موجود است.

اداره کل پژوهش و تامین محتوا سازمان  به تایید برای دقبل از تولید محتوا و انیمیشن سناریو تولید و گرافیک کار بای-8

 .ارسال شوددارالقرآن الکریم 

 هر درس خود به بخشهای مختلفي تقسیم مي شود که هر بخش خود عنوان مستقل مجزای سایر از بخشها داشته باشد -9

 مي شود. هر بخش از هر درس خود دارای چندین سرفصل است که به زیر فصلهای مختلف تقسیم -10

آیات مورد استفاده باید عاری از هر گونه غلط و اشتباه تایپي و اعراب گذاری باشد و در بحث تولید حفظ قرآن ضرورت دارد  -11

 حتما از رسم االخط عثمان طه استفاده شود.
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محتوا سازمان دارالقرآن نکات فوق، یک درس به عنوان نمونه تولید و پس از تایید اداره کل پژوهش و تامین  رعایتپس از  -12

 الکریم و رفع اشکاالت احتمالي، نسبت به تولید سایر دروس اقدام خواهد شد.
 

 :نحوه هزینه کرد -8
  

 جمع شرح هزينه عنوان هزينه رديف

 200.000.000 ساعت استوديو 20×ريال 1.000.000به ازای هرساعت × درس 10  )ضبط و بازبینی(استوديو 1

 400.000.000 ساعت تدريس  5× ريال 4.000.000ريال به ازای هرساعت  × درس 10 مدرس استاد 2

 200.000.000 ساعت گويندگی 5× ريال 4.000.000ريال به ازای هرساعت  × درس 10  قاری و گوينده 3

 500.000.000 ساعت کار کارشناسی  50×ريال 1.000.000ريال به ازای هرساعت  × درس 10  کارگردان 4

 3.500.000.000 ساعت تولید موشن( 50)ريال  35.000.000به ازای هردرس  ×درس  10  ساز فلش 5

 ریال 000/000/000/5 جمع کل

 


