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 باسمه تعالی 

 سامانه ملی آموزش مجازی قرآن و عترت)ع( بر بستری شبرگزاری دوره های آموزدستورالعمل 

 1400در برنامه های مصوب سال 

قرآن کریم در  و معارف هاه رالقرآن الکریم مبنی بر توسعه و نشر حداکثری آموزابا توجه به ماموریتهای سازمان د 

در فضای مجازی العمل برگزاری دوره های آموزشی دستور ی ذیل الذکر،ضرورتها و اهدافمتناسب با سطح جامعه و 

 :مطابق این متن مقرر می گردد)سامانه ملی آموزش مجازی قرآن و عترت( 

 اهداف:

 و عترتهای قرآن کریم توسعه و بسط آموزش-1

 تولید محتواهای قرآنی در فضای مجازی در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی و تفکرات التقاطی و تکفیری-2

 های قرآنیایرانی با استفاده از آموزه -های الزم جهت تحقق سبک زندگی اسالمیایجاد زمینه-3

 های حضوریهای ناشی از اجرای دورهکاهش هزینه-4

 گیری از اساتید برجسته و نخبگان قرآنی کشور برای آحاد افراد اجتماعفراهم کردن بستر الزم برای استفاده و بهره-5

 و عترت های آموزش قرآن کریمایجاد عدالت آموزشی و تسهیل در برگزاری دوره -6

 توسعه فعالیتهای قرآنی در فضای کرونایی کشور-7

 : ها ضرورت

 های قرآنیزشضرورت بهره برداری و استفاده از امکانات موجود در عرصه فضای مجازی جهت بسط و توسعه آمو-1

 ها و سبک زندگی اسالمیفضای مجازی و ترویج هنجارها، ارزش درقرآن  پیرامونمنویات مقام معظم رهبری  تحققضرورت -2

ضرورت حرکت در مسیر سالم سازی فضای مجازی و ارائه محتوهای آموزشی و برخورد مناسب با شبهات و محتوهای -3

 آسیب زای آن

 مندی از فرهنگ قرآنی در فضای مجازیبرابر نفوذ و آسیب های فرهنگی و اجتماعی با بهرهضرورت مقابله موثر در -4

در عرصه قرآن و فراهم نمودن استاندارهای آموزشی آن برای اقشار مختلف جامعه در ضرورت برقراری عدالت آموزشی -5

 با استفاده از فضای مجازیسراسر کشور 

 بستر مجازی با توجه به محدودیت های ایجاد شده در سطح کشور  رونق کالسهای آموزشی از طریقضرورت -6
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 :مزیت ها

 های قرآنی در بستر مجازیآموزهباال رفتن سطح دسترسی مردم به -1

 های آموزشیاستقبال روز افزون جامعه از بستر مجازی جهت برگزاری دوره-2

تواند پیشرفته فضای مجازی در کشور که میگسترش شبکه ملی اطالعات و وجود زیر ساختهای سخت افزاریی گسترده و -3

 در خدمت توسعه فرهنگ قرآنی قرار گیرد

 نی آنها آها و شبهات قرارتقای دانش قرآنی در بین کاربران فضای مجازی مخصوصا نسل جوان و پاسخگویی به پرسش-4

 کریم های مجازی قرآنها و قالبهای هنری و جذاب در عرصه آموزشاستفاده موثر از ظرفیت-5

 جبران محدودیتهای ایجاد شده بخاطر شوع ویروس کرونا در فضای مجازی-6

 یی:ضوابط فنی و محتوا

برنامه های آموزشی ذیل که در برنامه و بودجه ابالغی استانها در سال جاری ذکر شده است در سامانه برگزار خواهد  -1

 شد؛ این برنامه ها عبارتند از: 

 میحفظ قرآن کرعمومی  آموزش -1-1

 میقرائت قرآن کر یتخصصعمومی و  آموزش  -1-2

  یقرآن تیمراکز ترب انیمرب یتوانمندساز  -1-3

 میقرآن کر یمحافل خانگ انیمرب یآموزش و توانمندساز -1-4

 یمردم یتشکل ها رانیمد یآموزش و توانمندساز -1-5

  میقرآن کر ریتفس مفاهیم یآموزش عموم -1-6

سامانه قرآنی، دروس دانش محور آنها از طریق  کادر متخصص تیتربدر خصوص برنامه های آموزشی مهارت محور مانند  -2

 و به صورت مجازی برگزار خواهد شد اما دروس مهارت محور، به صورت حضوری خواهد بود. 

برنامه های آموزشی خارج از ابالغیه، مانند دوره های خودگردان مؤسسات و تشکل های قرآنی مردمی، از شمول این  -3

کل ها می توانند به صورت رایگان از فضای سامانه برای برگزاری دوره ها و کالس دستورالعمل خارج است، لیکن این تش

 9/5/1400مورخ  1709/140002های آموزشی خود استفاده کنند که جزئیات این موضوع قبالً طی بخشنامه شماره 

 م شده است. اعال

فضای سامانه اقدام نمایند که الزم است  نسبت به برگزاری کالس های آموزشی در دستگاه های عمومی و دولتی می توانند -4

 در این خصوص با ادمین سامانه هماهنگی صورت گیرد. 

چنانچه استان تمایل به برگزاری حضوری این دوره ها یا قصد استفاده از سامانه های مجازی دیگر را داشته باشد، به شرط  -5

 اردهای ابالغی سازمان، بالمانع خواهد بود. تأیید محتوا توسط واحد تخصصی ذی ربط و رعایت سرفصل ها و استاند
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با توجه به واگذاری سامانه ملی آموزش مجازی قرآن و عترت)ع( به بخش خصوصی، در صورت بهره برداری از این سامانه  -6

اب در برنامه های فوق الذکر، تمامی هزینه ها )طبق هماهنگی با ادمین سامانه( از محل ردیف برنامه ابالغی تأمین و به حس

مجری پیمانکار سامانه واریز خواهد شد. هزینه های برگزاری دوره های آموزشی عبارتند از: محتوای الکترونیکی، مؤسسه 

حق التدریس اساتید و مدرسان، هزینه های جاری هماهنگی ها و ... که به نسبت هر دوره و کالس متغیر است و به صورت 

 اطالع استانها می رسد. موردی در طی هماهنگی با ادمین سامانه به 

 پرداخت اعتبارات حمایتی استانها در بخش های آموزشی، منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل خواهد بود.  -7

آماده پاسخگویی  02166956183در صورت هرگونه سؤال یا ابهام اداره کل پژوهش و تأمین محتوا با شماره تماس  -8

 است. 

 


