
 علیهم السالم 

  

 

 

 
                                                                                                                 

                                     
 

   و ارزیابینظارت  شیوه انمه
  فرهنگی قرآن و عترتمؤسسات 

 

 
 مقررات  و ضوابط اجرائي، دستورالعمل 5) پیوست شماره 

 عترت (  و  قرآن فرهنگي مؤسسات  تغییرات  و فعالیت تأسیس،

 

 
 1400  شهریور 

 صدور مجوز موسسات قرآنی مردمی  هماهنگیهيأت 
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 فهرست مطالب                   
 

 مقدمه 

 کلیات –فصل اول  

   مؤسسات   فعالیت محل    و   استقرار   مراکز نظارت بر    های ه شاخص   – دوم   فصل  

   ات مؤسس فعالیتنظارت بر های هشاخص –سومفصل   

   سسات مؤ تخلفات  به رسیدگی  –چهارم فصل 

  رتبه بندی مؤسسات  -فصل پنجم 

 ضمائم  
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 مقدمه:

در  علیهم السالم  بیت  نگ قرآن و اهلدر ترویج و تعمیق فرهبا توجه به نقش جدی خود  رت  مؤسسات فرهنگي قرآن و عت 

د نقش محوری خود را ایفا  ند تا بتواننباالترین سطح کیفیت باش واجد باید  ،های قرآني کشورسیاستجامعه و اجرای 

  صدور  هماهنگي هیأت"دی مردم از موسسات نمو همچنین افزایش سطح رضایت به این مهم یابي دست  جهت. کنند 

و    تعیین ضوابط متولي  به عنوان    "مردمي  قرآني   موسسات  مجوز  قرآني صدور مجوز  بر موسسات  و  مردمي    نظارت 

مستند به مفاد دستورالعمل اجرائي، ضوابط و مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت، خاصه مواد  

در هشتمین جلسه خود  را شیوه نامه  این ،نظارت و ارزیابي موسسات به منظور 46و   42،  35،  30،  29، 24، 18، 16

یربط های ذ، برای همه مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت و مجموعهو از تاریخ ابالغ  تصویب نمود  6/1400/ 30مورخ  

 باشد.ميالزم االجرا 

 

 موسسات قرآنی مردمیصدور مجوز  هماهنگیهيأت 
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 کلیات –فصل اول 
 : راهبردها -1ماده 

انطباق  همسوئي  سنجش    -1-1 اهدافبرنامهو  و  اصول  با  مؤسسات  و    1های  »آموزش عمومي«  راهبردی  اسناد 
  .های هیأت هماهنگيسیاستو  »تبلیغ و ترویج« مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآني 

 . با نیازها و مطالبات جامعه هادهي آنارتقاء و جهتبهبود، بمنظور  موسسات  ارزیابي سطح خدمات  -1-2

 و معرفي الگوهای موفق. مؤسساتبندی  رتبه  ها،فعالیت تحلیل  ،هاگزارش   سنجياعتبار   -1-3

 موسسات.  جامع  اطالعات بانك  ایجاد  -1-4

 خدمات  و سایر ، امکاناتتسهیالتتوزیع صحیح   تعیین ضوابط   -1-5
 

 :تعاريف و اصطالحات  -2ماده 
 نظارت  -الف

و مقایسه تمامي  ای  وضع موجود به صورت دورهتهیه گزارش    و  گیریست از کسب اطالعات، بررسي، اندازها  عبارت
منظور حصول اطمینان از تحقق  ه  ب از سوی هیأت رسیدگي    با برنامه مصوب ساالنه موسسههای انجام یافته  فعالیت

 .همراه با پیشنهادهای اصالحي اهداف و انطباق آن با قوانین جاری و ضوابط و مقررات موضوعه
 پذیرد:دو صورت زیر انجام ميه  قرآني ب نظارت بر موسسات

 نظارت میدانی:   -1-الف
موسسات به    حضوری  صورتبه  آورى اطالعات  براى گرد در فواصل معین    ناظرانشود که  اطالق مى   اقداماتيبه  

 .دهند ميهیأت رسیدگي تحویل   به  و اظهارنظر بندیطبقه اطالعات را با  جمع بندی و  کنند مي  مراجعه
 ی:  اسنادنظارت  -2- الف
 . شوده از موسسه و عملکرد آن اطالق ميدریافت شد اسناد ي و تجزیه و تحلیل بررس به 

 ارزيابی: -ب
و مورد  بندی  جمع در فواصل معین  های مربوط به مؤسسات  و گزارش نظارت    رایندی است که بر اساس آن، نتایجف

مورد  استخراج و  مؤسسات  به منظور بهبود عملکرد    هاپیامدهای مثبت و منفي آن  و   بررسي و سنجش قرار گرفته 
 گیرد. استفاده قرار مي تحلیل، بررسي، تصمیم گیری و 

  شاخص:   - ج 

 شود. نها موسسه و عملکرد آن سنجیده مي که با آ   عواملي 
 بندی: رتبه  -د

و سطوح    درجهبندی فرآیندی است مرکب از بررسي مطالعاتي و ارزیابي میداني به منظور مقایسه عملکرد، تعیین  رتبه 
 .موسساتگوناگون کمي و کیفي 

 

 
 نامه آمده است. اهداف مدنظر در ضمائم شیوه  -  1
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 وظايف موسسات: – 3ماده 
همکاری نموده و  هیأت رسیدگي    اعزامي از سوی  ناظراناجرای نظارت و ارزیابي با    برای  ند اموسسات موظف  - 1-3

بدیهي است تمامي اسناد و مدارك قانوني    اطالعات الزم را به همراه مدارك و مستندات در اختیار آنان قرار دهند.
 در اقامتگاه قانوني مؤسسه نگهداری شوند.  باید مؤسسه 

های فرهنگي قرآن و عترت کشور،  بمنظور آشنائي مؤسسات با حقوق و تکالیف قانوني و همسوئي با سیاست  - 2-3
   بند.بیني شده هیأت رسیدگي حضور یاهای پیشها و دورهند در همایشات فرهنگي قرآن و عترت موظفمؤسسا

 

   مؤسسات   مکان نظارت بر  محورهای    –   دوم   فصل 
 موسسات:   اقامتگاه قانونی -4ماده 

آنجا در    سه موس   مدیران که  است  محلي  دیگر  عبارت  ب  .است  موسسه همان مرکز اصلي    ه موسس )دفتر(  قانوني  اقامتگاه  
قانوني  در اقامتگاه  عمومي مؤسسات عموماً  جلسات هیأت مدیره و مجامع    .بوده و مرکز مدیریت موسسه است  مستقر 

 باشد: یرهای مشروحه زویژگي باید واجد  که   گردد اتخاذ ميدر آنجا   و تصمیمات اداریتشکیل مؤسسه 

تشکیالت جلسات، به طوری که از این محل نباید  محل اختصاصي برای اداره مؤسسه و استقرار مدیران و   -4-1
 برای امور دیگری استفاده شود.

  استقرارمتر مربع زیربنا و یك اتاق اداری )شامل فضای مناسب اداری جهت مدیریت،    30حداقل دارا بودن   -4-2
 . کارکنان، بایگاني و ...(

) در موسسات با    موسسه  با تصریح به اذن انتفاعنامه رسمي  یا اجاره   در اختیار بودن   ، سند مالکیتدارا بودن   -4-3
  ویژه  به نام موسسه یا مدیران و در موسسات با ساختار هیأت امنایي به نام موسسه، اعضا یا مدیران (  ساختار عضوپذیر
 . اماکن دولتي یا عمومي ویژه   هنامه باالترین مسئول مربوط رضایت اماکن شخصي و 

 تکلیفي.  ای بیمه ی هاپوششدارا بودن  -4-4

 ایمني. تجهیزات   دارا بودن -4-5

   .گرمایشي استاندارد سیستم سرمایشي و به بودن  مجهز -4-6

نسبت به رعایت    طبق فرم پیوست)که مدیران مؤسسه    مربوطهو تجهیزات  استانداردهای ساختماني    دارا بودن  -4-7
 دهند(. آن تعهد مي

 بودن وجاهت الزم برای استقرار یك مرکز قرآن و عترت.دارا  -4-8

 دارا بودن تابلوی اختصاصي مشتمل بر: -4-9

 الف( نام کامل مؤسسه )طبق اساسنامه(

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي یا  سازمان تبلیغات اسالميب( نام دستگاه ناظر با درج عبارت: تحت نظارت 

 مراجع مسئول. در دسترس بودن برای بازدید و نظارت  -4-10
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های اختصاصي، نظامي  ها در اماکن یا شهركتبصره: استقرار اقامتگاه قانوني و یا محل فعالیت مؤسسات یا شعبات آن

مدیران اماکن  ها نیازمند هماهنگي و کسب مجوز از  و امثالهم که ورود بازرسین و نمایندگان مراجع مسئول به آن

هیأت رسیدگي است. مسئولین مؤسساتي که قصد استقرار مؤسسه یا شعبه در این  باشد منوط به موافقت  ذیربط مي 

 بایست با تشریح وضعیت، رسمًا از هیأت رسیدگي مجوز دریافت نمایند.اماکن را دارند بدوًا مي 
 

  :وسساتم محل فعالیت -5ماده 

و  با توجه به مسئولیت دستگاه  عترت در خصوص تطبیق شرایط های متولي صدور مجوز مؤسسات فرهنگي قرآن 

چنانچه  ها، لذا  عمومي محیط اداری و فعالیت مؤسسات با نوع مجوز مؤسسه و فقدان نواقص و خطرات مشهود در آن

 باشد: زیر  عمومی های ويژگیباید دارای این موسسات  فضاهای آموزشيآموزشي باشد  ،موضوع فعالیت موسسات

 استانداردهای مندرج در قوانین جاری ذیربط.دارا بودن تمامي  -1-5

 و تجهیزات تخصصي متناسب با نوع آموزش.  تخته تحریر   ، صندلي   ، آموزشي مانند میز کمك  دارا بودن تجهیزات        -2-5

 متر مربع.   2حداقل  ، قرآن آموز فضای آموزشي به ازای هر دارا بودن   -3-5

 نور و روشنایي کافي.  -4-5

 حریق.تجهیزات اطفاء مجهز بودن به  -5-5

 .  ( متناسب با زیست بوم  )دارد استانمناسب و گرمایشي  سرمایشي ووسایل   تأمین -5-6

 دارا بودن تابلوی اختصاصي مشتمل بر: -5-7

 الف( نام کامل مؤسسه )طبق اساسنامه(

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي یا  سازمان تبلیغات اسالميب( نام دستگاه ناظر با درج عبارت: تحت نظارت 

 نامه بعهده هیأت رسیدگي است.های مندرج در این شیوهتشخیص وجود شرایط و ویژگيتبصره: 
 

وان باشد، محل فعالیت بان  ويژهچنانچه موضوع فعالیت موسسات فرهنگی قرآن و عترت    -6ماده  

 باشد: نیز   های زيرويژگیبايد دارای فوق، در ماده  مندرجعمومی عالوه بر شرايط  اين موسسات

 محدوده بافت شهری یا روستایي باشد. در  -1-6

 پاساژ و بازارچه نباشد. مانند  ناسبدر مراکز نام  -2-6

 ها به صورت شایسته رعایت شده باشد.شرعي و حریممالحظات  -3-6

 نباشد.به بیرون از کالس  بانوانامکان انعکاس صدای تالوت  و  بوده  خارج از دید نامحرم -6-4

  ها،خانهقهوه، های ورزشيهها و باشگارزشگاهخوابگاه ها، واز قبیل فاصله مناسب با مراکز محل تجمع آقایان  -6-5

 .رعایت شده باشد  مسافری هایپایانه و  های سنتي رستوران

 بالمانع خواهد بود.   رساني کافي موضوعنصب دوربین در موسسه، مشروط به اطالع - ه تبصر
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 خردساالن:  برایبا نوع فعالیت  فرهنگی قرآن و عترت اتمؤسسشرايط اختصاصی  -7 ماده

سر و صدا و خطوط راه آهن، کشتارگاه،    ، مراکز پرو حادثه خیز  پر تردد  هایخیابانبزرگراه و  از    فاصله مناسب  -1-7
 .رعایت شده باشد ،  کند غبار و آلودگي مي   و   گرد   ، و ب   تولید دود،   محل انباشت زباله و سایر مراکزی که

محل حضور و فعالیت خردساالن باید در طبقات همکف و یا باالتر بوده و نگهداری و فعالیت آنان در زیر   -2-7
 ممنوع است. زمین 

 .ن درز و شکاف و قابل شستشو باشد دو از جنس مقاوم، صاف، ب باید مراکز آموزشي کف  -3-7

های  ادی مانند شن، ماسه، چمن و خوردهباید از مودر صورت وجود بخشي برای بازی خردساالن، این بخش  -4-7
و امثال آن که    كمانند بتون، آسفالت، موزایی  سطوح سختاز    باشد وپوشیده  الستیك که حالت ارتجاعي دارند  

 . زیر وسایل بازی استفاده شوداین محوطه و حالت ارتجاعي ندارند نباید در 

اع  های قابل ارتجارتفاع یك متر باید بوسیله روکش از باالی قرنیز تاخردساالن   کالسهای پوشش سطح دیوار   -5-7
هائي از قبیل ابر و اسفنج با روکش چرم یا چرم مصنوعي مشابه پشتي مبل(  و قابل شستشو و بهداشتي )روکش
 با دیوار گردد.   ن ادکان هنگام برخورد احتمالي سر آنباشد که مانع از آسیب دیدگي کو 

 رنگ روشن و همیشه تمیز باشد.ه و راهروها باید صاف، بدون درز و شکاف، ب   هاکالس پوشش سطح دیوار  -6-7

اعم از تجهیزات  ها و سایر عناصر  سطوح دیوارها و ستون محوطه حیاط و مسیر رفت و آمد خردساالن همچنین  در  -7-7
 های چوب وجود داشته باشد. های تیز فلزی یا تراشه لبه و یا  های تیز و برنده  نباید قسمت اداری و آموزشي موجود،  

و یا به   سانتي متر گرد شود  10و سایر عناصر باید به شعاع حداقل ها و پلهها و زوایای برآمده دیوارها  گوشه -8-7
 های قابل ارتجاع پوشیده گردد. وسیله روکش

باشد به نحوی که از ورود حشرات بداخل جلوگیری  های باز شونده باید مجهز به توری سالم و مناسب  پنجره -9-7
 )شرط ترجیحي(  نماید.

 باید دارای شبکه محافظ باشند.  خردساالن هایها و کالس اطاق پنجره -10-7

 ها و راهروها باید دارای حفاظ و درپوش مناسب و ایمن باشند.پریز اطاق تمامي -11-7

   باشد.شود باید کاماًل سالم و ایمن  استفاده مي و امثالهم  تاب    ، از چرخ و فلك، سرسره مراکز آموزشي  چنانچه در   -12-7

  60لبه بالکن و ایوان باید با نرده ایمني به ارتفاع حداقل    ،پله  ،حوض  ،های پرتگاه مانند کنار استخرحلم -13-7
 سانتي متر مجهز شوند. 

مل مقررات ایمني  ها و نصب وسایل الکتریکي و کلیه کلیدها و پریزها در محوطه باید با رعایت کاسیم کشي -14-7
 .گرفته باشد صورت 

باید دارای سیستم جمع آوری و دفع بهداشتي فاضالب مورد تایید مقامات  مراکز آموزش قرآن خردساالن   -15-7
 (ترجیحي)شرط  بهداشتي باشد.

 باشد.   کودکان مناسب و تعداد آنها متناسب با تعداد    ، باید بهداشتي   خردساالن های مورد استفاده  توالت و دستشوئي  -16-7

مراکز آموزش  و سایر حیوانات به هیچ وجه نباید در داخل  غیر متعارف(    به تعداد)  حشرات،  موش   ، گربه  ،سگ -17-7
 دیده شوند. قرآن خردساالن 
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های  بینيباید پیشمراکز آموزش قرآن خردساالن  برای جلوگیری از حریق و انفجار و سایر خطرات احتمالي در   -18-7
 به عمل آید. خردساالنالزم با توجه به حجم کار و تعداد شاغلین و 

 دستگاه سوخت و نوع مواد سوختني باید از نوعي باشد که احتراق به صورت کامل انجام گیرد.  -19-7

و ابعاد و ارتفاع پایه آنها متناسب    ، تمیزبهداشتي  ،باید سالم  خردساالنهای مورد استفاده  صندليکلیه میزها و   -20-7
 ( ترجیحي)شرط  با سن کودکان باشد.

سالم، تازه،  مراکز آموزش قرآن خردساالن  تهویه مناسب باید به نحوی صورت گیرد که همیشه هوای داخل   -21-7
 کافي و عاری از بو باشد.

 سانتي متر و روشنائي کافي بوده و لغزنده نباشد.   60باید دارای حفاظ به ارتفاع  هالهپ -22-7

مراکز    یي غیر قابل مصرف و ضایعات درنگهداری هر گونه وسایل اضافي و مستهلك و مستعمل و مواد غذا -23-7
 . ممنوع است آموزش قرآن خردساالن

 نس قابل شستشو و به رنگ روشن باشد.سطح میزها باید صاف، تمیز، سالم، بدون درز و روکش آنها از ج -24-7
 ( ترجیحي)شرط 

 

  اتمؤسس فعالیتبر  های نظارتشاخص  –سوم فصل 
در قالب   زیر   هایشاخص  علیهم السالمفرهنگي قرآن و عترت    ات مؤسس  فعالیت  نظارت و ارزیابي  در   –  8  ماده

 :شودبررسي ميبرنامه عملیاتي 

 : قانوني  تکالیف  اجرای  -1-8

 (. هاهزینه و درآمدها در  وضوح )  آن  قانوني  اوصاف رعایت با قانوني  دفاتر  وجود  ✓

 . مالیاتي  اظهارنامه ارائه نحوه تنظیم و ✓

 . و حقوق و مزایای مربوطه  کار قانون  طبق کارکنان با قرارداد  وضعیت ✓

 میزان حقوق و مزایای مدیران مؤسسه خاصه در مؤسسات غیر انتفاعي. ✓

 . و قرآن آموزان مربیان  ،کارکنان بیمه  وضعیت ✓

 رعایت حقوق دولتي.  ✓

 . مالي استقالل  و   ئياخودکف درآمدزایي،نحوه  ✓

 ها با قوانین جاری و ضوابط هیأت رسیدگي. مشروعیت درآمدها و تطابق آن ✓

 ها. تناسب درآمدها و هزینه ✓

 اساسنامه مؤسسه:های هیأت رسیدگي و مفاد  ها و دستورالعمل مشي ها، خط   انطباق فعالیت مؤسسه با سیاست  -2-8

 .رعایت مصوبات هیأت رسیدگي ✓

 . ها با نوع مؤسسهانطباق فعالیت ✓

 . ها با مفاد اساسنامهانطباق فعالیت ✓

 انطباق ساختار، تشکیالت و نشاني مؤسسه با اسناد موجود در پرونده مؤسسه.  ✓
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 :مخاطبان آموزشي و  علمي  ارتقای جهت در  قرآني های برنامه مطلوب  اجرای  -3-8

 . مؤسسهو نوع  اساسنامه   ،مؤسسه مبتني بر ضوابط هیأت رسیدگي  قرآني های فعالیت مطلوب اجرای ✓

 مؤسسه.  مجوز صادره برایآن با  تطابقگستره فعالیت مؤسسه و   ✓

 . جوان و  نوجوان  ویژه   به مخاطب،  جذبمیزان  ✓

 . هافعالیت تنوع  و  خالقیت ✓

 .کشف و پرورش استعدادهای مخاطبان ✓

 : )ویژه موسسات تخصصي(  تخصصي هایفعالیت توسعه  و  رشد  به توجه  -4-8

 . تخصصي های فعالیت انجام ✓

 .های تخصصيدر حوزه قرآني  ممتاز  و  شاخص نیروهای تربیت ✓

 . بدیع تمحصوالآثار و  تولید  ✓

 . مخاطبین با ارتباط  و  قرآني های فعالیت توسعه   در نوین های یفناور از  گیریبهره  -5-8

 : تخصصي و  عمومي  آموزش  های دوره و  هاکالس  مطلوب  بازدهي   -6-8

 . شده ارائه مطالب فراگیری در آموزان   قرآن توانایي ✓

 های قرآني. التحصیالن در فعالیتاشتغال فارغ ✓

 ها.وری و اثر بخشي فعالیت بهره ✓

 ي. مدیریت و  پژوهشي آموزشي، خصوصیات فردی و توانمندی نیروهای   -7-8

 .معتبر های نامهگواهي دارایمجرب و  نیروی  از  استفاده ✓

 . تحصیالت سطح ✓

 با قرآن آموزان.  نیروهاتناسب تعداد  ✓

 . موثرکاری  سوابق ✓

 . درسي  محتوای  بر تسلط   و  الزم تخصص  ✓

 .تدریس های روش  و  فنون  بر تسلط  ✓

 .کالس  اداره  کیفیت  ✓

   .اسالميو شئون  ظواهر رعایت ✓

 : آموزشي هایدوره برگزاری در استانداردها رعایت  -8-8

 .آموزشي  نیازهای پیش رعایت ✓

 .آموزشي معتبر هایسرفصل رعایت ✓

 .آموزشي معتبر منابع  از  استفاده ✓
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 کیفیت مدیریت مؤسسه:   -9-8

 . داشتن برنامه عملیاتي ✓

 . حضور مؤثر در مؤسسه ✓

 . امورنظم در  ✓

 . اموربر دقیق نظارت  ✓

 .نهادهای عمومي، دولتي و مردمي و جلب مشارکت آنهاها و تعامل مؤثر با دستگاه ✓

 . و استفاده بهینه از آنهاجلب مشارکت مردم و خیرین  ✓

 توانایي کارگروهي.  ✓

 .خودکفائي در انجام امور جاری ✓

 . موسسه  مخاطبین سایر و  نیروها آموزان،  قرآن مندیرضایت -10-8

 امکانات و تجهیزات: ضعیت و -11-8

 آموزشي.اداری و  ، فضای فیزیکي ✓

 تأسیسات مورد نیاز مؤسسه.  ✓

 آموزشي. تجهیزات اداری و  ✓

 سربرگ اختصاصي مؤسسه مشتمل بر: ✓

 الف( لگوی اختصاصي 

 ب( نام کامل مؤسسه )طبق اساسنامه(

وزارت فرهنگ و  یا  سازمان تبلیغات اسالمي نام دستگاه ناظر یعني درج عبارت: تحت نظارت  ج( قید 

 ارشاد اسالمي 

 د( آدرس و تلفن اقامتگاه قانوني

 

  مؤسسات تخلفات بر رسیدگی –چهارم  فصل 

  رتبه بندی مؤسسات -فصل پنجم 

 ) دو فصل فوق در ادامه خواهد آمد(           
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 ضمائم 
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 های تبلیغي ترویجي قرآن کریم اصول و اهداف حاکم بر اسناد راهبردی آموزش عمومي و فعالیت 

 توسعه و مشارکت حداکثری نظام غیررسمي آموزش عمومي قرآن، هماهنگ با نظام رسمي ➢

 تولید دانش و تأمین نیروی انساني کارآمد مورد نیاز بر سایر فعالیت هاتقدم   ➢

 توجه به فضاسازی فرهنگي و انگیزش در مخاطبان  ➢

دستیابي کلیه عوامل انساني دست اندرکار آموزش عمومي قرآن به صالحیت های عمومي و حرفه ای الزم تا   ➢

 1400پایان سال 

 1404سازوکارهای اجرای طرح ملي حفظ قرآن کریم تا سال استقرار سامانه ها و  ➢

 1404اولویت یافتن آموزش عمومي قرآن در نظام آموزش رسمي و غیررسمي کشور و در میان خانواده ها تا سال   ➢

  اعتقاد قلبي به حقانیت، جامعیت و جاودانگي قرآن مجید و جایگاه پیامبر )ص(   : تقویت ایمان و گرایش به قرآن و عترت  ➢

 کنندگان علمي و عملي قرآن و محبت و مودت نسبت به قرآن و اهل بیت )ع(   اهل بیت )ع( به عنوان تبیین   و 

 خواندن صحیح و روان قرآن کریم با تلفظ عربي حروف و حرکات در حد تمایز  :توانایي خواندن قرآن کریم ➢

 درك معنای ظاهری عموم عبارات و آیات قرآن کریم  :درك معنای آیات قرآن کریم  ➢

آشنایي با روش تدبر و پایبندی به اندیشه و دقت در آیات قرآن    : توانایي و التزام به تدبر در آیات قرآن کریم ➢

 برای درك بهتر مراد و مقصود آیات 

 اقل سه جزء( هایي از آیات و سور قرآن کریم )حد به خاطرسپاری و ازبرخواني بخش : حفظ قرآن کریم ➢

 اشتیاق به خواندن روزانه و استماع قرآن کریم، همراه با فهم و تدبر در آیات  :انس با قرآن کریم ➢

آشنایي با کلیات تاریخ و علوم قرآني و شناخت معارف اساسي و ضروری    :آشنایي با علوم و معارف قرآن کریم ➢

 قرآن کریم 

ریافت معارف عمومي مورد نیاز از قرآن کریم با استفاده از  توانایي جستجو و د  : توانایي استفاده از قرآن کریم ➢

 منابع معتبر 

 های قرآن و اهل بیت در ابعاد مختلف زندگي و تحقق سبك زندگي قرآني   عمل به آموزه   : تبعیت از قرآن و عترت  ➢

  ی هاتوجه توأمان به آموزهها و مضامین قرآني و سیره و معارف اهل بیت علیهم السالم در تمامي فعالیت   ➢

 تبلیغي ترویجي قرآني  

 ( دام ظله )   ی و مطالبات قرآني مقام معظم رهبر   ( قدس سره )   قرآني امام راحل   ی ها   اهتمام به اجرایي شدن اندیشه  ➢

 و اجتماعي   یتبلیغي ترویجي قرآني در مسیر تحقق سبك زندگي قرآني فرد  یهادهي فعالیت جهت ➢

 مي و انساني قرآن کریم  البخش اس  محوریت بُعد وحدت ➢

 ی ، جذابیت و نوآور  ی سنجي، مخاطب محور تبلیغي ترویجي قرآني بر مطالعه، اولویت  یفعالیتها ءابتنا ➢

 جهان در   اسالمي انقالب قرآني  گفتمان گسترش  ➢

 عمومي  فرهنگ در  کریم   قرآن جایگاه ارتقا ➢

 آن  آموزه های و  مفاهیم   از بهره گیری و  قرآن   با انس بر تأکید  با قرآن   به ایمان تعمیق ➢


