
1 

 

 

 
 

 

 باسمه تعالی

 
 

 سازمان دارالقرآن الکریم  عملکرد

  9318 سال

 
 

 

قرآن کریم عمومي هاي آموزش  

 حجم فعالیت واحد فعالیت  عنوان برنامه ردیف

 عترت و قرآن فرهنگي مؤسسات طریق از قرآن عمومي هاي آموزش برگزاري از حمایت 1

 نفر

11.191 

 11.991 روستایي و شهري قرآن هاي خانه طریق از قرآن عمومي هاي آموزش برگزاري از حمایت 1

 1.511 جزءسه  حداقل - کریم قرآن حافظان تربیت از حمایت 3

 10.911 جمع 

و  31با اشتمال بر جزء قرآن کریم جزء  سه، حفظ روخواني، روانخواني و فصیح خواني قرآن کریمآموزش  در قالبآموزش هاي عمومي 

 برگزار شد. (1و1سطح )قرآن کریم ترجمه و مفاهیم 

 

 کریم قرآن تخصصي هاي آموزش

 حجم فعالیت واحد فعالیت  عنوان برنامه ردیف

 کریم قرآن متخصص کادر تربیت آموزشي هاي دوره برگزاري از حمایت 4

 نفر

1.0.3 

 931 5 و . سطح - کریم قرآن قرائت تخصصي آموزش 1

 1.111 استاني قرآن تفسیر شاخص جلسات از حمایت .

 4.193 جمع

 ،تجوید ( و دوره هاي تربیت معلّم5و.سطح )قرآن کریم قرائت آموزش جلسات تفسیر تخصصي قرآن، در قالب آموزش هاي تخصصي 

  آشنایي و انس کودکان با قرآن و تربیت داور مسابقات قرآن کریم برگزار شد.  مربيصوت و لحن، حفظ و مفاهیم قرآن کریم و تربیت 

 

 سبک زندگي قرآني و دوره هاي آموزشي کارگاه ها 

 حجم فعالیت واحد فعالیت  عنوان برنامه ردیف

 قرآني زندگي سبک با آشنایي آموزشي  هاي دوره برگزاري از حمایت 5

 نفر

931 

 111.. قرآني زندگي سبک با آشنایي روزه یک هاي کارگاه برگزاري از حمایت 0

 1.111 قرآني زندگي سبک با آشنایي روزه سه هاي کارگاه برگزاري از حمایت 9

 5.931 جمع 

 هاي سیبآ رفعا قرآن و آشنایي با خود به دنبال کارگاه هاي سبک زندگي قرآني با رویکردي تربیتي و درمانجویانه و با محتواي آشنایي ب

 برگزار مي شود.جامعه  سطح در کریم قرآن ساز انسان فرهنگ توسعه و رشد و اجتماعي فردي،
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  قرآني استعدادهاي تخصصي آموزش

 حجم فعالیت واحد فعالیت  عنوان برنامه ردیف

 11. نفر قرآني استعدادهاي ویژه تخصصي هاي دوره برگزاري 11

 اخالقي و"و  "ابتدا و وقف" ،"لحن و صوت" ،"تجوید" مباحث با استعدادهاي قرآني آشنایي بمنظور قرآنقرائت تخصصي  آموزش دوره هاي

 به دست مي آورند. را در طول یک دوره سه ساله قرآن آیات مجوّد و آهنگین قرائت توانایيبرگزار مي شود و جوانان  "تربیتي
 

 

 و مطالعاتي  پژوهشي -علمي فعالیت هاي 

 حجم فعالیت واحد فعالیت  عنوان برنامه ردیف

 9 کارگروه پژوهشي -تشکیل کارگروه هاي تخصصي علمي  11

 تولید و انتشار محصوالت قرآني آموزشي و کمک آموزشي در قالب کتاب و ...  11
  محصول

. 

 . تولید محتواي آموزش الکترونیک )آموزش مجازي( 13

تربیت ،  مفاهیم و تفسیر قرآن کریم،  حفظ قرآن کریم ، کریم قرآن تالوت و قرائت( موضوع : 9پژوهشي در ) –کارگروه هاي علمي  –الف 

 منظارت بر چاپ و نشر قرآن کری ،  هاي نو ها و فناوري رسانه،  هاي قرآني توسعه ارتباطات و مشارکت،  تبلیغ و ترویج گفتمان قرآني، قرآني

 تا نسبت به بازنگري سند راهبردي سازمان اقدام نمایند. تشکیل شد سبک زندگي قرآني و

 : شده است طراحيذیل محتواي آموزش الکترونیک )آموزش مجازي قرآن کریم( در چهار سطح  -ب 

 آموزش هاي ویژه و خاص -4 تربیت کادر متخصص -3 آموزش هاي تخصصي -1آموزش هاي عمومي  -1
 

 

کریم قرآن حافظان به تخصصي مدرک اعطاي و ارزیابي ملي طرح اجراي  

 حجم فعالیت واحد فعالیت  عنوان برنامه ردیف

1.1.0 نفر به حافظان قرآن کریم تخصصي دهمین آزمون ارزیابي و اعطاي مدرکچهاربرگزاري  14  

تخصصي ( نفر به شرح ذیل موفق به دریافت مدارک 544) ، تعداد1390( نفر ثبت نام کننده در آزمون سال 0.1.1)میان از 

 : حفظ قرآن کریم شدند

 نفر( 51: )قرآن حفظ( 4) درجه مدرک کنندگان دریافت -        ( نفر.14: )( حفظ قرآن1مدرک درجه ) کنندگان دریافت -

 نفر( 3: )قرآن حفظ( 1) درجه مدرک کنندگان دریافت -        نفر( 413: )قرآن حفظ( 3) درجه مدرک کنندگان دریافت -

 

 

قرآني هاي تشکل و مردمي هاي فعالیت از پشتیباني و ساماندهي راهبري،  

 حجم فعالیت واحد فعالیت  عنوان برنامه ردیف

1111. نفر استاني مؤسسات امور کارشناسان و مدیران توجیه و آموزش 11  

 ..3 تشکّل عترت و قرآن هاي تشکل و مؤسسات ها، اتحادیه از حمایت .1
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 نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم 

 حجم فعالیت واحد فعالیت  عنوان برنامه ردیف

15 
 11.111 جزء  کریم قرآن کتابت تصحیح

 11 بازدید پخش مراکز و ها چاپخانه در قرآن نشر و چاپ وضعیت از بازرسي
 

 

ها استان قرآني هاي فعالیت مدیریت و راهبري  

 حجم فعالیت واحد فعالیت  عنوان برنامه ردیف

 1 مرحله استان ها قرآني هاي فعالیت بر میداني نظارت و ارزیاب هاي گروه اعزام 10

 استان ها اسالمي تبلیغات کل مدیران همایش برگزاري 19
 همایش 

1 

 1 ها استان قرآني امور ادارات رؤساي توجیهي همایش برگزاري 11
 

 

 فعالیت هاي تبلیغي ترویجي 

برنامهعنوان  ردیف  حجم فعالیت واحد فعالیت  

 1.014 برنامه  رمضان در قرآن با مراسم برگزاريحمایت از  11

 111 نفر مذهبي - ملّي هاي مناسبت در ها استان به قرآني هاي گروه اعزام 11

 11 مرحله مذهبي و ملي هاي مناسبت در رساني اطالع و مجازي و محیطي تبلیغات،  سازي فضا 13

 111 برنامه )استان ها( فجر دهه قرآني هاي فعالیت از حمایت 14

 14 مرکز قرآني هاي فعالیت اجراي در مراکز و نهادها ها، دستگاه با مشارکت 11
 

 

 

 

 

 


