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 ج.ا.ا قرآنی ها و نهادهایهای تشکلها و فعالیتبندی اقدامات، برنامهعناوین و زمان

  ایشان زمانو همر حاج قاسم سلیمانیسردار سالگرد شهادت  دومینبه مناسبت 
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 توضیحات زمان اجرا اجراکننـده عنـوان بـرنـامـه و اقدام

 برگزاری محفل انس با قرآن و شهداء در گلزار شهدای کرمان  1
قرآنیان پیرو مکتب شهید 

 سلیمانی
  دی ماه 11

 برگزاری محفل انس با قرآن و شهداء در حرم مطهر امام رضا )ع(  2
قرآنیان پیرو مکتب شهید 

 سلیمانی
  ماهدی  12

3  
برگزاری محفل انس با قرآن و شهداء در کشورهای محور 

 مقاومت

قرآنیان پیرو مکتب شهید 

 سلیمانی
  دی ماه 13

 برگزاری محفل انس با قرآن و شهداء در تهران  4
قرآنیان پیرو مکتب شهید 

 سلیمانی
  دی ماه 14

5  
روز جهت  10نفر از قاریان ممتاز به کشور عراق به مدت  10اعزام 

 استان این کشور 5اجرای تالوت در 

قرآنیان پیرو مکتب شهید 

 سلیمانی
  دی ماه 13تا  3

 مرکز استان  31محفل با شکوه قرآنی در  31  6
اتحادیه کشوری مؤسسات و 

 های قرآن و عترتتشکل
  دی ماه

7  
هفتمین مرحله مواسات مؤمنانه با محوریت شهادت سردار سپهبد 

 استان گیالن، قزوین و تهرانحاج قاسم سلیمانی در سه 
  دی ماه سازمان دارالقرآن الکریم

  دی ماه سازمان دارالقرآن الکریم پویش ملی هزاران ختم قرآن هدیه به روح شهید سلیمانی  8

9  
استان و شهرستان به  31برگزاری محافل انس با قرآن کریم در 

 محفل 500مناسبت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به تعداد 
  دی ماه سازمان دارالقرآن الکریم

 سلیمانی شهید قرآنیان پیرو مکتب
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 توضیحات زمان اجرا اجراکننـده عنـوان بـرنـامـه و اقدام

10  
پویش مجازی با محوریت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در 

 رسان ایتا و اینستاگرامپیام
  دی ماه سازمان دارالقرآن الکریم

  دی ماه سازمان دارالقرآن الکریم پویش استانی هزاران ختم قرآن کریم  11

12  

صورت حضوری و مجازی برگزاری مسابقات فرهنگی قرآنی به 

های نقاشی، با موضوع سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در بخش

 نویسی، دلنوشته و ...عکس، فیلم، کلیپ، داستان

  دی ماه سازمان دارالقرآن الکریم

13  
اندازی کاروان قرآنی انقالب به صورت استانی با حضور قاریان راه

 المللی و استانیبین
  دی ماه الکریمسازمان دارالقرآن 

14  
سازی مکتب قرآنی شهید حاج قاسم برگزاری مسابقه گفتمان

 های قرآنی کشورسلیمانی توسط مؤسسات و تشکل
  دی ماه سازمان دارالقرآن الکریم

  دی ماه سازمان دارالقرآن الکریم های معظم شهدا و غبار رویی مزار شهدای مدافع حرمدیدار با خانواده  15

  دی ماه سازمان دارالقرآن الکریم هامواسات و کمک مؤمنانه در استانبرگزاری طرح   16

  دی ماه سازمان دارالقرآن الکریم های قرآنیبرگزاری جشنواره  17

  دی ماه سازمان دارالقرآن الکریم پویش حفظ تالوت سوره مبارکه فجر  18

  دی ماه سازمان دارالقرآن الکریم «شهید سلیمانی، سردار قرآنی»های قرآنی با موضوع برپایی نمایشگاه  19

 استان کشور 31محفل انس با قرآن کریم در  300برگزاری   20
مرکز امور قرآنی سازمان 

 اوقاف و امور خیریه
  دی ماه

 خبرگزاری ایکنا نمایشگاه نقاشی سردار سلیمانی  21
زمان با سالروز هم

 شهادت
 ارتباطاتالمللی با همکاری سازمان فرهنگ و به صورت ملی و بین

 مصاحبه با دوستان و همرزمان سردار ایام سالروز شهادت خبرگزاری ایکنا چهار گزارش ویدئویی  22

 های محور مقاومتبا حضور شخصیت سالروز شهادت خبرگزاری ایکنا المللی گرامیداشت سردار سلیمانینشست بین  23

 قرآن کریم المللیبا حضور اساتید بین شب شهادت خبرگزاری ایکنا منبر نور  24
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 توضیحات زمان اجرا اجراکننـده عنـوان بـرنـامـه و اقدام

 پوشش اخبار ایام سالروز شهادت ایام شهادت خبرگزاری ایکنا «جهان مرد مقاومت»پرونده ویژه خبری   25

 های: شعر، داستان، فیلم کوتاه، نقاشیدر بخش ایام شهادت خبرگزاری ایکنا «جهان مرد مقاومت»پویش فرهنگی و هنری   26

 ایام شهادت سردار خبرگزاری ایکنا مسابقه قرآنی آیات مقاومت  27
به دلیل محدودیت اینستاگرام برای انتشار محتوا درباره سردار، این مسابقه صرفًا در سایت 

 گیرد.های تلگرام و ایتا منتشر و تبلیغات آن صورت میخبرگزاری، کانال

28  

مرکز دارالقرآن  760برگزاری محافل انس با قرآن کریم در 

اسبت دومین سالگرد الکریم ادارات آموزش و پرورش به من

 شهادت سردار دلها )به صورت حضوری و مجازی(

 و نماز عترت  ،اداره کل قرآن

 وزارت آموزش و پرورش
 پایگاه محافل انس با قرآن در شبکه شاد دی ماه

29  
تولیددد محتواهددای مجددازی بددا موضددوع حدداج قاسددم اسددطوره 

 خواهیخواهی و عدالتآزادی
 و نمازعترت  ،اداره کل قرآن

 وزارت آموزش و پرورش
 گانه قرآن، عترت و نماز در شبکه شاد 17های مجازی پایگاه دی ماه

 برگزاری مسابقه دلنوشته به سردار سلیمانی  30
 و نمازعترت  ،اداره کل قرآن

 وزارت آموزش و پرورش
 های والییالهدی، تقلید و مرجعیت، أحلی من العسل و مناسبتهای مجازی مصباحپایگاه دی ماه

31  

بارگذاری محتواهای تبلیغی و ترویجی با موضوعات : مکتب 

ها در آیات و روایات د راز و رمز سلیمانی د مکتب سلیمانی

 حاج قاسم دها سلیمانی د نسل سلیمانی د سردار دل

 و نمازعترت  ،داره کل قرآنا

 وزارت آموزش و پرورش
 شبکه شاد گانه قرآن، عترت و نماز در 17های مجازی پایگاه دی ماه

32  
پخش زنده ویژه برنامه شهادت حضرت زهرا )س( و سالگرد 

 ها حاج قاسم سلیمانی از استان مرکزی شهادت سردار دل
 و نمازعترت  ،اداره کل قرآن

 وزارت آموزش و پرورش
 های مذهبیپایگاه مجازی هیأت دی ماه 15

33  
العالی( در خصوص بررسی بیانات مقام معظم رهبری )مدظله

 های مختلفسلیمانی در قالب شهید
 و نمازعترت  ،اداره کل قرآن

 وزارت آموزش و پرورش
 گانه قرآن، عترت و نماز در شبکه شاد 17پایگاه مجازی  دی ماه

34  
معرفی کتب مختلف که در خصوص شهید سازندگی نوشته 

 شده است.
 و نمازعترت  ،اداره کل قرآن

 وزارت آموزش و پرورش
 های والییهای مذهبی، أحلی من العسل و مناسبتمجازی هیئتهای پایگاه دی ماه
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 توضیحات زمان اجرا اجراکننـده عنـوان بـرنـامـه و اقدام

35  
نامه شهید سلیمانی و برگزاری آزمون از بررسی وصیت

 وصیت نامه شهید و اهدای هدایا به قید قرعه به برندگان
 و نمازعترت  ،اداره کل قرآن

 وزارت آموزش و پرورش
 های والییالعسل و مناسبتهای مذهبی، أحلی من های مجازی هیئتپایگاه دی ماه 

36  

برگزاری مسابقه در مسیر سلیمانی )ما ملت شهادتیم( در 

 های مختلفی همچون:رشته

آموزان د سرود گروهی د سخنوری با موضوع : وظایف دانش

سوره آل عمران  169در قبال شهید سلیمانی د فرازخوانی آیه 

 )وال تحسبن الذین...( 

 د بخش فرهنگیان

نامه شهید سلیمانی و موضوعات: بررسی وصیتد سخنوری با 

آموزانی در طراز مکتب شهید مطالبات شهید د تربیت دانش

 البالغه و شهید سلیمانیسلیمانی د قرآن و شهید سلیمانی د نهج

 و نمازعترت  ،اداره کل قرآن

 وزارت آموزش و پرورش
 های والییمناسبتهای مذهبی، أحلی من العسل و های مجازی هیئتپایگاه دی ماه

 خوانی صوتی ذوالفقاربرگزاری مسابقه کتاب  37
 و نمازعترت  ،اداره کل قرآن

 وزارت آموزش و پرورش
 پایگاه مجازی مصباح الهدی در شبکه شاد دی ماه

38  

اجددرای دوره آموزشددی ضددمن خدددمت سددبک زندددگی بددر 

هدددای دیندددی در گرامیداشدددت سدددالگرد مبندددای آمدددوزه

قاسددم سددلیمانی بدده صددورت شددهادت سددردار سددپهبد شددهید 

 آنالین بر اساس محتوای کتاب رفیق خوشبخت ما

 و نمازعترت  ،اداره کل قرآن

 وزارت آموزش و پرورش
 های والیی در شبکه شادپایگاه مجازی مناسبت دی ماه

 برپایی نمایشگاه مجازی شهدای مدافع حرم و شهید سلیمانی  39
 و نمازعترت  ،اداره کل قرآن

 پرورشوزارت آموزش و 
 پایگاه مجازی امر به معروف و نهی از منکر در شبکه شاد دی ماه

 اجرای مسابقه حفظ موضوعی آیات مرتبط با شهید و شهادت  40
 و نمازعترت  ،اداره کل قرآن

 وزارت آموزش و پرورش
 پایگاه مجازی حفظ قرآن کریم در شبکه شاد دی ماه
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 توضیحات زمان اجرا اجراکننـده عنـوان بـرنـامـه و اقدام

41  
اجدددرای جلسدددات گفتمدددان دیندددی بدددا محوریدددت آشدددنایی 

 آموزان با ابعاد شخصیت سردار سلیمانیدانش
 و نمازعترت  ،اداره کل قرآن

 وزارت آموزش و پرورش
 های دینی در شبکه شادپایگاه مجازی گفتمان دی ماه

42  
گرامیداشت یاد و خاطره سردار سلیمانی و همرزمان ایشان 

 در جلسات ارتقاء قاریان و دعاخوانان ممتاز کشور
  ماهدی  شورای عالی قرآن

 دی ماه 17تا  11 شبکه رادیویی قرآن کالم خوبان  43
االسالم عالی، رفیعی و پناهیان با موضوع های برجسته قرآنی حججسخنرانی از شخصیت

 شخصیت سردار سلیمانی/ ترویج اخالق اسالمی و معنویت/ مفاهیم ایثار وشهادت

 دی ماه 17تا  11 شبکه رادیویی قرآن های سرخآیه  44
سیاسی د الهی شهید سلیمانی/ تبیین نکات اخالقی نامهپذیری در مکتب و وصیتوالیت

 نامه شهید سلیمانیهای رفتاری شهید سلیمانی برگرفته از وصیتو توصیه

 نمایش با موضوع زندگی و شخصیت و سیره سردار سلیمانی دی ماه 17تا  11 شبکه رادیویی قرآن پخش نمایش ققنوس  45

 گونه همکاران؛ دوستان و ... درباره شخصیت شهید سلیمانیبیان روایت دی ماه 17تا  11 رادیویی قرآن شبکه روایت حبیب  46

 دی ماه 12 شبکه رادیویی قرآن سیره سردار  47

چهارچوب بندی مکتب شهید سلیمانی از منظر آیات و روایات / تأثیر مکتب شهید 

شناسی/ نمایش کوتاه/ سلیمانی در وحدت ملی و همدلی اسالمی و بصیرت و دشمن

های دوستان و همرزمان/ حاج قاسم و فرزندان شهدا/ گفتگوی گزارش مردمی/ صحبت

 اختصاصی با خانم زینب سلیمانی

 مرور تاریخی چگونگی شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دی ماه 13 شبکه رادیویی قرآن صفحه تقویم  48

 دی ماه 11 شبکه رادیویی قرآن خشت بهشت اخالق قرآنی  49
های اخالقی و خلق قرآنی ایشان / عرفان عملی و خداجویی، شهید سلیمانی و ویژگی

اخالص و مقابله با شهرت طلبی، مکتب شهید سلیمانی برگرفته از نظام تربیتی اسالمی / 

 مکتب شهید سلیمانی و ترویج اخالق اسالمی و معنویت

 ماهدی  12 شبکه رادیویی قرآن خشت بهشت سبک زندگی  50
سبک زندگی قرآنی سردار سلیمانی / الگوی رفتاری شهید سلیمانی و سبک زندگی 

ایرانی د اسالمی / نقش زندگی خانوادگی شهید سلیمانی در ترویج سبک زندگی اسالمی 

 د ایرانی
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 توضیحات زمان اجرا اجراکننـده عنـوان بـرنـامـه و اقدام

 دی ماه 13 شبکه رادیویی قرآن خشت بهشت ویژه تربیت فرزند  51
نسل جوان/ شهید سلیمانی در نقش یک  ای سردار سلیمانی براینقش الگویی و اسطوره

پدر، همسر و فرزند در خانواده ایرانی / الگوی تربیتی شهید سلیمانی در نظام تربیتی 

 خانواده

 دی ماه 16 شبکه رادیویی قرآن خشت بهشت اقتصاد خانواده  52
گریی، جهاد تولید و خودکفایی/ اقتصاد مقاومتی مکتب شهید سلیمانی مبارزه با اشرافی

 شکوفایی اقتصاد در راستای حمایت از تولید داخلیو 

 دی ماه 17تا  11 شبکه رادیویی قرآن فصل دیگر از زندگی سردار  53
ها درباره ایشان و ارتباط ایشان با گلچین سخنان گهربار سردار سلیمانی و سایر شخصیت

 قرآن و عترت

 دی ماه 13تا  12 شبکه رادیویی قرآن حکایت جاودانگی  54
جایگاه والیت در منظومه فکری شهید سلیمانی / معرفی شخصیت فردی، عرفان، نقش و 

سلوک و معرفت شهید سلیمانی/ مستند آشنایی با شخصیت سردار سلیمانی در گفتگو با 

 خانواده و همرزمان شهید

 دی ماه 17تا  11 شبکه رادیویی قرآن تسنیم  55
رزه با استکبار/ وحدت و اتحاد مکتب شهید سلیمانی تبیین بصیرت، والیت مداری و مبا

ملی/ محبوبیت سردار سلیمانی در بین آحاد مردم دنیا/ نقش سردار سلیمانی در حفظ 

 امنیت ایران و منطقه

 دی ماه 17تا  11 شبکه رادیویی قرآن محله تالوت  56
 هایپخش تالوت و اهداء آن به روح حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، گفتگو با شخصیت

 ارزنده ایشانبرجسته قرآنی در خصوص شخصیت قاسم سلیمانی و نقش

 دی ماه 17تا  11 شبکه رادیویی قرآن والعصر  57
های رسانی از برنامهمکتب شهید سلیمانی تقوا و خودسازی و خودباوری ملی / اطالع

 المللی(بزرگداشت سردار در سرتاسر کشور )ملی( و )بین

 بیانات مقام معظم رهبری در خصوص شخصیت سردار سلیمانی دی ماه 17تا  11 قرآنشبکه رادیویی  کالم ناب  58

 ایام شهادت سردار شبکه قرآن و معارف سیما مرزسرباز بی  59
های سردار سلیمانی از زبان همکاران و ها و رشادتچهار قسمت مستند روایی از فعالیت

 همرزمان ایشان

 پخش تالوت اذانگاهی با قرائت قاریان استان کرمان در جوار مزار شهید سلیمانی ایام شهادت سردار معارف سیماشبکه قرآن و  پخش تالوت اذانگاهی  60

 ایام شهادت سردار شبکه قرآن و معارف سیما نغمات آیینی  61
اثر نغماتی با موضوع شهادت حاج قاسم سلیمانی با همکاری  30سازی تولید و آماده

 مساجدهای فرهنگی و هنری کانون

 پخش ادعیه قرائت شده توسط شهید سلیمانی قبل از اذان و اوقات شرعی ایام شهادت سردار شبکه قرآن و معارف سیما پخش دعاهای شهید سلیمانی  62
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 توضیحات زمان اجرا اجراکننـده عنـوان بـرنـامـه و اقدام

 پخش برنامه مصباح از باغ موزه دفاع مقدس ویژه ایام شهادت سردار قاسم سلیمانی ایام شهادت سردار شبکه قرآن و معارف سیما مصباح  63

 پخش زنده محافل انس با قرآن با همکاری ستاد قرآنی گرامیداشت شهید سلیمانی دی ماه 14تا  11 شبکه قرآن و معارف سیما محافل انس با قرآن  64

 ایام شهادت سردار شبکه قرآن و معارف سیما کلیپ و نماهنگ  65
مدافع کلیپ شهادت سردار سلیمانی با اجرای گروه سرود اسرا و نسیم قدر و نماهنگ 

 هایی با موضوع رشادت و شهید سلیمانیحرم و نماهنگ

 های مردمی در خصوص بزرگداشت شهید سلیمانی از سراسر کشورگزارش از فعالیت ایام شهادت سردار شبکه قرآن و معارف سیما روزنه  66

 های مختلفسلیمانی در مراسمسخنرانی سردار شهید  ایام شهادت سردار شبکه قرآن و معارف سیما سخنرانی شهید سلیمانی  67

 مستندهایی با موضوع شهید سلیمانی و مدافعان حرم ایام شهادت سردار شبکه قرآن و معارف سیما مستند مدافعان حرم  68

 شهید سردار سلیمانیمراسم گرامیداشت و پخش آرشیوی تشییع با شکوه  ایام شهادت سردار شبکه قرآن و معارف سیما مراسم گرامیداشت و پخش تصاویر آرشیوی  69

 ختم گروهی قرآن   70
شورای عالی قرآن 

 شهرداری تهران
  دی ماه

 های یس و الرحمنپویش تالوت سوره  71
شورای عالی قرآن 

 شهرداری تهران
  دی ماه

72  
ختم هزاران صلوات و قرائت زیارت عاشورا به نیت سردار 

 سلیمانی
شورای عالی قرآن 

 شهرداری تهران
  دی ماه

 محافل قرآنی با عنوان مرد میدانبرگزاری   73
شورای عالی قرآن 

 شهرداری تهران
  دی ماه

 مسابقه دلنوشته برای حاج قاسم سلیمانی  74
شورای عالی قرآن 

 شهرداری تهران
  دی ماه

 مسابقه نقاشی برای حاج قاسم سلیمانی  75
شورای عالی قرآن 

 شهرداری تهران
  دی ماه

 نامه شهید سلیمانیتحلیل وصیت  76
شورای عالی قرآن 

 شهرداری تهران
  دی ماه
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 توضیحات زمان اجرا اجراکننـده عنـوان بـرنـامـه و اقدام

 برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع سردار سلیمانی  77
شورای عالی قرآن 

 شهرداری تهران
  دی ماه

78  
افتتاح دارالقرآن مرکزی و کتابخانه قرآنی شهید سلیمانی 

 (16)منطقه 
شورای عالی قرآن 

 شهرداری تهران
  دی ماه

 


