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 درآمد

 انفتاح در كليدنقطه عزيمت در گشايش و تعالی آفاق فرهنگ و قرآن كريم تمسک به 

و تمدنی جامعه اسالمی است. انقالب اسالمی ايران براي  اجتماعی ،سياسی انسدادهاي

 اهلل عليه حمةرخمينی آن حضرت امام  بنيانگذار الهیدستيابی به اين نياز ديرينه با رهبري 

طريق تکاملی  العالیمدظلهاي اهلل خامنهشکل گرفت و با تداوم آن به دست حضرت آيت

  خود را پيش گرفت.

بودن است. [ 185]بقره  «هُديً للنّاس»و دايتگري براي همه مردم رسالت اين كتاب آسمانی ه

به استوارترين راه  [9اسراء ] «إنَّ هذا القُرآنَ يَهدي لِلَّتی هِیَ أقوَم: »طور كه خود گفتههمان قرآن

نمود عينی  ،هدايت قرآن به شرط اراده براي برقراري ارتباط و تعامل با قرآن .كندهدايت می

تعامل با قرآن در برگيرندة معنايی بسيار كلی و گسترده و شامل مراتب، ابعاد و يابد. می

گيرد. هاي گوناگون است كه برقراري هر نوع رابطة انسانی با قرآن را تحت پوشش میشاخه

ساز تقويت تعامل و ارتباط فردي و اجتماعی با قرآن و هاي قرآنی در كشور ما زمينهفعاليت

 ها و مقاصد قرآنی است.آرمانمقدمه دستيابی به 

شوراي عالی انقالب فرهنگی در صدد است تا كارنامه ملی سه حوزه قرآن، علم و  دبيرخانه

كتاب سال فرهنگ را به صورت كتاب سال تدوين و به منصّه ارزيابی نهد. در اين راستا، 

هرچند كتاب سال ها و نهادها است. نسخه فعلی دار انعکاس فعاليت قرآنی دستگاهقرآن آيينه

كه به تبيين هاي اخير دههدر  اي آغازينبا مطلوب بسيار فاصله دارد ولی به عنوان تجربه

 است. قابل توجهپردازد گرفته برخی نهادها در يک سال در امور قرآنی میهاي صورتتالش

كتاب سال قرآن  تاكوشد هاي آينده دبيرخانه شوراي توسعه فرهنگ قرآنی میدر سال

ميزان  در هااين فعاليت نتايج و آثار وردي ازهاي قرآنی، برآضمن بازتاب فرايندها و فعاليت

 شاءاهلل.گزارش كند؛ ان سنجش تمسک به قرآن را در سطح آحاد جامعه

 سیدسعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار

ی قرآن نامه، نخستين تجربه در نگارش سالايران سال قرآن جمهوري اسالمی تدوين كتاب

شد  انجام هااز دستگاهگزارش  مقدمات و درخواست اخذ 99نيمه دوم سال  از .است كشور

ويرايش  99در اسفند خيرها و مکاتباتی چندباره شد تا نهايتاً كه البته مقرون با برخی تأ

 در ، كتاب سال قرآن هر سالآتیهاي سالدر نظر است در . شود نخست اين گزارش تدوين

هاي قرآنی شاخصسنجه كننده كارنامه سال پيش از خود و و منعکسشود منتشر اوايل بهار 

 در ساحات فردي و اجتماعی باشد. 

و با توجه به نکات و تدوين كتاب ها تحليل و تجميع گزارشروش گردآوري و روند 

 است: به سامان رسيدهتعقيب شده و زير اصول 

ها و نهادها را های فعالیت و عملکرد قرآنی دستگاهکتاب سال قرآن فرایندها و خروجی .1

کند. لیکن از آنجا که هدف فعالیت قرآنی تحقق اهداف نظام توسعه گردآوری و ارائه می

ای قرآن هفرهنگ قرآنی مبنی بر تعمیم و تقویت ایمان و ارتباط و انس و در نهایت تحقق آموزه

های رفت در کتاب سال نتایج و آثار فعالیتو عترت در رفتار فردی و اجتماعی است انتظار می

های توسعه فرهنگ قرآنی سال نیز بازتاب یابد. لذا بدین منظور پیمایش ملی سنجش شاخص

 شاءاهلل از سال آینده نتایج آن در کتاب سال منتشر خواهد شد. قرآنی طراحی شده که ان

در  دستگاه 40اجراشده توسط هاي قرآنی فعاليتاجمالی  معرفیمتکفل  98سال كتاب  .2

هاي قرآنی كه هر سال در كشور انجام مسلماً حجم وسيعی از فعاليت است. اين سال

اميد است در سال آينده شود به دليل عدم ارائه گزارش در اين كتاب منعکس نشده است. می



به هر دليل موفق به ارائه گزارش نشدند همراهی بيشتري در اين زمينه  يی كههادستگاه

  .معمول نمايند

ها بدون هاي خوداظهاري دستگاهبر اعتماد به گزارش 98رويکرد كتاب سال  .3

سنجی و ارزيابی آنهاست. اما در آينده دركنار توصيف در زمينه ارزيابی نيز تالش صحت

 خواهد شد. 

سازي ادبيات ها به منظور همگنهاي اوليه ارسالی دستگاهگزارشتغييراتی كه در اهمّ  .4

 اعمال شده عبارت است از:

 ها در موارد الزماصالح و بازنويسی عناوين فعاليت -

 ها و بالتّبع تجميع كميت و اعتبار آنهاتركيب و تلفيق عناوين مشابه فعاليت -

 هاو حجم فعاليت اصالح كميت -

 ذكر شده است. ريال ميليون بهات اعتباردر اين كتاب ميزان مبالغ  .5

 تمهيدِ طريق،به عنوان  1398سال  اين مجموعه بر حسب مقدورات به سامان آمده و .6

هاي آتی با انجام پيمايش ساالنه و اهلل در سالشاءبراي ارائه كتاب سال قرآن است و ان

 خواهد شد.ها، بر غنا و اعتبار اين كتاب افزوده دريافت كامل و دقيق گزارش

  ند:قابل تقسيمگروه به دو از نظر فعاليت قرآنی ها و نهادهاي دولتی و عمومی دستگاه .7

هاي هايی هستند كه جامعه هدف آنها كاركنان دستگاه و حداكثر خانوادهدستگاه اول گروه

هاي مستقل هستند و فعاليت (ها عمدتاً فاقد بخش قرآنی )ساختارآنها هستند. اين دستگاه

هاي فرهنگی هاي آموزشی، روابط عمومی و حداكثر بخشقرآنی آنها حداكثر توسط بخش

  گيرند.صورت می

هايی هستند كه جامعه هدف آنها عموم مردم يا اقشاري از مردم هستند دستگاه دوم گروه

ها عمدتاً داراي بخش قرآنی شوند. اين دستگاهكه جزو كاركنان دستگاه محسوب نمی

كل، مركز، دفتر، معاونت يا سازمان قرآنی مستقل هستند كه در سطح اداره، اداره)ساختار( 

  است.

خود را ارائه كردند و از بين  98دستگاه گزارش سال  30هاي گروه اول از بين دستگاه .8

  دستگاه گزارش ارائه كردند. 12ها اين دستگاه



کال روند تجزيه و تحليل كه اين اشبوده  غيردقيقهاي ارسالی از گزارش زيادي تعداد .9

هاي آتی، شايسته است براي سال و مقايسه را دشوار و بعضاً با خطا پيش برده است.

ها با دقت بيشتري گزارش ارائه كنند. البته به منظور رفع اين اشکال در نظر است از دستگاه

 ها دريافت شود.سامانه گزارش يک سال آينده در بستر

ميسّر نشد و كتاب اين در براي درج مردمی  رد بخشامکان دريافت گزارش عملک .10

 اميد است در ادوار آتی اين مهم نيز محقق شود.

 هادستگاه قرآنی عملکردبه ارائه  اول بخش. است شده تنظيم بخشدو در  98كتاب سال 

 كارنامه و در قسمت دوم قرآنی امور تخصصی نهادهاي كارنامه پرداخته كه در قسمت اول

 ذكر شده است. قرآنی تخصصی غير نهادهاي

 بنديطبقه و شناسیگونه عملکرد بخش قبلی متوجه تحليل و بررسیبا  دوم بخش

 هايفعاليت و  قرآن ترويج و تبليغ، قرآنی پژوهش ،قرآن آموزش حوزه در چهار هافعاليت

 آنها شده است. سنجش و ليتحل و در مرحله بعد مديريتی و ايحوزه چند

 

 

 مقام رئیس و دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی قائم حمید محمدی
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گاهرقآنی  ملکردع  –بخش اول   اهدست
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 کارنامه نهادهای تخصصی امور قرآنی -الف

شود، بار عظيمی از هاي قرآنی كه در كشور انجام میحجم انبوه و گسترده فعاليت در ميان

بر عهده تعدادي از نهادهاي دولتی و عمومی كشور است كه عمدتاً به اجراي ها فعاليت

بخش  عنوان به همراهها اين دستگاه پردازند.هاي قرآنی تخصصی و ستادي و راهبري میبرنامه

 عبارتند از:قرآنی و حوزه فعاليت قرآنی آنها 

 بخش قرآنی نام دستگاه
 قرآنی حوزه فعالیت

 آموزش عمومی
پژ هش   
 آموزش عا ی

 تبلیغ

 * *   نهادهای قرآنی  ابسته به دفتر دفتر مقا  معظم رهبری
 * * * قرآن  معارف علو   گا دانشمرکز امور قرآنی /  سازمان ا قاف   امور خیریه
 * * * سازمان دارا قرآن ا کریم / حوز  هنری سازمان تبلیغات اسالمی

 * * * های قرآنی دانشگاهیانسازمان فعا یت جهاد دانشگاهیسازمان 
 *   * سیمای قرآن / رادیو قرآن سازمان ص ا   سیما

 *   * معا نت فرهنگی سازمان فرهنگ   ارتباطات اسالمی

 سپا  پاس اران انقالب اسالمی
 /  بسیج دارا قرآن

 کارگر   قرآن بنیاد خاتم اال صیا
*  *  

 *  * / خواهران  حوز  براداران های علمیهحوز مرکز م یریت 

 هانهاد مقا  معظم رهبری در دانشگا 
 معا نت فرهنگی 

 هاهای قرآنی دانشگا / شورای فعا یت
*   * 

  زارت آموزش   پر رش
 ریزی درسی / سازمان پژ هش   برنامه

 معا نت فرهنگی   پر رشی
*   * 

 *  * مرکز قرآن   عترت پزشکی زارت به اشت، درمان   آموزش 
 *   * معا نت فرهنگی  زارت علو  تحقیقات   فنا ری
 *     معا نت امور قرآن   عترت / معا نت فرهنگی  زارت فرهنگ   ارشاد اسالمی

 دستگاه 13هاي مکتوب و شفاهی از ، پس از پيگيري1398در راستاي تدوين كتاب سال قرآن  

دستگاه گزارش عملکرد خود را ارسال كردند كه ذيالً اسامی و  9قرآنی،  و نهاد تخصصی

دستگاه گزارشی از عملکرد قرآنی  4شود. متأسفانه در اين ميان، رؤوس عملکردشان آورده می

 ارائه نکردند كه عبارتند از:  1398خود در سال 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .1

 وزارت علوم تحقيقات و فناوري .2

 سازمان صدا و سيما .3
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 هاي علميهمركز مديريت حوزه .4

اعتبارات صندوق مشاركت توسعه فرهنگ قرآنی به  بودجه عمومی كشور و از یساالنه بخش

هاي گسترده رغم فعاليتيابد. اميد است اين چند دستگاه، علیاختصاص میدستگاه  13 اين

اهتمام ورزيده و با شفافيت در ارائه گزارش نه هاي آتی به امر ارائه گزارش ساال، در سالقرآنی

 .را فراهم آورنداعتبارات تخصيصی ها و وجب ارتقاي سطح كمّی و كيفی فعاليتعملکرد، م

مسلماً نتايج و خروجی كتاب ساالنه قرآن، پس از ارائه و بررسی در نهادهاي راهبري 

ماندهی و هماهنگی فعاليتهاي ريزي، سياستگذاري، ساهاي قرآنی كشور، در نحوه برنامهفعاليت

 قرآنی و به تبع آن تخصيص منابع و اعتبارات در سالهاي آتی تأثيرگذار خواهد بود.

ها به منظور تدوين كتاب سال، اولين تجربه خود را از آنجايی كه دريافت گزارش از دستگاه

بط ارائه ناقص و بعضاً مبهم و غيرمرت ،هاي دريافتیگذارد، بخشی از گزارشپشت سر می

اند. ليکن دبيرخانه شوراي توسعه فرهنگ قرآنی براي سال نخست، با رويکرد اعتماد به شده

پردازد و ارزيابی دقيق، صحت سنجی و اعتبارسنجی هاي دريافتی، به انعکاس آنها میگزارش

 تر انجام خواهد شد.ها از سال آينده به صورت جديگزارش
  



   1398 سال                                                                                                                                                                   ایران  اسالمی جمهوری قرآن سال کتاب

 

16 

 

 
 

گاهی  جهاد دانش
 

 

 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
 های پژ هشی   مطا عاتیاجرای طرح

سالمت  و )نیازسنجی کارشناسان و دانشجویان، قرآن
 تدوین تفسیر موضوعی و ...(، ساخت پرسشنامه، روان

 2825 گاهیاندانش طرح پژوهشی 8

2  

   استانی قرآن ملی هایاجرای طرح
به توان  16نماز، )دانشجو معلم قرآن، صحت قرائت 

مسابقه ، ةحفظ قرآن مشکو، دانشجو مت بر قرآن، 16

 (اینترنتی   پیامکی با محوریت سبک زن گی

  و عموم دانشجویان برنامه ملی 8

3  
 114فیلم نخستین جشنوار  اجرای 

 ای مبینثانیه
 1000 فیلم سازان قرآنی جشنواره 1

4  
ارائه خ مات ر انشناسی   مشا ر  

 تخصصی
 - عموم مردم مشاوره 18

5  
ر زرسانی سایت مرکز هارتقا   ب

 های قرآنی دانشجویانفعا یت
 200 عموم سایت 1

6  
)نذر علمی های قرآنی پویشبرگزاری 

 ر انشناسان   دانشجومعلمان قرآنی(
 150 عموم مردم پویش 2

7  
 ی آموزشیها  کارگا  هابرگزاری د ر 

   مشا ر  کارگا  ربیت مربی   م یر مه  کودک،)ت

  نفر 353برای  (...

 فعاالن قرآنی دوره 23

 

8  
طلوع ) استارتاپی هایر ی ادبرگزاری 

 (برکت   هکاتون
 رویداد 5

دانشگاهیان، صاحبان 
 ایده

1100 

  دانشگاهیان و عموم نشست 112 های تخصصی برگزاری نشست  9

10  
)نفس مطمئنه   آثار نمایشگا  برگزاری 

 منتخب هکاتون(
  عموم نمایشگاه 3

برنامه  دقیقه 413 کالکت 58 -های تلویزیونی برنامهتو ی    11
 تلویزیونی

 فیلم سازان قرآنی
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12  

به زبان فارسی ای تو ی  محتوای رسانه

)خبر، گزارش، یادداشت، گفتگو،   غیر آن 

 (، پر ن    یژ عکس

 عموم مردم خبر 104050

 

13  
)رایحه   مطا عات میان  تو ی    انتشار نشریه

 ای(رشته
 دانشگاهیان نشریه 25

 

14  
ها در نشست   حضور جذب   پذیرش

 های داخلی   خارجی  نمایشگا 
 نشست 14

و  دانشگاهیان
 صاحبان ایده

 

15  
در های قرآنی مردمی حمایت از تشکل

 های عمومی قرآن برگزاری آموزش
دوره  نفر 20.652

 آموزشی
 4087 عموم مردم

16  
های تخصصی ضبط   پخش نشست

 قرآنی
 فیلم سازان قرآنی فیلم دقیقه 8490

 

 10000 دانشگاهیان اندیشکده 1 طرح را  ان ازی ان یشک   تعا ن  17
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 بنیاد رفهنگی خاتم االوصیا
 

 کارگروه  قرآن و عترت

 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
د ر  آموزشی تربیتی حافظان ممتاز برگزاری 

 اسو  -نوجوان 
 نفر 60

حافظان ممتاز 
 نوجوان

2  
د ر  آموزشی تربیتی قاریان ممتاز برگزاری 

 اسو  -نوجوان 
 نفر 60

قاریان ممتاز 
 نوجوان

3  
د ر  مهارت افزایی مربیان طرح آیات برگزاری 

 ر یش
 نفر 100

مربیان 
 منتخب کشور

 نفر 1000 د ر  تربیت مربی جلسات قرآنی خانگیبرگزاری   4
مربیان 

 منتخب کشور

   سامان هی جلسات قرآنی خانگی احیا  5
جلسه  1000

 خانگی
 عموم

 اجرای طرح مساج  تراز  6
مسجد  20

  منتخب
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 سازمان بسیج مستضعفین کشور
 

 سال اجرا جامعه هدف عنوان  فعالیت ردیف

 98و  97 آحاد بسیجیان  صراطآموزشی اجرای طرح   1

 98 آحاد بسیجیان جشنوار  استع ادیابیبرگزاری   2

 98و  97 مناطق محروم گر   های جهادیاعزا    3

 98 نخبگان قرآنی بسیجی تربیت م رس قرآنی  4
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  سازمان دارالقرآن الکریم
 

 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
در برگزاری حمایت از تشکل های قرآنی مردمی 

 های عمومی قرآن آموزش
 4087 عموم مردم نفر 20.652

2  
-در برگزاری آموزشهای قرآنی مردمی حمایت از تشکل

 های تخصصی قرآن
 930 عموم مردم نفر 500

3  
های تربیت کادر متخصص حمایت از برگزاری د ر 

 قرآن کریم
 3650 فعاالن قرآنی نفر 1.317

4  
های آموزشی آشنایی با د ر اجرای حمایت از 

 سبک زن گی قرآنی
 4000 عموم مردم نفر 480

5  
های آشنایی با سبک کارگا  اجرایحمایت از 

 سه ر ز    یک ر ز زن گی قرآنی 
 0 عموم مردم 6200

6  
های آموزش تخصصی حمایت از برگزاری د ر 

 استع ادهای قرآنی
 3892 فعاالن قرآنی نفر 573

 1510 مردمعموم  نفر 650 حمایت از جلسات تفسیر قرآن   7

 آموزشی قرآنیکتب تو ی    انتشار   8
عنوان  10

 کتاب
 2000 عموم مردم

 تهیه محتوای آموزش ا کتر نیک   9
عنوان  5

 درس
 3000 عموم مردم

 های تخصصی علمی تشکیل کارگر    10
نفر  570

 ساعت
های کارگروه

 تخصصی
1300 

 4000 عموم مردم نفر 2.991 )ح اقل سه جزء(حمایت از تربیت حافظان قرآن کریم   11

12  
ارزیابی   اعطای م رک تخصصی به حافظان قرآن 

 کریم
 2400 فعاالن قرآنی نفر 8260

 1200 فعاالن قرآنی نفر 200 حمایت از برگزاری همایش تخصصی حافظان قرآن   13

 اعتبار به میلیون ریال
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 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

14  
های آموزشی م یران حمایت از برگزاری کارگا 

 های مردمیتشکل
 نفر 460

مدیران 
 مؤسسات

1000 

15  
ها، مراکز   فعاالن حمایت از مؤسسات، تشکل

 قرآنی مردمی
 7320 مؤسسات قرآنی مؤسسه 366

 2600 ناشران قرآن جزء 8117 مصاحفتصحیح کتابت آیات من رج در   16

 3720 عموم مردم محفل  1944 رمضان ی ما قرآن محافلحمایت از   17

18  
های قرآنی  یژ  دهه حمایت از اجرای برنامه

 انقالب اسالمیمبارک فجر 
 2100 عموم مردم برنامه 1684

19  
ها، نهادها   مراکز در اجرای مشارکت با دستگا 

 های قرآنیفعا یت
 500 ها دستگاه دستگاه 14

20  
برگزاری همایش آموزشی توجیهی رؤسای ادارات 

 هاامور قرآنی استان
 500 مدیران سازمان نفر 32

21  
اسالمی برگزاری نشست م یران کل تبلیغات 

 هااستان
 100 مدیران سازمان نفر 12

22  
های های ارزیاب   نظارت بر فعا یتاعزا  گر  

 هاقرآنی استان
 استان 15

ادارات کل 
 تبلیغات اسالمی

700 

23  
های خ مات ا کتر نیک   تأمین محتوای سامانه

 های اطالع رسانیپایگا 
 سامانه 4

-سازمان، استان

 هاها و تشکل
1460 

 10800 عموم مردم جلد 108.000 های آموزشیتوزیع کتابچاپ     24

 1500 عموم مردم جلد 5.000 چاپ   توزیع قرآن کریم  25

26  
های ها در مناسبتهای قرآنی به استاناعزا  گر  

 ملی مذهبی
 1000 عموم مردم نفر 100

 فعاليت 26 تعداد فعالیت:

 تبليغآموزش /  حوزه فعالیت:

 ريال اردميلي 65 :فعالیت اعتبار
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  سازمان اواقف و امور خیرهی
 

 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

 خیّرین موقوفه 144 ایجاد موقوفات قرآنی ج ی پیگیری   1

 خیّرین برنامه 43 احصا   اجرای امینانه نیات موقوفات قرآنی   2

 عموم مردم  اثر 6 ای تر یج  قف قرآنیتو ی  ه فمن  آثار هنری   رسانه  3

4  
با محوریت موسسات  های تربیت حافظان قرآنحمایت از طرح

 قرآنی مرد  نهاد
 هزار 110

 ءزنفرج
 عموم مردم 

 عموم مردم  موسسه 1 های آموزشی قرآن در کشورمشارکت در اجرای برنامه  5

6  
برگزاری همایش آموزشی   توجیهی ر سای ادارات   

 کارشناسان قرآنی
 همایش 4

کارشناسان 
 قرآنی سازمان

7  
)آیین ترتیل خوانی    در بقاع متبرکه یهای قرآناجرای فعا یت

 (جزء خوانی، محافل انس ، کرسی تال ت، جلسات مفاهیم   تفسیر قرآن
 عموم مردم  محفل 1405

 فعاالن قرآنی نفر 300 حافظان   قاریان قرآنارائه شهریه دانشجویی به   8

 عموم مردم  جلد هزار 45 چاپ   توزیع مصحف قرآن کریم   9

10  
ستاد عا ی هماهنگی   نظارت بر مسابقات از طریق 

 هماهنگی مسابقات قرآن کریم کشور 
 هادستگاه مرحله 4

11  
سازی   اعزا  کار ان حفاظ، قاریان   دا ران به آماد 

 ا مللی سایر کشورها مسابقات بین
 قاریان و حافظان  مسابقه 10

 مسابقه 2 ا مللی قرآن کریمبرگزاری مسابقات بین  12
فعاالن قرآنی 
 داخل و خارج

 فعاالن قرآنی مسابقه 882  برگزاری مرحله شهرستانی   استانی مسابقات قرآنی  13

 فعاالن قرآنی مسابقه 2 برگزاری مرحله کشوری مسابقات قرآنی   14

 

 فعاليت 14 تعداد فعالیت:

 آموزش / تبليغ فعالیت:حوزه 
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 اسالمی ارتباطات و رفهنگ سازمان
 

 
 جامعه هدف عنوان  فعالیت ردیف

 اقشار مختلف مردم نماین گی فرهنگی در جهان 82در  برگزاری مسابقات قرآنی  1

  اعزا  قاری   برگزاری محافل قرآنی  2

 قرآنی فعاالن های تربیت مربی قرآنیبرگزاری د ر   3

 اقشار مختلف مردم های آموزشی عمومی  قرآن کریمبرگزاری د ر   4

 سسات بومیؤم های قرآنی موسسات بومیحمایت از فعا یت  5

 فرهیختگان و پژوهشگران های دینیتامین محتوای تو ی  کتاب  6

 سسات بومیؤم تامین محتوای فضای مجازی  7

 مختلف مردماقشار  های قرآنی ما  مبارک رمضانبرگزاری هفته  8

  برگزاری جشنوار  قرآنی  9

 سسات بومیؤکارشناسان م تهیه اطلس قرآنی  10

 سسات بومیؤکارشناسان م سیشنامطا عه نیاز سنجی   آسیب  11

 دانشگاهیان و فرهیختگان  های قرآنیبرگزاری نشست  12

 سسات بومیؤم های چاپ ج.ا.ایران به دارا قرآن هاقرآن یاه ا  13

 سسات بومیؤم قرآنیتوزیع اقال    14

15  
ارتباط   تعامل با مراکز قرآنی   فعاالن این حوز  در 

 سرتاسر جهان
 سسات بومیؤکارشناسان م

 

 فعاليت 15 تعداد فعالیت:

 آموزش / تبليغ حوزه فعالیت:
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  رهبری معظم مقام اهی رقآنی دفترنهاد
 

 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت 

  کارشناسان  نشست 5 کتابت   قرائت تخصصی هاینشستبرگزاری   1

2  
 رهبر محضر در کاتبان آثار نمایشگا  برگزاری

 انقالب معظم
  مسئوالن نظا  نمایشگا  1

3  
 مرتبط با های تخصصی علو کتاب تأ یف ت  ین  

 کتابت   قرائت
  کاتبان قرآن عنوان 11

مرد  عمو  مصحف 1 تهیه مصحف با حاشیه ر ایات اهل بیت )ع(  4  1500 

 مختلف مصاحف آراییصفحه   طراحی  5
180.000 

 مصحف
  عمو 

  عمو   مصحف 2  یکتابت مصحف خط  6

 2000 ص ا   سیما شبکه  20 های قرآنی ص ا   سیمانظارت بر برنامه  7

 دقیقه 3000 دینی اتقرائت قرآن   نغمزمینه تو ی ات ا گو در   8
   ص ا   سیما

 عمو 
800 

جلسه 70 ی قرائتها   جلسات ارتقاد ر برگزاری   9  
   قاریان 

 خوانن گان نغمات
720 

10  
قاریان   ارزیابی   اعطای م رک تخصصی به 

 قرائت م رسان
 1400  قاریان نفر 300

نشست 5 قرائت های تخصصینشستبرگزاری   11  
   قاریان 

 خوانن گان نغمات
1700 

 400 عمو     قاریان کرسی 100 های تال ت قرآنکرسیبرگزاری   12

 عنوان  3 (کتاب   نشریه) تو ی  آثار علمی   پژ هشی  13
   قاریان 

 خوانن گان نغمات
600 

14  
خوانی قرآن در ما  رمضان سامان هی محافل جزء

 )با پخش زن   از رسانه ملی(در سراسر کشور 
 - عمو  مرد  محفل  30

نفر 20های موردی از فعاالن   خادمان حوز  حمایت  15   500 فعاالن قرآنی 
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 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت 

 ایشان مشکالتپیگیری   قرائت 

16  
های تواشیح به اعزا  اساتی ، قاریان، حافظان   گر  

 خارج از کشور
نفر 110   فعاالن قرآنی 

17  
، قاریان   دا ران غیرایرانی جهت تاداندعوت از اس

 های داخلیبرنامهحضور در 
نفر 14   فعاالن قرآنی 

18  
ای توانمن ی د ر های ها   ارزیابیبرگزاری آزمون

 های تبلیغی خارج از کشور()در مراسم حج   در مأموریتقاریان 
  فعاالن قرآنی آزمون 1
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گاهها رد رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد   دانش
 

 
 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
های دانشگاهی ها   فعا یتحمایت از آموزش

 در حوز  حفظ قرآن کریم
 دانشجویان جلسه 80

2  

آموزش، توانمن سازی   حمایت از فعاالن 

قرآنی   تجهیز کانونهای قرآن   عترت 

دانشگاهها در حوز  فعا یتهای حوز  آموزش 

 عمومی قرآن 

 دانشجویان کانون 50

3  
مطا عه نیاز سنجی   ایجاد سامانه آموزشی 

 فعاالن قرآن   عترت
 دانشجویان سامانه 1

 دانشجویان دانشجو 300.000 قرآن   عترتبرگزاری جشنوار  ملی   4

 دانشجویان جلسه 1000 برگزاری د ر  های نهضت تفسیر قرآن  5

 دانشجویان نفر جزء 20000 تربیت حافظان قرآن کریم  6

 دانشجویان محفل 600 برگزاری محافل قرآنی   7

 دانشجویان مسابقه 300 برگزاری مسابقه کتابخوانی  8

 دانشجویان 10000 کریمت ریس در س معارف قرآن   9
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 وزارت آموزش و رپورش 
 معاونت پرورشی و فرهنگیکل قرآن، عترت و نماز اداره

 
 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
مسابقات قرآن، عترت   نماز برگزاری 

 آموزاندانش
 آموزاندانش نفر 5.500.000

 آموزاندانش نفر 2.800.000 قرآن کریما  حفظ جزء سی  2

 آموزاندانش نفر 1.800.000 حفظ موضوعی   حفظ ترتیبی قرآن کریم  3

 درصد مدارس 80 محفل استماع قرآن یا محافل نوربرگزاری   4
آموزان و دانش

 فرهنگیان

 آموزاندانش دارالقرآن 750 های دارا قرآنفعا یتحمایت از   5

6  
سرایی قرآن م یحهبرگزاری همخوانی   

 کریم
 آموزاندانش گروه 1000

7  

   هاتوانمن سازی م یران دارا قرآن

کارشناسان   کارشناس مسئوالن   رؤسای 

 ادارات قرآن، عترت   نماز

 کارشناسان قرآنی نفر 1000

8  
مسابقات قرآن، عترت   نماز برگزاری 

 فرهنگیان
 فرهنگیان نفر 350.000

 

 فعاليت 8 تعداد فعالیت:

 تبليغآموزش /  حوزه فعالیت:

 

  

 اعتبار به میلیون ریال



   1398 سال                                                                                                                                                                   ایران  اسالمی جمهوری قرآن سال کتاب

 

28 

 

 

 وزارت رفهنگ و ارشاد اسالمی 
 معاونت قرآن و عترت

 
 اعتبار حجم واحد عنوان  فعالیت ردیف

 28400 200 عنوان های برنامه محور مؤسسات قرآنیکمک به اجرای طرح  1

2  
با رویکرد مؤسسات مردمی  های آموزشیحمایت از اجرای دوره 

 ترویج سبک زندگی اسالمی 
 21000 260 دوره

 1000 5 کارگاه های توانمندسازی مدیران مؤسسات حمایت از کارگاه   3

 1000 40 اثر حمایت از تولید آثار قرآنی ویژه کودکان و نوجوانان   4

5  
آموزان برتر و آموزان و صحیفهتجلیل از قرآن آموزان، نهج

 پژوهشگران نهج البالغه و صحیفه سجادیه
 4600 500 نفر

 8000 30 جشنواره کمک به اجرای جشنواره ملی و بین المللی آیات  6

 10000 30 نمایشگاه های جشن رمضان استانی و شهرستانیمشارکت در برگزاری نمایشگاه  7

 7100 35 عنوان استانی و خارج کشورهای قرآن و عترت کمک به برگزاری هفته  8

 3000 10 طرح ترویجی ویژه مناطق محروم های تبلیغیکمک به اجرای طرح  9

 1360 2 سامانه تأمین محتوا و تکمیل سامانه جامع قرآنی و فاز دوم سمات  10

 5500 30 برنامه های قرآن و عترتراهبری و نظارت بر فعالیت  11

 59000 2 نمایشگاه المللی قرآن تهران و مشهدکمک به برگزاری نمایشگاه بین  12

 8659 3 استودیو اندازی استودیوهای تخصصی قرآنیطراحی، تجهیز و راه  13

 3800 9 مطالعه قرآنی ترویجیاجرای مطالعات ملی تبلیغی  14

15  
دو )طرح تالوت، ترویجی قرآنی های ملی تبلیغیحمایت از طرح

 (انجمن خادمان قرآن ،ساالنه جایزه ویژه نهج البالغه
 4400 3 طرح

 542 12 نشریه به ویژه در حوزه کودک و نوجوانای حمایت از انتشار مطبوعات حرفه  16

 

 

 

 اعتبار به میلیون ریال
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 مصوبات شورای توسعه رفهنگ رقآنی 

 

 

 عنوان  مصوبات نام 

شورای توسعه 

 فرهنگ قرآنی

های  اح   مصوب ستاد راهبری نقشه مهن سی فرهنگی برای هماهنگی ردیفماد  .1

 کشور با اسناد راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی اعتبارات الیحه ساالنه بودجه

نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان   اصالحیه آیین .2

 98قاریان برای اجرا در سال 

نویس ماد   اح   اخذ شناسه ملی صن  ق مشارکت توسعه فرهنگ تصویب پیش .3

 ی قرآنی از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها   مؤسسات غیرتجار

انتخاب اعضای کمیته تخصیص صن  ق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی   اعضای  .4

 بازرسان صن  ق مشارکت
کمیسیون توسعه 

آموزش عمومی 

 قرآن کریم
 شناسنامه اق امات ملی سن  راهبردی آموزش عمومی قرآن کریمتصویب 

کمیسیون توسعه 

های تبلیغی فعا یت

 تر یجی قرآن کریم

 های تبلیغی تر یجی قرآنی کشورهماهنگی   ارزیابی فعا یتنامه رص ، آیین .1

 های تبلیغی تر یجی قرآن سازی سن  راهبردی توسعه فعا یتماد   اح   اجرایی .2

 های تبلیغی تر یجی قرآن کریمهای توسعه فعا یتاصالح شاخص .3

 نامه برگزاری جلسات کمیسیوناصالح آیین .4
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 امور قرآنیجمع بندی عملکرد نهادهای تخصصی 

دستگاه  4نهاد تخصصی امور قرآنی كشور،  13طور كه پيشتر ذكر شد از ميان همان .1

اند كه عبارتند از: وزارت بهداشت، درمان و ارائه نکرده 1398گزارشی از عملکرد خود در سال 

آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، سازمان صدا و سيما و مركز مديريت 

 علميههاي حوزه

اند كه عملکرد آنها تأثير چهار دستگاه مذكور جزء نهادهاي اصلی و تخصصی قرآنی .2

بسزايی در مسير توسعه فرهنگ قرآنی كشور دارند. سازمان صدا و سيما با حجم انبوه برنامه 

هاي متعدد در توليد و راهبري آموزش قرآنی و مخاطب گسترده آن، وزارت علوم با فعاليت

هاي متوع تبليغی، هاي علميه كشور با برنامهپژوهشهاي قرآنی كشور، حوزهعالی قرآنی و 

آموزشی و پژوهشی قرآنی و وزارت بهداشت با تعداد وسيع مخاطب مستقيم و غير مستقيم آن 

اي قرآن و سالمت، حکايت از اهميت رشتههاي ميانو ظرفيت عظيم در حوزه مطالعات و برنامه

 ها دارد.جايگاه و عملکرد اين نهاد

هاي قرآنی كشور، هاي اساسی در زمينه ارزيابی، مديريت و راهبري فعاليتيکی از چالش .3

هاي دريافتی اين هاي غيرشفاف، مبهم، كلی و بعضاً غيرواقعی است كه گزارشارائه گزارش

رغم ارائه كاربرگ تکميل گزارش ها نيستيم. متأسفانه علیمجموعه نيز خالی از اينگونه گزارش

امکان مشاوره و راهنمايی تدوين گزارش، بسياري از دستگاهها باوجود تخصصی بودن  و

 اند. هاي كلی و غيردقيق اكتفا نمودهفعاليتشان در حوزه قرآن كريم، به ارائه گزارش

گيران ارائه گزارش و صرفاً رفع تکليف از يک سو و عدم توجه ويژه تصميم توجهی بهكم

منابع و اعتبارات مبتنی بر نتايج گزارش از سوي ديگر، مزيد بر علت قرآنی كشور در تخصيص 

ها اهتمام و توجه چندانی به ارائه گزارش دقيق، شفاف و واقعی ارائه شده كه بسياري از دستگاه

 نمايند.

به عنوان يکی از  هاي خود ارائه كرده وگزارش تفصيلی از فعاليت جهاد دانشگاهی .4

رويداد  5دوره آموزشی،  23طرح تبليغی،  8مطالعه قرآنی،  8 يبه اجرا هاي فعالدستگاه

 104هزار دقيقه برنامه تلويزيونی، توليد  9نمايشگاه، توليد  2نشست تخصصی،  126استارتاپی، 

 .اهتمام ورزيده استاندازه انديشکده تعاون شماره نشريه و راه 25هزار خبر قرآنی، چاپ 
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عنوان فعاليت  26به سازمان تبليغات اسالمی، با ارائه سازمان دارالقرآن الکريم وابسته  .5

رود قرآنی در حوزه آموزش و تبليغ قرآن، از جمله نهادهاي تخصصی قرآنی كشور به شمار می

هاي قرآنی كشور، با مديريت و راهبري مستقيم يا غيرمستقيم كه ساالنه حجم وسيعی از فعاليت

توان به برگزاري حدود می 98هاي اين نهاد در سال مهترين برناشود. از مهماين نهاد اجرا می

هزار نفر جزء حفظ قرآن،  9نشست تخصصی، حمايت از تربيت حدود  42هزار دوره آموزشی، 

مؤسسه قرآنی، حمايت از  366نفر، حمايت از  8260اعطاي مدرک تخصصی حفظ قرآن به 

هزار  5آموزش قرآن و هزار كتاب  108محفل قرآنی، چاپ و توزيع  3500اجراي حدود 

 مصحف قرآن كريم اشاره نمود.

سازمان اوقاف و امور خيريه نيز به عنوان يکی از نهادهاي اصلی و تخصصی قرآنی  .6

هاي آموزش و تبليغ قرآن پرداخته عنوان فعاليت در حوزه 14به ارائه  98كشور، براي سال 

زار نفر جزء حفظ قرآن، ه 110موقوفه جديد قرآنی، حمايت از تربيت  144است. ايجاد 

نفر حافظ و قاري،  300محفل قرآنی در بقاع، پرداخت شهريه دانشجويی به  1400برگزاري 

مرحله مسابقه ملی و بين المللی از  900هزار جلد مصحف، برگزاري حدود  45چاپ و توزيع 

 است. 98هاي قرآنی اين نهاد در سال مهمترين برنامه

به عنوان يکی از نهادهاي تخصصی قرآنی در ظم رهبري نهادهاي قرآنی دفتر مقام مع .7

هاي مفصلی از فعاليت سه بخش زيرمجموعه خود ارائه زمينه قرائت و كتابت قرآن گزارش

نشست تخصصی  10شده است. برگزاري  خالصهفعاليت عنوان  18در كرده كه اين موارد 

شبکه صدا و  20هاي قرآنی كتابت و قرائت، تهيه مصحف با حاشيه روايات، نظارت بر برنامه

 30كرسی تالوت، ساماندهی  100نفر، برگزاري  300سيما، اعطاي مدرک تخصصی قرئت به 

 . م آنهاستاهمبلغ قرآنی از  120محفل جزءخوانی قرآن و اعزام داخلی و خارجی حدود 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان نهاد متولی حوزه تبليغ و ترويج قرآن كريم،  .8

داراي بيشترين تنوع در جنس فعاليت قرآنی است. حمايت از مؤسسات، توليد آثار قرآنی، 

هاي اي از فعاليتبرگزاري جشنواره، نمايشگاه و مسابقات قرآنی و فعاليتهاي هنري قرآنی نمونه

به صورت  كه رود. در گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیرآنی اين حوزه به شمار میق

 نشده است. ها قيدبرنامهعنوان برنامه ذكر شده كه بعضاً جزئيات  16، غيررسمی دريافت شده
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 5دوره آموزشی،  260هاي قرآنی اين دستگاه عبارتند: حمايت از ترين برنامهبرخی از مهم

جشنواره ملی و  30فعال قرآنی، برگزاري  500اثر قرآنی، تجليل از  40، توليد كارگاه آموزشی

المللی قرآن كريم و هفته قرآن و عترت، برگزاري نمايشگاه بين 35بين المللی آيات، برگزاري 

  ديو تخصصی قرآن.واست 3تجهيز 

وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی حوزه آموزش عمومی قرآن كشور،  .9

هاي رغم انباشت وسيع فعاليتعلی است.قرآنی كشور نهاد ترين گسترده و ترينبپرمخاط

هاش عمدتاً به اهتمام فعاليت قرآنی كشور، خصوصاً در زمينه درس قرآن در مدارس، گزارش

 .اختصاص داردهاي ترويجی قرآنی با محوريت مسابقات و فعاليت معاونت پرورشی و فرهنگی

هاي قرآنی كشور ضعف در نظارت و ارزيابی درون و برنامهيکی از نقاط ضعف عموم  .10

هاي قرآنی، به شکل يکسان، مشابه و كم هاي قرآنی است. لذا نوعاً برنامهبرون سازمانی برنامه

كمتر شود و بعضاً با وجود دو سه دهه فعاليت قرآنی، مخاطب و تکراري هر ساله برگزار می

 .اردد تناسب با مقتضيات زمانهو روزآمدي 

مسابقه  :شودهاي قرآنی كشور، در سه الی چهار جنس برنامه خالصه میغالب برنامه .11

هاي با وجود ظرفيت گسترده فعاليت .قرآن، محفل قرآنی، دوره روخوانی قرآن و حفظ قرآن

معموالً از اين  هاي قرآنیهاي مختلف مانند هنر قرآنی، مطالعات و استارتاپقرآنی در حوزه

 شود.می امکان غفلت

بستر وسيع و واقعی فضاي مجازي، خصوصاً در شرايط كنونی كشور و شيوع ويروس  .12

گيرتر و هاي مختلف چشمهاي قرآنی در اين بستر در حوزهكند كه ورود فعاليتكرونا اقتضا می

هم به صورت ابتدايی و  دستگاه آن چندهاي احصا شده، به جز تر باشد. در ميان برنامهجدي

هاي قرآنی خصوصاً در حوزه توليد محتواي فضاي نشر اطالعات، از ظرفيت آموزهصرفاً 

 مجازي استفاده چندانی نشده است.

توليد آثار و محصوالت قرآنی ويژه كودک و نوجوان و پرهيز واردات محصوالت خارجی  .13

مشابه، خصوصاً در اجراي شعار مقام معظم رهبري در چند سال اخبر مبنی رونق توليد از 

اميد است  كهبه آن اهتمام خاصی نشده  98ضرورياتی است كه پيش از اين و همچنين در سال 

 هاي قرآنی به اين حوزه اختصاص يابد.گيري از فعاليتهاي بعدي درصد چشمدر سال
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 کارنامه نهادهای غیر تخصصی قرآنی -ب

اين است كه به لطف يکی از مزاياي استقرار حکومت اسالمی در ايران پس از انقالب اسالمی 

هاي قرآنی در ميان كارمندان و ها و نهادها نسبت به آموزش و ترويج آموزهالهی همه دستگاه

كه عمدتاً فاقد ساختار  نهادها ايناز  هاي آنها اهتمام داشته و دارند.كاركنان خود و نيز خانواده

فرهنگی و روابط عمومی  را از طريق واحدهايهاي قرآنی فعاليت هستند قرآنیامور  مختص

ه است. عمده فعاليت اين با عنوان نهادهاي غيرتخصصی ياد شد در اين مجموعه كننداجرا می

است. اسامی  آموزش عمومی و تبليغ و ترويج قرآنيعنی سازي قرآنی فرهنگنهادها در حيطه 

 :عبارت است از ارائه كردند گزارش ی كهنهادهاي

  تجارت بانک .1

  مركزي بانک .2

  مسکن بانک .3

  اتمی انرژي سازمان .4

  بهزيستی سازمان .5

  اجتماعی تأمين سازمان .6

  كشور احوال ثبت سازمان .7

 كشور آموزش سنجش سازمان .8

  كشور برداري نقشه سازمان .9

 راديويی مقررات تنظيم سازمان .10

  فنی و اقتصادي گذاريسرمايه سازمان .11

  كشور مالياتی امور سازمان .12

  تمليکی اموال آوريجمع سازمان .13

  رجا ريلی نقل و حمل شركت .14

  اميد كارآفرينی صندوق .15

  ايران آمار مركز .16

  ارس آزاد منطقه .17

  اروند آزاد منطقه .18

  انزلی آزاد منطقه .19

  چابهار آزاد منطقه .20

  كيش آزاد منطقه .21

  قشم آزاد منطقه .22

  جمهوري رياست نهاد .23

  كشور عمومی هايكتابخانه نهاد .24

  اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت .25

 ايران دولتی بازرگانی تخصصی مادر شركت .26

  مسلح نيروهاي پشتيبانی و دفاع وزارت .27

  شهرسازي و راه وزارت .28

  تجارت و معدن صنعت، وزارت .29

  نيرو وزارت .30
 

 شود.در ادامه گزارش هر يک از اين نهادها به تفکيک ارائه می
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  تجارت بانک
 

 
 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

 210 کارکنان   خانواد  نفر 1000د ر   1 مسابقه حفظ قرآن کریمبرگزاری   1

 70 کارکنان استان تهران نفر 170د ر   1 مسابقه مؤذنین آسمانیبرگزاری   2

3  

مسابقه حفظ   قرائت  یژ  برگزاری 

 خواهران
 70 کارکنان استان تهران نفر 80د ر   1

 

 فعاليت 3 تعداد فعالیت:

  دوره 3 حجم فعالیت:

 نفر 1250 جذب مخاطب:

 تبليغ حوزه فعالیت:

 ميليون ريال 350 :فعالیت اعتبار

 

 

 

 

  

 اعتبار به میلیون ریال
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 رمزکیبانک 
 

 
 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

 60 کارکنان نفر 30 نآهای آموزش قرائت قربرگزاری کالس  1

 40 کارکنان   خانواد  نفر 50 )حفظ، قرائت   ترتیل(برگزاری مسابقات قرآن   2

  کارکنان مصحف 200 هانمازخانه های ق یمیجایگزینی قرآن  3

4  
تق یر از فعاالن   خادمان قرآن   نماز 

 )خاد  قرآن، قاری، ادعیه خوان، مؤذن، مکبر   ...(
 70 کارکنان نفر 35

 - کارکنان ر ز 230 هادر نمازخانه یک صفحه قرآنر زانه قرائت   5

6  
در  یک حزب در ما  رمضانر زانه قرائت 

 هانمازخانه
 - کارکنان ر ز 20

 

 فعاليت 6 تعداد فعالیت:

 مصحف 200/  نفر 115/ مسابقه  يک حجم فعالیت:

 تبليغ آموزش /  فعالیت: حوزه

 ميليون ريال 170 :فعالیت اعتبار

 اعتبار به میلیون ریال
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 انک مسکنب
 

 
 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
ر خوانی   های آموزش برگزاری د ر 

 خوانی قرآن کریمر ان
نفر  27200

 ساعت
 100 کارکنان

2  

برگزاری پانزدهمین د ر  سراسری 

مسابقات قرآن کریم در د  مرحله 

 مق ماتی   نهایی

 260 کارکنان نفر 400

3  
برگزاری جلسات جزءخوانی   تفسیر 

 قرآن کریم در ما  مبارک رمضان
 390 کارکنان نفر 70روزانه 

 165 کارکنان نفر 2000 مسابقات اینترنتی ما  رمضانبرگزاری   4

 

 فعاليت 4 تعداد فعالیت:

 دوره مسابقه 2آموزشی / دوره  34 حجم فعالیت:

 نفر 10.000 جذب مخاطب:

 تبليغآموزش /  حوزه فعالیت:

 ميليون ريال 910 :فعالیت اعتبار

 

  

 اعتبار به میلیون ریال
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 سازمان ارنژی اتمی
 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
به صورت  بارگذاری محتوای قرآنی در  ب سایت

 ماهیانه )نطنز   قم(
 ماهانه

کارکنان و 
 خانواده

 

2  
با موضوع  برپایی نمایشگا  قرآن   نمایشگا  کتاب

 قرآن )نطنز   قم(
1 

 نمایشگاه
کارکنان و 

 خانواده
 

3  
 ت بر قرآن ،ر خوانیتفسیر، برگزاری جلسات  

 تهران( ،)اراک، ا برز، اصفهان، یزد، بناب
 هفتگی

کارکنان و 
 خانواده

 

4  
 یژ  ما  رمضان برگزاری جلسات محفل انس با قرآن 

 )تهران(
 روزانه

کارکنان و 
 خانواده

271 

5  
  اه ای یک جل  قرآن جمعی قرآن برگزاری ختم دسته

 کنن   در ما  رمضان )اصفهان(کریم به نفرات شرکت
 ماه 1

کارکنان و 
 خانواده

4 

6  
های )رشتههای آموزشی قرآن کریم برگزاری د ر 

 خوانی، قرائت   حفظ( )اراک، تهران، اصفهان، بوشهر(ر ان
 دوره 7

کارکنان و 
 خانواده

46 

7  
با محورهای تحقیق در قرآن، نقاشی، ر خوانی برگزاری مسابقه 

   تفسیر )اصفهان(
 دوره 1

کارکنان و 
 خانواده

10 

8  

ما  در برگزاری مسابقه حفظ سور  نبا   فجر 

برای فرزن ان نوجوان همکاران     اه ای جوایز محر    صفر 

 )نطنز   قم(
 دوره  2

کارکنان و 
 خانواده

10 

 دوره  3 )نطنز   قم   بوشهر( مختلفقرآنی  برگزاری مسابقات  9
کارکنان و 

 خانواده
29 

10  
کریم برگزاری هشتمین د ر  مسابقات قرآن 

 ای کشورصنعت هسته
 مرحله 9

کارکنان و 
 خانواده

 

 روزانه بع  از نماز جماعت )نطنز   قم(تفسیر کوتا  قرآن کریم   11
کارکنان و 

 خانواده
 

12  
)نطنز    ها   ...خوانتق یر از قاریان، مؤذنان، ترجمه

 قم(
 دوره  1

کارکنان و 
 خانواده

20 

13  
مبارک رمضان )نطنز در ما  حزب قرآن قرائت ر زانه یک 

   قم(
 روز 20

کارکنان و 
 خانواده

 

 اعتبار به میلیون ریال
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14  
همرا  با ترجمه )نطنز   هفتگی یک صفحه قرآن قرائت 

 قم(
 هفتگی

کارکنان و 
 خانواده

 

 دوره 1 های سایت   کمپ مسکونی )بوشهر(در نمازخانهختم قرآن   15
کارکنان و 

 خانواده
 

 دوره  1 )نطنز   قم(دعوت از اساتی  قرآنی، مفسرین   ...   16
کارکنان و 

 خانواده
30 

17  
خوانی، د ر  آموزش ر خوانی، ر انبرگزاری 

 به شیو  ا کتر نیکی )تهران(تفسیر آیات 
 دوره 1

کارکنان و 
 خانواده

 

18  
های صوتی قاریان همکار برگزی   ضبط فایل

   پخش صوت ایشان قبل از اذان ظهر )نطنز   قم(مسابقات 
 روزانه

کارکنان و 
 خانواده

 

19  
 -مشارکت در طرح فراگیر حفظ جزء سی قرآن 

 )تهران(بشارت 
 

کارکنان و 
 خانواده

 

 

 فعاليت 19 تعداد فعالیت:

 دوره  3 حجم فعالیت:

 تبليغآموزش /  حوزه فعالیت:
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 بهزیستیسازمان 
 

 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
ا مللی قرآن مسابقات بینبرگزاری 

  یژ  نابینایان جهان اسال 
 6000 نابینایان دوره 1

2  
های فرهنگی برگزاری جشنوار 

 آموزشی قرآن   عترت
 7000 جامعه هدف سازمان دوره 1

3  
های آموزش برگزاری د ر 

 غیرحضوری حفظ قرآن کریم
 2200 جامعه هدف سازمان دوره 2

4  

 درهمکاری با مؤسسات قرآنی 

تو ی    توزیع قرآن کریم به خط 

 بریل

 700 نابینایان سری 80

5  
های حضوری آموزش برگزاری د ر 

 تخصصی قرآن 
 500 نابینایان دوره 2

 1000 جامعه هدف سازمان محفل  34 برگزاری محافل انس با قرآن   6

7  
ا مللی تجلیل از نا  آ ران قرآنی بین

 نابینایان   معلوالن
 400 معلوالننابینایان و  1

  - 1 تشکیل شورای عا ی قرآن سازمان  8

کارکنان  و ، مراکز شبه خانواده ،زنان سرپرست خانواده ،سالمندان ،مهدهای کودک ،نابینایان، معلوالنجامعه هدف سازمان * 

 خانواده کارکنان هستند.
 

 فعاليت 8 تعداد فعالیت:

 تبليغ حوزه فعالیت:

 ميليون ريال 17.800 :فعالیت اعتبار

 
 

 اعتبار به میلیون ریال
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 سازمان تأمین اجتماعی 
 

 
 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  

برگزاری بیست   یکمین د ر  

های حفظ قرائت در رشتهمسابقات قرآن 

 ترتیل   مفاهیم

 - کارکنان -

2  
برای  برگزاری د ر  آموزش قرآن

 نفرات برتر مسابقه قرآن
  کارکنان نفر 350

 3500 کارکنان 3500 طرح هر ر ز یک آیه قرآناجرای   3

 

 

 فعاليت 3 تعداد فعالیت:

 تبليغآموزش /  حوزه فعالیت:
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  سازمان ثبت احوال کشور
 

 
 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

 کارکنان نفر 70 برنامه ضیافت نور   توزیع کتاباجرای   1

 کارکنان  نفر 50 آموزش ر ان خوانی   تجوی  قرآن کریم  2

 کارکنان  نفر 50 تفسیر قرآن کریمجلسات بیان   3

 

 فعاليت 3 تعداد فعالیت:

 نفر 170 جذب مخاطب:

 تبليغآموزش  /  حوزه فعالیت:
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  سازمان سنجش آموزش کشور
 

 
 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
قانون اعطای م رک کارشناسی   اجرای 

 حافظان قرآن کریمباالتر به 
 حافظان کل قرآن مجید نفر 364

2  

شورای عا ی انقالب  299مصوبه  اجرای

مبنی بر پذیرش ب  ن کنکور د  نفر از کسانی که  فرهنگی

ا مللی قرائت قرآن کریم رتبه ا ل را هر سا ه در مسابقات بین

 کنن .کسب می

 نفر 1
رتبه اول قرائت قرآن 

 المللیمسابقات بین

3  

شورای عا ی انقالب  757مصوبه  اجرای

: اعطای مزایا   تسهیالت به دارن گان مبنی بر فرهنگی

های تخصصی درجه یک   د  حفظ، قرائت   آموزش گواهینامه

 قرآن کریم

 نفر 1
های دارندگان گواهینامه

تخصصی درجه یک و 
 دو 

4  

شورای عا ی انقالب  190مصوبه  اجرای

قرآن مجی  در  پذیرش حافظان کل :مبنی بر فرهنگی

 های دانشگاهی ب  ن شرکت در آزمون سراسریبرخی از رشته
 حافظان کل قرآن مجید _

 

 فعاليت 4 تعداد فعالیت:

 دوره  4 حجم فعالیت:

 نفر 366 جذب مخاطب:

 آموزش عالی حوزه فعالیت:
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  سازمان نقشه ربداری کشور
 

 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
بر اساس تفاسیر عالمه  آیات قرآن مفاهیممجازی بیان 

 طباطبایی   تفسیر نور حجت االسال  قرائتی   کاربرد آنها در زن گی
 مورد  20

شورای بسیج 
 سازمان

2  
استفاد  از شرح رهبر معظم انقالب در آیات خاص 

 در فضای مجازی
 مورد 5

شورای بسیج 
 سازمان

3  
با ترجمه د  ها در نمازخانهیک صفحه از قرآن  قرائت

 سال گذشته تا کنون همرا  معنا 22ر ز در هفته طی 
 جلسه 1000

عموم 
 نمازگزاران

4  
توسط  تق یر از فعاالن امور قرآنی   نمازخانه سازمان

 ریاست محتر  سازمان در ما  مبارک رمضان
 نفر 15

نمازگزاران و 
 فعاالن قرآنی

5  

ایجاد میز کتاب نسیم رحمت با موضوع کتب 

مرتبط با پیامبر اکر  )ص(   اما  صادق )ع(   تاریخ 

 اسال  

 کارکنان متر مربع 20

6  
مجی  در ما  مبارک مسابقه حفظ   قرائت قرآن برگزاری 

 رمضان
 کارکنان 

7  
د ر  آموزشی ر خوانی   ر انخوانی قرآن برگزاری 

 ساعت( 28)
 کارکنان نفر 32

8  
د ر  آموزشی تفسیر آیات برگزی   قرآن برگزاری 

 ساعت( 28کریم )
 کارکنان نفر 5

 

 فعاليت 8 تعداد فعالیت:

 تبليغآموزش /  حوزه فعالیت:
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 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
  ابسته به  زارت ارتباطات   فنا ری اطالعات

 

 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

 کارکنان نفر 600 فل انس با قرآن کریمابرگزاری مح  1

 کارکنان نفر 600 قرآن  ءبرگزاری مسابقه سی سؤال از سی جز  2

 کارکنان نفر 250 آن در نمازخانهیک صفحه از قرر زانه قرائت   3

 کارکنان جلد 200 ادعیه   قرآن کتب ها به تجهیز نمازخانه  4

 کارکنان نفر 250 ختم   جزءخوانی قرآن در ما  مبارک رمضان   5

 کارکنان نفر 150 یک بار بع  از نمازتفسیر قرآن هر هفته بیان   6

7  
معرفی کارکنان   فرزن ان همکاران برای 

 شرکت در مسابقه جشنوار  ا حافظون
 کارکنان و خانواده نفر 5

8  
در  ی ئو  ال البی   ر   مفاهیم قرآن یتفس تر یج

 مانیتورهای طبقات 
 کارکنان -

 کارکنان  آموزش قرائت صحیح قرآن   نماز   9

10  
برگزاری نمایشگا  محصوالت فرهنگی، اسالمی 

   قرآنی شامل کتاب   نر  افزار
 کارکنان و خانواده دوره 1

 

 فعاليت 10 تعداد فعالیت:

 آموزش / تبليغ حوزه فعالیت:
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 گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی اریانسازمان رسماهی
  زارت امور اقتصادی   دارائی ابسته به 

 
 

 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  

های آموزشی برگزاری د ر 

خوانی قرآن   ر خوانی   ر ان

 تفسیر آیات 

 کارکنان ساعت 35

2  
های قرآنی از طریق اعال  پیا 

 اتوماسیون اداری
 کارکنان 

 

 فعاليت 2 تعداد فعالیت:

 آموزش / تبليغ حوزه فعالیت:
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 کشور مالیاتی امور سازمان
  زارت امور اقتصادی   دارائی ابسته به 

 
 

 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت

برگزاری سی   هشتمین د ر  مسابقات سراسری 

قرآن کریم در شش رشته تحقیق، ترتیل، حفظ 

 جزء   اذان 30   20، 10

 کارکنان نفر 153

 

 

 فعاليت 1 تعداد فعالیت:

 آموزش / تبليغ حوزه فعالیت:
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 آوری و رفوش اموال تملیکیسازمان جمع
  زارت امور اقتصادی   دارائی ابسته به 

 
 

 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

 و ارباب رجوع کارکنان  نمازخانهبع  از قرآن  قرائت ر زانه  1

2  
برگزاری یک د ر  مسابقه قرائت   

 ترتیل قرآن 
 کارکنان و خانواده نفر 80

 

 فعاليت 2 تعداد فعالیت:

 تبليغ حوزه فعالیت:

 

  

 اعتبار به میلیون ریال
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  رشکت حمل و نقل ریلی رجا
 

 وابسته به وزارت راه و شهرسازی

 
 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
د ر  آموزشی ر خوانی  د  برگزاری

 قرآن کریم
 کارکنان ستادی نفر 60

2  
برگزاری جلسات آموزش ر زانه 

 پس از اقامه نماز جماعتقرآن کریم 
 کارکنان 

 

 فعاليت 2 تعداد فعالیت:

 آموزش حوزه فعالیت:
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 صندوق کارآرفینی امید
 

 
 حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
کریم در ما  مبارک برگزاری ر خوانی قرآن 

 رمضان
 ر ز 230

 ر ز 20 برگزاری مسابقات قرآنی   اه ای جوایز  2

  توزیع کتب مرتبط با قرآن کریم  3

  تفسیر قرآن پس از اقامه فریضه نماز  4

 

 فعاليت 4 تعداد فعالیت:

 تبليغآموزش /  حوزه فعالیت:
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 رمزک آمار اریان
 

 
 حجم عنوان  فعالیت ردیف

 نفر 200 مسابقه قرآنی تفسیر نور سور  کهفبرگزاری   1

2  
مسابقه تربیت اسالمی با تکیه بر قرآن   برگزاری 

 احادیث
 نفر 230

 

 

 فعاليت 2 تعداد فعالیت:

 نفر 430 جذب مخاطب:

 تبليغ حوزه فعالیت:

 

 

 

  



   سال 1398   کتاب سال قرآن جمهوری اسالمی ایران 

 

51 

 

 

 منطقه آزاد ارس  
 

 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
برگزاری ششمین د ر  مسابقات 

 قرآن کریم، اذان   نهج ا بالغه 
 300 مردم عموم 1

2  
قرآن بخوان جایز  بگیر اجرای طرح 

 2ر زی  هادر ایا  نور ز در مراکز تفریحی   پارک

 مرکز 5در  نوبت
 150 کودکان و نوجوانان نوبت 150

3  
ختم گر هی قرآن   آموزش 

 ر انخوانی در ما  رمضانر خوانی   
 30 کارکنانعمومی و  روز 30

4  
برگزاری مسابقه کتابخوانی تفسیر 

 سور  یاسین
 50 کارکنان دوره 1

5  
ها توزیع قرآن در مساج    حسینیه

   م ارس
 50 مردم عموم جلد 200

6  
را  ان ازی سامانه ختم گر هی 

 قرآن در ما  مبارک رمضان
 50 مردم عموم 1

7  

د ر  تخصصی برگزاری 

آموزان در طول توانمن سازی قرآن

 به صورت هفتگی سال

 300 مردم عموم جلسه 45

 100 مردم عموم محفل 2 برگزاری محافل قرآنی   8

 

 فعاليت 8 تعداد فعالیت:

 تبليغآموزش /  حوزه فعالیت:

 ميليون ريال 1030 :فعالیت اعتبار

 

 اعتبار به میلیون ریال
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  اروندمنطقه آزاد 
 

 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

 250 عمومی محفل 6 برگزاری محافل انس با قرآن   1

2  
در ما  حمایت از برگزاری مراسم ترتیل خوانی 

 پخش زن   تلویزیونی در آبادان   خرمشهربا رمضان 
 250 عمومی محفل 60

 50 قاریان ممتاز  جلسه 5 های آموزش تال ت قرآنبرگزاری کارگا   3

4  

های حمایت   مشارکت در برگزاری برنامه

توسط مؤسسه بیت های قرآنی آموزشی   کالس

 در شش ماهه ا ل سال االحزان حضرت زهرا )س(
 40 حافظان قرآن -

5  
برگزاری د ر  تربیت مربی مه  قرآن   

 همچنین د ر  قرآنی با عنوان مادران آگا 
 جلسه 5

مربیان 
 مؤسسات 

20 

6  
در مشارکت با ادار  کل فرهنگ   ارشاد 

 برگزاری آزمون قرآن   عترت 
 100 عموم مردم آزمون 1

7  
اح اث استودیو ص ابرداری پیشرفته جهت 

 تو ی ات قرآنی   دینی
 واحد 1

فعاالن دینی 
 و قرآنی

3500 

8  
حمایت از مؤسسات قرآنی منطقه در راستای 

 های آموزشی قرآنیاجرای برنامه
 300 مؤسسات مؤسسه 4

9  

 های قرآنی   برپایی غرفهطرح شکوفهاجرای 

ر ز   اجرای مسابقات  30م ت ه بهای قرآنی در مصال 

 سحرگاهی  یژ  رمضان

 مسابقه 30
 نمایشگاه 1

 200 عموم مردم

10  
های تواشیح   م یحه سرایی حمایت از گر  

 منطقه در تو ی ات م یحه سرایی
 200 فعاالن قرآنی گروه 2

 فعاليت 10 فعالیت:تعداد 

 تبليغآموزش /  حوزه فعالیت:

 ميليون ريال 49100 :فعالیت اعتبار

 اعتبار به میلیون ریال
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 منطقه آزاد ازنلی
 

 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

 200 مردمعموم  محفل 10 فل انس با قرآنابرگزاری مح  1

2  
جلسات تفسیر قرآن هر برگزاری 

 جلسه ما  د 
 48 کارکنان و شهروندان جلسه 24

3  
ر زانه قرآن در نمازخانه  قرائت

 در نمازخانه سازمان
 0 مدیران و کارکنان جلسه 220

4  
در  تجلیل از قاریان   حافظان قرآن

 سطح کارکنان   دانش آموزان   شهر ن ان
 150 کارکنان و شهروندان نفر 30

5  
اجرای برنامه های قرآنی در فضای 

 در ما  مبارک رمضانمجازی 
 30 مردمعموم  روز 30

6  
جلسات هفتگی آموزش برگزاری 

 های قرآنی ر ستاهای مح  د در کانونقرآن 
 20 مردمعموم  اهدا هدایا

7  
های قرآنی   خانه کمک به کانون

 قرآن 
 150 مؤسسات کانون 5

 

 فعاليت 7 تعداد فعالیت:

 تبليغآموزش /  حوزه فعالیت:

 ميليون ريال 598 :فعالیت اعتبار

 

 

  

 اعتبار به میلیون ریال
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 منطقه آزاد چابهار
 

 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  

برگزاری محفل انس با قرآن   

تال ت سی جزء در ما  مبارک 

 رمضان

 400 کارکنان و عموم مردم محفل 30

2  
توسط  تال ت قرآن محفل برگزاری

 قاری بین ا مللی در مسج  پیامبر اعظم )ص(
 150 کارکنان و عموم مردم محفل 1

3  
در کانون اما  برگزاری تال ت قرآن 

 حسن مجتبی )ع( در پیکر  مسکونی
 50 کارکنان خانواده محفل 30

4  

خوانی قرآن جزء جلسات برگزاری

توسط بانوان در پایگا  بسیج ص یقه کریم 

 کبری )س( 
 50 بانوان بسیج جلسه 30

5  
با مشارکت برگزاری مسابقات قرآن 

ادار  ا قاف   امور خیریه در مسج  اما  علی 

 )ع(
 150 دانشجویان مسابقه 1

 

 فعاليت 5 تعداد فعالیت:

  دوره مسابقه 1محفل و جلسه /  91 حجم فعالیت:

 تبليغآموزش /  حوزه فعالیت:

 ميليون ريال 800 :فعالیت اعتبار

 

 

  

 اعتبار به میلیون ریال
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  منطقه آزاد کیش
 

 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
در ما  جزء خوانی برگزاری محفل 

 با پخش مستقیم از سیمای کیشرمضان 
 600 مردم عموم جلسه 30

2  
محافل انس با قرآن   برگزاری 

 عترت
 540 مردم عموم محفل 18

3  
تجوی ،  د ر  های تخصصیبرگزاری 

 ساعت( 21)تربیت مربی  ،صوت    حن
 دوره 7

 
 280 مربیان قرآنی

4  
کارگا  تربیت مربی برگزاری 

 (هساعت 8) مترجمی قرآن
 120 مربیان قرآنی دوره 2

 800 دانش آموزان دوره 1 برگزاری مسابقات قرآن کریم  5

6  
 کارگا  ا حان مذهبی برگزاری

 ساعت( 60) م احی( -)آموزش تخصصی اذان 
 کارگاه 30

 
 150 مردم عموم

7  
به ر ز رسانی سامانه قرآن   عترت 

 کیش
 200 - نوبت 1

8  
های حمایت از برگزاری د ر 

 آموزش عمومی
 1400 عموم -

 

 فعاليت 8 تعداد فعالیت:

 تبليغآموزش /  حوزه فعالیت:

 ميليون ريال 4090 :فعالیت اعتبار

 

 
  

 اعتبار به میلیون ریال
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  آزاد قشممنطقه 
 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
برگزاری د ر  تربیت مربی قرآنی 

 در ر ستاهای جزیر  قشمکودک 
 390 فعاالن قرآنی دوره 11

2  
دفتر نماین گی انجمن  3افتتاح 

 عترت  قرآن  
 100 فعاالن قرآنی دفتر 3

3  
برگزاری کارگا  تربیت عاطفی 

 کودک   خانواد   
 90 فعاالن قرآنی کارگاه 2

4  
برگزاری آزمون سراسری قرآن   

 عترت 
 70 فعاالن قرآنی نفر 284

5  
برگزاری کارگا  فرزن پر ری 

 اسالمی 
 کارگاه 1

مربیان  فعاالن قرآنی و
 مدارس پیش دبستانی و

50 
 

 کارگاه 1 برگزاری کارگا  تربیت مربی قرآنی   6
مربیان  فعاالن قرآنی و
 مدارس پیش دبستانی و

80 

7  

برگزاری نمایشگا  کتاب در 

ر ستاها توسط دفاتر انجمن قرآن   

 عترت

 200 عموم نمایشگاه 3

 

 فعاليت 7 تعداد فعالیت:

 نمايشگاه 3دوره /  11/  كارگاه 4 حجم فعالیت:

 تبليغآموزش /  حوزه فعالیت:

 ميليون ريال 980 :فعالیت اعتبار

 

 

 اعتبار به میلیون ریال
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  نهاد ریاست جمهوری
 

 
 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
طرح گسترش مفاهیم آیات  اجرای

 قرآنی 
 1.300 کارکنان و خانواده نفر 12680

2  
نیازسنجی اطالعاتی دربار  میزان 

 آشنایی کارکنان با قرآن مجی 
  کارکنان و خانواده 

3  
ای مفاهیم برگزاری مسابقات د ر 

 قرآن
  خانوادهکارکنان و  

4  
برگزاری مسابقات نقاشی   

 خوشنویسی 
  کارکنان و خانواده 

  کارکنان جشنواره 1 جشنوار  قرآنی ا حافظونبرگزاری   5

  کارکنان نفر 71 مسابقه حفظ سور  مبارکه  اقعه  6

7  
ت بر در قرآن  ر زانه جلسهبرگزاری 

 دقیقه( 30)
 جلسه 30

اعضای شورای مرکز 
 بسیج

 

8  
انس با  قرآن  ر زانهسه جلبرگزاری 

 (دقیقه 30در ما  رمضان )
  کارکنان جلسه 30

 

 فعاليت 8 تعداد فعالیت:

 تبليغآموزش /  حوزه فعالیت:

 

 میلیون ریالاعتبار به 
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 اهی عمومی کشور نهاد کتابخاهن
 
 

 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  

های فرهنگی بخش فعا یتاجرای 

گویی، نمایش کودک اعم از قصه

 خالق   ...

 انکودک فعالیت 198

2  
مسابقات استانی   برگزاری 

 شهرستانی
 عموم مردم مسابقه 3

 

 فعاليت 2 تعداد فعالیت:

 تبليغ حوزه فعالیت:
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 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
 

 
 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

 کارکنان و خانواده  محفل 5 فل انس با قرآن کریمابرگزاری مح  1

2  
ه در ما  مبارک رمضان باجرای مسابقه مفاهیم قرآنی 

 صورت ا کتر نیکی
 کارکنان نفر 200

 کارکنان و خانواده  نفر 100 جشنوار  کارمن  حافظ قرآن کریم برگزاری   3

 کارکنان جلسه 100 ر زانه قرآن کریم قرائت  4

 

 

 فعاليت 4 تعداد فعالیت:

 آموزش / تبليغ فعالیت:حوزه 

 
 

  

 اعتبار به میلیون ریال
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 رشکت مارد تخصصی بازرگانی دولتی اریان
  ابسته به  زارت صنعت، مع ن   تجارت

 
 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
ر ز  3 هادر نمازخانه یک صفحه قرآنر زانه قرائت 

 در هفته
 کارکنان اداری  ر ز 140

2  
توسط ائمه جماعات در  تفسیر قرآن کریمبیان 

 ر ز در هفته 3ها نمازخانه
 ر ز 140

شرکت کنن گان 

 نماز جماعت 

 ر ز 20 در ایا  ما  مبارک رمضان قرآن یک جزء ختم ر زانه   3
شرکت کنن گان 

 نماز جماعت 

 همکاران   خانواد  یک بار در سال  در همه مقاطع سنی حفظ قرآن کریم   4

 

 فعاليت 4 تعداد فعالیت:

 دوره  3 حجم فعالیت:

 نفر 1250 جذب مخاطب:

 تبليغ حوزه فعالیت:

 ميليون ريال 350 :فعالیت اعتبار
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 وزارت دافع و پشتیبانی نیرواهی مسلح
 

 
 اعتبار جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

 3000 کارکنان و خانواده نفر 4500 ظ قرآنحف های آموزشبرگزاری د ر   1

 1200 کارکنان و خانواده نفر 250 اجرای طرح ا سابقون  2

 150 کارکنان و خانواده نفر 100 های تربیت مربی قرآنبرگزاری د ر   3

 150 کارکنان و خانواده نفر 4000 آموزش قرآن در فضای مجازی  4

 4800 کارکنان و خانواده نفر 7000 برگزاری مسابقات قرآن کریم  5

6  
م ارس تخصصی حمایت از فعا یت 

 قرآن   عترت 
 5000 خانواده کارکنان نفر 3500

7  
مراکز غیرحضوری  حمایت از فعا یت

 آموزش قرآن  )تلفنی(
 1600 خانواده کارکنان نفر 6700

8  
های مه کودک حمایت از فعا یت

 مه ا رضا()قرآنی 
 3750 خانواده کارکنان نفر 1200

 

 فعاليت 8 تعداد فعالیت:

 نفر 16.000 جذب مخاطب:

 آموزش / تبليغ حوزه فعالیت:

 مركز 20 ساختارهای قرآنی:

 ميليون ريال 19.650 :فعالیت اعتبار

 

 اعتبار به میلیون ریال
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 وزارت راه و شهرسازی
 

 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

 کارکنان نفر 200 یک صفحه قرآنر زانه قرائت   1

 کارکنان نفر 150  ما  رمضانر زانه قرائت   2

 کارکنان نفر 50 های اجتماعیگفتگوی قرآنی در شبکه  3

 کارکنان نفر 50 مسابقات قرآنیبرگزاری   4

 کارکنان   خانواد  نفر 307 های آموزشی قرآن در فشمد ر برگزاری   5

 کارکنان نفر 249 های آموزش قرآن در مشه  د ر برگزاری   6

 

 فعاليت 6 فعالیت:تعداد 

 دوره  3 حجم فعالیت:

 نفر 1050 جذب مخاطب:

 تبليغآموزش /  حوزه فعالیت:
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 وزارت صنعت، معدن و تجارت
 

 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
در قا ب جلسات شورای فرهنگی برگزاری جلسات قرآنی 

 در طول سال
 

اعضای شورای 

 فرهنگی

 کارکنان   کارگران ر ز 20  هادر نمازخانه صفحه قرآنیک ر زانه قرائت   2

3  
 در ما  رمضانقرآن کریم  ر زانه یک جزءقرائت 

  هادر نمازخانه
 کارکنان   کارگران 

4  
خوانی   های آموزش ر اند ر برگزاری 

 در طول سال خوانی قرآن کریمصحیح
 کارکنان   کارگران 

5  
تفسیر آیات قرآنی   بیان نکات اخالقی   

 در طول سال توسط ائمه جماعات  اح های تابعهاجتماعی 
 کارکنان   کارگران 

6  
تر یج آیات   مفاهیم قرآنی در قا ب تبلیغات 

 محیطی
 کارکنان   کارگران 

7  
در رشته های اذان، تال ت، حفظ برگزاری مسابقات قرآنی 

 ما  مبارک رمضان    نقاشی در
 کارکنان   کارگران 

8  
تجلیل از منتخبان مسابقات قرآنی با اه ای 

 جوایز
 کارکنان   کارگران 

 
 فعاليت 8 تعداد فعالیت:

 دوره  3 حجم فعالیت:

 تبليغآموزش /  حوزه فعالیت:
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  وزارت نیرو
 

 
 جامعه هدف حجم عنوان  فعالیت ردیف

 کارکنانفرزن ان  نفر 6000 ی پانزدهمین جشنوار  قرآن   نمازبرگزار  1

2  
توسط ائمه  برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم

 جماعات در صنعت آب   برق کشور
 کارکنان نفر 800

3  
برای  برگزاری د ر  آموزش سبک زن گی قرآنی

 ائمه جماعات   مسئو ین فرهنگی صنعت آب   برق کشور
 م یران فرهنگی نفر 1200

4  
در ایا  ما  برگزاری د ر  اخالق   مباحث قرآنی 

  مبارک رمضان  یژ  کارکنان  زارت نیر 
 کارکنان  نفر 2000

 کارکنان   خانواد  محفل 150 در ایا  ما  مبارک رمضانبرگزاری محافل انس با قرآن   5

6  
برگزاری نمایشگا  کتاب   محصوالت قرآنی   

 های قرآنی   نمازتهیه کلیپ
300 

 نمایشگا 
 کارکنان 

7  
برگزاری مراسم تق یر   تجلیل از قاریان، 

 حافظان   خادمان قرآن   نماز
 کارکنان   خانواد  نفر 400

 

 فعاليت 7 تعداد فعالیت:

 حجم فعالیت:
 نمايشگاه / 300/ يک جشنواره / دوره  3

 نمايشگاه 300/  محفل 150

 نفر 10.700 جذب مخاطب:

 تبليغآموزش /  حوزه فعالیت:

 ذكرنشده :فعالیت اعتبار
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 جمع بندی عملکرد نهادهای غیرتخصصی امور قرآنی

ها به دليل آشنايی اندک با ادبيات توسعه هاي دريافتی، برخی از دستگاهدر ميان گزارش .1

هاي خود را به بندي آنها، عناوين برنامههاي قرآنی و تقسيمفرهنگ قرآنی و جنس فعاليت

كند كه در زمينه و بعضاً غيرشفاف ارائه نمودند. بنابراين اين موضوع ايجاب می صورت كلی

سازي ادبيات توسعه فرهنگ قرآنی در ميان نهادهاي مختلف كشور تالش بيشتري يکسان

صورت گيرد. مضاف بر اينکه اصل ارائه گزارش به شوراي توسعه فرهنگ قرآنی به عنوان نهاد 

ها و نهادهاي دولتی و عمومی كشور هنوز اي برخی از دستگاهمتولی امور قرآنی كشور بر

 موضوعيت پيدا نکرده است.

ها، هاي پيش رو در مسير دريافت گزارش و ارزيابی عملکرد دستگاهيکی از چالش .2

هاي قرآنی از دو ها، فعاليتخصوصاً نهادهاي غيرتخصصی اين است كه در بسياري از دستگاه

ها به واسپاري ارسال گزارش به بخش ديگر، از ارائه موالً اين دستگاهشود و معطريق پيگيري می

توان در نهادهايی مشاهده كرد كه بخشی از ها را میزنند. نمونه اين دستگاهگزارش سر باز می

هاي قرآنی توسط معاونت فرهنگی آن دستگاه و بخشی ديگري از آن توسط فعاليت

شود. بنابراين ساماندهی و هماهنگی كشور انجام می هاي وابسته به نهادهاي عمومیمجموعه

 نمايد.ها يا ساختارهاي آن ضروري میاين فعاليت

مچون نهادهاي تخصصی قرآنی، در ميان نهادهاي غيرتخصصی نيز جنس بيشتر ه .3

شود و كمتر نوآوري و تالش براي جذابيت هاي قرآنی مشابه هم و يکسان اجرا میبرنامه

 . شودمیمشاهده ها برنامه

از نظر تنوع در برنامه، نوآوري و جذب مخاطب، عملکرد نهادهايی چون وزارت دفاع،  .4

سازمان انرژي اتمی، با ارائه  .رسدتر به نظر میمطلوبمناطق آزاد  سازمان سازمان انرژي اتمی و

و مانند دوره آموزشی، مسابقه، فضاي مجازي، محفل قرآنی، حفظ قرآنی  یهايعنوان فعاليت 19

. همچنين گزارش دريافتی از مناطق آزاد، از حيث توجه به جزئيات را اجرا كرده استتفسير 

 ها و تنوع فعاليت قابل تقدير است.برنامه

هاي آموزشی روخوانی و دوره برگزاري نهادهااين هاي قرآنی پربسامدترين برنامه .5

 مسابقات قرآنی است.
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  و تحلیل عملکرد ربرسی –دوم بخش
 

  



   1398 سال                                                                                                                                                                   ایران  اسالمی جمهوری قرآن سال کتاب

 

68 

 

  هابندی فعالیتگونه شناسی و طبقه -الف

از جمله اقداماتی كه در دهه اخير در شورا و نهادهاي وابسته با همکاري و مشاركت همه 

است، تنقيح و اتفاق نظر بر ادبيات، تعاريف و ها و مركز آمار ايران صورت گرفته دستگاه

 ی از اهم اين موارد به شرح زير است.هاي قرآنی بوده كه برخاصطالحات مرتبط با فعاليت

انس با آن و تحقق و تعميم و تعميق شناخت و ايمان به قرآن و ارتباط  :توسعه فرهنگ قرآنی

  ختلف جامعهمضامين آيات قرآنی در رفتار فردي و اجتماعی اقشار م

و تقويت هايی كه به منظور شناخت و شناساندن قرآن و معارف آن فعاليت :های قرآنیفعالیت

 شود.انجام می از قرآن جامعه و دگيري فرايمان به قرآن و انس با آن و بهره

هاي آموزشی مربوط به خواندن و درک مفاهيم و معارف قرآن كه برنامه :آموزش عمومی قرآن

 شود.ارائه می و استفاده از آن قرآنآحاد جامعه با  براي انس

هاي آموزشی كه به منظور تربيت نيروي انسانی برنامه :قرآنی )تخصصی( آموزش عالی

 آيد.هاي مختلف قرآنی به اجرا در میفعاليت متخصص

و وظايف فرد و شناخت قرآن و معارف آن ا هدف هايی كه بپژوهش :های قرآنیپژوهش

 شود. تحقق توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه انجام میچگونگی جامعه نسبت به قرآن و 

هايی كه با به كارگيري دانش، روش و ابزارهاي فعاليت :ترویجی قرآنیهای تبلیغیفعالیت

گسترش توجه و اشتياق نسبت به قرآن كريم و توسعه ارتباطات، به منظور  هنر و مختلف

 شود.آنی در جامعه انجام میفرهنگ قر

: دوره آموزش قرآن و عترتی كه به منظور تربيت دوره آموزش تخصصی قرآن و عترت

هاي آموزشی، پژوهشی، تبليغی ترويجی يا مديريت نيروي انسانی متخصص در يکی از حوزه

 شود. هاي قرآن و عترت برگزار میفعاليت

قرآن و عترتی كه در راستاي اهداف  : دوره آموزشدوره آموزش عمومی قرآن و عترت

مصوب آموزش عمومی قرآن كشور در يک يا چند زمينه شامل قرائت، درک معنا، حفظ، تدبر، 

مندي و تبعيت از قرآن و عترت براي آشنايی با علوم و معارف قرآن و تقويت ايمان، انس، بهره

 شود.هاي مختلف از مخاطبان برگزار میگروه
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هاي ها، مهارت و دانش فراگيران دورهفرايند سنجش و ارزيابی آموخته :آزمون قرآن و عترت

-آموزشی قرآن و عترت است كه بر اساس ضوابط مصوب مراجع ذيصالح در سطوح و رشته

  شود.شدگان، گواهينامه اعطا میهاي مختلف، در سطح كشور برگزار و به پذيرفته

شکل مستمر و به صورت ثابت يا گردشی جلسه قرآن مردمی كه به جلسه )تخصصی( قرآنی: 

در اماكن مذهبی يا منازل تشکيل و اعضاي جلسه زير نظر مدرس قرآن به فراگيري يکی از 

  پردازند.هاي قرائت، حفظ و معارف قرآن میتخصص

هاي معارف قرآن، علوم قرآنی يا امور پژوهشی كه در يکی از حوزهپژوهش )مطالعه( قرآنی: 

  و به تأييد مراجع ذيصالح رسيده است. قرآنی انجام شده

ها و رويدادي رقابتی كه به منظور داوري ميزان استعدادها، مهارت مسابقه قرآن و عترت:

معلومات افراد در زمينه قرآن مراجع ذيصالح در زمان معين برگزار و در پايان، افراد برتر 

 شوند. شناسايی و معرفی می

اي است كه در آن محصوالت و خدمات تخصصی فرهنگی، جشنوارهجشنواره قرآن و عترت: 

 شود. اي قرآن و عترت عرضه میهنري يا رسانه

هاي ذيربط در رويدادي فرهنگی كه با هدايت، حمايت يا نظارت يکی از دستگاهمحفل قرآنی: 

-حضور مردم برگزار و در آن خدمات تبليغی ترويجی قرآنی با محوريت تالوت قرآن ارائه می

 . شود

نمايشگاهی كه در آن با مجوز مراجع ذيصالح محصوالت، خدمات، نمایشگاه قرآن و عترت: 

اي در زمينه قرآن و عترت معرفی و هاي نوين علمی، فرهنگی، هنري و رسانهدستاوردها و ايده

 شوند. عرضه می

از يک ها يا انتقال محتواي قرآنی كه رسانی فعاليتخبر توليدي حاوي اطالعخبر قرآنی: 

 شود.خبرگزاري يا نشريه رسمی مکتوب يا الکترونيک منعکس می

افزاري، به منظور آموزش يا تبليغ و افزاري يا سختبه اثري كه به صورت نرماثر قرآنی: 

 شود. ترويج قرآن با محتواي قرآنی توليد و عرضه می
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فيلمنامه يا طرح توليد آن هاي استاندارد ساخته شده و فيلمی كه در يکی از قالبفیلم قرآنی: 

هاي قرآن كريم، محتواي قرانی برگرفته از شيوه پردازش شامل يکی از اين موارد باشد: داستان

 ها، آثار، تاريخ و رخدادهاي قرآنی. موضوع در قرآن كريم و معرفی شخصيت

يا كشورهاي  فرستادن افراد توانا براي تبليغ و ترويج قرآن كريم به شهرها، مناطقاعزام قرآنی: 

  ديگر به صورت رسمی.

شخصيت حقوقی كه با مجوز مراجع ذيصالح، توسط مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت: 

هاي سازي قرآنی در زمينهاشخاص حقيقی يا حقوقی تأسيس شده و در راستاي فرهنگ

  كند.اي فعاليت میمطالعاتی، فرهنگی، هنري و رسانه ،آموزشی

  شود.ه عين يا منافع آن براي صرف در امور قرآنی تعيين میاي كموقوفهموقوفه قرآنی: 

 

هايی كه در بخش قبل به تفکيک هر دستگاه ارائه شد بر اساس اين قسمت، فعاليتدر 

 بندي شده است.شناسی و طبقهبندي و به تفکيک نوع فعاليت گونههاي عملکرد طبقهسنجه
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 حوزه آموزش قرآن 
تجميع و رغم تنوع در جنس برنامه در اين مجموعه به منظور حوزه آموزش عمومی قرآن، علی

ها، هاي آموزشی، برگزاري آزمونها ذيل چهار عنوان برگزاري دورهبندي، گزارش دستگاهطبقه

 اند.برگزاري جلسات قرآنی و تربيت حافظان قرآن ارائه شده

 اهی آموزشیربزگاری دوره .1
 اعتبار حجم مقدار عنوان  فعالیت دستگاه

 60 نفر 30 1 برگزاری کالس های آموزش قرائت قرآن بانک مرکزی

 30 خوانی قرآن های آموزش ر خوانی   ر انبرگزاری د ر  بانک مسکن
نفر  27200

 ساعت
100 

سازمان 

 انرژی اتمی

-های ر ان)رشتههای آموزشی قرآن کریم برگزاری د ر 

 اصفهان، بوشهر(خوانی، قرائت   حفظ( )اراک، تهران، 
 46 د ر  7 7

خوانی، تفسیر برگزاری د ر  آموزش ر خوانی، ر ان

 به شیو  ا کتر نیکی )تهران(آیات 
   د ر  1 1

سازمان 

 بهزیستی

 2200 د ر  2 2 های آموزش غیرحضوری حفظ قرآن برگزاری د ر 

 500 د ر  2 2 های حضوری آموزش تخصصی قرآن برگزاری د ر 

سازمان 

تأمین 

 اجتماعی 
   نفر 350 12  موزش قرآن برای نفرات برتر مسابقاتبرگزاری د ر  آ

سازمان ثبت 

 احوال
   نفر 50 2 آموزش ر ان خوانی   تجوی  قرآن کریم

سازمان 

دارا قرآن 

 ا کریم 

سازمان 

دارا قرآن 

 ا کریم 

 4087 نفر 20.652 688  های عمومی قرآنبرگزاری آموزشحمایت از 

 930 نفر 500 18 های تخصصی قرآنبرگزاری آموزشحمایت از 

 3650 نفر 1.317 43 های تربیت کادر متخصص حمایت از برگزاری د ر 

 4000 نفر 480 17 های سبک زن گی قرآنیحمایت از برگزاری د ر 

ر ز    یک  3های سبک زن گی قرآنی حمایت از کارگا 

 ر ز 
206 6200 0 

 3892 نفر 573 17های آموزش تخصصی حمایت از برگزاری د ر 
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 اعتبار حجم مقدار عنوان  فعالیت دستگاه

 استع ادهای قرآنی

 3000 عنوان درس 5 5 تهیه محتوای آموزش ا کتر نیک 

 1000 نفر 460 16 مؤسسات های آموزشی م یران حمایت از کارگا 

سازمان 

 فرهنگ 
       های تربیت مربی قرآنیبرگزاری د ر 

سازمان 

نقشه برداری 

 کشور 

   نفر 32 1 برگزاری د ر  آموزشی ر خوانی   ر انخوانی قرآن 

برگزاری د ر  آموزشی تفسیر آیات برگزی   قرآن 

 کریم 
   نفر 5 1

   نفر 60 2 برگزاری د  د ر  آموزشی ر خوانی قرآن کریم رجا شرکت 

منطقه آزاد 

 ارس  

آموزان در قرآنبرگزاری د ر  تخصصی توانمن سازی 

 طول سال به صورت هفتگی
 300 جلسه 45 1

منطقه آزاد 

 ار ن  

 50 جلسه 5 1 های آموزش تال ت قرآنبرگزاری کارگا 

برگزاری د ر  تربیت مربی مه  قرآن   همچنین د ر  

 قرآنی با عنوان مادران آگا 
 20 جلسه 5 5

منطقه آزاد 

 کیش

   حن، تربیت مربی تجوی ، صوت برگزاری د ر  های تخصصی 

 ساعت( 21)
 280 دوره 7 7

 120 دوره 2 2 ساعته( 8)برگزاری کارگا  تربیت مربی مترجمی قرآن 

 -)آموزش تخصصی اذان برگزاری کارگا  ا حان مذهبی 

 ساعت( 60) م احی(
 150 کارگاه 30 30

 1400 -   های آموزش عمومیحمایت از برگزاری د ر 

منطقه آزاد 

 قشم

در روستاهای برگزاری د ر  تربیت مربی قرآنی کودک 

 جزیره قشم
 390 د ر  11 11

 90 کارگا  2 2 برگزاری کارگا  تربیت عاطفی کودک   خانواد   

 50 کارگا  1 1 برگزاری کارگا  فرزن پر ری اسالمی 

 80 کارگا  1 1 برگزاری کارگا  تربیت مربی قرآنی 

   نفر 1000 33ها   کارشناسان   توانمن سازی م یران دارا قرآن زارت 
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 اعتبار حجم مقدار عنوان  فعالیت دستگاه

آموزش   

 پر رش 
کارشناس مسئوالن   رؤسای ادارات قرآن، عترت   

 نماز

 7666 ر ز  آموزش قرآن پایه سو  ابت ایی 33طرح 
230000 

 دانش آموز
  

 سازمان 

ارتباطات 

 رادیویی 

     1 آموزش قرائت صحیح قرآن   نماز 

سازمان  

اقتصادی   

 فنی ایران

خوانی های آموزشی ر خوانی   ر انبرگزاری د ر 

 قرآن   تفسیر آیات 
   ساعت 35 1

  زارت دفاع 

 3000 نفر 4500 150 های آموزش حفظ قرآنبرگزاری د ر 

 150 نفر 100 3 های تربیت مربی قرآنبرگزاری د ر 

 150 نفر 4000 133 آموزش قرآن در فضای مجازی

 5000 نفر 3500 117 حمایت از فعا یت م ارس تخصصی قرآن   عترت 

 زارت را    

 شهرسازی

   نفر 307 10 های آموزشی قرآن در فشمبرگزاری د ر 

   نفر 249 8 های آموزش قرآن در مشه  برگزاری د ر 

 زارت 

 صنعت

خوانی خوانی   صحیحهای آموزش ر انبرگزاری د ر 

 در طول سال قرآن کریم
      

  زارت نیر  

برای ائمه برگزاری د ر  آموزش سبک زن گی قرآنی 

 جماعات   مسئو ین فرهنگی صنعت آب   برق کشور
   نفر 1200 40

در ایا  ما  مبارک برگزاری د ر  اخالق   مباحث قرآنی 

  رمضان  یژ  کارکنان  زارت نیر 
   نفر 2000 67

جهاد 

 دانشگاهی

)تربیت مربی   م یر های آموزشی ها   کارگا د ر برگزاری 

  نفر 353کارگا  مشا ر    ...( برای  مه  کودک،
23 

دوره  23
 آموزشی

  

های قرآنی مردمی در برگزاری حمایت از تشکل

 های عمومی قرآن آموزش
688 

نفر  20.652
 دوره آموزشی

4087 

دارا قرآن 

 بسیج
       برگزاری د ر  تربیت م رسین

  جلسه 80 80حمایت از آموزشها   فعا یتهای دانشگاهی در حوز  نهاد 
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 اعتبار حجم مقدار عنوان  فعالیت دستگاه

نماین گی 

مقا  معظم 

رهبری در 

 هادانشگا 

 حفظ قرآن کریم

  جلسه 1000 1000 برگزاری د ر  های نهضت تفسیر قرآن

  10000 3333 ت ریس در س معارف قرآن کریم

بنیاد خاتم 

 اال صیا

   نفر 60 2 اسو  -ممتاز نوجوان  برگزاری د ر  آموزشی حافظان

   نفر 60 2 اسو  -برگزاری د ر  آموزشی قاریان ممتاز نوجوان 

   نفر 100 3 برگزاری د ر  مهارت افزایی مربیان طرح آیات ر یش

   نفر 1000 33 برگزاری د ر  تربیت مربی جلسات قرآنی خانگی

 زارت 

فرهنگ   

ارشاد 

 اسالمی

های آموزش مفاهیم   معارف حمایت از اجرای د ر  

 با ر یکرد تر یج سبک زن گی اسالمی در مؤسساتقرآن   اهل بیت 
 3000 د ر  60 60

کمک به تربیت قاریان متخلق   ممتاز نوجوان با  

 )طرح تالوت(ه ف ا گوسازی 
 1000 نفر 100 3

حمایت از اجرای د ر  تخصصی تربیت مربی ت بر  

 ا بالغه   صحیفه سجادیهقرآن، نهج
 د ر  1 1

                                 

-    

های آموزش حفظ قرآن حمایت از اجرای د ر  

 ت برمحور در مؤسسات مردمی )سرانه  یژ  حفظ(
 18000 د ر  200 200

آموزشی تربیت های طراحی   اجرای د ر 

 نویس قرآنیداستان
 600 د ر  1 1

نهادهای 

قرآنی دفتر  

مقا  معظم 

 رهبری

 720 جلسه 70 5 ها   جلسات ارتقای قرائتبرگزاری د ر 

 

 هزار دوره 15 :دوره آموزشی برگزار شده تعداد

 ميليون ريال 61.592 :گزارش شده اعتبار

هاي آموزشی قرآنی توسط سازمان بيشترين دوره 98هاي دريافتی، در سال بر اساس گزارش

 دارالقرآن الکريم و مناطق آزاد كشور انجام شده است.
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 اهربزگاری آزمون .2
 اعتبار مقدار سنجه عنوان  فعالیت دستگاه

سازمان دارا قرآن 

 ا کریم 

ارزیابی   اعطای م رک تخصصی به حافظان 

 قرآن 
نفر اعطای 

 م رک تخصصی
8260 2400 

 سازمان سنجش 
اجرای قانون اعطای م رک کارشناسی   باالتر به 

 حافظان 
نفر اعطای 

 م رک تخصصی
364   

 سازمان سنجش 
شورای عا ی انقالب فرهنگی  299اجرای مصوبه 

مبنی بر پذیرش ب  ن کنکور د  نفر از کسانی که هر سا ه در مسابقات 

 کنن .میا مللی قرائت قرآن کریم رتبه ا ل را کسب بین

نفر اعطای 

 م رک تخصصی
1   

سازمان سنجش 

 آموزش کشور 

 شورای عا ی انقالب فرهنگی 757اجرای مصوبه 

های تخصصی درجه یک مبنی بر اعطای مزایا به دارن گان گواهینامه

   د  

نفر اعطای 

 م رک تخصصی
1   

 100 1 آزمون مشارکت در برگزاری آزمون قرآن   عترت  منطقه آزاد ار ن  

 70 1 آزمون مشارکت در برگزاری آزمون قرآن   عترت  منطقه آزاد قشم

نهادهای قرآنی 

مقا  معظم  دفتر

  رهبری

ارزیابی   اعطای م رک تخصصی به قاریان   

 م رسان قرائت
نفر اعطای 

 م رک تخصصی
300 1400 

نهادهای قرآنی 

مقا  معظم دفتر 

 رهبری

ای د ر های ها   ارزیابیبرگزاری آزمون

های تبلیغی )در مراسم حج   در مأموریتتوانمن ی قاریان 

 خارج از کشور(

   2 آزمون

 نفر 8920 :اعطای مدرک تخصصی تعداد

  فعاالن قرآنی :جامعه هدف

 آزمون 6 ها:تعداد آزمون

 اعتبار فعالیت:
 ميليون ريال 6650
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 ربزگاری جلسات رقآنی .3
 جامعه هدف حجم مقدار عنوان  فعالیت دستگاه

 انرژی اتمی
 برگزاری جلسات  تفسیر، ر خوانی، ت بر قرآن

 )اراک، ا برز، اصفهان، یزد، بناب، تهران(
 کارکنان  هفتگی 300

 کارکنان ر زانه 460 بع  از نماز جماعت )نطنز   قم(تفسیر کوتا  قرآن کریم  انرژی اتمی

 کارکنان  نفر 50 52 جلسات بیان تفسیر قرآن کریم ثبت احوال

 عمو   نفر 650 650 حمایت از جلسات تفسیر قرآن  دارا قرآن سازمان

     100 تفسیر قرآن پس از اقامه فریضه نماز شرکت رجا 

منطقه آزاد 

 انز ی
 جلسه 24 24 هر ما  د  جلسهبرگزاری جلسات تفسیر قرآن 

کارکنان   

 شهر ن ان

منطقه آزاد 

 انز ی
-در کانونبرگزاری جلسات هفتگی آموزش قرآن 

 های قرآنی ر ستاهای مح  د 
 عمو   2500

نهاد ریاست 

 جمهوری 
 جلسه 30 30 دقیقه( 30)برگزاری جلسه ر زانه ت بر در قرآن 

شورای 

 بسیج

سازمان مقررات 

 رادیویی 
 کارکنان نفر 150 52 بیان تفسیر قرآن هر هفته یک بار بع  از نماز

بازرگانی شرکت 

 د  تی ایران
توسط ائمه جماعات در بیان تفسیر قرآن کریم 

 ر ز در هفته 3ها نمازخانه
 کارکنان ر ز 140 140

 زارت صنعت، 

 مع ن   تجارت

تفسیر آیات قرآنی   بیان نکات اخالقی   

 در طول سال توسط ائمه جماعات  اح های تابعهاجتماعی 
230   

کارکنان   

 کارگران

  زارت نیر  
توسط ائمه  برگزاری جلسات تفسیر قرآن کریم

 جماعات در صنعت آب   برق کشور
 کارکنان نفر 800 50

بنیاد خاتم 

 اال صیا
 عمو   1000 احیاء   سامان هی جلسات قرآنی خانگی

 

 هزار جلسه 6بيش از  :جلسات برگزارشده تعداد

 جلسه 1700حداقل  تعداد عناوین جلسات:
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 رتبیت حافظان رقآن .4
 

 اعتبار جامعه هدف مقدار عنوان  فعالیت دستگاه

سازمان ا قاف   

 امور خیریه

های تربیت حمایت از طرح

با محوریت موسسات  حافظان قرآن

 قرآنی مرد  نهاد

   عمو  مرد   110000

سازمان دارا قرآن 

 ا کریم 

حمایت از تربیت حافظان 

 )ح اقل سه جزء(قرآن کریم 
 4000 عمو  مرد  8973

 زارت آموزش   

 پر رش 
   آموزاندانش  2.800.000 ا  قرآن کریمحفظ جزء سی

نهاد نماین گی مقا  

معظم رهبری در 

 هادانشگا 

 20000 دانشجویان 20000 تربیت حافظان قرآن کریم

 

 جامعه هدف مقدار عنوان  فعالیت دستگاه

 زارت آموزش   

 پر رش 
 آموزاندانش 1،800،000 کریمحفظ موضوعی قرآن 

 

 ميليون نفر جزء حفظ قرآن 3 :ترتیبی مجموع تربیت حافظ

 ميليون نفر حافظ موضوعی 8/1 :مجموع تربیت حافظ موضوعی
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 قرآنی و آموزش عالی پژوهش حوزه 
 

 ارجای مطالعات رقآنی.1
 اعتبار جامعه هدف مقدار سنجه عنوان  فعالیت دستگاه

فرهنگ   سازمان 

 ارتباطات اسالمی

 1 مطا عه تهیه اطلس قرآنی
کارشناسان 

 موسسات بومی

  

   1 مطا عه  مطا عه نیاز سنجی   آسیب شنلسی

نهاد ریاست 

 جمهوری 

نیازسنجی اطالعاتی دربار  میزان آشنایی 

 کارکنان با قرآن مجی 
 1 مطا عه

کارکنان   

 خانواد 
  

 جهاد دانشگاهی

)نیازسنجی  پژ هشی   مطا عاتیهای اجرای طرح

کارشناسان و دانشجویان، قرآن و سالمت روان، ساخت 

 پرسشنامه، تدوین تفسیر موضوعی و ...(
 2825 دانشگاهیان 8 مطا عه

نهاد رهبری در 

 دانشگاهها

مطا عه نیاز سنجی   ایجاد سامانه آموزشی 

 فعاالن قرآن   عترت
 1000 دانشجویان 1 مطا عه

   زارت فرهنگ 

 ارشاد اسالمی

اجرای مطا عه ملی  ضعیت سنجی نشر مکتوب 

 )قبل و بعد از انقالب(قرآنی در کشور 
 700   1 مطا عه

ها، ضوابط و  اطالعات نهادهای نامهگردآ ری آیین

 حمایت کننده از تولید آثار و محصوالت قرآنی
 25   1 مطا عه

نهادهای قرآنی 

دفتر  مقا  معظم 

 رهبری

 1500 عمو  مرد  1 مصحف )ع(بیت  با حاشیه ر ایات اهلتهیه مصحف 

   عمو   2 مصحف کتابت مصحف خطی 
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  آموزش عالی رقآنی.آمار 2
 

 

 

 تعداد ثبت نام شدگان و دانشجویان به تفکیک دوره تحصیلی )مقطع( 

 کل (PhDدکتری تخصصی ) کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی نوع وضعیت

 4863 253 1743 2833 34 ثبت نام شده

 16750 1573 5093 9962 122 دانشجو
 

 

مرتبه علمی باشد به تفکیکهای علوم قرآنی میتعداد اعضاء هیئت علمی تمام وقت که آخرین مدرک تحصیلی آنها در رشته  

 کل مربی استادیار دانشیار استاد

17 69 259 78 423 

 

 

  

 67 های علوم قرآنیتعداد موسسات آموزش عالی دارای رشته
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 حوزه تبلیغ و ترویج قرآن 
 

 مکتوب نشر .1
 اعتبار جامعه هدف مقدار سنجه عنوان  فعالیت دستگاه

 هانمازخانه های ق یمیجایگزینی قرآن بانک مرکزی
جل  توزیع 

 کتاب

   کارکنان 200

   عمو  مرد   45000 چاپ   توزیع مصحف قرآن کریم  سازمان ا قاف 

   کارکنان 70 اجرای برنامه ضیافت نور   توزیع کتاب ثبت احوال

 
مصاحف بررسی   تصحیح کتابت آیات 

 در انتظار چاپ

جزء تصحیح 

 قرآن
 2600 ناشران قرآن 8117

سازمان 

دارا قرآن 

 ا کریم 

عنوان انتشار  تو ی    انتشار کتب آموزشی قرآنی

 کتاب 
 2000 عمو  مرد  10

 های آموزشیچاپ   توزیع کتاب

جل  توزیع 

 کتاب

 10800 عمو  مرد  108000

 1500 عمو  مرد  5000 چاپ   توزیع قرآن کریم

   موسسات بومی   اه اء قرآن به دارا قرآن ها فرهنگ سازمان

 50 عمو  مرد  200 ها   م ارسدر مساج    حسینیهتوزیع قرآن  منطقه ارس  

   کارکنان 200 به کتب ادعیه   قرآن  هاتجهیز نمازخانه رادیویی سازمان

   دانشگاهیان 25 شمار  نشریه ای()رایحه   مطا عات میان رشتهانتشار نشریه  دانشگاهیجهاد

 زارت فرهنگ 

   ارشاد

ای به حمایت از انتشار مطبوعات حرفه

  یژ  در حوز  کودک   نوجوان
 12 شمار  نشریه

کودکان و 
 نوجوانان

542 

دفتر  مقا  

 معظم رهبری
   عمو   2 مصحف کتابت مصحف خطی 

 

 

 هزار جلد 160 :شدهچاپ و توزیع مصاحف و کتبمجموع 
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 مسابقات ربزگاری .2
 اعتبار جامعه هدف کمیت اعالمی مقدار سنجه عنوان  فعالیت دستگاه

بانک 

 تجارت

 نفر 1000 1 مرحله مسابقه برگزاری مسابقه حفظ قرآن کریم
کارکنان   

 خانواد 
210 

 نفر 170  1 مرحله مسابقه برگزاری مسابقه مؤذنین آسمانی
کارکنان استان 

 تهران
70 

 1 مرحله مسابقه حفظ   قرائت  یژ  خواهرانبرگزاری مسابقه 
 80د ر   1

 نفر

کارکنان استان 

 تهران
70 

بانک 

 مرکزی
)حفظ، قرائت   برگزاری مسابقات قرآن 

 ترتیل(
 نفر 50 1 مرحله مسابقه

کارکنان   

 خانواد 
40 

بانک 

 مسکن

برگزاری پانزدهمین د ر  سراسری 

 در د  مرحله مق ماتی   نهاییمسابقات قرآن 
 260 کارکنان نفر 400 2 مرحله مسابقه

برگزاری مسابقات قرآنی در فضای 

 مجازی در ما  رمضان
 165 کارکنان نفر 2000 1 مرحله مسابقه

سازمان 

انرژی 

 اتمی

با محورهای تحقیق در برگزاری مسابقه 

 قرآن، نقاشی، ر خوانی   تفسیر )اصفهان(
 د ر  1 1 مرحله مسابقه

کارکنان   

 خانواد 
10 

برگزاری مسابقه حفظ سور  نبا   

برای فرزن ان فجر در ما  محر    صفر 

 نوجوان همکاران     اه ای جوایز )نطنز   قم(

 د ر   2 2 مرحله مسابقه
کارکنان   

 خانواد 
10 

)نطنز  برگزاری مسابقات قرآنی مختلف

   قم   بوشهر(
 د ر   3 3 مرحله مسابقه

کارکنان   

 خانواد 
29 

برگزاری هشتمین د ر  مسابقات 

 ای کشورقرآن کریم صنعت هسته
 مرحله 9 9 مرحله مسابقه

کارکنان   

 خانواد 
  

سازمان 

ا قاف   

امور 

 خیریه

 مسابقه 2 2 مرحله مسابقه ا مللی قرآن برگزاری مسابقات بین
فعاالن قرآنی 

 داخل   خارج
  

برگزاری مرحله شهرستانی   استانی 

 مسابقات قرآنی 
   فعاالن قرآنی مسابقه 882 882 مرحله مسابقه
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 اعتبار جامعه هدف کمیت اعالمی مقدار سنجه عنوان  فعالیت دستگاه

   فعاالن قرآنی مسابقه 2 1 مرحله مسابقه برگزاری مرحله کشوری مسابقات قرآنی 

سازمان 

 بهزیستی
ا مللی قرآن برگزاری مسابقات بین

  یژ  نابینایان جهان اسال 
 6000 نابینایان د ر  1 1 مرحله مسابقه

سازمان 

تأمین 

 اجتماعی 

در مسابقات قرآن  21برگزاری د ر  

 های حفظ قرائت ترتیل   مفاهیمرشته
 - کارکنان نفر 3500 1 مرحله مسابقه

سازمان 

 فرهنگ 
نماین گی  82در برگزاری مسابقات قرآنی 

 فرهنگی در جهان
 نمایندگی 82 82 مرحله مسابقه

اقشار مختلف 
 مردم

  

سازمان 

نقشه 

 برداری 

برگزاری مسابقه حفظ   قرائت قرآن 
 مجی  در ما  مبارک رمضان

   کارکنان   1 مرحله مسابقه

صن  ق 

کارآفرینی 

 امی 

برگزاری مسابقات قرآنی   اه ای 

 جوایز
     ر ز 20 1 مرحله مسابقه

مرکز آمار 

 ایران

برگزاری مسابقه قرآنی تفسیر نور 

 سور  کهف
     نفر 200 1 مرحله مسابقه

برگزاری مسابقه تربیت اسالمی با 

 تکیه بر قرآن   احادیث
     نفر 230 1 مرحله مسابقه

منطقه 

 آزاد ارس  

برگزاری ششمین د ر  مسابقات 

 قرآن کریم، اذان   نهج ا بالغه 
 300 عموم مردم 1 1 مرحله مسابقه

منطقه 

 آزاد ارس  

برگزاری مسابقه کتابخوانی تفسیر 

 سور  یاسین
 50 کارکنان د ر  1 1 مرحله مسابقه

منطقه 

 آزاد ار ن  

های قرآنی   اجرای طرح شکوفه

به برپایی غرفه های قرآنی در مصال 

ر ز   اجرای مسابقات سحرگاهی  یژ   30م ت 

 رمضان

 200 عمو  مرد  مسابقه 30 30 مرحله مسابقه

منطقه 

آزاد 

 چابهار

با مشارکت ادار  برگزاری مسابقات قرآن 

 ا قاف   امور خیریه در مسج  اما  علی )ع(
 150 دانشجویان مسابقه 1 1 مرحله مسابقه
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 اعتبار جامعه هدف کمیت اعالمی مقدار سنجه عنوان  فعالیت دستگاه

منطقه 

 آزاد کیش
 800 دانش آموزان دوره 1 1 مرحله مسابقه برگزاری مسابقات قرآن کریم

نهاد 

ریاست 

 جمهوری 

اجرای طرح گسترش مفاهیم آیات 

 قرآنی 
 نفر 12680 1 مرحله مسابقه

کارکنان   

 خانواد 
1300 

ای مفاهیم برگزاری مسابقات د ر 

 قرآن
   1 مرحله مسابقه

کارکنان   

 خانواد 
  

برگزاری مسابقات نقاشی   

 خوشنویسی 
   1 مرحله مسابقه

کارکنان   

 خانواد 
  

   کارکنان نفر 71 1 مرحله مسابقه مسابقه حفظ سور  مبارکه  اقعه

نهاد 

-هکتابخان

 های 

برگزاری مسابقات استانی   

 شهرستانی
   عمو  مرد  مسابقه 3 1 مرحله مسابقه

 زارت 

آموزش   

 پر رش 

برگزاری مسابقات قرآن، عترت   

 آموزاننماز دانش
 1 مرحله مسابقه

5.500.000 

 نفر
   آموزاندانش

برگزاری مسابقات قرآن، عترت   

 نماز فرهنگیان
   فرهنگیان نفر 350.000 1 مرحله مسابقه

 زارت 

 ارتباطات 

در ما  اجرای مسابقه مفاهیم قرآنی 

 به صورت ا کتر نیکیمبارک رمضان 
   کارکنان نفر 200 1 مرحله مسابقه

سازمان 

 رادیویی 

برگزاری مسابقه سی سؤال از سی 

 جزء قرآن 
   کارکنان نفر 600 1 مرحله مسابقه

سازمان  

 ما یاتی 

برگزاری سی   هشتمین د ر  

 مسابقات سراسری قرآن کریم 
   کارکنان نفر 153 1 مرحله مسابقه

سازمان 

 اموال

 تملیکی

برگزاری یک د ر  مسابقه قرائت   

 ترتیل قرآن 
 نفر 80 1 مرحله مسابقه

کارکنان   

 خانواد 
  

 زارت 

 دفاع 
 نفر 250 1 مرحله مسابقه اجرای طرح ا سابقون

کارکنان   

 خانواد 
1200 
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 اعتبار جامعه هدف کمیت اعالمی مقدار سنجه عنوان  فعالیت دستگاه

 نفر 7000 1 مرحله مسابقه برگزاری مسابقات قرآن کریم
کارکنان   

 خانواد 
4800 

شرکت 

بازرگانی 

 ایران
 1 مرحله مسابقه در همه مقاطع سنی حفظ قرآن کریم 

یک بار در 

 سال 

همکاران   

 خانواد 
  

   کارکنان نفر 50 1 مرحله مسابقه برگزاری مسابقات قرآنی  زارت را  

 زارت 

 صنعت

در رشته های برگزاری مسابقات قرآنی 

 اذان، تال ت، حفظ   نقاشی در ما  مبارک رمضان 
   1 مرحله مسابقه

کارکنان   

 کارگران
  

 زارت 

 نیر  

برگزاری پانزدهمین جشنوار  قرآن   

 نماز
 نفر 6000 1 مرحله مسابقه

فرزن ان 

 کارکنان
  

نهاد 

نماین گی 

رهبری 

در 

 هادانشگا 

 5 مرحله مسابقه جشنوار  ملی قرآن   عترت
300000 

 دانشجو
 50000 دانشجویان

 6000 دانشجویان مسابقه 300 1 مرحله مسابقه کتابخوانیبرگزاری مسابقه 

 

 مرحله مسابقه 1052 :کل مسابقات برگزار شده تعداد
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 اهجشنواره ربزگاری .3
 اعتبار جامعه هدف مقدار سنجه عنوان  فعالیت دستگاه

 سازمان بهزیستی
های فرهنگی آموزشی برگزاری جشنوار 

 قرآن   عترت
 1 جشنوار 

ه ف جامعه 

 سازمان
7000 

سازمان فرهنگ   

 ارتباطات اسالمی
   = 1 جشنوار  برگزاری جشنوار  قرآنی

نهاد ریاست 

 جمهوری 
   کارکنان 10 جشنوار  برگزاری جشنوار  قرآنی ا حافظون

 زارت ارتباطات   

 فنا ری اطالعات
 1 جشنوار  برگزاری جشنوار  کارمن  حافظ قرآن کریم 

کارکنان   

 خانواد  
  

 جهاد دانشگاهی
ای ثانیه 114فیلم اجرای نخستین جشنوار  

 مبین
 1 جشنوار 

سازان فیلم

 قرآنی
1000 

   بسیجیان 1 جشنوار  برگزاری جشنوار  استع ادیابی دارا قرآن بسیج

 

 

 جشنواره 6 :های برگزار شدهکل جشنواره تعداد
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 اهی انس با رقآنربانهم .4
 اعتبار جامعه هدف مقدار سنجه فعالیتعنوان   دستگاه

 بانک مرکزی

 - کارکنان 230 ر ز قرائت قرآن هادر نمازخانهقرائت ر زانه یک صفحه قرآن 

در  در ما  رمضانقرائت ر زانه یک حزب 

 هانمازخانه
 - کارکنان 20 ر ز قرائت قرآن

سازمان انرژی 

 اتمی

)نطنز   در ما  رمضان یک حزب قرآن قرائت ر زانه 

 قم(
کارکنان    20 ر ز قرائت قرآن

 خانواد 

  

   52 ر ز قرائت قرآن )نطنز   قم(قرائت هفتگی یک صفحه قرآن 

سازمان نقشه 

 برداری کشور 
با ها قرائت یک صفحه از قرآن در نمازخانه

 ترجمه د  ر ز در هفته طی همرا  معنا
 104 ر ز قرائت قرآن

عمو  

 نمازگزاران
  

شرکت حمل   

 نقل ریلی رجا 
برگزاری جلسات آموزش ر زانه قرآن کریم 

 پس از اقامه نماز جماعت
   کارکنان 230 ر ز قرائت قرآن

صن  ق 

 کارآفرینی امی 

در ما  مبارک  برگزاری ر خوانی قرآن

 رمضان
     230 ر ز قرائت قرآن

منطقه آزاد 

 انز ی
 220 ر ز قرائت قرآن در نمازخانه سازمانقرائت ر زانه قرآن 

م یران   

 کارکنان
0 

نهاد ریاست 

 جمهوری 

 30انس با  قرآن در ما  رمضان )برگزاری جلسه 

 (دقیقه
   کارکنان 30 ر ز قرائت قرآن

 زارت 

 ارتباطات 
   کارکنان 100 ر ز قرائت قرآن قرائت ر زانه قرآن کریم

سازمان تنظیم 

 رادیویی 

قرآن در قرائت ر زانه یک صفحه از 

 نمازخانه
   کارکنان 230 ر ز قرائت قرآن

شرکت 

 بازرگانی د  تی 

 3ها در نمازخانهقرائت ر زانه یک صفحه قرآن 

 ر ز در هفته
   کارکنان اداری  140 ر ز قرائت قرآن

 زارت را    

 شهرسازی

   کارکنان 230 ر ز قرائت قرآن قرائت ر زانه یک صفحه قرآن

   کارکنان 150 ر ز قرائت قرآن قرائت ر زانه ما  رمضان 
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 اعتبار جامعه هدف مقدار سنجه فعالیتعنوان   دستگاه

 زارت صنعت، 

 مع ن   تجارت
 20 ر ز قرائت قرآن  هادر نمازخانهقرائت ر زانه یک صفحه قرآن 

کارکنان   

 کارگران
  

سازمان انرژی 

 اتمی

  اه ای یک برگزاری ختم دسته جمعی قرآن 

 رمضان )اصفهان(کنن   در ما  جل  قرآن به نفرات شرکت
 1 ختم قرآن

کارکنان   

 خانواد 
4 

سازمان انرژی 

 اتمی
 1 ختم قرآن بوشهرهای سایت   کمپ در نمازخانهختم قرآن 

کارکنان   

 خانواد 
  

منطقه آزاد 

 ارس  

قرآن   آموزش ر خوانی   ختم گر هی 

 ر انخوانی در ما  رمضان
 1 ختم قرآن

عمومی   

 کارکنان
30 

منطقه آزاد 

 چابهار
برگزاری جلسات جزءخوانی قرآن کریم 

 توسط بانوان در پایگا  بسیج ص یقه کبری )س( 
 50 بانوان بسیج 1 ختم قرآن

منطقه آزاد 

 کیش
برگزاری محفل جزء خوانی در ما  رمضان 

 با پخش مستقیم از سیمای کیش
 600 عمو  مرد  1 ختم قرآن

سازمان 

 رادیویی 

در ما  مبارک  ختم   جزءخوانی قرآن

 رمضان 
   کارکنان 1 ختم قرآن

سازمان اموال 

 تملیکی
 1 ختم قرآن قرائت ر زانه قرآن بع  از نمازخانه

کارکنان   

 ارباب رجوع
  

شرکت 

 بازرگانی د  تی 

در ایا  ما  مبارک ختم ر زانه یک جزء قرآن 

 رمضان 
   کارکنان 1 ختم قرآن

 زارت صنعت، 

 مع ن   تجارت

ر زانه یک جزء قرآن کریم در ما  قرائت 

  هادر نمازخانه رمضان
 1 ختم قرآن

کارکنان   

 کارگران
  

 بانک مسکن
برگزاری جلسات جزءخوانی   تفسیر قرآن 

 کریم در ما  مبارک رمضان
 390 کارکنان 20 محفل

سازمان انرژی 

 اتمی

برگزاری جلسات محفل انس با قرآن  یژ  

 ما  رمضان )تهران(
 20 محفل

کارکنان   

 خانواد 
271 

سازمان انرژی 

 اتمی

دعوت از اساتی  قرآنی، مفسرین   ... )نطنز 

   قم(
 1 محفل

کارکنان   

 خانواد 
30 

سازمان ا قاف 

   امور خیریه

های قرآنی در بقاع متبرکه اجرای فعا یت

)آیین ترتیل خوانی   جزء خوانی، محافل 
   عمو  مرد   1405 محفل
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 اعتبار جامعه هدف مقدار سنجه فعالیتعنوان   دستگاه

انس ، کرسی تال ت، جلسات مفاهیم   

 قرآن( تفسیر

سازمان 

 بهزیستی
 34 محفل برگزاری محافل انس با قرآن 

جامعه ه ف 

 سازمان
1000 

سازمان 

دارا قرآن 

 ا کریم 
 3720 عمو  مرد  1944 محفل حمایت از محافل قرآنی ما  رمضان

سازمان 

دارا قرآن 

 ا کریم 

های قرآنی  یژ  حمایت از اجرای برنامه

 مبارک فجر انقالب اسالمیدهه 
 2100 عمو  مرد  1684 محفل

منطقه آزاد 

 ارس  
 100 عمو  مرد  2 محفل برگزاری محافل قرآنی 

منطقه آزاد 

 ار ن  
 250 عمومی 6 محفل برگزاری محافل انس با قرآن 

منطقه آزاد 

 ار ن  

حمایت از برگزاری مراسم ترتیل خوانی در 

تلویزیونی در ما  رمضان با پخش زن   

 آبادان   خرمشهر

 250 عمومی 60 محفل

منطقه آزاد 

 انز ی
 200 عمو  مرد  10 محفل برگزاری محافل انس با قرآن

منطقه آزاد 

 چابهار

برگزاری محفل انس با قرآن   تال ت سی 

 جزء در ما  مبارک رمضان
 30 محفل

کارکنان   

 عمو  مرد 
400 

منطقه آزاد 

 چابهار

تال ت قرآن توسط قاری برگزاری محفل 

 بین ا مللی در مسج  پیامبر اعظم )ص(
 1 محفل

کارکنان   

 عمو  مرد 
150 

منطقه آزاد 

 چابهار

برگزاری تال ت قرآن در کانون اما  حسن 

 مجتبی )ع( در پیکر  مسکونی
 30 محفل

خانواد  

 کارکنان
50 

منطقه آزاد 

 کیش
 540 عمو  مرد  18 محفل برگزاری محافل انس با قرآن   عترت
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 اعتبار جامعه هدف مقدار سنجه فعالیتعنوان   دستگاه

 زارت آموزش 

   پر رش 
   محفل برگزاری محفل استماع قرآن یا محافل نور

آموزان   دانش

 فرهنگیان
  

 زارت آموزش 

   پر رش 
   دانش آموزان 50000 محفل مراسم آغاز آموزش رسمی قرآن پایه ا ل

 زارت 

 ارتباطات 
 5 محفل برگزاری محافل انس با قرآن کریم

کارکنان   

 خانواد  
  

سازمان 

 رادیویی 
   کارکنان 10 محفل برگزاری محافل انس با قرآن کریم

  زارت نیر  
برگزاری محافل انس با قرآن در ایا  ما  

 مبارک رمضان
 150 محفل

کارکنان   

 خانواد 
  

 60000 دانشجویان 600 محفل برگزاری محافل قرآنی  نهاد دانشگاهها

  زارت ارشاد 
مشارکت در برگزاری جشن رمضان استانی 

 های شهرستانی  نمایشگا 
 10000 عمو  30 محفل

دفتر  مقا  

 معظم رهبری
 400 قاریان   عمو   100 محفل های تال ت قرآنبرگزاری کرسی

 

 روز قرائت قرآن 2000 :روزهای قرائت قرآن تعداد

 ختم قرآن 9 :تعداد ختم قرآن

 هزار محفل 56 تعداد محافل قرآنی:
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گاه .5  ربزگاری نمایش
 اعتبار جامعه هدف مقدار سنجه عنوان  فعالیت دستگاه

سازمان 

 انرژی اتمی
با  برپایی نمایشگا  قرآن   نمایشگا  کتاب

 موضوع قرآن )نطنز   قم(
 1 نمایشگا 

کارکنان   

 خانواد 
  

منطقه آزاد 

 ار ن  
   عمو  1 نمایشگا  ر ز 30به م ت های قرآنی در مصال  برپایی غرفه 

منطقه آزاد 

 قشم

برگزاری نمایشگا  کتاب در ر ستاها توسط 

 دفاتر انجمن قرآن   عترت
 200 عمو  3 نمایشگا 

سازمان 

 رادیویی 

برگزاری نمایشگا  محصوالت فرهنگی، 

 اسالمی   قرآنی شامل کتاب   نر  افزار
 1 نمایشگا 

کارکنان   

 خانواد 
  

  زارت نیر  
برگزاری نمایشگا  کتاب   محصوالت قرآنی   

 های قرآنی   نمازتهیه کلیپ
   کارکنان  300 نمایشگا 

جهاد 

 دانشگاهی

)نفس مطمئنه   آثار منتخب برگزاری نمایشگا  

 هکاتون(
   عمو  3 نمایشگا 

  زارت ارشاد 

ا مللی قرآن کمک به برگزاری نمایشگا  بین

 تهران
 55000 عموم 1 نمایشگا 

ا مللی قرآن بینکمک به برگزاری نمایشگا 

 مشه 
 4000 عموم 1 نمایشگا 

دفتر  مقا  

معظم 

 رهبری

برگزاری نمایشگا  آثار کاتبان در محضر رهبر 

 معظم انقالب
 1 نمایشگا 

مسئوالن 

 نظا 
  

 

 نمايشگاه 312 :های برگزارشدهنمایشگاه تعداد
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 تبلیغی اهیارجای رطح .6
 اعتبار جامعه هدف سنجه مقدار عنوان  فعالیت دستگاه

سازمان تأمین 

 اجتماعی 

اجرای طرح گرافیکی هر ر ز یک آیه 

 قرآن
1 

طرح 

تبلیغی 

 تر یجی

 3500 کارکنان

منطقه آزاد 

 ارس  

در اجرای طرح قرآن بخوان جایز  بگیر 

نوبت در  2ر زی  هاایا  نور ز در مراکز تفریحی   پارک

 مرکز 5
1 

   کودکان

 نوجوانان
150 

 زارت فرهنگ 

   ارشاد اسالمی

های ج ی  تبلیغی کمک به اجرای طرح

 تر یجی  یژ  مناطق محر   
10 

مناطق 

 محر  
3000 

طرح های سه گانه دبیرخانه کمیسیون 
 )سنجش شاخص ها، شناسنامه اق ا    سامانه سمات(

3   1140 

   بسیجیان 1 اجرای طرح صراط دارا قرآن بسیج

بنیاد خاتم 

 اال صیا
     20 اجرای طرح مساج  تراز

جهاد 

 دانشگاهی

)نذر علمی های قرآنی برگزاری پویش

 ر انشناسان   دانشجومعلمان قرآنی(
 150 عمو  مرد  پویش 1

طلوع برکت برگزاری ر ی ادهای استارتاپی )

   هکاتون(
5 

ر ی اد 

استارتا

 پی

دانشگاهیان، 

 صاحبان ای  
1100 

های ملی   استانی قرآن اجرای طرح
، 16به توان  16)دانشجو معلم قرآن، صحت قرائت نماز، 

دانشجو مت بر قرآن، حفظ قرآن مشکوة، مسابقه 

 اینترنتی   پیامکی با محوریت سبک زن گی(

8 
طرح 

 تبلیغی

دانشجویان   

 عمو 
  

 

 ترويجیطرح تبليغی 81 :کل تعداد

 ميليون ريال 14890 :کل اعتبار
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 اه و فضای مجازیساماهن .7
 اعتبار جامعه هدف مقدار سنجه عنوان  فعالیت دستگاه

 جهاد دانشگاهی
 200 عمو  1 سامانه سازمانر زرسانی سایت به

  عمو  104050 تو ی  خبر ایتو ی  محتوای رسانه

 زارت فرهنگ   

 ارشاد اسالمی

تأمین محتوا   تکمیل سامانه جامع 

 قرآنی 
 1000 عموم 2 سامانه

 361   1 سامانه سماتفاز د   سامانه 

سازمان دارا قرآن 

 ا کریم 

های خ مات تأمین محتوای سامانه

های اطالع ا کتر نیک   پایگا 

 رسانی

 4 سامانه
  سازمان 

 هاتشکل
1460 

 منطقه آزاد ارس  
گر هی قرآن  ان ازی سامانه ختمرا 

 در ما  مبارک رمضان
 50 عمو  مرد  1 سامانه

سازمان انرژی 

 اتمی

بارگذاری محتوای قرآنی در  ب 

 به صورت ماهیانه )نطنز   قم( سایت
نشر محتوا در 

 فضای مجازی
2 

کارکنان   

 خانواد 
  

سازمان فرهنگ   

 ارتباطات اسالمی
نشر محتوا در  تامین محتوای فضای مجازی

 مجازیفضای 
   موسسات بومی  

سازمان نقشه 

 برداری کشور 

نشر محتوا در  بیان مجازی مفاهیم آیات قرآن

 فضای مجازی
20 

شورای بسیج 

 سازمان
  

استفاد  از شرح رهبر معظم انقالب 

 در آیات خاص در فضای مجازی
نشر محتوا در 

 فضای مجازی
5 

شورای بسیج 

 سازمان
  

 منطقه آزاد انز ی
ها در فضای مجازی برنامهاجرای 

 در ما  رمضان
نشر محتوا در 

 فضای مجازی
 30 عمو  مرد  30

 به ر ز رسانی سامانه قرآن   عترت کیش منطقه آزاد کیش
نشر محتوا در 

 فضای مجازی
1 - 200 

سازمان کمکهای  

 اقتصادی   فنی 
 های قرآنی از طریق اتوماسیون اعال  پیا 

نشر محتوا در 

 فضای مجازی
   کارکنان 1

 زارت را    

 شهرسازی
 های اجتماعیگفتگوی قرآنی در شبکه

نشر محتوا در 

 فضای مجازی
   کارکنان 50
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 تولید آاثر رقآنی .8
 اعتبار جامعه هدف مقدار سنجه عنوان  فعالیت دستگاه

سازمان انرژی 

 اتمی

های صوتی قاریان همکار برگزی   ضبط فایل

ایشان قبل از اذان ظهر )نطنز     پخش صوت مسابقات 

 قم(

 1 تو ی  اثر
کارکنان   

 خانواد 
  

سازمان ا قاف 

   امور خیریه

ای تر یج تو ی  ه فمن  آثار هنری   رسانه

  قف قرآنی
   عمو  مرد   6 تو ی  اثر

سازمان 

 بهزیستی

همکاری با مؤسسات قرآنی در تو ی    توزیع 

 قرآن کریم به خط بریل
 700 نابینایان 80 تو ی  اثر

 زارت فرهنگ 

   ارشاد اسالمی

حمایت از تو ی  آثار آموزشی تربیتی قرآنی  

  یژ  کودکان   نوجوانان
 40 تو ی  اثر

کودکان   

 نوجوانان
1000 

کمک به اجرای جشنوار  ملی   بین ا مللی 

 آیات به منظور حمایت از تو ی  آثار قرآنی
 8000 عمو  30 تو ی  اثر

قرآنی  نهادهای

دفتر  مقا  

 معظم رهبری
 3 تو ی  اثر )کتاب   نشریه( تو ی  آثار علمی   پژ هشی

قاریان    

خوانن گان 

 نغمات

600 

جهاد 

 دانشگاهی

 کالکت 58 -های تلویزیونی تو ی  برنامه
دقیقه 

برنامه 

 تلویزیونی

فیلم سازان  413

 قرآنی

  

   8490 های تخصصی قرآنیضبط   پخش نشست

نهادهای قرآنی 

دفتر  مقا  

 معظم رهبری

تو ی ات ا گو در زمینه قرائت قرآن   نغمات 

 دینی
3000 

ص ا   سیما   

 عمو 
800 

 

 اثر 160 :تعداد کل آثار تولیدی

 دقيقه 12000 های تلویزیونی تولیدی:تعداد برنامه
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 ازعام و دعوت از فعاالن رقآنی .9
 اعتبار جامعه هدف مقدار سنجه عنوان  فعالیت دستگاه

سازمان ا قاف 

   امور خیریه

سازی   اعزا  کار ان حفاظ، قاریان آماد 

ا مللی سایر   دا ران به مسابقات بین

 کشورها 

نفر اعزا  به خارج 

 کشور
30 

قاریان   

 حافظان 
  

سازمان 

دارا قرآن 

 ا کریم 

ها در های قرآنی به استاناعزا  گر  

 مذهبیهای ملی مناسبت
 1000 عمو  مرد  100 نفر اعزا  داخلی

نهادهای قرآنی 

دفتر  مقا  

 معظم رهبری

های اعزا  اساتی ، قاریان، حافظان   گر  

 تواشیح به خارج از کشور
نفر اعزا  به خارج 

 کشور
   فعاالن قرآنی 110

دعوت از استادان، قاریان   دا ران 

های غیرایرانی جهت حضور در برنامه

 داخلی

نفر دعوت از 

 خارج کشور
   فعاالن قرآنی 14
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 حمایت از مؤسسات رقآنی .10
 اعتبار سنجه مقدار عنوان  فعالیت دستگاه

 1 های آموزشی قرآن مشارکت در اجرای برنامه سازمان ا قاف

 ه مؤسس

  

 7320 366   فعاالن قرآنی مردمیحمایت از مؤسسات  سازمان دارا قرآن 

     حمایت از فعا یت های قرآنی موسسات بومی سازمان فرهنگ

 منطقه آزاد ار ن  

های حمایت   مشارکت در برگزاری برنامه

توسط مؤسسه بیت های قرآنی آموزشی   کالس

 االحزان 

1 40 

حمایت از مؤسسات قرآنی منطقه در راستای 

 های آموزشی قرآنیاجرای برنامه
4 300 

 150 5 های قرآنی   خانه قرآن کانونکمک به  منطقه آزاد انز ی

   750 هاهای دارا قرآنحمایت از فعا یت آموزش   پر رش 

 زارت دفاع   

پشتیبانی 

 نیر های مسلح

 1600 10 حمایت از فعا یت مراکز غیرحضوری  آموزش قرآن 

 3750 10 های قرآنی )مه ا رضا(حمایت از فعا یت مه کودک

نهاد رهبری در 

 دانشگاهها
از فعاالن قرآنی   آموزش، توانمن سازی   حمایت 

 تجهیز کانونهای قرآن   عترت دانشگاهها در حوز  آموزش عمومی 
50 1000 

 زارت فرهنگ   

 ارشاد اسالمی

 24400 100 های برنامه محور مؤسسات کمک به اجرای طرح

کمک به توسعه   تو ی  محتوای قرآنی در 

 فضای مجازی از طریق مؤسسات 
100 4000 

 2500 1 حمایت از فعا یت انجمن خادمان قرآن کریم

 903 1 حمایت از د  ساالنه جایز   یژ  نهج ا بالغه

 منطقه آزاد ار ن  
های تواشیح   م یحه سرایی حمایت از گر  

 سراییمنطقه در تو ی ات م یحه 
گر    2

 تواشیح 

فعاالن 

 قرآنی

 آموزاندانش 1000 سرایی قرآن کریمبرگزاری همخوانی   م یحه آموزش   پر رش 

 مؤسسه 1399 :شدهحمایت اتمؤسس تعداد
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 حمایت از فعاالن رقآنی .11
 اعتبار جامعه هدف مقدار سنجه عنوان  فعالیت دستگاه

سازمان ا قاف   

 امور خیریه

شهریه دانشجویی به حافظان   قاریان ارائه 

 قرآن
   دانشجویان 300 نفر شهریه

 - عمو  مرد  18 نفر مشا ر  ارائه خ مات ر انشناسی   مشا ر  تخصصی جهاد دانشگاهی

نهادهای قرآنی 

دفتر  مقا  معظم 

 رهبری

های موردی از فعاالن   خادمان حوز  حمایت

 قرائت   پیگیری مشکالت ایشان
 500 فعاالن قرآنی 20 حمایتنفر 

 بانک مرکزی
)خاد  تق یر از فعاالن   خادمان قرآن   نماز 

 قرآن، قاری، ادعیه خوان، مؤذن، مکبر   ...(

مراسم 

 تجلیل

 70 کارکنان 1

سازمان انرژی 

 اتمی
 ها   ...خوانتق یر از قاریان، مؤذنان، ترجمه

 )نطنز   قم(
1 

کارکنان   

 خانواد 
20 

 بهزیستیسازمان 
تجلیل از نا  آ ران قرآنی بین ا مللی 

 نابینایان   معلوالن
1 

نابینایان   

 معلوالن
400 

سازمان نقشه 

 برداری 

تق یر از فعاالن امور قرآنی   نمازخانه 

 توسط ریاست محتر  سازمان در ما  مبارک رمضان سازمان
1 

نمازگزاران   

 فعاالن قرآنی
  

 منطقه آزاد انز ی
در سطح  از قاریان   حافظان قرآنتجلیل 

 کارکنان   دانش آموزان   شهر ن ان
1 

کارکنان   

 شهر ن ان
150 

 زارت صنعت، 

 مع ن   تجارت

تجلیل از منتخبان مسابقات قرآنی با اه ای 

 جوایز
1 

کارکنان   

 کارگران
  

  زارت نیر  
برگزاری مراسم تق یر   تجلیل از قاریان، 

 قرآن   نمازحافظان   خادمان 
1 

کارکنان   

 خانواد 
  

 زارت فرهنگ   

 ارشاد اسالمی

آموزان آموزان   صحیفهتجلیل از قرآن آموزان، نهج

 برتر   پژ هشگران نهج ا بالغه   صحیفه سجادیه
 4000 فعاالن قرآنی 1

 مراسم 8 :تعداد مراسم تجلیل

 نفر 1000بيش از  تعداد نفر حمایت:
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 رقآنی توسعه وقف .12
 
 اعتبار مقدار سنجه عنوان  فعالیت دستگاه

 3500 144 ایجاد موقوفه  پیگیری ایجاد موقوفات قرآنی ج ی  سازمان ا قاف

 سازمان ا قاف
احصا   اجرای امینانه نیات موقوفات 

 قرآنی 
 اجرای نیات

 موقوفات قرآنی
43  
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 ای و مدیریتیهای چند حوزهفعالیت 

 98 رد اقنون بودهج اعتبارات مصرح .1
 های خاص قرآنیردیف -الف 

 اعتبار برنامه عنوان دستگاه

   ا قاف سازمان

 خیریه امور

 56،000  دینی قرآنی مسابقات برگزاری برنامه

 7،000 قرآنی   علو  فرهنگی ازموسسات حمایت

 22،500 قرآن  قاریان حافظان به دانشجویی شهریه ارایه

 260،000 قرآنی معارف   علو  دانشگا 

 دانشگاهی جهاد

 9،670 قرآنی هایپژ هش انجا 

 53،350  قرانی ها   مسابقات جشنوار  برگزاری

ا مللی قرآن )ایکنا(   حمایت از کمک به خبرگزاری بین

  مرکز کسب   کارهای قرآنی
26،835 

   فرهنگ  زارت

 اسالمی ارشاد

 قرآن  تر یج تبلیغ های فعا یت   راهبری حمایت برنامه

 کریم
400،000 

 86،400 قرآنی فعاالن بیمه به کمک

 تبلیغات سازمان

 اسالمی

با  جامعه انس اقشار   آموزی قرآن تشویق   تر یج برنامه

  قرآن
157،000 

صن  ق مشارکت 

توسعه فرهنگ 

 قرآنی

برنامه حمایت از اجرای اسناد سه گانه منشور توسعه فرهنگ 

 قرآنی
1،000،000 

 
 1.998،570 جمع

 

  



   سال 1398   کتاب سال قرآن جمهوری اسالمی ایران 

 

99 

 

 آنیهای مشترک فرهنگی  و قرردیف -ب

 اعتبار برنامه عنوان دستگاه

 فقیه   ی نماین گی

 پاس اران سپا  در

 اسالمی انقالب
 72،222  اخالق قرآنی های آموزش

   فرهنگ سازمان

 اسالمی ارتباطات

 مذهبی هایمراسم    مناسبت ازبرگزاری  حمایت برگزاری

 ازکشور درخارج قرآنی های فعا یت
114،750 

   فرهنگ  زارت

 اسالمی ارشاد

حمایت از فعا یتهای قرآنی   دینی   فرهنگی   هنری 

 کانونهای مساج  )موجود   ج ی (
800،000 

 سیاسی عقی تی

   دفاع  زارت

  ابسته سازمانهای
 47،196  عقی تی قرآنی های آموزش ارایه

   فرهنگ سازمان

 اسالمی ارتباطات

های علمیه، ازم ارس عصری، حوز  ایجاد   حمایت به کمک

 تبلیغی ها   مراکز   موسساتها، دارا قرآنمساج ، حسینیه

 دیگر درکشورهای ایران.ا.دینی ج

54،800 

 عقی تی سازمان

 نیر ی سیاسی

 جمهوری انتظامی

 ایران اسالمی

 20،000  عقی تی * قرآنی های آموزش

 جهاد  زارت

 نهاد - کشا رزی

 فقیه   ی نماین گی

 جهاد  زارت در

 کشا رزی

 های فعا یت  توسعه تر یج به مربوط هایفعا یت انجا 

  تقویت مبانی اعتقادی قرآنی
18،370 

 عقی تی سازمان

 ارتش سیاسی

 اسالمی جمهوری

 ایران

 کارکنان  عقی تی فرهنگی،قرآنی های فعا یت انجا 

  خانواد  
177،772 

 ، علو   زارت

 فنا ری   تحقیقات

 سیر    نماز   گسترش قرآنی هایفعا یت ازتوسعه حمایت

 اما 
5،000 

 1،310،110 جمع

 قی  قرآنی حذف ش   است. 98 قانون بودجه*در 
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  صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی 98جدول توزیع اعتبارات سال  -ج
 اعتبار برنامه عنوان دستگاه

سازمان ا قاف   

 امور خیریه

جهت توزیع از )

طریق ستاد طرح 

ملی حفظ قرآن 

کریم به کلیه 

های د  تی دستگا 

عمومی     

مؤسسات قرآنی 

 مردمی(

حمایت از طراحی   استقرار سامانه آزمون استان ارد حفظ 

 قرآن کشور

50.000 

های توانمن سازی مربیان حمایت از طراحی   اجرای برنامه

 آموزش حفظ قرآندبستانی در مه های کودک   پیش

های جامع شناسایی   حمایت از طراحی   اجرای برنامه

آموزش افراد مستع  تربیت مربی، معلم   م رس حفظ قرآن 

 ها   عمو  مرد از میان طالب، دانشجویان، کارکنان دستگا 

حمایت از اجرای مطا عات   پژ هشهای مورد نیاز طرح ملی 

 حفظ قرآن کریم

های جذاب   مؤثر آموزش تو ی    عرضه برنامهحمایت از 

های مختلف عمومی حفظ قرآن در فضای مجازی   شبکه

 رسانه ملی

حمایت از تو ی    عرضه محصوالت   خ مات فرهنگی، 

ای برای گفتمان سازی حفظ قرآن در اقشار هنری   رسانه

 مختلف جامعه
اتحادیه مؤسسات 

 قرآنی مردمی کشور
 30.000 های حمایتی مؤسسات قرآنی مردمیاجرای برنامه

مؤسسات  اتحادیه

 قرآنی مردمی کشور
 30.000 های حمایتی مؤسسات قرآنی مردمیاجرای برنامه

 زارت علو ، 

 تحقیقات   فنا ری
 سازی قرآنیهای نظا اجرای مطا عات   پژ هش

8.700 
 

دبیرخانه شورای 

عا ی انقالب 

 فرهنگی

  نظارت بر اجرای اسناد راهبردی  ریزی، هماهنگیبرنامه

 منشور توسعه فرهنگ قرآنی
8.700 

 127.400 جمع
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 اهربزگاری نشست .2
 

 اعتبار جامعه هدف مقدار سنجه عنوان  فعالیت دستگاه

سازمان 

دارا قرآن 

 ا کریم 

 30 نشست تخصصی های تخصصی علمی تشکیل کارگر  
های کارگر  

 تخصصی
1300 

کل تبلیغات برگزاری نشست م یران

 اسالمی 
 100 م یران سازمان 12 نشست تخصصی

سازمان 

 فرهنگ 
   نشست تخصصی برگزاری نشست های قرآنی

فرهیختگان    

 دانشگاهیان
  

جهاد 

 دانشگاهی

 112 نشست تخصصی های تخصصی برگزاری نشست
دانشگاهیان   

 عمو 
  

ها   نشستجذب   پذیرش   حضور در 

 های داخلی   خارجینمایشگا 
 14 نشست تخصصی

دانشگاهیان   

 صاحبان ای  
  

 زارت ارشاد 

 اسالمی

حمایت از توانمن سازی م یران مؤسسات  

 قرآن   عترت با برگزاری کارگا  آموزشی
 5 نشست تخصصی

م یران 

 مؤسسات
1000 

دفتر  مقا  

 رهبری
 1700 قاریان   5 تخصصینشست  های تخصصی قرائتبرگزاری نشست

سازمان 

 ا قاف 

برگزاری همایش آموزشی   توجیهی 

 ر سای ادارات   کارشناسان قرآنی
 4 همایش

کارشناسان 

 قرآنی سازمان
  

سازمان 

دارا قرآن 

 ا کریم 

حمایت از برگزاری همایش تخصصی 

 حافظان قرآن کریم
 1200 فعاالن قرآنی 1 همایش

توجیهی رؤسای برگزاری همایش آموزشی 

 هاادارات امور قرآنی استان
 500 م یران سازمان 32 همایش

 

 نشست تخصصی 183 :هاتعداد نشست

 همايش 37 ها:تعداد همایش
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 ی ظظارتیاهربانهم .3
 

 اعتبار جامعه هدف مقدار عنوان  فعالیت دستگاه

سازمان ا قاف   

 امور خیریه

هماهنگی   نظارت بر مسابقات از طریق ستاد 

 عا ی هماهنگی مسابقات قرآن کریم کشور 
   هادستگا  4

سازمان دارا قرآن 

 ا کریم 

های های ارزیاب   نظارت بر فعا یتاعزا  گر  

 هاقرآنی استان
15 

ادارات کل 

تبلیغات 

 اسالمی

700 

 زارت آموزش   

 پر رش 

های درسی قرآن با پایش اجرای مطلوب برنامه 

 تاکی  بر توانمن سازی معلمان
 0 معلمان 100

 زارت فرهنگ   

 ارشاد اسالمی
 5500 فعاالن قرآنی 30 های قرآن   عترتراهبری   نظارت بر فعا یت

نهادهای قرآنی 

دفتر  مقا  معظم 

 رهبری
 2000 ص ا   سیما 20 های قرآنی ص ا   سیمانظارت بر برنامه

نهادهای قرآنی 

دفتر  مقا  معظم 

 رهبری

خوانی قرآن در ما  سامان هی محافل جزء

 )با پخش زن   از رسانه ملی(رمضان در سراسر کشور 
 - عمو  مرد  1

 

 برنامه 170 :های نظارتیتعداد برنامه
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 توسعه ساختاری .4
 

 اعتبار جامعه هدف مقدار سنجه عنوان  فعالیت دستگاه

منطقه 

 آزاد قشم

دفتر نماین گی انجمن قرآن    3افتتاح 

 عترت 
 100 فعاالن قرآنی 3 ساختار

جهاد 

 دانشگاهی
 10000 دانشگاهیان 1 ساختار طرح را  ان ازی ان یشک   تعا ن

 زارت 

 ارشاد

استودیو  3ان ازی طراحی، تجهیز   را 

تخصصی ضبط آثار صوتی   تصویری 

 قرآنی

 8659 مؤسسات 3 ساختار
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 هاتحلیل و سنجش فعالیت  -ب

گاه شدهزگارش اهیتعداد فعالیت .1  ره دست
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عنوان برنامه،  26ها، سازمان دارالقرآن الکريم با شده توسط دستگاهاز نظر تعداد فعاليت گزارش

عنوان  19بيشترين تعداد فعاليت را در ميان نهادهاي تخصصی داشته وسازمان انرژي اتمی نيز با 

 اند.در ميان نهادهاي غيرتخصصی بيشترين تعداد برنامه را گزارش نمودهبرنامه 

، محل تأمل نهادهاي تخصصی و غيرتخصصیبرخی شده توسط هاي گزارشقلت تعداد برنامه

 است.
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 اه فعالیت تنوع .2

 

60
44

23
15

14
13

12
9
9

8
8
8
8

7
6
6
6
6

5
5

4
4

3
3
3
3

2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

دوره آموزشی
مرحله مسابقه

محفل قرآنی
روز قرائت قرآن

حمایت از مؤسسه
جلسه

طرح تبلیغی
ختم قرآن
نمایشگاه

جلد توزیع کتاب
مراسم تجلیل

نشر محتوا در فضای مجازی
نشست تخصصی

مطالعه
برنامه نظارتی

تولید اثر
جشنواره

جلسه کارشناس
سامانه

نفر اعطای مدرک
نفر اعزام

نفر جزء حفظ
برگزاری آزمون

دقیقه برنامه
ساختار
همایش

شماره نشریه
گروه تواشیح

مصحف
اجرای نیات موقوفه

احداث استودی
ایجاد موقوفه

پویش
تولید خبر

جزء تصحیح قرآن
رویداد استارت آپی

عنوان انتشار
عنوان تألیف  

مشارکت بین دستگاهی
نفر حمایت
نفر شهریه
نفر مشاوره

نفرحفظ موضوعی
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هاي آموزشی قرآنی شده، دورههاي انجام شده، بيشترين برنامه گزارشاز نظر جنس فعاليت

هاي هاي مختلف ارائه شده است. در ميان دورهعنوان برنامه توسط دستگاه 60است كه 

 خوانی، حفظ قرآن و تفسير قرآن اختصاص دارند.ها به روخوانی، روانآموزشی، بيشتر دوره

مسابقات قرآنی، محفل  :هاي آموزشی، بيشترين فعاليت به ترتيب اختصاص دارد بهبعد از دوره

 قرآنی، قرائت روزانه و حمايت از مؤسسات قرآنی.

حفظ هايی مانند جنس فعاليتهايی كه گزارش شده نيز اختصاص به كمترين نوع برنامه

هاي بين دستگاهی، تأليف، ، حمايت مالی از فعاالن قرآنی، مشاركتموضوعی، مشاوره قرآنی

 ايجاد موقوفه قرآنی دارد.رويدادهاي استارتاپی، توليد خبر و 
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 اهزهینه زگارش شده ربای ره یک از فعالیت .3

 

هاي آموزشی، حمايت از مؤسسات، توسعه ها، به ترتيب اختصاص به دورهبيشترين هزينه

ها نيز به ترتيب در توليد خبر، وقف هاي تبليغی ترويجی دارد و كمترين هزينهساختار و طرح

 همايش و نشست و مطالعه قرآنی اختصاص داشته است. قرآنی،

هايی است كه توسط دستگاهها ارئه ها، صرفا هزينههاي عنوان شده در اين گزارشميزان هزينه

هاي مستقيم و غيرمستقيم كه ساالنه در موضوع قرآن اختصاص شده و بخش عظيمی از هزينه

هاي دريافتی نيز تعداد ينکه در ميان گزارش. مضاف بر انشده است لحاظيابد در اين گزارش می

 اند.ها بدون ذكر هزينه گزارش شدهبسياري از برنامه
 

61۵92

4۵96۳

187۵9

14890

11100

8200

66۵0

60۵0

۵800

۵140

۳۵00

۳۳01

دوره آموزشی

حمایت از مؤسسه

توسعه ساختاری

ترویجیطرح تبلیغی

ایاثر هنری رسانه

برنامه نظارتی

آزمون

مطالعه

همایش و نشست 

مراسم تجلیل

موقوفه

تولید خبر

 میلیون ریال



   سال 1398   کتاب سال قرآن جمهوری اسالمی ایران 

 

109 

 

 ربجسته و شاخص  اهیفعالیت .4
 سنجه مقدار عنوان فعالیت

 جل  160.000 چاپ و توزیع مصاحف و کتب

 محفل 56.000 برگزاری محفل قرآنی

 د ر  15.000 برگزاری دوره آموزشی

 دقیقه 12.000 برنامه تلویزیونیتولید 

 نفر 9.000 اعطای مدرک حفظ و قرائت

 جلسه 6.000 برگزاری جلسه قرآنی

 مؤسسه 1.400 حمایت از مؤسسه قرآنی

 مرحله 1.000 برگزاری مسابقه قرآنی

 مراسم 1.000 برگزاری مراسم تجلیل از فعاالن قرآنی

 نمایشگا  312 برگزاری نمایشگاه قرآنی

 موقوفه 200 یا مدیریت موقوفه قرآنیایجاد 

 نشست 200 برگزاری نشست و همایش تخصصی قرآنی

 برنامه نظارتی 170 نظارت و ارزیای

 اثر 160 تولید اثر قرآنی

 خبر 100.000 تولید خبر  قرآنی

 طرح 80 های تبلیغی آموزشی قرآنیاجرای طرح

 حفظ نفر جزء 3.000.000 تربیت حافظ قرآن

 نفر حفظ 2.000.000 حافظ موضوعی قرآنتربیت 

 

 تومان ميليون 866 و ميليارد 46 شده:های اعالممجموع هزینه
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 مؤسسات رمدم نهاد رقآنیآمار رمتبط با  .5
 اعتبار حجم عنوان  فعالیت ردیف

1  
میزان حمایت  زارت فرهنگ   ارشاد اسالمی از 

  1398در سال  نهاد قرآنی کشورمؤسسات مرد  
 18165 مؤسسه  888

2  
مؤسسات فرهنگی قرآن   عترت دارای افزایش تع اد 

  1398تا  1395بین سا های  1255به  850پر انه از 
  مؤسسه 1255

3  
)مؤسسات تحت مرد  نهاد قرآنی  مؤسسات مجموع تع اد

نظارت  زارت مؤسسه   مؤسسات تحت  2032نظارت سازمان تبلیغات اسالمی: 

 مؤسسه( 1200فرهنگ   ارشاد اسالمی: 
  مؤسسه 3232

4  
 فضای آموزشی در اختیار نیمی از مؤسساتمتوسط 

 )استیجاری بودن ساختمان ح  د نیمی از مؤسسات(
 200ح  د 

 متر
 

  درص  70 های ق یمی یا چن سال ساز مؤسساتدرص  ساختمان  5

  درص  20 )بر پایه شاخص ر ز فعا یت( فعال یا غیر فعالنیمهدرص  مؤسسات   6

 درص  حمایت خیرین از مؤسسات  7
درص  از  20

 مؤسسات
 

  درص  15 مؤسسات   شعب آنها در ر ستاها جود درص    8

  درص  5 جمعیت ر ستایی میزان اختصاص مخاطبان مؤسسات به   9

 98تع اد مخاطبان مؤسسات قرآنی در سال   10
 2ح  د 

 میلیون نفر
 

 توسط دبستانی   مه  قرآنی های پیشد ر اجرای   11
 40ح  د 

درص  از 

 مؤسسات

 

12  
حوز  آموزش عمومی قرآن میزان فعا یت مؤسسات در 

 با محوریت حفظ   قرائت قرآن
درص   70

 مؤسسات
 

13  
در عرصه تو ی  محصوالت در  میزان فعا یت مؤسسات

 زمینه هنرهای قرآنی
درص   20

 موسسات
 

.است وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ناظر بر آمارهای ارسالی معاونت قرآن و عترتآمارهای این قسمت *   

 اعتبار به میلیون ریال
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 سخن آخر

ها و نهادها است. نسخه فعلی دار انعکاس فعاليت قرآنی دستگاهكتاب سال قرآن آيينه .1

اي آغازين به تبيين كتاب سال هرچند با مطلوب بسيار فاصله دارد ولی به عنوان تجربه

 پردازد.گرفته برخی نهادها در يک سال در امور قرآنی میهاي صورتتالش

هاي آتی، ارائه نتايج پيمايش ساالنه سنجش افق تدوين كتاب سال قرآن براي سال .2

كشور  هاي قرآنیهاي توسعه فرهنگ قرآنی و بازتاب نتايج و آثار فرايندها و فعاليتشاخص

 خواهد بود. 

دستگاه در اين  40هاي قرآنی اجراشده توسط تمتکفل معرفی اجمالی فعالي 98كتاب سال  .3

شود به دليل هاي قرآنی كه هر سال در كشور انجام میمسلماً حجم وسيعی از فعاليتسال است. 

 عدم ارائه گزارش در اين كتاب منعکس نشده است. 

هاي قرآنی كشور، ضعف در نظارت و ارزيابی درون و يکی از نقاط ضعف اغلب برنامه .4

هاي قرآنی، به شکل يکسان، مشابه و كم مخاطب و ها است. نوعاً برنامهسازمانی برنامهبرون 

دهه فعاليت قرآنی، روزآمدي چندانی  3- 2شود و بعضاً با وجود تکراري هر ساله برگزار می

 شود.خصوصاً متناسب با مقتضيات زمانه مشاهده نمی

برنامه شامل مسابقه قرآن، محفل  هاي قرآنی كشور، در سه الی چهار جنسغالب برنامه .5

شود و با وجود ظرفيت گسترده فعاليتهاي قرآنی، دوره روخوانی قرآن و حفظ قرآن خالصه می

هاي قرآنی و ... معموالً از هاي مختلف مانند هنر قرآنی، مطالعات و استارتاپقرآنی در حوزه

 شود.اين امکان غفلت می

وصاً در شرايط كنونی كشور و شيوع ويروس بستر وسيع و واقعی فضاي مجازي، خص .6

گيرتر و هاي مختلف چشمهاي قرآنی در اين بستر در حوزهكند كه ورود فعاليتكرونا، اقتضا می

دستگاه آن هم به صورت ابتدايی و  5 – 4هاي احصا شده، به جز تر باشد. در ميان برنامهجدي

خصوصاً در حوزه توليد محتواي فضاي مجازي هاي قرآنی صرفاً نشر اطالعات، از ظرفيت آموزه

 استفاده چندانی نشده است.

توليد آثار و محصوالت قرآنی ويژه كودک و نوجوان و پرهيز از واردات محصوالت  .7

خارجی با وجود مشابه داخلی، خصوصاً در اجراي شعار مقام معظم رهبري در چند سال اخبر 
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به آن اهتمام خاصی  98ز اين و همچنين در سال مبنی رونق توليد از ضرورياتی است كه پيش ا

 نشده است. 

هاي آموزشی قرآنی شده، دورههاي انجام شده، بيشترين برنامه گزارشاز نظر جنس فعاليت .8

هاي مختلف ارائه شده است. الزم به ذكر است كه در عنوان برنامه توسط دستگاه 60است كه 

خوانی، حفظ قرآن و تفسير موزش روخوانی، روانها به آهاي آموزشی، اغلب دورهميان دوره

هاي آموزشی، بيشترين فعاليت به ترتيب اختصاص دارد به  قرآن اختصاص دارند. بعد از دوره

 مسابقات قرآنی، محفل قرآنی، قرائت روزانه و حمايت از مؤسسات قرآنی.

مانند حفظ  هايیهايی كه گزارش شده نيز اختصاص به جنس فعاليتكمترين نوع برنامه .9

هاي بين دستگاهی، تأليف، موضوعی، مشاوره قرآنی، حمايت مالی از فعاالن قرآنی، مشاركت

 رويدادهاي استارتاپی، توليد خبر و ايجاد موقوفه قرآنی دارد.

هاي آموزشی، ها، به ترتيب اختصاص به دورههاي دريافتی، بيشترين هزينهبر پايه گزارش .10

ها نيز به هاي تبليغی ترويجی دارد و كمترين هزينهختار و طرححمايت از مؤسسات، توسعه سا

 ترتيب در توليد خبر، وقف قرآنی، همايش و نشست و مطالعه قرآنی اختصاص داشته است.

هايی است كه توسط دستگاهها ها، صرفا هزينههاي عنوان شده در اين گزارشميزان هزينه .11

و غيرمستقيم كه ساالنه در موضوع قرآن  هاي مستقيمارئه شده و بخش عظيمی از هزينه

هاي يابد در اين گزارش لحاظ نشده است. مضاف بر اينکه در ميان گزارشاختصاص می

 اند.ها بدون ذكر هزينه گزارش شدهدريافتی نيز تعداد بسياري از برنامه

در خصوص ميزان تربيت حافظان قرآن، هر چند بسياري از نهادهاي مردمی و دولتی  .12

اند، ولی از نظر كمّی تا نقطه مطلوب گزارش ميزان فعاليت خود در اين زمينه را گزارش نداده

 تربيت ده ميليون حافظ قرآن، فاصله بسياري وجود دارد.
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