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 تعالیبسمه

 

 کشور اهی رمدمی رقآن و عترتمؤسسات و تشکلسند راهبردی توسعه 
 1410در افق 

 12/12/1400مورخ  1ویراست 

 

با توکل بر خداوند متعال و با عزم ملی برای نیل به جامعه متمسّک به قرآن و عترت و در راستای تحقق 

سازی جزء جیم ماده و اجراییعرصه مردمی در ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی اهداف، سیاست

مؤسسات مردمی های و فعالیت هاهای توسعه کشور و به منظور راهبری برنامهقانون احكام دائمی برنامه 37

در جلسه مورخه  «کشور های مردمی قرآن و عترتسند راهبردی توسعه مؤسسات و تشكل »، یقرآن

به شرح زیر  های مردمی قرآن و عترتمؤسسات و تشكلی اتحادیه کشوری  ......................... مجمع عموم

  .تصویب شد

  چشم انداز

از  نهاد متشكلای فراگیر، پویا، منسجم و مردمشبكه به )ع( ها و مؤسسات قرآن و عترتتشكلدستیابی 

 1410در افق توسعه فرهنگ قرآنی اسناد راهبردی و من و کارآمد در اجرای منشور ؤنیروهای قرآنی م

 اصول حاکم

  های قرآنی کشوراجرای فعالیتدر  مؤسساتهای به کارگیری حداکثری ظرفیت .1

 آموزش عمومی قرآن هماهنگ با نظام رسمیهای آموزشی فعالیتمشارکت حداکثری  .2

 هاتقدم تولید دانش و تأمین نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز بر سایر فعالیت .3

 انگیزش در مخاطبان در تمامی اقدامات و مراحل اجرای سند توجه به فضاسازی فرهنگی و .4

 اهداف

 نهاد اصلی اجرای فعالیت های قرآنی در سطح کشور ارتقای جایگاه مؤسسات به عنوان  .1

 سایر کشورهامؤسسات برتر قرآنی داخل کشور با مؤسسات و نهادهای قرآنی  ثیرگذاریأتعامل و ت .2

 مؤسسات توانمندی و استقالل اقتصادی  .3

 از سوی مؤسسات تولید، هدایت و انتشار محتوای قرآنی در فضای مجازیدر نقش اصلی  یایفا .4

 اطالعات در سراسر کشورو شفاف سریع  ،از فرآیند گردش صحیحمؤسسات  یبرخوردار .5

 هادانش سازمانی و نظام مهندسی ارزشاز مؤسسات  یبرخوردار .6
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هخای  انگیخزه  از و سرشخار ص، متعهد، پاسخخگو  متخصمن، ؤاز سرمایه های انسانی ممؤسسات  یبرخوردار .7

 معنوی

 ملی اتراهبردها و اقدام

 های مؤسسات از طریق اتحادیهاستقرار نظام راهبری و مدیریت فعالیت -1ملی راهبرد

 های استانی و کشوریاتحادیهفعالیت تقویت ساختار و سازوکارهای  .1

 عالیت مؤسساتو اجرای فریزی برنامهمدیریت و هوشمند  هایطراحی و استقرار سامانه .2

راهبردی توسعه مؤسسات و سایر اسناد راهبخردی توسخعه    های اشاعه و ترویج سندطراحی و اجرای برنامه .3

 فرهنگ قرآنی در میان کارگزاران و مدیران مؤسسات

 های مختلف های مؤسسه قرآنی تراز نظام در زمینهتعیین ویژگی .4

و معرفخی  بنخدی  یجخاد سخامانه ارزیخابی و رتبخه    های ارزیابی مؤسسات همراه با اطراحی و تصویب شاخص .5

 مؤسسات برترساالنه 

 مؤسسات همراه با آمایش سرزمینییكپارچه ایجاد اطلس  .6

 و مسئوالن استانی و ستادیبا یكدیگر  ایجاد شبكه ارتباطی بین مؤسسات .7

و  های مؤسسات بخه منظخور تجمیخع و مستندسخازی تجربیخات     ایجاد و توسعه شبكه مدیریت دانش فعالیت .8

 دانش مؤسسات موفق )مدیریت دانش( و انتقال آن به سایر مؤسسات 

 تعیین تكلیف مؤسسات نیمه فعال یا غیر فعال .9

و  از بودجخه عمخومی کشخور    مؤسسخات تهیه و انتشار گزارش تفصیلی و تفكیكی تخصیص منخابع مخالی    .10

 به صورت ساالنه  های مردمیکمک

در فرایندهای اجرایخی صخدور مجخوز و نظخارت بخر       ادیهریزی برای توسعه مشارکت حداکثری اتحبرنامه .11

 مؤسسات

 مدیریت مؤسساتکننده دانش توسعه مطالعات و رویدادهای علمی و پژوهشی تأمین .12

 بخش مردمیبه دولت  ایانهگرتصدی هایپیگیری واگذاری فعالیت .13

 هیئات مذهبیریزی ایجاد ارتباط بین مؤسسات قرآنی با برنامه .14

 مؤسساتمنابع انسانی  و سایر مربیمدیر، و تأمین تقویت نظام تربیت  -2ملی راهبرد

  بندی مربیان مؤسساتابط ارزشیابی و طبقهو اجرای ضو تدوین .1

 مربیان و کارکنان مؤسساتمدیران،  ایهای حرفهارتقای صالحیتنظام طراحی  .2
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و  ویاناز میان طالب، دانشجدر تأسیس مؤسسه  و صاحب استعداد برتر افراد مستعدایجاد تسهیالت برای  .3

  نخبگان

 مؤسسات های اجتماعی برای فعاالنسازی نظام حمایتطراحی و پیاده .4

 مربیان مؤسسات مدیران و توانمندسازی های اجرای دوره .5

 حمایت از توسعه و تقویت مؤسسات چند منظوره -3ملی راهبرد

 گرایی و تخصصی شدن مؤسسات قرآنی مردمی مأموریتطراحی و اجرای نقشه راه  .1

 مؤسسات بوم نوآوری و شتابدهندهتحمایت از ایجاد زیس  .2

تولید و توزیع  تخصصی چندمنظوره با تأکید بر مؤسسات مؤسساتایجاد تسهیالت ویژه برای تأسیس  .3

افزارها و محصوالت مبتنی بر بازی و نرماسباباز جمله ای ، هنری و رسانهمحصوالت و صنایع خالق فرهنگی

  های نوین قرآنی ویژه کودکان و نوجوانانفناوری

 مؤسساتتخصصی چندمنظوره  مؤسساتعالقمندان به تأسیس توانمندسازی های برگزاری دوره .4

 ادیهالبالغه و صحیفه سجمانند نهج )ع(طاهره عترت  آموزش و ترویج معارفهای تقویت برنامهتوسعه و  .5

ها ها، جشنوارههای مذهبی، نمایشگاهایجاد و توسعه مؤسسات فعال در برگزاری محافل قرآنی، سخنرانی .6

 و مسابقات قرآنی

هخای عمخومی و   فضاسازی قرآنی در محیطترویج در توسعه ریزی افزایش نقش مؤسسات تبلیغیبرنامه .7

 فضای مجازی

 المللیی در عرصه بیناندازی و توسعه مؤسسات تخصصی قرآنحمایت از راه .8

ها، مؤسسات و مراکخز تبلیغخی ترویجخی    با تشكل مؤسسات داخلی برای گسترش تعامل ریزیبرنامه .4 .9

 قرآنی کشورهای اسالمی

 مؤسساتدر های آموزشی استاندارد استقرار و توسعه برنامه -4ملی راهبرد

 ی مؤسساتشآموز مدارک و سطوح تعییناستاندارد و  یكپارچه سازی نظامطراحی، تصویب و پیاده .1

 در مؤسساتآزمون استاندارد آموزش و  هایطراحی و استقرار سامانه .2

 مؤسسات شناختی و تهیه اطلس مخاطبان آموزش عمومی قرآناجرای مطالعات جمعیت .3

 برای اقشار مختلف مؤسساتقرآن  و تخصصی های استاندارد آموزش عمومیتوسعه اجرای دوره .4

 ها و نهادهاهای آموزشی دستگاهؤسسات قرآنی در برگزاری دورهایجاد سازوکارهای توسعه نقش و سهم م .5

 دبستانی برای مؤسسات قرآنی موفق تسهیل صدور مجوز ایجاد مهدها و مراکز پیش  .6

 بخش مردمی تأمین و تخصیص منابع مالیارتقای  -5ملی راهبرد
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ای اسختانی  هایجاد سازوکار الزم برای حمایت مالی دولت از مؤسسات از طریق اتحادیه کشوری و اتحادیه .1

 با رویكرد عدالت و برابری و بدون واسطه نهادهای حاکمیتیدر بودجه سنواتی کشور 

 تأمین مالی مؤسسات در  خیرینسازی سازوکارهای افزایش مشارکت مالی طراحی و پیاده .2

 های دولتیتوسط بخشتقویت رویكرد حمایت زیرساختی و توانمندسازانه از مؤسسات قرآنی مردمی  .3

 های مختلف رسانه ملی در شبكه های معرفی فعالیت مؤسسات موفق قرآنیامهتوسعه برن .4

 پیگیری طراحی و تصویب قوانین و ضوابط حمایت فعالیت مؤسسات در مواردی مانند مالیات و بیمه .5

 هدایت و پشتیبانی حقوقی و معنوی از مؤسساتمشاوره، مرجع و متولی کارآمد در ایجاد  .6

 ایی اقتصادی مؤسسات و ترویج آن در میان سایر مؤسساتشناسایی راهكارهای خوداتك .7

 های مختلفقیمت مؤسسات در رسانهفراهم کردن امكان تبلیغ ارزان .8

 مؤسساتی های آموزش: توسعه فضا، تجهیزات و فناوری5راهبرد ملی 

ها، بقخاع  حسینیه ،مساجد ،های اداری بالاستفادهاز فضای مدارس، ساختمان استفادهتسهیل امكان اختصاص  .1

 در ساعات غیرفعال به مؤسسات قرآنی مردمیهای بسیج متبرکه و پایگاه

 قرآنی مردمی دبستانی مهدها و مراکز پیشتدریجی توسعه اندازی و راهحمایت از تسهیل و  .2

 با مدیریت مؤسسات قرآنی مردمی اندازی و افزایش مدارس تخصصی قرآنیتسهیل و حمایت از راه .3

اندازی و فعالیت مراکز و مؤسسات آموزش عمومی قرآن مردمی توسط افراد واجخد  راهتسهیل و حمایت از  .4

 شرایط به ویژه فرهنگیان 

های نوین در حوزه آموزش، پژوهش و تخرویج  ر فناوریتسهیل و حمایت از ایجاد کسب و کارهای مبتنی ب .5

 قرآن

ظ تخوام بخا درک مفخاهیم و    اندازی و توسعه مؤسسات مردمی آموزش تخصصی حفتسهیل و حمایت از راه .6

 معارف قرآن کریم در مناطق مختلف کشور 

 در فضای مجازی مؤسسات های قرآنیبرگزاری جشنواره ساالنه محصوالت و توانمندی .7

 چارچوب نهادی و الزامات اجرایی

 تصخویب اقخدامات جدیخد   بخر اجخرای سخند و     گذاری کالن و ارزیابی و نظارت راهبردیسیاستمسئولیت  .1

 بر عهده شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.کمیسیون  پیشنهادی

، بخر  اجرایی هایسیاستتصویب  وتدوین عملیاتی و نظارت و ارزیابی  ،ریزی و هماهنگینامهمسئولیت بر .2

 است. یکشوراتحادیه عهده 

 باشند.می ستاد اجرایی سازی سند، موظف به همكاری با مؤسسات و نهادهای مردمیکلیه اتحادیه و  .3
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های ملی سند، جزئیات اقدام ابالغماه پس از  6موظف است حداکثر ظرف مدت اجرایی سازی سند ستاد  .4

 کند. و تصویب  تدوینرا در قالب شناسنامه 


