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 مقدمه

ُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َوأَقَاُموا الصَََّلَة َوأَنْ َفُقوا ِمَّا َرَزقْ َناُهْم ِسرًّا َوَعََلنَِيًة يَ ْرجُ » َارًَة َلْن ََ ُُورَ ِإنَّ الَِّذيَن يَ ت ْ ِِ «وَن 
 

 

 

طالب با برگزاری  اساتید، مبلغات و  رود که می ار، انتظکریم در ماه مبارک رمضانبه قرآن  عمومیاقبال نظر به 

پاسخگوی این نیاز عمومی بوده و زمینه معرفت  ،هایی از قرآن جلسات قرائت، تجوید، روخوانی، مفاهیم و درس

را فراهم نموده و  جامعه و دختران  ها و زنان طلبه، خانوادهبین خواهران  راقرآن های  و التزام عملی به آموزهافزایی 

 .فراهم نمایند را زمینه استمرار جلسات قرآنی در طول سال به صورت هفتگی

 :فرمایند می های علمیه زاری جلسات قرآنی با محوریت حوزهدر ضرورت برگ (العالی ظله مد)مقام معظم رهبری 

 به ای ویژه توجه ،علمیه های  حوزه در باید که است نکاتی طالب، از جمله میان در قرآن با انس فضای ایجاد»

  «.شود آنها

 :فرمایند در آستانه ماه رمضان می همچنین

 حفظ به. است زیاد قرآن حافظ ما های جوان بین بحمداهلل کنید؛ حفظ قرآن با را تان اُنس !عزیز های جوان»

 با نماز، با است؛ پیش در رمضان ماه بدهید؛ اهمّیّت الهی آیات در تأمّل قرآن، در تدبّر قرآن، تالوت قرآن،

 رمضان ماه مبارک لیالی و ایّام با. بگیرید اُنس شعبانیّه مناجات با شعبان، ماه دعاهای با توسّالت، با قرآن،

 را بزرگ کارهای این ی همه توانست خواهید شاءاهلل ان کنید، نورانی کنید، معطّر کنید، تصفیه را خودتان

  «.بدهید انجام

                                                           
 
 را( سودی پر) تجارت کنند، می انفاق آشكار و پنهان ایم  داده روزی آنها به آنچه از و دارند می برپا را نماز و کنند می تالوت را الهی کتاب که کسانی» .

 .2 سوره فاطر، آیه  «نیست آن در کساد و نابودی که دارند امید
2
 .7/29/   ،انقالب رهبر با علمیه های حوزه عالی شورای اعضای دیدار .
 .29  / /  ،السالم علیه حسین امام پاسداری تربیت و افسرى دانشگاه در (مد ظله العالی) مقام معظم رهبری بیانات.   



 

3 
 

َر ِمَن اْلُقْرآنِ » :فرماید ضرورت همنشینی و انس با قرآن می قرآن کریم در آن مقدار از قرآن  پس؛ فَاقْ َرُءوا َما ََ َيسَّ

 (4:مزمل) «بخوان ملتأ و دقت با را قرآن و؛ َوَرِِّل اْلُقْرآَن ََ ْرَِيًَل » و( 2 :مزمل)« که برای شما میسر است تالوت کنید

 .دهد را نشان میقرآن  و تدبر در تالوت ضرورت ،این آیات

 ثواب بخواند، قرآن دین، در عمیق آگاهى و خدا رضاى براى هرکس»: فرموددر این باره نیز ( ص)پیامبراکرم

 بخواند، قرآن که مؤمنى جوان هر»: فرمودنیز ( ع)صادق امام 4.«داشت خواهد را رسوالن و انبیا و مالئكه

: کند مى نقل چنین( ع)على مؤمنان امیر از( ع)صادق امام. «9شد خواهد آمیخته خونش و گوشت با قرآن

 و شوند مى حاضر جا آن در مالئكه شده، زیاد برکتش شود، خدا از یادى و تالوت قرآن آن در که اى خانه»

 از و یابد مى روشنایى چشمانش کند، تالوت را قرآن کس هر»: فرماید مى و نیز  .«کنند مى دور را شیاطین

 که کسى» :فرمود که شده روایت( ع) هشتم امام از 7.«باشند کافر هرچند شود، مى کم عذاب مادرش و پدر

 ختم را قرآن ،دیگر هاى ماه در که است کسى همانند بخواندرا  خداوند کتاب از اى آیه ،رمضان ماه در

 هر» :فرمود که کرده روایت( ع) باقر امام از سندش به امالى و االخبار معانى کتاب در صدوق شیخ  .«کرده

 2.«است رمضان ماه قرآن بهار و است بهارى را چیزى

 هیچ»: فرماید می( ص)پیامبر اکرم ، دارای آثار و برکات فراوانی است همان گونه که جلسات قرآن برگزاری

 و شد نازل آنان بر آرامش که این مگر نشد، برقرار مجلسی در آموزش آن و تالوت قرآنى براى جلسه

 نزدش در که کسانى میان در خداوند و زدند حلقه آنان اطراف در فرشتگان و گرفت دربرشان رحمت

 2 .«کرد یاد آنان از هستند،

ماه مبارک آن  که نقطه شروع سراسر کشور «های علمیه خواهران نهضت قرآنی حوزه»بر این مبنا، طرح 

با لطف الهی و تالش مدیران و معاونان فرهنگی استان و مدارس و اساتید و مبلغات و  می باشد، وان رمض

 .گردد بدین شرح تقدیم می ،طالب گرانقدر در طول سال استمرار خواهد داشت

 ماه مبارک رمضان قرآنی جلساتاهداف 

 جامعه؛ و دختران بین زنان رهای اسالمی و گسترش سبک زندگیباو و ایمان تقویت . 

 ؛جهت برگزاری جلسات قرآنی طالب و دانش آموختگان، اساتید، مبلغاتسازی  فعال . 

                                                           
 
 .4   ص ،   ج الشیعه، وسائل.  
 
 .   9 ص ،  ج کافى،.  
 
 . 979 ص ،  ج کافى،.  
 
 . 2  ص ، 2  ج بحاراالنوار،.  
 
 . 4  - 42  ص ، 2 ج بحاراالنوار،.  
 .    ص ، 2 ج بحاراالنوار،.   
  
 .    ص ،  ج ،  7 ح المسایل مستنبط و الوسایل مستدرک.  
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طالب خواهر و اساتید، دانش آموختگان، فضای انس و تدبر در قرآن در بین  گسترش و تقویت . 

 ؛جامعه و دختران نزنا

 ؛و دختران زنانافزایش سرانه قرائت قرآن در میان افراد جامعه بویژه  .4

 ؛کریم قرآنهای  زهآمو به پایبندی مخاطبان .9

 ت به فنون قرائت، مفاهیم و معارفنسبو دختران  نزنا ویژهب جامعه مختلف اقشار مهارت افزایی . 

 .قرآن کریم

 ها برنامه

 ؛تهیه محتوای آموزشی در زمینه روخوانی، تجوید و مفاهیم قرآن . 

 ؛های الزم به طالب و دانش آموختگان جهت برگزاری جلسات قرآنی ارائه آموزش . 

 ؛برگزاری جلسات تالوت، همخوانی، آموزش و مفاهیم قرآن در منازل . 

، مساجد، زادگانامام بقاع متبرکهقرآن در ، آموزش و مفاهیم همخوانی تالوت،برگزاری جلسات  .4

 ؛حسینیه ها و اماکن مذهبی

 ؛مدارس علمیه خواهران ، آموزش و مفاهیم قرآن درجلسات تالوت، همخوانیبرگزاری  .9

 .هاوشهرستان   در سطح استانهای قرآنی  حضور قاریان و شخصیتبا  محافل انس با قرآنبرگزاری  . 

 ها رویکرد

 ؛و طالب دانش آموختگان اساتید، مبلغات، توسطقرآنی، برگزاری جلسات  یتمحور . 

 خانگی؛ جلسات قرآندهی به  اولویت . 

 بصورت هفتگی؛بعد از ماه مبارک رمضان  ،جلسات قرآنی منازلتداوم  . 

دیگر اماکن  مدارس آموزش و پرورش و مساجد، امامزادگان،با  خانگیجلسات  برقراری پیوند بین .4

 ؛و مدارس علمیه

 .باشد در کنار برگزاری جلسات قرآنی، کیفیت محتوای جلسه مورد توجه می الزم به یادآوری است،* 

 انتظارات

 :کمی انتظارات

به منظور تحقق شعار محوری ، و دانش آموختگان طالبهای علمیه خواهران و  با توجه به ظرفیت حوزه

در ماه ( طالب جدید الورودحتی )طلبه  خواهراستاد، مبلغ، دانش آموخته و رود که هر  انتظار می ،طرح

نموده و زمینه  و ادارهبا توجه به سطوح تحصیلی برگزار  حداقل یک جلسه قرآنی را روزانه مبارک رمضان 

 .نماید استمرار آن را به صورت هفتگی در طول سال فراهم
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 :کیفی انتظارات

 ، تجویددر زمینه روخوانی، روانخوانیو طالب دانش آموختگان اساتید، مبلغات،  افزایش توانمندی: الف

 ؛مفاهیم قرآن

 .کننده در جلسات قرآنبانوان شرکت روخوانی، روانخوانی، تجوید و مفاهیم  افزایش توانمندی: ب

 مدارس معاونت فرهنگی وظایف 

برگزاری جلسات قرآنی طالب و دانش آموختگان درباره اساتید، مبلغات، به مطلوب سانی راطالع . 

 ؛و استمرار آن در طول سال ماه مبارک رمضان

از  های تدریس قرآن با استفاده ه شیوهنیطالب و دانش آموختگان در زماساتید، مبلغات،  توجیه . 

 کریم مدارس علمیه خواهران؛ تجوید قرآن انمربی

هماهنگی با اماکن محلی جهت و مناسب جهت برگزاری جلسات قرآنی  اماکنو  مراکزشناسایی  . 

 ؛برگزاری جلسات قرآنی

طالب، اساتید، مبلغات،  با مشارکت هیمسطح مدرسه علدر  قرآنیبرگزاری جلسات  .4

 مجاوران مدرسه؛آموختگان و  دانش

 و اماکن امامزادگانآموختگان در  طالب و دانشاساتید، مبلغات،  برگزاری جلسات قرآنینظارت بر  .9

 ؛تعیین شده

به مدیریت آموختگان فعال در برگزاری جلسات قرآنی  طالب و دانشاساتید، مبلغات،  معرفی . 

 ؛جهت تشویقمدرسه 

مدیریت طالب و دانش آموختگان مدرسه علمیه به اساتید، مبلغات،  رآنیق عملكردارائه گزارش  .7

 .مدرسه

 و دانش آموختگان طالباساتید، مبلغات،  پشتیبانی

 محتوای مكتوب، الكترونیكی،الزم از قبیل آموزشی  نسبت به تهیه مواد ،مرکزتبلیغی معاونت فرهنگی 

طالب و دانش آموختگان اساتید، مبلغات، و  نمودهای، اقدام  و نرم افزارهای چند رسانهصوتی و تصویری 

سایت مراجعه و با استفاده از مواد آموزشی در  farhangi.whc.irتوانند به سایت  میران ارس علمیه خواهمد

به شرح تحصیلی  و سطوح بر اساس مهارتجلسات قرآن را نمایند،  و سایر مواد آموزشی که خود تهیه می

 .ذیل برگزار کنند

جلسات طالب و دانش آموختگان اساتید، مبلغات، این : چهارطالب و دانش آموختگان سطح اساتید، مبلغات، .  6

را در مساجد،  علوم قرآن هایی از قرآن و مباحث تخصصی وانی، تجوید، ترتیل، مفاهیم، درسروخ

 .نمایند برگزار میها  امامزادگان و سایر محل
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این اساتید، مبلغات و دانش آموختگان جلسات روخوانی، : و دانش آموختگان سطح دو و سه اساتید، مبلغات.  2

ها و  ای در منازل، مساجد، حسینیه هایی از قرآن را به صورت محله تجوید و ترتیل و مفاهیم و درس

 . نمایند امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار می

ها در منازل،  نی، تجوید و ترتیل قرآن را در سطح محلهاین طالب روخوا: پنجم  طالب سال چهارم و.  9

 .دهند حسینیه یا مسجد محل آموزش می

ها برگزار  را در منازل، مساجد و حسینیهجلسات روخوانی عمومی این طالب : طالب سال دوم و سوم حوزه.  4

یر افراد آموزش نموده و در کنار قرائت بخشی از قرآن در هر جلسه، روخوانی و روانخوانی را به سا

 .دهند می

این طالب جلسات قرآن را در سطح محدود در روزهای ماه رمضان بطور منظم : طالب سال اول حوزه.  5

این جلسات با حضور چند نفر بطور مثال اعضای خانواده، خویشاوندان، همسایگان و . برگزار خواهند کرد

 .ه انجام خواهد شدشود و قرائت بخشی از قرآن در هر جلس دوستان تشكیل می

 اجرای طرحو مراحل بندی  زمان

و بوده  روز بعد از آن 9 تا مبارک رمضان ماه  روز قبل از 9 از در مرحله اول زمان اجرای این طرح بازه 

و مراحل اجرای آن بدین  ادامه جلسات به صورت هفتگی تا ماه مبارک رمضان سال آیندهدر مرحله دوم 

 :باشد میشرح 

همچنین  ، مبلغات، دانش آموختگان و طالب،با اساتیدتولید و تهیه محتوا، آموزش و هماهنگی   . 

 مبارک رمضان؛ماه  قبل ازاماکن برگزاری جلسات قرآنی هماهنگی با 

سازی آن برای استمرار جلسات در طول و زمینه برگزاری جلسات قرآنی از ابتدا تا پایان ماه مبارک . 

 ؛سال به صورت هفتگی

تا و ارائه آن به معاونت فرهنگی تبلیغی مرکز در ماه مبارک رمضان های قرآنی  تهیه گزارش فعالیت . 

 وز بعد از ماه رمضان؛ر 9 

ی مستمر در طول سال و ارائه آن هر ماه یكبار به معاونت فرهنگی و های قرآنتهیه گزارش فعالیت .4

 تبلیغی مرکز؛

 

 :یادآوری

روز  9 تا پس از برگزاری جلسات قرآنی،  ،آموختگان و طالباساتید، مبلغات، دانش الزم است، . 

را  های صورت گرفته فعالیتگزارش  ،و استمرار جلسات را هر ماه یكبار بعد از ماه مبارک رمضان

در صورت عدم امكان درج اطالعات به صورت ده و وارد کرسمتاز در سامانه نرم افزاری تهیه و 

 معاون فرهنگی مدرسه ارائه نمایند؛نرم افزاری، گزارش مذکور را به 



 

  
 

ارسال مدیریت این و به  معاون فرهنگی مدرسه علمیه باید اطالعات ارائه شده را بررسی و تایید  . 

 .نماید

قدردانی از همراهی مدیران و معاونان محترم فرهنگی مدارس علمیه و تقددیر از فعالیدت    منظوربه  . 

و مدداس   نان فرهنگی برتر ومدیران و معا، مرار آنو است های تبلیغی قرآنی در ماه مبارک رمضان

 ، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت؛برتر موفق و طالب اساتید، مبلغاتنیز 

 

 


