یکی از چیزهایی که می تواند تدبر در قرآن را به ما ارزانی بدارد حفظ قرآن است .
ما حافظ قرآن کم داریم انشااهلل ما باید  10میلیون نفر حافظ قرآن داشته باشیم(.مقام معظم رهبری (مدظله))

دستورالعمل فعالیت های دارالقرآن بسیج در نواحی

معاونت تعلیم وتربیت بسیج استان چ و ب

مقدمه :

انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران ثمره اندیشه پاک و خون مطهر عالمان ومجاهدانی است که قلب و جان خویش را به عطر قرآن
وانس مفاهیم الهی و انسانی این کتاب هدایت آسمانی معطر ساخته اند .

در این میان توسعه ی فرهنگ قرآنی و عمق بخشی فعالیت های مختلف،برای عالقمندان به این حوزه در قالب انجام اقدامات عمومی
وتخصصی از اهم تدابیر است که بسیج به عنوان میراث ماندگار امام و انقالب و بازوی توانمند رهبر عزیز انقالب آن را در دستور کار خود
دارد.
با عنایت و هدف گذاری کالن این دارالقرآن سازمان مبنی بر توسعه ی کیفی حلقه های شجره ی طیبه ی صالحین در سال جاری و استمرار
کمی وکیفی این اقدام تربیتی منسجم در سال های آتی توجه به نهادینه ساختن مراتب مختلف فعالیت های قرآنی اهم از حفظ  ،قرائت ،
تفسیر  ،درک مفاهیم و ....از خواسته های به حق ولی امر مسلمین می باشد لذا به پیوست دستورالعمل ایجاد دارالقرآن بسیج و حوزه فعالیت
آن در سطح نواحی به حضورتان ارسال می گردد.

هدف:

توسعه و ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم وعمل به آن
منظور ها:

 تجلی آموزه های قرآن کریم در رفتارها
 آموزش عمومی و خاص (حرفه ای)قرآن کریم
 برگزاری محافل ومجالس انس با قرآن کریم
 برگزاری مسابقات قرآن کریم
 تربیت حافظان وترویج فرهنگ حفظ قرآن کریم.
 تبیین افق های مطلوب در فعالیتهای قرآنی بسیج
 الگو سازی برای دارالقرآنهای حوزه ها و پایگاه هامقاومت که انشااهلل در سالهای آینده ایجاد خواهند شد
 آگاهی از میزان تحقق اهداف در توسعه کمی و کیفی دارالقرآن
 ایجاد امکان تعامل سازمان یافته و اختصاصی با موسسات و کانونهای و نهادهای قرآنی
 ارتقاءکیفی فعالیت دارالقرآن و ممانعت از ارائه خدمات ضعیف و غیر کارشناسانه از سوی افراد غیرمتخصص


عنوان
برنامه ها و فعالیت های دارالقرآن بسیج نواحی
فعالیت دارالقرآنهای نواحی از بدو تاسیس و مطابق با توان و ظرفیت به دو نوع عمومی و تخصصی تقسیم می شود:

سطح فعالیت

فعالیت های
عمومی

حوزه فعالیت

عنوان فعالیت

حلقه های صالحین

صحیح خوانی قرآن(روخوانی – روانخوانی)

حلقه های صالحین

ترجمه و مفاهیم عمومی قرآن کریم

پایگاه های خواهران

پیگیری آموزش قرآن ویژه خردساالن و ایجاد مهد های قرآنی

حلقه های صالحین

آموزش ترتیل

حلقه های صالحین

طراحی و چاپ و انتشار نشریات و مطبوعات و پوستر های تبلیغی در حوزه قرآن

حلقه های صالحین

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت دینی و عمومی(نهج البالغه ،صحیفه سجادیه،حدیث،سیره
معصومین و)...

حلقه های صالحین

محافل انس با قرآن و نشست های قرآنی با حضور قاریان و فعاالن قرآنی

حلقه های صالحین

برگزاری جشن ها ،مولودی ها و سوگواری ها در مناسبت های مذهبی

حلقه های صالحین

پیگیر برگزاری جلسات دائمی قرآنی در گروه های صالحین

حلقه های صالحین

عرضه محصوالت فرهنگی – قرآنی در پایگاه ها

حلقه های صالحین

برگزاری مسابقات سنجش معلومات قرآنی متربیان

حلقه های صالحین

برگزاری مسابقات هنری ،ادبی ،تذهیب و خوشنویسی در ضمینه قرآنی
برگزاری مسابقات قرآنی مطابق برنامه ابالغی
تربیت مربی روخوانی و روانخوانی برای پایگاه ها و گروه های تربیتی
برگزاری آموزش های تخصصی در حوزه های حفظ ،قرائت ،ترجمه ،تفسیر ،برای عالقه مندان

فعالیت های

اعزام استاد ،داور و مدرس قرآنی برای مسابقات پایگاه ها و حوزه ها
برگزاری مراسم نکوداشت و بزرگداشت یاد و نام شهداء در گروه های تربیتی

تخصصی

برقراری ارتباط و همکاری و مشارکت با موسسات ،نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی در
زمینه های فرهنگی و قرآنی
تهیه بانک و آرشیو قاریان و حافظان در حوزه ماموریت
برگزاری و مدیریت اردوهای فعالین قرآنی
پیگیری زمینه ایجاد دارالقرآن در حوزه هایی که آمادگی الزم را دارا باشند
پیگیر برگزاری کارگاه های سبک زندگی قرآنی در گروه های تربیتی
برنامه ریزی و نظارت در تشکیل کالس ها و برگزاری دوره های آموزش تخصصی قرآن
شناسایی و جذب وبه کارگیری معلمان قرآنی در سطح ناحیه  ،حوزه وپایگاه

