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 اهداف و کلیات طرح مقدمه، مبنا، : اولبخش 

 الف ( مقدمه:

   «ءٍ رَبِيعٌ وَ رَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانلِكُلِّ شَيْ»

 036، ص 2كافي، ج  )عليه السالم(امام باقر « براي هر چيز بهاري است و بهار قرآن، ماه رمضان است»

نزول كتاب هدايت در ماه  .باشدترين ماه قرآن نيز ميترين فصل زندگي معنوي انسان است، بهاريماه رمضان كه بهاري

ت الهي، خود حاكي از جدا نشدن قرآن و رمضان از يكديگر است، همانطور كه در خود قرآن نيز فررحمت و بركت و مغ

آن نازل شده است.  است كه قرآن در ماه رمضان ماهي. «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآن»به اين موضوع اشاره شده است: 

كه با اين كتاب آسماني و كالم الهي انس بيشتري بگيريم؛ چرا كه  زيبنده استگاه قرآن است، تجلي ،اكنون كه اين ماه

 شتيبانپحافظ و  ،س شدن با قرآن در اين ماه شده است. زيرا قرآنبه مأنو بزرگان دين سفارشات زيادي از سوي پيشوايان و

و چه نيكوست كه اين ارتباط  ن و تدبر و تأمل در آيات آن انسان از آفات زمانه ايمن خواهد بودآبا قرائت قر وانسان است 

برد و نيز رسول مين نام ميو انس و پيوند در مكاني به نام مسجد باشد كه خداوند از آنجا با عنوان خانه خود بر روي ز

،  3)وسايل الشيعه، جلد «. اندإِنَّما نُصِبَتِ المَساجِدَ لِلقِرآنِ؛ مساجد را براي قرآن ساخته باره فرموده است:مكرّمش در اين

تدرک س)ممَن أَحَبَّ القُرآنَ فَليُحِبَّ المَساجِدَ؛ كسي كه دوستدار قرآن است مساجد را نيز دوست دارد ( » 363صفحه 

 (333، صفحه 3الوسايل، جلد 

قرآن كالم خدا و مسجد خانه خدا است، هر دو نور خدا هستند، بنابراين دوستدار قرآن، دوستدار مسجد است و دوستدار 

مسجد، دوستدار قرآن؛ بين قرآن و مسجد ارتباط و پيوندي عظيم و مستحكم وجود دارد و اين گفتار نشانه اهميت تالوت 

 است. قرآن در مساجد

اي مهيا نمايند كه روز به روز و بيش از پيش شاهد گسترش انس با قرآن و متوليان مساجد بايد فضاي مساجد را به گونه

تواند نقطه شروع و اوج اين حركت عظيم قرآني به يقين ماه مبارک رمضان مي .هاي قرآني در مساجد باشيماجراي برنامه

با قاريان و حافظان و فعاالن قرآني در روز اول ماه مبارک رمضان، مؤيد  )مدظله العالي(باشد. چنانكه ديدار مقام معظم رهبري

 هاي فرهنگي هنريستاد عالي كانون استاين نكته است. با تأسي از اين حركت قرآني معظم له كه الگوي همه قرآنيان 

 د و از فرصتورريزي و به اجرا درآمهمساجد كشور تصميم گرفت اين برنامه و حركت ارزشمند را در سراسر كشور برنا

هاي قرآني در مساجد استفاده نمايد و عالوه بر ها و برنامهعظيم ماه مبارک رمضان براي تببين اهميت و گسترش فعاليت

 ايهد براي همه ايام سال فعاليتنگذارهاي خاص قرآني را به اجرا مياينكه مساجد در اين ماه پربركت و بهار قرآن برنامه

 قرآني داشته باشند.
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 طرح : الف ( مبنای

  يََاتِكَ بِرَْْمَِِكَ ََا َََْْْمَ الرَّاِْمِينَاللَّهُمَّ قَرِّبْنِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ سَخَطِكَ وَ نَقِمَاتِكَ وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِقِرَاءَةِ

آشناتر خواهد كرد. هرچه در دنياى اسالم كمبود هست، بر اثر دورى از معارف  انس با قرآن دلهاى ما را با معارف قرآن

الهى و معارف قرآنى است. قرآن كتاب حكمت است، كتاب علم است، كتاب حيات است. حيات امتها و ملتها در آشنائى 

 11/3/06)مدظله العالي(م معظم رهبري مقا . با معارف قرآن و عمل به مقتضاى اين معارف و عمل به احكام قرآنى است

 

 

   ب( اهداف کلی :

 مبارک رمضان  احياء سنت توجه ويژه به قرآن شناسي در ماه -

 هاي قرآني در طول ماه مبارک رمضانترغيب متوليان مسجدي به فراهم نمودن زمينه اجراي برنامه -

 و نهادهاي فرهنگي، قرآني و اجرايي استان بين مسجد، مردم، متوليان مساجد  ايجاد پيوند قرآني -

 با قرآن كريم و ارتقاء معارف قرآني هر چه بيشتر عموم مردم توجه به انس ضرورت  -

  ارائه الگوي برنامه قرآني براي مساجد -

 ترويج فرهنگ فعاليت هاي قرآني -

 

 ج( اهداف جزئی:

 هاي قرآنيمساجد براي احياء و تقويت برنامهگيري مناسب و كافي از فضاي قرآني ماه مبارک رمضان در بهره -

 هاي مساجددر كانونهاي قرآني ريزي و اجراي برنامهتوجه بيش از پيش به برنامه  -

 استفاده از ظرفيت هاي استاني در اجراي برنامه مشترک قرآني -

 فعاالن قرآني جهت ترغيب براي حضور در برنامه هاي قرآني مساجد  كريمشناسايي و ت  -

 د( اهداف رفتاری:   

 همزمان با شروع ايام ماه مبارک رمضاندر مساجد قرآني مناسب شأن اي برگزاري برنامه -

 در روز اول ماه مبارک رمضان هر سال مدظله العالي ها به تأسي از ديدار مقام معظم رهبريگزاري محفل قرآني در استانبر -

 با قاريان، حافظان و فعاالن قرآني

 (مدظله العاليبرگزاري جلسات تالوت قرآن در مساجد )تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري  -

 هاي قرآني مساجدها و فعاليتقبال مردم از برنامهاست -
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 ه( کلیات طرح :

 

 توضیحات عنوان ردیف

 القرآن ربیع نام 1

 روزهیک مدت 2

 حضوری شكل اجرا 3

  (ماه مبارک رمضان شب اولشعبان ) 22  زمان اجرا 4

 وفراهم نمودن امكانات سایر دستگاههاهماهنگی با  شرایط 5

 کشور کل گستره اجرایی 6

 و مراکز خانه نور(های فرهنگی هنری مساجد )بویژه کانون مساجد همه محل برگزاری 7

سایر  ت، واائمه جماع مشارکت همكاری وبا کانونهای فرهنگی هنری مساجد  مجری 8

 و اجرایی یفرهنگی، قرآن هایدستگاه

 های قرآنی و ....عموم مردم، چهره اعضاء)مخاطبین( 9

 بدون محدودیت تعداد نفرات 10
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 شرح اجمالی اجرا موضوع و مراحل اجرا ردیف

 قرآنیکارگروه  با حضور برگزاری جلسات هماهنگی و اقدامات اجرایی الف

 روز قبل از اجرای مراسم 11-ایمحیطی و رسانه رسانی، تبلیغاتاطالع ب

 (2و1جدول شمارههای الزامی/ اختیاری/ پیشنهادی )برنامه مراسم محتواییهای برنامه ج

 مكان برگزاری مراسم د
 -مراکز خانه نور-های مساجد)کانون تخصصی قرآنکانون

 (سراسر کشورمساجد

 شعبان المعظم  22 برگزاری مراسمزمان  ه

 طبق آیین نامه تذکرات اجرایی و

 3جدول شماره  -هفته قبل از برگزاری مراسم 2 ارسال فرم اطالعات برگزاری مراسم ز

 گزارش  ط

 

سته در برنامه     - شاي سجم و  ساير  همكاري و تعامل من ستفاد ازجمل هاينهادها و ارگانريزي و اجراي طرح با  ه از ه ا

 ظرفيت بسيج مورد انتظار است.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم : شرح و شیوه اجرا
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 :برگزاری جلسات هماهنگی و اقدامات اجراییب( 

در اين زمينه در ماه كننده تامين شود. اجرايي و مشاركتهاي هاي مردمي و دستگاههزينه اجراي برنامه از محل كمک -

سبت به دريافت كمک هاي        سجد ن سوي م صورت     شعبان با انجام تبليغات از  ساجد  سط م مالي از مردم اقدامات الزم تو

 پذيرد.

ساني هاي علميه و ائمه محترم جماعات از روزهاي قبل براي تبيين و اطالعاز ظرفيت حوزه - شود و در   ر بهره گرفته 

 برنامه بصورت كامل توجيه شود. ،هاي علميهبا ائمه جماعات و حوزهري جلسات ااين خصوص با برگز

هره بدر ايام ماه شعبان   براي مردم ضرورت انجام امور قرآني  تببين اهداف ونسبت به   ائمه جماعاتنقش محوري  از -

 گرفته شود.

 كه توسط ائمه جماعات در حين اجراي برنامه براي مردم بايد تبيين شود :نكاتي 

 نور، تفسير و...(هاي قرآني)تالوت تببين اهميت قرآن شناسي و جايگاه مساجد در اجراي برنامه 

 گرفتن از كالم الهي در امور زندگاني هبهرمردم به قرآن و مفاهيم قرآني و  بيشترتوجه و اهميت  ضرورت 

 هاي قرآني مساجدهاي قرآني و حمايت از فعاليتامهحضور مردم در مساجد و شركت در برن 

 ايام ماه مبارک رمضان و استمرار و تداوم در هاي قرآني كانون هاي مساجد برنامهها و معرفي و تببين فعاليت

 آن در طي سال

  هاي قرآني مساجدحمايت از فعاليتخيرين و نذر قرآني براي  بحثتبيين 

 

 رسانی و تبلیغات:اطالعج( 

  اي(تبليغات )محيطي و رسانه -

 مراسمها براي شركت در اي امام جماعت مسجد براي خانوادهتهيه و توزيع دعوت نامه با امض -
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 : )پیشنهادی( ی مراسممحتوایهای د( برنامه

 شود:بخش به شرح ذیل تقسیم بندی می چهاربرنامه های محتوایی مراسم در  

 

 )پیشنهادی( مراسم های محتواییبرنامه

 1جدول شماره  مراسم روز های برنامه -1

 2جدول شماره  ماه مبارک رمضان ایامهای برنامه -2

 3جدول شماره  جنبیهای برنامه -3

 4جدول  شماره  های سالیانهبرنامه -4

 

 

 مراسم :  های روزبرنامه -1

 ریزی و اجرایی شوند.برنامهشود برای روز مراسم هایی هستند که پیشنهاد میبرنامه

 

 روزانه ماه مبارک رمضان: هایبرنامه -2

 ریزی و اجرایی شوند.برنامهشود در طول ماه مبارک رمضان هایی هستند که پیشنهاد میبرنامه

 

 : های جنبیبرنامه  -3

شود در کنار برنامه اصلی مراسم در صورت وجود شرایط و تامین امكانات،      هایی هستند که پیشنهاد می  برنامه

 اجرا شوند.

 

 های سالیانه :برنامه -4

ستند  برنامه شنهاد می هایی ه شده و    شود  پی ضان در نظرگرفته  سبت به   برای بعد ازماه مبارک رم سجد ن  عوامل م

 کنند.اقدام میدر طی سال ی آن اجرا
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 )پیشنهادی(مراسم روز هایبرنامه – 1جدول شماره 

 شرح مختصر عنوان ردیف

 جماعتامام  سخنرانی 1

 هايتببين اهميت قرآن شناسي و جايگاه مساجد در اجراي برنامه 

 قرآني)تالوت نور، تفسير و...(

  بيشرررتر مردم به قرآن و مفاهيم قرآني و ضررررورت و اهميت توجه

 گرفتن از كالم الهي در امور زندگاني هبهر

    هاي قرآني و حمايت از امهحضور مردم در مساجد و شركت در برن

 هاي قرآني مساجدفعاليت

 هاي قرآني كانون هاي مساجد در برنامهها و معرفي و تببين فعاليت

 تداوم آن در طي سالايام ماه مبارک رمضان و استمرار و 

  رآني هاي قحمايت از فعاليتخيرين و نذر قرآني براي  بحثتبيين

 مساجد

2 
اجرای 

 تالوت قرآن

 قاری
 از قاریان و حافظان برجسته، بین المللی و ممتاز استان

 حافظ

 خوانی قرآنجزء 3
 قاریان تالوت نور مسجد

 یک ساعت قبل یا بعد از نماز مغرب یا نماز ظهر

 گروه برتر استانی/مسجد تواشیح 4

5 
های لمی، چهرهتكریم نخبگان ع

، هنرمندان، شاعران و موفق قرآنی

 )محله( ...قرآنی مساجد

ات مجری تفسیر، قاریان تالوت نور، جماع ، ائمهاساتید جلسات

 و... مساجدآموزان، دانشجویان دانش

 هاتشویق و معرفی روزه اولی 6
تهیه و اهدا کادو و  -نوجوان مكلف روزه اولیدختران و پسران 

 های مكلفینجایزه از سوی خانواده

 برای منتخبین مسابقه قرآنی 7

 برای همه حاضرین کشی عمومیقرعه 8

 افطار ساده سفره کریمانه 2
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 )پیشنهادی( ماه مبارک رمضانایام های برنامه - 2دول شماره ج

 شرح مختصر عنوان ردیف

 تالوت قرآن بعد از نماز نورتالوت  1

 تفسیر قرآن کریم   2
 موضوعی

 ترتیبی

 حفظ قرآن کریم  3

 حفظ موضوعی آیات قرآن کریم

 های خاص )یس، واقعه، الرحمن و...(حفظ سوره

 ام قرآن کریمحفظ جزء سی

 )قاریان و حافظان( محفل انس با قرآن   4

 )علما، اساتید، قاریان، حافظان، نخبگان، کودکان و...( های قرآنیدیدار با چهرهتجلیل و  5

 )علمی، تربیتی، پژوهشی و...( های قرآنینشست     6

 های فعال در عرصه قرآنیشهداء قرآنی، خانواده های قرآنیدیدار با خانواده 7

 مسابقات قرآنی 8
های اجتماعی، )حضوری، پیامكی، مجازی، ایتنرنتی، شبكه

 (تصویری و مكتوب و... رسانه

 های مشخصآیات، سوره همخوانی قرآنی 2
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 های سالیانه )پیشنهادی(برنامه - 4جدول شماره 

 شرح مختصر عنوان ردیف

 تالوت قرآن بعد از نماز تالوت نور 1

 ای یک جلسه حداقل هفته تفسیر قرآن کریم   2

 روخوانی، روانخوانی، تجوید، صوت ولحن، حفظ، مفاهیم جلسات سنتی آموزش قرآن 3

 ای یک جلسهحداقل هفته جلسه تالوت استماع قرآن  4

 ای یک جلسهحداقل هفته نهج البالغه خوانی 5

 

 

 

 )پیشنهادی( های جنبیبرنامه - 3جدول شماره 

 عنوان و شرح مختصر

 سوره در ساعت يا زمان مشخص  يکقرائت همزمان  -

 توسط ائمه جماعاتها كارت خادم القرآني براي عالقمندان و بچه و اهداء تهيه -

 به مردم ءآيات و اهدا خوشنويسي -

 ني در مراسم قرآني محله، كودكان و نونهاالن قرآتجليل از خانواده هاي  -

مسابقه نقاشي و آبرنگ و ...و نصب نقاشي در انظار و پخش كليپ قرآني براي كودكان و  -

 نوجوانان 

ي هاهاي مساجد و ساير دستگاهبرگزاري نمايشگاه توليدات و دستاوردهاي قرآني كانون -

 قرآني و فروشگاه قرآني كتب مذهبي و قرآني

 تئاتر شاد توسط نوجوانان مسجدي با موضوع ماه مبارک رمضانشعرخواني، اجراي  -

 تهيه و توزيع نشريه قرآني -

اجراي برنامه هاي مختلف قرآني در سطح مسجد  محله و شهر از صبح روز مراسم تا زمان اصلي  -

 اجراي برنامه در شب

 شده بعنوان افطار در همان روزتوزيع غذاهاي طبخ   -
 تهيه جايزه توسط خانواده ها و اهدا به كودكان و نوجوانان قرآني -
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 ه ( مكان برگزاری مراسم :

 

 مكان اجرای طرح بندیاولویت فاز بندی و

 های فرهنگی هنری و خانه نور مساجدبه ویژه کانون مساجد مجری طرح تالوت نور  1

 همه مساجد 2

 

 

 برای مكان برگزاری مراسم در نظرگرفته شود: موارد زیر 

 .از موقعيت جغرافيايي مناسب براي رفت و آمد برخوردار باشد -

 .شود رعايتجمعيت شركت كننده مراسم با  فضايتناسب بين  -

 در نظر گرفته شود.امكانات الزم براي برگزاري مراسم تمهيدات و  -

 صورت پذيرد مراسم،مكان هماهنگي الزم در مورد  با امام جماعت، هيئت امناء، بسيج و .... -

 

 

 

 

 

 نکات مهم :   

سجد با توجه به ظرفیت و امكاناتش می  -1 شد. اجرای یک    تواند مجری چند برنامه قرآنی در روز م سم با مرا

برنامه خاص در ایام ماه مبارک رمضان و تدوین برنامه آموزشی قرآن و جلسه تالوت و استماع قرآن برای     

 القرآن می باشدمسجد در طی سال از نتایج مورد انتظار طرح ربیع

شنهاد می  -2 سبت به تهیه تابلو اعالنات      پی سم ن سئولین اجرایی قبل از برگزاری مرا رنامه بشود م

 های چهارگانه باال اقدام نمایند و جهت اطالع عموم آن را در محل مناسبی نصب نمایند.
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 زمان برگزاری مراسم : (و

 .اجرا شود (ماه مبارک رمضان ماه شعبان )شب اول 20 مراسم در روز -

شخيص    مدت  - سم با ت شد كه باتوجه به امكانات مجريان برنامه ميكلي مرا سجد     ،با شرايط م م و و حجظرفيت و 

 شود.نوع برنامه تعيين مي

 .شود مراسم از اذان مغرب برگزار شود پيشنهاد مي -

 

 تذکرات اجرایی : (ز

 از اجراي مراسم در جايي غير از مسجد مثل سالن همايش و... خودداري شود. -

 .كنندگان استفاده شودر از ابتدا تا انتهاي مراسم شركتكشي عمومي در آخر جلسه براي حضواز اجراي قرعه -

 .نظر گرفته شود مسابقه قرآني براي حاضرين در -
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 :فرم هاي مربوطه ح(

 های قرآنی مسجد در طی سالتابلو اعالن برنامه

 زمان برنامه -عنوان برنامه  زمان برنامه -عنوان برنامه  روز 

 تالوت نور بعد از -جلسه تالوت و استماع قرآن تالوت نور/ بعد از اقامه نماز مغرب وعشاء شنبه

 بعد از تالوت نور  -نهج البالغه خواني تالوت نور/ بعد از اقامه نماز مغرب وعشاء شنبهيک

 تالوت نور بعد ازجلسات سنتي آموزش قرآن  بعد از اقامه نماز مغرب وعشاء  -تالوت نور دوشنبه

 بعد از تالوت نور -دعاي توسل بعد از اقامه نماز مغرب وعشاء  -تالوت نور شنبهسه

 بعد از تالوت نور -جلسات سنتي آموزش قرآن  بعد از اقامه نماز مغرب وعشاء -تالوت نور چهارشنبه

 بعد از تالوت نور -زيارت عاشورا بعد از اقامه نماز مغرب وعشاء -تالوت نور شنبهپنج

 بعد از تالوت نور -تفسير قرآن  بعد از اقامه نماز مغرب وعشاء -تالوت نور جمعه

 

 

 های قرآنی مسجد در ایام ماه مبارک رمضاناعالن برنامهتابلو 

 زمان برنامه -عنوان برنامه  زمان برنامه -عنوان برنامه 

 ......................................... -......................................  ...........................  -قرآنجزءخواني 

 ......................................... -......................................   ........................... -تفسير قرآن 

 ......................................... -......................................  .............................-جلسه آموزش قرآن 

 ......................................... -......................................  و............................ 
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 دعوت نامه

 

 بسمه تعالی 

 َهَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمَُِّقِين 

  (69۱)آل عمران/اين بيانی است ربای عموم مردم؛ و هدايت و اندرزی است ربای رپهيزکاران 

  

 «ْءٍ َْبِيعٌ وَ َْبِيعُ الْقُرْينِ شَهْرُ َْمَضَانلِکُلِّ شَي» 

 «2کافی، جلد )عليه السالم(امام باقر « ربای ره چيز بهاری است و بهار قرآن، ماه رمضان است 

  

 نعمت و لطف بی منتهای  ،ل ردخشان و نورانی کالم الهیآشنایی با معارف دلنشین اين مشع  خواند.نور و کتاب انسان ساز است هک رد طول اترخی مومنان متعهد و خداجوی را هب زبم آسمانی فرا می قرآن کریم منشور سراسر

 رپوردگار متعال است هک باید همیشه رب آن شکرکزار باشیم.

 القرآن حضرررررررور بيابيد ات ردکنار  م از  رد مرامرررررررم اطرتاريه طرح ربیعشرررررررود اتایم از جنابعالی و خانواده محترم دعو  میآسرررررررتاهب ورود هب ماه مضار، رمضررررررران، ماه بندهی خدا و ماه بهار قرآن قرار ر  ه اينک هک با عنايت حضرررررررر     رد

 المتین الهی بهره بگيریم.فرصت تمّسک هب قرآن کریم اين ربل

  

   لمعّظم بعد ازااقهم نماز مغرب و عشاء شعضا 23وعده ما
 ن ا

 امام جماعت مسجد 

 مهرمسجد/امضاء امام جماعت 
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 نامه تقدَر

 بسمه تعالی

 هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمَُِّقِينَ

 (69۱آل عمران/)اين بيانی است ربای عموم مردم؛ و هدايت و اندرزی است ربای رپهيزکاران 

 

 «ءٍ َْبِيعٌ وَ َْبِيعُ الْقُرْينِ شَهْرُ َْمَضَانلِکُلِّ شَيْ»

 2کافی، جلد )عليه السالم(امام باقر « ربای ره چيز بهاری است و بهار قرآن، ماه رمضان است»

 

 نوجوان قرآنی/ فرهیخ ه قرآنی .....................

 جناب آاقی/ سرکارخانم...................... 
 

 سالم و تحّيا  الهی؛با 

سازند. بسيار ند و سعاد  دنيا و آخر  را نصیب خود میسازمعنادار آن کالم شيرين را رب زبان خود جاری می آن، زمزهم ای است هک  بندگان حضر  دوست سراپا رغق رد آن می شوند و با عمل هب آیا  شریفهقرآن سرچشمه 

کالم الهی،مسير  نورانی امکل  الی تقدیم نمامیی. اميد است رد ساهیاهی خالصاهب  رد  توسعه  و اعتالی فرهنگی قرآنی هب  جنابعالقرآن"  اين لوح نقدری را  هب پاس ارج نهادن هب  تالش و مجاهد ان  "ربیعخرسندیم همزمان با ایام  ماه مضار، رمض

ی را شیب از شیپ  طی نمادیی.
ّ
 و رتق

 

 امام جماعت مسجد

 مهرمسجد/امضاء امام جماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


