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 مقدمه 

های قرآن کریم و ترویج و گسترش آن در  ترین دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی حاکمیت آموزهمهماز  

های قرآنی و به موازات آن  باشد و تربیت هزاران قاری و حافظ قرآن کریم و مربیان و مدیران حوزهسراسر کشور می

 تأسیس هزاران مؤسسه و خانه قرآنی بیانگر توجه ویژه به این حوزه خصوصاً در بخش مردمی آن است. 

علی موجود  عملکرد  و  سوابق  به  حوزهمستند  در  متعدد  فشارهای  و  رغم  اقتصادی  نظامی،  از  اعم  مختلف  های 

توجه به نهادینه شدن قرآن و عترت در  ، ولیکن با امان مخالفان نظام مقدس جمهوری اسالمیهای بیفرهنگی و هجمه

الوصف جامعه به مباحث مذهبی بحمداهلل عملکرد قرآنی به گواه مستندات و اظهارنظر  بطن خانواده و عالقمندی زاید

 های انجام شده این روند رو به رشد ادامه دارد. ریزیکارشناسان خبره با توفیقات نسبی همراه بوده و با توجه به برنامه

های  ها عنایت ویژه شورای عالی انقالب فرهنگی به حوزه قرآنی و ارجاع مسئولیتریزیله مصادیق این برنامهاز جم

های قرآن  ربط به شورای توسعه فرهنگ قرآنی و به تبع آن بخش مردمی و استفاده از ظرفیت مؤسسات و تشکلذی

 باشد. و عترت می

حوزه عملکرد  گزارش  این  بر  در  ناظر  قرآنی  فعالیتهای  قالب  در  قرآنی  فرهنگ  توسعه  شورای  و    مصوبات 

 گردد. های استانی و مؤسسات به شرح ذیل تقدیم میهای اتحادیه کشوری، اتحادیهبرنامه
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 نامه با شورای توسعه فرهنگ قرآنی و موضوعات محوله تفاهم 

برنامه اجرای  راستای  ردیف  در  قرآنی  فرهنگ  توسعه  منشور  اجرای  موضوع  اعتبارات  محل  از  قرآنی  های 

های قرآن و عترت  با اتحادیه سابق مؤسسات و تشکلای  نامهکل کشور، تفاهم  98قانون بودجه سال    1701011000

با انحالل دکشور و اتحادیه سابق تشکل و اتحادیه سابق، طی مذاکرات متعدد  های قرآن و عترت کشور منعقد شد. 

 های قرآن و عترت واگذار گردید. نامه به اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلاجرای این تفاهم
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های تبلیغی  واگذار شده مربوط به سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کریم و سند توسعه فعالیت  های برنامه

 اند از : ترویجی قرآنی عبارت

 سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن کریم ❖

   های استاندارد آموزش عمومی قرآن برای اقشار مختلف  حمایت از برگزاری دوره  -6-3اقدام

های آنان به ویژه  بانوان، ورزشکاران، هنرمندان، کارگران، زندانیان و خانوادهاعم از سربازان،  

 در اقشار و مناطق محروم کشور، خصوصاً با استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی 

   ایجاد   در مؤثر ایرسانه  و  هنری  فرهنگی،  خدمات   و   کاالها  عرضه و  تولید  از  حمایت  -7-5اقدام  

 قرآن  عمومی آموزش به  مختلف  اقشار جذب و  انگیزه

  های آموزش عمومی قرآن در فضای مجازی برای  حمایت از تولید و عرضه برنامه - 11-5اقدام

 مخاطبان داخل و ایرانیان خارج از کشور

 های تبلیغی ترویجی قرآنیسند راهبردی توسعه فعالیت ❖

   تربیت و  طراحی و اجرای دوره  -2-2اقدام های  توانمندسازی سرمایههای آموزشی تخصصی 

 انسانی تبلیغی ترویجی قرآنی 

  حمایت از ایجاد شبکه توزیع فراگیر محصوالت و خدمات قرآنی  -7-3اقدام 

  های مؤثر قرآنی در فضای مجازیحمایت از فعالیت -5-4اقدام 

  قرآنی ها، مؤسسات و مراکز تبلیغی ترویجیسازی برای گسترش تعامل با تشکلزمینه -4-5اقدام  

 کشورهای اسالمی 

 ها توزیع و تخصیص اعتبارات به اتحادیه استان 

های مؤسسات مردمی قرآن و  میزان اعتبار تخصیصی شورای توسعه فرهنگ قرآنی جهت حمایت از اجرای برنامه

به    30.000.000.000مبلغ    1399عترت در سال   استانی  و  متمرکز  به صورت  بود که  توزیع  ریال  ذیل  شرح جدول 

 . گردید
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 اجرا به صورت متمرکز توسط اتحادیه کشوری  

 ای و محتوای فضای مجازی :  حمایت از آثار مکتوب، رایانه ❖

های خبری )از جمله اتقان نیوز، ایکنا و ...(  در دو مرحله به صورت تجمیعی در شبکه قرآن سیما، سایت

 های استانی جهت ارسال آثار فراخوان داده شد.  و مکاتبه با اتحادیه

اثر واجد شرایط حمایت    24اثر دریافت شد که پس از بررسی کارگروه نظارت بر آثار    30در مجموع  

 قرار گرفت.

ریال صرف    1.000.000.000ریال( مبلغ    5.500.000.000تخصیص یافته به این برنامه )از مجموع اعتبار  

ای با  مکاتبه  05/05/1400مورخ    1456/114مانده طی نامه شماره  حمایت از آثار شد و برای اعتبار باقی

در   مذکور اعتباررئیس کمیته تخصیص شورای توسعه فرهنگ قرآنی صورت گرفت مبنی بر اینکه مابقی  

حمایت  ]و  [ ریال 3.500.000.000های قرآنی با اعتبار مؤسسات و خانه GISاندازی اطلس راه]دو برنامه 

 هزینه گردد.    [ریال   1.000.000.000از پدیدآورندگان حقیقی آثار فاخر قرآنی در فضای مجازی با اعتبار  

 های انسانی و مدیران مؤسسات حفظ قرآن کریم :  تربیت و توانمندسازی سرمایه ❖

ای و تخصصی حفظ قرآن( با چند مجموعه طرح مسأله شده است  آموزشی )سواد رسانه  بستر دو مورد  

با توجه به امکان دریافت   الکریم منتظر پاسخ این مجموعه  ( سازمان دارالقرآنLMSآموزشی )  بسترکه 

 یم. قرآنی هست

( طرح  این دو  اعتبار تخصیصی  به  توجه  هزینه  500.000.000با  فیلمریال(، جدول  تولید  های  و  برداری 

 باشد: محتوا آماده شده که به شرح ذیل می
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 شرح  واحد  عنوان
 هزینه واحد 

 )ریال( 

000/000/2 اجاره استدیوی مناسب و هماهنگی ساعات با اساتید  ساعت ضبط استدیویی  

000/500 تدوین فیلم ضبط شده  ساعت تدوین  

000/000/2 حضور در استودیو و تدریس ساعت هزینه استاد  

آماده سازی برنامه های کمک  

 آموزشی
000/500 فایل ها ، پی دی اف ها و ...  هر مورد   

 هر نفر بستر نرم افزاری برگزاری دوره
سامانه جامع ثبت نام و برخورداری از امکان حضور در  

 دوره
000/100  

000/000/30 اعالم به گروه های هدف از طرق مختلف هر دوره فراخوان و اطالع رسانی دوره  

000/200 برگزاری دروس هر دوره و آزمون های مربوطه هر نفر برگزاری دوره و آزمون های برخط   

 رایگان  نظر سنجی از مخاطبان و اساتید دوره هر نفر نظر سنجی کمی و کیفی دوره 

000/100 با توجه به نمرات کسب شده صدور گواهی قبولی  هر نفر صدور گواهی پایان دوره  

  ساعته )مدیریت حفظ( در این طرح دیده شده است. 176ای( و یک دوره ساعته )سواد رسانه  40یک دوره 

   حمایت از ایجاد شبکه توزیع فراگیر محصوالت و خدمات قرآنی :  ❖

آالء مورد بررسی اولیه قرار گرفت. سپس مراحل  ه فروشگاه اینترنتی دیجیدر خصوص این طرح، پروژ

 افزار به صورت کامل ثبت دامنه )آدرس فضای مجازی( و هاست )بارگذاری در شبکه( انجام شد و نرم

 

 

 

 

 :   ها، مؤسسات و مراکز قرآنی کشورهای اسالمیسازی برای گسترش تعامل با تشکلزمینه ❖

نامه و توضیحات شرکت در همایش برای افراد  دعوتدر این خصوص با آقای انجام قراردادی منعقد شد.  

شده است.   و   این همایش در هفته وحدت ارسال  با کرونا  مبارزه  ملی  تأیید ستاد  کشور    7با حضور    با 

 گردد. برگزار می )ایران، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، ترکیه و فلسطین( اسالمی

بارگذاری   بعد تعداد محدودی محصول در سایت  مرحله  شد. در  تست 

شد.  اقدام  موقت  حساب  افتتاح  و  لوگو  طراحی  به  نسبت  همچنین    شد، 

فرآیند دریافت نشان اعتماد الکترونیکی و ثبت شرکت مربوطه در حال  

 باشد. رسانی میانجام است، با این حال سامانه آماده خدمت
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 های استانیاجرا به صورت استانی توسط اتحادیه

با توجه به عوامل موقعیت منطقه از نظر محرومیت، موقعیت فرهنگی و   اعتبارات تخصیصی به تفکیک هر استان 

 . گردیدبه شرح جدول ذیل توزیع   نیاز به توسعه آن، موقعیت استان از نظر وسعت، جمعیت و فعالیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها نامه با اتحادیه استان تفاهم انعقاد 
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گانه( از محل اعتبارات صندوق مشارکت  های مصوب کمیته تخصیص )اسناد راهبردی سهدر راستای اجرای برنامه

  ( قرآنی  فرهنگ  تفاهم  18.000.000.000توسعه  سهنامهریال(،  اتحادیهای  کشوری،  اتحادیه  بین  استانی،  جانبه  های 

کشور در تاریخ   قرآن و عترت هایکشور و  اتحادیه سابق مؤسسات و تشکل آن و عترتقر های اتحادیه سابق تشکل

 منعقد گردید.  02/12/1399

 گرفته است. قرار ای از آن استان رسیده که نمونه 28الذکر به امضاء نامه فوقتفاهم
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 ها اتحادیه استان های اجرایی به ها به همراه دستورالعمل ها و برنامهابالغ طرح

تفاهم انعقاد  از  اتحادیهپس  با  پیگیرینامه  با  استانی،  مدیرعاملهای  دبیرخانه  های  کشوری    و  های  طرحاتحادیه 

 های استانی ابالغ گردید. ها به اتحادیهواگذار شده به همراه دستورالعمل اجرایی آن
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 ها ارسال گردید. تهیه و جهت دریافت گزارش به استانهای زیر در قالب اکسل همچنین فرم
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 ها استان  اقدامات اجرایی و عملکرد اتحادیه

ها تکمیل نموده و به همراه مستندات  ههای اجرایی برنامهای ارسالی را بر اساس دستورالعملهای استانی فرماتحادیه

کشوری   اتحادیه  کردندبه  کالس  .ارسال  برگزاری  قسمت  در  بحث  مورد  دوره  مستندات  و  عمومی  آموزش  های 

ها )به صورت حضوری یا در فضای  های تصویری از برگزاری دورهتوانمندسازی مدیران مؤسسات به صورت فایل

ایت از  های آموزش عمومی در فضای مجازی و حممجازی( اخذ شد و در قسمت حمایت از تولید و عرضه برنامه

...  فعالیت اپلیکیشن و  فیلم، موشن گرافی،  به صورت کتاب،  تولیدی  های مؤثر قرآنی در فضای مجازی محتواهای 

 گردد : ها به شرح ذیل تقدیم میو اجرایی استانکه گزارش عملکرد  دریافت گردید 
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 استان ردیف
 های استانیگزارش عملکرد و اجرایی اتحادیه

گزارش  

 توانمندسازی عمومی آموزش  مالی
فضای مجازی  

 )آموزش عمومی( 

فضای مجازی  

 )تبلیغ و ترویج(

  ✓ ✓ ✓ ✓ آذربایجان شرقی  1

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اردبیل  2
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اصفهان  3
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ البرز  4
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ایالم  5

  ✓ ✓ ✓ ✓ بوشهر  6

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ تهران  7
  ✓ ✓ ✓ ✓ چهارمحال و بختیاری 8

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ خراسان جنوبی  9
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ خراسان رضوی  10
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ خراسان شمالی  11
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ خوزستان  12

  ✓ ✓ ✓ ✓ زنجان  13

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ سمنان  14
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ سیستان و بلوچستان  15
  ✓ ✓ ✓ ✓ فارس 16

  ✓ ✓ ✓ ✓ قم 17

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ کردستان 18
  ✓ ✓ ✓ ✓ کرمان 19

  ✓ ✓ ✓ ✓ کرمانشاه 20

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ گلستان 21
  ✓ ✓ ✓ ✓ گیالن  22

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ لرستان 23
  ✓ ✓ ✓ ✓ مازندران 24

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ مرکزی  25
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ هرمزگان 26

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ همدان 27

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ یزد 28
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 گانه سه اسناد راهبردیهای واگذار شده آمار کلی برنامه

 استان  28عملکرد  آمار کلی

 آموزان تعداد قرآن تعداد کالس عنوان دوره  عنوان سند

سند راهبردی توسعه 

های آموزش عمومی برنامه

 قرآن کریم

 7185 457 1خوانی سطح آموزش روخوانی و روان 

 2496 178 2خوانی سطح آموزش روخوانی و روان 

 2855 225 ام قرآن کریم آموزش حفظ جزء سی 

 1547 103 آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم 

های  سند راهبردی توسعه برنامه 

 تبلیغی ترویجی قرآنی 
 1175 46 های انسانی  تربیت و توانمندسازی سرمایه

 فیلم کتاب عنوان برنامه عنوان سند
گرافی موشن

 انیمیشنو 

  افزار ونرم 

 صفحات مجازی 

های  سند راهبردی توسعه برنامه 

 عمومی قرآن کریم آموزش  
های حمایت از تولید و عرضه برنامه 

 آموزش عمومی در فضای مجازی 
15 111 79 4 

های  سند راهبردی توسعه برنامه 

 تبلیغی ترویجی قرآنی 
های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت 

 فضای مجازی 
3 96 1 24 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه   یگانه شوراسه  یموضوع اسناد راهبرد 4نامه تفاهم  یاجرا نی ال میتا

ق انعقاد تفاهم نامه با دو اتحادیه ساب
کشور در خصوص واگذاری 
ه برنامه های شورای توسعه به اتحادی

1399کشوری  در اسفند ماه 

انعقاد تفاهم نامه با اتحادیه های 
1399استانی در اسفند ماه 

طبق ( مبلغ% 50)واریز قسط اول 
تفاهم نامه به حساب اتحادیه های 

و 1399استانی در اسفند ماه 
1400فروردین ماه 

ابالغ دستورالعمل اجرایی 
طرح ها به اتحادیه های استانی 

1400در اردیبهشت ماه 

ارسال گزارش عملکرد و 
اجرایی اتحادیه های استانی به 
اتحادیه کشوری در بازه زمانی 

1400تیر ماه تا آبان ماه 

طبق ( مبلغ% 25)واریز قسط دوم 
مصوبه هیئت مدیره اتحادیه 
ا کشوری در بازه زمانی تیر ماه ت

1400آذر ماه 

ارسال مستندات مالی و 
ه هزینه کرد اتحادیه های استانی ب

اتحادیه کشوری در بازه زمانی 
1400شهریور ماه تا آذر ماه 

(  مبلغ% 15)واریز قسط سوم 
طبق مصوبه هیئت مدیره 

اتحادیه کشوری در بازه زمانی 
1400مهر ماه تا آذر ماه 

ارسال گزارش کامل عملکرد 
تفاهم نامه به شورای توسعه 
فرهنگ قرآنی در آذر ماه 

1400
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457

178

225

103

تعداد کالس های دوره های آموزش عمومی قرآن کریم

1آموزش روخوانی و روان خوانی سطح  2آموزش روخوانی و روان خوانی سطح 

آموزش حفظ جزء سی ام قرآن کریم آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

7185

2496

2855

1547

تعداد قرآن آموزان دوره های آموزش عمومی قرآن کریم

1آموزش روخوانی و روان خوانی سطح  2آموزش روخوانی و روان خوانی سطح 

آموزش حفظ جزء سی ام قرآن کریم آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
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111

79

4

مجازیای تعداد آثار حمایت از تولید و عرضه برنامه های آموزش عمومی در فض

کتاب فیلم موشن گرافی و انیمیشن نرم افزار و صفحات مجازی

3

96

1

24

تعداد آثار حمایت از فعالیت های مؤثر قرآنی در فضای مجازی

کتاب فیلم موشن گرافی و انیمیشن نرم افزار و صفحات مجازی
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ردی سه گانهمقایسه عملکرد استان ها در اجرای برنامه های تفاهم نامه اسناد راهب

(امتیاز5)عملکرد دوره های آموزش عمومی 

(امتیاز5)عملکرد دوره تربیت و توانمندسازی سرمایه های انسانی 

(امتیاز5)عملکرد حمایت از تولید و عرضه برنامه های آموزش عمومی در فضای مجازی 

(امتیاز5)عملکرد حمایت از فعالیت های مؤثر قرآنی در فضای مجازی 
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 ها گزارش عملکرد به تفکیک استان

نامه با مؤسسات جهت  های موجود اقدام به عقد تفاهماین استان با استفاده از ظرفیت  استان آذربایجان شرقی : ❖

 های واگذار شده از سوی اتحادیه کشوری نمود.  ها و برنامهاجرای طرح

کالس آموزشی تشکیل    20های آموزش عمومی قرآن کریم بالغ بر  در موضوع سند راهبردی توسعه برنامه
اهیم و حفظ  های ترجمه و مفو دوره  2و   1خوانی سطح های روخوانی و روانآموز از دورهقرآن 485شد و 

 مند شدند.  ام قرآن بهرهجزء سی

 

 

 

 

بههای آموزش عمومی در فضای مجازی  قرآنی در فضای مجازی و تولید برنامه عنوان    هشتتولید    اقدام 

 گرافی نمود. یک عنوان موشنفیلم و 

 نامه عملکرد اتحادیه استان آذربایجان شرقی در خصوص اجرای تفاهم

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

    عمومی قرآن کریم 

های تربیت و  برگزاری دوره 
    توانمندسازی نیروهای انسانی

های برنامهحمایت از تولید و عرضه 
 آموزش عمومی در فضای مجازی 

   
های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت

 فضای مجازی 
   

ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
 کشوری

   

 بندی و پیشنهادات جمع 
های توانمندسازی بود. در زمینه برگزاری دوره   مطلوبدر مجموع عملکرد این استان  
برنامه  به  نیاز  انسانی  این حوزه  نیروهای  در  قرآنی  مدیران  تقویت  بهتر جهت  ریزی 

 .باشدمی

عترت       و  قرآن  فرهنگی  مؤسسه    همچنین 
توانمندسازی    طارق و  تربیت  دوره  تبریز 

حضور    هایسرمایه با  را  مدیر    30انسانی 

قاریان   مجمع  مؤسسه  و  نمود  برگزار  مؤسسه 
 های مؤثر فعالیت تبریز در حوزه حمایت از
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های موجود  های توانمند مرزی کشور است که با مدیریت قوی از ظرفیتاستان اردبیل از استاناستان اردبیل :   ❖

 به خوبی استفاده کرده است.  

کالس    63های آموزش عمومی قرآن کریم با برگزاری  این استان در موضوع سند راهبردی توسعه برنامه

روانآموز در دورهقرآن  955آموزشی حدود   و  روخوانی  دوره  2و    1خوانی سطح  های  و  و  ترجمه  های 

 ام قرآن تربیت نموده است. مفاهیم و حفظ جزء سی

 

 

 

 

یک   به تولید دو کتاب، اقدام  عمومی در فضای مجازی های آموزشامهبرن  فضای مجازی و در حوزه تولید 

 های فضای مجازی نموده است. فیلم و محتوای آموزشی در اپلیکیشن

 نامهدر خصوص اجرای تفاهم  اردبیلعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش انتظاردر حد  تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

 عمومی قرآن کریم 
   

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   
های حمایت از تولید و عرضه برنامه

 آموزش عمومی در فضای مجازی 
   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   
ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
 کشوری

   

 بندی و پیشنهادات جمع 
و با حمایت بیشتر انتظار    خوب بودبا توجه به مرزی بودن آن بسیار  عملکرد این استان  

 داریم. های مختلف قرآنی در حوزه را پیشرفت روزافزون این استان 

 های  همچنین اتحادیه این استان با برگزاری دوره     

 مدیر مؤسسه اقدام   52تخصصی برای توانمندسازی  

 مؤثر   هاینموده است. در حوزه حمایت از فعالیت

 انیمیشن   قرآنی در فضای مجازی اقدام به تولید یک 

 های اپلیکیشن و محتوای تبلیغی ترویجی قرآنی در
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بوده که در  استان اصفهان از استاناستان اصفهان :   ❖ های فعال و موفق در مدیریت مؤسسات قرآنی مردمی 

کالس آموزشی و تربیت    64های آموزش عمومی قرآن کریم با برگزاری  موضوع سند راهبردی توسعه برنامه

 آموز در این حوزه پیشگام بوده است.  قرآن 640

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزار    مدیر مؤسسه   74های انسانی را با حضور  سرمایهاتحادیه این استان دوره تربیت و توانمندسازی  

مجازی اقدام به تولید    های مرتبط با آموزش عمومی قرآن کریم در فضایکرد. در حوزه حمایت از فعالیت

های مؤثر قرآنی در فضای  با فعالیت سه کتاب و یک فیلم آموزشی نمود و از چهار محتوای ویدئویی مرتبط 

 مجازی حمایت کرده است. 
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 نامهدر خصوص اجرای تفاهم اصفهانعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

 قرآن کریم عمومی 
   

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   
های حمایت از تولید و عرضه برنامه

 آموزش عمومی در فضای مجازی 
   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   
ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
 کشوری

   

 پیشنهادات بندی و جمع 
این استان   بسیار  عملکرد  بود با مدیریت توانمند آن  انتظار   خوب  بیشتر  با حمایت  و 

 های مختلف قرآنی داریم. پیشرفت روزافزون این استان را در حوزه 

کالس به صورت    39های آموزش عمومی اقدام به برگزاری  این استان در حوزه حمایت از دوره  استان البرز :  ❖

 ها شرکت کردند.  آموز در این کالسقرآن 520مجازی نمود که حدود  

با همت    به صورت حضوری و مجازی   انسانیهای  توانمندسازی سرمایهدوره    2همچنین اقدام به برگزاری  

 . نمود   قرآنیمدیر  20با حضور  اتحادیه استان 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

فضای   در  عمومی  آموزش  موضوع  در 

و تفسیر سوره    سوره  های تفسیرکتاب مریم 

ترویج    یس را منتشر نمود و در حوزه تبلیغ و  

های مؤثر  در فضای مجازی با موضوع فعالیت

مؤسسه استان در صفحات مجازی   دو قرآنی  

پیام انتشار  به  اقدام  و  خود  تبلیغی  های 

جوایز  ترو اهداء  و  مسابقه  برگزاری  و  یجی 

 بین مخاطبین خود نمودند.  
 



 

20 
 

 نامهدر خصوص اجرای تفاهم  البرزعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش دوره حمایت از برگزاری 

 عمومی قرآن کریم 
   

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   

های حمایت از تولید و عرضه برنامه
 آموزش عمومی در فضای مجازی 

   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   

ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
    کشوری

 بندی و پیشنهادات جمع 

استان    ارسال گزارش مدیرعامل  این  انتخاب  و  مدیره  هیئت  در  تغییرات  به  با توجه 
اجرای   پس  از  خوبی  به  استان  جدید  مدیریت  ولی  رفت  پیش  کند  کمی  جدید 

های نامه برآمد. با حمایت بیشتر انتظار پیشرفت روزافزون این استان را در حوزهتفاهم 
 مختلف قرآنی داریم. 

های مدیرعامل اتحادیه و با  های محروم و مرزی کشور است که با پیگیریاستان ایالم از استانان ایالم : است ❖

های واگذار  ها و برنامهنامه با مؤسسات جهت اجرای طرحهای موجود اقدام به عقد تفاهماستفاده از ظرفیت

 شده از سوی اتحادیه کشوری نمود.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

برنامه       توسعه  راهبردی  سند  موضوع  های  در 

بر   بالغ  کریم  قرآن  عمومی  کالس    33آموزش 

و   شد  تشکیل  از  قرآن  617آموزشی  آموز 

و    2و    1خوانی سطح  های روخوانی و رواندوره

سیدوره جزء  حفظ  و  مفاهیم  و  ترجمه  ام  های 

  دوره   با همت اتحادیه استانمند شدند.  قرآن بهره

و سرمایه  تربیت  با  توانمندسازی  انسانی  های 

مدیر مؤسسه برگزار شد. این اتحادیه    30حضور  

یک محتوای ویدئویی      گرافی و از دو اثر موشن

 در حوزه آموزش عمومی قرآن کریم در فضای  
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اپلیکیشن تبلیغی ترویجی  مجازی و یک محتوای تولیدی در  قرآنی حمایت  های فضای مجازی در حوزه 

 . نمود

 نامهدر خصوص اجرای تفاهم ایالم عملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

 عمومی قرآن کریم 
   

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   
های حمایت از تولید و عرضه برنامه

 آموزش عمومی در فضای مجازی 
   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   

اتحادیه  ها به ارسال به موقع گزارش
 کشوری

   

 بندی و پیشنهادات جمع 
استان   این  آن  عملکرد  بودن  مرزی  به  توجه  بودبا  انتظار    خوب  بیشتر  با حمایت  و 

 های مختلف قرآنی داریم. پیشرفت روزافزون این استان را در حوزه 

کالس    47به برگزاری    اقدامهای کشور در دوره شیوع کرونا  استاناین استان همگام با سایر  استان بوشهر :   ❖

  35 های انسانی با حضورنمود. در موضوع تربیت و توانمندسازی سرمایهآموز  قرآن 659 آموزشی با حضور

 مدیر مؤسسه دوره آموزشی برگزار شد. 
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همچنین در حوزه حمایت از محتوای آموزشی در فضای مجازی اقدام به تولید دو محتوای ویدئویی با  

های مؤثر قرآنی در فضای  کرد و در موضوع فعالیتخوانی و تجوید قرآن کریم  انی و روانموضوع روخو

 مجازی از شش برنامه حمایت نمود. 

 نامهدر خصوص اجرای تفاهم بوشهرعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

 عمومی قرآن کریم 
   

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   

های حمایت از تولید و عرضه برنامه
 آموزش عمومی در فضای مجازی 

   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   

ها به اتحادیه  موقع گزارشارسال به 
    کشوری

 بندی و پیشنهادات جمع 
استان   این  انتظار    بود   مطلوببا توجه به مرزی بودن آن  عملکرد  بیشتر  با حمایت  و 

 های مختلف قرآنی داریم. پیشرفت روزافزون این استان را در حوزه 

❖   : تهران  از دورهاستان  استان در حوزه حمایت  برگزاری  این  به  اقدام  به    53های آموزش عمومی  کالس 

 ها شرکت کردند.  آموز در این کالسقرآن 960که حدود  صورت حضوری و مجازی نمود

 

 

 

 

 

دوره        سرمایههمچنین    های توانمندسازی 

مؤسسه  و  استان  اتحادیه  همت  با    انسانی 

مدیر مؤسسه برگزار    27الحدیث با حضور  احسن

تولید دو محصول موشن گرافی و یک    گردید. 

در  محتوای   استان  این  اقدامات  از  ویدئویی 

برنامهحوزه عرضه  تولید و  از    های های حمایت 

  های مؤثر آموزش عمومی قرآن کریم و فعالیت

 باشد. قرآنی در فضای مجازی می
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 نامهدر خصوص اجرای تفاهم  تهرانعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

 عمومی قرآن کریم 
   

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   

های حمایت از تولید و عرضه برنامه
 آموزش عمومی در فضای مجازی 

   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   

ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
 کشوری

   

 پیشنهادات بندی و جمع 
رود با توجه مرکزیت آن و دسترسی بهتر به امکانات انتظار بیشتری میاین استان    از

برآورده   پیش  از  بیش  استان  این  از  قرآنی  انتظارات  بیشتر  با حمایت  است  امید  که 
 گردد.

کالس با موضوع آموزش عمومی قرآن کریم    15این استان عالوه بر برگزاری  استان چهارمحال و بختیاری :   ❖

  200کالس سبک زندگی نیز نموده است که در مجموع    2اقدام به برگزاری  به صورت حضوری و مجازی،  

نیز با حضور  ها بهرهآموز از محتوای این کالسقرآن مدیر    11مند شدند. دوره توانمندسازی در این استان 

   برگزار گردید.مؤسسه  

 

 

 

 

 

 

 

 

این استان در حوزه حمایت از       

آموزش  برنامه قرآن  های  عمومی 

فعالیت و  قرآنی  کریم  مؤثر  های 

از سه محتوای    در فضای مجازی 

سبک   موضوع  با  ویدئویی 

راه با  زندگی،  مواجه  کارهای 

رسانهچالش  ضرورت  های  و  ای 

رسانه سواد  حمایت  یادگیری  ای 

 نمود. 
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 نامه در خصوص اجرای تفاهم چهارمحال و بختیاریعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

    عمومی قرآن کریم 

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   

های حمایت از تولید و عرضه برنامه
 آموزش عمومی در فضای مجازی 

   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   

ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
 کشوری

   

 بندی و پیشنهادات جمع 
رود که امید است با انتظار بیشتری از عملکرد آن میاین استان  با وجود محرومیت  

 حمایت بیشتر انتظارات قرآنی از این استان بیش از پیش برآورده گردد. 

های واگذار شده از  نامه با مؤسسات جهت اجرای برنامهاین استان اقدام به عقد تفاهماستان خراسان جنوبی :   ❖

  حدود های آموزش عمومی قرآن کریم  در موضوع سند راهبردی توسعه برنامهسوی اتحادیه کشوری نمود. 

های روخوانی و  آموز از دورهقرآن  650تشکیل شد و    به صورت حضوری و مجازی  کالس آموزشی  43

 مند شدند. ام قرآن بهرههای ترجمه و مفاهیم و حفظ جزء سیو دوره 2و  1خوانی سطح روان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های  دوره توانمندسازی سرمایه      

انسانی به همکاری مؤسسه قرآن و  

شرکت   با  هدایت  نور    30عترت 

گردید.  برگزار  مؤسسه    مدیر 

مح تولید  حوزه  در  توای  همچنین 

  آموزش عمومی و تبلیغی ترویجی 

  قرآنی در فضای مجازی از دو اثر 

 حمایت شد. 
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 نامه در خصوص اجرای تفاهم خراسان جنوبیعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

 عمومی قرآن کریم 
   

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   
های حمایت از تولید و عرضه برنامه

 آموزش عمومی در فضای مجازی 
   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   

اتحادیه  ها به ارسال به موقع گزارش
 کشوری

   

 بندی و پیشنهادات جمع 
استان   این  انتظار    بود   با توجه به مرزی بودن آن مطلوبعملکرد  بیشتر  با حمایت  و 

 های مختلف قرآنی داریم. پیشرفت روزافزون این استان را در حوزه 

 

❖   : استان  استان خراسان رضوی  این  شرکت    16در  با  قرآن کریم  آموز  قرآن  134کالس آموزش عمومی 

و ترجمه  ام  وزش جزء سیخوانی، آمهای آموزش روخوانی و روانآموزان از کالسگردید و قرآن برگزار

 و مفاهیم قرآن کریم استفاده کردند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تمرکز        رضوی  خراسان  استان 

روی   بر  و  بیشتری  تربیت  دوره 

سرمایه انسانی  توانمندسازی  های 

برگزاری   با  و  و    16داشت  کالس 

این    134شرکت   در  قرآنی  مدیر 

استان همچنین  این    زمینه پیشگام بود. 

در موضوع تولید محتوای آموزشی  

و تبلیغی ترویجی قرآن کریم از دو  

 محتوای ویدئویی حمایت نمود. 
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 نامه در خصوص اجرای تفاهم  خراسان رضویعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش دوره حمایت از برگزاری 

    عمومی قرآن کریم 

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   
های حمایت از تولید و عرضه برنامه

    آموزش عمومی در فضای مجازی 

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   

ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
 کشوری

   

 بندی و پیشنهادات جمع 
های آموزش عمومی و حمایت از آثار این حوزه در بخش  در حوزه برگزاری دوره 

حمایت  تمرکز مدیریت استان و  با   رود که بیشتری از این استان می   فضای مجازی انتظار 
 های مختلف قرآنی داریم. بیشتر انتظار پیشرفت روزافزون این استان را در حوزه 

های فعال و توانمند مرزی کشور است که با مدیریت  استان خراسان شمالی از استاناستان خراسان شمالی :   ❖

 های موجود به خوبی استفاده کرده است.  قوی از ظرفیت

کالس    40های آموزش عمومی قرآن کریم با برگزاری  ضوع سند راهبردی توسعه برنامهاین استان در مو

روانآموز در دورهقرآن  657آموزشی حدود   و  روخوانی  دوره  2و    1خوانی سطح  های  و  و  ترجمه  های 

 ام قرآن تربیت نموده است. مفاهیم و حفظ جزء سی

 

 

 

 

 

دوره      برگزاری  با  استان  اتحادیه  های  همچنین 

مدیر مؤسسه اقدام    30توانمندسازی    تخصصی برای

استا این  است.  حوزه    ن نموده  در  متعددی  آثار 

فعالیت از  و حمایت  قرآنی  مؤثر  آموزش    های 

است   نموده  تولید  فضای مجازی  در  قرآن  عمومی 

به سه محتوای ویدئویی و  که از جمله آن می توان 

انیمیشن  با موضوع    دو  برگزاری مسابقات قرآنی  و 

قرآن در اشاره    هایاپلیکیشن  تفسیر  مجازی  فضای 

 کرد. 
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 نامه در خصوص اجرای تفاهم شمالیخراسان عملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش برگزاری دوره حمایت از 

 عمومی قرآن کریم 
   

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   

های حمایت از تولید و عرضه برنامه
 آموزش عمومی در فضای مجازی 

   
های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت

 فضای مجازی 
   

ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
 کشوری

   

 بندی و پیشنهادات جمع 
و با حمایت بیشتر انتظار    خوب بودبسیار  با توجه به مرزی بودن آن  عملکرد این استان  

 های مختلف قرآنی داریم. پیشرفت روزافزون این استان را در حوزه 

نامه  اقدام به عقد تفاهمهای موجود به ظرفیت  ها با توجهاین استان نیز همگام با سایر استاناستان خوزستان :  ❖

 واگذار شده با مؤسسات نمود.  در چهار موضوع

آموز به  قرآن  433کالس آموزشی با حضور    21توان به برگزاری  از اقدامات این استان در این زمینه می

مدیر مؤسسه به    62های انسانی با شرکت صورت حضوری و مجازی و برگزاری دوره توانمندسازی سرمایه

 نمود.    وبینار اشارهصورت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرآنی  مؤثر    هایدر حوزه حمایت از فعالیت      

محتوای  در   سی  تولید  به  اقدام  مجازی  فضای 

صوتی بر اساس آیات قرآن کریم نمود. همچنین  

برنامه تولید  حوزه  در  در  عمومی  آموزش  های 

یک   کتاب،  یک  تولید  به  اقدام  مجازی  فضای 

اپلی های  کیشنفیلم و یک محتوای آموزشی در 

 فضای مجازی نموده است. 
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 نامهدر خصوص اجرای تفاهم خوزستانعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

    کریم عمومی قرآن 

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   

های حمایت از تولید و عرضه برنامه
 آموزش عمومی در فضای مجازی 

   
های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت

 فضای مجازی 
   

ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
 کشوری

   

 بندی و پیشنهادات جمع 
های آموزش عمومی  هر چند در حوزه برگزاری کالس   عملکرد این استان خوب بود

با حمایت بیشتر انتظار پیشرفت روزافزون این استان را در    نیاز به توجه بیشتری است.
 های مختلف قرآنی داریم. حوزه 

با استفاده از ظرفیت  استان زنجان : ❖ با مؤسسات جهت اجرای  های موجود اقدام به عقد تفاهماین استان  نامه 

 های واگذار شده از سوی اتحادیه کشوری نمود.  ها و برنامهطرح

کالس آموزشی روخوانی و   19های آموزش عمومی قرآن کریم در موضوع سند راهبردی توسعه برنامه

به صورت حضوری و مجازی   ام قرآنهای ترجمه و مفاهیم و حفظ جزء سیو دوره  2و   1خوانی سطح  روان

 .  ها شرکت کردندآموز در این دورهقرآن 425 حدود برگزار گردید که 
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 نمود. همچنین این اتحادیه در موضوع تولید   در فضای مجازی محتوای ویدئویی با موضوع آموزش واژگان

 حمایت نمود.  ای اکسیر چندرسانهافزار نرمدر فضای مجازی از  قرآن کریم  های آموزش عمومیبرنامه

 نامهدر خصوص اجرای تفاهم زنجانعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

    عمومی قرآن کریم 

های تربیت و  دوره برگزاری 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   

های حمایت از تولید و عرضه برنامه
 آموزش عمومی در فضای مجازی 

   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   
ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
    کشوری

 بندی و پیشنهادات جمع 
لی با و هر چند در ارسال گزارش عملکرد تأخیر داشت  بودخوب عملکرد این استان  

انتظار پیشرفت روزافزون این استان را در ، حمایت بیشتر مدیریت مدیرعامل جدید و
 های مختلف قرآنی داریم. حوزه 

برگزاری  این استان در راستای اجرای تفاهماستان سمنان :   ❖ به  کالس آموزش عمومی قرآن    41نامه اقدام 

های حفظ جزء سی و ترجمه و مفاهیم قرآن  و دوره  2و    1خوانی سطح  کریم در موضوعات روخوانی و روان

رآنی  همچنین نسبت به برگزاری دوره توانمندسازی مدیران ق  آموز نمود.قرآن  570کریم و آموزش حدود  

 نفر به صورت وبینار اقدام کرد.   26با شرکت 

استانهمچنین        این  دوره    اتحادیه 

های انسانی  توانمندسازی سرمایهتربیت و  

 مدیر قرآنی برگزار نمود.  16  را با حضور

ح حوزه  ازدر  مؤثر  فعالیت  مایت  های 

مؤسسه  قرآنی   مجازی  فضای  در 

 اقدام به تولید   الکریم زنجاندارالقرآن
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 نامهدر خصوص اجرای تفاهم سمنانعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 انتظارتر از حد بیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

 عمومی قرآن کریم 
   

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   

های حمایت از تولید و عرضه برنامه
    آموزش عمومی در فضای مجازی 

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   

ها به اتحادیه  گزارشارسال به موقع 
    کشوری

 بندی و پیشنهادات جمع 
  ، انگیزه با حمایت بیشتر  که امید است    بود  انتظار  در حدعملکرد این استان  در مجموع  
 . تقویت گرددهای مختلف قرآنی در حوزه جهت فعالیت بیشتر این استان  

به برگزاری    های کشور در دوره شیوع کرونا اقدام استاناین استان همگام با سایر    استان سیستان و بلوچستان : ❖

با حضور   47 نمود.قرآن   837  کالس آموزشی  برگزاری دوره  آموز  های تجوید نماز و  همچنین نسبت به 

آنی  مدیر قر   250های انسانی با حضور  در موضوع تربیت و توانمندسازی سرمایه  سبک زندگی نیز اقدام نمود.

از محتوای   برگزار شد. در حوزه حمایت  تولید هفت  دوره آموزشی  به  اقدام  آموزشی در فضای مجازی 

عرضه         و  تولید  از  حمایت  حوزه  در 

فضای برنامه در  عمومی  آموزش    های 

  مجازی اقدام به تولید پادکست آموزشی 

های موثر  و در موضوع حمایت از فعالیت

فضای در  مؤسسه    قرآنی  دو  مجازی، 

و  دامغان  نورالقرآن    مشکوه  معراج 

فعالیتشاهرود   به  تبلیغی  اقدام  های 

مسابقات قرآنی در    ترویجی و برگزاری

 خود نمودند.  صفحات واتساپ 
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های مؤثر قرآنی در فضای مجازی  محتوای ویدئویی مربی محور روخوانی  قرآن کریم و در موضوع فعالیت

 از یک برنامه تبلیغی ترویجی قرآنی حمایت نمود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه در خصوص اجرای تفاهم سیستان و بلوچستانعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

 عمومی قرآن کریم 
   

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   

های حمایت از تولید و عرضه برنامه
 آموزش عمومی در فضای مجازی 

   
های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت

 فضای مجازی 
   

ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
    کشوری

 بندی و پیشنهادات جمع 
استان   این  انتظار    بود   مطلوببا توجه به مرزی بودن آن  عملکرد  بیشتر  با حمایت  و 

 های مختلف قرآنی داریم. پیشرفت روزافزون این استان را در حوزه 

❖   : فارس  دورهاستان  از  در حوزه حمایت  استان  برگزاری  این  به  اقدام  به    17های آموزش عمومی  کالس 

 ها شرکت کردند.  آموز در این کالسقرآن  300صورت حضوری و مجازی نمود که حدود 
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مدیر قرآنی برگزار   28های انسانی با همت اتحادیه استان و با حضور  دوره توانمندسازی سرمایهجلسه    16

های آموزش عمومی  تولید و عرضه برنامه  محتوای ویدئویی در حوزه  نین این اتحادیه از یک همچ  گردید. 

های مؤثر قرآنی در فضای مجازی  فعالیت  پنج محتوای ویدئویی در حوزه  ودر فضای مجازی  قرآن کریم  

 . حمایت نمود
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 نامهتفاهمدر خصوص اجرای فارس عملکرد اتحادیه استان  

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

    عمومی قرآن کریم 

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   

های برنامهحمایت از تولید و عرضه 
 آموزش عمومی در فضای مجازی 

   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   
ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
    کشوری

 بندی و پیشنهادات جمع 
  های دیگر قرآنی رفت منتهی این استان در حوزه انتظار عملکرد بهتری از این استان می
با حمایت    انتظارات از این استان را پوشش داد.عملکرد مطلوبی داشت که به نوعی  

 های مختلف قرآنی داریم.بیشتر انتظار پیشرفت روزافزون این استان را در حوزه 

نفر نمود. دوره    150دوره آموزش عمومی قرآن کریم با شرکت  6این استان نیز اقدام به برگزاری  استان قم : ❖

مدیر قرآنی به صورت مجازی برگزار    40های انسانی به همت اتحادیه استان و با حضور  توانمندسازی سرمایه

چندین محتوای  و    موزشیمحتوای ویدئویی آ به حمایت از دو  این استان در حوزه فضای مجازی اقدام  گردید.  

 نمود.  اثربخش قرآنی، تفسیر و تدبر در آیات قرآن در حوزه تبلیغی و ترویجی
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 نامهدر خصوص اجرای تفاهمقم عملکرد اتحادیه استان  

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 انتظارتر از حد بیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

    عمومی قرآن کریم 

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   

های حمایت از تولید و عرضه برنامه
    آموزش عمومی در فضای مجازی 

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   

ها به اتحادیه  گزارشارسال به موقع 
    کشوری

 بندی و پیشنهادات جمع 
های آموزش عمومی  انتظار عملکرد بهتری از این استان در خصوص برگزاری دوره 

رفت که امید است با حمایت مالی بیشتر،  می های فضای مجازی  و حوزه قرآن کریم  
 باشیم. های مختلف قرآنی شاهد پیشرفت روزافزون این استان را در حوزه 

❖   : استاناستان کردستان  از  پیگیریاستان کردستان  با  لذا  و مرزی کشور است  های مدیرعامل  های محروم 

ها و  نامه با مؤسسات جهت اجرای طرحهای موجود اقدام به عقد تفاهماتحادیه استان و با استفاده از ظرفیت

 عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد. های واگذار شده از سوی اتحادیه کشوری نمود و برنامه

کالس آموزشی تشکیل شد   68های آموزش عمومی قرآن کریم  در موضوع سند راهبردی توسعه برنامه

های ترجمه و مفاهیم و حفظ  و دوره  2و    1خوانی سطح  های روخوانی و روانآموز از دورهقرآن  1054و  

 نفر از آنان از خواهران بودند.  900که بیش از  مند شدند ام قرآن بهرهجزء سی

  

 

 

 

 

های انسانی  دوره تربیت وتوانمندسازی سرمایه      

با همکاری مؤسسه شفق آبیدر سنندج و با حضور  

شد.    22 برگزار  به صورت مجازی  مدیر مؤسسه 

این اتحادیه از دو اثر موشن گرافی و یک انیمیشن  

در حوزه آموزش عمومی قرآن کریم در فضای  

و چهار محتوای تولیدی قرآنی و سرود در  مجازی  

 حوزه تبلیغی ترویجی قرآنی حمایت نمود. 
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 نامهدر خصوص اجرای تفاهم  کردستانعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش برگزاری دوره حمایت از 

 عمومی قرآن کریم 
   

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   
های حمایت از تولید و عرضه برنامه

 آموزش عمومی در فضای مجازی 
   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   
ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
    کشوری

 بندی و پیشنهادات جمع 
و با حمایت   بود  خوببسیار مرزی بودن آن  محروم و  با توجه به  عملکرد این استان  

 های مختلف قرآنی داریم.بیشتر انتظار پیشرفت روزافزون این استان را در حوزه 

:استان   ❖ با سایر   کرمان  نیز همگام  استان  اقدام استاناین  شیوع کرونا  برگزاری    های کشور در دوره    50به 

های متعدد  این استان با عملکرد مناسب و برگزاری کالس آموز نمود.قرآن  745 کالس آموزشی با حضور

نیست.   محرومیت محدودیت  داد که  نشان  به خوبی  محروم  مناطق  ودر  تربیت  توانمندسازی    در موضوع 

 دوره آموزشی برگزار شد.   قرآنیمدیر   139 همکاری مؤسسه سراج و شرکت های انسانی با سرمایه

 

 

 

 

 

 

محتوای        از  حمایت  حوزه  در  همچنین 

در فضای مجازی اقدام به تولید یک  آموزشی  

و    محتوای روخوانی  موضوع  با  ویدئویی 

خوانی قرآن کریم و تهیه یک کتاب در  روان

مفاهیم در  و    موضوع  و  کرد  قرآن  تفسیر 

فعالیت فضای  موضوع  در  قرآنی  مؤثر  های 

مجازی با برگزاری مسابقات قرآنی متعدد در  

بدین مجازی  مؤسسات    فضای  از  صورت 

 حمایت نمود. 
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 نامهدر خصوص اجرای تفاهم کرمانعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

 عمومی قرآن کریم 
   

های تربیت و  دوره برگزاری 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   

های حمایت از تولید و عرضه برنامه
 آموزش عمومی در فضای مجازی 

   
های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت

 فضای مجازی 
   

ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
 کشوری

   

 بندی و پیشنهادات جمع 
و با حمایت بیشتر انتظار پیشرفت روزافزون این استان   بود مطلوبعملکرد این استان 

 های مختلف قرآنی داریم. را در حوزه 

: استان   ❖ دوره  کرمانشاه  از  استان در حوزه حمایت  برگزاری  این  به  اقدام  آموزش عمومی  به    4های  دوره 

 ها شرکت کردند.  آموز در این کالسقرآن  105صورت حضوری نمود که حدود  

به   استان معطوف  اتحادیه  انسانیزی سرمایهدوره توانمندسابیشتر تمرکز  اتحادیه    بود که   های  با همت 

   مدیر قرآنی برگزار گردید. 107استان و با حضور 

 

 

 

 

 

 

محتوای   یک  از  اتحادیه  این  همچنین 

های  تولید و عرضه برنامه   ویدئویی در حوزه 

فضای   در  کریم  قرآن  عمومی  آموزش 

مجازی با موضوع آموزش مجازی مدیران و  

دوره  برای  پیش مربیان  قرآنی  های  دبستانی 

فعالیت  حوزه  در  و  نمود  مؤثر  حمایت  های 

قرآنی در فضای مجازی مؤسسه نوای جنت  

افزار با موضوع  غرب اقدام به تولید یک نرم 

 قرآن و عترت نمود. 
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 نامهدر خصوص اجرای تفاهم کرمانشاهعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 انتظارتر از حد بیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

    عمومی قرآن کریم 

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   

های حمایت از تولید و عرضه برنامه
 آموزش عمومی در فضای مجازی 

   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
    فضای مجازی 

ها به اتحادیه  گزارشارسال به موقع 
    کشوری

 بندی و پیشنهادات جمع 
. با حمایت بیشتر انتظار  نامه کمتر از حد انتظار بودعملکرد این استان در اجرای تفاهم 

 های مختلف قرآنی داریم. پیشرفت روزافزون این استان را در حوزه 

های  های توانمند مرزی کشور است که با مدیریت قوی از ظرفیتاستان گلستان نیز از استانگلستان :  استان   ❖

 موجود به خوبی استفاده کرده است.  

کالس    49های آموزش عمومی قرآن کریم با برگزاری  این استان در موضوع سند راهبردی توسعه برنامه

روانآموز در دورهقرآن  490آموزشی حدود   و  روخوانی  دوره  2و    1خوانی سطح  های  و  و  ترجمه  های 

 ام قرآن تربیت نموده است. مفاهیم و حفظ جزء سی

 

 

 

 

 

برگزاری        با  استان  اتحادیه    دوره   4همچنین 

توانمندسازی   برای  قرآنی    40تخصصی  مدیر 

در   متعددی  آثار  استان  این  است.  نموده  اقدام 

از   حمایت  و فعالیتحوزه  قرآنی  مؤثر    های 

  آموزش عمومی قرآن در فضای مجازی تولید 

می از جمله آن  است که  به هشت  نموده  توان 

 اشاره کرد. کتاب   چهارمحتوای ویدئویی و 
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 نامهدر خصوص اجرای تفاهم گلستانعملکرد اتحادیه استان  

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش انتظاردر حد  تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

 عمومی قرآن کریم 
   

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   
های حمایت از تولید و عرضه برنامه

 آموزش عمومی در فضای مجازی 
   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   
ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
 کشوری

   

 بندی و پیشنهادات جمع 
و با حمایت بیشتر انتظار    خوب بودبا توجه به مرزی بودن آن بسیار  عملکرد این استان  

 های مختلف قرآنی داریم. پیشرفت روزافزون این استان را در حوزه 

:استان   ❖ از دوره  گیالن  در حوزه حمایت  استان  برگزاری  این  به  اقدام  آموزش عمومی  به    46های  کالس 

های  ها شرکت کردند. غالب دورهآموز در این کالسقرآن  627صورت حضوری و مجازی نمود که حدود 

و آموزش حفظ    1خوانی سطح  برگزار شده در حوزه آموزش عمومی مربوط به آموزش روخوانی و روان

 م قرآن بود.  اجزء سی

 

 

 

 

 

 

های  همچنین دوره توانمندسازی سرمایه      

  27انسانی با همت اتحادیه استان و با حضور  

دو   تولید  گردید.  برگزار  قرآنی  مدیر 

های حمایت از  محتوای ویدئویی در حوزه 

برنامه  های آموزش عمومی  تولید و عرضه 

فعالیت  و  در  قرآن کریم  قرآنی  مؤثر  های 

دی از  مجازی  این  فضای  عملکردهای  گر 

تفاهم  این  خصوص  در  نامه  اتحادیه 

 باشد.می 
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 نامهدر خصوص اجرای تفاهم گیالنعملکرد اتحادیه استان  

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
آموزش های حمایت از برگزاری دوره 

 عمومی قرآن کریم 
   

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   

های حمایت از تولید و عرضه برنامه
 آموزش عمومی در فضای مجازی 

   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
    فضای مجازی 

ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
    کشوری

 بندی و پیشنهادات جمع 
و با حمایت بیشتر انتظار پیشرفت روزافزون این استان   بودمطلوب عملکرد این استان 

 های مختلف قرآنی داریم. را در حوزه 

کالس با موضوع    28این استان با مدیریت مدیرعامل جوان و باانگیزه خود موفق به برگزاری  لرستان :  استان   ❖

آموز از محتوای این  قرآن  444قرآن کریم به صورت حضوری و مجازی شد که در مجموع    آموزش عمومی

  قرآنی مدیر   50با حضور   های انسانی راسرمایهدوره توانمندسازی  اتحادیه این استان مند شدند.  ها بهرهکالس

 .  نمود برگزار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه      از    های همچنین در حوزه حمایت 

محتوای   سه  کریم،  قرآن  عمومی    آموزش 

و   روخوانی  موضوع  با  صوتی  و  ویدئویی 

یک  روان و  کریم  قرآن  تجوید  و  خوانی 

موضوع   در  و  شد  تولید  آموزشی  کتاب 

های مؤثر قرآنی در فضای مجازی از  فعالیت

پنج محتوای ویدئویی و یک کتاب حمایت  

 گردید. 
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 نامهدر خصوص اجرای تفاهم ستان رلعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

 عمومی قرآن کریم 
   

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   
های تولید و عرضه برنامهحمایت از 

 آموزش عمومی در فضای مجازی 
   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   
ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
 کشوری

   

 بندی و پیشنهادات جمع 
و با حمایت بیشتر انتظار پیشرفت روزافزون این استان را    بود  خوبعملکرد این استان  

 های مختلف قرآنی داریم. در حوزه 

:استان   ❖ از دوره  مازندران  استان در حوزه حمایت  برگزاری  این  به  اقدام  به    11های آموزش عمومی  دوره 

بیشتر تمرکز  ها شرکت کردند.  آموز در این کالسقرآن   155صورت حضوری و مجازی نمود که حدود  

   .مدیر قرآنی بوده است  300با شرکت    به صورت وبینارمدیران دوره توانمندسازی  این استان بر برگزاری  

 

 

 

 

 

 

از   اتحادیه  این  محتوای    سه همچنین 

های  تولید و عرضه برنامه   ویدئویی در حوزه 

فضای   در  کریم  قرآن  عمومی  آموزش 

نمود  حمایت  حوزه    ه مجازی  در  و 

مجازی  فعالیت  فضای  در  قرآنی  مؤثر  های 

قرآنی،  پویش  محافل  جمله  از  مردمی  های 

مناسبت  قرآن در  مسابقات عکاسی  ختم  ها، 

با اهداء جوایز در محیط  های مجازی  همراه 

 یتا، اینستاگرام و واتساپ برگزار گردید. ا 
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 نامهدر خصوص اجرای تفاهممازندران عملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش دوره حمایت از برگزاری 

    عمومی قرآن کریم 

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   
های حمایت از تولید و عرضه برنامه

 آموزش عمومی در فضای مجازی 
   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   
ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
    کشوری

 بندی و پیشنهادات جمع 
هر چند در ارسال گزارش   حد انتظار بود  درنامه  عملکرد این استان در اجرای تفاهم 

داشتند زیادی  جدیدتاخیر  مدیرعامل  انتخاب  و  بیشتر  حمایت  با  پیشرفت    .  انتظار 
 های مختلف قرآنی داریم. روزافزون این استان را در حوزه 

با استفاده از ظرفیت  مرکزی :استان   ❖ نامه با مؤسسات جهت اجرای  های موجود اقدام به عقد تفاهماین استان 

های  در موضوع سند راهبردی توسعه برنامههای واگذار شده از سوی اتحادیه کشوری نمود.  ها و برنامهطرح

های  و دوره  2و    1خوانی سطح  کالس آموزشی روخوانی و روان  14آموزش عمومی قرآن کریم عالوه بر  

  330های سبک زندگی و تجوید نماز نیز برگزار گردید که  ام قرآن دورهترجمه و مفاهیم و حفظ جزء سی

های  ها شرکت کردند. همچنین اتحادیه این استان دوره تربیت و توانمندسازی سرمایهآموز در این دورهقرآن

 مدیر قرآنی برگزار نمود.   44 انسانی را با حضور

 

 

 

 

 

های مؤثر قرآنی  فعالیت  در حوزه حمایت از      

اراک   ظهور  عصر  مؤسسه  مجازی  فضای  در 

کلیپ تولید  به  با  اقدام  قرآنی  اثربخش  های 

مجازی  فضای  در  کریم  قرآن  تفسیر    موضوع 

تولید   موضوع  در  اتحادیه  این  همچنین  نمود. 

عمومیبرنامه آموزش  کریم  های    در   قرآن 

یک  ویدئویی،  محتوای  دو  از  مجازی    فضای 

 گرافی حمایت نمود. موشن  انیمیشن و یک
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 نامهدر خصوص اجرای تفاهم  مرکزیعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

 عمومی قرآن کریم 
   

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   

های حمایت از تولید و عرضه برنامه
 آموزش عمومی در فضای مجازی 

   
های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت

 فضای مجازی 
   

ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
 کشوری

   

 بندی و پیشنهادات جمع 
و با حمایت بیشتر انتظار پیشرفت روزافزون این استان را    بودخوب  عملکرد این استان  

 های مختلف قرآنی داریم. در حوزه 

نامه با مؤسسات  های استانی اقدام به انعقاد تفاهماتحادیه این استان نیز همانند سایر اتحادیههرمزگان :  استان   ❖

ب  72به برگزاری    در دوره شیوع کرونا اقدام خود نمود . این استان   ه صورت حضوری و  کالس آموزشی 

تعداد   که  نمود  اقرآن  713غیرحضوری  در  کالسآموز  نمودند. ین  شرکت  و    ها  تربیت  موضوع  در 

 همچنین در   مدیر قرآنی برگزار نمود.  30هایی با حضور  های انسانی اتحادیه استان دورهتوانمندسازی سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

محتوای از  حمایت  در    حوزه  آموزشی 

فیلم   چهار  تولید  به  اقدام  مجازی  فضای 

موضوع   در  و  نمود  محور  مربی  آموزشی 

مجازی  فعالیت فضای  قرآنی در  مؤثر  های 

 ویدئویی حمایت نمود. نیز از چهار محتوای  
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 نامهدر خصوص اجرای تفاهم هرمزگان عملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

 عمومی قرآن کریم 
   

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   
های برنامهحمایت از تولید و عرضه 

 آموزش عمومی در فضای مجازی 
   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   
ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
 کشوری

   

 بندی و پیشنهادات جمع 
و با حمایت    بود  مرزی بودن آن بسیار خوبمحرومیت و  با توجه به  عملکرد این استان  

 های مختلف قرآنی داریم.بیشتر انتظار پیشرفت روزافزون این استان را در حوزه 

با استفاده از ظرفیتاستان همدان :   ❖ نامه با مؤسسات جهت اجرای  های موجود اقدام به عقد تفاهماین استان 

 های واگذار شده از سوی اتحادیه کشوری نمود.  ها و برنامهطرح
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برنامه کالس آموزشی    48بر    عالوه آموزش عمومی قرآن کریم  های  در موضوع سند راهبردی توسعه 

دوره تفسیر نعیم    ام قرآن های ترجمه و مفاهیم و حفظ جزء سیو دوره 2و   1خوانی سطح روخوانی و روان

 .  ها شرکت کردندآموز در این دورهقرآن 780نیز برگزار گردید که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجازی از یک محتوای ویدئویی آموزشی حمایت نمود. عمومی قرآن کریم در فضای                 

 نامهدر خصوص اجرای تفاهم  همدانعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

 عمومی قرآن کریم 
   

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   

های حمایت از تولید و عرضه برنامه
 آموزش عمومی در فضای مجازی 

   

های مؤثر قرآنی در  حمایت از فعالیت
 فضای مجازی 

   

ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
    کشوری

 بندی و پیشنهادات جمع 
و با حمایت بیشتر انتظار پیشرفت روزافزون این استان   بودمطلوب عملکرد این استان 

 های مختلف قرآنی داریم. را در حوزه 

استانهمچنین        این  دوره    اتحادیه 

های انسانی  توانمندسازی سرمایهتربیت و  

 نمود. مدیر قرآنی برگزار  54 را با حضور

های مؤثر  فعالیت  در حوزه حمایت از      

مکتب  قرآنی   مؤسسه  مجازی  فضای  در 

نور هدایت اقدام به تولید اپلیکیشن تفسیر  

در   کریم  قرآن  تفسیر  موضوع  با  نعیم 

همچنین این اتحادیه   فضای مجازی نمود. 

 آموزش  های برنامهتولید  در موضوع 
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برگزاری  استان یزد :   ❖ به  نیز اقدام  نفر نمود.    360دوره آموزش عمومی قرآن کریم با شرکت    25این استان 

با همکاری مؤسسه ثقلین یزد در  دوره توانمندسازی سرمایه مدیر قرآنی    83دوره و حضور    15های انسانی 

 برگزار گردید.  

 

 

 

 

 

 نامهدر خصوص اجرای تفاهم  یزدعملکرد اتحادیه استان 

 گانه   اسناد راهبردی سه

 عنوان برنامه
 وضعیت عملکرد 

 تر از حد انتظاربیش در حد انتظار تر از حد انتظارکم
های آموزش حمایت از برگزاری دوره 

    عمومی قرآن کریم 

های تربیت و  برگزاری دوره 
 توانمندسازی نیروهای انسانی

   

های حمایت از تولید و عرضه برنامه
 آموزش عمومی در فضای مجازی 

   

های مؤثر قرآنی در  فعالیتحمایت از 
 فضای مجازی 

   
ها به اتحادیه  ارسال به موقع گزارش
 کشوری

   

 بندی و پیشنهادات جمع 
و با حمایت بیشتر انتظار پیشرفت روزافزون این استان را    بود  خوبعملکرد این استان  

 های مختلف قرآنی داریم. در حوزه 

 

 

مجازی        فضای  حوزه  در  استان  این 

ن موبایلی  به حمایت از دو اپلیکیشاقدام  

سریر   اپلیکیشن  که  نمود  افق  و  سریر 

و   مربیان  بهتر  چه  هر  آموزش  جهت 

اپلیکیشن افق جهت برگزاری مسابقات و  

هایقرآنی در فضای مجازی به کار  آزمون

 روند. می
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 نامهگزارش مالی تفاهم 

گانه( از محل اعتبارات صندوق مشارکت  های مصوب کمیته تخصیص )اسناد راهبردی سهدر راستای اجرای برنامه

  ( قرآنی  فرهنگ  سهنامهتفاهمریال(،    18.000.000.000توسعه  اتحادیهای  کشوری،  اتحادیه  بین  استانی،  جانبه  های 

کشور )با تقسیم   قرآن و عترت هایکشور و  اتحادیه سابق مؤسسات و تشکل قرآن و عترت های اتحادیه سابق تشکل

   منعقد گردید.   02/12/1399( در تاریخ هاپرداخت مساوی به استان

های اجرایی تدوین  ها بر اساس دستورالعملانی موظف به اجرای کامل برنامههای استنامه اتحادیهطبق این تفاهم

های مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی بودند. همچنین مدیریت  شده توسط اتحادیه کشوری در چهارچوب برنامه

انی قرار داده  های استنامه و ارسال گزارش عملکرد و مستندات مالی بر عهده اتحادیهها طبق چارت کلی تفاهمهزینه

برنامه اتحادیه کشوری مسئول  بر حسن  شد.  نظارت  این تفاهمریزی، هماهنگی، هدایت و  بود. همچنین اجرای    نامه 

های قرآن و عترت کشور مسئول  های قرآن و عترت کشور و اتحادیه سابق مؤسسات و تشکلاتحادیه سابق تشکل

 بودند. نامه با تأیید اتحادیه کشوری پرداخت اقساط تفاهم

 نامه عبارت اند از: ها طبق هماهنگی با کمیته تخصیص و بر اساس تفاهمموضوع برنامه

 [ نامهدرصد مبلغ تفاهم  56] آموزش عمومی قرآن کریم )سند راهبردی آموزش عمومی قرآن کریم( -1

درصد    12]  ترویجی(های تبلیغی و  های انسانی )سند راهبردی توسعه فعالیتتربیت و توانمندسازی سرمایه -2

 [ نامه مبلغ تفاهم

های آموزش عمومی قرآن در فضای مجازی )سند راهبردی آموزش عمومی  حمایت از تولید و عرضه برنامه -3

 [ نامهدرصد مبلغ تفاهم  12] قرآن کریم(

درصد مبلغ    5]   های تبلیغی و ترویجی(های مؤثر قرآنی در فضای مجازی )سند راهبردی توسعه فعالیتفعالیت -4

 [ نامهتفاهم

 های استانی تخصیص یافت. نامه نیز به عنوان حق مدیریت به اتحادیهدرصد مبلغ تفاهم 15

درصد    50نامه  تفاهم  5ماده    1استان رسید که بر اساس بند    28به امضاء    مذکورنامه  تفاهم  1399در اسفند ماه سال  

های  به حساب اتحادیه 1400و فروردین ماه سال   1399سال    در اسفند ماه نامه سه جانبهانعقاد تفاهم  پس ازمبلغ قرارداد  

 استانی پرداخت گردید. 
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بر  جلسه    1400در مرداد ماه سال   نظارت  پیری رئیس  نامه با حضور دکتر خواجهاجرای تفاهماعتبارات و  کمیته 

های  صندوق تخصیص شورای توسعه فرهنگ قرآنی، دکتر رحیم قربانی مدیر هیئت تصفیه اتحادیه مؤسسات و تشکل

آقایان اکبر  های قرآن و عترت کشور و قرآن و عترت کشور و دکتر حسن محمدی مدیر هیئت تصفیه اتحادیه تشکل

   سیدعلیرضا روحانی به عنوان نمایندگان اتحادیه کشوری تشکیل شد. هرندی و  خاکساری

نامه کسر و  درصد از مبلغ تفاهم  10طبق مصوبه کارگروه نظارت بر اعتبارات مبنی بر احتمال تعلق گرفتن مالیات، 

ها  اتی، به استانمانده و پس از قطعیت یافتن معافیت مالیهای سابق باقیتا تعیین تکلیف مالیات در حساب دو اتحادیه

های  نامه توسط اتحادیههمچنین مصوب گردید هیئت مدیره اتحادیه کشوری بر حسن اجرای تفاهم  گردد.پرداخت می

ها بعد از تأیید رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری جهت  کرد استانهای اجرایی و هزینهاستانی نظارت نماید و گزارش

 ه سابق ابالغ گردد. پرداخت قسط دوم و سوم به دو اتحادی

با تأیید ناظریننامه بعد از ارائه گزارش اجرایی و عملکرد توسط اتحادیهتفاهم  5ماده    2طبق بند   و    های استانی و 

به    1400در بازه زمانی تیر ماه تا آبان ماه سال    نامه(درصد مبلغ تفاهم  25)  ،  قسط دوم هیئت مدیره اتحادیه کشوری

 د. یپرداخت گردها استان اتحادیهحساب 

نامه(  درصد مبلغ تفاهم  15های استانی قسط سوم )از اتحادیهکرد و مستندات مالی  در نهایت با دریافت گزارش هزینه

 ها واریز و گزارش آن واصل شد.  به حساب آن 1400در بازه زمانی مهر ماه تا آذر ماه سال 

 دهد. های استانی را ارائه میها به اتحادیهینامه و واریزگزارشی خالصه از مبحث مالی تفاهمجدول ذیل 
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ف 
دی

ر
 

نامه  کل مبلغ تفاهم  استان 
 )ریال( 

 قسط اول 
 درصد قرارداد(   50) 

 قسط دوم 
 درصد قرارداد(   25) 

 قسط سوم 
 درصد قرارداد(   15) 

 قسط   تأییدیه پرداخت 

 سوم  دوم  اول 

  ✓ ✓ 86.766.300 144.610.500 289.221.000 578.442.000 آذربایجان شرقی  1
 ✓ ✓ ✓ 83.660.100 139.433.500 278.867.000 557.734.000 اردبیل  2
 ✓ ✓ ✓ 94.300.650 157.167.750 314.335.500 628.671.000 اصفهان  3
  ✓ ✓ 86.634.150 144.390.250 288.780.500 577.561.000 البرز  4
 ✓ ✓ ✓ 82.734.900 137.891.500 275.783.000 551.566.000 ایالم  5
  ✓ ✓ 86.700.300 144.500.500 289.001.000 578.002.000 بوشهر  6
 ✓ ✓ ✓ 119.348.550 198.914.250 397.828.500 795.657.000 تهران  7
  ✓ ✓ 83.792.250 139.653.750 279.307.500 558.615.000 چهارمحال و بختیاری 8
 ✓ ✓ ✓ 87.493.350 145.822.250 291.644.500 583.3289.000 خراسان جنوبی  9

 ✓ ✓ ✓ 96.084.900 160.141.500 320.283.000 640.566.000 خراسان رضوی  10
 ✓ ✓ ✓ 82.272.150 137.120.250 274.240.500 548.481.000 خراسان شمالی  11
 ✓ ✓ ✓ 98.133.750 163.556.250 327.112.500 654.225.000 خوزستان  12
  ✓ ✓ 78.703.350 131.172.250 262.344.500 524.689.000 زنجان  13
 ✓ ✓ ✓ 81.875.700 136.459.500 272.919.000 545.838.000 سمنان  14
 ✓ ✓ ✓ 89.343.750 148.906.250 297.812.500 595.626.000 سیستان و بلوچستان  15
  ✓ ✓ 87.096.750 145.161.250 290.322.500 580.645.000 فارس 16
  ✓ ✓ 82.404.300 137.340.500 274.681.000 549.362.000 قم 17
 ✓ ✓ ✓ 85.114.200 141.857.000 283.714.000 567.428.000 کردستان 18
  ✓ ✓ 98.926.800 164.878.000 329.756.000 659.512.000 کرمان 19
  ✓ ✓ 88.485.750 147.476.250 294.952.500 589.905.000 کرمانشاه 20
 ✓ ✓ ✓ 84.255.450 140.425.750 280.851.500 561.703.000 گلستان 21
  ✓ ✓ 82.933.200 138.222.000 276.444.000 552.888.000 گیالن  22
 ✓ ✓ ✓ 87.625.950 146.043.250 292.086.500 584.173.000 لرستان 23
  ✓ ✓ 91.723.050 152.871.750 305.743.500 611.487.000 مازندران 24
 ✓ ✓ ✓ 79.297.800 132.163.000 264.326.000 528.652.000 مرکزی  25
 ✓ ✓ ✓ 83.924.550 139.874.250 279.748.500 559.497.000 هرمزگان 26
  ✓ ✓ 82.734.750 137.891.250 275.782.500 551.565.000 همدان 27
 ✓ ✓ ✓ 84.849.750 141.416.250 282.832.500 565.665.000 یزد 28
  2.457.216.450 4.095.360.750 8.190.721.500 16.381.443.000 مجموع  
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 پیشنهادات 

ها  استان  تمامی  و ترغیب و ایجاد انگیزه مضاعف در  نامه مذکورهای برتر در اجرای تفاهماستان  به منظور تشویق

ی اتحادیه کشوری  های کارشناسهایی که طبق بررسیشود استانپیشنهاد می ،های آتیجهت اجرای هر چه بهتر طرح

کسب    ها در اجرای طرح  های در نظر گرفته شده را بر اساس شاخص  امتیاز باالیی  های قرآن و عترت مؤسسات و تشکل

 ای محروم مورد تقدیر و تشویق قرار گیرند.  هاند با اولویت استانشناخته شده برتر نموده و 

 اند از : های امتیازدهی عبارتشاخص 

 های فضای مجازیکیفیت و کمیت آثار ارسال شده در حوزه -1

 ها های آموزش عمومی برگزار شده منطبق با مستندات ارسالی استانتعداد دوره  -2

  طبق های خواسته شده  اری تمامی دورههای آموزش عمومی و مستندات ارسالی و برگزکیفیت برگزاری دوره -3

 دستورالعمل اجرایی  

های توانمندسازی مدیران منطبق با دستورالعمل اجرایی و مستندات ارسالی  کیفیت و کمیت برگزاری دوره  -4

 ها استان

 شده   خواستهگزارش عملکرد و مستندات مالی و تکمیل منظم و دقیق فایل اکسل  و منظم  ارسال به موقع  -5

 عملکرد کلی با توجه به محرومیت استان  بررسی  -6

 اند از : های انتخاب مؤسسات برتر استان عبارتشاخص 

 های فضای مجازی و تأثیر در عملکرد کلی استان میزان فعالیت در حوزه -1

 های فضای مجازی کیفیت مطلوب آثار ارسال شده در حوزه -2

 ها نا با توجه به گزارش دریافتی از استانهای آموزش عمومی در زمان شیوع کروفعالیت در برگزاری دوره  -3

 های مؤسسه های توانمندسازی مدیران با توجه به ظرفیتفعالیت در برگزاری دوره  -4

های انجام گرفته در  های باال را داشته باشند که با بررسیممکن است در استانی بیش از سه مؤسسه شاخص ❖

 در جدول ذیل اعالم گردید.  گزارش ارسالی از استان، حداکثر سه مؤسسه انتخاب و 

 



 

50 
 

 اند از:های برتر با اولویت کسب امتیاز بیشتر عبارتاستان 

 استان گلستان  -1

 به طور مشترک   هرمزگانو  کردستانهای استان -2

 های اردبیل و اصفهان به طور مشترک استان -3

 باشند. شایسته تقدیر میلرستان   و سیستان و بلوچستان  ، مرکزی،های خراسان شمالی، ایالمهمچنین استان

 استان برتر  ردیف
  مدیرعامل اتحادیه استان

 نامه همدر زمان اجرای تفا
 برتر استان  مؤسسات

 کوثر   - پویش حافظان    – یاوران قرآن و حدیث   پوراالرزی محترم قلی گلستان 1

 الریحان جنت - سنندج مجمع قرآن  - تعلیم ذکر حکیم  پورفرید عزت کردستان  2

 نورالقلوب - شهید عبدالکریمی   – آوای ملکوت   عماد ناصری  هرمزگان  3

   خلخال   هجرت   -   امام جعفر صادق)ع(     – ن  بی نور م  نهضت حورزاده هشجین  اردبیل  4

 شهر مهد قرآن خمینی - مهر تابان مهدوی   – سبحات   حسین خاکساری هرندی  اصفهان 5

 الزهرا اسفراین   –   معراج بجنورد   – الزمان)عج(  صاحب  شکرانی لیلی  خراسان شمالی  6

 حامالن کالم وحی   – حضرت رقیه)س(   نسرین منصوری ایالم  7

 تسنیم - عصر ظهور - منتظران موعود حضرت ولیعصر)عج(  القضاتیپیمان عین مرکزی  8

 فجرآفرین  سیدمهدی پورموسوی  سیستان و بلوچستان  9

 مشکات الشتر  بلواسی الدین  روح لرستان  10
 


