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     فرهنگي كانون قرآني هاي فعاليت از گزارشي       
  1390 سال نخست  ماهه درشش سليماني شهيد

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  سليماني شهيد فرهنگي كانون در قرآني هاي فعاليت

  
 به مهاجران شهر پااليشگاه بخش در فرهنگي رسان خدمات مركز تنها عنوان به سليماني هيدش فرهنگي كانون
 و رشد هدف با نمايد مي خدمات ارائه مهاجر شهر مردم از نفر هزاران به ساليانه كه مركز اين . آيد مي شمار
   .شد تأسيس و گذاري پايه قرآني علوم الخصوص علي و هنري ، آموزشي فرهنگي هاي فعاليت ترويج

 فرهنگي هاي برنامه و داشته ويژه اهتمام قرآني هاي فعاليت انجام به نسبت سال طول در كانون مبنا همين بر
 واحدخواهران (الكريم القرآن جامعه شعبه دو تأسيس امكان .آورد مي در اجرا مرحله به را متنوعي قرآني -
 اجراي ، قرآني هاي برنامه از حمايت ، قرآني نوعمت كالسهاي ،برگزاري كانون محل در )خردساالن واحد و

 و قرآني هاي برنامه اجراي زمينه در الكريم القرآن جامعه هاي شعبه از ويژه حمايت ، قرآني مسابقات
  .است ها تفعالي اين از برخي به اي اشاره تنها ... و فرهنگي
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  الكريم القرآن جامعه

  

 چراغ و روشنگر نور و تاب عالم آفتاب قرآن
 شفاي ، دلها بهار قرآن . عصرهاست همه هدايت
 و تيرگيها زداينده دانشها سرچشمه ، و دردها

 كتاب جز نيست چيزي قرآن راستي و زنگارهاست
  .»للمتقين هدي «نهاانسا زندگي هدايت
 قرآني مؤسسات از الكرم القرآن جامعه مؤسسه

 داراي كه باشد مي كشور سطح در گذار تأثير
 اين اهداف از. است كشور كل در شعبه صدها

 ارتباط ايجاد و قرآني فرهنگ ترويج مؤسسه
 مصون و كريم قرآن با جوان نسل ميان عميق
 در آنها جان و دل سازي

 انواع برابر
 و خطرات

 فرهنگي آفات
 .است
 جناب تواناي دست و واال همت به مؤسسه اين

 مهدي محمد سيد المسلمين و االسالم حجه
 پايه قم شهر در 1377 ماه خرداد در طباطبايي

 نمود آغاز را خود قرآن هاي فعاليت و شد گذاري
 آموزان قرآن از عظيمي خيل تربيت آن نتيجه كه
  .است ودهب اسالمي جامعه به آنان تحويل و

 استقبال به توجه با گذشته سال 14 طول در
 استانها مراكز مكرر درخواستهاي و مردم روزافزون

 سراسر در متعددي هاي شعبه داراي مؤسسه اين
 واحد سه از شعبات اين از يك هر .است كشور

 : از است عبارت كه است شده تشكيل
   .برادران واحد و خواهران واحد ، واحدخردساالن

 پانصد از بيش اكنون هم موجود آمارهاي اساس بر
 به مشغول مؤسسه اين نظر زير دركشور نقطه

 علوم به مندان عالقه و بوده قرآني هاي فعاليت
 خدمات از و مراجعه مراكز اين به توانند مي قرآني

   .شوند مند بهره آنها ويژه و فرد به منحصر

 



 

 

                               

                        
  

  

 جديد شهر 24 از يكي و مركزي استان هاي شهر از مهاجران شهر
 شهر غربي جنوب كيلومتري پنچ و بيست در كه باشد مي كشور التأسيس

   .باشند مي ساكن آن در خانوار هزار دو از بيش و است شده واقع اراك

 امور به آنها فراوان گرايش و عالقه شهر اين مردم بارز ويژگيهاي جمله از
 در و  است مذهبي و ارزشي امور به آنها تقيد و و آموزشي و فرهنگي

     قطعا كه امكاناتي وجود با اند توانسته كه است مندي عالقه همين راستاي
 مختلف هاي زمينه در فراواني افتخارات به نيست آنها هاي اندازه و حد در

  .كنند پيدا دست

 برخي از مردم امر متوليان و مسئولين همت به حاضر حال در      
 تجربه اما ؛ باشند مي مند بهره فرهنگي و آموزشي فضاهاي و امكانات

 استقبال ميزان باشد بيشتر امكانات اين ميزان چه هر كه است نموده ثابت
 و فرهنگي رشد بالطبع و يافته افزايش نسبت همان به نيز مردم
  .افتاد خواهد اتفاق آن همپاي و اتمواز به نيز جامعه علمي

 طور به را خود فعاليت كه پويايي و سازنده نهادهاي جمله از
 جامعه نمود آغاز مهاجران شهر در2/8/86 تاريخ در مستقل
 آموزش سيستم از استفاده با نهاد اين .باشد مي الكريم القرآن
 و خردساالن شعبه دو داراي مجرب اساتيد و مربيان و نوين
 و باشد مي سليماني شهيد فرهنگي كانون محل در رانخواه

 ارائه مندان عالقه و مراجعين به سال طول در را خود خدمات
   .نمايد مي



 

 

  

  

  

                            

  
  

 جامعه از بخشي عنوان به خردسال قشر
 دست ضمير و پاك لوح بر چه هر كه كه

 بر هميشه براي شود نگاشته اش نخورده
 واحد مخاطبين ، شود مي حك آن

 باشند؛ مي القرآن جامعه بخش خردساالن
 سپيد لوح اين بر آنچه كه بهتر چه پس
 سخن و الهي وحي و  كالم بندد، مي نقش

   .باشد عالميان پروردگار

 الكريم القرآن جامعه هاي شعبه از يكي
 باشد مي خردساالن شعبه پااليشگاه، واحد

 و پرورش به موفق اكنونت تأسيس زمان از واحد اين.
 در مهاجران شهر خردساالن از نفر هزاران آموزش

 هاي برنامه .است شده قرآني مختلف هاي رشته
 شده تدوين جذاب و متنوع بسيار واحد اين درسي

 و خردساالن كه نحوي به است
 در توانند مي ايشان هاي خانواده
 علوم از گوناگوني هاي رشته
 هب مشغول و نام ثبت قرآني

 اين جمله از. شوند آموزش
 كالسهاي به توان مي كالسها



 

 

 روش به قرآن موضوعي حفظ ، روانخواني ، روخواني
 حفظ ، خواني خطابه ، لحن و صوت تجويد، ، اشاره
 آموزش ، حروف آموزش ،29 جزء حفظ ،30 جزء

 نهج آموزش ، قرآني هاي نقاشي و ها قصه ، تواشيح
    .نمود اشاره ... و البالغه

 مي ارائه خود مخاطبين به واحد اين كه تسهيالتي از
 كاركنان هاي خانواده به رايگان خدمات ارائه نمايد

) ره (خميني امام نفت پااليش شركت محترم پرسنل
 مابين في منعقده قرارداد اساس بر . است شازند
 امام نفت پااليش شركت و مركز الكريم القرآن جامعه
 اين پرسنل هاي انوادهخ كليه شازند ) ره (خميني
   صورت به مؤسسه اين خدمات از توانند مي شركت
   .نمايند استفاده رايگان

 كالسهاي به نسبت مخاطبين استقبال و عنايت ميزان
 بر كه نحوي به است بوده توجه قابل بسيار واحد اين

 نخست ماه شش در آمده دست به آمارهاي اساس
 خردساالن واحد الكريم القرآن جامعه 1390 سال

 شهر سطح خردساالن و كودكان از نفر 913 پذيراي
 تعداد اين از كه است بوده قرآني آموزشهاي زمينه در

   . باشد مي تابستان ماهه سه به مربوط نفر 608

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



 

 

  
  
 القرآن جامعه مؤسسه برجسته اقدامات ديگر از

 اين خواهران واحد اندازي راه و تأسيس الكريم
 اين است مهاجران شهر پااليشگاه بخش در شعبه
 آموز قرآن 50 تعداد با 1386 درشهريور واحد
 كانون محل در را خود قرآني فعاليت خواهر

   .آغازنمود سليماني شهيد فرهنگي
 مركز اين نظر تحت اكنون هم كه كالسهايي

 استقبال و عنايت مورد و شود مي برگزار
 :از است عبارت است، گرفته قرار مخاطبين
  ،حفظ كريم قرآن انخوانيرو و روخواني

 ،محفل ،مهدويت اخالق، تفسير، ،تجويد،مفاهيم
  ....و خانواده در زيستن شاد ههايجوانان،را با انس
 در نفر 575 آمده دست به هاي آمار اساس بر

 جامعه كالسهاي در جاري سال نخست ماه شش
   از و نام ثبت خواهران واحد الكريم القرآن

  
  
 

 اين از. اند نموده استفاده مركز اين آموزشهاي

 مابقي و تابستان ماه سه به مربوط نفر 282تعداد
 اين  .است بوده سال نخست  ماه سه به مربوط
 به مشغول آموز فرآن صد با اكنون هم مركز

 همچون و است قرآني هاي زمينه در فعاليت
 ارائه شهر ساكنين كليه به خردساالن واحد

 اين كه است توضيح به الزم .نمايد مي خدمات
 پااليش شركت محترم پرسنل مورد در خدمات

 رايگان صورت به شازند) ره (خميني امام نفت
  .باشد مي
  



 

 

 فعاليت با رابطه در سليماني شهيد فرهنگي كانون تسهيالت
  قرآني هاي

  
 عنوان به سليماني شهيد فرهنگي كانون
 تأسيس بدو از فرهنگي – قرآني مركزي
 انجام بر را خود فعاليت عمده تاكنون
 داده قرار قرآني اقدامات و ها فعاليت
 به گاه ها فعاليت اين . است

 اين بر مستقيم غير گاه و مستقيماً
 . است شده مي متمركز ها فعاليت

 تقدير شايسته اقدامات اين از يكي
 كانون جانبه همه هاي حمايت
 عنوان به سليماني شهيد فرهنگي

 شركت عمومي روابط وانايت بازوي
 از شازند) ره (خميني امام نفت پااليش

 فعاليت و قرآني مراكز و مؤسسات
 و ها خانواده حال رفاه جهت در هايشان

 بوده ايشان ميان در قرآني فرهنگ ترويج
  . است

 با رابطه در كانون توجه قابل اقدامات جمله از
 مابين في قرارداد انعقادي قرآني هاي فعاليت

 بوده الكريم القرآن جامعه مؤسسه و انونك
 شهريه قرارداد اين مفاد طبق بر . است
 پرسنل فرزندان جزء كه آموزاني قرآن

 امام نفت پااليش شركت
 مي محسوب شازند) ره(خميني
 پرداخت شركت اين طريق از گرددند
 تعهد مؤسسه اين مقابل در و شده
 در را خود قرآني خدمات كليه نمايد مي

 توافق اين طبق بر . دهد قرار آموزان قرآن راختيا

 از كه داشت خواهند را امكان اين پرسنل فرزندان
 رايگان نحو به كانون قرآني كالسهاي و خدمات كليه

   .نمايند استفاده
 شركت مسئولين دريغ بي هاي حمايت با همچنين
 فعاليت از شازند) ره (خميني امام نفت پااليش

 فوق هاي فعاليت و ها برنامه كليه قرآني هاي
 ، زيارتي – سياحتي اردوهاي نظير قرآني برنامه
 بين ما جوايز اهداي ، كالسها مابين رايگان تغذيه
  . دارد قرار كانون هاي حمايت تحت ... و دوره

 مؤسسه قرآني هاي برنامه موازات به سوي ديگر از
 با كانون ، كانون محل در الكريم القرآن جامعه
 بنا گاه يا و خود مخاطبين نياز و ها تضرور با توجه

 كالسهاي برگزاري به اقدام مختلف هاي مناسبت بر
 كالسها اين . نمايد مي اعتقادي – مذهبي مختلف

 برخي در شود مي برگزار مجرب مربيان نظر تحت  كه
 ايام و ضانرم مبارك ماه مانند سال ايام از

  . شود مي برگزار تابستان



 

 

 شش در ماهها تفكيك به خردساالن واحد القرآن جامعه عملكرد آمار
  1390 سال نخست ماهه

  سليماني شهيد فرهنگي كانون در
  
  

 حفظ
  موضوعي

 حفظ  روخواني
 و
  مفاهيم

 گفتگوهاي  ترتيل  روانخواني
  نوراني

 و صوت  تجويد
  لحن

 حفظ
  ترتيبي

 نقاشي
 قصه و

 هاي
 قرآني

- 10 - - -   15 -  5 6 فروردين
  6 19 - - -  31  -  10  6 ارديبهشت
16 22  31  45 13  25 - 38  10 خرداد
13 21  36 37 16 32 23 7  43 11 تير
10 23 41 41 23  11 -  35 10 مرداد
7 26 30 28 15  30 - 29 7 شهريور

  نفر 913 كل جمع
   

 

    
                                           

  

  



 

 

 در ماهها تفكيك به نخواهرا واحد القرآن جامعه عملكرد آمار
  1390 سال نخست ماهه شش

  سليماني شهيد فرهنگي كانون در
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  فروردين

11  17  -  15  -  21  -  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  ارديبهشت

9  20  -  13  -  21  -  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  خرداد

10  16  -  10  -  21  -  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  تير
16  11  5  10  7  19  6  5  5  -  15  -  -  -  -  -  -  -  

  مرداد
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  اذان قرآن مسابقات برگزاري                                

   پخش  و پااليش شركت البالغه نهج و                       

    

  

  

 مسابقات از دوره هفدهمين
 ، قرآن سراسري مقدماتي

 شركت البالغه نهج و اذان
 خميني امام نفت پااليش

 در. شد برگزار شازند) ره(
 و شعبان ماه جمعه آخرين

 ماه به ورود آستانه در
 شاهد مهاجران شهر رمصان مبارك
 اين متسابقين از نفر 413 رقابت
 با كه مسابقات از دوره اين افتتاحيه مراسم . بود مسابقات از دوره

 شده برگزار مسئولين از چد تني و پااليشگاه عامل مدير نوربخش مهندس آقاي جناب حضور
  .بود همراه كاركنان فرزندان و ،همسران پرسنل شور پر استقبال  با بود

 كاركنان اهيرف خدمات باشگاه سينماي سالن در آن افتتاحيه مراسم كه مسابقات اين
 و سينما سالن  در خواهران و يافت ادامه مجزا مكان دو در ادامه در بود شده برگزار پااليشگاه
  . پرداختند رقابت به معنوي محيطي در مهاجران شهر وليعصر مسجد در برادران

 سليماني آقاي جناب مراسم ابتداي در
 امام پااليشگاه عمومي روابط مسئول
 گزارشي ارائه نضم شازند) ره (خميني

 گزارش    



 

 

 مسابقات اين برگزاري روند از
 افراد تعداد كه شدند خاطرنشان

 مسابقات اين در كننده شركت
 60 رشد با گذشته سال به نسبت

 است بوده همراه صدي در
 افزودند همچنين ايشان.
 و بهتر آموزش با اميدواريم«:

 بتوانيم گسترده ريزي برنامه
 تخصصي فراگيري به نسبت
 براي قرآني معلو مباحث
»  .يابيم توفيق مسابقات ادامه
 و گذشته سال ك يطي قرآن مقوله به مديريت جديد نگاه با« :::داشتند اظهار ادامه در ايشان

 در 60 افزايش اين ،شاهد قرآني علوم جمله من فرهنگي مسائل به بيشتر هبودج اختصاص
  » .مهستي مسابقات از دوره   رهفدهميند ها خانواده حضور صدي

 نفت پااليش شركت محترم مديرعامل نوربخش مهندس آقاي جناب افتتاحيه مراسم درادامه
 يها خانواده و شركت پرسنل شكوه با استقبال از خوشنودي ابراز با شازند)ره (خميني امام

 پااليشگاه اين در اخير ماههاي در توليد افزايش«  :داشتند ابراز مسابقات از دوره اين از ايشان
 مردان امروز كه خرسندم من و) ع (بيت اهل و قرآن همين به توسل با مگر گرديد نمي سرمي

 كفايي خود بر عالوه و آيند فائق ها سختي بر اند توانسته معنويات از گرفتن تأسي با شما
  » .بردارند بنزين صادرات براي را بزرگي ،گامهاي

 و تواشيح برنامه اجراي هب توان مي افتتاحيه مراسم هاي برنامه ديگر از اما
 اشاره داوران كميته رئيس گزارش ارائه و مركزي استان قاريان توسط همخواني

 از نفر 189 تعداد و خواهران از نفر 133 تعداد كه باشد مي توضيح به الزم . نمود
  .داشتند شركت مسابقات از دوره اين در برادران



 

 

 پااليش شركت عمومي روابط تواناي بازوي نعنوا به سليماني شهيد فرهنگي كانون نقش اما
 توجه قابل و چشمگير بسيار مسابفات از  دوره اين در شازند)ره (خميني امام نفت
 شركت از نام ثبت. بود

 رساني اطالع و كنندگان
 نخستين از گسترده
 در كانون كه بود اقداماتي

 مطلوب اجراي جهت
 همچنين .داد انجام مسابقات
 آمادگي كالسهاي برگزاري
 خردساالن رده دو در مسابقات

 حفظ هاي رشته در خواهران و
 و روخواني ، ترتيل تخصصي،
 ديگر از خواني فصيح و روانخواني
 در كانون توجه قابل اقدامات
 اين نمودن برگزار بهتر هر راستاي

 .بود مسابقات از دوره



 

 

 


