
    یباسمه تعال

 (های)سالم اهلل علاالحزان حضرت زهرا  تیب فرهنگی – یقرآن مؤسسه

 59سال  یآموزش برنامه
 

 فروردین

ر د ي  ف

 توضيحات مسئول اجرایي تاریخ اجراء نوع برنامه

  بازرسیمعاونت  11/1/1931 جلسه سفیران قرآنی 1

 بازرسین واحد 91/1/1931 آزمون افزايش در صد حقوق 2
پیش دبستانی  الزامیست  معلمان مهد و

 جزء را در آزمون شرکت کنند 1حداقل 

 2قرعه کشی طرح لبیک  جلسه مسئوالن منطقه و 9
الی  22/1/31

22/1/31 
  سسه مرکزیمؤ

4 
              حديث  ثبت نام کارشناسی علوم قرآن و

 ()ارتقاء علمی حافظان

الی  11/1

11/2/31 
 

       دوم ارديبهشت مصاحبه ونیمه 

 آزمون ورودی

 اردیبهشت

ر د ی  ف

 توضيحات مسئول اجرایي تاریخ اجراء نوع برنامه

1 
       ثبت نام مدارس 

 نه روزیشبا
 91/2/1931الی  1/2

         مدارس 

 شبانه روزی
 سسهثبت نام از طريق سايت مؤ

 ثبت نام طرح ملی رحله 2
الی  11/2

11/9/1931 

             ستاد 

 طرح رحله
 سسهاز طريق سايت مؤثبت نام 

9 
 آزمون پايان دوره مهد و

 پیش دبستانی
 1931/ 91/2الی  1/2

 کارشناس مهد و

 پیش دبستانی
 

4 
آزمون حفظ مدارس 

 ياس نبی قرآنی ياس و
 3/2/1931الی  2/2

 کارشناس مهد و

 پیش دبستانی
 

1 
همايش تجلیل از معلمان 

 منطقهمعلمان برتر  و

الی  12/2

12/2/1931 
 مسئولین  واحدها

جهت دعوت از سخنران درهمايش ها با قسمت بازرسی 

 هماهنگ نمايید

2 
لوازم التحرير  وتهیه لباس 

 پیش دبستانی مهد و

11/2/31 

 11/9/31الی

جواد شاهسونی آقای 

 خانم درختی و

تحويل و جهت خريد لباس پرداخت بیعانه الزامی است 

.              باشد تاريخ فیش واريزی می لباس بر اساس

 جهت سفارش لوازم التحرير با خانم درختی هماهنگ نمايید

 خرداد

 توضيحات مسئول اجرایي تاریخ اجراء نوع برنامه 

 شعب نیمسئول 2/9/31الی 1/9 هفته فرهنگی 1

برگزاری حداقل يک  (جل اهلل تعالی فرجه الشريف)عهمزمان با میالد امام زمان 

محفل انس با قرآن در سطح روستا يا شهر با اجرای برنامه حافظان و 

 (هماهنگی با روابط عمومیقاريان شعبه و مدارس شبانه روزی )

2 
ثبت نام آزمون پايان ترم 

 9لبیک  و

الی  1/9

11/9/31 
تمامی قرآن آموزان مقاطع حفظ در قسمت طرح لبیک ثبت نام  شعب نیمسئول

 ندگرد

9 

 

کارگاه آموزشی حفظ 

 متدبرانه ويژه معلمان حفظ
 حضور همه معلمان حفظ الزامیست کارشناس حفظ 2/9/31الی 2/9



4 
 آزمون شفاهی پايان ترم و

 9طرح لبیک 

الی  12/9/31

91/9/31 
  بازرسین واحد

1 
آزمون کتبی پايان ترم و 

 9لبیک 
  مسئول آزمون ها 22/9/31

2 
  ثبت نام ترم جديد و

 4طرح لبیک 

الی  23/9

9/4/31 

مديران مناطق و 

 شعب
 

 تير

ر د ي  ف

 توضيحات مسئول اجرایي تاریخ اجراء نوع برنامه

 ثبت نام آزمون طرح تثبیت تبلیغات و 1
الی  1/4

11/4/31 

به حفاظ مدارس شبانه روزی اطالع رسانی  کارشناس حفظ

 کافی شود

2 
قرآن  حافظان و ،جشن تکريم از اساتید

 آموزان ترم خرداد
  مسئولین شعب 9/4/31

 1/4/31 4طرح لبیک  شروع ترم جديد و 9
)صلی اهلل علیه و آله و همزمان با معراج رسول اکرم  

 شب قدر و سلم(

 ثبت نام آزمون حفظ کل 4
الی  11/4

21/4/31 
   سسه جهت معرفی در از طريق سايت مؤ مؤسسه مرکزی

 جشن فارغ التحفیظی

  مدارس شبانه روزی 11/4/31 کل مدارس شبانه روزی آزمون حفظ 1

2 
       افتتاحیه مدارس شبانه روزی و

 طرح ملی رحله
13/4/31 

 
 

2 
            ثبت نام دوره تربیت معلم 

 پیش دبستانی مهد و

الی  24/4

2/1/31 
 سسه ويژه حافظان کلاز طريق سايت مؤ کارشناس مهد و پیش دبستانی

 29/4/31 االحزانروز بیت  8
شوال مصادف با سال روز تخريب قبور ائمه   8 

)سالم    و بیت االحزان حضرت زهرا )علیهم السالم(بقیع 

 برگزاری جلسات بزرگداشت اين روز اهلل علیها(

 مرداد
ر د ي  ف

 توضيحات مسئول اجرایي تاریخ اجراء نوع برنامه

 گردد به صورت هماهنگ در واحدها برگزار میآزمون  بازرسین واحد 14/1/31 آزمون طرح تثبیت 1

2 
مصاحبه دوره تربیت معلم مهد و 

 دبستانی پیش
 پیش دبستانی کارشناس مهد و  12/1/31

9 
دوره تربیت معلم مهد و پیش 

 دبستانی ويژه حافظان کل

الی  12/1

28/1/31 
 پیش دبستانی کارشناس مهد و 

 هفته فرهنگی 4
الی  12/1

21/1/31 

 عمومیروابط 

برگزاری حداقل يک محفل انس با قرآن در سطح 

روستا يا شهر با اجرای برنامه حافظان و قاريان شعبه و 

 مدارس شبانه روزی )هماهنگی با روابط عمومی(

1 
اعزام قبول شدگان طرح تثبیت به 

 مشهد مقدس

الی  21/1

91/2/31 

کارشناس حفظ با 

 هماهنگی دفتر زيارتی

در اين زمان از سهمیه مشهد  افرادی که موفق نشوند

 مهلت دارند 32ماه  استفاده نمايند تا پايان خرداد



 ماهشهریور

 توضيحات مسئول اجرایي تاریخ اجراء نوع برنامه 

 دوره تربیت داور 1
    الی 2/2

4/2/31 
  مسئول دوره

 آزمون حفظ کل شعب 2
الی  11/2

11/2/31 
 التحفیظیجهت  معرفی در جشن فارغ  کارشناس حفظ

9 
پیش  کارگاه آموزشی  معلمان مهد و

 دبستانی

الی  12/2

18/2/31 
  پیش دبستانی کارشناس مهد و

   21/2/31 جشن فارغ التحفیظی 4

 4لبیک    ثبت نام آزمون پايان ترم و 1
الی  21/2

11/2/31 
 سسهسايت مؤاز طريق  مسئولین شعب

 ماهمهر

 توضيحات اجرایيمسئول  تاریخ اجراء نوع برنامه 

1 
 الی 2/ 11 آزمون شفاهی پايان ترم و لبیک

22/2 /31 

  بازرسین واحد

2 
 الی 11/2 ثبت نام مهد و  پیش دبستانی

91/2/31 

هزار تومان، در صورت عدم ثبت نام در  1111به ازای هر نفر   مسئولین شعب

 برابر می گردد. 2تاريخ مقرر، هزينه ثبت نام 

9 
 پايان ترم و لبیکآزمون کتبی 

 

11/2 /31 

 

  شعب مسئولین

4 
 الی 12/2 ثبت نام ترم جديد

91/2/31 

  شعب مسئولین

  کارشناس حفظ 31/ 2/ 23 کارگاه آموزشی حفظ متدبرانه 1

 متعاقبا اعالم می گردد. شعب مسئولین - ثبت نام آزمون ارشاد 2

 آبان ماه

 توضيحات مسئول اجرایي تاریخ اجراء نوع برنامه 

  شعب مسئولین 1/8/31 شروع ترم جديد 1

  شعب مسئولین 31/ 11/8 هفته فرهنگی 2

 متعاقبا اعالم می گردد شعب مسئولین  آزمون کتبی ارشاد 9

  شعب مسئول امور 31/ 21/8 نشست ساالنه مسئولین شعب و مديران داخلی 4

 آذر ماه

 توضيحات مسئول اجرایي تاریخ اجراء نوع برنامه 

  شعب مسئولین 31/ 3/ 18 مسابقه مرحله شعبه 1

  واحد  قم 29/11/31 گردهمايی طالب و روحانیون بیت  االحزان 2

 دی ماه



 توضيحات مسئول اجرایي تاریخ اجراء نوع برنامه 

 الی 21/11 ثبت نام آزمون کتبی پايان ترم و لبیک 1

11/11/31 

  شعب مسئولین

  شعب مسئولین 91/11/31 شهرستانمسابقه مرحله  2

  شعب مسئولین 29/11/31 ارائه گزارش های عمرانی و موقوفات 9

 بهمن ماه

 توضيحات مسئول اجرایي تاریخ اجراء نوع برنامه 

  مسئول شعبه و مدير آموزش 91/11/31الی  1/11 تبلیغات و ثبت نا م ترم جديد 1

  شعب مسئولین 21/11/31 آزمون کتبی پايان ترم 2

  بازرسین واحد 28/11/31الی  12/11 آزمون شفاهی پايان ترم 9

  شعب مسئولین 22/11/31الی 11/11 هفته فرهنگی 4

  شعب مسئولین 91/11/31 شروع ترم جديد 1

 اسفند ماه

 توضيحات مسئول اجرایي تاریخ اجراء نوع برنامه 

  حفظکارشناس  2/12/31و  1 مسابقه مرحله نهايی 1

  شعبه خراسان رضوی 21/12/31و13 همايش حافظان کل 2

 اسفند 11حداکثر تا  مسئول آموزش  تهیه جوايز طرح لبیک و اهداء آن 9
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