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منشور توسعه فرهنگ قرآنی

مصوب جلسات 643، 651، 664 و 679 
شوراي عالي انقالب فرهنگي 

بسم اّل الّرحمن الّرحیم
»اِنَّ هَذا الُقرآَن يَهدي لَلَّتي  ِهَي اَقَوُم« ]اسراء/ 9[

مقدمه 
دستیابي به جامعه اي متمسک به قرآن و عترت و برخوردار 
از ايمان و عمل صالح، تحقق انديشه هاي معمار بزرگ 
رهنمودهاي  و  علیه(  تعالي  ال  اسالمي)رضوان  انقالب 
العالي( در گسترش فرهنگ  مقام معظم رهبري)مدظله 
کشوري  به  ايران  ارتقاي  و  کريم،  قرآن  بخش  حیات 
توسعه يافته با هويتي اسالمي- انقالبي، در گرو عزم ملي 
و اراده هماهنگ مديران ارشد نظام براي توسعه فرهنگ 
قرآني است. فرهنگي که بايد متأثر از قرآن و حاکم بر 
بینش ها، نگرش ها و رفتارهاي فردي و اجتماعي بوده و در 
کلیه سطوح سیاست گذاري و برنامه ريزي نظام جمهوري 
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اسالمي جاري باشد. بدين منظور، منشور توسعه فرهنگ 
قرآني، که مبین منويات نظام مقدس جمهوري اسالمي 
در مواجهه با تعالیم قرآن، در مقام علم، اعتقاد و عمل در 
سطح ملي و بین المللي است، به شرح مواد آتي به تصويب 

مي رسد.

ماده 1- اهداف 
1. ايجاد هماهنگي بین دستگاه هاي دولتي، مؤسسات 
و گروه هاي فعال غیردولتي در جهت هم افزايي و ارتقاء 

فعالیت هاي قرآني در سطح ملي و بین المللي
2. تقويت ايمان و اعتقاد به قرآن کريم و تمسک به تعالیم آن 

3. تعمیق معرفت و تعمیم فهم و درک قرآن کريم
و  فردي  ابعاد  در  کريم  قرآن  به  التزام عملي  ارتقاء   .4

اجتماعي
5. تحقق فرهنگ قرآني در نظام مديريت، تصمیم گیري 

و برنامه ريزي کشور
6. توسعه مهارت هاي روان خواني، صحیح خواني و درک 
معناي آيات قرآن کريم در میان اقشار مختلف جامعه به 

ويژه کودکان و نوجوانان 
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7. تقويت و گسترش انس با قرآن کريم در اقشار مختلف 
جامعه

8. ترويج آيات و مفاهیم قرآن کريم در حوزه فرهنگ 
محیطي،  و  رسانه اي  تبلیغات  و  )نمادسازي  عمومي 

محاورات و ... (

توسعه  راهبردهاي  و  – سياست ها  ماده 2 
فرهنگ قرآني

1. توجه جدي به اصل جدايي ناپذيري قرآن کريم و اهل 
بیت )علیهم السالم( در کلیه فعالیت هاي قرآني

2. اولويت بخشي به توسعه فرهنگ قرآني در مهندسي 
فرهنگ، مهندسي فرهنگي و مديريت فرهنگي کشور

3. توسعه نظريه پردازي در نظام هاي فرهنگي، اجتماعي، 
اقتصادي و سیاسي مبتني بر فرهنگ و معارف قرآني

4. توسعه مشارکت حداکثري مردم در فعالیت هاي قرآني 
و تقويت نقش حمايتي و پشتیباني دولت در گسترش 

فرهنگ قرآني در داخل و خارج از کشور
5. تأکید بر گسترش درک عموم مردم از مفاهیم، زيبايي ها و 
لذات معنوي قرآن کريم از طريق انس و ارتباط مستمر با آن 
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6. اهتمام ويژه به توسعه فرهنگ قرآني در میان اقشار 
تأثیرگذار )مديران، نخبگان، فرهیختگان و  گروه هاي 

مرجع( در داخل و خارج از کشور
مطالعه،  بر  قرآني  فعالیت هاي  حداکثري  ابتناي   .7

کارشناسي و تحقیق شايسته 
8. هدايت فرآيندهاي آموزشي، پژوهشي و تبلیغي ترويجي 
قرآني به سمت کاربردي کردن تعالیم قرآني در زندگي 

فردي و اجتماعي
9. بهره گیري حداکثري از ظرفیت حوزه هاي علمیه در 

توسعه فرهنگ قرآني
10. ارتقابخشي نظام تعلیم و تربیت، نظام رسانه اي، نظام 
تبلیغات ديني و ساير نظام هاي مؤثر، با الهام از تعالیم 

قرآن کريم 
نهادها  دستگاه ها،  کردن  هماهنگ  و  ساماندهي   .11
زمینه هاي  کردن  فراهم  و  کشور  مؤثر  بخش هاي  و 
يادگیري و رشد سازماني جهت هم افزايي توان، تجربه 

و ارتقاء سطح آنها در توسعه فرهنگ قرآني 
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اهداف،  شدن  اجرايي  و  پیشبرد  منظور  به  ماده3- 
سیاست ها و راهبردهاي منشور توسعه فرهنگ قرآني در 
داخل و خارج از کشور و تحقق عزم ملي براي توسعه 
تمسک و اعتصام به قرآن کريم در همه عرصه ها، شوراي 
تخصصي توسعه فرهنگ قرآني، که از اين پس در مواد 
آتي به اختصار شوراي تخصصي نامیده مي شود، زيرنظر 

شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكیل مي شود.

ماده4- وظايف شوراي تخصصي
1. تهیه و تصويب شاخص هاي توسعه فرهنگ قرآني 
و تصويب شاخص هاي ارزيابي و نظارت بر فعالیت هاي 

قرآني
2. بررسي و پیشنهاد چگونگي حاکم کردن اصول و مباني 
قرآني در برنامه هاي توسعه بلندمدت و میان مدت کشور 

به سازمان ها و نهادهاي تصمیم گیر
قرآني  وظايف  و  مأموريت ها  بازنگري  و  بررسي   .3
دستگاه هاي دولتي و عمومي، شوراها و ستادها و ساير 
مجامع قرآني و ارائه به شوراي عالي انقالب فرهنگي به 

منظور تصويب
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4. زمینه سازي و پیگیري تحقق رهنمودها و مطالبات 
رهبر معظم انقالب اسالمي در حوزه قرآن کريم

5. ايجاد ساز و کارهاي الزم  براي هماهنگي و تعامل مؤثر 
در زمینه فعالیت هاي قرآني

6. تأيید طرح ها و برنامه هاي ملي و فرابخشي در توسعه 
فرهنگ قرآني

7. اتخاذ تدابیر الزم براي توانمندسازي و جلب مشارکت 
بخش مردمي و تقويت نقش حمايتي دولت در جهت 

توسعه فرهنگ قرآني
8. اتخاذ تدابیر الزم براي گسترش فرهنگ وقف در امور 
قرآني و بهره گیري حداکثري از موقوفات کشور در اين 

زمینه
نهادهاي  و  بر عملكرد دستگاه ها  نظارت  و  ارزيابي   .9

دولتي و غیردولتي
10. شناسايي نیازها، محدوديت ها و موانع توسعه فرهنگ 
از طريق  آنها  رفع  براي  از ظرفیت ها  استفاده  و  قرآني 

مراجع ذيربط در داخل و خارج از کشور
بودجه  کالن  جهت گیري هاي  و  اولويت ها  تدوين   .11
فعالیت هاي قرآني و ارائه آن به شوراي عالي انقالب فرهنگي
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12. برنامه ريزي براي تأمین و توسعه منابع انساني مورد 
نیاز حوزه هاي مختلف امور قرآني و کیفیت بخشي منابع 

انساني موجود
13. برنامه ريزي الزم براي طراحي سامانه هاي آماري و 

شبكه هاي اطالع رساني امور قرآني

ماده5- اعضاي شوراي تخصصي
شوراي  فرهنگي)رئیس  انقالب  عالي  شوراي  دبیر   .1

تخصصي(
2. وزير آموزش و پرورش

3. وزير علوم، تحقیقات و فناوري
4. وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي

5. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي*  
6. وزير ورزش و جوانان*

7. رئیس نهادهاي قرآني وابسته به دفتر مقام معظم رهبري
8. نماينده شوراي عالي حوزه هاي علمیه

9. رئیس سازمان تبلیغات اسالمي 
10. رئیس دفتر تبلیغات اسالمي

11. رئیس سازمان اوقاف و امور خیريه



10

12. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
13. نماينده رئیس سازمان صدا و سیما

14. نماينده کمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي
15. نماينده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شوراي 

اسالمي*
در  رهبری  معظم  مقام  نمايندگی  نهاد  رئیس   .16

دانشگاه ها*
17. سه نفر از صاحب نظران مؤسسات آموزشي، پژوهشي 
شوراي  تصويب  با  مردمي  قرآني  ترويجي  تبلیغي-  و 

تخصصي توسعه فرهنگ قرآني
18. دبیر شورای تخصصی*

19. حجت االسالم والمسلمین آقاي محسن قرائتي*
رئیس شوراي  توسط  دبیر شوراي تخصصي  تبصره: 
تخصصي براي سه سال انتخاب مي شود و انتخاب مجدد 

وي براي دوره هاي بعد بالمانع است.

* شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه 651 مورخ 88/8/5، جلسه 
664 مورخ 89/3/18 و جلسه 679 مورخ 89/10/14، بر اساس مصوبه 
عالي  شوراي  معين  شوراي   89/9/16 و   89/2/21  ،88/6/24 مورخ 

انقالب فرهنگي، الحاق اين بندها را تصويب نمود.
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ماده6- دبیرخانه شوراي تخصصي براي پیگیري تمامي 
امور مربوط به شوراي تخصصي، در دبیرخانه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي تشكیل و نمودار تشكیالتي و سازماني 

آن توسط رئیس شوراي تخصصي تصويب مي شود.

ماده7- كميسيون هاي تخصصي
با توجه به ماهیت قابل تفكیک فعالیت هاي قرآني در 
و  پژوهش  عالي،  آموزش  عمومي،  آموزش  حوزه هاي 
تبلیغ و ترويج قرآني و به منظور ايجاد هماهنگي بین 
دستگاه هاي مرتبط با هر حوزه، کمیسیون هاي سه گانه 
فرهنگ  توسعه  تخصصي  شوراي  زيرنظر  تخصصي، 

قرآني و با عناوين ذيل تشكیل مي  شود:
1. کمیسیون توسعه آموزش عمومي قرآن

2. کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني
3. کمیسیون توسعه فعالیت هاي تبلیغي ترويجي قرآني

تبصره: شرح وظايف و ترکیب اعضاي کمیسیون هاي 
سه گانه فوق، توسط شوراي تخصصي تعیین خواهد شد.
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ماده8- روند كار شوراي تخصصي
1. مسائل و طرح هاي مورد نظر شوراي تخصصي، ابتدا 
در کمیسیون هاي تخصصي، مطالعه و بررسي شده و پس 
از تعیین اولويت، در جلسات شوراي تخصصي مورد بحث 

و اظهارنظر قرار مي گیرد.
2. مصوبات شوراي تخصصي با امضاي رئیس شوراي 
تخصصي جهت اجرا به دستگاه هاي ذيربط ابالغ مي شود.

3. در موارد نیاز، مصوبات و تصمیمات شوراي تخصصي 
براي تصويب نهايي به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه 

مي شود.

فرهنگ  توسعه  تخصصي  شوراي  مصوبات  ماده9- 
قرآني براي کلیه دستگاه هاي دولتي و عمومي و مؤسسات 

مردمي الزم االجرا است.

ماده10- اين مصوبه در 10 ماده و دو تبصره در جلسه 
643 مورخ 1388/2/22 شوراي عالي انقالب فرهنگي به 

تصويب رسید.


