
 

 معرفی مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت تبیان

 معرفی اجمالی موسسه:

توسط جمعی از طالب با انگیزه و دغدغه مند مدرسه علمیه حقانی شکل گرفت  82موسسه فرهنگی قرآن و عترت تبیان از سال 

و با احیای مسجد محمودیه واقع در محله امامزاده حمزه علیه السالم کار خود را آغاز نمود. فعالیت های این مجموعه فرهنگی با 

نوجوانان منطقه محروم آذر طراحی شده و  با هدف جذب، آموزش و تربیت کودکان وو عظیم محوریت مسجد و امامزاده واجب الت

 در این طراحی تالش همیشگی بر جذابیت هر چه بیشتر و نوآوری در سبک های آموزشی و تبلیغی بوده است.

سر راه خود برداشته اند به ها را از  طالب جوان و پرشور مجموعه فرهنگی تبیان با تالش خستگی ناپذیر خود همه محدودیت

متر افزایش دهند و به  1000متری موسسه را هم اکنون به  45طوری که با توکل به خداوند و با عزم جهادی توانسته اند فضای 

 در سطح استان و کشور باشند. و موسسات فرهنگی لحاظ کیفی هم جزو برترین گروه های تبلیغی

نفر را در برنامه های فرهنگی مختلف پذیرش نموده و آموزش  5000عالیتش تاکنون بیش از این موسسه افتخار دارد که از آغاز ف

دانش آموز را در مقاطع مختلف تحصیلی به عضویت  150داده است و هم اکنون با بهره گیری از حداکثر ظرفیت خود بیش از 

ارت دارد و از میان اعضای سابق موسسه هم حدود طول سال به مسائل تربیتی و آموزشی آن ها رسیدگی و نظ تمامپذیرفته و در 

نفر مفتخر و موفق به تحصیل در حوزه علمیه و شاگردی مکتب امام صادق علیه السالم گردیده اند و همچنین بخش قابل  30

 توجهی از اعضای فعلی و سابق مجموعه نیز از فرزندان طالب می باشند.

ی این مجموعه به وسیله اعضای پیشین )طالب و دانشجویان( که خود، تربیت شده هم اکنون بیشتر فعالیت های تربیتی و اجرای

کاشته شده هم اکنون به درختی تنومند تبدیل شده که ان شاء  82مجموعه هستند انجام می شود. نهال نوپای تبیان که در سال 

 مَثاَلً کَلِمَةً طَی ِبَةٍ کَشَجَرَةٍ طَی ِبَةً اَصلُها ثابِت وَ فَرعُها فِى اَلَم تَرَ کَیفَ ضَرَبَ اهللُاهلل مصداقی از کالم نورانی خداوند متعال باشد: 

 (25و  24)سوره مبارکه ابراهیم آیه  ...تُؤتى اُکُلَها کُل َ حینٍ بِاِذنِ رَب ِها (24)الس َماء

انگیزه توانمندسازی نیروهای  رسالت اصلی این مجموعه فرهنگی، نیروسازی برای انقالب اسالمی است لذا مسئولین مجموعه، با

مسجدی و القای حس خودباوری در آن ها و هم چنین ارتقاء سطح فرهنگ دینی در میان مردم، تالش می کند با تکیه به 

خالقیت و همت نوجوانان و جوانان پرشور خود، نوآوری هایی در عرصه تبلیغ و ترویج دین داشته باشند و این ایده ها را در عمل 

 یده و خدمتی را به جامعه اسالمی ارائه نمایند.تحقق بخش

 اهداف اصلی موسسه:

آشنایی نوجوانان و جوانان با رسالت و سیره انبیاء و ائمه اطهار )علیهم السالم( و همچنین والیت فقیه به عنوان ادامه دهنده  -1

 والیت الهی اولیا دین؛

 اسالمی و همت در جهت گسترش و تعمیق آن؛ و آداب اخالقکوشش در جهت مزین نمودن نوجوانان و جوانان به  -2

 تبیین جایگاه مسجد به عنوان بهترین کانون مذهبی جهت رشد و پرورش نوجوانان و جوانان؛ -3



 

شناسایی و پرورش استعداد های نوجوانان و جوانان به منظور تربیت نخبگان و مسئولین آینده نظام از طریق القای روحیه خود  -4

 ؛و به کارگیری آن ها در فعالیت های اجرایی، فنی و پژوهشی باوری

 
 

 مجوز های مؤسسه:

 

 

 رخی  از مهم ترین محصوالت و خدمات موسسه:ب

 دوره طرح های قرآن آموزی ماه رمضان و بصیرت افزایی فرهنگ عاشورا در ماه محرم ؛ 10برگزاری  -1

در سال های  طراحی و اجرای سه دوره طرح استقبال از زائرین نوروزی استان قم در قالب نمایشگاه های آرامش بهاری -2

 روز ؛ 14نقطه از بقاع متبرکه استان در مدت  10در  1391تا  1389

 طراحی و اجرای سه دوره بخش نوجوان نمایشگاه طلیعه ظهور و کریمه اهل بیت )ع( ؛ -3

شبستان نجمه خاتون حرم  هزار متری 4فضای در  92در نوروز سال  «گلستان زندگی»طراحی و اجرای نمایشگاه  -4

 ؛ هزار بازدید کننده 70حضرت معصومه )س( با 

 40و کسب رتبه برتر در میان  92نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در تابستان سال  «بخش نوجوان»طراحی و اجرای  -5

 بخش مختلف این نمایشگاه؛

کل سازمان اوقاف و امور خیریه اداره به سفارش معاونت فرهنگی  "الف با تا خدا"، "سی نشانه یک راه"تالیف کتاب های  -6

 ؛جلد هزار90در تیراژ  کشور

مانند اخالق عملی؛ آداب معاشرت؛ موزشی، تربیتی برای استفاده در مراکز فرهنگی سراسر کشور جزوه آ 30تالیف بیش از  -7

آشنائی با یاران خدا؛ آیه های هدایت؛ اعتکاف؛ روز شمار تاریخ اسالم؛ سیره سیاسی ائمه؛ فرازها و فرودهای تاریخ اسالم؛ قصه 

 ؛ی با خدایازی؛ قانون اساسی؛ آشناخوبان و بدان؛ کارگاه نماز؛ گناه شناسی؛ نخستین گام خودس

 ردیف نوع مجوز ارگان صادر کننده سال اخذ

 1 واحد فناور و مرکز رشد پارک علم و فناوری استان قم 1394

 2 ورزشیتربیتی، فرهنگی،  وزارت ورزش و جوانان 1390

 3 فرهنگی، قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1388

 4 هنری، ورزشی ،فرهنگی وزارت کشور 1386

 5 گروه تبلیغی، فرهنگی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه 1385

 6 کانون فرهنگی، هنری ستاد عالی کانون های مساجد 1382



 

 مجموعه تابلوهای نمایشگاه فرهنگی مانند: 10بیش از پژوهش و طراحی  -8

 عدد تابلو آیات اخالقی قرآن کریم با تصویر سازی مناسب برای فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی کل کشور به سفارش  40) در مسیر صعود

 وزارت ورزش و جوانان(

 عدد تابلو سبک زندگی اسالمی برگرفته از کتاب ارزشمند مفاتیح الحیات( 42) کلیدهای زندگانی 

 عدد تابلو تبیین جایگاه شخصیت پیامبر اکرم )ص(؛ حضرت علی)ع( و امام حسین )ع(؛ امام خمینی و امام خامنه ای؛ کتاب شریف  32) سرّ دلبران

 ن(قرآن کریم در کالم اندیشمندان و شخصیت های بزرگ و معروف جها

 عدد تابلو برای پیشنهاد راهکارهایی به والدین برای شاد کردن فرزندان با تصویر سازی بسیار زیبا و جذاب( 35) روشهای شاد کردن بچه ها 

 عدد تابلو دربردارنده جلوه های زیبایی از زندگانی و کلمات نورانی حضرت فاطمه زهرا )س( به مناسبت ایام فاطمیه( 23) بضعةالرسول 

 .... و... 

در قالب بازی و سرگرمی(  دینی و آداب اجتماعی برای اولین بار در کشور )آموزش معارف« شهربازی معارفی»خلق ایده  -9

 ؛

 بازدیدکنندههزار نفر 150در حرم مطهر حضرت معصومه)س( بصورت موقت با آمار  «شهربازی معارفی»اجرای اولین  -10

 ( ؛93روز )نوروز 14در مدت 

در مدت  بازدید کنندههزار نفر 200 حدوددر استان بوشهر بصورت موقت با آمار  «ی معارفیشهر باز»اجرای دومین  -11

 ( ؛94روز )نوروز  10

 شامل:  االوصیا )عج( قرارگاه فرهنگی خاتم و حمایت به سفارش «شهربازی معارفی» تدوین و انجام طرح مطالعات -12

  های معارفی  روانشناختی بازیپژوهش محتوایی و ارتقای زیرساخت های دینی و فرهنگی و 

  بازی و سرگرمی برای غنای هر چه  سایت تخصصی 2000در کشور و بررسی بیش از  مرکز بازی و تفریح 20رصد و شناسایی

 بیشتر بازی ها ؛

 د انجام مشورت با صاحب نظران حوزه بازی و صنعت تفریحات و دعوت از متخصصین علوم مختلف جهت همکاری و ارائه مشاوره در فرآین

 کار ؛

  بازی معارفی جدید در معاونت های پژوهش و طرح و ایده ؛ 40طراحی و خلق 

 CNCدر معاونت فنی مهندسی مانند: ساخت اولین دستگاه « شهربازی معارفی»تهیه تجهیزات فنی ویژه برای تولید وسایل  -13

 ؛محور در کشور با ابعاد بزرگ جهت تراش فوم های گوناگون و تنها سازنده وسایل شهربازی معارفی  5سه بعدی 

 برخی از افتخارات : 

و ارائه  85ای)مد ظله العالی( در سال دیدار مسئولین و اساتید مؤسسه با رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل العظمی خامنه -1

 گزارش فعالیت ها به ایشان؛

 ؛86الی   84ی های فرهنگی و هنری مساجد استان از سال هاکسب رتبه برتر کانون -2

 ؛87الی   85ی کسب رتبه برتر سمن های مذهبی استان از سال ها -3

 ؛1445و  1444، 1443های قرآنی های فرهنگی و هنری مساجد کشور در طرحتقدیر شده بوسیله ستاد عالی کانون -4



 

 ؛90الی 87اهل بیت و طلیعه ظهور از سال هایدر جشنواره های کریمه فعالیت شاخص در بخش نوجوان -5

 ؛89کسب رتبه اول در نمایشگاه توانمندی های سازمان های مردم نهاد در سال  -6

 ؛91های فرهنگی هنری مساجد استان در سال ها و دستاوردهای کانونکسب رتبه اول نمایشگاه توانمندی -7

 ؛92و  91شنواره ملی اتفاق در شاخص دوره آموزشی در سال های کسب رتبه اول در اولین و دومین ج -8

 ؛91کسب رتبه اول در اولین نمایشگاه جلوه های تبلیغ گروهی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در سال  -9

 .92یم در سال بین المللی قرآن کر کسب رتبه اول بین چهل بخش، در بیست و یکمین نمایشگاه -10
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