
 



 

 

 

 

 

5/9/1401شنبه  هفته نامه بنیاد قرآن  

 

در هفته گذشته اعضای هیئت امنای مرکز 
و جناب آقای مهندس نیکوکاری بنیاد قرآن 

با ریاست مکارم عضو هیئت مدیره بنیادقرآن 
محترم کمیته امداد امام خمینی)ره( در منطقه 

های مشترک شهر تهران پیرامون همکاری 21
ای را در دفتر مرکزی بنیاد قرآن برگزار جلسه
کردند.

 

در جلسات معالم القرآن بنیاد قرآن آیت 
محمد حسن ابوترابی فرد به  اهلل سید

ترین علم، اساسی"تدریس موضوع 
 پرداختند. "عنصر در حکمرانی قرآنی

پس از آن جلسه با نوای ذاکرین اهل بیت 
 .و برپایی سفره اطعام به پایان رسید

الی  19جلسات هفتگی معالم القرآن زیر نظر اندیشکده بنیاد قرآن سه شنبه هر هفته از ساعت 
 پردازد.به بررسی و تدریس یکی از موضوعات مربوط به حکمرانی قرآنی می 20:30
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براساس جلسات کانون مهدتربیت بنیاد 
قرآن، طی دیدار حجت االسالم 
والمسلمین سید مهدی حسین زاده دبیر 
کل بنیاد قرآن، با جمعی از کارشناسان و 
اساتید فرهنگی و آموزشی در عرصه 

ای مبنی بر تولید کودک و نوجوان جلسه
 ی تربیتی و آموزشی در محتوای مجموعه

 

در جلسات حکمرانی بنیاد قرآن 
کارگروه تربیت مدیران حکمران 

ای ی گاهنامهقرآنی خبر از تهیه
عصر مکتب حکمرانی "تحت عنوان 

 دادند. "قرآنی

مطالب این گاهنامه توسط شورای 
ماده گردیده و بنیاد قرآن آ پژوهشی

   باشد.تربیت مدیران حکمران قرآنی بنیاد قرآن می  تایید توسط کارگروهدر انتظار 

جهت تربیت نسل آینده کشور برگزار گردید که به زودی این مجموعه آثار مورد بررسی و تحقیق 
 .گیردقرار می
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 صبح به صبح با امام عصر

 ای صاحب عصر سالم

 ای ساحل صبر سالم

 ای ناموس مونس جان سالم

 ای سبوی مسک سالم

 ای ساکن کربال سالم

 ای صبح صادق عشق سالم

 ای صباح صحبت یار سالم

 ای سالک سفره قرآن سالم

 ای انسان کامل سالم

 سالم بر حسن حسنای سماوات

 سالم بر موسی و عیسیای عصر

 سالم بر سلطان سرافراز سائحات

 سالم بر حصن حصین صلوات

 اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم


