
 

 

  



 

 

 

 

 

12/9/1401شنبه  هفته نامه بنیاد قرآن  

 

نیاد قرآن به همراه اعضای بای که گذشت در هفته
مدرسان حوزوی،  ،شورای حوزه تربیت حکمرانی

جناب آقایان اکبرصالحی، حقگو، مجذوب و کردیان 
به منظور پرورش شاگردان امام صادق علیه السالم 

ی حکمرانی قرآنی و نیز تربیت مدرسانی در حوزه
نفر از میان روحانیون هر استان به ویژه  ۴۱۱ تعداد

  به که پرداختند گفتگو و بحث به استان تهران 

 

در جلسات معالم القرآن، آیت اهلل سید 
ابوالفتح دعوتی به تدریس موضوع 
حکمرانی دو پیامبر، حضرت سلیمان و 

 حضرت داوود پرداختند.

بیت  لسه با نوای ذاکرین اهلپس از آن ج
ی احسان به السالم و برپایی سفره علیه

 پایان رسید.

به  20:30الی  19جلسات هفتگی معالم القرآن زیر نظر اندیشکده بنیاد قرآن سه شنبه هر هفته از ساعت 
 پردازد.بررسی و تدریس یکی از موضوعات مربوط به حکمرانی قرآنی می

 توانید به سایت بنیاد قرآن مراجعه نمایید.برای مشاهده جزئیات این خبر می
 

 .شد خواهد ارائه آموزشی و تربیتی مدون های برنامه آن دنبال
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مراسم گرامی داشت سالگرد بیست و یکمین 
جنگ شاهد ” انتشار نشریه شاهد کودک با عنوان

شهدای مدافع حرم،  و تجلیل از کودکان” کودک
باحضور حضرت حجت االسالم والمسلمین سید 
مهدی حسین زاده، دبیر کل بنیاد قرآن و دکتر 

جناب  مانی مدیر کل فرهنگی بنیاد شهید،نری
 آقای عالمتی رئیس کانون پرورش فکری 

 

شود که سایت رسمی بنیاد مدتی می
 قرآن به نشانی

 www.bonyadeghoran.com 

آغاز به فعالیت کرده است، در 
روزهای آینده از سایت بنیاد قرآن به 

 شود.صورت رسمی رونمایی می

همسران شهدای  تن از فرزندان و 1۶کودکان و نوجوانان وزارت آموزش و پرورش و جمعی از مسئولین و همچنین 
 .مدافع حرم در سالن اجتماعات موزه مرکزی شهدا برگزارشد

 .گردید  درپایان جوایزی به فرزندان شهدا نیز اهدا

 

http://www.bonyadeghoran.com/
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 مطلوع نزدیک است اگر بخواهی

 تهاسی زیباییظهور تو زیباتر از ظهور همه

 مچشم به راه زیباترین بهاری

 دگذرخدایا انتظار چقدر دیر می

 ازنیم تو ربا صد نگاه خسته، صدا می

 مبیایید همه منتظر آمدنش شوی


