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 بسم الله الرحمن الرحیم

 یقرآنیعه : طلدوره عنوان

 قرآنی ینیآفر کار آموزشی دوره

 مقدمه:

این دوره، در پنج هفته ی متوالی و به صورت کارگاه  .است میقرآن کر تیبا محور ،ینیکارآفردوره آموزشی  کی یقرآن یعهطل

  .برگزار خواهد شد  ساعت آموزشی 63، طی یک روزه حضوری

و  ساعت به برگزاری مشاوره حضوری 02و  برگزار خواهد شد ساعت کارگاه آموزشی 61 ساعات آموزشی این دوره، از مجموعه

 رفع اشکال با اساتید مجرب در زمینه کارآفرینی و طراحی مدل کسب و کار پرداخته خواهد شد.

و  یرآنق یهاو کار بر اساس ارزش کسب یدازانراه  یمبانبا نبی که خواهند داشت به صورت عملی ابا فعالیت جکنندگان  شرکت

 . خواهند کردحوزه اطلاع حاصل  نیو فعالان ا دیاسات نبخش از زبا نیموجود در ا یدهایها و تهدآشنا شده و از فرصت یاسلام

ه ک یشود به طور یم یساز هیکنندگان شب شرکت یبرا یفرهنگ یو کارها کسب جادیا یواقع یفضااز این رو در کارگاه آموزشی، 

واهند خرا از ابتدا تا انتها به صورت فشرده تجربه  یکسب و کار فرهنگ کی یاندازو خلاق  مراحل راه ایپو یطیشرکت کنندگان در مح

 کرد.

  رهای ایده پردازی:محوموضوع و 

 ، تجوید، ترجمه و مفاهیم، حفظ و قرائت(روانخوانی روخوانی،) :آموزش -1

و معرفی فعالین قرآنی و  ساماندهی ،) شبکه توزیع و فروش محصولات قرآنی، جذب قرآنی: ارائه خدمات برای جامعه -2

 مؤسسات و ... (

 تبلیغ و ترویج قرآن کریم -6

 

 در دو بخش:  زمینه های ایده پردازی 

 :دیجیتالبخش فناورانه و  -6

 ، گجت ها و ...بازی های موبایلی ،نرم افزار و اپلیکیشن شبکه های اجتماعی، سایت،

 :هنری بخش -0

 ... و اسباب بازی صنایع دستی و هنرهای تجسمی، ،ابزارهای تبلیغی مذهبی، های سرگرمی ،ابزار کمک آموزشی، فلـش کارت 

  



2 
 

 

  :مخاطبین  دوره 
 . )بخش خواهران و برادران، در صورت به حد نصاب رسیدن برگزار خواهد شد(ای عموم مخاطبین بلامانع می باشدشرکت در دوره بر

 

 :شرایط حضور 

( در سطح اول افراد صرفا جهت ارائه ایده  شرکت خواهند 1در این دوره شرکت کنند.  دو سطحافراد علاقمند می توانند در  .1

( در سطح دوم افراد علاوه بر 2نموده و  در این صورت خواهند توانست در بخش مسابقه این دوره آموزشی شرکت کنند. 

 حضوری و مشاوره ای این دوره آموزشی شرکت خواهند نمود.حضور در مسابقه در کارگاه های 

 اولویت حضور در دوره طلیعه قرآنی با افرادی است که دارای ایده های خلاقانه و متناسب با کسب و کار قرآنی باشند. .2

)محدودیتی در ارائه چند ایده برای یک  می باشد. یک ایده قرآنی )گروهی یا فردی( حداقل به ارائه حضور در رویداد منوط .6

 فرد و یا گروه وجود ندارد(

الزامی است. )این مبلغ پس از پایان دوره عودت داده  حضور کامل و فعال در دورهجهت  ،هزار تومان ودیعه 05پرداخت مبلغ  .4

 می شود(

 در دوره الزامی است.مشاهده کلیپ های آموزشی کسب و کار قرآنی برای تمامی افراد جهت آشنایی و حضور  .0

 

 :حمایت ها و جوایز 
 اعطای مدرک دوره کارآفرینی قرآنی 

 اعطای گواهی ایده های برتر قرآنی 

 حمایت ویژه در راستای تولید محصول 

 دیجیتال و هنری( اهدای جوایز به نفرات برتر در هر بخش(: 

 یک و نیم میلیون تومان به نفر 

 یک میلیون تومان به نفر دوم 

 تومان به نفر سوم پانصد هزار 

 


