حمایت از طرح های قرآن و فضای مجازی
فراخوان حمایت از طرح های قرآن و فضاای مجاازی ار ا اا

شااخ

هاای ا

راهبردی قرآنی اعالم ش .
از فعاالن و ناشاران حقیقای و حقاوقی فعاار درحاوزآ قارآن درخوا ات مای شاود
ای آ ها و طرح های قرآنی خود را ر ا اا

راهبردهاا و شااخ های ا الغای زیار تاا

پایان هما مااآ  94ا د یرخانا مر ان ف ااوری اطالعااس و ر اان های دیجیتاار
ار ار

تا پس از رر ی و تصویب مورد حمایت قرار گیرد.

راهبردهای ا سا سی در سند راهبردی قرآن و ف ضای مجازی ،مبتنی بر بینشها و نگرشها و ا صول حاکم برمفاد
سننازآن ،متناسننم و متناار با نرات قوض و وننرص و فرص ن ها و دیدهای
سننند و در مرننیر ارک ارکان
برشمرده ،در شش عرصۀ کالن به شرح زیرحوزهبندی و رسیم میشوند:

لمل
 -1نیب ا ل

 -2آموزش و ژپوهش

ت
ی
بل
ی
 -3غ و رتو ج

 -4حمایت و هدا یت

 -5مدرییت راهبردی

 -6نظارت و پایش

 - 1در عرصۀ ی المللی (م طق و جهان)
______________________________________________________________________________

 1-1ب رهمندی از و وه مشترک فکری ،اخالقی و رفتاری مبتنی بر فطرض بشری و ادیان ال ی و
ابالغ عام و فراگیر پیامهای نورانی قرآن کریم به عنوان نرشۀ راه زندگی سراد مندانه فردی
و ا تماعی؛
 1-2موا ه هوشنننمندانه ،فرّال و ثمربخش با ریانهای بازگشننن به مرنوی در

ان برای

انترال رالیم قرآن کریم در فضای مجازی؛
1-3

روی وحدض امّ ا سالم با ماوری قرآن کریم با ا ستفاده ازارفی های ف ضای مجازی و
ب رهمندی مؤثر از ایگاه عالیر به و و وه وحدضبخش قرآن کریم؛

 1-4ا ستفادۀ مطلوب از ارفی های ایجاد شده نا شی از بیداری مل های ا سالمی و خیزشهای
ا تماعی در منطره و

ان و الش برای

دهی مطلوب آن با رویکرد قرآنی در فضننای

مجازی؛
 1-5اسننتفاده از ارفی های راملی فضننای مجازی برای گرننترش مشننارک مرننلمانان در
فرالی های مرتریم و غیرمرتریم قرآنی در این مایط و امکان اثرگذاری نفربهنفر؛
 1-6حفظ و روی انس ،باور و اعتراداض مرنننلمانان ،پاسنننداری از آن ا در برابر هجمهها و ارائۀ
چ رۀ حریری قرآن از طریک فضای مجازی؛
1-7

ایجاد اصلی رین و بزرگ رین مر ع قرآنی دیجیتال ( (Big Dataدر

ان

 1-8موا ۀ اصننولی با قشننریگری و رسننیم و بیین و وه افتراو و مایز اسننالم راسننتین از
ریاناض کفیری و متاجّر که خود را نماد اسالم مررفی میکنند.

 )2در عرصۀ آموزش و پژوهش
______________________________________________________________________________

2-1

وسننره و رمیک پهوهشهای اصننولی ،کاربردی و بین رشننتهای در حوزۀ قرآن و فضننای
مجازی؛

 2-2افزایش سنن م ماتوای قرآنی و نشننر و رویج فراگیر آموزههای حیاضبخش آن در فضننای
مجازی در قالمهای دیجیتال و متناسم با زبان رسانه ،مرتضیاض آن و ویهگیهای گروههای
هدف در سطوح مختلص؛
 2-3ا ستخراج پیامهای برآمده از قرآن برای بیین شیوۀ زندگی قرآنی بر پایۀ ف ریر اهل بی
عصم و ط ارض علی م الرّالم و ایجاد برتر الزم برای کاربردی کردن آن در فضای مجازی؛
2-4

رمیک بینش و ار رای سطح آگاهی ،دانش و م ارض مدیران ،متخ ّص صان ،صاحمنظران و
فرّاالن قرآنی در عرصۀ فضای مجازی؛

 2-5افزایش آگاهی و قدرض شخیص و وانمندسازی افراد برای مدیری بر رفتارها و انتخابهای
خود در فضای مجازی بر پایۀ آموزهها و ربی قرآنی؛
 2-6ار رای فرهنگ کاربری و سنننواد فضنننای مجازی گروه های هدف بهویهه نرنننل دید و
پاسخگویی به پرسشها و شب اض قرآنی آن ا؛
2-7

و ه راهبردی و وانمندسازی ن اد خانواده در طراحی و ا رای فرالی های قرآنی در فضای
مجازی؛

2-8

أمین و ربی

سرمایههای ان رانی متر د ،متخ صّ ص و کارآمد در عر صۀ فرالی های قرآنی

در فضای مجازی؛

 )3در عرصۀ تبلیغ و ترویج
______________________________________________________________________________

 3-1اطّالعر سانی فراگیر در خ صوص فرالی های قرآنی در ف ضای مجازی با ا ستفادۀ مطلوب از
رسانههای دیداری ،شنیداری و دیجیتالی در این مریر؛
 3-2ب رهبرداری حدّاکثری و اصننولی از رسننانههای مجازی پرمخاطم به منظور وسننره و رویج
آموزهها و ارزشهای قرآنی؛
 3-3به اشننتراک گذاری ارفی های ماتوای دسننتگاهها و ن ادهای فرهنگی و دینی برای ایجاد
شبکههای امع و ملّی در حوزههای مختلص ماتوایی؛
 3-4فراهم آوردن امکان دسننترسننی و اسننتفاده همگان ازفرصنن ها ،امکاناض و خدماض قرآنی
درفضای مجازی؛
 3-5استفادۀ مُوّثر از ارفی ها و قالمهای هنری ذاب در رویج فرهنگ قرآنی متناسم با شأن
و قداسننن قرآن کریم و نوآوری در طراحی و ا رای برنامههای بلیغی و رویجی قرآن در
فضای مجازی

 )4در عرصۀ حمایت و ه ایت

 4-1حمای

از حرک های فرّال و مبتکرانه در حوزۀ قرآن و فضنننای مجازی و آسنننانسنننازی

د ستر سی به ماتوای قرآنی و مزیّ ساز بودن زیر ساخ های ار باطی ک شور برای ولید و
انتشار این ماتواها؛
 4-2زمینه سازی ح ضور مُوّثر و سل رلهمرا بی نخبگان ،شخ صی ها و فراالن مراکز و مؤ س راض
قرآنی و ار بات آن ا با آحاد امره در فضای مجازی؛
 4-3ب رهگیری از شنننخصنننی های شننناخص قرآنی در هدای

کالن و راهبری فکری مامی

فرالی های مر بط با قرآن و فضای مجازی؛
 4-4حمای از رونک کرم و کار در حوزۀ قرآن و فضای مجازی و رسانههای دیجیتال؛
4-5

م ید اقداماض الزم برای وانمندسنننازی فرّاالن قرآنی و کاهش وابرنننتگی به بود ههای
دولتی طبک اصل 44قانون اساسی؛

4-6

ذب مشننارک حدّاکثری شننکلّهای مردمی و ب رهبرداری از ارفی های آن ا در وسننرۀ
فرهنگ قرآنی در فضای مجازی؛

 )5در عرصۀ م یریت راهبردی

 5-1مارک کردن منویّاض مرام مرظم رهبری مدّ الّه الرالی در بارۀ قرآن و فضنننای مجازی و رویج
هنجارها ،ارزشها و سبک زندگی اسالمی؛
 5-2اسنتررار نظام امع راهبردی و مدیری فرهنگی در حوزۀ قرآن و فضنای مجازی و ررنیم
اقداماض ملّی در عرصننۀ فرالی های قرآنی و مشننارک  ،هماهنگسننازی و همرننو کردن
دستگاههای حاکمیتی و ن ادهای مردمی در این فضا از طریک سامانه الکترونیک یکپارچه؛
5-3

دوین و صویم قوانین موردنیاز در حوزۀ قرآن و فضای مجازی و خصیص بود ههای الزم
برای فرالی های پایدار و خودبرندۀ قرآنی در فضای مجازی؛

 )6در عرصۀ نظارس و پایش
______________________________________________________________________________

 6-1اسننتررار سننامانه یکپارچه پایش به منظور ب بود مرننتمر در سننیاس ن گذاری ،برنامهریزی،
سازماندهی و ا رای فرالی های مر بط با قرآن و فضای مجازی؛
 6-2ر صد ،بیین و ر سیم ریاناض مر بط با قرآن در ف ضای مجازی و پیشبینی و آیندهپهوهی
اوالض آن در سنننطح ملّی و بینالمللی به منظور برنامهریزی مطلوب در راه ارّک اهداف
بنیادین؛
 6-3اهتمام به سالمسازی فضای مجازی و برخورد مناسم با ماتواهای آسیمزا در آن؛
 6-4مرابلۀ مُوّثر با رخنهها  ،نفوذها و آسنننیمهای فرهنگی و ا تماعی با ب رهمندی از فرهنگ
قرآنی در فضای مجازی.

