
مرکز عالی تربیت مدرس و استاد قرآن کریم با همکاري اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوي و جامعـۀ قاریـان قـرآن    
توسط جامعـه قاریـان قـرآن    ... تمامی امور این مرکز اعم از امور آموزشی، مالی واداري و.تأسیس گردید1373مشهد در اسفندماه 

.گرددمشهد اجرا می
اي از قاریـان وحافظـان قـرآن    توسط عده1368اي فرهنگی قرآنی و مردمی است که در سال قرآن مشهد مؤسسهجامعه قاریان 

قـرار گرفـت   ) العـالی مدظلّـه (اياهللا خامنـه کریم تأسیس گردید و در آغاز راه مورد توجه وتأیید مقام معظّم رهبري حضرت آیـت 
.سسه بودؤرمودند، مهر تأییدي بر اهداف این موجمالت زیباي ایشان که ذیل نامه هیأت مؤسس مرقوم ف

جامعه قاریان قرآن مشهدارکان تشکیالتی
مبـادرت بـه تهیـه اساسـنامه و تأسـیس      1368نفر از قاریان و اساتید قرآن که در سال 10متشکل از حدود : هیأت مؤسس . 1

.جامعۀ قاریان قرآن مشهد نمودند 
نفر از ایشـان  30ر از قاریان و حافظان و فعاالن برجستۀ قرآن شهر مشهد که حدود نف200متشکل از حدود : مجمع عمومی . 2

.هستنداسالمکشوروجهاندرسطحبرجستهقرآنیعلوماز قاریان و حافظان و اساتید
وکشـور  هاي ممتاز قرآنی استان تن از اعضاي منتخب مجمع عمومی که عموماً از مدیران و چهره9متشکل از : هیأت مدیره . 3

.ریزي براي نیل به اهداف را دارند باشند و مسئولیت و پیگیري وظایف و برنامهمی
نفر از اعضاي منتخب مجمع عمومی که وظیفه نظارت بر عملکرد هیأت مدیره و ارائه گزارش سـاالنه  3متشکل از : بازرسان . 4

. دارند به مجمع عمومی را عهده
.باشد وي میه مور به عهدکه مدیریت اجرایی ا:مدیرعامل . 5

به جامعه قاریان قرآن مشهدمراکز وابسته 
مرکز عالی تربیت مدرس و استاد قرآن کریم . 1
مهدهاي قرآن. 2
واحد انتشارات جامعه قاریان قرآن مشهد. 3
)مسجد کرامت(جلسۀ مرکزي قرائت قرآن کریم . 4

پرورش و تربیت نیروي متخصص و متعهد جهت آموزش و تعلـیم  عالی تربیت مدرس و استاد قرآن کریمهدف از تأسیس مرکز
هاي قرآنی و دینی در سطوح مختلف آموزشی و تربیتی و نیز تعمیم و فراگیر نمودن تعالیم دینـی و قرآنـی در سـطح وسـیع     برنامه

م دینـی و قرآنـی در اذهـان    نمـودن تعـالی  جامعه و همچنین فراهم نمودن بستر مناسب جهت ایجاد انس با قرآن، فهم آن و نهادینه
.باشدمندان به فعالیتهاي مذهبی و دینی میعالقه

بنابراین فعالیت عمده مرکز عالی تربیت مدرس و استاد قرآن کریم آن است که همزمان با آموزش و آشنا نمـودن فراگیـران بـا    
را فـراهم نمایـد و در ایـن رابطـه نیـز افـراد       »قرآن کریم«هاي مأنوس شدن با این کالم وحدانی علوم و فنون قرائت قرآن، زمینه

و به عنوان مدرس و اسـتاد  . مند را هر چه بیشتر با تعالیم دینی آشنا نموده تا آنان خود نیز بتوانند در مسیر کالم حق قدم نهندعالقه
ب شده در این مرکز با قـرآن بـه   گیري از دانش و اطالعات کسقرآن کریم، مشتاقان و عالقمندان به فراگیري تعالیم دینی را با بهره

.طور کامل و جامع آشنا نمایند


