اهم فعاليتهای کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاداسالمی واحد فالورجان :
کسة ? 9رتثِ کشَری در تیست ٍ چْاردٍرُ هساتقات سزاسزی قزآى ٍ عتزت در رشتِ ّای حفظ قرزآى قزاترتقزآى داستاى ًَیسی تحقیقات قزآًی ًزم افشار کار رٍی شیشِ قالیثرافی ع اسری ٍ رشرتِ ّرای کتراتنَاًی
تَسظ اساتید داًشجَیاى ٍ کارکٌاى.
 تزگشاری هحفل اًس تا قزآى کزین تزگشاری هزاسن شثی تا قزآى ٍیژُ داًشجَیاى خَاتگاُ تزگشاری هساتقات هنتلف در رشتِ ّای@ حفظ تفسیز ٍ هفاّین قزآًی اًتشار ٍیژُ ًاهِ ّای اعالعاتی جْت شٌاخت قزآى ٍاتوِ هعصَهیي (ع) اًتشار گاٌّاهِ قزآًی « ًدای عتزت » اس سال ?= 99تا ;> < 99شوارُ ًظارت تز کالسْای آشٌایی تا قزآى کزین اراتِ کالس حفظ کل قزآى کزین سیز ًظز جاهعِ القزآى ال زین اصفْاى در سال >8 اراتِ تحقیقات قزآى پژٍّی تا هَضَعات هتٌَع سیز ًظز ًْاد ًوایٌدگی هقام هعظن رّثزی در استاى اصفْاى ٍ کسةرتثِ ّای اٍل تا سَم در سغح استاى اس سال >= الی ?:
 اراتِ کارگاُ تْار رهضاى (تفسیز ی ی اسسَرُ ّای اعالم شدُ ) ٍیرژُ اسراتید داًشرجَیاى ٍ کارکٌراى اس سرال ?9تاکٌَى
 چاج کتاتْای اخالقی هاًٌد @عشق تِ سیثایی ٍ خَدآرایی
دٍستی تا خدا
سًدگی سیثا شادی پایدار
ا+ر+ت+ب+ا+ط
 اًتشار ٍیژُ ًاهِ ّای اعالعاتی جْت شٌاخت قزآى ٍ اتوِ هعصَهیي (ع) اس قثیل @ ریحاًِ الٌثی(ص) تاهلی در دعاراس عشق آداب تالٍت قزآى تزآستاى غدیز پزتَی اس ًَر صفای دل ٍ ...
 تزگشاری هساتقات هنتلف در رشتِ ّای@ حفظ تفسیز ٍ هفاّین قزآًی تِ صَرت حضَری ٍ غیز حضرَری ٍ اّرداجَایش ارسًدُ
 کسة رتثِ دٍم هٌغقِ ای ًشزیات تا هَضَع ًواس تَسظ ًشزیِ" ًدای عتزت " در سال ;>99 ّو اری تا ادارُ فزٌّگی اجتواعی داًشگاُ در تزپاتی هزاسن جشي اسدٍاج داًشجَتی هٌاسثتْای هنتلف هذّثیتزگشاری ًوایشگاُ آثار ٌّزی ٍ ادتی ٍ ...................
 ٍ .................ایٌک کاًَى قزآى ٍ عتزت پس اس عثَر اس هسیز سزشار اس هَفقیت خَد کِ تدٍى شک تز تالشری گسرتزدُ ٍ درخرَر
تقدیز داللت دارد دٍر جدید فعالیت ّای خَد را سیز ًظز هعاًٍت فزٌّگی داًشگاُ آغاس ًوَدُ ٍ هی کَشد تِ هَفقیت
ّای گزاًوایِ تزی ًاتل آید .اهید است حفظ قزآى آییي ها گزدد ٍ سیٌِ ّاهاى اس گزهی ٍ فزٍغ آى هشحَى.

