نرمافزار قرآین مشمی وحی
 نشان زرین هفتمین جشنواره رسانه های دیجیتال به عنوان برترین و تنها نرم افزار برگزیده در بخش تلفن
همراه
 برگزیدهی جشنواره رسانههای دیجیتال انقالب اسالمی (سراج) و دریافت تندیس جشنواره به عنوان برترین اثر
نرم افزاری تلفن همراه

 متن کامل قرآن با فونت عثمان طه و نیریزی و اعراب رنگی
 Hint ترجمه فارسی و انگلیسی هر عبارت با ضربه زدن بر روی عبارت
 امکان تلفظ و فصیح خوانی تمامی عبارات قرآن فقط با لمس آن عبارت
 امکان فعال سازی تمامی موارد تجویدی و تغییر رنگ آن به شکل دلخواه
 11 دوره ترتیل ( منشاوی – حصری – تحقیق عبدالباسط – سعدالغامدی – مشاری العفاسی – ترتیل عبدالباسط
– ایوب – جبرئیل – ماهر المعیقلی – شاطری – رفاعی)
 11 دوره تفسیر (تفسیر نمونه  -تفسیر المیزان – نور – منهج الصادقین – الهیجی – مجمع البیان – تفسیر ادبی
عرفانی – قمی -مخزن العرفان – تبیان  -صافی)
 3 دوره ترجمه گویا ( فوالدوند -مکارم شیرازی  -انگلیسی )

 4 دوره تجزیه و ترکیب آیات (فارسی – درویش – الجدول – نحاس)
 11 ترجمه فارسی و  2ترجمه منظوم و  13ترجمه به زبان انگلیسی
 شأن نزول آیات قرآن و شرح آیات االحکام
 امکان  21بار تکرار آیات جهت حفظ

 امکان ارسال هر آیه و ترجمه آن بصورت پیامک و ایمیل و ...
 امکان یادداشت برداری و انتقال به یادداشت و ویرایش
 امکان نشانه گذاری آیات و یادآوری تالوت

 امکان جستجوی آسان در متن قرآن و تفاسیر و ترجمه ها

 منتخب متن ادعیه با اعراب رنگی و ترجمه

 لیست کاملی از موضوعات قرآنی با قابلیت جستجوی آیات مرتبط و اتصال آیات به صفحه
دانشنامه

 شامل روند کامل استخاره با قرآن و نمایش متن استخاره و شرح آن و اتصال آیه ی مورد نظر
به دانشنامه

 شامل تغییر سایز قلم متن و قرآن و تغییر رنگ پس زمینه
 امکان انتخاب خط قرآن (نیریزی یا عثمان طه)
 امکان روشن نگه داشتن صفحه نمایش در زمان استفاده
 امکان حذف یا نمایش نوار باالی گوشی

دانستنی های قرآن شامل موارد متعددی چون:

 دسته بندی و شرح  3111پرسش و پاسخ قرآنی

 شامل متن کامل  011مقاله قرآنی دسته بندی شده

 شرح کاملی از اعالم قرآن بصورتی ساده و ابتکاری

 شرح کامل و تفسیر دلنشین  01مثل زیبای قرآن

 شرح کامل قصص قرآن و داستان های مربوط به انبیاء

 از دیدگاه قرآن و روایات و آداب ارتباط با قرآن

 شامل احکام و آداب مربوط به قرآن از نظر مراجع تقلید
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