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مقدمه:

لئن شکرتم الزیدنکم

:قال رسول اهللا صل اهللا علیه و آله

اهللامۀالقرآن أفضل کل شیء دون اهللا عز وجل، فمن وقّر القرآن فقد وقّر اهللا، ومن لم یوقّر القرآن فقد استخف بحر
لیل کرده و کسى که قرآن را قرآن از همه چیز برتر است به جز خداوند عزوجل، پس کسى که از قرآن تجلیل کند، از خدا تج

کند به حریم خدا اهانت کرده است.تجلیل ن

و اسـت  تردید یکی از راههاي نهادینه کردن فعالیتهاي قرآنی در جامعه تجلیل و تکریم نخبگان و فعاالن عرصه قرآنی بی

نقش بسزایی دارد .فعالیتهاي قرآنی و سازمان یافته آن در تثبیت و بالندگی مناسب اجراي 

اشتیاق و حرکت عمومی براي انس با و ایجاد قرآنیدر راستاي شکوفایی استعدادهاي درخشاندارالقرآن الکریم سازمان 

مراسـم تکـریم   و با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبري ( مدظله العالی ) مبنی بر تکریم  قهرمانان قرآنی،  ، کریم قرآن 

ده است.برگزار نموتشکل قرآنی24و چهره قرآنی272با تکریم از )93تا85(هايسالرا طی هاي قرآنی چهره

المللـی بـین هايچهرهی،پیشکسوت قرآنداتیاسبا تجلیل از،چهره هاي قرآنیهمین مراسم تکریم نیز د1394ر سال د

.دگردمیزار برگموفققرآنی مردمیهايتشکلو، مصححین برتر قرآن کریمحفظ) 2) و (1(حائزین مدرك درجه،سال

اهداف طرح:
ترویج و نشر فرهنگ غنی قرآن کریم.-1

ایجاد اشتیاق و حرکت عمومی براي انس با قرآن کریم.-2

قرآنی.نخبگان ایجاد انگیزه براي فعاالن و -3

هاي قرآنی براي اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان.الگوسازي چهره-4

.هاهاي شاخص این رشتهرتر و چهرهکنار معرفی نفرات بهاي مختلف قرآنی درمعرفی فعالیتها و رشته-5
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پیشینه طرح:
:) 85(سال دوره اول هاي قرآنی تکریم شده در اسامی چهره

رتبه اول مسابقات بین المللی کشور مالزي رشته قرائت- )حسین رستمی (تهران) 1
در رشته حفظ کلرتبه اول مسابقات بین المللی کشور ایران -)معتز آقایی (تهران) 2
رتبه اول مسابقات بین المللی کشور هندوستان در رشته قرائت- )امین پویا (تهران) 3
رتبه اول مسابقات بین المللی کشور ایران در رشته قرائت–)محمد کاشفی (خراسان رضوي) 4
قرائتنفر اول مسابقات بین المللی دانشجویی کشور ایران در رشته –)محمد فالح پور (گیالن) 5
نفر اول مسابقات بین المللی دانشجویی کشور ایران در رشته قرائت–)مجتبی بیابان پور آرانی (اصفهان) 6
نفر اول مسابقات بین المللی کشور لیبی در رشته حفظ کل–)فاطمه السادات حسینی فر (قم) 7
شته تفسیرنفر اول مسابقات بین المللی کشور ایران در ر–) )محمدرضا خالقی (اصفهان8
نفر سوم مسابقات بین المللی کشور تونس در رشته حفظ کل–)مصطفی اصفهانیان (اصفهان) 9
نفر سوم مسابقات بین المللی کشور لیبی در رشته حفظ کل–)علی رضازاده جویباري (قم) 10
رشته حفظ کلنفر اول مسابقات بین المللی کشور هندوستان در –)عیسی خورشیدي (چهارمحال و بختیاري) 11

:) 86(سال هاي قرآنی تکریم شده در دوره دوماسامی چهره
کریم)حسین صبحدل(تهران) استاد پیشکسوت قرآن1
کریم)علی اربابی(تهران) استاد پیشکسوت قرآن2
جزء20رتبه اول مسابقات بین المللی کشور اردن در رشته حفظ -)علیرضا محمدي (تهران) 3
رتبه اول مسابقات بین المللی کشور هندوستان در رشته قرائت–(قم) ) علی اصغر شعایی 4
رتبه اول مسابقات بین المللی کشور ایران در رشته حفظ کل–) عبدالغفور جوهرچی (خراسان رضوي) 5
رتبه اول مسابقات بین المللی کشور ایران در رشته قرائت- )حسین فردي (تهران) 6
رتبه دوم مسابقات بین المللی کشور لیبی در رشته قرائت- ن) )حمیدرضا رحمانی خلیلی (تهرا7
رتبه دوم مسابقات بین المللی کشور لیبی در رشته حفظ کل-)الهام منگولی کهنویی (تهران) 8
جزء20رتبه اول مسابقات بین المللی کشور اردن در رشته حفظ –)اعظم محمدي (فارس) 9
طرح اعطاي مدرك به حفاظ1ك درجه حائز مدر–شهریار پرهیزگار (قم) )10
طرح اعطاي مدرك به حفاظ1حائز مدرك درجه –) سیدمحمدمهدي طباطبایی (قم) 11
طرح اعطاي مدرك به حفاظ1حائز مدرك درجه –)سیدمهدي فاطمیان (تهران) 12
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه –) معتز آقایی (تهران) 13
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه –) )محمود آسن (فارس14
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه - )هاشم سلطانی نژاد (کرمان) 15
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه -)معصومه آگاهی (تهران) 16
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه -)زهرا ژرفی یگانه (قم) 17
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طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه -ري امازاده (اصفهان) )زهره نو18

:) 87(سال هاي قرآنی تکریم شده در دوره سوماسامی چهره
کریماستاد پیشکسوت قرآن- ا)سید محسن موسوي بلده (تهران)

کریماستاد پیشکسوت قرآن-)اسداله  ضیایی(آذرشرقی)2
کریماد پیشکسوت قرآناست-)سید محمد میر قلنج(آذر غربی)3
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)حسین وفایی(اصفهان)4
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )حبیب اهللا سعادت(بوشهر)5
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)اسداهللا مجد زاده(چهارمحال وبختیاري)6
کریماستاد پیشکسوت قرآن–) احمد هروي (خراسان رضوي) 7
کریماستاد پیشکسوت قرآن-ان))سیف اهللا معلمی (خوزست8
کریماستاد پیشکسوت قرآن- ) علی اکبر کفعمی(زنجان)9
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)محمد سعادتمند(سیستان وبلوچستان)10
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )احمد فیروز زاده(فارس)11
کریماستاد پیشکسوت قرآن-محمد کاظم نداف(قزوین)12
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)عباس رنجبر(قم)13
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )منوچهر گرامیاري(کردستان)14
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )سید مجیدطیب(کرمان)15
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )حمید رضا مسجدي(کرمانشاه)16
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)مکی مومنی(گلستان)17
کري                                                                                                                          ستاد پیشکسوت قرآنا- )حبیب اهللا مشیري راد(مرکزي)18
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )محمد علی مسگریان(همدان)19
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )محمد رضا مجاهد(یزد)20
رتبه اول مسابقات بین المللی کشور مصر در رشته حفظ کل-یدات(خوزستان))شجاع زو 21
رتبه اول مسابقات بین المللی کشور ایران در رشته قرائت-)صالح اطهري فرد  (تهران) 22
رتبه اول مسابقات بین المللی کشور ایران در رشته حفظ کل–) عیسی خورشیدي (چهارمحال و بختیاري) 23
رتبه اول مسابقات بین المللی دانشجویان کشوردر  رشته قرائت - وحدي(تهران)  )محمد حسن م24
رتبه اول مسابقات بین المللی دانشجویان کشوردر  رشته حفظ کل-)سید مهدي حسینی(تهران) 25
رتبه سوم  مسابقات بین المللی کشور عربستان در رشته حفظ کل-)مرتضی محمد نژاد(آذر غربی)26
رتبه سوم مسابقات بین المللی کشور مالزي در رشته قرائت -ور (اردبیل ))رضا محمد پ27
جزء20رتبه اول مسابقات بین المللی کشور تونس در رشته حفظ -)امین امینی فرد(خراسان شمالی)28
جزء20رتبه سوم مسابقات بین المللی کشور اردن در رشته حفظ - ) حسن سلیمانی( زنجان)28
رتبه اول مسابقات بین المللی کشورهند در  رشته قرائت - زستان) )قاسم مقدمی(خو29
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه - ) روح اهللا ناظمی(تهران)30
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه - )معصومه سعیدي مفرد(اصفهان)31
ح اعطاي مدرك به حفاظطر2حائز مدرك درجه -)بی بی انسیه گوهري موسی آباد (تهران)32
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه - )سماء بابایی (تهران) 33
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طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه -)طاهره خاکساران(قزوین) 34
برگزیده مسابقه طرحهاي برتر قرآنی-)محمد علی هنرمند قمی(قم)35
)1الهداي(نفر ا ول مسابقه نور - )معصومه آگا هی(تهران)36
مدیر کل برگزیده تبلیغات اسالمی  استانها- )ناصر شکریان(مازندران)37
مسئول برگزیده تبلیغات اسالمی  استانها- )سعید قربانی (مازندران)38
نا شر بر گزیده (مدیر انتشارات نگار )- )محمد مهدي داودي پور(تهران)39
ات گلی )نا شر بر گزیده (مدیر انتشار-) علی گلی (تهران)40
)سید علی اکبر شریفی(تهران) نا شر بر گزیده (مدیر انتشاراتمشرقین )41
)احمد عبدالرضایی(تهران)خطاط برگزیده42

:) 88(سال هاي قرآنی تکریم شده در دوره چهارماسامی چهره
مدیر بر جسته فعا لیتهاي قرآ نی کشور- )محمد خواجوي (تهران)1
کریماستاد پیشکسوت قرآن-وي))غالمعلی زحمتکش (خراسان رض2
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)غالمحسین دهقانی(همدان)3
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)عبدالرضا عبداهللا زاده(بوشهر)4
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)سید ناصر رضوي(اصفهان)5
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)غالمرضا ظهوري(کرمان)6
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)محمد رضا شهیدي پور(قم)7
کریماستاد پیشکسوت قرآن–)رحیم آهور(تهران) 8
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )سید مرتضی سادات فاطمی(خراسان رضوي)9
رتبه اول مسابقات بین المللی کشوردر  رشته قرائت-)سید محمد جوادحسینی(خراسان رضوي)10
سابقات بین المللی کشورلیبی در  رشته قرائترتبه اول م-)محمد مشمول (خراسان رضوي )11
رتبه دوم مسابقات بین المللی کشورمالزي در  رشته قرائت-)جعفر فردي(تهران)12
جزء20) مصطفی لشگري(تهران) رتبه دوم مسابقات بین المللی کشورتونس در  رشته حفظ13
طرح اعطاي مدرك به حفاظ1حائز مدرك درجه- ))علی رجبی(تهران)14
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه - )قاسم خاکپاش(سمنان)15
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه -)مصطفی اصفهانیان(اصفهان)16
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه - ) محمود بابایی توسکی(همدان) 17
حفاظطرح اعطاي مدرك به 2حائز مدرك درجه - )زهرا قاینی (قم)18
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه -) فاطمه افشار ایرانی (قزوین)19
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه -)مریم سادات رضوي حقگو(اصفهان)20

:) 89(سال هاي قرآنی تکریم شده در دوره پنجماسامی چهره
کریمت قرآناستاد پیشکسو- )ابراهیم پور فرزیب (موالیی) (تهران) 1
کریم)یحیی علیمردانی (تهران) استاد پیشکسوت قرآن2
کریم)محمد رضا ابوالقاسمی ( تهران)استاد پیشکسوت قرآن3
کریم)سید علی شفیعی(خوزستان) استاد پیشکسوت قرآن4
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کریم)محمد رضا چابکی (خراسان رضوي) استاد پیشکسوت قرآن5
کریمقرآن)عباس حز باوي(خوزستان) استاد پیشکسوت6
کریم)محمد علی تجویدي (یزد) استاد پیشکسوت قرآن7
کریم)سید حسین هاشمی (گلستان) استاد پیشکسوت قرآن8
کریم)بهرام علی قروه(همدان) استاد پیشکسوت قرآن9

کریم)نجم الدین هاشمی(کردستان) استاد پیشکسوت قرآن10
ریمک)اکبر رضا زاد(آذر غربی) استاد پیشکسوت قرآن11
کریم)جهانگیر امیري( کرمانشاه) استاد پیشکسوت قرآن12
کریم)مجید باوردي(آذر شرقی) استاد پیشکسوت قرآن13
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)محمد رضا حاجی اسماعیلی(اصفهان)14
کریماستاد پیشکسوت  قرآن- )عبدالحسین محمد پور (اردبیل)15
کریمیشکسوت قرآناستاد پ- )حسین محمدي هزاوه(مرکزي)16
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )محمد رضا صدري راد(هرمزگان17
کریماستاد پیشکسوت قرآن-) عزیز حیدر آبادي(کرمان)18
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)ابراهیم مهبودي (فارس)19
کریماستاد پیشکسوت قرآن- ) فرهاد فالح پور(گیالن)20
کریماد پیشکسوت قرآناست- )محمد هادي شفیق(مازندران)21
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )ابوالفضل عالمی (قم)22
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )شمس اهللا دارابی(ایالم)23
کریماستاد پیشکسوت قرآن- ) الیاس چراغ زاده(کهکیلویه وبویر احمد)24
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )غالمحسین مراد قلی(سیستان بلوچستان)25
کریمکریم قرآناستاد پیشکسوت قرآن- احمدي (بوشهر))یداهللا26
رتبه اول مسابقات بین المللی کشور ایران در  رشته قرائت- ) مسعود نیکدستی (تهران)27
رتبه اول مسابقات بین المللی دانشجویان کشور ایران در  رشته قرائت-) حامد ولی زاده(آذر غربی)28
اول مسابقات بین المللی کشور تونس در  رشته حفظ کلرتبه - )یونس عقیلی(هرمز گان)29
رتبه اول مسابقات بین المللی دانشجویان کشور ایران در  رشته حفظ کل-)محمد خطیبی(تهران)30
جزء20رتبه اول مسابقات بین المللی کشور اردن در  رشته حفظ -)فاطمه عبدلی(کرمان) )31

:) 90(سال ره ششمهاي قرآنی تکریم شده در دواسامی چهره
) عباس سلیمی (تهران) چهره ویژه قرآنی 1
کریماستاد پیشکسوت قرآن-) محمد حسین سبز علی(تهران)2

کریماستاد پیشکسوت قرآن-)علی سیاح گرجی (تهران)3
کریماستاد پیشکسوت قرآن- ) محمد ثابتی (تهران)4
مکریاستاد پیشکسوت قرآن-) علی اکبر حنیفی(تهران)5
کریماستاد پیشکسوت قرآن-) هوشنگ باد پا (تهران)6
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)بهروز علیزاده(آذر غربی)7

کریماستاد پیشکسوت قرآن-)جواد قلی پور (قزوین)8
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)عزت اله گوشه اي (لرستان)9
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)مجید عیاري (آذر غربی )10
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کریماستاد پیشکسوت قرآن-)غالمرضابهنام(خراسان جنوبی)11
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)ناصر جعفر زاده(هرمزگان)12
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)حجت االسالم محمد جواد سعدي(سمنان)13
کریمکریم قرآناستاد پیشکسوت قرآن- )تقی نصیري(زنجان)14
کریمپیشکسوت قرآناستاد-)محمد تقی علی ذاکري(فارس)15
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)محسن احمدي(آذر شرقی)16
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )حبیب اهللا صابري نسب(مرکزي)17
کریماستاد پیشکسوت قرآن-) مراد علی شمس(همدان)18
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )حجت االسالمعلی حبیبی (قم)19
کریماستاد پیشکسوت قرآن-) آیت اهللا امینی زاده(کرمان)20
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )رحیم رجبی (البرز)20
کریماستاد پیشکسوت قرآن-) کاظم محمد زاده(خراسان رضوي)21
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )عبدالرسول سر خوش ( بوشهر)22
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)فرضعلی محقق (ایالم)23
کریماستاد پیشکسوت قرآن- لی))ناصر رستمی (خراسان شما24
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )محمد مسعوداسماعیلی(زنجان)25
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)حسین رضایی شرودانی(خراسان رضوي)26
کریماستاد پیشکسوت قرآن-)اکبر خامسی پور (اصفهان)27
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )حسین منتظري هدشی(یزد)28
کریماستاد پیشکسوت قرآن-مهدي پور(گیالن))غالمعلی 29
کریماستاد پیشکسوت قرآن- )سید حسین مرتضوي(اصفهان)30
رتبه اول مسابقات بین المللی کشور در رشته حفظ کل - )مرتضی محمد نژاد (آذر  غربی )31
رتبه اول مسابقات بین المللی کشور ایران در  رشته قرائت- )عباس هاشمی (بوشهر )32
رتبه سوم مسابقات بین المللی کشور تونس در رشته حفظ کل-حسن زر نوشه فراهانی (تهران))33
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه -) محمد امین قربانی (اصفهان) 34
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه - )سید حسن فاطمیان (تهران)35
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2ز مدرك درجه حائ- ) سیده زینب تقوا پور(گیالن)36

:) 91(سال هاي قرآنی تکریم شده در دوره هفتماسامی چهره
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- )هادي محمدي فروزانفر(تهران)1
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-)نصراهللا فوالدیان پور (تهران)2
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-)حسن رضاییان(تهران)3
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-خاقانی محمدي(آذر شرقی))کریم 4
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-) علی اکبر احمدي (سمنان)5
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-) مرتضی هامانی (کرمانشاه)6
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- )محمد علی دهدشتی (قم)7
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کریمقرآنپیشکسوتاستاد-)صفر علی رجبعلی زاده(فارس)8
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-ی ولیزاده(بوشهر))عل9
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- ) مرحوم محمد علی اوحدي(خراسان رضوي)10
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- ) محمد کاظم حسن زاده(خراسان رضوي)11
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-)سید میر جعفري (یزد)12
کریمقرآنیشکسوتپاستاد- )محمد باقر نشیبا عراقی (مرکزي )13
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-)علی اکبر ربیع نتاج (مازندران)14
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-)نگار چهل امیرانی (زنجان)5

کریمقرآنپیشکسوتاستاد-)علی اصغر زنگانه(گلستان)16
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- )اسماعیل تمهیدي (کردستان)17
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- )محمود غفاري (البرز)18
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- ) سیده کبري میر دهقان ( چهار محال )19
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- )محمود لطفی نیا(گیالن)20
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-)اکبر حاج فتحعلی (قزوین)21
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-)محمدر ضا ستوده نیا(اصفهان)22
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-اه میوه(اصفهان))غالمرضا ش23
رتبه اول مسابقات بین المللی کشور در رشته حفظ کل - )حسین معتمدي(اصفهان)24
رتبه اول مسابقات بین المللی کشور ایران در  رشته قرائت-)مجید فقیه(اصفهان)25
ت در  رشته قرائترتبه سوم مسابقات بین المللی کشور کوی-)رضا گلشاهی (خراسان رضوي )26
رتبه اول مسابقات بین المللی کشور ایران در  رشته قرائت-)قاسم مقدمی (خوزستان)27
رتبه اول مسابقات بین المللی کشور در رشته حفظ کل-)ابوذر کرمی (مرکزي)28
رتبه اول مسابقات بین المللی کشور تونس در  رشته قرائت- )حسن دانش (یزد)29
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه -م(اردبیل))محمد مقدسی اقد30
طرح اعطاي مدرك به حفاظ2حائز مدرك درجه - ) فاطمه بدیعی(اصفهان)31
حفاظطرح اعطاي مدرك به2حائز مدرك درجه -)زهرا عسا کره(خوزستان)32

:) 92(سال هاي قرآنی تکریم شده در دوره هشتماسامی چهره
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- ستان تهران) یاریگل (ا)بهروز1
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-سیف (استان تهران) )مهدي2
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- شریف (استان تهران) )حسینعلی3
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-بختیاري) ومحالداوري (استان چهار)مسعود4
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-تقوایی (استان یزد)  اهللا)روح5
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- شهسواري (استان مرکزي) )ابوطالب6
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کریمقرآنپیشکسوتاستاد-مسعودي (استان فارس) سعید)محمد7
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-حامدي (استان مازندران) قاسم)سید8
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- بستانی (استان خوزستان) )قاسم9
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- شرقی) محمودي (استان آذربایجاناود)د10
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-طالعی (استان اردبیل) )علی11
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- سلطانی (استان اصفهان) )علی12
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- ترکمن (استان قم) اله)ذبیح13
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- الن) صالحی (استان گیصادق)محمد14
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-ابطحی (استان بوشهر) محمد)سید15
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-میرزائی (استان البرز) اصغر)علی16
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- مؤمنی (استان کردستان) )ناصر17
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-جبلی (استان سمنان) صادقمحمداالسالم)حجت18
کریمقرآنپیشکسوتاستاد-رضوي) مهرمشهدي (استان خراسان)احمد19
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- انصاري(استان لرستان) امیر)محمدباقر20
کریمقرآنپیشکسوتاستاد- غربی)قرشی (استان آذربایجاناکبرعلیسیداهللا)آیت21
المللی بینمسابقاتاولرتبه-شایق (استان یزد) )مهدي22
المللیبینمسابقاتاولرتبه-غربی) وکیلی (استان آذربایجان)وحید23
المللیبینمسابقاتسومرتبه-حسینی (استان قزوین) مصطفی)سید24
حفظیکدرجهمدركحائز- وسطی (استان اصفهان) آبادحسنموسويمصطفی)سید25
حفظدودرجهمدركحائز- قمصري (استان اصفهان) فضلشاهعلیرضااالسالم)حجت26
حفظدودرجهمدركحائز- رضوي) فرد (استان خراساناردکانی)محمدرضا27
حفظدودرجهمدركحائز-سعدالدین (استان سمنان) )محمدتقی28
حفظدودرجهمدركحائز-تکیه (استان قم))هادي29
حفظدودرجهمدركحائز- اکبري (استان مرکزي))مسعود30
حفظ            دودرجهمدركحائز-حیدري (استان فارس))زهره31
دو حفظدرجهمدركحائز-فرد (استان لرستان)نژادمهدي)ثریا32
حفظدودرجهمدركحائز- رودباري (استان تهران)حمزه)سید33
حفظدودرجهمدركحائز-شاهینی (استان گلستان))جواد34
حفظدودرجهمدركحائز- یفی(استان مرکزي)شر)راضیه35
حفظدودرجهمدركحائز- منفرد (استان قم)واعظی)سجاد36
حفظدودرجهمدركحائز-آسن (استان هرمزگان) )حواء37
حفظدودرجهمدركحائز-دلیلی (استان اصفهان)واعظ)جواد38
حفظدودرجهمدركحائز- مرزوقی (استان البرز) )عبدالصمد39
حفظدودرجهمدركحائز-اولیابک (استان تهران))منی40
حفظدودرجهمدركحائز- رضایی (استان اصفهان))بتول41
حفظدودرجهمدركحائز-کاریان (استان تهران)الوان)فرح42
کریمقرآنبرگزیدهمصحح- میردامادي (استان تهران)احمد)سید43
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)هجرتموسسه(برگزیده مردمی–قرآنیمؤسسه- یل)نقیب (استان اردبزکیمحمد)سید44
)بینهموسسه(برگزیده مردمی–قرآنیمؤسسه-بشیري (استان اصفهان))مرتضی45
)بشارتموسسه(برگزیده مردمی–قرآنیمؤسسه-رزاق (استان تهران)حسن)محمد46
)فجرآفرینانموسسه(برگزیده مردمی–قرآنیبلوچستان) مؤسسهوپورموسوي (استان سیستانمهدي)سید47
))ع(علیامامالقرآنبیتموسسه(برگزیده  مردمی–قرآنیمؤسسه-محمودیان(استان قم))مهدي48
)وحیدارانطالیهموسسه(برگزیده  مردمی–قرآنیمؤسسه- میرجلیلی (استان یزد)کاظم)محمد49

:) 93(سال نهمهاي قرآنی تکریم شده در دورهاسامی چهره
استاد پیشکسوت–شرقی) زاده (آذربایجان) بهمن محرم1
تشکل قرآنی موفق–شرقی) خانه قرآن شهري مائده (آذربایجان:) حبیبه علیزاده 2
تشکل قرآنی موفق–شرقی) القرآن والعتره (آذربایجانمؤسسه جامعه:نیا ) محمد غفران3
استاد پیشکسوت–غربی) ) حسین شریعتی (آذربایجان4
تشکل قرآنی موفق–غربی) ) محسن رضایی : مؤسسه دارالحافظین (آذربایجان5
استاد پیشکسوت–) داود موسوي (اردبیل) 6
المللی سالچهره بین-) بهزاد هژبري (اردبیل) 7
استاد پیشکسوت–مجید عربی (اصفهان) )8
قرآنی موفقتشکل–) رضا یاوري : مؤسسه تسنیم لنجان (اصفهان) 9
استاد پیشکسوت–اهللا خلیلی قیداري (البرز) ) عزت10
استاد پیشکسوت–) ابراهیم شمسی زاده (بوشهر) 11
استاد پیشکسوت–پور (تهران) ) محمد طالبی12
استاد پیشکسوت–) حسن رنجبر (تهران) 13
چهره ویژه-) هادي آرزم (تهران) 14
{عدم حضور و عدم اعطاي هدیه}ویژهچهره –مصطفی صدرزاده (تهران) ) 15
استاد پیشکسوت–) محمدرضا خرمیان (تهران) 16
چهره پیشکسوت–) محمد بنیادي (تهران) 17
استاد پیشکسوت–اهللا پوراحمدي (تهران) ) ولی18
المللی سالچهره بین–محمود نوروزي (تهران) ) 19
المللی سالچهره بین–نژاد (تهران) ) مهدي غالم20
المللی سالچهره بین–) وحید خزایی (تهران) 21
حائز مدرك درجه دو حفظ {عدم حضور و عدم اطاي هدیه}–نژادي (تهران) ) فاطمه علیان22
حائز مدرك درجه دو حفظ–) محمدصادق نعمانی (تهران) 23
حائز مدرك درجه دو حفظ–) محمدرسول تکبیري (تهران) 24
حائز مدرك درجه دو حفظ–) سعید حاجیان (تهران) 25
تشکل قرآنی موفق–یس (تهران) ) معصومه مرادي : خانه قرآن روستایی آل26
تشکل قرآنی موفق_) محمد الهی : مؤسسه مجمع قاریان و حافظان بیرجند (خراسان جنوبی) 27
استاد پیشکسوت–) سیدعبدالرضا معینی (خراسان رضوي) 28
استاد پیشکسوت–ان رضوي) زاده (خراسمحمدحسین الهی) 29
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استاد پیشکسوت–) هاشم روغنی (خراسان رضوي) 30
حائز مدرك درجه دو حفظ–زاده (خراسان رضوي) ) رضا عابدین31
تشکل قرآنی موفق–) مهدي نامنی : خانه قرآن شهري ساقی کوثر (خراسان شمالی) 32
المللی سالچهره بین–مجد (خوزستان) ) جواد محمدي33
حائز مدرك درجه دو حفظ–) محسن زرعاوي (خوزستان) 34
استاد پیشکسوت–) سیدابوطاهر موسوي (زنجان) 35
استاد پیشکسوت–نژاد (سمنان) ) سیدمحمد حسینی36
استاد پیشکسوت–) قاسم وفاپور (قزوین) 37
حائز مدرك درجه دو حفظ–) سیدمحسن امامیان (قم) 38
تشکل قرآنی موفق–آن شهري ریحانه النبی (قم) لهجه : خانه قر) زهرا خوش39
تشکل قرآنی موفق)–) درخش علیمرادي : خانه قرآن شهري انوار الرحمه (کردستان) 40
تشکل قرآنی موفق–ابالغه تسنیم (کرمان) ) حسین خاکسارهرندي : مؤسسه قرآن و نهج41
تشکل قرآنی موفق–: خانه قرآن روستایی کوثر (کرمان) علی) عباس نخعی ده42
تشکل قرآنی موفق–) فرحناز صیادي : خانه قرآن شهري فاطمه الزهراء(س) (گلستان) 43
استاد پیشکسوت–) سیروس شاهین (گیالن) 44
تشکل قرآنی موفق–) زینب حسنی : خانه قرآن روستایی نورالهدي (لرستان) 45
تشکل قرآنی موفق–ازندران) ) فرشته نوري صنمی : خانه قرآن روستایی یاسین مهر (م46
تشکل قرآنی موفق–) صفا رنجبر : مؤسسه بنیاد قرآن و معارف اسالمی (مازندران) 47
حائز مدرك درجه دو حفظ–ابوالفضل صفري (مرکزي) ) 48
حائز مدرك درجه دو حفظ–) فهیمه جفرسته (مرکزي) 49
استاد پیشکسوت–) اسماعیل سبحانی (مرکزي) 50
تشک قرآنی موفق–اصغر(ع) (همدان) ري : خانه قرآن روستایی حضرت علی) علی نو51
تشکل قرآنی موفق–) حسن مظاهري : مؤسسه امام صادق(ع) (همدان) 52
استاد پیشکسوت–) کاظم میرزاده (یزد) 53
تشکل قرآنی موفق–) حسین شایق : اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی استان یزد (یزد) 54
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:مشخصات طرح

هاي قرآنیهمین مراسم تکریم چهرهد:عنوان طرح

الکریمدارالقرآنسازمان:مجري طرح

1394ماه بهمن:هاي قرآنی تشکلها و چهرهمراسم تکریم زمان برگزاري

یکی از استانهاي کشور:مراسممکان برگزاري 

:گروه هدف 

 پیشکسوت آموزش قرآن کریماساتید
قرآن کریمبین ا لمللیحائزین رتبه هاي
 حفظ2و 1حائزین مدرك درجه
 قرآنی مردمی موفقموسسات
 موفقخانه هاي قرآن شهري و روستایی
اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی موفق

+

هاي قرآنی:نحوه شناسایی چهره

نهاارات کل تبلیغات اسالمی استااز ادو تشکلهاي قرآنی مردمیاساتید پیشکسوت آموزشیاستعالم

المللی از سازمان اوقاف و امور خیریهافراد حائز رتبه بیناستعالم

) یابی و اعطاي مدرك تخصصی به حفاظ) حفظ از دبیرخانه طرح ارز2) و (1استعالم افراد حائز مدرك درجه

:ساختار ستاد برگزاري مراسم

رئیس ستاد
دبیر ستاد
کمیته فنی
کمیته تبلیغات و اطالع رسانی
راییکمیته اج
کمیته پشتیبانی
کمیته نظارت و ارزیابی
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49ضوابط انتخاب چهره هاي قرآنی در سال 
با توجه به مأموریت هاي سازمان دارالقرآن الکریم، چهره هاي قرآنی در قالب بخش هاي ذیل الذکر مورد تکریم )1ماده (

قرار خواهند گرفت:

تفسیر قرآن کریم.و حفظ ، هاي قرائتحوزه اساتیدبخش اساتید آموزشی قرآن کریم شامل :)1

قرآنـی  مؤسسـات ، مؤسسات قرآنی مردمی استانی موفقهاياتحادیهبخش تشکلهاي قرآنی مردمی شامل :)2

.موفققرآن روستاییهاي خانه وموفققرآن شهريهايخانه، موفقمردمی

لی شده اند.حائز رتبه بین المل94که در سال بخش قراء و حفاظ بین المللی قرآن کریم)3

آخرین دوره طرح ارزیابی و اعطاي مدرك تخصصی به حفاظ قرآن کریم.)2) و درجه (1حافظان درجه ()4

صورت خواهد پذیرفت."ستاد برگزاري مراسم تکریم چهره هاي قرآنی"انتخاب چهره هاي قرآنی توسط ) 2ماده (

د بود :به شرح ذیل خواه94شرایط انتخاب چهره هاي قرآنی سال )3ماده (

بخش اساتید آموزشی قرآن کریم :)1

.سال سن)50(دارا بودن حداقل -

.سال سابقه تدریس قرآن کریم به صورت مستمر)25(حداقل -

پرورش شاگردان مطرح و برتر در سطح استان که این شاگردان، خود بایـد بایـد داراي رتبـه در مسـابقات     -

.تدریس در جلسات آموزشی باشندیااستانی و

در حوزه هاي رفتاري و اخالقی.داري از حسن شهرتبرخور-

در یکی از حوزه هاي تخصصی قرآن کریم (قرائت / حفظ / تفسیر).مقبولیت اجتماعی-

بخش تشکلهاي قرآنی مردمی :)2

: شرایط الزم جهت انتخاب اتحادیه هاي مؤسسات قرآنی مردمی استانی موفق

ستمر باشند.هیأت مدیره و مدیرعامل داراي فعالیت منظم و م-

براي فعالیتها، برنامه ریزي و چشم انداز داشته باشند.-

د.نقانونی منظم باشو اسناد مالی و داراي دفاتر -

داراي پایگاه اطالع رسانی (سایت) و حجم اخبار و اطالعات مفید و جدید باشند.-

ارتباط مطلوب با دارالقرآن الکریم استان داشته باشند.-
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داشته باشند.یه کشوريمطلوب با اتحادارتباط -

: شرایط الزم جهت انتخاب مؤسسات قرآنی مردمی موفق

موسسات سطح یک بوده و داراي پروانه فعالیت از سازمان تبلیغات اسالمی باشد.جزء-

باشد.یت فعال داشتهعضوادیه استاندر اتح-

پروانه فعالیت گذشته باشد.اولینسال از تاریخ صدور 3حداقل -

مستمر روزانه باشد.داراي فعالیت-

داراي پایگاه اطالع رسانی (سایت) و حجم اخبار و اطالعات مفید و جدید باشند.-

.)قرآنی و ... نشریه،کتب، نرم افزارحداقل یک محصول قرآنی تولید کرده باشد ( محصوالت قرآنی شامل-

.)هشی در حوزه قرآن پژوهاي تخصصی قرآنی داشته باشد (اعم از برگزاري دوره هاي تخصصی یافعالیت-

قانونی منظم باشد.و اسناد مالی و داراي دفاتر -

از نظر وضعیت مکان اداري و کالسهاي آموزشی و تجهیزات، مستقل و در سطح خوبی باشد.-

درآمدزا ، خودکفا و داراي استقالل مالی باشد.-

، خود بایـد بایـد داراي رتبـه در    که این شاگردانداده باشد؛ شاگردان مطرح و برتر در سطح استان پرورش -

.جلسات آموزشی باشندمؤسسات و یا در مفیدتدریسیامسابقات استانی و

: شرایط الزم جهت انتخاب خانه هاي قرآن شهري موفق

از نظر وضعیت مکان اداري و کالسهاي آموزشی و تجهیزات، مستقل و در سطح خوبی باشد.-

باشد.کادر اجرایی و آموزشی توانمندداراي -

داراي فعالیت مستمر روزانه باشد.-

داراي خالقیت و تنوع در فعالیتها باشد.-

پروانه فعالیت گذشته باشد.اولینسال از تاریخ صدور2حداقل -

: شرایط الزم جهت انتخاب خانه هاي قرآن روستایی موفق

ی باشد.از نظر وضعیت مکان اداري و کالسهاي آموزشی و تجهیزات، مستقل و در سطح خوب-

کادر اجرایی و آموزشی توانمند باشد.داراي -

داراي فعالیت مستمر روزانه باشد.-

داراي خالقیت و تنوع در فعالیتها باشد.-
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پروانه فعالیت گذشته باشد.اولینسال از تاریخ صدور2حداقل -

خودکفا و داراي استقالل مالی بوده و در جذب مشسارکت هاي مردمی موفق باشد.-

و حفاظ بین المللی :بخش قراء)3

اداره ارتباطات سازمان دارالقرآن الکریم نسبت به شناسایی این افراد اقدام می نماید.-

) :2) و درجه (1بخش حافظان درجه ()4

)2و حافظان درجه (93سال ) 1حافظان درجه (-

.94سال -

جوایز منتخبین تکریم

ریال 40.000.000یس عطري، لوح تقدیر و مبلغ یک جلد قرآن نفاساتید پیشکسوت آموزش قرآن کریم :)1

ریال20.000.000یک جلد قرآن نفیس عطري، لوح تقدیر و مبلغ نفرات اول مسابقات بین المللی قرآن کریم :)2

ریال15.000.000یک جلد قرآن نفیس عطري، لوح تقدیر و مبلغ نفرات دوم و سوم مسابقات بین المللی قرآن کریم :)3

ریال10.000.000یک جلد قرآن نفیس عطري، لوح تقدیر و مبلغ :2حفاظان درجه  )4

ریال30.000.00، لوح تقدیر و مبلغ یک جلد قرآن نفیسموسسات قرآنی مردمی و اتحادیه استانی :)5

ریال10.000.00، لوح تقدیر و مبلغ یک جلد قرآن نفیسخانه هاي قرآن شهري و روستایی :)6
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حل اجرایی طرحجدول زمانبندي مرا

بنديجدول زمان
زمان اجراعنوان اقدام اجراییردیف

فرودین ماهتهیه و تدوین دستور العمل اجرایی مسابقات1

اردیبهشت ماهابالغ دستور العمل اجرایی مسابقات به ادارات کل تبلیغات اسالمی سراسر کشور2

مهر ماهرآنی موفقمعرفی اساتید پیشکسوت آموزش قرآن کریم و تشکلهاي ق3

بررسی سوابق قرآنی اساتید پیشکسوت آموزش قرآن کریم و تشکلهاي قرآنی 4
آبان ماهموفق در ستاد برگزاري مراسم

آبان ماهاخذ اسامی چهره هاي بین المللی سال از سازمان اوقاف و امور خیریه5

ان ماهآب) از معاونت آموزش و پژوهش2) و (1اخذ اسامی حفاظ درجه (6

آذر ماهها، حفاظ و تشکلهاي قرآنی تأیید شده به استانهااعالم اسامی اساتید، چهره7

آذر ماهساخت تیزر براي براي منتخبین تکریم8

آذر ماهمراسمبرگزاري پیش بینی مکان9

دي ماهرسانیتبلیغات و اطالع10

دي ماهآماده سازي الواح تقدیر و هدایاي منتخبین تکریم11

دي ماهپیش بینی قاري، مجري، سخنران، گروه تواشیح و ...12

دي ماهدعوت از میهمانان و جامعه قرآنی جهت حضور در مراسم13

بهمن ماهبرگزاري مراسم تکریم چهره هاي قرآنی14

اسفند ماهتهیه گزارش تفصیلی از اجراي مراسم15
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:جدول کارنماي طرح

رد
یف

زمان اجرا

مراحل اجرا

بعدبهارسالزمستانپاییزتابستانبهار

ین
ورد

فر

شت
یبه

ارد

داد
دادتیرخر
مر

یور
انمهرشهر
منديآذرآب
به

فند
اس

ین
ورد

فر

شت
یبه

ارد

تدوین دستورالعمل١

هاي قرآنیشناسایی چهره٢

انجام تمهیدات اولیه٣

تعیین زمان و مکان برگزاري مراسم٤

رسانیتبلیغات و اطالع٥

برگزاري مراسم٦

تهیه گزارش نهایی٧

کرد طرحجدول هزینه

(ریال)جمعشرح هزینهعنوان هزینهردیف
150.000.000ریال30.000.000× وه تکریم شونده گر5ساخت کلیپ براي منتخبین تکریم1

1.500.000.000ریال30.000.000متوسط×نفر 50حدود جوایز منتخبین تکریم2

100.000.000--- تأمین مکان برگزاري مراسم3

100.000.000--- تبلیغات و اطالع رسانی4

20.000.000--- حق الزحمه قاري، مجري، گروه تواشیح5

200.000.000ریال200.000×نفر 1000پذیرایی (میان وعده و شام)6

80.000.000--- اسکان مدعوین شهرستانی7

50.000.000--- ایاب و ذهاب مدعوین شهرستانی8

ریال2.200.000.000جمع



١٨

بسمه تعالی
)1فرم شماره (

یر قرآن کریممعرفی اساتید پیشکسوت قرآنی در حوزه هاي قرائت، حفظ و تفس
.....................................................استان : 

محل درج اطالعاتاطالعات مورد نیازردیف
نام1

نام خانوادگی2

نام پدر3

تاریخ دقیق تولد4

شماره تلفن همراه و محل سکونت5

نشانی محل سکونت6

زمینه تخصص (قرائت/حفظ/تفسیر)7

سابقه فعالیت و تدریس قرآن در 8
جلسات آموزشی

اسامی شاگردان مطرح و برتر پرورش 9
یافته شده توسط این استاد

عنوان کتب و محصوالت قرآنی تألیف 10
شده توسط این استاد

11

رتبه هاي کسب شده در مسابقات 
قرآنی توسط این استاد

(ذکر نام نهاد برگزار کننده و رتبه 
ده الزامی است)کسب ش

توضیحات ضروري : *
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

تاریخ : ...... / ....... / ......
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امضاء مسئول دارالقرآن الکریم
*در صورت وجود چند استاد، براي هر کدام از آنها، یک فرم جداگانه تکمیل شود.

بسمه تعالی
)2فرم شماره (

کلهاي قرآنی مردمی موفقمعرفی تش
(مربوط به اتحادیه مؤسسات قرآنی مردمی استان)

.....................................................استان : 

محل درج اطالعاتاطالعات مورد نیازردیف
مدیرعاملنام خانوادگیو نام1

مدیرعاملشماره همراه2

ت مدیرهرئیس هیأنام خانوادگیو نام3

نشانی پایگاه اطالع رسانی (سایت)4

بخش ارزیابی اتحادیه توسط مسئول دارالقرآن الکریم استان

ضریب اطالعات مورد نیازردیف
اهمیت

امتیاز
با ضریب

وضعیت
عالی

20تا 18
خوب

18تا 16
متوسط

15تا 12
ضعیف

11تا 0

فعالیت منظم و مستمر هیأت مدیره و 1
3عاملمدیر

2برنامه ریزي و چشم انداز براي فعالیتها2
2دفاتر و اسناد مالی و قانونی منظم3

پایگاه اطالع رسانی (سایت) و حجم اخبار 4
2آنو اطالعات مفید و جدید

2استانارتباط با دارالقرآن الکریم5
1با اتحادیه کشوريارتباط6

-- -- -- -- 10مع امتیازج

توضیحات ضروري : *
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
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تاریخ : ...... / ....... / ......
امضاء مسئول دارالقرآن الکریم

بسمه تعالی
)3فرم شماره (

معرفی تشکلهاي قرآنی مردمی موفق
مؤسسات قرآنی مردمی)مربوط به(

.....................................................استان : 

محل درج اطالعاتاطالعات مورد نیازردیف
نام مؤسسه1
مدیرعاملنام خانوادگیو نام2
همراه مدیرعاملشماره 3
نشانی پایگاه اطالع رسانی (سایت)4
عناوین محصوالت و تولیدات مؤسسه5
هاي تخصصی برگزار شدهعنوان مهمترین دوره 6
اسامی شاگردان مطرح و برتر پرورش یافته شده7
تاریخ ثبت مؤسسه8
تاریخ صدور اولین پروانه فعالیت9

بخش ارزیابی مؤسسه قرآنی توسط مسئول دارالقرآن الکریم استان

ضریب اطالعات مورد نیازردیف
اهمیت

امتیاز
با ضریب

وضعیت
عالی

20تا 18
خوب

18تا 16
متوسط

15تا 12
ضعیف

11تا 0
1در اتحادیه استان عضویت فعال 1
2فعالیت مستمر روزانه2
2هاي تخصصی قرآنیفعالیت3
2دفاتر و اسناد مالی و قانونی منظم4

وضعیت مکان اداري و کالسهاي آموزشی 5
3و تجهیزات

-- -- -- -- 10جمع امتیاز
توضیحات ضروري : *

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
تاریخ : ...... / ....... / ......
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امضاء مسئول دارالقرآن الکریم
راي هر کدام از آنها، یک فرم جداگانه تکمیل شود.*در صورت وجود چند مؤسسه، ب

بسمه تعالی
)4فرم شماره (

معرفی تشکلهاي قرآنی مردمی موفق
)خانه هاي قرآن شهريمربوط به(

.....................................................استان : 

محل درج اطالعاتاطالعات مورد نیازردیف
نام خانه قرآن1
مسئولنام خانوادگیو نام2
شماره همراه مدیرمسئول3
تاریخ صدور اولین پروانه فعالیت4

بخش ارزیابی خانه قرآن شهري توسط مسئول دارالقرآن الکریم استان

ضریب اطالعات مورد نیازردیف
اهمیت

امتیاز
با ضریب

وضعیت
عالی

20تا 18
خوب

18تا 16
متوسط

15تا 12
یفضع

11تا 0

وضعیت مکان اداري و کالسهاي آموزشی 1
2و تجهیزات

2کادر اجرایی و آموزشیوضعیت2
2فعالیت مستمر روزانه3
2خالقیت و تنوع در فعالیتها4

-- -- -- -- 8جمع امتیاز

توضیحات ضروري : *
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

تاریخ : ...... / ....... / ......
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امضاء مسئول دارالقرآن الکریم
*در صورت وجود چند خانه قرآن، براي هر کدام از آنها، یک فرم جداگانه تکمیل شود.

بسمه تعالی
)5فرم شماره (

معرفی تشکلهاي قرآنی مردمی موفق
)خانه هاي قرآن روستاییمربوط به(

.....................................................استان : 

محل درج اطالعاتاطالعات مورد نیازردیف
نام خانه قرآن1
مسئولنام خانوادگیو نام2
شماره همراه مدیرمسئول3
اولین پروانه فعالیتتاریخ صدور4

بخش ارزیابی خانه قرآن روستایی توسط مسئول دارالقرآن الکریم استان

ضریب اطالعات مورد نیازردیف
اهمیت

امتیاز
با ضریب

وضعیت
عالی

20تا 18
خوب

18تا 16
متوسط

15تا 12
ضعیف

11تا 0

وضعیت مکان اداري و کالسهاي آموزشی 1
2و تجهیزات

2کادر اجرایی و آموزشیوضعیت2
2فعالیت مستمر روزانه3
2خالقیت و تنوع در فعالیتها4

جذب مشارکتهاي مردمی، خودکفایی و 5
2استقالل مالی خانه قرآن

-- -- -- -- 10جمع امتیاز

توضیحات ضروري : *
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
تاریخ : ...... / ....... / ......
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امضاء مسئول دارالقرآن الکریم
چند خانه قرآن، براي هر کدام از آنها، یک فرم جداگانه تکمیل شود.*در صورت وجود


