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"هاست هدایت می کنداین قرآن به راهی که استوارترین راهدتردیبی"

» 9آیه -سوره اسراء« 

مقدمه
و از وظایف تمام آحاد جامعـه  دینی هاي فرهنگترین ضرورتاز مهم،فراگیري قرآن کریم و آشنایی و انس با مفاهیم نورانی آن

هـاي دینـی در   توسعه و نشر آموزهدرفرهنگی کشوردستگاههايبا توجه به جایگاه خصوص،رود. در این اسالمی به شمار می
دینـی و  هـاي به عنوان نهادو خانواده هاي محترمشان هادستگاهایندر بین کارکنان انس با قرآن کریم ضرورت ،سطح جامعه

.استاسالمی امري ضروري 
در راسـتاي تحقـق   ،قرآنی سازمان تبلیغات اسالمیهاي به عنوان حوزه تخصصی فعالیت،سازمان دارالقرآن الکریم،از این رو

ایشان بـا  هر چه بیشترارتباط و انسو ایجاد آحاد مردم سطح دانش قرآنی ي مبنی بر ارتقا(مدظله العـالی)  منویات مقام معظم رهبري 
را با ابالغ رم ایشاناده هاي مکفرهنگی و خانوکارکنان دستگاههاي ویژه »تسنیممسابقات قرآنیمین دورهچهار«قرآن کریم،

.نمایدرگزار میبکشورفرهنگی دستگاه33و با حضور(مدظله العالی)مقام معظم رهبري رسمی دبیر محترم شوراي فرهنگی دفتر 

اهداف
انس هر چه بیشتر آحاد مردم با قرآن کریم.در خصوصمقام معظم رهبري (مدظله العالی) منویاتتالش درجهت تحقق )1
.مکرم ایشاندر سطح کارکنان دستگاههاي فرهنگی و خانواده هاي معلومات و آموزه هاي قرآنیسطح يارتقا)2
.قرآنیزمینه سازي جهت شناسایی، جذب و استفاده از نیروهاي )3
ترغیب دستگاههاي فرهنگی به ایجاد فضاي تبلیغی و آموزشی با محوریت قرآن کریم در دستگاههاي متبوع خویش.)4

مشخصات طرح
)سبک زندگی اسالمیمفاهیم (در رشته هاي حفظ ، قرائت و "تسنیم"مین دوره مسابقات قرآنی چهار:طرحعنوان 

کل تبلیغات اسالمی سراسر کشورداراتاهمکاري با الکریم و سازمان دارالقرآن:مجري طرح
1394ماه رتی31ماه لغایت خرداد15زمان ثبت نام :
نی تالوترسااطالعپایگاهاز طریق نحوه ثبت نام :
1394ماه شهریورمرحله استانی :زمان برگزاري

)گرددت اسالمی استانها اعالم میمکان دقیق از سوي ادارات کل تبلیغامراکز استانها (:مکان برگزاري مرحله استانی 
1394ماه آذرمرحله کشوري :زمان برگزاري

.نواده هاي مکرم ایشانخادستگاه هاي فرهنگی کشور و کارکنان :گروه هدف 
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،رئیس ستاد(معاون ارتباطات و فناوري اطالعات)، دبیر اجرایی ستاد(مدیر ارتباطات):ستاد برگزاري مسابقاتساختار
کمیته فنی(معاون آموزش و پژوهش)، کمیته تبلیغات و اطالع رسانی(مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی)، کمیته 

.یته نظارت و ارزیابی(مدیر طرح و برنامه)پشتیبانی(معاون پشتیبانی) و کم

رشته هاي مسابقه
این دوره از مسابقات شامل دو مرحله استانی و کشوري به شرح ذیل می باشد :

:مرحله استانیدر 
:سال)18(فرزندان باالي گروه الف) گروه کارکنان، همسران و فرزندان 

خاطبانمعناوین رشته هاردیفسرفصل

حفظ
به تفکیک خواهر و برادرموضوع قرآنی با ترجمه40حفظ موضوعی شامل 1
به تفکیک خواهر و برادرحفظ یک جزء قرآن کریم2
به تفکیک خواهر و برادرحفظ سه جزء قرآن کریم بصورت پیوسته3

به تفکیک خواهر و برادرقرائت به روش تدویر (ترتیل)4قرائت
به تفکیک خواهر و برادررگرفته از کتب قرآنیب5مفاهیم

:گروه ب) گروه فرزندانِ در حال تحصیل
مخاطبانرده سنیعناوین رشته هاردیفسرفصل

حفظ

مشتركسال)7قبل از دبستان (کمتر از مقطع سوره آخر قرآن کریم10حفظ 1
به تفکیک خواهر و برادرو سوم دبستان)دوره اول دبستان (اول، دومسوره آخر قرآن کریم20حفظ 2
به تفکیک خواهر و برادردوره دوم دبستان (چهارم، پنجم و ششم دبستان)سوره آخر قرآن کریم30حفظ 3
به تفکیک خواهر و برادر)اول متوسطهمقطع دبیرستان (دوره حفظ یک جزء قرآن کریم4
حفظ یک جزء قرآن کریم5

)دوم متوسطهره مقطع دبیرستان (دو
به تفکیک خواهر و برادر

به تفکیک خواهر و برادرقرائت به روش تدویر (ترتیل)6قرائت
به تفکیک خواهر و برادربرگرفته از کتب قرآنی7مفاهیم

:مرحله کشوريدر 
:سال)18(فرزندان باالي فرزندانگروه الف) گروه کارکنان، همسران و 

مخاطبانعناوین رشته هاردیفسرفصل

حفظ
به تفکیک خواهر و برادرموضوع قرآنی با ترجمه60حفظ موضوعی شامل 1
به تفکیک خواهر و برادرحفظ یک جزء قرآن کریم2
به تفکیک خواهر و برادرحفظ سه جزء قرآن کریم بصورت پیوسته3

رادربه تفکیک خواهر و بقرائت به روش تدویر (ترتیل)4قرائت
به تفکیک خواهر و برادربرگرفته از کتب قرآنی5مفاهیم

راه خواهند یافت و مسابقه در ،به شرط کسب حد نصاب امتیاز،الذکررشته فوق) 5در مرحله کشوري، فقط نفرات اول (
فقط در مرحله استانی شود مسابقات ویژه گروه (ب)تأکید میسایر رشته ها ، در مرحله استانی خاتمه خواهد یافت.

باشد.می
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جوایز مسابقه

:در مرحله استانی
:سال)18(فرزندان باالي گروه کارکنان، همسران و فرزندانگروه الف)

هدیه رتبه اول عناوین رشته هاردیف
(ریال)

هدیه رتبه دوم 
(ریال)

هدیه رتبه سوم 
(ریال)

2.000.0001.750.0001.500.000موضوع قرآنی با ترجمه40حفظ موضوعی شامل 1
2.500.0002.000.0001.500.000حفظ یک جزء قرآن کریم2
4.000.0003.500.0003.000.000حفظ سه جزء قرآن کریم بصورت پیوسته3
3.000.0002.500.0002.000.000قرائت به روش تدویر (ترتیل)4
3.000.0002.500.0002.000.000تب قرآنیمفاهیم برگرفته از ک5

ریال73.500.000جایزه مجموعاً 30گروه(خواهر و برادر) : جمعاً 2× رتبه  3× رشته  5

:در حال تحصیلگروه ب) گروه فرزندانِ

هدیه رتبه اول عناوین رشته هاردیف
(ریال)

هدیه رتبه دوم 
(ریال)

هدیه رتبه سوم 
(ریال)

1.500.0001.250.0001.000.000ره آخر قرآن کریم ویژه مقطع پیش دبستانیسو10حفظ 1
1.750.0001.500.0001.250.000سوره آخر قرآن کریم ویژه دوره اول دبستان20حفظ 2
2.000.0001.750.0001.500.000سوره آخر قرآن کریم ویژه دوره دوم دبستان30حفظ 3
2.500.0002.000.0001.500.000دبیرستاندوره اوله حفظ یک جزء قرآن کریم ویژ4
2.500.0002.000.0001.500.000دبیرستاندوره دومحفظ یک جزء قرآن کریم ویژه 5
3.000.0002.500.0002.000.000دبیرستاندوره دومویژه قرائت به روش تدویر (ترتیل)6
3.000.0002.500.0002.000.000بیرستانددوره دومویژه برگرفته از کتب قرآنیمفاهیم 7

ریال77.25.000جایزه مجموعاً 39گروه(خواهر و برادر) : جمعاً 2× رتبه  3× رشته  7

کشوري :در مرحله 
:سال)18(فرزندان باالي گروه کارکنان، همسران و فرزندانگروه الف)

مخاطبانعناوین رشته هاردیف
هدیه رتبه اول 

یال)(ر
هدیه رتبه دوم 

(ریال)
هدیه رتبه سوم 

(ریال)
4.000.0003.500.0003.000.000به تفکیک خواهر و برادرموضوع قرآنی با ترجمه60حفظ موضوعی شامل 1
5.000.0004.000.0003.000.000به تفکیک خواهر و برادرحفظ یک جزء قرآن کریم2
8.000.0007.000.0006.000.000به تفکیک خواهر و برادرحفظ سه جزء قرآن کریم بصورت پیوسته3
6.000.0005.000.0004.000.000به تفکیک خواهر و برادرقرائت به روش تدویر (ترتیل)4
6.000.0005.000.0004.000.000به تفکیک خواهر و برادربرگرفته از کتب قرآنیمفاهیم 5
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ریال147.000.000جایزه مجموعاً 30برادر) : جمعاً گروه(خواهر و2× رتبه  3× رشته  5

نکات حائز اهمیت
و »(مد ظله العالی)دستگاههاي فرهنگی عضو شوراي فرهنگی دفتر مقام معظم رهبري کارکنان «، ویژه مسابقات قرآنی تسنیم)1

ذکر شده است.می باشد که اسامی این دستگاهها در انتهاي این آیین نامه» خانواده هاي مکرم ایشان«
80و یا قراردادي پاره وقت که حداقل قراردادي ثابت،پیمانیباید از کارکنان  رسمی،،شرکت کنندگان در این مسابقات)2

.باشندساعت در ماه با مجموعه همکاري دارد،
ستگاه مربوطه بوده : کارکنان قراردادي ثابت باید تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و یا تامین اجتماعی از سوي د1تبصره 

وکارمند دستگاه خود محسوب شوند.
دستگاه فرهنگی کشور 33کارمند یکی از ،باید صرفاً در مبدا یا مقصد،دستگاه33مامورین به خدمت در :2تبصره 
باشند.
: مسابقه تسنیم شامل سربازان شاغل در دستگاه هاي فرهنگی نخواهد شد. 3تبصره 

رسانی تالوت صورت خواهد پذیرفت.از طریق پایگاه اطالعشرکت کنندگان،ثبت نام از )3
آن،مجاز به شرکت در مسابقه خواهد بود و عالوه بر تدویر (ترتیل)،هر فرد فقط در یکی از رشته هاي حفظ یا قرائت)4

خواهند بود.)سبک زندگی اسالمی(با رویکرد مفاهیمشتهدر رشرکتتمامی عالقه مندان مجاز به 
فرات اول کشوري سال گذشته، فقط در رشته اي که سال قبل در آن رتبه کسب نکرده اند، مجاز خواهد بود.ثبت نام ن)5
خیریه، سازمان تبلیغات اسالمی، دانشجویی و تسنیم، در سطح استان رکسانی که در مسابقات قرآنی سازمان اوقاف و امو)6

شده اند، مجاز به شرکت در این مسابقات اول تا سومز رتبه) جزء به باال، حائ10و یا کشور، در رشته هاي قرائت و حفظ (
نیستند.

اعم از ایاب و ذهاب و ،در مرحله استانی اعزام متسابقین بصورت مأموریت اداري محاسبه شده و کلیه هزینه هاي مربوطه)7
اسکان احتمالی بر عهده دستگاه اعزام کننده می باشد.

برگزیدگان، در مرحله استانی، به سه خانواده برتر قرآنی که از بر تقدیر انفرادي ه عالودر خاتمه مرحله استانی مسابقات،)8
معدل امتیاز آنها نسبت به سایرین بیشتر باشد، جوایزي اهداء خواهد شد.

لذا تأکید می کسب حد نصاب امتیاز جهت احراز رتبه هاي برتر در مسابقات (مرحله استانی و کشوري) ضروري می باشد. )9
نصاب امتیاز آن ، کسب حدنفرات برترانتخابمالك نانچه تعداد شرکت کنندگان استانی در یک رشته کم باشد،گردد چ

.رشته می باشد
100از 80: براي کسب رتبه اول، امتیاز خوانی، ترتیل، مفاهیم و حفظ موضوعی هاي فصیححد نصاب امتیاز در رشته

باشد.می100از 75هاي دوم و سوم، امتیاز و براي کسب رتبه
 150هاي دوم و سوم، امتیاز و براي کسب رتبه200از 160: رتبه اول، امتیاز هاي حفظرشتهکلیه حد نصاب امتیاز در

باشد.می200از 
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(مد ظله العالی)فرهنگی عضو شوراي فرهنگی دفتر مقام معظم رهبري دستگاه هاي اسامی 

مبنی بر شرکت سـایر دسـتگاههاي فرهنگـی در ایـن     (مـد ظلـه العـالی)   هبري دفتر مقام معظم رشوراي فرهنگیِنظر*** با توجه به 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از سومین دوره این مسابقات جهت حضور در مسابقات قرآنی تسـنیم دعـوت   مسابقات قرآنی، 

بعمل آمد.

یف
حاتتوضیامتداد استانینام دستگاهرد

ندارددارد
نمایندگی خارج از کشور داردسازمان صدا و سیما1
سازمان تبلیغات اسالمی2
سازمان اوقاف و امور خیریه3
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ها4
حوزه هنري5
بنیاد شهید و امورایثارگران6
دانش آموزاناتحادیه انجمن هاي اسالمی 7
شوراي سیاستگذاري ائمه جمعه کشور8
بعثه مقام معظم رهبري9
ستاد اقامه نماز10
مرکز رسیدگی به امور مساجد11
**وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  *12
نمایندگی خارج از کشور داردسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی13
اسالمیدفتر تبلیغات 14
سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران15
دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی16
آستان قدس رضوي17
مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی18
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی19
موسسه پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمی20
و مرکز طبع قرآن کریمشوراي عالی قرآن 21
)ع(آستان حضرت عبدالعظیم 22
)س(آستان حضرت معصومه 23
(ره)موسسه آموزشی و پژوهشی حضرت امام خمینی 24
مرکز اسناد انقالب اسالمی25
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران26
دانشگاه جامع شاهد27
دانشگاه سوره28
انشگاه معارفد29
دانشگاه صدا و سیما30
مجمع ناشران انقالب اسالمی31
مجمع فعاالن مجازي انقالب اسالمی32
معاونت تبلیغ و آموزش هاي حوزه هاي علمیه33
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مراحل اجرایی طرح:

الف) اقدامات مربوط به قبل از برگزاري مسابقات :
(مجري : سازمان دارالقرآن الکریم).یل ستاد و برگزاري جلسات مربوطهتشک)1

(مجري : سازمان دارالقرآن الکریم).تعیین سیاستها و خط مشی برگزاري مسابقات)2

(مجري : سازمان دارالقرآن الکریم).تعیین وظایف ستاد و کمیته ها)3

(مجري : سازمان دارالقرآن الکریم).ت در مرحله استانی و کشوريتدوین آیین نامه، دستورالعمل اجرایی و فرمهاي داوري مسابقا)4

توجیه دستگاههاي فرهنگی)5
(مجري : سازمان دارالقرآن الکریم).پیش بینی زمان و مکان برگزاري مسابقات در دو مرحله استانی و کشوري)6

ب) اقدامات مربوط به مرحله استانی :
(مجري : سازمان دارالقرآن الکریم).و فرمهاي داوري مسابقات به استانهاارسال آیین نامه، دستورالعمل اجرایی)1

(مجري : سازمان دارالقرآن الکریم).به استانها هاي مسابقهپوستر و بروشورارسال چاپ و)2

(مجري : سازمان دارالقرآن الکریم).تهیه زیرنویس و تیزر تبلیغاتی و آنوس رادیویی و هماهنگی جهت پخش آن از صدا و سیما )3

سازمان دارالقرآن الکریم و اداره کل (مجري : پوسترها و بروشورها در سطح استان توزیع تبلیغات و اطالع رسانی بویژه از طریق )4
).تبلیغات اسالمی استان

(مجري : ما مرکز استان اهنگی جهت پخش آن از صدا و سیزیرنویس و تیزر تبلیغاتی و آنوس رادیویی و همپیگیري پخش)5
).اداره کل تبلیغات اسالمی استان

سازمان دارالقرآن الکریم و اداره کل تبلیغات اسالمی (مجري : انجام مصاحبه هاي خبري و انتشار اخبار مربوط به شروع ثبت نام مسابقات)6
).استان

).اداره کل تبلیغات اسالمی استان(مجري : ثبت نام از متسابقین )7

).اداره کل تبلیغات اسالمی استان(مجري : دارالقرآن الکریم اسامی متسابقین به سازمانترسال لیسا)8

).اداره کل تبلیغات اسالمی استان(مجري : پیش بینی مکان و زمان برگزاري مسابقه و اطالع رسانی به متسابقین و سازمان)9

قات به هیأت داوران و توجیه ایشان نسبت به شیوه و تحویل آیین نامه مساب)پس از تأیید سازمان(هماهنگی با داوران )10
).اداره کل تبلیغات اسالمی استان(مجري : داوري

).اداره کل تبلیغات اسالمی استان(مجري : فضاسازي محل برگزاري مسابقات و پیش بینی دکور و سیستم صوتی مناسب و ... )11

).سالمی استاناداره کل تبلیغات ا(مجري : برگزاري مسابقات مطابق برنامه )12

).اداره کل تبلیغات اسالمی استان(مجري : دارالقرآن الکریممعرفی برگزیدگان به سازمان)13

).اداره کل تبلیغات اسالمی استان(مجري : در قالب یک برنامه رسمی )پس از تأیید سازمان(تقدیر از برگزیدگان )14

).اداره کل تبلیغات اسالمی استانجري : (ماطالع رسانی به منتخبین استانها جهت حضور در مرحله کشور)15
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ي :ج) اقدامات مربوط به مرحله کشور

:ستاد اجراییدبیر
حداکثر زمان اجراءفعالیتعنوانردیف

ششماه قبل از مرحله استانیمسابقاتبرگزاري تشکیل ستاد1

ششماه قبل از مرحله استانیتعیین زمان براي انجام آنهاتهیه چک لیست از کلیه مراحل اجرایی و 2

ششماه قبل از مرحله استانیو ارائه به دبیر ستاد جهت ابالغ به کمیته هاتعیین وظایف کمیته هاي ستاد 3

در طول اجراي طرحبرگزاري جلسات عادي و فوق العاده ستاد4

در طول اجراي طرحها در صورت لزومجلسات مشترك با سایر کمیتهبرگزاري5

در طول اجراي طرحو ارسال رونوشت به رئیس و دبیر ستادبالغ مصوبات ستاد به کمیته هاا6

در طول اجراي طرحمصوبات مربوط به کمیته اجرایی و تبلیغاتو اجراياز سایر کمیته هاپیگیري مصوبات ستاد7

چهار ماه قبل از مرحله استانیبارائه به ستاد جهت تصویو مرحله استانی مسابقاتتنظیم دستورالعمل اجرایی 8

دو ماه قبل از مرحله استانیتبلیغاتی مسابقات به استانهانامه فنی، فرمهاي داوري، پوستر، بروشور و تیزرارسال دستورالعمل اجرایی، آیین9

دو ماه قبل از مرحله استانینام مسابقاتاعالم آغاز ثبت10

دو هفته قبل از مرحله استانیرنام در کل کشوجمعبندي آمار ثبت11

حین برگزاري مرحله استانیانجام هماهنگی هاي الزم و انجام امور اجرایی در حین برگزاري مسابقات استانی12

دو هفته پس از مرحله استانیاخذ گزارش کامل مرحله استانی مسابقات از استانها همچنین اخذ لیست نفرات حائز ورود به مرحله کشوري13

دو ماه قبل از مرحله کشوريتهیه بخشنامه هاي مربوط به مرحله کشوري مسابقات و ابالغ به استانها14

یکماه قبل از مرحله استانیمرحله کشوري مسابقاتاجرايجهت نیاز احصاي لوازم مورد15

کشوريیکماه قبل از مرحلهتهیه راهنماي مسابقات16

کشورياز مرحلهیکماه قبلپذیرشتهیه فرم17

کشوريیکماه قبل از مرحلهتهیه سین برنامه مربوط به مراسم افتتاحیه، مسابقات و مراسم اختتامیه18

کشوريیکماه قبل از مرحلهاعزام متسابقین به محل برگزاري مسابقاتوهماهنگی با استانها جهت تهیه بلیط هواپیما 19

کشوريیکماه قبل از مرحلهسم افتتاحیه و اختتامیه و اجراي مسابقاتدعوت از قاري، مجري و سخنران مرا20

رحله کشورياز مدو هفته قبلهیأت داوران و عوامل اجرایی به محل برگزاري مسابقات، منتخبین استانهاورود و خروج تهیه لیست 21

از مرحله کشوريیک روز قبلارائه فهرست متسابقین حاضر به کمیته داوريو پذیرش متسابقین22

حین برگزاري مرحله کشوريبرگزاري مسابقه فرهنگ قرآنی در طول مسابقات23

حین برگزاري مرحله کشوريبرگزاري مراسم افتتاحیه و اختتامیه24

مراسم اختتامیهاهداي جوایز برندگان25

حله کشورياز مرپسیک هفته الزحمه عوامل اجرایی و ...مبلغ حقو پرداخت تعیین 26

یکماه پس از مرحله کشوريتنظیم گزارش تفصیلی و نهایی اجراي طرح27
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:رسانی کمیته تبلیغات و اطالع
حداکثر زمان اجراءفعالیتعنوانردیف

سه ماه قبل از مرحله استانیطراحی سربرگ مکاتبات در ابعاد مختلف ویژه مسابقات1

دو ماه قبل از مرحله استانیابقات ویژه مرحله استانیآماده نمودن پوستر و بروشور مس2

دو ماه قبل از مرحله استانیآماده نمودن تیزر تبلیغاتی و آنوس رادیویی جهت تبلیغ مرحله استانی مسابقات3

یکماه قبل از مرحله استانیانجام مصاحبه و تشکیل کنفرانسهاي خبري ویژه مرحله استانی4

دو ماه قبل از مرحله کشورياتی و آنوس رادیویی ساخته شده در مرحله استانی جهت بهره برداري در مرحله کشورياصالح تیزر تبلیغ5

دو ماه قبل از مرحله کشوريارسال پیامکهاي اطالع رسانی به نفرات اول استانی6

وريیکماه قبل از مرحله کشانجام مصاحبه و تشکیل کنفرانسهاي خبري ویژه مرحله کشوري7

یکماه قبل از مرحله کشوريتهیه دعوتنامه مسابقات8

یکماه قبل از مرحله کشوريتهیه الواح تقدیر و یادبود مسابقات9

دو هفته قبل از مرحله کشوريهماهنگی و دعوت از مسئولین دستگاهها جهت حضور در مراسم افتتاحیه و اختتامیه10

یکماه قبل از مرحله کشورياختتامیهطراحی دکوراسیون مراسم افتتاحیه و11

یک هفته قبل از مرحله کشوريتبلیغات داخلی و پیرامونی محل برگزاري مسابقات و مراسم افتتاحیه و اختتامیه و محل اسکان میهمانان استانی12

حین برگزاري مرحله کشوريانجام امور خبري مسابقات13

حین برگزاري مرحله کشوريگزاريتهیه فیلم و عکس از تمامی مراحل بر14

تا  یک هفته پس از مسابقاتدبیر ستادتهیه گزارش عملکرد و ارائه به 15
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کمیته فنی
حداکثر زمان اجراءفعالیتعنوانردیف

طبق جدول زمانبنديهاشرکت در جلسات ستاد و جلسات مربوط به هماهنگی کمیته1

دو ماه قبل از مرحله استانیاي داورينامه فنی و فرمهتدوین آئین2

دو ماه قبل از مرحله استانیها و آماده نمودن قطعات،تهیه قرعه3

دو ماه قبل از مرحله استانیطراحی سواالت مسابقات مفاهیم ویژه مرحله استانی4

تانییکماه قبل از مرحله اسانجام هماهنگی الزم در خصوص برگزاري مرحله استانی مسابقات5

یکماه قبل از مرحله استانیها و تشکیل تیم داوري و توجیه آنانهماهنگی با استانها در خصوص دعوت از داوران مورد نیاز هریک از رشته6

حین برگزاري مرحله استانیجراي داوري مسابقات ویژه مرحله استانینظارت بر حسن ا7

تا  دو هفته پس از مسابقاتسبت به داوري در مرحله استانیرسیدگی به اعتراضات احتمالی شرکت کنندگان ن8

تا  دو هفته پس از مسابقاتتصحیح پاسخ نامه مسابقات مفاهیم مربوط به مرحله استانی9

10
تهیه و تدوین لیست نهایی متسابقین و امتیازات آنها در هر استان، لیست اسامی برگزیدگان مسابقات مرحله 

و نهایتاً ارائه به دبیر ستادت معرفی شده جهت حضور در مرحله کشورياستانی و لیست نفرا
تا  دو هفته پس از مسابقات

یکماه قبل از مرحله کشوريانجام هماهنگی الزم در خصوص برگزاري مرحله کشوري مسابقات11

یکماه قبل از مرحله کشوريطراحی کارنامه آموزشی 12

یکماه قبل از مرحله کشوريم ویژه مرحله کشوريطراحی سواالت مسابقات مفاهی13

یکماه قبل از مرحله کشوريدبیر ستادمسابقات در مرحله کشوري به مربوط به فرآیند برگزاريارائه سین برنامه14

15
ها و تشکیل تیم داوري و انتخاب کارشناسان ثبت نمرات و صدور دعوت از داوران مورد نیاز هریک از رشته

(برادران و خواهران) ویژه مرحله کشوريکارنامه
یکماه قبل از مرحله کشوري

از مسابقاتدو هفته قبلجهت اقدامدبیر ستادالزحمه داوران و اعالم به تعیین مبلغ حق16

17
تشکیل جلسات توجیهی براي داوران هر رشته به صورت جداگانه و تهیه و ابالغ وظایف داوران ویژه مرحله 

کشوري
از مسابقاتهفته قبلدو 

حین برگزاري مرحله کشوريها ویژه مرحله کشورينظارت بر حسن ا جراي داوري مسابقات و صدور  کارنامه18

حین برگزاري مرحله کشوريرسیدگی به اعتراضات احتمالی شرکت کنندگان نسبت به داوري ویژه مرحله کشوري19

حین برگزاري مرحله کشوريامتیازات آنها و معرفی برگزیدگان مسابقات در مرحله کشوريتهیه و تدوین لیست نهایی متسابقین و 20

حین برگزاري مرحله کشوريتصحیح پاسخ نامه مسابقات مفاهیم مربوط به مرحله کشوري21

تا  یک هفته پس از مسابقاتدبیر ستادتهیه گزارش عملکرد و ارائه به 22
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کمیته پشتیبانی :
حداکثر زمان اجراءفعالیتوانعنردیف

طبق جدول زمانبنديهاشرکت در جلسات ستاد و جلسات مربوط به هماهنگی کمیته1

سه ماه قبل از مرحله استانیچاپ سربرگ مکاتبات2

سه ماه قبل از مرحله کشوريپیش بینی مکان برگزاري مسابقات کشوري و اسکان متسابقین3

یکماه قبل از مرحله کشوريهاي مختلفخرید کاال و تجهیزات مورد نیاز کمیتهتهیه کلیه درخواستهاي4

یکماه قبل از مرحله کشوريمسابقاتالواح تقدیر و یادبودتهیه جوایز و 5

از مسابقاتدو هفته قبلارسال دعوتنامه ها6

از مسابقاته قبلدو هفتهماهنگی با حراست محل برگزاري و تامین مسائل امنیتی و اورژانسی7

از مسابقاتدو هفته قبلتامین نیروهاي الزم جهت تدارکات و پشتیبانی مراسم افتتاحیه و اختتامیه و برگزاري مسابقات8

از مسابقاتیک هفته قبلتامین و آماده سازي مکان برگزاري مسابقات و مراسم افتتاحیه و اختتامیه و اسکان میهمانان شهرستانی9

حین برگزاري مرحله کشوريتوزیع یادبودهاي عمومی و جوائز نفرات برگزیدهاري در همک10

حین برگزاري مرحله کشوريپذیرایی11

حین برگزاري مرحله کشوريپرداخت حق الزحمه داوران، عوامل اجرایی و فنی مسابقات12

ز مسابقاتتا  یک هفته پس اتهیه و ارائه گزارش عملکرد از خدمات ارائه شده13

کمیته نظارت و ارزشیابی :
حداکثر زمان اجراءفعالیتعنوانردیف

طبق جدول زمانبنديهاشرکت در جلسات ستاد و جلسات مربوط به هماهنگی کمیته1

سه ماه قبل از مرحله استانیتهیه طرح ارزشیابی2

در طول اجراي طرحطول اجراي مراحل مختلف مسابقاتدر هاي ستاد مرکزياخذ و تحلیل و بررسی گزارش عملکرد کمیته3

یکماه قبل از مرحله استانیاستانیتهیه فرمهاي ارزیابی و نظرخواهی از متسابقین در مرحله طراحی و 4

نامحین ثبتبازرسی و سرکشی از استانها جهت بررسی نحوه اطالع رسانی و تبلیغات5

حین برگزاري مرحله استانیرسی نحوه برگزاري مسابقات در مرحله استانیبازرسی و سرکشی از استانها جهت بر6

7
ها و تنظیم و استخراج نتایج نظرسنجیاستانهااز استانی)مرحله مربوط (بهفرمهاي ارزیابی و نظرخواهی اخذ

گزارشهاي آماري و تحلیلی از آن
یکماه پس از مرحله استانی

یکماه قبل از مرحله کشوريکشورينظرخواهی از متسابقین در مرحلهتهیه فرمهاي ارزیابی وطراحی و 8

9
و مراسم افتتاحیه و اختتامیه و کلیه موارد برگزاري مسابقاتتوزیع فرمها و نظارت برتامین نیروهاي الزم جهت 

جانبی
دو هفته قبل از مرحله کشوري

10
ها و تنظیم ه کشوري و استخراج نتایج نظرسنجیتوزیع فرمهاي ارزیابی و نظرخواهی از متسابقین در مرحل

گزارشهاي آماري و تحلیلی از آن
حین برگزاري مرحله کشوري



12

دو هفته پس از مرحله کشوريتهیه گزارش پایانی از فرایند نظارت و ارزشیابی در طول اجراي مسابقات و ارائه به دبیر ستاد   11

جدول کارنماي طرح

یف
زمانرد

مراحل اجرا

زمستانپاییزتابستانبهار
مجري یا مجریان

ین
ورد

فر

شت
یبه

ارد

داد
دادتیرخر
مر

یور
انمهرشهر
منديآذرآب
به

فند
اس

اداره کل تبلیغات اسالمی استانن نامهدریافت و مطالعه آیی1

اداره کل تبلیغات اسالمی استانتبلیغات و اطالع رسانی2

رسانی تالوتپایگاه اطالعثبت نام از متسابقین3

4
تمهیدات، پیش بینی و آماده 
سازي مکان برگزاري مرحله 

استانی مسابقات
یغات اسالمی استاناداره کل تبل

5
جلسه توجیهی با داوران 
مرحله استانی مسابقات

اداره کل تبلیغات اسالمی استان

6
برگزاري مرحله استانی 

مسابقات
اداره کل تبلیغات اسالمی استان

7
ارسال اسامی برگزیدگان 
مرحله استانی به سازمان 

دارالقرآن الکریم
اداره کل تبلیغات اسالمی استان

8
برگزاري مراسم اختتامیه 
مرحله استانی مسابقات

اداره کل تبلیغات اسالمی استان

9
تمهیدات، پیش بینی و آماده 
سازي مکان برگزاري مرحله 

کشوري مسابقات
سازمان دارالقرآن الکریم

10
جلسه توجیهی با داوران و 

اجرایی مرحله کشوري عومال
مسابقات

سازمان دارالقرآن الکریم

11
برگزاري مرحله کشوري 

مسابقات
سازمان دارالقرآن الکریم

12
اعالم نتایج و تعیین نفرات 
برگزیده مرحله کشوري 

مسابقات
سازمان دارالقرآن الکریم

13
برگزاري مراسم اختتامیه 

له کشوري مسابقاتمرح
سازمان دارالقرآن الکریم

سازمان دارالقرآن الکریمتهیه و تدوین گزارش نهایی14
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 کرد مسابقات :هزینهجدول

الف) مرحله استانی :
ها در هر استانمیانگین هزینه

ها(ریال)جمع هزینهریز محاسبات (ریال)عناوینردیف

هزینه هاي اجرایی مشترك با مسابقات تالوت1
کرد آیین نامه اجرایی مسابقات تالوت)(مطابق جدول هزینه

 --- ---

000/000/151جوایز که پیش تر بیان گردیدنفر طبق جدول 69مسابقاتهدایاي برگزیدگان2
9.000.000ریال2.000.000ریال+3.000.000ریال+4.000.000هدایاي سه خانواده برتر3

000/000/160جمع کل (ریال)

ي :مرحله کشور)ب
ها(ریال)جمع هزینهریز محاسبات (ریال)عناوینردیف

مشترك با تالوتتوزیع پوسترها و بروشورها در سطح استانرسانیتبلیغات و اطالع1
مشترك با تالوت--- تامین و آماده سازي محل برگزاري مسابقه2
مشترك با تالوتگروه2× روز2× نفر 10× ریال 000/000/5و مجريه داورانحق الزحم3
مشترك با تالوت--- اختتامیهبرگزاري مراسم هاي افتتاحیه و 4
000/000/150جوایز که پیش تر بیان گردیدنفر طبق جدول 30هدایاي برگزیدگان5
000/000/30حلو30× ریال 000/000/1الواح تقدیر برگزیدگان6
000/000/600نفر200× روز 3× ریال000/1/ 000اسکان مدعوین استانی7
000/000/200نفر200× ریال 000/000/1مدعوینهزینه ایاب و ذهاب 8
000/000/150نفر200× ریال 000/250×  روز 3)شامپذیرایی (9
000/000/25روز3× نوبت در روز 2× ریال 000/20× نفر 200)بین برنامه هاپذیرایی (10

000/000/155/1جمع کل (ریال)


