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"راه هاست هدایت می کندتردید این قرآن به راهی که استوارترینبی"

» 9آیه -سوره اسراء« 

مقدمه
به شمار ی از وظایف تمام آحاد جامعه اسالمهاي فرهنگی و ترین ضرورتفراگیري قرآن کریم و آشنایی و انس با مفاهیم نورانی آن از مهم

و تأکیدات گسترده مقام قرآن کریمواالي هاي وزهتوسعه و نشر آمدرقرائت و حفظ آیات وحیبا توجه به جایگاه ،خصوصرود. در این می
با توجه بهبتوانند روري است قاریان عزیز ، ضمبنی بر آشنایی حافظان و قاریان  با ترجمه و مفاهیم قرآن کریم(مد ظله العالی)معظم رهبري
و به مخاطب نیز القاء کنندرا مفاهیماین ، مناسباز الحانبا استفاده ،یاتضمن درك معانی آتالوت کنند و کریمه را آیات ،معنا و مفهوم

.آگاهی داشته باشندند،نمایتالوت میکه بر معنا و مفهوم آیاتیاز حفظ، کریمتالوت آیات نورانی قرآنحافظان گرانقدر قرآن کریم نیز ضمن 
بر اساس وظایف و ماموریتهاي اساسی تبلیغات اسالمی از این رو سازمان دارالقرآن الکریم به عنوان حوزه تخصصی فعالیتهاي قرآنی سازمان 

مسابقات قرآنیومین دوره س"کریمو حافظان قرآن قاریان و ارتقاء سطح توانمنديکریمهاي قرآنی و کیفی آموزشجهت توسعه کمدر خود 
برگزار می نماید.و قرائت ( تحقیق )پیوسته، حفظ کل ) جزء15حفظ (در رشته هاي را"تالوت

اهداف
ترغیب قاریان قرآن کریم به حفظ آیات قرآن و فهم معانی آن و ارائه تالوت هاي زیبا با محوریت القاء معانی آیات به شنونده.)1
ترغیب حافظان قرآن کریم به فهم معانی آیات قرآن.)2
دررقابتی سالم و ارزشمندجوان ونوجوانویژه قاریان و حافظان قاریان و حافظان بهشور قرآنی وزمینه الزم براي حضور ایجاد)3

و زمینه سازي جهت شناسایی ، رشد و هدایت استعدادهاي قرآنی.

مشخصات طرح
(تحقیق)قرائتجزء ، حفظ کل و15در رشته هاي حفظ"الوتت"ومین دوره مسابقات قرآنی د:عنوان طرح
اسالمی سراسر کشورکل تبلیغاتداراتاهمکاري با الکریم و سازمان دارالقرآن:مجري طرح

1394ماه رتی31ماه لغایت خرداد15زمان ثبت نام :
رسانی تالوتپایگاه اطالعاز طریق نحوه ثبت نام :
1394ماه شهریورمرحله استانی :زمان برگزاري

)عالم می گرددها ات اسالمی استانمکان دقیق از سوي ادارات کل تبلیغامراکز استانها (:مکان برگزاري مرحله استانی 
1394ماه آذرمرحله کشوري :زمان برگزاري

عموم عالقه مندان:گروه هدف 
+
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،)مدیر ارتباطاتستاد(اجرایی ، دبیر معاون ارتباطات و فناوري اطالعات)رئیس ستاد(: ستاد برگزاري مسابقاتساختار
، کمیته دفتر ریاست و روابط عمومی)(مدیر، کمیته تبلیغات و اطالع رسانی(معاون آموزش و پژوهش)کمیته فنی

.(مدیر طرح و برنامه)و کمیته نظارت و ارزیابی(معاون پشتیبانی)پشتیبانی

رشته هاي مسابقه
رشتهرده سنیجنسیت

آقایان
قرائت تحقیقحفظ کلجزء پیوسته15حفظ سال16باالي 
قرائت تحقیقحفظ کلجزء پیوسته15حفظ سال16پایین 

قرائت تحقیقحفظ کلجزء پیوسته15حفظ سال16باالي هاخانم

جوایز مسابقه
:در مرحله استانی

مخاطبانعناوین رشته هاردیف
هدیه رتبه اول 

(ریال)
هدیه رتبه دوم 

(ریال)
هدیه رتبه سوم 

(ریال)
جزء پیوسته15حفظ 1

سال16برادران باالي 
3.500.0003.000.0002.500.000

4.000.0003.500.0003.000.000کلحفظ 2
3.500.0003.000.0002.500.000قرائت3
جزء پیوسته15حفظ 4

سال16برادران زیر 
3.000.0002.500.0002.000.000

4.000.0003.500.0003.000.000کلحفظ 5
3.000.0002.500.0002.000.000قرائت6
جزء پیوسته15حفظ 7

سال16اهران باالي خو
3.000.0002.500.0002.000.000

4.000.0003.500.0003.000.000کلحفظ 8
3.000.0002.500.0002.000.000قرائت9

:يدر مرحله کشور
مخاطبانعناوین رشته هاردیف

هدیه رتبه اول 
(ریال)

هدیه رتبه دوم 
(ریال)

هدیه رتبه سوم 
(ریال)

جزء پیوسته15حفظ 1
سال16برادران باالي 

10.000.0008.500.0007.000.000
15.000.00012.500.00010.000.000کلحفظ 2
10.000.0008.500.0007.000.000قرائت3
جزء پیوسته15حفظ 4

سال16برادران زیر 
8.000.0007.000.0006.000.000

15.000.00012.500.00010.000.000کلحفظ 5
8.000.0007.000.0006.000.000قرائت6
جزء پیوسته15حفظ 7

سال16خواهران باالي 
8.000.0007.000.0006.000.000

15.000.00012.500.00010.000.000کلحفظ 8
8.000.0007.000.0006.000.000قرائت9
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هاي مسابقهویژگی
(تحقیق) :ائت) ویژگی هاي مسابقه قرالف

تالوت تحقیق از حفظ و براساس قطعات منتخب در هر دو  مرحله استانی و کشوري می باشد.)1
تسلط بر ترجمه قطعات مذکور.)2
آزمون ترجمه از قطعات مذکور برگزار می شود و امتیازِ آن با مسابقه قرائت جمع خواهد شد.)3

:سال 16برادران باالي قطعات منتخب گروه
براي مرحله کشوريپایان آیهبراي مرحله استانیپایان آیهشروع آیهرهنام سوردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

:سال16سال و خواهران باالي 16برادران پایین قطعات منتخب گروه
براي مرحله کشوريان آیهپایبراي مرحله استانیپایان آیهشروع آیهنام سورهردیف

1
2
3
4
5
6
7
8

:سال(برادران وخواهران)16جزء پیوسته باال و پایین 15حفظ ویژگی هاي مسابقه )ب
زء ) ج3بایست به ترجمه آیات مربوط به (جزء پیوسته قرآن کریم می15شرکت کنندگان این رشته، عالوه بر حفظ )1

اول محفوظات ارائه شده نیز تسلط کافی داشته باشند.
امتیاز آزمون ترجمه با امتیاز مسابقه حفظ جمع خواهد شد.)2

:سال (برادران وخواهران)16حفظ کل باال و پایین ویژگی هاي مسابقه )ج
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) جزء دوم قرآن 5بایست به ترجمه آیات مربوط به (شرکت کنندگان این رشته، عالوه بر حفظ کل قرآن کریم می)1
کریم نیز تسلط کافی داشته باشند.

امتیاز آزمون ترجمه با امتیاز مسابقه حفظ جمع خواهد شد.)2

نکات حائز اهمیت
برگزار خواهد شد.) جزء پیوسته، حفظ کل و قرائت 15هاي حفظ (در رشتهو این مسابقات در دو مرحله استانی و کشوري )1
آموزش دائمیجلسات، پوستر و بروشور مسابقات، بیندر سطح استانو تبلیغات اطالع رسانیعالوه بر الزم است)2

توزیع گردد.قرآن کریم استان
در صورت لزوم، ادارات تبلیغات اسالمی شهرستانها، می توانند قبل از برگزاري مسابقات استانی، با دعوت از یکی از )3

فته و افراد توانمند به مرحله استانی اعزام شوند. در صورت اساتید قرآنی شهرستان، از شرکت کنندگان، تست اولیه گر
انجام این روند، اخذ تست از قاریان و حافظان شناخته شده شهرستان، ضرورتی ندارد.

باشد.می» حفظ«یا » قرائت«هر فرد فقط مجاز به شرکت در یکی از رشته هاي )4
زم از جمله آماده سازي محل برگزاري مسابقات، هماهنگی با ادارات کل تبلیغات اسالمی استان ها ، با انجام تمهیدات ال)5

ها و رشته هاي مذکور در سطح استان هاي استانی و ...  مسابقات را در گروهداوران، دعوت از مردم و مسئولین و چهره
اهد نمود. برگزار نموده و  پس از تعیین نفرات برگزیده توسط هیات داوران ، طی مراسمی جوایز ایشان را اهدا خو

لذا تأکید ضروري می باشد.(مرحله استانی و کشوري)کسب حد نصاب امتیاز جهت احراز رتبه هاي برتر در مسابقات)6
نصاب امتیاز ، کسب حدمالك انتخاب نفرات برتر،تعداد شرکت کنندگان استانی در یک رشته کم باشدمی گردد چنانچه

.آن رشته می باشد
هاي دوم و سوم، امتیاز و براي کسب رتبه120از 100امتیاز براي کسب رتبه اول، قرائت : حد نصاب امتیاز در رشته

باشد.می120از 95
هاي دوم و و براي کسب رتبه230از 200جزء : رتبه اول، امتیاز 15کل و حفظ هاي حفظحد نصاب امتیاز در رشته

باشد.می230از 195سوم، امتیاز 
، رتبه اول هر رشته را جهت شرکت در مرحله کشوري به سازمان ، ادارات کل تبلیغات اسالمیانیدر پایان مرحله است)7

نمایند.دارالقران الکریم معرفی می
باشد. هزینه ایاب و ذهاب متسابقین از شهرستانها به محل برگزاري مرحله استانی مسابقات، بر عهده خود متسابقین می)8
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حمراحل اجرایی طر:

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

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

م).(مجري : سازمان دارالقرآن الکریتعیین وظایف ستاد و کمیته ها)3

(مجري : سازمان دارالقرآن الکریم).تدوین آیین نامه، دستورالعمل اجرایی و فرمهاي داوري مسابقات در مرحله استانی و کشوري)4

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

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

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

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

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

(مجري : از صدا و سیما مرکز استان اهنگی جهت پخش آن زیرنویس 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 الکریماسامی متسابقین به سازمانرسال لیستا)8

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

ن نامه مسابقات به هیأت داوران و توجیه ایشان نسبت به شیوه و تحویل آیی)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

).ل تبلیغات اسالمی استاناداره ک(مجري : برگزاري مسابقات مطابق برنامه )12
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).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 استان(مجري : حله کشوراطالع رسانی به منتخبین استانها جهت حضور در مر)15

ي :ج) اقدامات مربوط به مرحله کشور

:ستاد اجراییدبیر
حداکثر زمان اجراءفعالیتعنوانردیف

ششماه قبل از مرحله استانیمسابقاتبرگزاري تشکیل ستاد1

ششماه قبل از مرحله استانینجام آنهاتعیین زمان براي اتهیه 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 ستادابالغ مصوبات ستاد به کمیته ها6

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

چهار ماه قبل از مرحله استانیرائه به ستاد جهت تصویباو 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 استانینام در کل کشورمار ثبتجمعبندي آ11

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

ته پس از مرحله استانیدو هفاخذ 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

کشوريیکماه قبل از مرحلهپذیرشه فرمتهی17

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 مرحلهري، مجري و سخنران مراسم افتتاحیه و اختتامیه و اجراي مسابقاتدعوت از قا20

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

یک روز قبل از مرحله کشوريمیته داوريارائه فهرست متسابقین حاضر به کو پذیرش متسابقین22

حین برگزاري مرحله کشوريبرگزاري مسابقه فرهنگ قرآنی در طول مسابقات23
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حین برگزاري مرحله کشوريبرگزاري مراسم افتتاحیه و اختتامیه24

مراسم اختتامیهاهداي جوایز برندگان25

از مرحله کشوريپسیک هفته ...الزحمه عوامل اجرایی ومبلغ حقو پرداخت تعیین 26

یکماه پس از مرحله کشوريتنظیم گزارش تفصیلی و نهایی اجراي طرح27

: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 استانیودن پوستر و بروشور مسابقات ویژه مرحله استانیآماده نم2

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

ییکماه قبل از مرحله استانانجام مصاحبه و تشکیل کنفرانسهاي خبري ویژه مرحله استانی4

دو ماه قبل از مرحله کشورياصالح تیزر تبلیغاتی و آنوس رادیویی ساخته شده در مرحله استانی جهت بهره برداري در مرحله کشوري5

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

یکماه قبل از مرحله کشوريانجام 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 کشوريسیون مراسم افتتاحیه و اختتامیهطراحی دکورا11

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 کشوريعکس از تمامی مراحل برگزاريتهیه فیلم و 14

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 استانینامه فنی و فرمهاي داوريآئینتدوین2

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

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

یکماه قبل از مرحله استانیانجام 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 مسابقاتحتمالی شرکت کنندگان نسبت به داوري در مرحله استانیرسیدگی به اعتراضات ا8

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

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

و نهایتاً ارائه به دبیر ستاداستانی و لیست نفرات معرفی شده جهت حضور در مرحله کشوري
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 کشوريسواالت مسابقات مفاهیم ویژه مرحله کشوريطراحی13

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

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

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

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

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

کشوري
از مسابقاتدو هفته قبل

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 کشوريیست نهایی متسابقین و امتیازات آنها و معرفی برگزیدگان مسابقات در مرحله کشوريتهیه و تدوین ل20
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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

ته پشتیبانی :کمی
حداکثر زمان اجراءفعالیتعنوانردیف

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 مختلفتهیه کلیه درخواستهاي خرید کاال و تجهیزات مورد نیاز کمیته4

یکماه قبل از مرحله کشوريمسابقاتالواح تقدیر و یادبودتهیه جوایز و 5

از مسابقاتدو هفته قبلارسال دعوتنامه ها6

از مسابقاتدو هفته قبلیتی و اورژانسیهماهنگی با حراست محل برگزاري و تامین مسائل امن7

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

از مسابقاتبلیک هفته قتامین و آماده سازي مکان برگزاري مسابقات و مراسم افتتاحیه و اختتامیه و اسکان میهمانان شهرستانی9

حین برگزاري مرحله کشوريتوزیع یادبودهاي عمومی و جوائز نفرات برگزیدههمکاري در 10

حین برگزاري مرحله کشوريپذیرایی11

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

تا  یک هفته پس از مسابقاتشدهتهیه و ارائه گزارش عملکرد از خدمات ارائه13

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 طرحدر طول اجراي مراحل مختلف مسابقاتهاي ستاد مرکزيتهاخذ و تحلیل و بررسی گزارش عملکرد کمی3

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 استانیکشی از استانها جهت بررسی نحوه برگزاري مسابقات در مرحله استانیبازرسی و سر6

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
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یکماه قبل از مرحله کشوريکشوريتهیه فرمهاي ارزیابی و نظرخواهی از متسابقین در مرحلهطراحی 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 ی از متسابقین در مرحله کشوري و استخراج نتایج نظرسنجیتوزیع فرمهاي ارزیابی و نظرخواه

گزارشهاي آماري و تحلیلی از آن
مرحله کشوريحین برگزاري 

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

ل کارنماي طرحجدو
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اداره کل تبلیغات اسالمی استانن نامهالعه آییدریافت و مط1

اداره کل تبلیغات اسالمی استانتبلیغات و اطالع رسانی2

رسانی تالوتپایگاه اطالعثبت نام از متسابقین3

4
تمهیدات، پیش بینی و آماده 

مرحله سازي مکان برگزاري 
مسابقاتاستانی 

اداره کل تبلیغات اسالمی استان

5
جلسه توجیهی با داوران
مرحله استانی مسابقات

اداره کل تبلیغات اسالمی استان

6
مرحله استانی برگزاري 

مسابقات
اداره کل تبلیغات اسالمی استان

7
ارسال اسامی برگزیدگان

به سازمان مرحله استانی
آن الکریمدارالقر

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
یهی با داوران و جلسه توج

عومال اجرایی مرحله کشوري 
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
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 کرد مسابقات :هزینهجدول

الف) مرحله استانی :

ها(ریال)جمع هزینهریز محاسبات (ریال)عناوینردیف
000/000/5توزیع پوسترها و بروشورها در سطح استانمسابقاترسانیت و اطالعتبلیغا1
000/000/5--- اتتامین و آماده سازي محل برگزاري مسابق2
000/000/20نامه حق الزحمه فعالیتهاي قرآنی در سالجاريمطابق آیینمسابقاتحق الزحمه داوران3
000/000/5الری1.000.000× نفر 5عوامل اجرایی4
000/000/80جوایز که پیش تر بیان گردیدنفر طبق جدول 27مسابقات تالوتهدایاي برگزیدگان5
000/000/2ریال20.000× نفر 100وعدهپذیرایی میان6
000/000/8ریال80.000× نفر 100پذیرایی ناهار (در صورت لزوم)7

000/000/125جمع کل (ریال)

ي :کشورمرحله )ب
ها(ریال)جمع هزینهریز محاسبات (ریال)عناوینردیف

000/000/100توزیع پوسترها و بروشورها در سطح استانرسانیتبلیغات و اطالع1
000/000/100--- تامین و آماده سازي محل برگزاري مسابقه2
000/000/200هگرو2× روز2× نفر 10× ریال 000/000/5و مجريحق الزحمه داوران3
000/000/10--- اختتامیهبرگزاري مراسم هاي افتتاحیه و 4
000/000/250جوایز که پیش تر بیان گردیدنفر طبق جدول 27هدایاي برگزیدگان5
000/000/25لوح27× 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

000/000/750/1جمع کل (ریال)

13
ري مراسم اختتامیه برگزا

مرحله کشوري مسابقات
سازمان دارالقرآن الکریم

سازمان دارالقرآن الکریمتهیه و تدوین گزارش نهایی14


