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 تعاليباسمه

 کلیات و شیوه نامه اجرای 

 1400در سال  یقرآن یها¬تشکل رانیمد یاز آموزش و توانمند ساز تیحمابرنامه 

 مقدمه  -1
سازمان ایفا می کند. مدیران سازمان متناسب  دیریت بعنوان شاخص ترین عامل انسانی، نقش بسیار مهمی را در تأمین اهداف یکم

شوند که بمنظور هماهنگی با آن،  شرایط جدیدی مواجه می  ضعیت و  شد تکنولوژی و تغییر و تحوالت بوجود آمده، همواره با و با ر

ان با اهمیت ای و تجارب مدیرباشببند. بنابراین تقویت و ینی سببازی دانش  ر های میهای ویژهنیازمند کسببب معمومات و تص ببص

شی مدیریت، بدور از  مایت سازمانها و نیز اثر بص سعه و تحوالت  شت تو ست. باید توجه دا ست و آموزش بعنوان ا شی نی های آموز

تص  ی و مهارت های الزم برای اجرای صحیح  –وسیمه تأمین و بازسازی ساختار این تجارب، وظیفه پر کردن خالء معمومات  نی 

دارد. در این میان آموزش مدیران قرآنی کشببور و روز آمد کردن دانش مدیران قرآنی هی یکی از ضببرورتهای مسببلولیتها را بر دوش 

شرایط جدید اجتماعی، هجمه ست.  شور ا های متعدد و نوظهور های ممون و الینقطع اعتقادی و بروز پدیده وزه  عالیتهای قرآنی ک

سازی مدیران قرآنی  سی  رهنگی، لزوم آموزش و توانمند  سا شهای ا سوی دیگر یکی از رو شرایط  عمی دوچندان می کند. از  را در 

برداری از نتایج پژوهشببها و مطالعات  رهنگی و قرآنی، آموزش کاربردی آن به مدیران قرآنی تو م با تشببوی  به مطالعه و تحقی  بهره

سائ شنا ست هدایت بهینه امور قرآنی و  ست. بدیهی ا ضوعات مبتال به ا صر اً با اتکاء به پیرامون مو ی و ر ع نیازهای قرآنی جامعه، 

باشببد. از این رو عالقه نسبببت به  عالیتهای قرآنی بدون توجه و تجهیز به مهارتهای عممی و تص بب ببی مدیریت قرآنی ممکن نمی

همراه با نوآوری  آموزش "بمنظور پاسصگوئی به این ضرورت، سازمان دارالقرآن الکریی نیاز مدیران مؤسسات قرآنی تحت پوشش به 

شهای قرآنی و در  "و خالقیت شر کمی و کیفی آموز سی و م رّح خود در ن سا را مورد توجه جدی قرار داده و بر پایه مأموریتهای ا

راستای  مایت از  عالیتهای مؤسسات قرآنی مردمی، نسبت به تهیه برنامه آموزش مدیران مؤسسات قرآنی اقدام نموده و در راستای 

شان، کارگاهف پیشتحق  اهدا سطح دانش مدیریتی ای سازی مدیران گفته و تقویت بنیۀ  کری، عممی مدیران و ارتقای  های توانمند 

 های قرآنی را در دستور کار خود قرار داده است.تشکل

 

 اهداف کلّی  -2

« تبمیغ و ترویج»و « آموزش عمومی»اسناد راهبردی  1های مؤسسات با اصول و اهدافسنجش میزان همسوئی و انطباق برنامه -1

های هیأت رسیدگی در عرصه ساماندهی مؤسسات م وب شورای توسعه  رهنگ قرآنی و نیز میزان انطباق و تحق  سیاست

 قرآن و عترت.
 وا د.های الزم در  عالیت مؤسسات  رهنگی قرآن و عترت عمیهی السالم به صورت میدانی با خط مشی ا راز ویژگی -2
 دهی آن با نیازها و مطالبات جامعه.ارزیابی سطح خدمات موسسات و تالش بمنظور بهبود، ارتقاء و جهت -3
های کمی و کیفی ها و بهبود و ارتقاء شاخصشناسایی نقاط ضعف و قوت عممکرد مؤسسات و تالش جهت ا زایش توانمندی -4

 بندی مؤسسات و معر ی الگوهای مو  .ها، رتبهتها و نیز تحمیل  عالیراستی آزمائی و اعتبار سنجی گزارش
 موسسات و سیر تحوالت آنها بر اساس معیارهای تعریف شده. هایمتقن از عممکرد و  عالیت اطالعات بانک تهیه -5
 ها. بهسازی روند تص یص و توزیع صحیح منابع مالی، امکانات، خدمات و منابع انسانی در جهت اجرای وظایف و برنامه -6

 اعتماد عمومی و رضایت مصاطبان مؤسسات ا زایش
 

 

 

                                                 
 نامه آمده است.ضمائی شیوهاهداف مدنظر در  - 1
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  چکیده طرح -3
های قرآنی از سوی دیگر، مقرر گردید در مر مه نصست اجرای طرح، سو و تعدد تشکلبا توجه به ضرورت آموزش مدیران از یک

های آموزشی تعریف شده بشرح دستورالعمل مربوط  را طی دوره های قرآن و عترت،مدیران عامل مؤسسات و نیز مدیران خانه

ه، مدیران داخمی، مدیران شعبات، بازرسان و ... نیز مجاز نمایند. بدیهی است سایر مدیران مؤسسات اعی از رئیس و اعضاء هیأت مدیر

ایند. در صورت قبولی در آزمونهای پایان های مر مه نصست شرکت نمخواهند بود در صورت تمایل با پرداخت بصشی از هزینه، در دوره

سطح تعریف شده و مدت مفید هر  3های آموزشی مدیران در . دورهگردددوره، گواهینامه سطح مدنظر به قبول شدگان اعطاء می

 باشد.ساعت می 14دوره 

 

 نقش دستگاه ها و نهادها -4
 نقش نام واحد ردیف

 مسلول راهبری و نظارت بر برنامه در ستاد های مردمیاداره کل توسعه مشارکت 1

 اقدام در خ وص دوره های مجازیمسلول  مین محتواأوهش و تژکل پاداره  

 و نظارت بر برنامه در استان مسلول اجرا اداره امور قرآنی استان  2

مسلول پیگیری، دریا ت گزارشات استانی و صدور گواهینامه قبول  های مردمیاداره کل توسعه مشارکت 3

 شدگان

 

 (در صورت حضوری بودن دوره ها)اجرایی  و تقویم مراحل -5
  زمان اجرا مسئول اجرا مراحل اجرا ردیف

 1400 مرداد های مردمیاداره کل توسعه مشارکت تهیه دستورالعمل های الزم  1
 1400 مرداد هامعاونت ارتباطات و توسعه مشارکت ابالغ دستورالعمل ها به استانها 2
 1400تا آذر  شهریور هااداره کل تبمیغات اسالمی استان هاها و برگزاری دورهتشکل راخوان مدیران  3
 1400دی  هااداره کل تبمیغات اسالمی استان ارسال نتایج دوره به سازمان دارالقرآن الکریی 4
 1400بهمن  های مردمیاداره کل توسعه مشارکت بررسی نتایج و صدور گواهینامه قبول شدگان 5

 تذکر مهم: در صورت برگزاری دوره ها در سامانه، مراتب متعاقباً از سوی اداره کل پژوهش و تأمین محتوا اعالم خواهد شد. 
 

 مالحظات اجرایی )نکات مهم، مقررات عمومی و ضوابط خاص( -6
در صورت برگزاری برنامه به صورت مجازی، الزم است اداره امور قرآني استان با اداره کل پژوهش و تأمین محتوای  -1

آن الکریم جهت انجام مراحل ثبت نام، شرکت در کالسها و برگزاری آزمون و دیگر مراحل اجرایي سازمان دارالقر

از  یدستورالعمل بهره بردارطرح بر بستر سامانه ملي آموزش مجازی قرآن و عترت)ع( اقدام نماید. )مطابق مفاد 

با هماهنگي اداره کل یاد شده ؛ در این حالت، هزینه های مربوطه قرآن و عترت)ع( یآموزش مجاز يسامانه مل

محاسبه و به حساب مؤسسه مجری سامانه واریز خواهد شد. )جزئیات در هماهنگي های مربوطه تبیین خواهد 

در صورتي که اداره امور قرآني استان قصد استفاده از سامانه دیگری را دارد با رعایت استانداردها و سرفصل  گردید(

 شرایطدر صورت وجود همچنین امکان این امر نیز وجود دارد.  مياداره کل مشارکت های مردهای مورد تأیید 

الزم است  مياداره کل مشارکت های مردبرگزاری حضوری دوره ها، با رعایت سرفصل ها و استانداردهای مورد نظر 

  مزبور هماهنگي به عمل آید.  کل دارهابا 

ای شرکت نماید و در صورت عدم حضور و یا عدم قبولي در آزمون یارانه تواند در هر دورهبار ميهر مدیر صرفًا یك -2

 پایاني این دوره، حضور و یا شرکت در هر دوره و آزمونهای پایاني مستلزم پرداخت هزینه مربوطه خواهد بود.
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های آموزش مدیران امری شایسته و منوط به پرداخت غیر از مدیر عامل، حضور سایر مدیران مؤسسات در دوره -3

 نیمي از هزینه دوره خواهد بود.

تر از نبود مؤسسات قرآني است. زنندهارائه گواهینامه و مجوز مدیریت فعالیتهای قرآني به فرد فاقد صالحیت آسیب -4

 ها نیز صحیح نیست.غیر منطقي در تأیید صالحیتهر چند وسواس و حساسیت 

مالك قبولي فرد در دوره، آزمونهای پایان دوره است. لذا مدرسان و کارشناسان محترم قرآني به هیچ وجه نباید 

 متأثر شخصیت حقیقي و حقوقي و یا سوابق فعالیت شرکت کنندگان در دوره باشند.

 از سوی سازمان اعالم خواهد شد.  و نحوه هزینه کرد متعاقباًنرخنامه 
 

  
 
 


