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 مقدمه 

در  علیهم السالم  بیت  در ترویج و تعمیق فرهنگ قرآن و اهلبدیل خود  با توجه به نقش بی  قرآن و عترتهای  خانه

های خود برخوردار  از هموارترین مسیر برای توسعه فعالیتباید    ، های قرآنی کشورو اجرای سیاست  جامعه اسالمی 

حصول به این نقطه مطلوب  . کنند د را ایفا  سطح کیفیت باشند تا بتوانند نقش محوری خو ترینمطلوب  واجد بوده و 

ها و  ها، چالشها، تهدیدها، قوتها، فرصتو ترسیم مسیر راه، نیازمند اطالع دقیق از وضعیت موجود است. ظرفیت

راه وصول به قله مطلوب و هرگونه    قیقهای قرآن و عترت از جمله موضوعاتی است که ترسیم د روی خانهموانع پیش

واقعیت  به  یابی  دست  جهتلذا  ها است.  ریزی برای شتاب بخشی به پیمودن مسیر، متأثر از آنگذاری و برنامهسیاست

تالش برای تنظیم سند تحول  و    بیماری کرونا  عبه ویژه پس از شیوهای قرآن و عترت  موجود در عرصه فعالیت خانه 

ب  افقدر   و  های قرآن و عترت در دستور کار سازمان  ، پایش خانههای مربوطفعالیت  توسعهلند مدت  میان مدت 

سپاری امور اجرائی به مردم و جلب مشارکت  برونامعان نظر به ضرورت    ،در این میاندارالقرآن الکریم قرار گرفت.  

های  نظارت، توانمندسازی بخشگذاری، هدایت و  گری به سیاستاز تصدی   حاکمیتتغییر نقش    عمومی در مسیر 

بوده  نیز  های سازمان دارالقرآن الکریم  . موضوعی که طی دو دهه اخیر در اولویتنماید ضروری میمختلف جامعه  

متعاقب رصد و ارزیابی موفق مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت در سال گذشته که برای نخستین    بر این اساس   است.

ریزی  گذاری و برنامه سیاستهای  به شناخت دقیق وضع موجود و ایجاد زمینهبار در کشور صورت پذیرفته و منتج  

 به منظور:  و نیز  مذکور سنگگرانبا الهام از تجربه   و  واقعی در این بخش گردید 

 های گوناگون کشور ظرفیتفرهنگ خوداظهاری در پایش  تقویت الف( 

 مشارکت در ارزیابی ها و تشویق آنان به  جلب همکاری مدیران خانهب( 

روی  آوردها و موانع احتمالی پیشها، استعدادها، دستبانک اطالعاتی جامع از توانائیو به روز رسانی  تهیه  د(  

 و عترت   های قرآنخانه

از   ارزیابی خانهنخستین گام  اظهاری  خودارزیابی و خود  با عنوان  های قرآن و عترت کشور«»طرح پایش و 

ها برای  قدمی خانهو پیشاظهاری فرصت مغتنمی برای خودکنترلی خودریزی گردید. برنامه های قرآن و عترت خانه

اعتماد حاکمیت و تجلی همسوئی و همراهی  خودارزیابی، استعدادیابی و محاسبه عملکردها   تقویت  از یک سو و 

بدون تردید فعاالن قرآن و عترت که خود از سرچشمه زالل ثقلین فعاالن قرآنی با حاکمیت از سوی دیگر است.  

اند و برای اعتالء معارف ناب وحیانی کمر همت بسته و مجاهدانه عمر و سرمایه زندگی را در این  سیراب گردیده

تعریف شده و  های  اند در نهایت صدق و خلوص، مساعی خویش را در تکمیل شاخصر نورانی مصروف داشتهمسی

قرار گرفته،    السالم علیهم ها بکار خواهند بست. امید آنکه مرضی درگاه قدس ربوبی و حضرات معصومین  انعکاس واقعیت 

 و مشارکت بعنوان باقیات الصالحات برای آنان منظور گردد.    تالش این 

 اهی مردمی معاونت ارتباطات و توسعه مشارکت

 اهی مردمیتوسعه مشارکت کل اداره
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 تعاریف بخش اول( 

 رود. ها و عبارات اختصاری مندرج در این دستورالعمل در معانی زیر به کار میهواژ: ماده اول 

 دارالقرآن الکریم  سازمان: سازمان 

 اعم از شهری و روستائی خانه قرآن و عترت: خانه

 های تعریف شده در موعد مقرر خانه قرآن و عترت و تکمیل شاخص: ابراز اطالعات خوداظهاری

 

 اهداف و محدوده  بخش دوم( 

،  هامدیران خانهحاکمیت به برون سپاری بخشی از اختیارات  تفویض و   اظهاری عالوه برخوداستقرار نظام : ماده دو

 شده است: بینی پیش برای نیل به اهداف ذیل 

 و تسهیل امر ارزیابی  ها خانهگیری از ظرفیت سازی، ایجاد انگیزه، بهرهفرهنگ -1

 ها  مدیران خانه  ییو پاسخگو یو اجتماع  یقانون  یریپذ تیداوطلبانه و مسئول  کردیرو ت یتقو -2

و  -3 تعامل  و   تقویت  سازمان  بین  متقابل  توأخانه  رابطه  اعتماد طرفین،  بر حسن  مبتنی  و ها  با همسویی    م 

برای مشارکت   و   هاخانه همراهی  ارایه گزارش دقیق  و   در  از طوالنی شدن  به حداقل رساندن    جلوگیری 

 فرآیند ارزیابی و نظارت  

   منابع انسانی، مالی و زمان صرف شدهجویی در صرفه -4

 هاخانهه و فراگیر ارزیابی و نظارت اجرای آسان، سریع، دقیق، یکپارچ -5

 مردمی   بخش حداکثری خدمات غیر حاکمیتی به واگذاری  -6

 استانداردها، مقررات و انتظارات حاکمیت نسبت به  ان مدیرنگرش آشنائی و ارتقا  -7

 ها مندی مدیران و کارآئی خانهافزایش رضایت -8

 های قرآنی مردمی یابی تشکلتقویت سیستم ممیزی، پایش و ارز -9

 ها اتقان اطالعات و نظام دریافت، ثبت و تحلیل آن -10

 ها مشارکت مدیران در ارتقاء کیفی خدمات خانه -11

العمل بوده و الزم  اساس این دستور  اظهاری برمشمول خود   علیهم السالم  های قرآن و عترتخانهتمامی  :  ماده سه

لذا بدواً از همراهی و قبول مسئولیت و مشارکت    در فرآیند مذکور شرکت نمایند.    ن شدهاست در مدت زمان تعیی

 شود. های قرآن و عترت قدردانی میهمه مسئولین خانه

 

 علیهم السالم  های قرآن و عترتبخش سوم( فرایند اجرایی خوداظهاری خانه 

های قرآن  ( خانهمدیرانمؤسسان )و یا  توسط  در بازه زمانی این دستورالعمل    اظهاریفرآیند اجرایی خود:  چهارماده  

 گیرد: به ترتیب ذیل انجام می علیهم السالم  و عترت

 www.telavat.irبخش »پایش و ارزیابی« پایگاه اطالع رسانی سازمان به آدرس ورود به  .1

   السالمعلیهم  قرآن و عترت هایخانهمطالعه دستورالعمل خوداظهاری  .2

 خانه قرآن و عترت و مسئولین آن اطالعات  تکمیل .3

http://www.telavat.ir/
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 های ارزیابیتکمیل شاخص  .4

 ارسال اطالعات  .5

محترم  ه:  تبصر  می خانه مسئولین  پاسخ  دریافت  و  احتمالی  اشکاالت  و  ابهامات  رفع  با  ها جهت  توانند 

 .  تماس حاصل فرمایند 021-66955913و یا  021-66955976و    021-66955918   های شماره تلفن 

 قبل از تکمیل اطالعات به نکات زیر دقت فرمائید:   : ماده پنج

های همراه هوشمند قابل  های قرآن و عترت به سهولت از طریق گوشی سامانه رصد و پایش خانه  . 1

 دسترسی و پاسخگوئی است. 

-و غیر از نکاتی که برای معرفی توانمندی   - قرآن و عترت، محرمانه بوده  های  تمامی اطالعات خانه  . 2

و در بانک اطالعات سازمان دارالقرآن    - شود ای خانه قرآن و عترت به عموم عالقمندان منعکس می ه 

 الکریم نگهداری خواهد شد. 

به   . 3 از اطمینان از مقصود سئوال، نسبت  با دقت مالحظه و پس  را  لطفا اطالعات درخواست شده 

ارائه پاسخ متناسب و یا انتخاب گزینه صحیح اقدام فرمائید. بدیهی است در صورت تردید نسبت  

مربوط   کارشناسان  از  را  آن  پاسخگوئی  از  قبل  سئوال،  فهم  توسعه    – به  کل  اداره  در  مستقر 

 استعالم نمائید.   - بند فوق مندرج در  های  ای مردمی به شماره ه مشارکت 

از   .4 و عترتپایش خانهمنظور  قرآن  از  های  در   ظرفیت فعلی، اطالع  لذا  و عترت است.  قرآن  خانه 

بدیهی است در برخی سئواالت خاص    مدنظر قرار گیرد.   مکان فعلیو نیز    وضعیت فعلی،  گوئیپاسخ

 نیز درج گردد.  1399مشخص شده، باید وضعیت خانه در سال 

های تعریف شده وجود نداشته و یا عالقمند هستید برای روشن شدن  چنانچه پاسخ شما در گزینه  .5

شده  بینی  دقیق موضوع، توضیح تکمیلی ارائه نمائید محلی برای این توضیحات در پایان سئواالت پیش

 است. 

 تالش گردد برای درج اطالعات خانه قرآن و عترت از عبارات و جمالت کوتاه و شفاف استفاده شود.  .6

  فقط نام خانه مطابق با آنچه در پروانه فعالیت درج شده است برای درج نام خانه قرآن و عترت،   .7

»خانه قرآن و عترت  های معمول همانند  پیشوند ناقص و یا اضافه کردن    درج قید شده و از  بطور کامل  

 گردد. خودداری   و یا هرگونه پسوند ....« 

« اطالعات شما ثبت و به  ارسالپس از تکمیل اطالعات و پاسخگوئی به سئواالت، با انتخاب گزینه »   .8

 شود. صفحه مدیریت سامانه منتقل می

از ورود به آن، حتی در صورت قطع شدن   .9 به نوعی طراحی شده است که پس  شبکه  سامانه رصد 

را پس از اتصال به شبکه انتخاب    ارسالتوانید به تمامی سئواالت پاسخ فرمائید لکن گزینه  اینترنت، می

 نمائید تا اطالعات منتقل شوند.

آدرس  های شما به  ای از سئواالت و پاسخپس از تکمیل اطالعات و انتخاب گزینه ارسال، نسخه .10

شود. در صورت نیاز به تکمیل،  اید ارسال مینمودهایمیل که آن را در پاسخگوئی به سئواالت درج  

در همین نسخه    ویرایشبا انتخاب گزینه    30/7/1400توانید تا تاریخ  های خود میتغییر یا اصالح پاسخ

 ارسال شده، نسبت به اعمال تغییرات الزم اقدام نمائید.
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با توجه به ضرورت اجتناب از ثبت تکراری اطالعات یک خانه قرآن، سامانه به طور خودکار    تذکر مهم:

نماید. لذا حتماً دقت فرمائید  کند را حذف می اطالعاتی را که یک خانه قرآن برای مرتبه دوم، بارگذاری می

که در نسخه ارسالی   –های داده شده، از گزینه ویرایش اطالعات  در صورت نیاز به تکمیل یا اصالح پاسخ

است موجود  شما  ایمیل  از    - به  و  نموده  اطالعات  استفاده  مجدد  بارگذاری  برای  سامانه  به  ورود جدید 

 خودداری فرمائید.

دسترسی شما  در حین تکمیل اطالعات، عالقمند به خروج موقت از سامانه باشید و یا    چنانچه . 11

با اتصال مجدد به  الت سامانه ادامه دهید و  و به تکمیل سئوا به اینترنت قطع شود، نگران نباشید  

 ، گزینه ارسال را انتخاب نمائید. شبکه اینترنت 

ها، لطفا پس از اتمام پاسخگوئی و قبل از ارسال اطالعات،  ضمن تأکید بر پاسخگوئی همه شاخص  . 12

تکمیل  ها  های خود را از ابتدا تا انتها مرور کرده و مطمئن شوید که همه شاخص یک مرتبه پاسخ 

 « را انتخاب فرمائید. ارسال شده و نیز پاسخ صحیح داده شده است. حاال با اطمینان خاطر گزینه » 

 

 .باشد می  1400/ 30/7 لغایت  6/1400/ 15از تاریخ   هامدت زمان خوداظهاری خانه  :ششماده 

  نمایند   مشارکت  هار فرآیند خوداظهاری و تکمیل و ارسال شاخص ی که در موعد مقرر دهائخانه:  هفتماده  

ها  رفته، اقدام آنگ  تقدیر قرار   نامه تشویقات مورد تشویق و هاساس شیو   بر   ن الکریمطرف سازمان دارالقرآ  از

 بعنوان امتیاز در ارزیابی لحاظ خواهد شد.
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 گردد:های ارزیابی که در سامانه درج است در ادامه ایفاد میهای قرآن، شاخص برای آشنائی مدیران محترم خانه

  مدیر                              گوی سئواالت ارزیابی:       مؤسس  پاسخ*

 اطالعات خانه قرآن 
 شهر:                         روستا:                         شهرستان:                               استان:       

 

 روستائی:        نوع خانه قرآن و عترت: شهری                            :خانه قرآن و عترتنام 
 

 : پروانه فعالیت  تاریخ دریافت اولینو  سال تاسیس
 

 :فعالیتپروانه  شماره و تاریخ اعتبار
 

 :  آدرس و تلفن
 

 : کدپستی 

 خیر                      بله      آیا خانه قرآن و عترت هم اکنون فعال است؟

 خیر                  بله     در صورت غیر فعال بودن، آیا قصد تجدید و ادامه فعالیت خانه قرآن و عترت را دارید؟ -

 در صورت پاسخ منفی، چنانچه موضوع شخصی نیست دلیل آن را درج نمائید. -

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

 مهم ********  -******** مهم

 مؤسس/ مدیر محترم 
ندارید،  در آینده    اآن رفعالیت  غیر فعال بوده و قصد تجدید و ادامه  کامالً  چنانچه خانه قرآن و عترت شما  

 فرمائید.  پاسخ مالحظه و الزم نیست به بقیه سئواالت پاسخ فرمائید. در غیر اینصورت، لطفاً بقیه سئواالت را 

 مشخصات مؤسس 
 

  مجرد                              متأهل                                زن              : مرد جنسیت

 

            :                                شماره ملی                  :                                                  نام پدر:              نام و نام خانوادگی 
 

                کارشناسی                    فوق دیپلم                         دیپلم                        زیر دیپلم  مدرک تحصیلی: 

                       دکترا         کارشناسی ارشد 

                     تسنن                      تشیع  مذهب:                               رشته تحصیلی:

 سطوح عالیه حوزه علمیه          حوزه  2سطح          حوزه   1مدرک حوزوی: سطح 

 علیهم السالمهای ارزیابی خانه قرآن و عترت فرهنگی قرآن و عترت ( شاخص بخش چهارم
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 : )در صورت اشتغال در غیر از خانه قرآن و عترت(شغل
 

 های پیام رسان عضو )جهت ارسال پیام(  نام شبکه                            تلفن همراه:

WhatsApp              telegram          ایتا              بله               سروش          هیچکدام                                                                                         

   خیر               است؟ بله   یک نفرمدیر و مؤسس *آیا 
 ( باشد لطفا به سئواالت زیر پاسخ فرمائید.در صورتی که مدیر، شخصی غیر از مؤسس می)

 مشخصات مدیر 
 

 :  شماره ملی :                      نام و نام خانوادگی :                                                  نام پدر
 

                کارشناسی                   فوق دیپلم                        دیپلم            زیر دیپلم  مدرک تحصیلی:  
          دکترا         کارشناسی ارشد 

                          تسنن                      تشیع مذهب:                               رشته تحصیلی:
 سطوح عالیه حوزه علمیه          حوزه  2سطح          حوزه   1مدرک حوزوی: سطح 

 :)در صورت اشتغال در غیر از خانه قرآن و عترت(شغل 
 

 تجوید مقدماتی               خوانی  فصیح                 خوانی  روان                دارای مدرک قرآنی:  روخوانی    - 

       2و    1ترجمه و مفاهیم سطح                صوت و لحن پیشرفته                   صوت و لحن پایه             تجوید عالی 
تربیت معلم                  خوانی  تربیت معلم روخوانی و روان            آموزشیار                         4و   3ترجمه و مفاهیم سطح  

     تربیت معلم مفاهیم         تربیت معلم آموزش قرآن به خردساالن                تربیت معلم حفظ                 تجوید  
                                        سایر ........................................ 

 با مؤسس:   مدیر نسبت 
 

 : های پیام رسان عضو )جهت ارسال پیام( نام شبکه                            همراه:تلفن 
WhatsApp              telegram          ایتا              بله               سروش          هیچکدام        

 اطالعات ملک خانه قرآن و عترت

 مالکیت مکان خانه قرآن و عترت:  -

     ...............(..... ) متعلق به ............. اداری و سازمانی                      شخصی  

    جد، حسینیه، کتابخانه، فرهنگسرا و ....(ومی همانند مس )اماکن عمعمومی  

                        مترمربع    100بیش از  :  )فضااای آموزشاای و اداری تخصاایص یاافتاه باه خااناه قرآن و عترت(مساااحات خااناه قرآن و عترت    -

   مترمربع   50تا  30بین                                                      مترمربع   100تا  50بین 

                                       مترمربع 15کمتر از                                                       مترمربع  30تا   15بین 



8 
 

 اطالعات مخاطبان

 ........... نفر :  در فضای حقیقی و مجازی(  یکسال اخیرخانه قرآن و عترت )طی مخاطبان   تعداد  -

 نفر ........مرد:                                        نفر .........:                 زن:  خانه قرآن و عترتجنسیت مخاطبان   -

   ؟است زیر چگونهسنی های  شما در گروه محدوده سنّی مخاطبان  -

 ......... نفرسال:     7الف( زیر 

 ......... نفر   سال: 16تا   8  ب(

 ......... نفر سال:  30تا    17ج(  

  ......... نفرسال به باال:  30د(  

ها، مسااابقات،  سااال گذشااته در رویدادهای قرآنی همانند جشاانواره 3قرآن آموزان خانه قرآن و عترت طی  آیا   -

        خیر       اند؟ بله  های رسمی قرآنی، شرکت نمودهها و سایر برنامهها، آزموننمایشگاه

 اند؟ای کسب نمودهدر صورت پاسخ مثبت، آیا رتبه  -

   تر  بله، رتبه در ساطوح پائین         بله، رتبه شاهرساتانی               بله،  رتبه اساتانی                 بله، رتبه ملی  

و    4و   3بله، کساب گواهینامه رسامی درجات            حفظ، قرائت و تدریس    2و1بله، کساب گواهینامه رسامی درجات 

                                                 اند هائی کسب ننمودهخیر، چنین رتبه            حفظ، قرائت و تدریس    5

 )در حال حاضر( اطالعات کارکنان

 تعداد حقوق بگیران: .............. نفر                           ............ نفر  :()غیر از مؤسستعداد کارکنان   -

        خیر           بله    قرارداد مکتوب با کارکنان دارد؟آیا خانه قرآن و عترت   -

             کنندهمکاری می کامالً رایگان تمامی همکاران بطور :    کارکنان خانه قرآن و عترت  حقوق و مزایای  -

تمام کارکنان                ولی توافقی اسات   ،حقوق و مزایا کمتر از حد قانونی               شاودپرداخت می طبق قانون  

  هستند   *از بستگان درجه یک

   شوند. *پدر، مادر، همسر و فرزندان بستگان درجه یک محسوب می

 اند؟آیا کارکنان رأساً از سوی خانه قرآن و عترت بیمه تأمین اجتماعی شده  -

     فاقد بیمه                  کارکنان   %50کمتر از                کارکنان   %50بیش از               همه کارکنان 

    خانه، کارمند مشمول بیمه ندارد 

   مربی ندارم         خیر        بله    نمائید؟استفاده می   *آیا از مربیان توانمند و دارای مدرک معتبر قرآنی   -
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ها رسایده باشاد.  آن  های مسائول قرآنی صاادر شاده و یا به تأییدشاود که از ساوی دساتگاه**مدرک معتبر قرآنی به مدارکی گفته می

                                                                                 اند. های اساتید قرآنی شاخص استان از این جملهنامههای صادره از سوی مؤسسات شاخص و برتر استان و نیز معرفیگواهینامه

 اطالعات مالی

 از چه طریق است؟ های جاری خانه قرآن و عترتتأمین هزینه  -

 مؤسس و مدیر  وجوه شخصی                                   عرضه خدمات و دریافت شهریه  

 های دولتی  مساعدت                                                               کمک خیّرین 

 ارائه خدمات خانه قرآن و عترت:  -

    استه  منطق  عرف با مطابقهریه  شدر برابر دریافت         نیمی از خدمات رایگان است          تماماً رایگان است  

       استه  منطق عرف  هریه کمتر ازشدر برابر دریافت 

 (1400و  1399های )طی سال  فعالیت خانه قرآن و عترت

 فصیح خوانی               روخوانی و روانخوانی          های زیر فعال است؟خانه قرآن و عترت در کدام برنامه  -

      آموزش تجوید                 آموزش خردساالن                حفظ قرآن کریم             ترجمه و مفاهیم قرآن

   مفاهیم، احکامبرگزاری مسابقات حفظ، قرائت،         آموزش مداحی           البالغه، صحیفه سجادیه آموزش نهج 

   جلسات سخنرانی دینی و تربیتی برگزاری                     برگزاری جلسات دائمی قرآن و محافل انس با قرآن

 .................................................................................:  )با ذکر فعالیت(سایر                  قرآنی   -عرضه محصوالت فرهنگی 

  ساعت   15؟ بیشتر از   (1399میانگین فعالیت خانه قرآن و عترت طی یک هفته )در سال   -

                                                                         ساعت   5کمتر از                ساعت   10تا  5بین                  ساعت   15تا  10بین 

  ساعت   15( ؟ بیشتر از 1400میانگین فعالیت خانه قرآن و عترت طی یک هفته )در سال   -

                                                                         ساعت   5از  کمتر               ساعت   10تا  5بین                  ساعت   15تا  10بین 

های قرآن و عترت در استان شما برگزار شده است؟  سازی ویژه مدیران خانههای آموزشی و توانمندآیا تاکنون دوره  -

  خیر         بله

های توانمندسازی ویژه مدیران شرکت  عترت شما تاکنون در دورهدر صورت پاسخ مثبت، آیا مدیر خانه قرآن و    -

   خیر         بله کرده است؟ 

 خیر      کم        متوسط       آیا خانه قرآن و عترت )با نام خود( در فضای مجازی فعالیت دارد؟     زیاد  -

               خدمات و فعالیتی دارد؟    برنامه آموزشی  خانه قرآن و عترت در فضای مجازی چه  -

 عرضه خدمات و محصوالت           ها مبادله اطالعات با سایر تشکل                      رسانی عمومی اطالع

 ................................ سایر 
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 های قرآن و عترت چه پیشنهادی دارید؟ برای هماهنگی، پیگیری و رفع مشکالت خانه -

 ها های قرآن و عترت جهت پیگیری مطالبات آن تشکیل شبکه مرکزی ) با عناوین اتحادیه، مجمع یا ...( ویژه خانه 

 های اجتماعی جهت مبادله اخبار و اطالعات ذیربط  رسانپیامهای قرآن در های مجازی بین خانهایجاد شبکه

 ای با رئیس اداره امور قرآنی استان و رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان برگزاری جلسات منظم دوره

 ای با مدیر کل تبلیغات اسالمی استان برگزاری جلسات منظم دوره

 های قرآن و عترت استان برگزاری جلسات ساالنه خانه

 سایر: .....................................

سایل، زلزله و شایوع بیماری کرونا، برای امداد رساانی یا کمک   خانه قرآن و عترت در حوادث اجتماعی اخیر همانند  -

 به مستمندان اقدامی داشته است؟

های مردمی و ارساال به آوری کمکبله، جمع          بله، حضاور در مناطق حادهه دیده و امداد رساانی               خیر

بله، ضدعفونی                    بله، تهیه و تولید ماسک و توزیع بین نیازمندان                                دیده  مناطق آسیب

      سایر ..................................................               و گندزدائی معابر و اماکن عمومی  

 اید؟ ................ ها، چه کردهو برای تحقق آن دانیدهای قرآنی را چه می مطالبات رهبری در حوزه فعالیت  ها واولویت   -

 ................  اید؟چه راهکارهائی برای جذب مخاطب داشته  -

 خیر          بله اید؟  آیا با مدارس اطراف خانه قرآن و عترت ارتباط برقرار کرده  -

در صاورت پاساخ            خیر          اید؟  بله ای داشاتهبرای تربیت قرآنی نیروهای مساتعد محله برنامه برنامه  -

 هائی؟ ..............مثبت، چه برنامه

 خیر          های خانه قرآن و عترت مستندسازی شده است؟ بله آیا تجربیات و خالقیت  -

 رعایت قوانین و مقررات

 خیر               بله  آیا پروانه فعالیت خانه قرآن و عترت هنوز اعتبار دارد؟  -

 خیر              بله    اید؟در صورت اتمام اعتبار خانه قرآن و عترت، اقدامی برای تمدید اعتبار آن نموده  -

 تعامل خانه قرآن و عترت

  ماه قبل  3آخرین بازدید کارشناس / رابط قرآنی شهرستان از خانه قرآن و عترت شما؟ کمتر از   -

  بیش از دو سال قبل           بین یک تا دو سال قبل         سال قبل تا یک 7بین         ماه قبل   6تا  3بین 

  تاکنون بازدیدی نبوده 
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  ماه قبل  3آخرین بازدید رئیس اداره امور قرآنی از خانه قرآن و عترت شما؟ کمتر از   -

  بیش از دو سال قبل           بین یک تا دو سال قبل         سال قبل تا یک 7بین         ماه قبل   6تا  3بین 

   تاکنون بازدیدی نبوده 

 (1398شیوع بیماری کرونا )سال    اطالعات اجمالی خانه قرآن و عترت قبل از

 تأهیر بیماری کرونا )در صورت تأهیر( بر:

             تأهیری نداشته              الف( تعداد مخاطبان خانه قرآن و عترت:         افزایش یافته 

          به صفر رسیده                       بسیار کمتر شده 

                                                                                                 شود  اجاره آن به سختی تأمین می                       ب( مکان خانه قرآن:            به صاحب ملک مسترد شده 

 تأهیری نداشته 

  ها متوقف شده  تمامی فعالیت                          کاهش یافته  هاها:    برنامهج( کمیت و نوع فعالیت

      تأهیری نداشته           ها به فضای مجازی منتقل شده برخی برنامه

             

 :تتوضیحات احتمالی مسئولین خانه قرآن و عتر

 

 

 مهستی از همراهی و مشارکت شما ممنون

 اهی مردمیتوسعه مشارکت معاونت ارتباطات و


