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 تعاليباسمه

 کلیات و شیوه نامه اجرای برنامه 

 1400در سال  ستاییون شهری و رآو پایش خانه های قررصد 

 مقدمه  -1

تر علفهم السییی   بفت آموزشیییی تر تروی  و تق فر فرهنر قرآن و اه به عنوان کارآمدترین مراکز فرهنگی و  خانه های قرآن

شند تا بتوانند نقش محوری و بی بدی   ستاندارت با سطح کفففت و ا شور باید واجد باالترین  ستهای قرآنی ک سفا جامقه و اجرای 

سقه و تق فر فرهنر و مقارف قرآن و اه  بفت  س   خوت را تر تو به یابی تست جهتبه بهترین وجه م کن ایفا ن ایند. علفهم ال

و مسییتند به مفات تسییتورالق   اجراضیا طییواب  و خانه های قرآن به عنوان متولی سییاماندهی  سییازمان تارالقرآن الکریم این مهم

تر بدو تاسفس ای قرآن خانه هریزی امر نظارت و ارزیابی بفنی و برنامهموظف به پفش خانه های قرآن ومقررات تأسفس و فقالفت 

 باشدمی تشکلهاو حفن فقالفت آنها و نفز هدایت و ح ایت و رسفدگی به تخلفات احت الی این 

 

 اهداف کلّی  -2

تبلفغ و »و « آموزش ع ومی»اسنات راهبرتی  1با اصول و اهداف خانه های قرآنهای سنجش مفزان ه سوضی و انطباق برنامه -1

 مصوب شورای توسقه فرهنر قرآنی « تروی 
 قرآن به صورت مفدانی با خ  مشی واحد. خانه هایهای الز  تر فقالفت احراز ویژگی -2
 تهی آن با نفازها و مطالبات جامقه.و ت ش ب نظور بهبوتا ارتقاء و جهت خانه های قرآنارزیابی سطح خدمات  -3
های ک ی و ها و بهبوت و ارتقاء شاخصو ت ش جهت افزایش توان ندی خانه های قرآنسایی نقاط طقف و قوت ع لکرت شنا -4

 و مقرفی الگوهای موفر. خانه های قرآنبندی هاا رتبهها و نفز تحلف  فقالفتکففی راستی آزماضی و اعتبار سنجی گزارش
 و سفر تحوالت آنها بر اساس مقفارهای تقریف شده. خانه های قرآن ایهمتقن از ع لکرت و فقالفت اط عات بانك تهفه -5
 ها. بهسازی روند تخصفص و توزیع صحفح منابع مالیا امکاناتا خدمات و منابع انسانی تر جهت اجرای وظایف و برنامه -6

  افزایش اعت ات ع ومی و رطایت مخاطبان
 

  اهداف عملیاتی  )کمی و کیفی( -3

  تارای مجوز استانشهری و روستایی  قرآنهای  خانهت امی  مفدانی فقالفتارزیابی و پایش 

  

                                                 
 نامه آمده است.اهداف مدنظر تر ط اضم شفوه - 1
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  چکیده طرح -4

ست از طریر  خانه های قرآنت امی ارزیابی از  ست. مرحله نخ شده ا س می تر تو مرحله تقریف  سازمان تبلفغات ا تحت نظارت 

س  مدیران  شوت به ارزیابی مفدانی  خانه های قرآنخوتاظهاری و تک ف  فرمهای مدنظر تو خانه و مرحله تو  آن که مربوطه می 

 صورت گرفت.  1400 تو  سال بوته است و تر نف ه 50ر مرحله نخست حداق  که امتفاز آنها ت های قرآنی

 نقش دستگاه ها و نهادها -5
 نقش نام واحد ردیف

 مسئول راهبری و نظارت بر برنامه تر ستات های مرتمیمقاونت ارتباطات و توسقه مشارکت 1

 برنامه تر استاناجرای مسئول  و کارشناسان قرآنی استاناتاره امور قرآنی استان  2

 مسئول پفگفریا تریافت گزارشات استانی و تجزیه و تحلف  پایش های مرتمیمشارکتاتاره ک  توسقه  3

 اجرایی  و تقویم مراحل -6
  زمان اجرا مسئول اجرا مراحل اجرا ردیف

 1400 مرتات های مرتمیاتاره ک  توسقه مشارکت ب غ تستورالق   ها به استانهاا  .1

 1400 شهریور اتارات ک  استانها قرفی ارزیابان از سوی استانهام  .2

 1400 شهریور های مرتمیاتاره ک  توسقه مشارکت زینش و تأیفد ارزیابانگ  .3

 1400 شهریور های مرتمیاتاره ک  توسقه مشارکت ریافت اط عات مرحله نخست ارزیابی )خوتاظهاری( و تحلف  آنهات  .4

 1400 مهر های مرتمیاتاره ک  توسقه مشارکت موزش و توجفه ارزیابانآ  .5

 1400 بانآ اط عات ریزی و فناوریمقاونت برنامه هفه نر  افزار یا سامانه ارزیابی مرحله تو ت  .6

 1400 بانآ های مرتمیاتاره ک  توسقه مشارکت غاز مرحله تو  ارزیابیآ  .7

 1400 ذرآ های مرتمیاتاره ک  توسقه مشارکت ریافتا تحلف  و امتفازتهی نتای  مرحله تو ت  .8

 1400 تی های مرتمیاتاره ک  توسقه مشارکت  ع بندی و سطح بندی نتای  مراح  اول و تو ج  .9

 1400 تی های مرتمیاتاره ک  توسقه مشارکت خانه های قرآنع   نتای  و صدور کارنامه هر ا  .10

 1400 به ن سازمان تارالقرآن الکریم های برتررتبهخانه های قرآن تارای شویر ت  .11

 

 مالحظات اجرایی )نکات مهم، مقررات عمومی و ضوابط خاص( -7
 موطوعات زیر مورت توجه و ارزیابی بازرسفن قرار خواهد گرفت: خانه های قرآنتر ارزیابی مفدانی 

 و میزان اثر بخشی آنهاخانه قرآن و اساسنامه خانه قرآن مبتنی بر نوع خانه های قرآن کمیت و کیفیت فعالیت الف( 
  هارعایت تکالیف قانونی، استانداردهای تعریف شده، ضوابط، مقررات و دستورالعملب( 
 و حقوق و مزایای آنانخانه قرآن کمیت و کیفیت منابع انسانی ج( 
 های دولتی و عمومی و نحوه مصرف آنتوسط دستگاهخانه قرآن های صورت گرفته از میزان حمایتد( 
 خانه قرآن تکریم ارباب رجوع و میزان رضایتمندی مخاطبان از  ه(
 های شاخص و قهرمانان قرآنی، تولیدات علمی و پژوهشی، محصوالت قرآنی و ...تربیت چهرههای ابتکاری، نقاط ضعف و قوت، طرح و برنامه و(
 و تجهیزات اداری و آموزشی آنخانه قرآن مکان استقرار و فعالیت  ز(

 سایر موضوعات اختصاصی حسب مأموریت محوله ح(
 نکته:

 اسناتی صورت گرفته )مراح  اول و تو ( خواهد بوت.های مفدانی و ا برآیند ارزیابیخانه قرآن نتفجه ع لکرت هر  –1

ت به سایر خانه های قرآن استان و نسبخانه قرآن صورت گرفته نسبت به تقففن نقش و اثر بخشی فقالفت هر  تر ارزیابی –2

 گرتت.تر استان و کشور( نفز اقدا  میخانه قرآن تقففن سطح و رتبه کشور )
 

 

 اع   خواهد شد.  خواهد بوت که جزضفات متقاقباً تفاهم نامه ه کاری فی مابفنمطابر  :نحوه هزینه کرد و نرخنامه  -8


