باسمهتعالي

شیوهنامه اجرایی برنامه
شناسایی و تقویت فعالیتهاي قرآنی هیئات مذهبی
مشخصات
شناسايي و تقويت فعاليتهاي قرآني هيئات مذهبي

عنوان برنامه
معاونت

واحد مجري

دفتر
مديريت

سابقه اجرا

ده ساله
عالمت* بزنيد)

جغرافياي اجرا

گروه هدف

معين

ارتباطات

دفتر
مديريت

سنوات اجرا (ذكر كنيد)

زمان پيشبيني

از

سابقه ندارد

شده براي اجرا

تا

عنوان عرصه

استناد به سند

ارتباطات و امور استانها

واحد /واحدهاي

معاونت

4

نحوه اجرا

شماره هدف
شماره راهبرد

1

شماره راهكار

2

سراسر كشور(عالمت* بزنيد)

*

(عالمت * بزنيد)

متمركز (ستادي)
استاني
مشاركتي

تداوم اجرا(عالمت

در طول سال

* بزنيد)

يكساله و مقطعي

استان يا استانهاي( ...نام ببريد)

مستمر و ادامهدار

عموم مردم

دستورالعمل اجرايي

(ذكر كنيد)

محرم و صفر سال 69

*

فصلي

همه استانها(عالمت* بزنيد)

مخاطبان خاص

آموزش و پژوهش

هيئات مذهبي شاخص

ضمايم طرحنامه

*

جدول تسهيم
فرمها و جداول موردنياز

ساير (نام ببريد)

چكيده طرح
سازمان دارالقرآن الكريم در نظر دارد با همكاري ادارات كل تبليغات اسالمي استان ها نسبت به شناسايي هيئات مذهبي شاخص و
بهره گيري از ظرفيت و توان باالي اين تشكل ها در تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه براي ارائه آموزش هاي قرآني اقدام نموده
و با تهيه و توزيع بسته ها و اقالم قرآني مناسب ،زمينه راه اندازي فعاليت هاي قرآني در اين هيئات را فراهم نمايد.
اهداف
 – 1شناسايي هيئات مذهبي شاخص و تأثيرگذار در سطح استان كه تاكنون در امور قرآني فعال نبوده اند.
 – 2راه اندازي فعاليت هاي قرآني در هيئات مذهبي از طريق توزيع اقالم و بسته هاي قرآني مورد نياز

1

برنامهريزي عملياتي مراحل اجرا ،وظايف مجريان و زمانبندي

رديف
1
2
9
4
5
9
7
8

مراحل

مسئول اجرا

زمان اجرا

مقطع زماني

(مسئول اجراي هر مرحله اعم از واحد مجري ،معين،

پيش

حين

پس از

دستگاهها و مراكز ،ادارات كل استان ها و ...دقيقاً ذكر شود)

ازاجرا

اجرا

اجرا

شناسايي و معرفي هيئات مذهبي شاخص و اثرگذار كه در امور قرآني فعال نيستند

ادارات كل تبليغات اسالمي استان ها

*

1969/4/1

دريافت اسامي هيئات مذهبي شاخص از معاونت فرهنگي سازمان تبليغات اسالمي

معاونت ارتباطات و امور استانها

*

1969/4/1

1969/4/22

تطبيق و بررسي ظرفيت و توانايي هيئات مذهبي معرفي شده

معاونت ارتباطات و امور استانها

*

1969/4/22

1969/4/91

تهيه بستههاي آموزشي و اقالم قرآني مورد نياز

معاونت ارتباطات و امور استان ها

*

1969/4/22

1969/4/91

و ارسال آن به استان ها

معاونت آموزش و پژوهش

ازتاريخ

تاتاريخ

1969/4/22

توزيع بسته هاي آموزشي بين هيئات مذهبي

ادارات كل تبليغات اسالمي استان ها

*

1969/5/1

نظارت ستادي بر نحوة استفاده از بستههاي مذكور

ادارات كل تبليغات اسالمي استان ها

*

ايام ماه محرم و

تهيه گزارش تفصيلي از برنامههاي انجام شده و در سال به سازمان

ادارات كل تبليغات اسالمي استانها

*

تهيه گزارش تفصيلي

معاونت ارتباطات و امور استانها

*

صفر
پس از پايان
ماه صفر
يك ماه پس از
ماه صفر

2

1969/5/15

فرايند نظارت و ارزيابي اجرا:
-1بررسي ميزان پيشرفت در بازديدهاي ميداني و اعزام گروههاي ارزياب
-2ارائه مدارک و مستندات مثبته جهت برنامهريزي بهتر
نقش دستگاهها و مراكز در برنامههاي مشاركتي:
رديف

نام دستگاه /مركز

1

شوراي هيئات مذهبي استان

2

هيئات مذهبي

نوع مشاركت و كم و كيف آن
شناسايي هيئات

9

مالحظات (نكات حائز اهميت ،مقررات عمومي ،ضوابط خاص) :
تعاریف هیئات شاخص و محوری :
با عنايت به ظرفيت باال و گستره وسيع هيئتهاي مذهبي در تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه و مقبوليت اين تجمع و
گردهمائي سنتي و مقدس در ميان مردم و به منظور توسعه و ترويج فرهنگ مقدس قرآن كريم در اين تشكلها  ،گروه هدف
صرفاً هيئات ( شاخص و محوري ) هستند كه داراي مشخصات و معيارهاي ذيل باشند :
معیارهای هیئات مذهبی شاخص  :اجراي فعاليتهاي چند منظوره فرهنگي( آموزشي ،تبليغي ، ،ديني و -)...برخورداري از
ظرفيت اثرگذاري دراليه هاي مختلف شهر و تعامل با نخبگان وگروههاي مرجع -اجراي برنامه هاي مختلف ديني -فرهنگي در
طول سال و توانمندي در جذب طيف هاي مختلف جوان  -برخورداري از حوزه مخاطبين جوان ( 0111نفر به باال)
معیارهای هیئات مذهبی محوری :هيئتي است كه عالوه بر خصوصيات هيئت معيار ( دارا بودن اركان پنجگانه  :مسئول هيئت،
مربّي قرآن ،روحاني ،مداح ،رابط فرهنگي)  ،به دليل داشتن ظرفيتهاي باالي فرهنگي ،از تأثيرگذاري قابل توجهي در سطح
استان برخوردار باشد -داراي محل استقرار ثابت باشد -تعداد كل مخاطبين آن در هر جلسه بيش از  011نفر باشد -الزاماً
درفعاليتهاي فرهنگي ديني ،فعال و حداقل در  5مورد از مناسبتهاي مذهبي و انقالبي داراي برنامه باشد
تأکید می گردد اجرای این طرح صرفاً بمنظور راه اندازی فعالیت قرآنی در هیئات مذهبی شاخصی است که تاکنون در امور
قرآنی فعال نبوده اند.
نکات مهم :
تعداد سهميه هاي استانها در تفاهم نامه هاي استاني ذكر گرديده است .
حمايت از هيئات از محل اعتبارات فصل پنجم استانها  ،دقيقاً مطابق شرايط حمايتي متمركز مي باشد .
طرح مذکورشامل هیئات حمایت شده در سال  59نمی باشد .
استان در قبض و بسط ( ميزان و تعداد حمايت ها ) مي تواند بصالحديد و با رعايت اعتدال اقدام نمايد .
محاسبه ريز هزينههاي اجرا

*

ارقام اعتباري به ريال

عنوان هزينه
اين برنامه هزينه مستقيم از سوي استانها ندارد و با توجه به تعداد جلساتي كه در نظر گرفته شد و مبلغ اعالم شده
به تعداد جلسات تأييد شده ،بسته آموزشي از سوي سازمان دارالقرآن الكريم به استانها ارسال مي شود .

دفتر برنامهريزي ،ارزشيابي و فناوري اطالعات
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