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 تعاليباسمه

 جشنواره قرآنی کودک و نوجوان کلیات و شیوه نامه اجرایی برنامه

 اطالعات طرح

محل تأمين 

 اعتبار

)عالمت* 

 بزنيد(

  دارالقرآن الکریم نامه با سازمان تفاهم

 نوع برنامه

 )عالمت *بزنيد(

  آموزشي

  پژوهشي  شوراي توسعه فرهنگ قرآني

 * ترویجي -بليغيت  هانامه با دستگاهتفاهم

  نظارتي-حمایتي * هااستان 5فصل 

  پشتيباني   سایر

 واحد مجري

 ارتباطات و امور استانها معاونت
 / واحدهايواحد

 معين

  معاونت

  دفتر  دفتر

  مدیریت ارتباطات مدیریت

 سابقه اجرا
بيني زمان پيش تاكنون 28از سال  سنوات اجرا )ذكر كنيد(

 اجرا شده براي 
 6931 سال

  سابقه ندارد

 گروه هدف

 نحوه اجرا   عموم مردم 

 )عالمت * بزنيد(

  متمركز )ستادي(

 * استاني

 مخاطبان خاص 

 )ذكر كنيد(

 سال 62تا  5كودكان و نوجوانان بين 

 

  مشاركتي

تداوم اجرا)عالمت 

 * بزنيد(

  فصلي

 جغرافياي اجرا

  در طول سال  )عالمت* بزنيد( سراسر كشور

 * ساله و مقطعيیك * ها)عالمت* بزنيد(همه استان

  دار مستمر و ادامه  هاي... )نام ببرید(استان یا استان

 چكیده طرح
ين كودكان و نوجوانان و ایجاد شور سازمان دارالقرآن الکریم به منظور شناسایي، هدایت، رشد و شکوفایي استعدادهاي قرآني آحاد مختلف مردم بویژه در سن

 ( در سراسر كشور برگزار نموده است.28را از سال )« طرح جشنواره قرآني كودك و نوجوان » و اشتياق قرآني در جامعه، 

گردید، لکن از سالهاي زار گانه ویژه برگ( با توجه به اهميت خاصي كه در مناطق ویژه حاكم بود تنها در استانهاي سيزده28( تا )28این طرح در سالهاي )

 ( به بعد، با تخصيص اعتبار مربوطه و استقبال سایر استانها در سراسر كشور برگزار گردید.25)

در ادارات كل تبليغات اسالمي استانها  ادارات امور قرآنيهمياري و تالش استفاده از منابع استاني و با « جشنواره قرآني كودك و نوجوان » ( نيز، 35در سال )

 خواهد شد.اغلب استانهاي سراسر كشور برگزار 

باشد و كودكان و نوجوانانِ هر مقطع تحصيلي در قالب یك گروه جداگانه با هم به رقابت سال( مي 62تا  5این جشنواره ویژه كودكان و نوجوانان )سنين 

 پردازند.مي

استاني نند به شرط آنکه جشنواره را در همه شهرستانهاي استان اجرا نموده باشند مرحلهتوابيني گردیده و استانها ميشهرستاني پيشاین جشنواره در مرحله

 جشنواره را با حضور نفرات برتر مرحله شهرستاني برگزار نمایند.
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 بندي ، وظایف مجریان و زمانمراحل اجراریزي عملیاتی برنامه
 

ف
دی

ر
 

 مراحل
 مسئول اجرا

ها و مراكز، ادارات كل مجري، معين، دستگاه )مسئول اجراي هر مرحله اعم از واحد

 ها و... دقيقاً ذكر شود(استان

 مقطع زماني
پيش 

 ازاجرا

حين 

 اجرا

پس از 

 اجرا

   * معاونت ارتباطات و امور استانها ) اداره ارتباطات( تدوین دستور العمل اجرایي جشنوارهتهيه و   6

   * معاونت ارتباطات و امور استانها ) اداره ارتباطات( به ادارات كل تبليغات اسالمي سراسر كشور ابالغ دستور العمل اجرایي جشنواره  8

   * ادارات كل تبليغات اسالمي سراسر كشور تبليغات و اطالع رساني و ثبت نام از متسابقين  9

   * ادارات كل تبليغات اسالمي سراسر كشور دات الزم جهت برگزاري جشنوارهانجام تمهي  8

  *  ادارات كل تبليغات اسالمي سراسر كشور برگزاري جشنواره مطابق دستورالعمل اجرایي  5

1  
تدوین گزارش تفصيلي از اجراي جشنواره در سطح استان و ارائه به سازمان 

 رالقرآن الکریمدا
 *   ادارات كل تبليغات اسالمي سراسر كشور

 *   معاونت ارتباطات و امور استانها ) اداره ارتباطات( تدوین گزارش تفصيلي از اجراي جشنواره در كل كشور  7
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 طرحفرایند نظارت و ارزیابی 
 ني اداره كل تبليغات اسالمي استانارزیابي ميداني از سوي اداره امور قرآ

 هاي نظارت اعزامي از سوي سازمان دارالقرآن الکریم )در صورت لزوم( ارزیابي ميداني توسط گروه

 بررسي و تجزیه و تحليل گزارش هاي تفصيلي ارسالي از سوي ادارات كل تبليغات اسالمي استانها در سازمان دارالقرآن الکریم  

 بوط به طرح توسط سازمان دارالقرآن الکریم )در صورت لزوم(بررسي اسناد مثبته مر

 هاي مشارکتیا و مراکز در برنامههنقش دستگاه

 نوع مشاركت و كم و كيف آن نام دستگاه/ مركز ردیف

 همکاري در اجراي طرح اتحادیه هاي موسسات قرآني مردمي استانها  6

  (ضوابط خاص ، مقررات عمومی،نكات حائز اهمیتمالحظات )

 استان مي باشد. اداره امور قرآني( تهيه آیين نامه و فرمهاي داوري متناسب با سطح جشنواره بر عهده 6

 هاي قراني سالجاري خواهد بود.الزحمه فعاليتنامه محاسبه حقالزحمه داوري مطابق آیين(حق8

 و سایر موارد ذكر نشده در این آیين نامه بر عهده استان خواهد بود هاي ثبت نام و ... تعيين نحوه تبليغات و اطالع رساني (تهيه فرم9

 هاي جشنواره قرآني كودك و نوجوان:معرفي رشته( 8

 گروه سني شماره گروه
تعداد رشته هاي هر 

 گروه سني
 هاي جشنوارهعناوین رشته

 دو سال( 1و  5) يدبستان پيش 6
 كریمسوره آخر قرآن 61حفظ 

 ن قرآنينقاشي با مضامي

 دو سال( 3و  2،  7دوره اول دبستان ) 8
 كریمسوره آخر قرآن 81حفظ 

 نقاشي با مضامين قرآني

 دو سال( 68و  66،  61دوره دوم دبستان ) 9
 كریمسوره آخر قرآن 91حفظ 

 نقاشي با مضامين قرآني

 پنج سال( 65و  68،  69دوره اول متوسطه ) 8

 قرائت )ترتيل(

 كریمام قرآنزء سيحفظ ج

 كریمام قرآنمفاهيم نيمه دوم جزء سي

 همخواني قرآن و تواشيح

 خوشنویسي سوره مباركه قدر

 شش سال( 62و  67،  61دوره دوم متوسطه ) 5

 قرائت )ترتيل(

 كریمقرآن 91و  83حفظ اجزاء 

 كریمام قرآنمفاهيم جزء سي

 حهمخواني قرآن و تواشي

 خوشنویسي سوره مباركه قدر

  مقاله نویسي با مضامين قرآني
 


