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 تعاليباسمه

 6931سال در  سازمان دارالقرآن الكريم مصوب هایبرنامه نامهطرح
 مشخصات 

 هاي تخصصي ويژه استعدادهاي  قرآني )استاني(حمايت از برگزاري دوره برنامهعنوان 

  عنوان محور كلي

 بر اساس جدول تفاهم نامه استاني اعتبار برنامه )ريال(

 ريال 0022222سرانه  اعتبار واحد)ريال( درسراسر كشور( )نفر 3131 واحد و حجم عمليات

محل تأمين 

 اعتبار

)عالمت* 

 بزنيد(

 * نامه با سازمان تبليغات اسالميتفاهم

 نوع برنامه

 )عالمت *بزنيد(

 * آموزشي

  پژوهشي  شوراي توسعه فرهنگ قرآني

  ترويجي -تبليغي  هانامه با دستگاهتفاهم

  نظارتي-حمايتي  هااستان 1فصل 

  پشتيباني   ساير

 واحد مجري

 آموزش و پژوهش معاونت
 / واحدهايواحد

 معين

 ارتباطات معاونت

  دفتر  دفتر

 امور استانها مديريت آموزش مديريت

 سابقه اجرا
بيني زمان پيش سال )استاني(3 –سال )متمركز(  1 سنوات اجرا )ذكر كنيد(

 شده براي اجرا 

 32/4/69 از

 39/30/69 تا صورت متمركز و استاني(دارد )به سابقه ندارد

سند استناد به  

ده ساله 

 عالمت* بزنيد(

  عنوان عرصه
 نحوه اجرا 

 )عالمت * بزنيد(

  متمركز )ستادي(

 * استاني  شماره هدف

 * مشاركتي  شماره راهبرد

  شماره راهكار

تداوم اجرا)عالمت 

 * بزنيد(

  فصلي

 افياي اجراجغر

 * در طول سال  سراسر كشور)عالمت* بزنيد( 

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

  دار مستمر و ادامه  هاي... )نام ببريد(استان يا استان

 گروه هدف

  عموم مردم 

 ضمايم طرحنامه

 * دستورالعمل اجرايي

 مخاطبان خاص 

 )ذكر كنيد(

 

 ني )نوجوانان(استعدادهاي قرآ

  جدول تسهيم
فرمها و جداول 

 موردنياز
 

  ساير )نام ببريد(

 چكيده طرح

بنا دارد  مي، سازمان دارالقرآن الكرو يك سال نيز به صورت استاني قبل به صورت متمركز يدرخشان در سالها يطرح استعدادها يبرگزار يدرپ

به منظور  - يقرآن ياستعدادها ژهيو يتخصص يباعنوان دوره ها و يطرح را به صورت استان نيها ااستان  ياسالم غاتيادارات كل تبل يباهمكار

از  يريبهره گ يهراستان برا ياعتبار متمركزبرا صيلذا با تخص .ديسر كشور اجرا نمادر سرا - يوپرورش يبه امكانات آموزش يدردسترس ليتسه

 يتخصص يآموزشها قيتعم و جينظارت بر حسن انجام كار نسبت به توسعه ،ترو آن و ياجرا يمشاركت در واگذار موسسه شاخص و كيتوان 

 .ديمخاطبان فراهم نما ژهيو
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 بندي ، وظايف مجريان و زمانمراحل اجراريزي عملياتي برنامه

ف
دي

ر
 

 مراحل
 مسئول اجرا

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

 ها و... دقيقاً ذكر شود(استان ها و مراكز، ادارات كلدستگاه

 زمان اجرا مقطع زماني
پيش 

 ازاجرا

حين 

 اجرا

پس از 

 اجرا
 تاتاريخ ازتاريخ

 01/3/69 3/30/61   * معاونت آموزش و پژوهش طرح يو دستورالعمل اجرائ يليطرح تفص نيو تدو هيته  3

 --- 01/3/69   * معاونت آموزش و پژوهش ابالغ دستورالعمل اجرايي به استان ها  0

 9/0/69 09/3/69   * ادارات امور قرآني استانها به اداره آموزش انتخاب و معرفي استاد يا اساتيد توانمند استان  1

 13/0/69 6/0/69   * معاونت آموزش و پژوهش انديشي و توانمندسازي اساتيد دورهبرگزاري دوره هم  4

 31/0/69 3/0/69   * ادارات كل تبليغات اسالمي استانها سسه شاخص به عنوان مجري طرحقرارداد با يك مؤ  1

 13/0/69 39/0/69   * ادارات كل تبليغات اسالمي استانها و موسسه مجري تبليغات و اطالع رساني  9

 31/1/69 3/1/69   * استاد دوره و موسسه مجري  گري افراد موجود در طرح از سال گذشته و ثبت نام از متقاضيان واجد شرايط جديدالورودغربال  7

 12/33/69 32/4/69  *  موسسه مجري شروع و اجراي دوره  8

 13/9/69 32/4/69  *  اداره كل تبليغات اسالمي استان ميزبان و آموزش و پژوهش برگزاري اردوي آموزشي منطقه اي  6

 39/30/69 0/30/69 *   موسسه مجري آزمون هاي پاياني  32

 12/33/69 32/4/69  *  رات كل تبليغات اسالمي استانهاادا بازرسي ، نظارت و ارزيابي  33

 12/33/69 32/1/69  *  سازمان دارالقرآن الكريم بازرسي ، نظارت و ارزيابي  30

 02/3/67 37/30/69 *   موسسه مجري تهيه و ارسال گزارش به اداره كل   31

 هنامطبق تفاهم *    تهيه و ارسال گزارش به  سازمان دارالقرآن الكريم  34
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 : فرايند نظارت و ارزيابي اجرا

 استان و مرکز در طول دوره يتوسط بازرسان اعزام  -1

 ارائه گزارش شش ماهه پيشرفت )به صورت صوتي از افراد دوره( -2

 دوره دياسات آنها و یشرکت کنندگان ، خانواده ها ژهيو ينظر سنج  یفرمها  -3

 تان هااس  ياسالم غاتياز ادارات کل  تبل يگزارش ارسال يبررس -4

 های مشارکتي:ها و مراکز در برنامهنقش دستگاه

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

 اجراي طرح و تامين اعتبار مابقي هزينه هاي طرح موسسه مجري  3

0    

1    

 

 : (، مقررات عمومي، ضوابط خاصنكات حائز اهميتمالحظات )

 

 :طرح در شركت وثبت نام * شرايط 

 (1713تا  1731های ) متولدین سال . سال سن 11و حداكثر  9حداقل  بودن دارا –1

 قبولی در سنجش ورودی. –2

 مدارک ثبت نام:  * 

 .نامتكميل فرم ثبت -1

 .7*4یك قطعه عكس  -2

 تصویر صفحه اول شناسنامه. -7

 :سنجش ورودي و مصاحبه * 
ست فرآیند گزینش شركت كنندگان در طرح مطابق ضوابط زیر صورت ، مقتضی ا 99باتوجه به عملياتی شدن این طرح در سال 

 پذیرد : 

هوای  كوه عضوو طورح   ( توسط استاد طرح بدین صوورت : افورادی  99گری افراد موجود در طرح )گزینش شده در سال غربال -1

هوا مجوددا    ی صووتی آن توانند طرح را ادامه دهنود. توانمنود  مشابه دیگر مانند طرح اسوه، طرح ملی تالوت و ... هستند نمی

 توسط استاد طرح آزمایش گردد تا در صورت نداشتن استعداد الزم، افراد دیگری جایگزین شوند.

نام از داوطلبان برای انتخوا  افوراد واجود    و به طور ویژه در جلسات قرآن و ثبت شهرستانپس از فراخوان عمومی در سطح  -2

 رد زیر انجام پذیرد :بایست مواشرایط )علمی، اخالقی و رفتاری(، می

كوه بوه شورح جودول زیور      -های تحقيق قاریوان برجسوته مصوری   اداره امور قرآنی پيش از برگزاری سنجش ورودی، تالوتالف( 

در زمان ثبت نام در اختيار ثبت نام كنندگان قرار داده و خانواده ایشان را نسبت به اهميوت موضووو و نحووه تمورین و      -باشدمی

 ورودی توجيه نماید. یش در آزمونآمادگی فرزندان خو
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 مورد نظر در سنجش ورودی : مصری برجسته قاریان تحقیق هایتالوت 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 انجام پذیرد.   باید توسط استاد دوره سنجش ورودیب( 

ها از طریوق ارائوه موداحی،    در صورت نداشتن آمادگی برخی افراد جهت ارائه تالوت تقليدی معرفی شده، ارزیابی استعداد آن ج(

  سرود، اذان و ... مشروط به دقت نظر كافی از سوی استاد دوره بالمانع است.

 ملی تالوت و ... باشند.افراد انتخا  شده نباید عضو هيچكدام از طرح های مشابه مانند طرح اسوه، طرح  د(

فراخوان عمومی در سطح استان از طریق تيزر تلویزیونی، اعالم فراخوان دوره در جلسات شواخ  قرائوت    راه های کشف استعداد :

 قرآن كریم، فراخوان افراد صاحب رتبه در مسابقات دانش آموزی و ...

 

 

 

 

 

  : * محتواي آموزشي
 

سوال گوروه    17توا   9برگزار می گردد كه در ادامه بوه سونين    ساله (11تا  14( و )17تا  9ن )این دوره در دو كالس مجزا ویژه سني

، در ایون مرحلوه از آمووز    نفور موی باشود.     19شود. تعداد متعلمان هر كالس سال گروه ) ( گفته می 11تا  14)الف( و به سنين 

شده جهت تقليد و كتب : حليوه القورآن )نوشوته سيدمحسون      . استاد محترم دوره با استفاده از قطعات معرفیاستاساس كار تقليد 

)نوشته مسعود وكيل(، معماری تالوت )نوشته غالمرضا شاهميوه( و طرحی بورای زنودگی )نوشوته عليرضوا      1موسوی بلده(، مفاهيم 

ه منب   لمی     گون  الزم به ذکر است هیچدهد. لطفی(، صوت و لحن، تجوید، مفاهيم و سبك زندگی را به متعلمان آموز  می

های : طرحی برای زندگی، حليه القورآن سوطح   لكن كتا  شامل کتاب یا جزوه در اختیار متعمیان گروه )الف( قرار نی  گیرد.

 توانند به عنوان كتا  های كمك آموزشی در اختيار متعلمان گروه ) ( قرار گيرند.  می 1یك و آموز  مفاهيم قرآن سطح

جهت تقویت روخوانی و روانخوانی متعلمان، در هر جلسه یك صفحه از قرآن كریم را جهت ارائوه  همچنين استاد كالس موظف است 

به استاد به صورت ترتيل، به متعلمان تكليف نماید. اساتيد مصری و قطعات پيشنهادی جهت معرفی به مقلِدان به شرح جودول زیور   

 ارائه می گردد :

 قطعه پيشنهادي نام قاري مصري رديف

 سوره اسراء از ابتدای سوره محمد صدیق منشاویمرحوم  1

 11سوره حشر از آیه  مرحوم محمد صدیق منشاوی 2

 199سوره انعام از آیه  مرحوم راغب مصطفی غلو  7

  22سوره انفال از آیه  غلو  مصطفی راغب مرحوم 4
 

 سوره نام قاری ردیف

 سوره مباركه حمد استاد عبدالباسط محمد عبد الصمد 1

 سوره مباركه حمد استاد محمد صدیق منشاوی 2

 سوره مباركه حمد استاد شحات محمد انور 7

 سوره مباركه طارق صطفی اسماعيلاستاد م 4

های آسمانی به تموامی  در قالب جشنواره نغمه این از های مذكور پيشلوح فشرده تالوت: 1نکته

ها ارسال گردیده است. همچنين تالوتهای مربوطوه جهوت سوهولت در دریافوت در پایگواه      استان

 اده شده است.( قرار دwww.telavat.irاطالو رسانی سازمان دارالقرآن الكریم)

های مذكور را یكی از تالوتمی تواند فرد ثبت نام كننده بر اساس عالقه و استعداد خود : 2نکته

 جهت تقليد انتخا  نماید.
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ق، بهترین گزینه ها، تقليد از دو اسوتاد فووق اسوت.    از نوجوانان دو گروه فو %99: با توجه به وسعت صدای یك و نيم اكتاوی  1نكته 

گيوری آنهوا توسوط اسوتاد     در صورت صالحدید استاد برای تقليد از مرحوم مصطفی اسماعيل یا مرحوم عبدالباسوط، بایود شويوه او    

 كالس تغيير داده شده و برای متعلمان بهينه گردد.

های دو اكتاوی نيز یافت می شود كه در آن صورت، استاد كالس موی توانود بوا    : البته در ميان نوجوانان به طور استثناء صدا 2نكته  

معرفی تالوت هایی نظير مرحوم مصطفی اسماعيل، مرحوم عبدالباسط، مرحوم كامول یوسوف، مرحووم علوی البنواء و ... متعلموان را       

 راهنمایی نماید.

 د.  : آموز  مفاهيم در راستای آیات تالوت های تقليدی می باش 7تذكر  

 گردد.  تر آموزشی طی كارگاه ویژه ای قبل از دوره به استاد ارائه میمحتوای دقيق

 

 

 : * شرايط استاد دوره
 متخلق به اخالق قرآنی و دارای حسن نام و شهرت در عرف جامعه. -1

 از دارالقرآن یا رتبه استانی مسابقات اوقاف و امورخيریه. 3دارنده مدرک قرائت سطح  -2

ر صورت نداشتن هیچکدام از لناوین فوق، ارسال فایل صوت  تالوت استاد مورد نظر به س ازمان دارالر ر ن   تبصره : د

 ضروری بوده و منوط به بررس  و تأیید معاونت  موزش و پژوهش این سازمان خواهد بود. 

 متأهل.  -7

 سال سن. 99سال و حداكثر  79دارا بودن حداقل  -4

 تدریس در حوزه نوجوانان. سال سابقه 9داشتن حداقل  -9

 آشنا به مبانی صوت و لحن. -6

 

 

 : * بخش انگيزشي  
 برگزاری اردوی آموزشی به صورت منطقه ای ویژه منتخبان دوره. -1

در انتهای هر سال مسابقات قرائت تحقيق تقليدی در بين شركت كننودگان دوره بوه صوورت اسوتانی و متعاقوب آن بوه صوورت         -2

 ه و به نفرات برتر جوایز نفيسی اهدا می گردد.سراسری برگزار شد

در صورت اقتضای مالی استان، اهدای جوایز در طول دوره جهت تشویق و ترغيب و ایجاد رقابت سالم ميان افوراد، تشوكيل گوروه     -7

 های تواشيح و هم خوانی قرآن كریم از ميان متعلمان در اثربخشی دوره مؤثر خواهد بود.

 يمای استان جهت پوشش تصویری در طول دوره و پخش در شبكه استانی         دعوت از صدا و س -4
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 مسئوليت اجرايي:  *

ها طبق طرح تفصيلی مربوطه به عهدۀ اداره امور قرآنی ادارات كل تبليغات اسالمی استانها بوده كه البتوه  مسئوليت برگزاری دوره

 استان اجرا خواهد شد. قرآنی امور هشاخ  و تحت نظارت ادار مردمی قرآنی مؤسسات همكاری با

 برگزاري(: نحوه اجراء )چرخه  *

 .طرح به اتحادیه مؤسسات قرآنی استان جهت ابالغ طرح به مؤسسات قراّنی مردمی اجرایی ریزی و ابالغ دستورالعملبرنامه -1

و خانه هوای   تمامی مؤسسات رفيتهایظ از استفاده پالكارد، نصب پوستر، و بنر چاپتيزر تلویزیونی، )و اطالو رسانی تبليغات  -2

 و شهرستانهای تابعه(. قراّنی مردمی

حوداقل   مصوری  برجسوته  قاریوان  تحقيق تالوتهایواجد شرایط طبق فرم ثبت نام و در اختيار قراردادن نام از عالقمندان ثبت -7

 روز پيش از برگزاری سنجش ورودی و مصاحبه.    19

 .حيت ثبت نام كنندگان توسط استاد دورهانجام سنجش ورودی، مصاحبه و احراز صال -4

 .سسه به عنوان مجری طرحؤم آنبا  همكاری نامه عقدتفاهمدر صورت وجود موسسه توانمند در سطح شهرستان،  -9

ای است كه عالوه بر دارا بودن امكانات سخت افزاری و نرم افزاری مطلو ، از كادر منظور از مؤسسه توانمند مؤسسه نکته مهم:

 انمند و آشنا و مسلّط به مباحث طرح حاضر بوده و سابقه فعاليت در این خصوص را نيز دارا باشد.  اجرایی تو

 تعيين استاد دوره با توجه به شاخ  های ارائه شده در طرح و معرفی به سازمان جهت برگزاری جلسات توجيهی متمركز. -6

 بازرسی از روند اجرای دوره و نظارت بر اجرای با كيفيت آن.  -3

گواهينامه به قبول شدگان كارنامه عملكرد به تمامی قرآن آموزان و اعطای  ارائه های ميان دوره، پایان دوره واری آزمونبرگز -1

 .اختتاميه مراسم برگزاریدر قالب  و انتخا  نفرات برتر دوره و اهداء جوایز به ایشان

 گری در طول دوره براساس نتایج آزمون های ميان دوره ای. غربال -9
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