بسمهتعالي

شیوه نامه اجرایی حمایت از برگزاری دورههای عمومی «خانه های قرآن» در سال 7931
مشخصات
حمایت از برگزاری دوره های آموزش عمومي قرآن کریم خانه های قرآن

عنوان برنامه
عنوان محور کلي
اعتبار برنامه (ریال)

راهبری ،ساماندهي و پشتیباني از فعالیتهای مردمي و تشکلهای قرآني
0002006220222

واحد و حجم عملیات
محل تأمین
اعتبار
(عالمت*
بزنید)

سابقه اجرا

استناد به سند
ده ساله
عالمت* بزنید)

 030042نفر

تفاهمنامه با سازمان تبلیغات اسالمي

گروه هدف

پژوهشي

نوع برنامه

تفاهمنامه با دستگاهها

تبلیغي-ترویجي

(عالمت *بزنید)

*

فصل  5استانها

حمایتي-نظارتي

سایر

پشتیباني

-

سنوات اجرا (ذکر کنید)
سابقه ندارد
عنوان عرصه

زمان پیشبیني

از

00/23/0

شده برای اجرا

تا

00/02/42

متمرکز (ستادی)

نحوه اجرا

شماره هدف

مشارکتي

شماره راهکار

فصلي

*

همه استانها(عالمت* بزنید)

تداوم اجرا

در طول سال

(عالمت * بزنید)

یكساله و مقطعي

استان یا استانهای( ...نام ببرید)

مستمر و ادامهدار

عموم مردم

دستورالعمل اجرایي

(ذکر کنید)

*

استاني

(عالمت * بزنید)

شماره راهبرد

مخاطبان خاص

*

آموزشي

شورای توسعه فرهنگ قرآني

سراسر کشور(عالمت* بزنید)

جغرافیای اجرا

اعتبار واحد(ریال)

*

0020222

افرادی که براساس آیین نامه طرح ها
قابلیت و توانمندی برای شرکت در

ضمایم طرحنامه

*

*

جدول تسهیم
فرمها و جداول موردنیاز

دوره ها را دارا باشند.

سایر (نام ببرید)

چكيده طرح
آموزشهای عمومي در این طرحنامه شامل :آموزش قرائت قرآن کریم (سطح  ،)4-0آموزش حفظ موضوعي قرآن کریم و آموزش
مفاهیم سطح  0قرآن کریم ميباشد .که پس از ثبت نام از افراد واجدالشرایط (براساس طرح تفصیلي مربوطه) ،دورههای مذکور در
مؤسسات قرآن و عترت و خانه های قرآن در سطح استانها و شهرستانهای تابعه برگزار ميگردند.
ضروریست آموزش های عمومی مطابق طرحهای تفصيلی مربوطه – ذیل طرح ها ی تفصيلی آموزشهای
عمومی سازمان دارالقرآن الكریم  -و بودجه بندی مندرج در آن انجام شود.
محاسبه هزینههای حمایتی اجرای طرح:
عنوان هزینه
حمایت از برگزاری دوره آموزش های عمومی قرآن کریم

ارقام اعتباری (به ریال)

شرح هزینه
حجم (نفر)

سرانه ( ریال)

جمع

030042

0020222

000200220222

تذکر :اعتبارات در برنامه های استاني باید طبق آیین نامه محاسیه و پرداخت حق الزحمه فعالیت های قرآني سال  0400ابالغي
هزینه گردد.
1

برنامهریزی عملياتی مراحل اجرا ،وظایف مجریان و زمانبندی

مسئول اجرا

ردیف

مقطع زماني

مراحل

0

تعیین دوره های عمومي و سهمیه استانها

معاونت آموزش و پژوهش

0

ابالغ دستورالعمل اجرایي به استان ها

معاونت آموزش و پژوهش

4

شناسایي و ثبت نام از افراد عالقه مند و واجدالشرایط

خانه های قرآن

3

تعیین معلمان و مربیان دوره های آموزشي متناسب با موضوع دوره ،شروع و اجرای دوره

خانه های قرآن

زمان اجرا

(مسئول اجرای هر مرحله اعم از واحد مجری ،معین ،دستگاهها و

پیش

حین

پس از

مراکز ،ادارات کل استانها و ...دقیقاً ذکر شود)

ازاجرا

اجرا

اجرا

*

06/00/05

*

00/24/00

-

*

00/23/0

-

*

00/23/0

00/00/20

ازتاریخ

تاتاریخ

00/20/42

5

برگزاری آزمون های پایاني

خانه های قرآن

*

در پایان هر دوره

6

بازرسي  ،نظارت و ارزیابي

خانه های قرآن

*

از ابتدا تا انتهای اجرای طرح

0

تهیه و ارسال گزارش آماری و مصور به سازمان دارالقرآن الکریم

خانه های قرآن

*

نیمه مهر و نیمه اسفند 00

فرایند نظارت و ارزیابی اجرا: :
 -1توسط بازرسان اعزامی استان و سازمان دارالقرآن.
 -2تكميل فرم های نظر سنجی ویژه شرکت کنندگان ،معلمان و مربيان کالس ها
 - 3بررسی گزارش ارسالی از ادارات کل تبليغات اسالمی استان ها
نقش دستگاهها و مراکز در برنامههای مشارکتی:
نام دستگاه /مرکز

نوع مشارکت و کم و کیف آن

ادارات امور قرآني استان ها

همکاری در اجرای طرح و نظارت و ارزیابي آن
دفتر برنامهریزی ،ارزشیابي و فناوری اطالعا

2

3

