مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت االحزان حضرت زهرا

(سالم اهلل علیها)

آیین نامه رتبه بندی شعب
 )1آموزشی:
ردیف

الف

ب

موضوع فعالیت

قبوليهاي قرآن آموزان شركت كننده در آزمون هاي حفظ مؤسسه

قبوليهاي قرآن آموزان شركت كننده در آزمون هاي مؤسسه و آزمون وزارت

ه

به ازاء هر نفر در رشته روخوانی،
تجوید ،مفاهیم و تدبر
به ازاء هر نفر در مهد،
پیش دبستانی و دبستان

فرهنگ و ارشاد اسالمي

(تمامي مسابقات ارگانها ،نهادها و مؤسسه بیت االحزان )

تبصره :کسب امتیاز منوط به ارائه مدرک معتبر آخر بهمن ماه هر سال می باشد.

د

به ازاء هر جزء حفظ شده جدید  5امتیاز

(پایان ترم ها ،لبیک و تثبیت) و آزمون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

كسب رتبه در مسابقات قرآني در سطح شهرستان ،استان ،كشور و بین المللي

ج

نوع امتیازدهی

تربیت سفیر قرآني در هر سال

تبصره :امتیاز به شعبه تربیت کننده نیرو تعلق می گیرد.
انجام امورآموزشي طبق ضوابط مؤسسه (نظر بازرس مركز)

 4امتیاز
 2امتیاز

مقام شهرستاني  01امتیاز
مقام استاني  31امتیاز
مقام كشوري  71امتیاز
مقام بین المللي  011امتیاز
به ازاء هر نفر  01امتیاز
از  01تا  011امتیاز در طول یک سال

 )2فرهنگی:
ردیف

موضوع فعالیت

الف

برگزاري مراسمهاي انقالبي و مذهبي (مجمع الحفاظ ،محافل انس با قرآن كریم ،جلسه اخالق،

ب

نوع امتیازدهی

اعیاد ،میالد و شهادت ها ،نمایشگاه ،اردو ،تبلیغات ،جلسات فرهنگي ،مسابقات كتابخواني و )...

هر مراسم با توجه به

تبصره  :1بر اساس گزارش ماهانه محاسبه خواهد شد.
تبصره  :2محافل انس با قرآن ،نمایشگاه و مسابقات  11امتیاز
تبصره  :3برنامه های مستمر ثابت  3امتیاز

تبصره ها  5 ،01و 3
امتیاز
از  01تا  011امتیاز در طول

انجام امور فرهنگي طبق ضوابط مؤسسه (نظر بازرس مركز)

یک سال

 )3اداری مالی:
ردیف

موضوع فعالیت

الف

ارائه گزارش ماهانه آموزشي -فرهنگي و مالي به صورت صحیح و ماهانه

ب

انجام امور اداري و مالي طبق ضوابط مؤسسه (نظر بازرس مركز)

ج

ارائه گزارش هاي عمراني و موقوفات (نظر مدیر مؤسسه)

نوع امتیازدهی

ماهانه بین  5تا  01امتیاز
از  01تا  011امتیاز در طول یک سال

تبصره  :1به ازاء عدم گزارش ماهانه در هر ماه  111امتیاز کسر می گردد.
تبصره  :2شعبی می توانند رتبه  1تا  21را کسب نمایند که هر  12ماه گزارش را به صورت منظم تحویل داده باشند.

امتیاز آزاد

تقسیم بندی شعبه ها:

شعبه ها از نظر جمعیت به سه گروه تقسیم بندی و سپس امتیازدهی میشوند .
گروه الف

شعبه هاي شهري

گروه ب

شعبه هاي روستایي

گروه ج

مدارس شبانه روزي حفظ و تفسیر قرآن كریم

زمان و چگونگی اعالم نتایج امتیازدهی:

محاسبه نهایی امتیازات در پایان بهمن ماه هر سال انجام خواهد شد و شعبه ها بر اساس امتیاز کسب شده درجه بندی خواهند
شد .در این درجه بندی ،رتبه و جایگاه هر شعبه در شهرستان ،استان و کشور مشخص و تعیین میگردد و به صورت عمومی
اعالم خواهد شد.
تشویق برترینها:

در هر سال شعبهها و مدیران برتر و نیز شعبههایی که در جدول رتبه بندی نسبت به سال قبل جایگاه باالتری را کسب نمودهاند
مورد تشویق و تکریم قرار خواهند گرفت.

