
 

 

 

 

 
 

 و اُنس کودکان با قرآن ییآشنا انیمرب تیترب توافقنامه سطح خدمت

 مقدمه
سال  6تا  4به کودکان  یو معارف قرآن میآموزش مفاه نهیمتبحر در زم یروهاین تیترب یخدمت در راستا نیا

 یقرآن برا سیآن، مجوز تدر یدوره و اخذ گواه نیپس از شرکت در ا یقرآن انیشده است و مرب یطراح

داشت، انتظار  ندو ... را خواه )علیهم السلام(قرآن و عترت یکودکان در مراکز مجاز ازجمله موسسات و خانه ها

لازم:  یو انجام کارورز یردو کارب یاحرفه یهاآموزش ،یآموختگان پس از احراز شرایـط تخصصرود دانشمی

و روش های نوین، علمی و تخصصی آموزش قرآن کریم کودکان پیش از دبستان و روش  ینظر یبا مبان -1

 یهامهارت ،یاز نظر تخصصی و علم -2. شوندجذب و تربیت هر چه بیشتر مشتاقان فراگیری کلام وحی آشنا 

سیستمی یكپارچه و  -3. ندیکودک در زمینه آموزش قرآن در مقطع پیش از دبستان را کسب نما یمرب هیپا

 نهاد به اجرا گذارند. مردم یاز دبستان و مراکز قرآن شیپ یهماهنگ را در آموزش قرآن کودکان در مراکز آموزش

 هدف
 و اُنس کودکان با قرآن ییآشنا انیمربو نظارت بر شناسایی 

 و اُنس کودکان با قرآن ییآشنا انیمربارتقاء سطح کیفی 

 از امتیازات مصوب و اُنس کودکان با قرآن ییآشنا انیمربمندی ایجاد ساز و کاری برای بهره

 مسئولیت
 تیترببرگزاری دوره نســبت به  دوره ایبه صــورت اســان جنوبی مو ا اســت اداره کل تبلیغات اســلامی خر

 اقدام نماید.طبق ضوابط  و اُنس کودکان با قرآن ییآشنا انیمرب

 اجرایی دستگاه و گیرندهتعهدات متقابل خدمت
به این دستگاه ارائه  دارالقرآنسـایت ارک خود را تنها از طریق مكلا اسـت مد ،خدمتی دریافت این متقاضـ

 نماید.

 .شرکت نموده و حد نصاب لازم را کسب نماید آزمونمتقاضی باید در 

 هاپرداخت وها هزینه
 .می باشد ریال 1،055،555حداقل  این خدمت ارائه

 دوره عملکرد
 اعتبار دارد. ،جایگزین شدهیا  زمانی که اصلاح تافقنامه سطح خدمت توا این

 خاتمه توافقنامه
 چنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول، ضرورت خاتمه توافقنامه مدنظر قرار گرفت، 

 قبلی موضوع خاتمه موافقت نامه اعلام می گردد.با اطلاع 


