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                             سال تاسیس:                                        شناسه ملی:                                            :نام موسسه                                         شهرستان:                                  استان:               

 : مؤسسه فنو تلدقیق آدرس                                   :فعالیتپروانه  شماره و تاریخ اعتبار

 :درصد فعالیت مؤسسه به آن اختصاص دارد( 70)که بیش از محور فعالیت                                                                     :مؤسسهست الکترونیکی پ

                                           سایر: ......................................                            وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                                     سازمان تبلیغات اسالمی   :مرجع صدور مجوز 

 :(ها که بنام مؤسسه دریافت شده است)مجوزهای احتمالی برای سایر فعالیتمجوزهای تبعی

ها مجوزی از مرجع ذیربط دریافت شده است؟ در صورت پاسخ مثبت، . مشخص نمائید برای این نوع فعالیتگیرد)که احتماالً در مرکز اصلی مؤسسه و خارج از چارچوب اساسنامه و نوع مجوز صورت میجاری های سایر فعالیت

 :(مجوز بنام چه شخصی است؟
 

 

 تعداد اعضاء )مجمع عمومی(:

 اعضاء:مذهب 

 :فرد پاسخگو(سمت )موسسه عامل / رئیس هیأت مدیره مشخصات مدیر 

 نام پدر:                              شماره شناسنامه :                                                  نام و نام خانوادگی :

 شماره ملی :                                                           محل صدور:  

 پست الکترونیکی:                                                     رشته تحصیلی:                 ک تحصیلی:                    رمد

 :)جهت ارسال پیام(های پیام رسان عضو نام شبکه                                                      :همراهتلفن 

  

 اطالعات موسسه مورد ارزیابی
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 :های خاص مؤسسه، اعم از مثبت و منفی()ویژگی قابل پیگیری و تذکر وعاتموض

 

 

 
 )در صورت نیاز از پشت برگه استفاده نمائید(

 ارزیابی موسسه:    نتیجه 

 

 : بندی موسسهرتبه امتیاز

 

 : پیشنهاد نوع موسسه

 

 

 :و پیشنهادات ارزیاب مالحظات جمع بندی،

 

 

 

 

 نام ونام خانوادگی ارزیاب :

 امضاء ارزیاب:       تاریخ ارزیابی:

 ارزیابی نتایج
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 علیهم السالمعترت  قرآن و ارزیابی موسسه فرهنگیی هاشاخصالف( 

 ردیف عناوین تعداد شاخص ها های مشمولشاخص ضریب امتیاز کسب شده

 

 مشخصات و تجهیزات موسسه 7  1.5 

آموزشی ، وتجهیزات فضای فیزیکی 

 بهداشتی و ایمنی
 شرایط اختصاصی مکان ویژه بانوان 3  1.1  1

 شرایط اختصاصی مکان ویژه خردساالن 12  1.1 

 

 
 2 فعالیت موسسه 5  1

 

 
 3 مدیریت منابع انسانی ، اداری و مالی  6  1

 

 
 4 رعایت قوانین ومقررات  9  1

 

 
 جمع 42  6.7

 امتیاز نهایی  
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 تجهیزات آموزشی ، بهداشتی و ایمنی وفضای فیزیکی  -1-الف

 

 موسسهتجهیزات  مشخصات و( 1-1 -الف

 ندارد دارد شاخص ارزیابی ردیف

   مربع( متر 30حدود  طبق ضوابط ) وسعت دفتر موسسه حداقل 1

   ل استقرار فعلیموسسه با محتطبیق اقامتگاه رسمی ثبت شده   2

   )پالک ثبتی مستقل( استقالل و انحصاری بودن مکان موسسه 3

   و نصب در معرض دید عموم( نام دستگاه ناظرشماره ثبت یا شناسه ملی، ، کامل موسسه ) دارای نامتابلو مناسب 4

   سیستم گرمایشی 5

   سیستم سرمایشی 6

7 
)میز و صندلی اداری و آموزشی، رایانه، چاپگر، دورنگار، وایت برد یا تخته هوشمند، مصحف شریف به تعداد کافی، کمد  متعارف لوازم اداری و آموزشی

 یا فایل بایگانی اسناد(
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 ویژه بانوانمکان شرایط اختصاصی  (2- 1 -الف

 ندارد دارد شاخص ارزیابی ردیف

1 
های مسافربری پایانهی،های سنتها و رستوران، قهوه خانههای ورزشیباشگاهها وها، ورزشگاهاز مراکز تجمع آقایان شامل: خوابگاه مناسبداشتن فاصله 

 برگزاری با آرامش کالس بانوان ایجاد خلل نماید( یا تواند در رفت و آمد و امثالهم )که می برون شهری
  

   ها و عدم برخورد و اختالط احتمالی با آقایانرفت آمد کالسمجزا بودن مسیر  2

   تدبیر الزم بمنظور مستور بودن فضای آموزشی ) از منظر آقایان و افراد متفرقه و نیز عدم انعکاس صدای تالوت به بیرون محیط آموزشی( 3
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 ویژه خردساالنمکان شرایط اختصاصی  (3- 1 -الف

 ندارد دارد شاخص ارزیابی ردیف

   ... و بوی بد، گرد وغبار و آلودگی ،دود، مراکز تولید محل انباشت زباله ،کشتارگاه ،آهن : خطوط راههمانند افاصله از مراکز غیر بهداشتی و پر سر وصد 1

   کف کالسها بودنمقاوم، صاف، بدون درز و شکاف و قابل شستشو  2

   دارای پوشش مناسب و ایمنها ها و راهروها و پنجرهسطح دیوار کالس 3

   مناسب و با رعایت مقررات ایمنی ریز و سیم کشی، نصب وسایل برقیمنصوبات برقی اعم از کلید و پ 4

   ها دارای حفاظ ایمن و با ارتفاع حداقل شصت سانتی متر و دارای روشنایی کافی و غیر لغزندهپله 5

   (در صورت وجود)سرسره و امثالهم و کف زمین بازی  و فلک،ایمن و استاندارد بودن وسایل بازی همانند چرخ  6

   در دسترس، نظیف، دارای شیلنگ، نور کافی، تهویه مناسب(سالم، ) سرویس بهداشتی مناسب و متناسب با تعداد خردساالن 7

   و متناسب با سن خردساالن استانداردسالم و استفاده از میز و صندلی  8

   کالسها تهویه مناسب 9

   وسایل گرمایشی ایمن و مناسب 10

   وسایل سرمایشی ایمن و مناسب 11

   استقرار فضای آموزشی در طبقه همکف یا باالتر 12
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 موسسه فعالیت-2-الف

 ندارد دارد شاخص ارزیابی ردیف

   ساعت ( 3)حداقل سه روز در هفته و روزانه ؟دارد در طول سالموسسه فعالیت دائمی  1

   منطبق است؟پروانه فعالیت  ومؤسسه فعالیت موسسه با نوع  2

   اساسنامه منطبق است؟ فعالیت موسسه با 3

 -- -- های استانی ارتباط و تعامل موثر با دستگاه 4
   ارتباط مستمر و موثر با اتحادیه استانی یا کشوری و سازمان دارالقران و سازمان تبلیغات اسالمی حسب مورد  5

 

 

 مدیریت منابع انسانی ، اداری و مالی -3-الف

 موسسه کارکنانامور  (1–3-الف

 ندارد دارد شاخص ارزیابی ردیف

 -- -- با موسسه دارند؟)مشتمل بر حقوق و مزایای قانونی( آیا کارکنان قرارداد قانونی  1

 -- -- آیا کارکنان بیمه تأمین اجتماعی دارند؟ 2
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 مالیاتی مور مالی وا (2- 3-الف

 ندارد دارد شاخص ارزیابی ردیف

   ؟استسال جاری را طبق موازین قانونی تنظیم کرده (دفاتر محاسباتی قانونی)دفتر کل وروزنامه  موسسه 1

 -- -- شده است ؟ارائه به دارایی  اظهارنامه مالیاتی سالهای قبل ) دوسال آخر( 2

 

 

 

 

 شهریه قرآن آموزان (3- 3-الف

 ندارد دارد شاخص ارزیابی ردیف

   گیرند؟قرآن آموزان برای ثبت نام قرارداد داشته و یا برای پرداخت شهریه رسید می 1

2 
)عرف منطقه با استعالم از فعاالن و پیشکسوتان قرآنی  مطابقت با میزان خدمات ارائه شده و عرف جاری منطقه دارد؟ میزان و نحوه دریافت شهریه

 منطقه، کارشناس یا رابط قرآنی سازمان، بررسی شهریه مؤسسات قرآنی منطقه و ... قابل تحصیل است( 
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 مقررات رعایت قوانین و-4-الف

 ندارد دارد شاخص ارزیابی ردیف

   های سایر مؤسساتاستفاده غیرقانونی موسسه از عالیم دولتی یا از آثار ، تولیدات و نشان 1

   انجام بدون مجوز تغییرات در موسسه 2

   دریافت بدون مجوز کمک و مساعدت از مردم به طور عمومی )اعم از نقدی و غیر نقدی ( 3

   تمدید پروانه و یا اقدام الزم در این خصوص  4

   های آن به غیرواگذاری غیر مجاز مجوز موسسه یا شعب و پایگاه 5

6 
های موسسه مانند استفاده از معلم توانمند، دارای مدرک معتبر، واجد صالحیت اخالقی و اجتماعی، مدرس هم جنس در دروس رعایت ضوابط در فعالیت

 عملی و ...
  

   هزینه کرد غیرمتعارف درآمد موسسه غیر انتفاعی مانند پرداخت حقوق و مزایای غیر متعارف به مدیران 7

   های مورد تقاضاارائه گزارش سالیانه و یا گزارش فعالیت 8

   حضور منظم مدیران و بازرسان مؤسسه در زمان فعالیت مؤسسه 9
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 علیهم السالم عترت قرآن و فرهنگی بندی موسسههای رتبهشاخصب( 

 امتیاز کسب شده نمره باضریب((امتیاز های مشمولشاخص تعداد شاخص ها عناوین ردیف

1 
آموزشی ، وتجهیزات فضای فیزیکی 

 بهداشتی و ایمنی
16 

 
114 

 

 226  23 فعالیت موسسه 2
 

 87  15 مدیریت منابع انسانی ، اداری و مالی 3
 

 67  5 تعلیم وتربیت قرآنی  4
 

 514  59 جمع
 

 امتیاز نهایی 
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 تجهیزات آموزشی ، بهداشتی و ایمنی وفضای فیزیکی  -1-ب

 ات و تجهیزات موسسهشخصم (1- 1-ب

 ضریب نمره باضریب توضیحات
امتیاز کسب 

 شده
 مستند قانونی نحوه احراز

 دامنه امتیاز
 ردیف محور ارزیابی

 حداقل حداکثر

 

-- 2 

 

-- 

 

 نیم امتیاز دو امتیاز ماده هشت 

 نوساز بودن ملک )عمر ساختمان(

 امتیاز 2سال )مطلوب( :  10زیر  -

 امتیاز 5/1سال:  30تا  10بین  -

 /. امتیاز5سال:  30باالتر از  -

1 

 

 دوامتیاز 9ماده  5بند  مشاهده  2 
بدون 

 امتیاز

 تجهیزات اعالم و اطفای حریق

اعالم و اطفاء حریق در تمام طبقات  -

 امتیاز 2)مطلوب( : 

 امتیاز 5/1اطفاءحریق )اتوماتیک(:  -

 امتیاز 1اطفاءحریق )شیلنگ(:  -

 امتیاز 5/0اعالم حریق  -

 امتیاز5/0اطفاء حریق )کپسول(:  -

2 

 

 مشاهده  3 

بند ششم ماده 

 و هشت

 بند هفتم ماده نه

 سه امتیاز
بدون 

 امتیاز

 مناسبسیستم گرمایشی 

 امتیاز  3هواساز )داکت اسپلیت (:  -

 5/1شوفاژ یا چیلر:  -

 امتیاز5/0بخاری:  -

3 

 

 مشاهده  3 

بند ششم ماده 

 و هشت

 بند هفتم ماده نه

 سه امتیاز
بدون 

 امتیاز

 سیستم سرمایشی مناسب

 امتیاز  3هواساز )داکت اسپلیت (:  -

 امتیاز 2کولر گازی یا چیلر :  -

 امتیاز 1کولر آبی :  -

 امتیاز 5/0پنکه :  -

4 

 

 9از ماده 4بند  مشاهده  3 

 

 سه امتیاز
 

بدون 

 امتیاز

 نور و روشنایی در همه طبقات و در  همه کالسها

 امتیاز 3مطلوب :  -

 امتیاز 2متوسط:  -

 امتیاز 1کم :  -

5 
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 دو امتیاز 20ماده  16بند  مشاهده  2 
بدون 

 امتیاز

 بهداشتنظافت و 

یک چشمه توالت و یک دستگاه روشویی -

 امتیاز 2برای هر بیست نفر )استاندارد( : 

 امتیاز 5/1:  نفر 35تا  25برای  -

 امتیاز1نفر  و بیشتر:  35برای  -

6 

 

 دو امتیاز 20ماده  16بند  مشاهده  2 
بدون 

 امتیاز

 نظافت در همه طبقات و در همه کالسها

 امتیاز 2مطلوب:  -

 امتیاز 1متوسط:  -

 ضعیف و نیازمند اصالح: بدون امتیاز -

7 

 

 مشاهده  2 
بند دو ماده 

 هشت
 دو امتیاز

بدون 

 امتیاز

 زیر بنای آموزشی

میزان فضای تخصیص یافته بیشتر از یک متر  -

 امتیاز 2مربع یا بیشتر به ازاء هر نفر حداکثر: 

 امتیاز 1متر: 1تا 5/0بین  -

 امتیاز 5/0متر: 5/0کمتر از  -

8 

 

 9ماده2بند  مشاهده  2 
 چهار

 امتیاز

بدون 

 امتیاز

 لوازم آموزشیلوازم اداری

شامل رایانه، چاپگر، فکس، اسکنر، اداری :

 امتیاز2، فایل یا کمد بایگانی : کپی

مطلوب: شامل میز و صندلی،  -آموزشی 

وایت برد یا تخته هوشمند، مانیتور بزرگ و 

 امتیاز 2رایانه : 

متوسط: شامل تخته سیاه و  میز و  -

 امتیاز 1صندلی:   

9 

 

 سه  امتیاز 9ماده2بند   -- 3 --
بدون 

 امتیاز

 بیمه آتش سوزی و حوادث

بیمه آتش سوزی ساختمان، بیمه حوادث  -

 امتیاز 3کارکنان و قرآن آموزان جمعا 

یک  به ازاء فقدان هر یک از سه مورد فوق،

 امتیاز کسر می شود.

10 
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 سه  امتیاز شیوه نامه نظارت مشاهده  2 
بدون 

 امتیاز

 فضاسازی فرهنگی محیط 

 قرآنی( -سازی در حد عرف و معرف یک واحد فرهنگی)فضا

 امتیاز 3کامالً رعایت شده: -

 امتیاز 1رعایت شده:  نسبتاً-

 رعایت نشده: بدون امتیاز -

11 

 

 یک امتیاز دو امتیاز 8ماده4بند  مشاهده  1 

 دفتر اداری موسسهوسعت 

دارای حداقل سی متر مربع، یک اتاق اداری و -

 امتیاز 1یک کارشناس امور اداری: 

امتیاز به  2تا  5/1بیش تر از امکانات فوق:  -

 نسبت وسعت و امکانات بیشتر

12 

 

 12ماده2بند   2 
چهارامتی

 از

بدون 

 امتیاز

 تاسیس شعبه، پایگاه و نمایندگی مطابق مقررات

 امتیاز 1شعبه یا پایگاه یا نمایندگی:  1تاسیس  -

 امتیاز 3مرکز :  4تا  2تاسیس  -

 امتیاز 4مرکز :  4تاسیس بیش از  -
13 

 

 جمع امتیاز
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 موسسهمکان  (2- 1-ب

 ضریب نمره باضریب توضیحات
امتیاز 

 کسب شده
 مستند قانونی نحوه احراز

 دامنه امتیاز
 ردیف محور ارزیابی

 حداقل حداکثر

 

-- 2 

 

 

-- 

 

 

 
بند دوم وسوم 

 ماده هشت

چهار 

 امتیاز

بدون 

 امتیاز

 مالکیت ملک موسسه

 امتیاز   4مالکیت موسسه : -

 امتیاز 3مالکیت موسسین:  -

 امتیاز  2اجاره رسمی:  -

 امتیاز 1توافق نامه :  -

 امتیاز  5/0در اختیار موسسه و بدون سند مکتوب :  -

1 

  

 مشاهده  3
اول ماده بند 

 هشت
 یک امتیاز دو امتیاز

 استقالل ملک موسسه

آپارتمان یا بخشی مستقل از یک ملک -

 امتیاز 2)دارای سند و پالک ثبتی مجزا( : 

بخش مستقل ولی تفکیک نشده از یک  -

 امتیاز 1ملک : 

2 

  

2 
 

 
 12ماده11بند مشاهده

چهار 

 امتیاز

بدون 

 امتیاز

موسسه، نام تابلو مناسب دارای نام کامل -

دستگاه ناظر، شماره ثبت یا شناسه ملی 

 امتیاز 4: مؤسسه و در معرض دید عموم

 امتیاز 1تابلو فاقد اطالعات کامل:  -

 تابلو مخدوش و بی کیفیت: بدون امتیاز -
استفاده از پارچه و بنر، مجاز بوده ولی امتیاز کمتری )

از یدیوار نویسی جایگزین تابلو نبوده و فاقد امتدارد. 

 است(.

3 

 

 جمع امتیاز
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 فعالیت مؤسسه (2-ب

 ضریب نمره باضریب توضیحات
امتیاز کسب 

 شده
 مستند قانونی نحوه احراز

 دامنه امتیاز
 حداقل حداکثر ردیف محور ارزیابی

  

1 
 
 

بررسی مستندات 

 عملکرد
 امتیاز یک امتیاز سه 12ماده4و2،3بند 

در یک حوزه )آموزشی،  موسسه فقط-

ت یفعال پژوهشی، تبلیغی و ترویجی، مشاوره(

 امتیاز  1: مستمر دارد

 2: یت مستمر داردفعال در دو حوزهموسسه  -

 امتیاز 

 3: در سه حوزه فعالیت مستمر داردموسسه  -

 امتیاز 

1 

 
 

 

 3  

بررسی اجمالی 

لیست مشخصات 

مخاطبان یکسال 

 گذشته

 امتیازپنج  12ماده  3بند 
بدون 

 امتیاز

های مختلف مؤسسه در کمیت مخاطبان برنامه

 طول یک هفته )در بهترین وضعیت سال(

 امتیاز 5: نفر 1000بیش از -

 امتیاز 4نفر:  1000تا  600بین  -

 امتیاز 3نفر:  600تا  300بین  -

 امتیاز 2نفر:  300تا  100بین  -

 امتیاز 1نفر:  100تا  30بین  -

 امتیاز 5/0نفر:  30تا  10بین  -

2 

 دوامتیاز 12ماده 5بند  -- 1 -- 
بدو ن 

 امتیاز

تارنما )پایگاه اطالع رسانی، وب سایت( یا کانال اطالع 

 امتیاز 2: رسانی در فضای مجازی
3 

 

 3  
بررسی مستندات 

 عملکرد
 12ماده 3بند

چهار 

 امتیاز

بدون 

 امتیاز

تنوع و نوآوری در ارایه خدمات و انجام 

 فعالیتهایآموزشی، تبلیغی و ترویجی

 امتیاز 2ارائه خدمات قرآنی در فضای مجازی:  -

استفاده از تجهیزات وامکانات سخت افزاری  -

 امتیاز 2د: ـه روز و کارآمـرم افزاری بـو ن

4 

 

 سه امتیاز 12ماده5بند  -- 3 --
بدون 

 امتیاز

دارا بودن سامانه مدیریت آموزش در تمام 

امکان مدیریت یکپارجه برنامه های شعبه ها و 

 3: آموزشی در موسسه های دارای تعدد شعبه

 امتیاز

5 



16 
 

 

 2  
 تطبیق تبلیغات با

 گزارش عملکرد
 دو امتیاز 12ماده 5بند

بدون 

 امتیاز

 تبلیغات محیطی و واقعی موسسه از طریق

 امتیاز  2 : تابلو، بنر، پالکارد و...  -

 2های اجتماعی: های گروهی و شبکهرسانه-

 امتیاز 

 امتیاز  1توزیع تراکت:  -

6 

  

3  
تطبیق کارنما با 

 عملکرد
 دوامتیاز 12ماده 8و7بند 

بدون 

 امتیاز

جدول کارنمای زمانی و محتوایی و نظم در 

 اجرای آن

 امتیاز  1داشتن جدول کارنما:  -

وجود مستندات و گزارش اجرای برنامه های  -

 امتیاز 1 پیش بینی شده در کارنما:

7 

 

  

 12ماده 9بند مشاهده  2
هشت 

 امتیاز

بدون 

 امتیاز

بایگانی و نگهداری اسناد مربوط به فعالیتهای 

لیست قرآن آموزان با تفکیک )شامل موسسه

گزارش دوره های آموزشی و تاریخ دوره ها و 

 (امات انجام شدهمنظم موسسه از عملکرد و اقد

یا  ))نگهداری حداقل سوابق دو سال(( -

ا بابتکارات نگهداری تجربیات و خالقیت ها و((

وجمعا امتیاز   4: هرکدام  استفاده از نرم افزار

 هشت امتیاز 

(( یا نگهداری حداقل سوابق دو سال)) -

 نگهداری تجربیات و خالقیت ها و ابتکارات(( 

جمعا شش امتیاز   3 هرکدام : به صورت مکتوب

 امتیاز 

 2: هرکدام  سالنگهداری حداقل سوابق یک -

 جمعا چهار امتیاز امتیاز  

آموزشی  نگهداری فقط سوابق آخرین دوره - 

 جمعا یک امتیاز امتیاز    /.5هرکدام :

 

 

8 
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3  

بررسی گزارش 

عملکرد و اعتبار 

 های مربوطهطرح

 12ماده 8بند 
شش 

 امتیاز

بدون 

 امتیاز

*های معتبرها و مفاد طرحدرعایت استاندار
 

نیازهای آموزشی تعریف شده در رعایت پیش -

 امتیاز 2: دوره های مختلف

-های آموزشی بر اساس طرحرعایت سرفصل-

 امتیاز 2: های معتبر

 امتیاز 2استفاده از منابع معتبر آموزشی:  -

9 

 

در موضوع مدنظر و یا تأیید شده از سوی اساتید های ذیربط قرآنی و یا مؤسسات شاخص های تدوین شده از سوی دستگاههای معتبر، طرح و برنامهمنظور از طرح* 

مؤسسه تردید داشته و یا نسبت به آنها شناخت نداشته باشد از ارزیابی شاخص اجتناب نموده و  هایها یا برنامهچنانچه ارزیاب، در اعتبار طرحباشد. معهذا صاحبنظر می

 نماید.موضوع را در ستون توضیحات شاخص مربوطه درج می
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3  

بررسی تراز مالی یا 

اظهار نامه مالیاتی 

خاصه بندهای 

مربوط به درآمدهای 

مؤسسه و مقایسه 

ها و نیز آن با هزینه

بررسی میزان و 

 نحوه درآمدزائی

 12ماده1بند
هشت  

 امتیاز
 نیم امتیاز

 نحوه درآمد زآیی، خودکفایی و استقالل مالی موسسه

درآمد زایی و انطباق آن با  مجاز بودن -

 قوانین و ضوابط دستگاه ناظر و عرف معمول

 امتیاز  2: منطقه

داشتن درآمد ناشی از فعالیت موسسه و  -

به نهاد دولتی و  عدم وابستگی اقتصادی

 امتیاز   2: عمومی

 امتیاز 2جلب مشارکت مردمی و خیرین قرآنی:  -

 امتیاز 2های مؤسسه: تناسب درآمدها با هزینه -

10 

  

3  
بررسی عملکرد و 

 مستندات
 12ماده

چهار 

 امتیاز

 بدون

 امتیاز

)حداقل ول سال فعالیت دائمی موسسه در ط

 ساعت در هفته ( 44

 امتیاز 4ساعت در هفته یا بیشتر:  44 -

 امتیاز 2ساعت در هفته : 43تا  30 -

 امتیاز 1ساعت در هفته :  30تا  10-

 بدون امتیاز ساعت در هفته: 10کمتر از  -

11 

  

3  
بررسی مستندات 

 و گزارش عملکرد
 یک امتیاز پنج امتیاز 12ماده 3بند

های موسسه گستره جغرافیایی برنامه

 )شهرستان، استان، ملی(

 5 :استان ( 3کشوری ) اجراء در حداقل  -

 امتیاز 

  :شهرستان ( 3استان) اجراء حداقل در  -

 امتیاز  4

 3 :شهر ( 3در شهرستان) اجراء حداقل  -

 امتیاز 

 امتیاز  2شهر:  -

 امتیاز 1محله و روستا:   -

12 



19 
 

  

 سه امتیاز 12ماده 9بند بررسی مستندات  2
بدون 

 امتیاز

ملی  حضور در عرصه های شاخص استانی و

ها، مسابقات همانند نمایشگاهها، جشنواره

 قرآنی و...

در سطح ملی )حداقل یکبار طی یکسال  -

 امتیاز 3گذشته (: 

در سطح استانی )حداقل یکبار طی  -

 امتیاز 2یکسال گذشته (: 

در سطح شهرستان )حداقل یکبار در  -

 امتیاز 1یکسال گذشته ( : 

13 

 

 سه امتیاز 12ماده 5بند  -- 2 --
ن  بدو

 امتیاز

حضور فعال و موثر  و به روز موسسه در فضای 

 مجازی

 امتیاز  3عالی :  -

 امتیاز  2خوب :  -

 امتیاز  1متوسط :  -

 ضعیف : بدون امتیاز -

14 

 

 شش امتیاز 12ماده 4بند  -- 2 --
دون ب

 امتیاز

تولید محصوالت فرهنگی و قرآنی در قالب 

اپلیکیشن، کتاب، جزوه، سی دی و 

 عناوین مشابه طی دو سال گذشته

 امتیاز( 6امتیاز و تا حداکثر  2)هر محصول 

15 

 

 12ماده 4بند  -- 3 --
 

 امتیازشش 

بدون  

 امتیاز

تولید آثار هنری در حوزه قرآن تأیید شده از 

سوی مراجع ذیصالح اعم از تصویری و بصری 

شامل فیلم یا مستند و مشابه آنها طی دو سال 

 امتیاز ( 6امتیاز حداکثر  2)هر محصول گذشته 

 سمعی شامل محتوای صوتی و رادیویی  -

مکتوب همانند تذهیب، خط و  -

 خوشنویسی و.. 

 تجسمی همانند منبت کاری، معرق و...:  -

16 
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 2  
بررسی مستندات 

 و گزارش عملکرد
 سهامتیاز 12ماده6بند 

بدون 

 امتیاز

 :اجرای برنامه های بومی و ابتکاری موثر

نامه، گزارش )توضیحات، معرفیامتیاز  3

 دقیق برنامهعملکرد و یا هر سندی که بیانگر 

 مذکور باشد ضمیمه گردد(

17 

  

2  
بررسی گزارش 

 عملکرد

 شیو نامه نظارت

 
 امتیازپنج 

بدون 

 امتیاز

 سابقه فعالیت مستمر مؤسسه از تاریخ ثبت

 امتیاز 5سال:  20بیش از  -

 امتیاز 4سال:  20تا  15بین  -

 امتیاز 3سال:  15تا  10بین  -

 امتیاز 2سال:  10تا  5بین  -

 سال: بدون امتیاز 5کمتر از  -

18 

  

2  

استعالم از 

کارشناس 

 شهرستان

 امتیازسه  شیوه نامه نظارت 
بدون 

 امتیاز

 تعامل و ارتباط با دستگاه ناظر

 امتیاز 3مطلوب : -

 امتیاز 2متوسط:  -

 کم: ا امتیاز -

 بدون ارتباط: بدون امتیاز -

19 

  

1  
استعالم از 

 اتحادیه استان
 امتیازسه  دستور العمل 

بدون 

 امتیاز

 تعامل و ارتباط با اتحادیه استان

 امتیاز 3مطلوب : -

 امتیاز 2متوسط:  -

 کم: ا امتیاز -

 بدون ارتباط: بدون امتیاز -

20 

  

1  
مشاهده 

 مستندات

 

 12ماده 9بند 

 

 دو امتیاز
بدون 

 امتیاز

ارتباط و تعامل موثر با نهادهای دولتی و 

و بهربرداری متقابل  )عمومی( غیر دولتی

 امتیاز 2 از ظرفیت ها:

21 
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 امتیازچهار 12ماده9بند   -- 3 --
بدون 

 امتیاز

-های قرآنی مشترک با دستگاهاجرای برنامه

 سال اخیر( 2های دولتی و عمومی )طی 

 500برنامه مشترک با پوشش بیش از  -

 امتیاز 4مخاطب: 

 500 تا200برنامه مشترک با پوشش  -

 امتیاز 3مخاطب: 

 100تا50برنامه مشترک با پوشش  -

 امتیاز 2مخاطب: 

 50 کمتر ازبرنامه مشترک با پوشش  -

 امتیاز 1مخاطب: 

22 

 

 امتیاز  4    2 
ن وبد

 امتیاز 

رضایت مندی قرآموزان از کیفیت خدمات 

 موسسه

 4 :درصد قرآن آموزانشصت بیش از -

 امتیاز

 امتیاز 2درصد :  سی بیش از -

 ن امتیازصد : بدوسی در ازکمتر  -

برای احراز رضایت مندی حداقل از پنج *

 . نفر اقرآموزان  سئوال می شود

 

23 

 جمع امتیاز    
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 مدیریت منابع انسانی ، اداری و مالی -3-ب

 مدرسین موسسه (1-3-ب

 ضریب نمره باضریب توضیحات
امتیاز کسب 

 شده
 مستند قانونی نحوه احراز

 دامنه امتیاز

 ردیف ارزیابیمحور 
 حداقل  حداکثر

 

 3  

 بررسی مستندات

)با نظر مساعد 

نسبت به اظهارات 

 مدیر مؤسسه(

 سه امتیاز 12ماده7بند
 بدون

 امتیاز

 صبغه و سابقه مفید در موضوع  مورد تدریس

سال سابقه در تدریس درس مدنظر:  10بیش از -

 امتیاز 3

 زامتیا 2سال:  10تا  5بین -

 امتیاز 1سال:  5تا  2بین  -

 امتیاز  بدونسال:  2کمتر از -

1 

 

 2  

بررسی مدارک 

تحصیلی ملعمان و 

 مدرسان

 12ماده 7بند
چهار 

 امتیاز

بدون 

 امتیاز

 تخصص و تسلط بر محتوای درس مورد تدریس

مدرک تحصیلی معتبر و مرتبط با دارا بودن  الف(

 اعم از:  موضوع تدریس 

-امتیاز 4دکتری: دانشگاهی یا حوزوی در سطح -

 امتیاز 3 :کارشناسی ارشد

 امتیاز 2 :کارشناسی-

 امتیاز 1 کاردانی )در موارد خاص(:-

مدرک تحصیلی معتبر و غیر مرتبط با  ب(

 :موضوع تدریس اعم از

- امتیاز 3دانشگاهی یا حوزوی در سطح دکتری: -

 امتیاز 2 :کارشناسی ارشد

 امتیاز 1 :کارشناسی-

 امتیاز  /.5:خاص(کاردانی )در موارد -

مدرک دیپلم )در موارد استثنائی وفق مفاد  ج(

 /. امتیاز 5دستورالعمل صدور مجوز(: 

2 
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 1  
بررسی مستندات 
 و عملکرد مدرسان

 دو امتیاز 12ماده  3بند 
بدون 
 امتیاز

 خالقیت و نوآوری در تدریس

 امتیاز   1خالقیت و نوآوری در شیوه تدریس: - 

 امتیاز 1خالقیت و نوآوری در موضوع تدریس:  -

3 

 

 امتیاز دو 12ماده7بند  مشاهده  1 
بدون 
 امتیاز

 امتیاز 2رعایت  ظواهر و شئونات اسالمی )آقایان(:  -

 امتیاز 2رعایت ظواهر و پوشش اسالمی )بانوان(:  -
4 

 

 1  
بررسی مستندات، 
مشاهده و استعالم 

 از مخاطبان
 امتیازدو  12ماده7بند

بدون 
 امتیاز

 امتیاز 1: حضور منظم درکالس-

 امتیاز   1 مهارت و توان مدیریت کالس:-
5 

 
 6 امتیاز 3:تدریس در چارچوب سر فصلهای تعیین شده بدون امتیاز سه امتیاز 12ماده 7بند  بررسی عملکرد  2 

 

 1  
مشاهده و استعالم 

 از فراگیران
 دو امتیاز 12ماده 10بند 

بدون 
 امتیاز

نحوه برخورد مدرس با قرآن آموزان وتکریم آنان: 

 امتیاز   2
7 

 

 1  
بررسی مستندات 
 و گزارش عملکرد

 12ماده 5بند 
 چهار
 امتیاز

بدون 
 امتیاز

 استفاده از فناوری نوین آموزشی 

استفاده از امکانات نوین مثل رایانه، نرم افزار و  -

 امتیاز  2.... در امر تدریس: 

 امتیاز  2داشتن آموزش مجازی:  -

8 

 

 2  
بررسی مستندات 

لیست فراگیران و 
 هر کالس

 سه امتیاز 12ماده 7بند 
بدون 
 امتیاز

 تناسب تعداد مربیان با قرآن آموزان

نفر حداقل یک مربی در موضوع  15به ازاء هر  -

 امتیاز  3مربوطه: 

 امتیاز  2نفر :  25یک مربی به ازای هر  -

 امتیاز   1نفر:  25یک مربی به ازاء  بیشتر از  -

9 

 

 

 جمع امتیاز
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 کارکنان (2–3-ب

 ضریب نمره باضریب توضیحات
امتیاز 

 کسب شده
 مستند قانونی نحوه احراز

 دامنه امتیاز

 ردیف محور ارزیابی
 حداقل حداکثر

 -- 2 --  
 30ماده 

 دستورالعمل
 سه امتیاز

بدون 

 امتیاز

 ؟ ت ه اسآیا قرارداد کارکنان طبق قانون تنظیم شد

 امتیاز 3مطابقت کامل دارد : -

 امتیاز 2مطابقت نسبی دارد : -

 امتیاز 1خطای جدی دارد : -

1 

 -- 2 --  
 30ماده 

 دستورالعمل

چهار 

 امتیاز

بدون 

 امتیاز

 آیا کارکنان بیمه تأمین اجتماعی دارند؟

 امتیاز 4همه کارکنان:  -

 امتیاز 2درصد:  50از ییش  -

 امتیاز 1درصد:  50کمتر از  -

2 

 جمع امتیاز 
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 مالیاتی امور مالی و (3- 3-ب

 ضریب نمره باضریب توضیحات
امتیاز 

 کسب شده
 

 مستند قانونی نحوه احراز

 دامنه امتیاز

 ردیف محور ارزیابی
 حداقل حداکثر

 دو امتیاز 12از ماده 1بند   -- 2 -- 
بدون 

 امتیاز

 دفاتر محاسباتی قانونی )دفتر کل و روزنامه (تنظیم 

 امتیاز 2در دو سال اخیر:  -

 امتیاز 1در سال اخیر:  -

موسسات جدید التاسیس با سابقه کمتر از دو  -

 2دفاتر قانونی:  تنظیمسال از تاریخ ثبت، با 

 امتیاز

1 

 دو امتیاز 12از ماده 1بند   -- 2 -- 
بدون 

 امتیاز

 هارنامه مالیاتی سالهای قبلاظتسلیم 

 امتیاز 2دو سال اخیر:  در -

 امتیاز 1در سال اخیر:  -

موسسات جدید التاسیس با سابقه کمتر از  -

دوسال از تاریخ ثبت، در صورت تسلیم اظهارنامه 

 امتیاز 2سال اول : 

2 

 جمع امتیاز 
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 ( شهریه قرآن آموزان4- 3-ب

 ضریب نمره باضریب توضیحات
امتیاز 

 مستند قانونی نحوه احراز کسب شده

 دامنه امتیاز

 ردیف محور ارزیابی
 حداقل حداکثر

 دو امتیاز 12ماده  10بند  مشاهده مستندات  2  
بدون 

 امتیاز

قرآن آموزان برای پرداخت شهریه قرارداد داشته 

 گیرند؟یا رسید می

 برای همه یا ارائه رسیدوجود قرارداد  -

 امتیاز 2 مخاطبان:

 50برای بیش از  یا ارائه رسیدوجود قرارداد  -

 امتیاز 5/1درصد مخاطبان: 

وجود قرارداد یا ارائه رسید برای کمتر از  -

 امتیاز 1نصف مخاطبان: 

 

1 

  2  

بررسی عملکرد، 

استعالم از 

کارشناس قرآن 

شهرستان، استعالم 

از صاحبنظران 

 قرآنی منطقه

 پنج امتیاز 12ماده 10بند 
بدون 

 امتیاز

میزان دریافت  شهریه مطابق با میزان ارائه خدمات 

 و عرف منطقه است؟

 امتیاز 5ارائه همه خدمات رایگان است:  -

 امتیاز 3ارائه نیمی از خدمات رایگان است:  -

 2شهریه کمتر از عرف منطقه دریافت می شود:  -

 امتیاز

 امتیاز 1شهریه مطابق با عرف منطقه است:  -

 شهریه کمی بیشتر از عرف منطقه است:  -

 امتیاز بدون

2 

 جمع امتیاز 
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 نی تعلیم و تربیت قرآ -4-ب

 ضریب نمره باضریب توضیحات
امتیاز 

 نحوه احراز کسب شده
مستند 

 قانونی

 دامنه امتیاز

 ردیف محور ارزیابی
 حداقل حداکثر

 امتیازده  12ماده  3بند  مشاهده مستندات  3  
بدون 

 امتیاز

تربیت قرآن آموزان شاخص طی دو سال گذشته در امور 

 )در مسابقات معتبر( قرآنی

 امتیاز  4: در عرصه بین المللیدارای رتبه -

 امتیاز  3ملی: در عرصه دارای رتبه -

 امتیاز  2دارای رتبه استانی:  -

 حفظ، قرائت و تدریس های رسمیدارای گواهینامه -

 امتیاز 3: 2و1درجات 

 حفظ، قرائت و تدریس های رسمیدارای گواهینامه -

 امتیاز 2: 5و4و3درجات 

 

1 

  3  

نفر از  3استعالم از حداقل 
مخاطبان، کارشناس قرآن 

شهرستان، رئیس اداره امور 
قرآنی استان، اتحادیه استان 

و حتی االمکان از برخی 
 اساتید شاخص منطقه

 امتیازیک  امتیازسه  12ماده 3بند

 های موسسه در منطقهمیزان اثر بخشی فعالیت

 امتیاز  3تاثیر عالی: -

 امتیاز 1تاثیر خوب: -

2 

  3  
بررسی لیست مشخصات 
مخاطبان طی یک سال 

 گذشته 
 12ماده 3بند 

چهار 

 امتیاز

بدون 

 امتیاز

 ی موسسه هاطب نوجوان و جوان برای برنامهجذب مخا تعامل و

 امتیاز 4مخاطبان موسسه: حداقل پنجاه درصد  -

 امتیاز 2حداقل سی درصد مخاطبان موسسه:  -

 امتیاز 1حداقل ده درصد مخاطبان موسسه:  -

 : بدون امتیاز کمتر از ده درصد -

3 

  3  
 2بررسی مستندات طی 

سال گذشته و ضمیمه اهم 

آن به همراه توضیحات 
 مکفی

 ده امتیاز 12ماده  6بند 
بدون 

 امتیاز

های جهادی، خودجوش و مشارکت مؤسسه در عرصهحضور 

، ها، انتخاباتانقالبی و اجتماعی همانند نماز جمعه، راه پیمائی

 پیاده روی اربعین، وقوع سیل، زلزله و ...

گستره حضور و سابقه و امتیاز بسته به   2هر کدام تا 

 امتیاز 10مشارکت ؛ حداکثر تا 

4 
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بررسی مستندات و گزارش  -- 2 -- 
 عملکرد 

 سه امتیاز  12ماده  6بند 
بدون 

 امتیاز

های اجتماعی در محدوده جغرافیایی درک و شناخت آسیب

های متناسب  در مسیر رشد جرای برنامهفعالیت موسسه و ا

های اجتماعی مانند  طالق، مقابله با آسیب فضائل اخالقی و

 ارتکاب جرایم، اعتیاد و...

 امتیاز  3: های اختصاصی و مؤثربرنامه -

 2:  های معمول جاریتوجه به موضوع در بین فعالیت -

 امتیاز

 ریزی : بدون امتیازفاقد هرگونه توجه و برنامه -

5 

 جمع امتیاز 
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 (علیهم السالمعترت  قرآن و فرهنگی )اختصاصی موسسه تخصصی رتبه بندی هایشاخص ج(

 ردیف عناوین تعداد شاخص ها های مشمولشاخص امتیاز) نمره باضریب( امتیاز کسب شده 

 87 
 

5 
در حوزه  رتبه بندی موسسه تخصصی

 پژوهش و مدیریت
1 

 18 
 

2 
در حوزه  رتبه بندی موسسه تخصصی

 فعالیتهای ترویجی و تبلیغی
2 

 147 
 

6 
در حوزه  رتبه بندی موسسه تخصصی

 آموزش و مشاوره
3 

 252 
 

  جمع 13

 

 
 

 امتیاز نهایی
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 حوزه پژوهش و مدیریت -1-ج

 ضریب نمره باضریب توضیحات
امتیاز کسب 

 شده
 مستند قانونی نحوه احراز

 دامنه امتیاز
 ردیف محور ارزیابی

 حداقل  حداکثر

 امتیاز پنج 12ماده  9ند ب  -- 3 -- 
بدون 
 امتیاز

 مؤسسه برنامه راهبردی
 امتیاز  5ساله یا بیشتر(:  3بلند مدت ) -
 امتیاز  3ساله(:  2میان مدت ) -
 امتیاز  1کوتاه مدت )یک ساله(:  -
 بدون برنامه: بدون امتیاز -

 
1 

 

 امتیاز ده 12ماده 4بند   -- 2 -- 
 بدون
 امتیاز

 وجاهت علمی
د عناوین و دفعات چاپ کتاب یا مقاله در مجالت و تعد -

هر عنوان و مرتبه : مرتبط با امور قرآنینشریات تخصصی 
 امتیاز  5 حداکثرسقف امتیاز تا  1 چاپ

-های تخصصی مرتبط به سفارش دستگاههشانجام پژو -

های صورت گرفته توسط ژوهشهای حاکمیتی و یا تایید پ
امتیاز تا  1هر عنوان پژوهش مراکز معتبر علمی و فرهنگی: 

 امتیاز 5 سقف حداکثر

 
2 

 ماده چهار 4بند   -- 2 -- 
انزده پ 

 امتیاز
بدون 
 امتیاز

مسابقات ها و جشنوارهدریافت جوایز در  کسب افتخارات علمی و
 قرآنی توسط قرآن آموزان موسسه

کسب هر  بین المللی، ملی و دانشگاهی: یهادر جشنواره -
  امتیاز 10تا سقف حداکثر امتیاز  2 افتخار

: ی معتبرشهرستانها و مسابقات استانی و در جشنواره -
 امتیاز 5تا سقف حداکثر امتیاز  1 کسب هر افتخار

3 

  2  
بررسی مدارک 

 تحصیلی پژوهشگران
 12ماده 7بند 

شش 
 امتیاز

 یک امتیاز

 ژوهشگران موسسهمعدل تحصیالت پ
 امتیاز  6دکتری مرتبط:  -
 امتیاز  4دکتری غیرمرتبط:  -
 امتیاز  3کارشناس ارشد مرتبط:  -
 امتیاز  2کارشناس ارشد غیرمرتبط:  -
 امتیاز  2کارشناس مرتبط:  -
 امتیاز 1کارشناس غیرمرتبط:  -

 
4 

 یک امتیاز پنج امتیاز 12ماده 7بند  بررسی مستندات  2  

ساعت همکاری در  20تعداد پژوهشگران همکار مؤسسه )بیش از 
 هفته(

 امتیاز 1یک نفر:  -
 امتیاز 2نفر:  3تا  2 -
 امتیاز 4نفر:  10تا  4 -
 امتیاز 5نفر:  10بیش از  -

5 

 زجمع امتیا 
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 ترویجیهای تبلیغی و فعالیتحوزه  -2-ج

 ضریب نمره باضریب توضیحات
امتیاز کسب 

 شده
 مستند قانونی نحوه احراز

 دامنه امتیاز

 ردیف محور ارزیابی
 حداقل  حداکثر

 

 3  
بررسی عملکرد 

 مؤسسه
 امتیاز سه 12ماده 4بند 

بدون 

 امتیاز

 ترویج مستمر درحوزه تبلیغ و یتفعالمدت 

 امتیاز   3مستمر و  با برنامه:  یک سال -

 امتیاز   2مستمر و با برنامه:  شش ماه -

 امتیاز   1مستمر و با برنامه:  سه ماه -

 امتیاز   5/0یک ماه مستمر و با برنامه:  -

 بدون فعالیت: بدون امتیاز  -

1 

 

 3  
بررسی عملکرد 

 مؤسسه
 امتیاز سه 12ماده 4بند 

بدون 

 امتیاز

 امتیاز  3برنامه دائمی هفتگی همانند محافل:  -

 امتیاز 2برنامه دائمی ماهانه همانند مسابقات:  -

 امتیاز    1ها: برنامه دائمی ساالنه همانند جشنواره -

2 

 

 جمع امتیاز
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 و مشاوره موسسه آموزشیرتبه بندی  -3-ج

 ضریب نمره باضریب توضیحات
امتیاز 

 کسب شده
 مستند قانونی نحوه احراز

 دامنه امتیاز

 ردیف محور ارزیابی
 حداقل حداکثر

  4  
بررسی مستندات و 

 عملکرد مؤسسه
 امتیاز  10 12از ماده 3بند 

بدون 
 امتیاز

 تخصصی طی یکسال گذشته فعالیت آموزش

های تربیت کادر بیش از سه دوره در سال دوره -

 امتیاز  5: 

های تربیت کادر یک تا دو دوره در سال : دوره -

 امتیاز  3

دوره آموزش تخصصی بیش از سه دوره در سال  -

 امتیاز  5یا به طور مستمر در سال: 

دوره آموزش تخصصی یک تا دو دوره در سال  -

 از امتی 3: 

1 

  3  
بررسی مستندات 

خاصه لیست 
 فراگیران

 پنج امتیاز 12از ماده  7بند 
یک 
 امتیاز

 کمیت مخاطبان آموزش تخصصی در یک سال گذشته

 امتیاز 5نفر:  100بیش از  -

 امتیاز  3نفر:  100تا  50 بین -

 امتیاز  2نفر:  50تا  30بین  -

 امتیاز 1کمتر از سی نفر:  -

2 

  2  
مستندات و بررسی 

 عملکرد مؤسسه
 ده  امتیاز 12ماده 4و3بند 

بدون  
 امتیاز

 تعداد مشاوران موسسه و تعداد مشاوره گیران

 مشاوران: 

 امتیاز 1، 2، 3نفربه ترتیب:  1، 2، 3  -

 امتیاز  5بیش از سه نفر:  -

 مشاوره گیران : 

نفر به  5نفر و کمتر از  5، 20، 50، 100بیش از  -

 امتیاز 1، 2، 3، 4، 5ترتیب: 

3 
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 :)اعم از توضیحات ضروری، اسناد، عکس و فیلم( ضمائم

 

  2  
بررسی مستندات و 

 عملکرد مؤسسه
 12ماده 4و 3بند 

چهار 
 امتیاز

بدون 

 امتیاز

 برگزاری جلسه های مشاوره عمومی طی یکسال گذشته

 امتیاز 4به صورت مستمرطی بیش از ده برنامه:   -

 امتیاز 3به صورت مستمر بین پنج تا ده برنامه:  -

از پنج برنامه  در به صورت مستمر  و طی کمتر  -

 امتیاز 2یکسال گذشته: 

 امتیاز 1کمتر از پنج برنامه در یکسال گذشته   -

 بدون جلسه مشاوره : بدون امتیاز -

4 

  4  
بررسی مستندات و 

 عملکرد مؤسسه
 امتیاز  نه 12ماده 4و3بند 

بدون 
 امتیاز 

 های تخصصیموضوع فعالیت
 امتیاز 4تربیت مدرس و داور: -
معلم  تربیتسبک زندگی قرآنی، تدبر وتفسیر، -

 امتیاز  3و ممتحن: 
جزء و  15فنون و مهارت قرائت، حفظ ترتیبی باالی -

 امتیاز 2: 4ترجمه و مفاهیم سطح 

5 

  4  
بررسی مستندات و 

 عملکرد مؤسسه
 12ماده  4بند 

 تهف
 امتیاز 

بدون 
 امتیاز

دوره تخصصی خودگردان طی یک سال گذشته 
 بیش از ده نفر(های وره)د

 امتیاز 2 دوره: 1-
 امتیاز 3 :دوره2-
 امتیاز 5 :دوره3-
 امتیاز  7 :دوره3بیش از -
ن حمایت منظور از خودگردان یعنی بدو)

 (یدستگاههای دولتی و حاکمیت

6 

 جمع امتیاز 

 


