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.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

. راه اندازی، برگزاری و انسجام مسابقات ملی و بین المللی در بخش های حفظ،تجوید و قراعت قرانکریم.هدف وظیفه :   

.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 وظیفوی :مسولیت های صالحیت و

 وظایف تخصصی:
 سازماندهی افراد مربوطه ، قرا وحفاظ متسابق جهت اشتراک حفظ تجوید و قراآت قران عظیم ایشان. -1

 قراآئت و تجوید قرانکریم.استخدام قاریان جید وممتاز غرض شرکت ایشان درمسابقات ملی وبین المللی  -2

منظور حفظ، فرائت و تجوید قرانکریم ادارات نهاد های فرهنگی مدارس و راه اندازی و برگزاری مسابقات میان شاگردان، حلقات به  -3

 انجمن های قرانی.

 وظایف مدیریتی:

 ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار وساالنه درمطابقت با پالن عمومی بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره. -1
 .آگاهی دهی به موقع وزمان مناسب به حافظان وقرا جید جهت اشتراک شان درمسابقات ملی   -2

 یرمسابقات.کنترول ونظارت ازامورات یومیه اعضای مدیریت وتهیه مواد مورد ضرورت تدو  -3

 . سول.به مرجع ذیربط و مارائه گزارش ماهوار، ربعواروساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردها ی مربوطه  -4

 اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات، اهداف وزارت و خط مشی اداره سپرده می شود -5

 وظایف هماهنگی:

 .تامین ارتباط با ادارات نهاد های فرهنگی مدارس و انجمن های قرانی

 .دوایر مسابقاتمشوره با ریس امور قرا در مورد فعالیت های مربوط به مدیریت 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل تربیب گردیده است. قانون کارکنان خدمات ملکی 34و  7این الیحه وظایف با در نظر داشت مواد 

 رشته تحصلی: -1

، علوم و فرهنگ اسالمی، تقسیر و و قانون فقهلیسانس در یکی از رشته های: علوم اسالمی، شرعیات، حقوق، داشتن سند تحصیلی حد اقل 

 علوم قرآنی از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج از کشور به درجه تحصیلی باالتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

 تجربه کاری: -2

م اسالمی، حفظ تجوید و قراآت قرآن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط در یکی از بخش های: مدیریت  مشابه یا تخصصی امور علو

 عظیم ایشان ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور.

 



 مهارت های الزم:

ای کمپیوتر در برنامه های مرتبط تسلط به زبان های رسمی ) دری و پشتو( و آشناهیی )تحریری و تکلم( به لسان انگلیسی، و مهارت ه

 وظیفه.

نوت: افراد داری معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد برای احراز از این بست در خواست 

 نمایند.

  
 


