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 وامهبیمهفعاالنقرآویآییه

  

ضَز کِ هغاتق ضزایظ هٌسرج، زارای ساتقِ فعالیت قزآًی زر یکی اس  ضاهل گزٍّی اس اضراظ حقیقی هی« عٌاصز خاهعِ قزآًی»

 ّای سیز تاضٌس: گزٍُ

 تثلیغ ٍ تزٍیح قزآى               1-1

 آهَسش قزآى                1-2

 قزآًیّای  پژٍّص               1-3

 ّای ٌّزی فعالیت               1-4

تَسعِ ٍ تزٍیح  ّای قزآًی تِ تأییس زتیزذاًِ ذازهاى ٍ فعاالى قزآى کزین هزکش ّواٌّگی، چٌاًچِ فعالیت زر سایز رضتِ –تثصزُ 

 ّای قزآًی کطَر تزسس، اهکاى تیوِ ٍخَز ذَاّس زاضت.  فعالیت

  

 :الف( شرایط عمومی

 اضتغال تِ فعالیت قزآًی زر سهاى ارائِ زرذَاست     .1

 حسي ساتقِ اعتقازی ٍ اذالقی     .2

 ّای قزآًی  حسي ساتقِ زر فعالیت    .3

 زاضتي هسرک تحصیلی حساقل زیپلن یا هعازل حَسٍی آى    .4

  

ا زارا تاضٌس، اس ضوَل ایي تٌس هستثٌی ّای یاز ضسُ ر * افزازی کِ هسرک زیپلن ًساضتِ تاضٌس ٍلی ضزایظ اذتصاصی یک گزٍُ اس گزٍُ

 ّستٌس.

 . زاضتي ضزایظ عوَهی تیوِ: 5

 ای تاضٌس. فعاالى قزآًی تایس فاقس ّزگًَِ پَضص تیوِ 1-5

: آى زستِ اس فعاالى کِ اس قثل هطوَل تیوِ حزف ٍ هطاغل آساز تَزُ ٍ ساتقِ پززاذت حق تیوِ زارًس، تا احتساب سٌَات 1تثصزُ

 گیزًس. ت هطوَل ایي عزح قزار هیگذضتِ عثق هقزرا

تاضٌس، تِ اسای ّز سال، یکسال  : زر تسٍ ضوَل فعاالًی کِ قثالً زارای ساتقِ پززاذت حق تیوِ ًشز ساسهاى تأهیي اختواعی هی2تثصزُ

 ضَز. تِ سي هقزر آًاى افشٍزُ هی

 سال توام زاضتِ تاضٌس. 18فعاالى زر تسٍ ضوَل تایس حساقل  2-5

 55سال ٍ سي فعاالى هزز تایس کوتز اس  45ضوَل تزای تحت پَضص قزار گزفتي زر ایي عزح، سي فعاالى سى تایس کوتز اس زر تسٍ  3-5

 سال تاضس.

زرصس حق تیوِ تزای ذَز ٍ افزاز تحت تکفل تز اساس حساقل زستوشز سالیاًِ هصَب  18تزای ارائِ ذسهات هٌاسة پززاذت    5 -4

زرصس تیوِ زرهاًی ٍ  12زرصس ضاهل  18َضص قزار گزفتي فعاالى زر ًظز گزفتِ ضسُ است. ًزخ تیوِ ضَرای عالی کار هثٌای سیز پ

 زرصس فَت تٌظین ضسُ است.  2زرصس تیوِ اس کارافتازگی ٍ  4تاسًطستگی، 

 ضَز. زرصس تِ ٍسیلِ فعاالى پززاذت هی 8زرصس تِ ٍسیلِ زٍلت ٍ  15زرصس هذکَر،  18اس  5-5

تاضٌس، تِ ٍسیلِ ٍسارت فزٌّگ  سزاًِ زرهاى افزاز تحت تکفل تیوِ ضسُ کِ حائش ضزایظ هقزر زر قاًَى اختواعی هیزرصس اس  55 6-5

 ضَز. زرصس تقیِ تِ ٍسیلِ فعاالى پززاذت هی 55ٍ ارضاز اسالهی تأهیي ٍ پززاذت ٍ 

 ضس.فعاالى تایس تاتعیت ایزاًی زاضتِ ٍ آثار آًاى زر ایزاى تَلیس ٍ هٌتطز ضسُ تا 2-5

ضًَس ٍلی تٌا تِ ضَاتظ ٍ هقزرات تأهیي اختواعی ًظیز سي سیاز، تیواری العالج،  فعاالًی کِ هطوَل کلیات ایي زستَرالعول هی 8-5

 گیزًس. ضًَس هطوَل ایي تیوِ قزار ًوی تیواری ذاظ هطوَل تیوِ تأهیي اختواعی ًوی

 ضسُ عثارت است اس:ّای یاز  ّای ّزیک اس فعاالى خاهعِ قزآًی زر گزٍُ اٍلَیت -6

 کسة رتثِ فعال تزگشیسُ یا هوتاس قزآى استاًی اس ٍسارت فزٌّگ ٍ ارضاز اسالهی. 1-6

 کسة رتثِ فعال تزگشیسُ یا هوتاس قزآى کطَری اس ٍسارت فزٌّگ ٍ ارضاز اسالهی. 2-6
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 کسة رتثِ ذازم قزآى کطَری اس ٍسارت فزٌّگ ٍ ارضاز اسالهی. 3-6

 ّا ٍ هساتقات تزتز استاًی یا کطَری حسة تأییس. کسة رتثِ اس خطٌَارُ 4-6

 ًساضتي ضغل زائوی ٍ یا زرآهس کوتز اس حساقل هصَب ٍسارت کار زر ّز سال. 5-6

  

 :ب( شرایط اختصاصی

 گزٍُ تثلیغ ٍ تزٍیح      -

 * اساتیس، پیطکسَتاى ٍ زاٍراى قزآى

 شرایط الزامی -الف

الوللی ٍ کطَری ساسهاى اٍقاف ٍ اهَر ذیزیِ.  زٍرُ زاٍری زر هساتقات هعتثز تیي 5سال ساتقِ تسریس ترصصی یا  5زاضتي حساقل     .1

 سال تَزُ است. 15ًاهِ قثلی  زر آئیي

 تسلظ تز قزائت قزآى حساقل زر سغح تزتیل ذَاًی هصغلح    .2

 ّا: اٍلَیت -ب

 حقیق قزآى تسلظ تز اخزای تا کیفیت قزائت ت    .1

 حضَر زر رساًِ تِ هٌظَر کارضٌاسی یا آهَسش قزآى    .2

 قسرت اخزای ًغوات زیٌی    .3

 حفظ قزآى کزین    .4

 الوللی، کطَری ٍ استاًی ًاهِ قثلی تَزُ: رتثِ اٍل تا سَم هساتقات تیي زر آئیي* قاریاى قزآى. 

 الف( شرایط الزامی 

الوللی هعتثز، هقام اٍّل تا سَّم هساتقات کطَری ساسهاى اٍقاف ٍ اهَر ذیزیِ، هساتقات استاًی  هساتقات تیي 5کسة رتثِ اٍل تا     .1

 ساسهاى اٍقاف ٍ اهَر ذیزیِ 

 سال ساتقِ تالٍت قزآى  3زاضتي حساقل     .2

 ّا:  ب( اٍلَیت

 . حفظ قزآى1

 ساتقِ یک سال تِ تاال . زاضتي حساقل یک خلسِ هستوز آهَسش قزآى تا2

 قسرت اخزای ًغوات زیٌی    .3

 * حافظاى قزآى

 الوللی، کطَری ٍ استاًی ًاهِ قثلی تَزُ: رتثِ اٍل تا سَم هساتقات تیي زر آئیي. الف( شرایط الزامی

ٍ اهَر ذیزیِ، هساتقات استاًی الوللی هعتثز، هقام اٍّل تا سَّم هساتقات کطَری ساسهاى اٍقاف  زر هساتقات تیي 5کسة رتثِ اٍل تا     .1

 ساسهاى اٍقاف ٍ اهَر ذیزیِ

 خشء قزآى تا کیفیت هغلَب 15حفظ حساقل     .2

 ّا  ب( اٍلَیت

 . تسلظ تز اخزای قزائت تحقیق قزآى تا کیفیت هغلَب1

 . قسرت اخزای ًغوات زیٌی2

 خشء قزآى 15. حفظ تیص اس 3

 سال 3ًاهِ قثلی تَزُ:  زر آئیيقزآى )ٍ تیطتز اس آى(.   خشء 15سال یا تیطتز اس اتوام حفظ  2. گذضت 4

  * هثلغاى ٍ سرٌزاًاى قزآًی:

 الف( شرایط الزامی

 سال ساتقِ تثلیغ ٍ سرٌزاًی قزآًی زر سغح ضْزی یا کطَری 15زاضتي حساقل     .1

 ّای هزتثظ  حَسُ یا لیساًس علَم ٍ هعارف قزآى ٍ رضتِ 2زاضتي حساقل هسرک سغح     .2
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 ّا ٍلَیتب( ا

 . حفظ قزآى کزین 1

 ّای قزآًی هستوز تا ساتقِ یک سال تِ تاال . زاضتي خلسات یا زرس2

 . زاضتي حساقل یک اثز هکتَب زر سهیٌِ هعارف ٍ هفاّین قزآى 3

 * گزٍُ آهَسش قزآى:

 الف( شرایط الزامی

  سال 5ًاهِ قثلی تَزُ:  زر آئیيسال.  3ساتقِ فعالیت آهَسش عوَهی، ًیوِ ترصصی یا ترصصی قزآى حساقل تِ هیشاى      -1

ساعت زر  16ساعت زر ّفتِ یا آهَسش ًیوِ ترصصی ٍ ترصصی تِ هیشاى  24اضتغال تِ آهَسش عوَهی قزآى تِ هیشاى حساقل      -2

  ساعت زر ّفتِ. 24ترصصی ٍ ترصصی  ساعت زر ّفتِ ٍ آهَسش ًیوِ 32هی ًاهِ قثلی تَزُ: آهَسش عوَ زر آئیيّفتِ. 

 ّا ب( اٍلَیت

 . زاضتي ضاگززاى هعتٌاتِ زر فعاالى آهَسش عوَهی1

 . زاضتي ضاگززاى هثزس زر فعاالى آهَسش ًیوِ ترصصی ٍ ترصصی 2

 ای  . حَسُ تأثیزگذاری فزاتز اس استاًی ٍ هٌغق3ِ

 ّای قزآًی  گزٍُ پژٍّص -

 ( ضزایظ الشاهیالف

 صفحِ(  455زاضتي حساقل سِ اثز پژٍّطی قزآًی اعن اس: تألیف، تحقیق ٍ تزخوِ )زر حدن تاالی     .1

        .زر هَارز ذاظ، تصوین کویتِ ذازهاى قزآى کزین هعتثز است 

 ّای هزتثظ  حَسُ یا لیساًس علَم ٍ هعارف قزآى ٍ رضتِ 2. زاضتي حساقل هسرک سغح 2

 ّا اٍلَیتب( 

 زاضتي هقالِ قزآًی زر هدالت هعتثز

  ّای ٌّزی قزآًی: گزٍُ فعالیت -

 * کتاتت قزآى

 الف( شرایط الزامی

 ًَیسی قزآًی  ًَیسی قزآًی یا هعازل آى کتیثِ  هَرز قغعِ 155خشء قزآى )تِ ضزط ازاهِ یافتي کتاتت( یا  15کتاتت حساقل     .1

 ذَضٌَیسیزارا تَزى حساقل عیار هوتاس     .2

 تسلظ تز یکی اس ذغَط ًسد، ًستعلیق یا ثلث ٍ آضٌایی تا ذغَط زیگز    .3

 سال ساتقِ زر سهیٌِ کتاتت، قغعِ یا کتیثِ ًَیسی  7زارا تَزى حساقل     .4

 ّا: ب( اٍلَیت

 ّای کتاب آرایی قزآًی . تسلظ تز حساقل یکی اس گزایص1

 . ضاگزز پزٍری زر سهیٌِ اهَر ٌّزی2

 آرایی قزآًی  * کتاب

 الف( شرایط الزامی:

 ّای کتاب آرایی قزآًی )تذّیة، صحافی ٍ ...( سال ساتقِ زر سهیٌِ یکی اس گزایص 7. زارا تَزى حساقل 1

 ّا حسة تأییس قغعِ تذّیة قزآًی یا هعازل آى اثز اس سایز گزایص 55ارائِ حساقل     .2

 زارا تَزى کیفیت قاتل قثَل    .3

 ّا:  ب( اٍلَیت

 تسلظ تز حساقل یکی اس ذغَط ًسد، ًستعلیق یا ثلث -1

 ضاگزز پزٍری زر سهیٌِ اهَر ٌّزی -2

 ّای ٌّزی قزآًی  * سایز رضتِ
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 الف( الشاهی:

 ّای ٌّزی قزآًی. سال ساتقِ زر سهیٌِ سایز رضتِ 7. زارا تَزى حساقل 1

 ّا:  ب( اٍلَیت

 آرایی قزآًی تسلظ تز کتاتت یا کتاب -1

 ضاگززپزٍری زر سهیٌِ اهَر ٌّزی     -3

 هسارک السم:

 سزی 2فتَکپی توام صفحات ضٌاسٌاهِ هتقاضی ٍ افزاز تحت تکفل      -1

 قغعِ 2هتقاضی ٍ افزاز تحت تکفل  3×4عکس      -2

 فتَکپی کارت هلی هتقاضی ٍ افزاز تحت تکفل      -3

 تأییس پززاذت حق تیوِ قثلی     -4

 هسارک هثثتِ زر سهیٌِ گزٍُ ترصصی قزآًی هَرزًظزکپی      -5

  

 * کارمندان اداری مراکز قرآنی مردمی:

 الف( الشاهی:

 سال ساتقِ فعالیت ازاری زر هزاکش قزآًی هززهی 3زارا تَزى حساقل      -1

 ذَاًی ٍ هفاّین عوَهی قزآى آضٌایی تا قزآى کزین حساقل زر حسٍز رٍاى     -2

 ّا: ب( اٍلَیت

 آضٌایی تا آهَسش، قزائت یا حفظ قزآى -1

ّای تیص اس حسّ هؤسسات قزآًی زر ذصَظ تیوِ ضسى کازر  ًاهِ قثلی آٍرزُ ًطسُ تَز ٍلی تسلیل تواس قاتل تَخِ: ایي ترص زر آئیي

 ًاهِ اصالح ضسُ هَرزًظز ٍاقع ضس. ازاری زر آئیي

 

 

 

 

 

 

  


