اداره کل اوقاف و امور خیریه
استان

ضىبسٍ فزم070022-09000301-00:

عنوان فرآیند:
مدیزیت امًر قزآوی

ضىبسٍ فزآیىد070043-34000900-00:

ضمبرٌ ثبسوگزي00 :

تعداد کل صفحات 4:

تبریخ صدير:

تبریخ ثبسوگزي-- :

صبحت فزآیىد :هعبٍى فرٌّگی اجتوبعی

همكاران گرامي:

محل درج مهر دفتر نوسازی و تحول اداری

ايه فرآيىد كٍ در اختيار شماست ،تحت كىترل طرح مديريت يکپارچٍ فرآيىدَا در
سازمان ايقاف ي امًر خيريٍ می باشد.
خًاَشمىد است ضمه وگُداري ،اجرا ي استفادٌ مىاسب از ايه فرآيىد از تُيٍ ي تًزيع
َر گًوٍ كپی از آن خًدداري فرماييد.
لطفا در صًرت وياز بٍ َر گًوٍ كپی ي يا تغيير در محتًاي ايه فرآيىد ،با دفتر
وًسازي ي تحًل اداري سازمان َماَىگی وماييد.
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تبریخ
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ضمبرٌ ثزگٍ
درخًاست

ضزح کبمل ي دقیق ثبسوگزي َبي اوجبم ضدٌ

ثبسوگزي
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اوقاف و امور خیریه استان

دیبگزام الک پطتی فزآیىد ()Turtle Diagram of Process

ضىبسٍ فزم070022-09000301-00 :

عىًان فزآیىد ( :)Titleمذیریت امور قرآنی
هذف فرآینذ ( :)Objectiveترویج و تبلیغ فرهنگ قرآنی و ارتقا سطح دانش گروه های قرآنی و شناسایی نخبگان و برگسیذگان
دامنه کاربرد ):(Scope

خزيجی َب

برگساری کالس های آموزشی و رتبه بنذی قاریان و حافظان قرآن و افراد نیاز به آموزش های قرآنی و برگسیذگان قرآنی در سطح استان

وًع فزآیىد:

)(Outputs

ضزح خزيجی َب
مطتزي)
مقصد فزآیىد
))Responsibilities
مسئًلیت (َب

سبزهبى
عىًان
هبلک فرآیٌذ
عوَم هردم
ًبظر فرآیٌذ
سبزهبى هرکسی
ٍاحذّبی ّوکبر

اصلی

مىبثع

))Resources

وًع

سمت هسببقبت
 -1برگساری

عىًان

يسن فزآیىد:

فرٌّگی
ٍ -2احذ
دٍرُ
برگساری
فرٌّگی ٍ اجتوبعی
سبزهبى :هعبًٍت
آهَزضی

اًسبًی

استبى :هعبٍى فرٌّگی ٍ اجتوبعی
دیذُ ٍ
 -3افراد آهَزش

ًرم افساری

رٍابط عوَهی  ،حراست  ،هذیریت هٌببع ٍ
ًفرات برگسیذُ هسببقبت
پطتیببًی

سخت
افساری

سبزهبى هرکسی ،هذیرکل  -4گسارش برگساری
هسببقبت ٍ آهَزضْب
ادارُ

هبلی

کبرضٌبس اهَر فرٌّگی ٍ اجتوبعی  ،هعبٍى
فرٌّگی ٍ اجتوبعی  ،کبرضٌبس اهَر قرآًی ،
کبرضٌبس هسئَل اهَر فرٌّگی ٍ اجتوبعی

سبهبًِ جبهع هَقَفبت
رایبًِ  ،چبپگر  ،اسکٌر  ،پرٍشکتَر  ،سیستن
صَتی
بَدجِ تعریف ضذُ جْت هسببقبت

يريدي َب
ضزح يريدي َب

)(Inputs
مجدا فزآیىد
(تأمیه کىىدٌ)

 -1دستَرالعول هسببقبت

سبزهبى

 -2اطالعبت ٍ هطخصبت ثبت ًبم
کٌٌذگبى

اضخبظ حقیقی

 -3گسارضبت ادارات ضْرستبًی

ادارُ ضْرستبى

فزآیىد )(Process
(فُزست عىبيیه سیزفزآیىدَب)
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عىًان سیز فزآیىد

ضىبسٍ سیزفزآیىد

 1هذیریت هسببقبت قرآًی ،هذیحِ سراییّ ،ن
خَاًی ،اراى ٍ ابتْبل

070043-34011001-00

برگساری هحبفل اًس بب قرآى کرین

070043-3421002-00

.2

 .3برگساری آهَزش ّبی قراًی

070043-34031003-00
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مستىدات
وًع

الشامبت قبوًوی
(ثیزيوی)

الشامبت
سبسمبوی
(داخلی)

)(Documents

پبیص ي اوداسٌ گیزي

)(Monitoring and Measurement

عىًان

سیز
عىًان ضبخص

قبًَى تطکیالت ٍ اختیبرات
سبزهبى اٍقبف ٍ اهَر خیریِ

معیبر

ديرٌ

فزآیه

پذیزش

تىبية

دَبي
مزتجط

قبًَى
آییي ًبهِ ّبی اجرایی
تطکیالت ٍ اختیبرات سبزهبى
اٍقبف ٍ اهَر خیریِ

تعذاد کل ضرکت کٌٌذگبى در
دٍرُ ّبی آهَزضی /هسببقبت
قرآًی بِ تعذاد کل ضرکت
کٌٌذگبى در دٍرُ ّبی آهَزضی/
هسببقبت قرآًی در دٍرُ قبل

حذاقل 10
درصذ

آییي ًبهِ داٍری هسببقبت (اراى ٍ
قرائت)

هیساى رضبیت ضرکت کٌٌذگبى
در هسببقبت قرآًی

حذاقل 60
درصذ

 1سبلِ

دستَرالعول ًحَُ برگساری دٍرُ
ّبی حفظ قرآى

هیساى هَفقیت هتسببقیي
اعساهی از استبى در هسببقبت
کطَری

حذ اکثر
 20درصذ
افسایص
ًسبت بِ
ٍرُ قبل

 1سبلِ

دستَرالعول برگساری هسببقبت
قرآًی ٍ اراى ٍ ابتْبل
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سًاثق

ضمبرٌ ثبسوگزي.. :

)(Records

 1سبلِ

تبریخ ثبسوگزي-- :

مسئًل

ريش

تجشیٍ ي

تجشیٍ ي

تحلیل

تحلیل

هعبًٍت
فرٌّگی

گسارش
آهبری

کبرضٌبس
فرٌّگی

فرم ًظر
سٌجی

کبرضٌبس
فرٌّگی

گسارش
آهبری

ضمبرٌ صفحٍ 4 :از 5

وبم سبثقٍ

ردیف

وبم سبثقٍ

ردیف

1

فرم داٍری هسببقبت

1

جذٍل زهبًبٌذی برگساری هسببقبت

2

گسارش عولکرد

2

گَاّیٌبهِ

3

صَرتجلسِ

3

فرم گسارش اسبهی داٍراى
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