باسمه تعالی
آييننامةشناساييوپشتيبانيازبرگزيدگانقرآني 



مقدمه 

به منظور توسعة فرهنگ قرآن و معارف عترت عليهمالسّالم و با هدف شناسايي اجتماعات نخبگااني رر مميناة فعاليا هاا قرآناي و
رر اجرا اقدام ملّي 1ا1ا 5ام سند راهبرر كشور رر امور نخبگان ،اين آييننامه تصويب ميشور:
مادّة:1تعاريف 

برا رعاي

اختصار ،تعاريف مير رر اينآييننامه رعاي

ميشور:

الف.بنياد:منظور بنيار ملّي نخبگان اس .
ب.گفتمانقرآني:منظور مجموعه فعالي هايي رر ممينهها حفظ ،قرائ  ،تفسير ،تربيا مناابا انسااني ،آماومژ ،شا وهل ،تبليا ،
فرهنگسام و ترويج قرآن و معارف اهل بي عليهمالسّالم اس كاه باه منظاور شاناخ و شناسااندن قارآن و معاارف عتارت
عليهمالسّالم ،تقوي ايمان و انس به قرآن ررآحار جامعه صورت ميشذيرر.
ج.شورايشناسايي :منظور شورا شناسايي برگزيدگان قرآني (مارّة  )3اس .
د.رويدادهايقرآني :منظور هريك ام مسابقهها و جشنوارهها معتبر رر حومة گفتمان قرآني اسا كاه باه تييياد كميسايون رائماي
هيئ امنا بنيار رسيده باشد.
مادّة:2شناساييبرگزيدگانقرآني 

برگزيدگان قرآني رر ممينهها مرتبط با گفتمان قرآني بر اساس شاخصها مير رر رو ررة «سرآمد قرآني» و «مستعد برتار قرآناي»
تعريف ميشوند:
الف .راشتن اشتهار قرآني وكسب موفقي رر رويدارها قرآني شامل :مسابقهها ملّي و بينالمللي حفاظ ،قرائا و تفساير قارآن و
معارف عترت عليهمالسّالم
ب .آفرينل آثار اصيل ررحومةگفتمان قرآني
ج .راشتن فعالي ها ش وهشي ،آمومشي ،ترويجي ،تبليغي و شاگررشرور ررحومة گفتمان قرآني
ر .راشتن شيشينة تحصيلي و تخصص علمي رر ممينهها مرتبط با قرآن و معارف عترت عليهمالسّالم
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تبصره :سنجهها شناسايي برگزيدگان قرآني بر اساس مفاار ايان ماارّه مقاابو شايوهناماها تعياين مايشاوركه باه تصاويب شاورا
شناسايي ميرسد.
مادّة:3شورايشناساييبرگزيدگانقرآني 

به منظور انقباق وي گيها متقاضيان با شرايط ماذكور رر آياينناماه« ،شاورا شناساايي برگزيادگان قرآناي» باا تركياب ميار تشا يل
ميشور:
الف .معاون سرآمدان و نخبگان بنيار

1

ب .ي ي ام معاونان ومارت فرهنگ و ارشار اسالمي با انتخاب ومير ذ ربط
ج .ي ي ام معاونان ساممان تبليغات اسالمي با انتخاب رئيس ساممان
ر .ي ي ام معاونان مركز مديري حومهها علميه با انتخاب رئيس مركز
ها  .ربير شورا توسعة فرهنگ قرآني
1

و .سه تن ام صاحبنظران گفتمان قرآني
1

م .معاون آيندهسامان بنيار

تبصرة :1اعضا موضوع اين مارّه با ح م رئيس بنيار منصوب ميشوند.
تبصرة :2مسؤوالن موضوع بندها «ب» تا «ر» بايد مرتبط با موضوع گفتمان قرآني باشند.
تبصرة:3اعضا بند «و» ام ميان قرآن شناسان و قرآنش وهان برجستةكشور با انتخاب بنيار برا مادت رو ساام منصاوب مايشاوند و
انتخاب و انتصاب مجدر آنان بالمانا اس .
تبصرة :4حدور وظايف ،اختيارات و فرايندكار شورا بر اساس شيوهنامها اس كه به تصويب بنيار 2ميرسد.
تبصرة :5ربيرخانة شورا رر بنيار تش يل ميشور و وظيفة تنظيم و ارساام رعاوتناماههاا ،ثبا صاورتجلساههاا ،اباال مصاوّبههاا و
شيگير اجرا آنها را برعهده رارر.
تبصرة :6رئيس شورا ام ميان ي ي ام اشخاص موضوع بند «الف» يا «م» اين آييننامه و با تيييد و ح م رياس بنيار انتخاب مايشاور.
1

ربيرخانة شورا نيز رر معاون مربوطه تش يل خواهد شد.

مادّة:4پشتيباني 

به منظور تسهيل فعالي نخبگاني برگزيدگان قرآني ،بنيار با هم ار نهارها ذ ربط ،تسهيالتي را رر قالب «جاايزة رشاد مساتعدان
برتر قرآني» و «جايزة اثرگذار و الگوسام سرآمدان قرآني» اعقا ميكند.
 .1موضوع اصالحية هيئ امنا بنيار ملّي نخبگان رر تاريخ .1321/12/22
 .2حسب مصوبة هيئ امنا بنيار ملّي نخبگان رر تاريخ  ،1321/1/15منظور ام «بنيار»« ،رئيس بنيار» اس .
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تبصره :شرح تفصيلي و اعتبار هر يك ام جايزهها بر اساس بورجة ساالنه بنيار و مقابو شيوهنامها اس كه به تصويب بنيار 1ميرسد.

مادّة:5تصويبواجرا 

اين آيين نامه مشتمل بر يك مقدمه ،شنج ماارّه و هفا
مصوبة جلسة شنجم هيئ

تبصاره رر تااريخ  1321/2/33باه تصاويب كميسايون رائماي و مقاابو

امنا (تبصرة  1مارّة  3آييننامة كميسيون رائمي) ،رر تاريخ  1321/3/13به تصويب هيئ

امناا بنياار

ملّي نخبگان رسيد و جايگزين «آيينناماة شناساايي و ششاتيباني ام برگزيادگان فعاليا هاا قرآناي» (موضاوع مصاوبة جلساة
شنجاهونهم كميسيون رائمي هيئ امنا بنيار ملّي نخبگان رر تاريخ  ،)1322/1/5ميشور و ام تاريخ  1321/5/1المماالجراس .

سورناستاري 
معاونعلميوفناوريرئيسجمهوري 
ورئيسبنيادملينخبگان



 .1حسب مصوبة هيئ امنا بنيار ملّي نخبگان رر تاريخ  ،1321/1/15منظور ام «بنيار»« ،رئيس بنيار» اس .
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