
 
 
 
 
 
 
 

  
 نامه اجرایی آیین

نوزدهمین جشنواره قرآنی اساتید و کارکنان  و  
 دانشجویان دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

اگر با قرآن انس پیدا کنید می بینیدکه دل وجان .عزیزان من قرآن نور است ،حقیقتا دل وروح را روشن می کند 
.یاري ازظلمات وابهامات از قلب انسان وروح انسان به برکت قرآن زدوده می شودشما نورانی می شود،بس   

 مقام معظم رهبري



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 شرح وظایف ارکان و کمیته هاي ستاداجرایی

 :شوراي سیاستگذاري

شگاه بـه  شوراي سیاستگذاري با حضور رییس دانشگاه به عنوان رییس شورا، معاون فرهنگی واموردانشجویی دان
عنوان دبیر جشنواره، مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه، معاون آموزشی، معاون توسـعه  
و مدیریت منابع، مدیر فرهنگی، مدیر دانشجویی و مدیر آمـوزش دانشـگاه، مـدیر روابـط عمـومی، مـدیر       

ه دانشگاهی مسابقات و رئـیس  حراست، مدیر مالی دانشگاه، مسوولین کمیته هاي ستاد اجرایی، دبیر مرحل
 .شود هاي کلی مسابقات تشکیل می با هدف سیاستگذاري و تعیین چارچوب) مرکز قرآن پژوهی و طب

 :شرح وظایف دبیراجرایی جشنواره

 انجام هماهنگی الزم با نهادهاي ملی، استانی و شهرستانی جهت برگزاري هرچه باشکوه تر جشنواره 
 هاي الزم جهت تامین  زارت بهداشت و سایر نهادهاي مرتبط و پیگیريپیش بینی بودجه جشنواره از و

 آن
  پیگیري دریافت پیام از مقامات عالیه جهت افتتاحیه جشنواره 
 تدوین شرح وظایف ستاد اجرایی و برگزاري جلسات منظم ستاد 
 تسهیم بودجه مصوب وتصویب هزینه هاي نهایی جشنواره 
 انتصاب مسولین کمیته ها 
 ها نگی بین تمامی واحدهاي ستاد اجرایی و نظارت بر حسن اجراي برنامهایجاد هماه 
 ها و ایجاد هماهنگی و ارتباط بین فعالیتهایی که به چند کمیته  نظارت بر حسن اجراي وظایف کمیته

 .شود مرتبط می
 د در برقراري ارتباط و انجام هماهنگیهاي الزم با مسوولین و نهادهاي مربوطه و همیاري به رییس ستا

 انجام وظایف کالن
  .استقبال از مدعوین ویژه در فرودگاه و مشایعت تا محل اسکان

  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 شرح وظایف مسئول دبیرخانه اجرایی جشنواره: 
 تهیه لیست ورود و خروج متسابقین، داوران و مدعوین مسابقات 
 سوولین کمیته هاي ذیربط ارتباط مستمر با مرکز قرآن و عترت وزارت، معاونین دانشگاه هاي کشور و م

 جهت برگزاري جشنواره
  شامل مسابقات، نشستها، امور فوق برنامه، (تدوین پیشنهاد اولیه برنامه کلی مسابقات جهت تصویب

 ....زمان ایاب و ذهاب و
  هماهنگی با کمیته ها جهت اجراي دستورات دبیر جشنواره 
 ي کشورانجام کلیه مکاتبات و مراسالت شهرستان و دانشگاه ها 
 تهیه متن لوح تقدیر و مصوب نمودن آن در شوراي سیاستگزاري 
  پیگیري تهیه هدایا و جوایز برگزیدگان و چینش هدایا و جوایز بر اساس نام برگزیدگان و نفرات برتر و

 .نظارت بر اهداي آنها
 برنامه مصوب  پیگیري دعوت و حضور به موقع سخنرانان و میهمانان ویژه افتتاحیه و اختتامیه بر اساس

 در شوراي سیاستگزاري
  پیگیري و هماهنگی تامین پذیرایی مناسب براي مراسم افتتاحیه و اختتامیه توسط کمیته پشتیبانی و

 .نظارت الزم
  مسابقات توسط کمیته پشتیبانی و نظارت الزم پیگیري و هماهنگی تامین پذیرایی مناسب براي سالن . 
 گروههاي تواشیح و مجري افتتاحیه، اختتامیه و روزهاي مسابقاتالزحمه  هماهنگی تأمین هزینه حق. 
 الزحمه عوامل اجرایی هماهنگی تأمین هزینه حق. 
   پیگیري قدردانی از دبیر و برگزار کننده دوره قبل مسابقات در مراسم افتتاحیه و هماهنگی تهیه هدیه

 ایشان
  نه هیات داوراهماهنگی پرداخت و پیگیري تعیین حق الزحمه و هدایاي ویژ 
  .چینش هدایا و جوائز بر اساس نام برگزیدگان و نفرات برتر و نظارت بر اهداي آنها 
 پذیرش تمام مدعوین. 

مسئول دبیرخانه اجرایی

پذیرش  ھماھنگی با کمیتھ ھای دیگر
کمیتھ اجرایی 



 
 
 
 
 
 
 

  روز قبل از شروع  10(تهیه نقشۀ محل هاي پیش بینی شده جهت اسکان و اسامی ساکنین هر اتاق
 )مسابقات

 کانتهیه کروکی  و پالن کلیه محل هاي پیش بینی شده جهت اس 

 نهایی کردن لیست پذیرش مهمانان و هماهنگی با کمیته مسابقات 

  شامل فولدر، نشریه، خودکار، کروکی، خیر مقدم، ( تهیه بسته فرهنگی از کمیته فرهنگی وفوق برنامه
 )برگ سفید آرم دار، فرم پذیرش، ژتون، برنامه جشنواره

 آماده سازي هدایاي اختتامیه و لوح تقدیر نفرات برتر 

 . و داوران جهت صدور کارت شناساییافت مشخصات کامل شرکت کنندگان، عوامل اجرایی دری

 آماده سازي ساختمان آموزشی شماره یک جهت برگزاري کارگاه هاي قرآن پژوهی و طب

 آماده سازي مکان هاي اقامه نماز در محل هاي اسکان و مسابقات

 .الکاردهاي راهنماهاي خیر مقدم و پ تعیین محل نصب و پیگیري نصب پرده

مسوول سالن، مسوول سن، مسوول : مدیریت افتتاحیه و اختتامیه و هماهنگی کامل با عوامل اجرایی از قبیل
  ...صوت، مسوول نور، مسوول تهویه، مسوول انتظامات، نقلیه، خدمات و تشریفات و 

 تهیه اتیکت براي کلیه عوامل اجرایی 
 

فعالیت هاي  عنوان رویداد 
 الزم

زمان  مسوول پیگیري ه مربوطهکمیت
 انجام

دستگاه 
 همکار

    مسابقات پیگیري تهیه لیست اجراي برنامه  1

برگزاري جلسـات تـوجیهی بـا     2
 همکاران کمیته مسابقات

    مسابقات پیگیري

    مسابقات پیگیري تهیه چک لیست فعالیتها 3

تهیه شرح وظـایف همکـاران و    4
 ابالغ به آنان

    تمسابقا پیگیري

    روابط عمومی پیگیري دریافت لیست متسابقین 5

دریافـــت آئـــین نامـــه داوري  6
 مسابقات از وزارت

    مسابقات پیگیري



 
 
 
 
 
 
 

ــه داوري   7 ــین نام ــرار دادن آی ق
 مسابقات در سابت جشنواره

روابط  -مسابقات  هماهنگی
 عمومی

  
 

ارائه آئین نامه داوري مسـابقات   8
 ثیربه همکاران کمیته جهت تک

    مسابقات پیگیري

ارائه لیست متسابقین به  9
 همکاران کمیته مسابقات

پیگیري 
 وهماهنگی

    مسابقات

ــروه   10 ــاري و گ ــورمجري و ق حض
تواشیح در مراسـم افتتاحیـه و   

 اختتامیه

     فرهنگی هماهنگی

تهیــه لـــوح تقــدیر جهـــت    11
برگزیــدگان، داوران و عوامــل  

 اجرایی

بط روا -مسابقات  هماهنگی
 عمومی

   

تقدیر از دبیر جشنواره دوره قبل  12
ــراي  ــه ب ــه هدی و پیگیــري تهی

 ایشان

 -پشتیبانی  هماهنگی
 روابط عمومی

   

ــم   13 ــل مراس ــه عوام ــق الزحم ح
 افتتاحیه و اختتامیه

 -پشتیبانی  هماهنگی
 فرهنگی

   

 -مسابقات  هماهنگی حق الزحمه داوران مسابقات 14
 پشتیبانی

   

 

 سابقاتکمیته م)1

 ساختار کمیته) الف: 

 برگزاري جلسات مسابقه:  وظیفه کلی) ب 

 مشروح وظایف) ج: 
 دریافت لیست نفرات برگزیده از محاسب و ارسال به دبیر خانه اجرایی جهت تهیه لوح تقدیر و جوایز 
 هاي الزم با تمامی کمیته هاي جشنواره اطالع رسانی و انجام هماهنگی. 
 ا در هنگام برگزاري مسابقات با همکاري کمیته هماهنگی تامین نظم و آرامش سالنه 
  نصب اسامی داوران، ملزومات اداري، فرم هاي داوري، آب معدنی و (پیگیري تجهیز میز داوران(.... 
  دستگاه  2هماهنگی نصب حداقلLCD  بزرگ جهت پخش همزمان تصویر قاري 
 پیگیري تعیین نایب رئیس و دبیر هیات داوران. 



 
 
 
 
 
 
 

  تهیه آیین نامه داوري مسابقات و هماهنگی چاپ و گنجاندن در فولدر پذیرش و درج در سایت پیگیري
 دانشگاه

 پیگیري بیانیه هیات داوران 
 پیگیري جلسه هماهنگی قبل از شروع مراسم افتتاحیه با حضور اعضاي شوراي سیاستگزاري 
 رانهماهنگی و تعامل با ناظر مسابقات و انعکاس نظرات فنی به هیأت داو. 
 برگزاري جلسات هیات داوران و پیگیري جلسه هماهنگی قبل از شروع مراسم افتتاحیه. 
 هماهنگی تکثیر فرمهاي داوري ویژه مسابقات به تعداد مورد نیاز 
 هماهنگی جهت رسیدگی به اعتراضات در نزدیکی سالن برگزاري مسابقات. 
 یدگی به اعتراضات احتمالی از سوي پیگیري فیلمبرداري از اجراي تمامی مراحل مسابقات جهت رس

 متسابقین
 پیگیري تهیه عکس از تمامی متسابقین و داوران. 
  تهیه لیست نوبت قرائت متسابقین بر اساس قرعه هاي اعالم شده 
 هماهنگی کامل با محاسب مسابقات و تهیه لیست برگزیدگان. 

 مسئولین محترم بخش مسابقات شفاهی برادران 
 از مسئول کمیته مسابقات  دریافت لیست متسابقین 
   قرائت ، ترتیل، حفظ(تنظیم لیست متسابقین بر اساس جنسیت و گروه شرکت کننده( 
 جهت صدورکارت شناسایی) دبیر خانه جشنواره(ارائه لیست متسابقین به مسئولین ذیربط 
  بررسی کارتهاي شناسائی و پیگیري جهت رفع نواقص احتمالی 
  .مسابقات به هیات داوران تحویل فرم هاي داوري ویژه 
  تحویل لیست متسابقین به تفکیک رشته و جنسیت، به هیات داوران 
  حضور متسابقین در سالن مسابقات در زمان مشخص شده 
 هماهنگی و تعامل با ناظر مسابقات و انعکاس نظرات فنی به هیات داوران 
 تامین نظم و آرامش سالن در زمان اجراي مسابقات 
 گی جهت پذیرایی مدعوینپیگیري و هماهن 
  رسیدگی به اعتراضات 
  لیست نفرات برگزیده از محاسب جهت هماهنگی جوایز و ارائه به مسئول دبیرخانه اجراییدریافت 
  گزارش مکتوب از روند برگزاري مسابقه و ارائه به مسئول کمیته مسابقاتتهیه 

  مسئولین محترم بخش مسابقات شفاهی خواهران
قرائت ، (قین از مسئول کمیته مسابقات و تنظیم آنها براساس جنسیت و رشته دریافت لیست متساب •

 )ترتیل، حفظ
 جهت صدورکارت شناسایی ) دبیر خانه جشنواره(ارائه لیست متسابقین به مسئولین ذیربط  •
 دریافت فرم هاو آیین نامه داوري ویژه مسابقات از مسئول کمیته مسابفات  •
 ري ویژه مسابقات به تعداد تکثیر فرم هاو آیین نامه داو  •



 
 
 
 
 
 
 

تحویل آیین نامه داوري مسابقات به دبیرخانه اجرایی و پیگیري جهت قرار گرفتن آیین نامه در فولدر  •
 پذیرش

 بررسی کارتهاي شناسائی و پیگیري جهت رفع نواقص احتمالی  •
 تحویل فرم هاي داوري ویژه مسابقات به هیات داوران  •
 ک رشته و جنسیت، به هیات داوران تحویل لیست متسابقین به تفکی  •
 پیگیري حضور متسابقین در سالن مسابقات در زمان مشخص شده   •
 هماهنگی و تعامل با ناظر مسابقات وانعکاس نظرات فنی به هیات داوران  •
 تامین نظم و آرامش سالن در زمان اجراي مسابقات  •
 پیگیري و هماهنگی جهت پذیرایی مدعوین  •
 متسابقین رسیدگی به اعتراضات  •
 دبیرخانه اجراییدریافت لیست نفرات برگزیده از محاسب جهت هماهنگی جوایز و ارائه به مسئول   •
 ارائه گزارش مکتوب از روند برگزاري مسابقه و ارائه به مسئول کمیته مسابقات •

 مسئولین محترم سالن هاي مسابقات بخش شفاهی
 با کمیته روابط عمومی ) خواهران و برادران(ابقاتهماهنگی جهت فیلمبرداري از اجراي تمامی مراحل مس 
 با کمیته روابط عمومی)  خواهران و برادران(هماهنگی جهت تهیه عکس از متسابقین 
  دریافت فرم هاو آیین نامه داوري ویژه مسابقات برادران با هماهنگی مسئول کمیته مسابقات وتحویل به

 رشدبیرخانه اجرایی جهت قرار دادن در فولدر پذی
 تکثیر فرم ها و ایین نامه داوري ویژه مسابقات به تعداد 
  خواهران و برادران(و میز داوران و نصب اسامی داوران ) خواهران و برادران(تجهیز جایگاه قاریان( 
 خواهران و برادران(پیگیري حضور عکاس و فیلمبردار در سالن مسابقات( 
 جهت پخش تصویر قاریان همراه با اسامی )و برادران خواهران(پیگیري حضور اپراتور کامپیوتر در سالن

 آنان هنگام تالوت قرآن کریم
 خواهران و برادران(بررسی صوت سالن مسابقات( 
 چک لیست فعالیت هاي مسئول کمیته مسابقات قرآن 

فعالیت هاي  عنوان رویداد 
 الزم

      کمیته مربوطه

       مسابقات  هماهنگی  حضور مجري سالن مسابقات  1

      مسابقات هماهنگی حضور داوران مسابقات 2

      مسابقات هماهنگی صدورکارت شناسایی جهت متسابقین 3

هماهنگی تشریفات هیات داوران و نظارت بر اسکان  4
 وایاب و ذهاب آنها

      پشتیبانی هماهنگی

  - پشتیبانی هماهنگی تهیه هدایا و جوایز برگزیدگان 5
 مسابقات

     

      مسابقات هماهنگی هماهنگی با داوران قبل از شروع جشنواره جلسه 6



 
 
 
 
 
 
 

     مسابقات پیگیري پیگیري در یافت بیانیه هیات داوران 7

      مسابقات هماهنگی حق الزحمه عوامل اجرایی جشنواره 8

      مسابقات پیگیري تهیه گزارش مکتوب از روند برگزاري مسابقه 9

 
 

)بخش شفاهی خواهران(ي کمیته مسابقات قرآن چک لیست فعالیت ها  
 

 توضیحات زمان انجام مسوول پیگیري کمیته مربوطه فعالیت هاي الزم عنوان رویداد 
    مسابقات پیگیري وهماهنگی دریافت لیست متسابقین  1
تنظیم لیست متسابقین بر اساس جنسیت و رشته  2

 )قرائت ، ترتیل، حفظ(
    تمسابقا پیگیري وهماهنگی

ارائه لیست متسابقین به کمیته تشریفات جهت  3
 صدورکارت شناسایی 

    مسابقات پیگیري وهماهنگی
    روابط عمومی هماهنگی فیلمبرداري از اجراي تمامی مراحل مسابقات 4
    روابط عمومی هماهنگی تهیه عکس از متسابقین 5
دریافت فرم هاو آیین نامه داوري ویژه  6

 مسابقات
    مسابقات گیريپی

تکثیر فرم هاوآئین نامه ي داوري ویژه مسابقات  7
 برگ 600به تعداد 

    مسابقات پیگیري
قرار گرفتن آیین نامه داوري مسابقات در فولدر  8

 پذیرش
مسابقات  هماهنگی

 پشتیبانی
   

تحویل فرم هاي داوري ویژه مسابقات به هیات  9
 داوران

    مسابقات پیگیري

ل لیست متسابقین به تفکیک رشته و تحوی 10
 جنسیت، به هیات داوران 

    مسابقات پیگیري

    روابط عمومی هماهنگی تجهیز جایگاه قاریان  11
پشتیبانی   پیگیري وهماهنگی تجهیز میز داوران و نصب اسامی داوران 12

 فرهنگی
   

    میروابط عمو هماهنگی حضور عکاس و فیلمبردار در سالن مسابقات 13
    روابط عمومی هماهنگی حضور اپراتور کامپیوتر در سالن 14
    روابط عمومی هماهنگی بررسی صوت سالن مسابقات 15
    روابط عمومی هماهنگی حضور متسابقین در سالن در زمان مشخص شده  16
هماهنگی و تعامل با ناظر مسابقات وانعکاس  17

 نظرات فنی به هیات داوران
    مسابقات پیگیري

تامین نظم و آرامش سالن در زمان اجراي  18
 مسابقات

مسابقات،  پیگیري وهماهنگی
 تشریفات

   

    پشتیبانی هماهنگی پیگیري و هماهنگی جهت پذیرایی مدعوین 19



 
 
 
 
 
 
 

   مسابقات پیگیري رسیدگی به اعتراضات  21
دریافت لیست نفرات برگزیده از محاسب جهت  22

 هماهنگی جوایز
    مسابقات پیگیري

    مسابقات پیگیري تهیه گزارش مکتوب از روند برگزاري مسابقه  23
 

)بخش شفاهی(چک لیست فعالیت هاي کمیته مسابقات قرآن   
 

فعالیت  عنوان رویداد 
 هاي الزم

 دستگاه همکار زمان انجام مسوول پیگیري کمیته مربوطه

پیگیري  دریافت لیست متسابقین  1
 وهماهنگی

    سابقاتم
تهیه لیست متسابقین براساس جنسیت  2

 )قرائت، ترتیل،حفظ(ورشته
پیگیري،هما

 هنگی
    مسابقات

ارائه لیست متسابقین به کمیته تشریفات  3
پیگیري  وصدورکارت شناسایی 

    مسابقات وهماهنگی
    روابط عمومی هماهنگی فیلمبرداري از اجراي تمامی مراحل مسابقات 4
    روابط عمومی هماهنگی کس از متسابقینتهیه ع 5
دریافت فرم هاو آیین نامه داوري ویژه  6

 مسابقات
    مسابقات پیگیري

تکثیر فرم هاوآئین نامه ي داوري ویژه  7
 مسابقات 

    مسابقات پیگیري
قرار گرفتن آیین نامه داوري مسابقات در  8

 فولدر پذیرش
    مسابقات،پشتیبانی هماهنگی

یل فرم هاي داوري ویژه مسابقات به تحو 9
 هیات داوران

    مسابقات پیگیري
تحویل لیست متسابقین به تفکیک رشته و  10

 جنس به داوران 
    مسابقات پیگیري

    روابط عمومی هماهنگی تجهیز جایگاه قاریان  11
پیگیري  تجهیز میز داوران و نصب اسامی داوران 12

    پشتیبانی  فرهنگی وهماهنگی
    روابط عمومی هماهنگی حضور عکاس و فیلمبردار در سالن مسابقات 13
    روابط عمومی هماهنگی حضور اپراتور کامپیوتر در سالن 14
    روابط عمومی هماهنگی بررسی صوت سالن مسابقات 15
حضور متسابقین در سالن در زمان مشخص  16

    روابط عمومی هماهنگی شده 
ناظر مسابقات وانعکاس نظرات فنی به تعامل با  17

    مسابقات پیگیري هیات داوران
 



 
 
 
 
 
 
 

 :کمیته هماهنگی) 2
 استقبال،  و همراهی میهمانان در طول مسابقات و زمان حضور در شهرستان:  وظایف کلی) ب
 :مشروح وظایف) ج
 هماهنگی با شوراي تامین استان . 1
 آهن و ترمینال براي ورود میهمانان و نصب بنرهاي مرتبطهماهنگی با فرودگاه زنجان، ایستگاه راه . 2
 هماهنگی براي حضور مسوولین به منظور استقبال و بدرقه میهمانان در مبادي ورودي .3
هماهنگی انتقال میهمانان از فرودگاه، ایستگاه راه آهن و سایر مبادي شهر به محل هاي پیش بینی شده جهت . 4

 اسکان
ي انتظامات و تشریفات با لباس فرم مشخص و ثابت براي حفظ نظم و آرامش سالن محل پیگیري تأمین نیرو. 5

 )نفر یکی درب ورودي یکی درب اصلی سالن 2در هر محل ). (افتتاحیه و اختتامیه و مسابقات(برگزاري 
 ....)رانندگان، خدمات، انتظامات و (آموزش کلیه عوامل اجرایی  .6
 .انتظامی براي تأمین امنیتهماهنگی با حراست و نیروي . 7
 هماهنگی حضور یک نفر به صورت ثابت براي استقبال از مهمانان در محل هاي پیش بینی شده جهت اسکان. 8
 هماهنگی براي استقرار اورژانس و آتش نشانی در محل برگزاري مسابقات. 9

 هماهنگی براي استقرار پزشک در محل هاي پیش بینی شده جهت اسکان. 10
  اهنمایی مدعوین و شرکت کنندگان به محل هاي پیش بینی شده و سالن هاي جشنوارهر. 11

 هماهنگی با راهنمایی و رانندگی جهت پیشگیري از تداخل هاي احتمالی در برنامه ترافیک شهري. 12

 
 کمیته روابط عمومی )3

  :ساختار کمیته) الف
 
  

  
  

كمیتھ روابط عمومي

تبلیغات اقالم 
تبلیغاتي

گرافیك و 
نشر رایانھ و IT ارتباطات خبر و اطالع 

رساني



 
 
 
 
 
 
 

 سانی، پیگیري مکاتبات و نظرسنجیپیگیري وانجام امور خبري و اطالع ر: وظایف کلی) ب

  :مشروح وظایف)ج
 .هاي خبري جهت تهیه پیش خبر و پوشش خبري در حین مراسم هماهنگی با مطبوعات و رسانه .1
 هماهنگی پخش تیزر تلویزیونی مسابقات در زمان برگزاري و نیز قبل از برگزاري  .2
 و سراسري هماهنگی پخش آنونس رادیویی مسابقات از رادیو اشراق .3
 اطالع رسانی مسابقات در کلیه خبرگزاري ها و منابع خبري تلویزیونی  .4
 و پیگیري تشکیل پرونده ویژه خبري)  ایکنا(هماهنگی کامل با گروه خبري خبرگزاري قرآنی  .5
 ها توسط گروه خبري هماهنگی ارسال اخبار به رسانه .6
اجراي جشنواره با تهیه عکس و آوري اخبار انعکاسی و تهیه آرشیو و تهیه گزارش کامل از روند  جمع .7

 فیلم
 هماهنگی با تیم خبري صدا و سیما و نیز مصاحبه هاي تلویزیونی .8
 پیگیري پخش زنده تلویزیونی .9

 هماهنگی با مسئول سایت دانشگاه و وزارت متبوع و تامین اخبار مندرج در این سایت ها .10
 مسئولیت کامل استودیو پخش زنده تلویزیونی در محل مسابقات .11
 گی با تکمیته هاي مربوطه جهت حضور مسئولین در مراسم افتتاحیه و اختتامیههماهن .12
...  پیگیري اطالع رسانی مسابقات در کلیه مجامع فرهنگی و دانشگاهی اعم از خوابگاه هاي دانشجویی و  .13

 . 
 .پیگیري طراحی و چاپ ویژه نامه .14
اي  هاي خبري، تلویزیونی و ماهواره هماهنگی استقرار و تأمین نیازهاي مخصوص استقرار و فعالیت گروه .15

اندازي استودیو، اینترنت، برق، غذا و پذیرایی،  محل راه: در محل مراسم افتتاحیه و اختتامیه، شامل
 .هماهنگی با عوامل سالن

 تشکیل کنفرانس خبري مسابقات قبل از برگزاري مسابقات با حضور مقامات ارشد  .16
 ابقاتپیگیري پخش زیرنویس و اطالع رسانی مس .17
 ساماندهی و پیگیري امور خبرنگاران حاضر در جشنواره .18
 . هماهنگی براي تهیه ملزومات کنفرانس مطبوعاتی.  .19
 هاي رسیده، ارسالی و بایگانی آن و انجام امور تایپ انجام کلیه مکاتبات و ثبت نامه .20
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 كمیته فرهنگي و فوق برنامه)٤

  : ساختار کمیته) الف

  
  
 :مشروح وظایف) ج

ري مجري، قاري و گروه تواشیح براي مراسم افتتاحیه و اختتامیه بر اساس برنامه مصوب در شوراي پیگی .1
 سیاستگزاري

سید  استخر، موزه مردم شناسی، آمامزاده( هاي زیارتی و تفریحی جشنواره  پیگیري و برگزاري برنامه .2
 ....)، وحسینه اعظم ورختشوخانه ، سلطانیه)ع(ابراهیم 

 ).شبی با قرآن(ل قرائت مجلسی داوران در افتتاحیه و امامزاده شعیب برنامه ریزي محف .3
 محفل انس با قرآن با تالوت شرکت کنندگان برتر  .4
 هماهنگی با مراکز زیارتی و سیاحتی  .5
 .هاي مصوب واحد فوق برنامه هماهنگی با سایر واحدها براي اجرایی کردن برنامه .6
اتوبوس، خودروي سواري، پذیرایی مناسب، تغذیه : از قبیل هماهنگی تأمین ملزومات بازدیدهاي مورد نظر .7

 .مناسب و راهنما
 ها بازدیدها و برنامه) عکس و فیلم(هماهنگی براي مستندسازي  .8
هماهنگی براي گرفتن یک قطعه عکس پرتره در هر کدام از اماکن مورد بازدید از شرکت کنندگان و ارسال  .9

 سی دي به دانشگاه ها
 ).عرضه محصوالت فرهنگی(ایشگاه بخش جنبی مسابقات پیگیري برگزاري نم .10
 برگزاري مسابقه پیامکی ویژه حضار در سالن مسابقات  .11
 پیگیري تهیه سرود ویژه مسابقات، کلیپ ها و نماهنگ هاي قابل پخش در جشنواره .12
امیه افتتاحیه، اختت تعیین سالن هاي مناسب و ساخت دکور مسابقات و هماهنگی جهت استفاده از آن براي .13

 .و جلسات مسابقه
 هماهنگی نور و صوت مناسب براي سالن مراسم ها .14
 کنترل آماده بودن نور و صوت و تهویه مناسب قبل از برگزاري مراسم ها .15
 .کنترل و پایش نور و صوت و تهویه مناسب در حین برگزاري مراسم ها .16
 پیگیري طراحی و ساخت جایگاه قاري  .17
 با هماهنگی دبیر جشنواره جهت تصویب در شوراي سیاستگزاريتنظیم ریز برنامه مراسم افتتاحیه  .18



 
 
 
 
 
 
 

 تنظیم ریز برنامه مراسم اختتامیه با هماهنگی دبیر جشنواره جهت تصویب در شوراي سیاستگزاري .19
 نصب ال سی دي جهت پخش همزمان تصویر قاریان .20
 برگزاري جلسه هماهنگی افتتاحیه و اختتامیه با کمیته هاي مرتبط .21

 :ش دكوراسیونمشروح وظایف خب

  بازدید از سالن هاي افتتاحیه واختتامیه مسابقات جشنواره جهت طراحی دکور  -1
 در طراحی دکور ابراهیم خانی مشورت با جناب آقاي  -2
 اجرایی دبیرخانهبرآورد هزینه دکور ملزومات آن و ارائه به  -3
 هماهنگی با واحد نقلیه جهت انتقال دکور ها  -4
 حد پشتیبانی و کارپردازي جهت تهیه ملزومات دکور هماهنگی با وا -5
 و انجام تعمیرات الزم و نصب در سالن گروه اصفهان پیگیري گرفتن دکور - 6
 نورپردازي مناسب سالن و چک کردن دستگاه صوت - 7
 تهیه عکس از روند اجراي دکوراسیون سالن ها -8
 ور در زمان ساختهماهنگی با واحد پشتیبانی جهت پذیرایی گروه ساخت دک -9

 :مشروح وظایف بخش افتتاحیه
 تهیه ریز برنامه افتتاحیه و ارائه به دبیرخانه اجرایی جشنواره  •
شامل مجري ، قاري، گروه تواشیح (هماهنگی با گروه هاي هنري و مشخص کردن زمان اجراي هر برنامه  •

 )و سخنران 
 تهیه کلیپ هاي جشنواره و چک کردن قبل از برنامه  •
 و هماهنگی تامین پذیرایی مناسب مراسم افتتاحیه  پیگیري •
 بازدید وچک کردن نور، صوت و دکور  •
 تامین نظم و آرامش سالن در هنگام اجراي برنامه •

 :مشروح وظایف بخش نمایشگاهی
 تهیه محصوالت فرهنگی قابل ارائه در نمایشگاه از جمله کتاب و نرم افزارهاي مذهبی و قرآنی •
 به کمیته پشتیبانی... رد نیاز از قبیل میز و صندلی و ارائه لیست لوازم مو •
 تزئین مناسب غرفه و حضور به موقع مسئول غرفه در نمایشگاه •
 ارائه تخفیف محصوالت جهت استفاده بازدیدکنندگان  •
 برنامه ریزي و بازدید از محل اجراي نمایشگاه •
 ایجاد ایستگاه بولوتوث در غرفه و ارسال بولوتوث هاي فرهنگی •
 اهنگی با بنیاد قرآن وعترت جهت حضور در نمایشگاههم •

 :مشروح وظایف خبش سیاحيت و زیارتي

 پیگیري و برگزاري برنامه هاي زیارتی و تفریحی جشنواره •



 
 
 
 
 
 
 

 هماهنگی با مراکز زیارتی و سیاحتی مورد نظر •

 پیش بینی براي اجراي دو مرحله اي بازدیدها •

 ه هاي فوق برنامه از طریق کمیته اطالع رسانیاطالع رسانی  برنامه هاي بازدیدها و برنام •

 دریافت پیشنهاد برنامه هاي زیارتی و سیاحتی و پیگیري برگزاري آن •

 :مشروح وظایف خبش اختتامیه •

 بازدید از سالن و دکور  •

 چک کردن صوت ، نور سالن  •

 آماده سازي ریز برنامه اختتامیه  •

 ) یحمجري قاري گروه تواش( هماهنگی با گروه هاي هنري  •

 ...)روز جشنواره و ( پیش بینی کلیپ هاي مراسم  •

 هماهنگی با واحد انتظامات جهت برقراري نظم و آرامش سالن  •

 هماهنگی و پیش بینی پذیرایی مناسب و اجرا در زمان مشخص •

 هماهنگی با مجري جهت اهداء جوایز با نفرات برتر •

 كمیته پشتیباني)6

 :ساختار کمیته) الف

 

 

کمیتھ پشتیباني

نقلیھ
خدمات كارپرداز و  تداركارت



 
 
 
 
 
 
 

  تدارکات و کارپردازي و خدمات عمومی مورد نیاز :وظیفه کلی)ب

  :مشروح وظایف)ج

 
روز قبل از آغاز جشنواره به صورت شبانه روزي  5تأمین و اختصاص خودروي سواري مناسب از مدت  .1

 براي انجام امور اجرایی
همانان تأمین و اختصاص چند خودروي سواري و ون در ایام برگزاري جشنواره براي جابجایی داوران، می .2

 .ویژه، گروه هماهنگی و اجرایی
و نیز براي جابجایی شرکت کنندگان (تأمین اتوبوس براي جابجایی متسابقین در ایام برگزاري جشنواره  .3

 )در بازدیدهاي فرهنگی
 تامین خودرو جهت عزیمت کلیه متسابقین به گنبد سلطانیه .4
 ) ه راه آهن ، ترمینالفرودگاه زنجان، ایستگا(تامین سرویس ترانسفر براي مهمانان  .5
 اسکان میهمانان ویژه  هماهنگی مهمانسراي دانشگاه جهت .6
 و اتیکتهاي مشخص براي رانندگان کلیه وسایل نقلیه) کت وشلوار(تأکید بر پوشش رسمی  .7
 نصب پوستر جشنواره بر روي اتوبوسها .8
 پیگیري و تنظیم جدول نوع فعالیت و استقرار اتوبوسها و خودروهاي سواري .9

 ن پارکینگ مناسب و نزدیک به محل برگزاري مسابقات و محل اقامت مهمانانتأمی .10
 خرید محتویات بسته فرهنگی با هماهنگی دبیرخانه اجرایی .11
 تأمین بسته هاي پذیرایی میان وعده بر اساس برنامه مصوب شوراي سیاستگزاري .12
ي لیپتون، لیوان کاغذي، موز، پرتقال، کیک و چا: اختصاص شارژ داخل اطاقها به صورت روزانه، شامل .13

 )امکان تهیه چاي در اتاق باشد(قند 
 فراهم نمودن چاي و قند در محل هاي عمومی مسابقات جهت سلف سرویس .14
، یک عدد خودکار مناسب، بروشور معرفی A4برگ : تهیه بسته فرهنگی اهدایی میهمانان حاوي .15

آیین نامه ( دانشگاه و سایر موارد  مسابقات و جدول زمان بندي مسابقات، سی دي هاي اهدایی، معرفی
 ....)داوري، ژتون غذا و 

 ).از طریق روابط عمومی(تهیه هدایایی جهت خبرنگاران فعال مطبوعاتی و تلویزیونی  .16
 .هاي ستاد تهیه و تامین سایر تجهیزات و اقالم مصرفی مورد نیاز کمیته .17
 نظافت کلیه اماکن مورد استفاده در جشنواره  .18
 .ه خدمت کردن افراد از سایر واحدهاي دانشگاه و سازمانهاي ذیربطپیگیري مامور ب .19
 .انجام سایر امور محوله .20

 مشروح وظایف واحد کارپردازي و تدارکات 

 عقد قرارداد و انجام تعهدات مندرج در قرارداد با هتل به منظور اسکان و پذیرایی میهمانان  .1



 
 
 
 
 
 
 

 به منظور اسکان و پذیرایی میهمانان  تل سپهرعقد قرارداد و انجام تعهدات مندرج در قرارداد با ه .2

 . عقد قرارداد با تیم داوران مسابقات .3

 ....عقد قراداد با تیم هاي صوت و نور و تواشیح و  .4

 .شب 3نفر براي  200عقد قرارداد با هتل سپهربراي استقرار میهمانان، داوران، تیم اجرایی جمعاً به میزان  .5

 .خدماتی عقد قرار داد با تیم هاي مختلف .6

 عقد قرار داد براي گروه تواشیح .7

 . عقد قرارداد با گروه طراحی و ساخت دکور سالن اجرایی مسابقات .8

 .عقد قرارداد با مسئولین سالن برگزاري مسابقات و مراسم افتتاحیه و اختتامیه .9

 .هاي ستاد تهیه و تامین تجهیزات و اقالم مصرفی مورد نیاز کمیته .10

 .ها م اسناد و هزینهدریافت فاکتورها و تنظی  .11

 .کلیه خریدها .12

 .انجام سایر امور محوله .13

 :مشروح وظایف واحد خدمات

تأمین و اختصاص تعدادي نیروي خدماتی و اجرایی و انجام هماهنگیهاي مورد نیاز نقلیه و ایاب و ذهاب  .1
 .متسابقین، داوران و میهمانان

 .هنگی کمیته تبلیغاتنصب پوستر جشنواره بر روي خودروهاي نقلیه مسابقات با هما .2

 ....) سیستم مدار بسته، صوت، صندلی، پذیرائی و ( تجهیز میز داوران  .3

  نظافت کلیه اماکن مورد استفاده جشنواره و سایر امور-4

  

 



 
 
 
 
 
 
 

کمیته مالی)6  

:ساختار کمیته) الف .١  

  
  

 :مشروح وظایف واحد امور مالی
  .انجام تمامی پرداختهاي مالی ستاد .١
 الی و غیرمالی دستگاه هاي دولتی و غیردولتی در هزینه هاي جاري جشنواره پیگیري مشارکت هاي م .٢

پرداخت حق الزحمه ستاد اجرائی مسابقات، هیأت داوران، قاریان مراسم افتتاحیه و اختتامیـه، گـروه تواشـیح و     -3
 . مجریان مراسم افتتاحیه و اختتامیه

 .انجام تمامی پرداختهاي مالی ستاد -٤
  .امور محولهانجام سایر  -5
  
  
  
 

 کمیته اسکان وتغذیه •

 

 

 

کمیتھ مالی

تھیھ کارت ھدیھ 
برگزیدگان وداوران تامین اعتبار



 
 
 
 
 
 
 

 :مشروح وظایف واحد تغذیه و پذیرایی

 ....)رانی، کیک، (تأمین غذا و میان وعده  .1

: به صورت روزانه، شاملپشتیبانی  اختصاص شارژ داخل اطاقهاي هتل و خوابگاهها با هماهنگی کمیته .2
 موز، پرتقال، کیک و آب معدنی، لیوان کاغذي، 

 .ه وتبخ غذا در سلف ومسئول توزیع غذاي شرکت کنندگان در جشنوارهنظارت برتهی .3

تهیه آب معدنی و دیگر ملزومات براي میز داوران، شرکت کننده در مسابقه ، میز ارباب رسانه ها، تریبون  .4
 خوري خواهران وبرادران  هماهنگی سلف هاي غذا-5سخنرانی 

  نظارت بهداشتی بر محیط و سایر امور محول - 6

 صبحانه روز ردیف
میان وعده 

 صبح
 نهار

میان وعده 
 عصر

 شام

 روز اول 1
نان، پنیر، کره، عسل، 

 چاي شیرین، شیر
 کیک، چاي

چلو کباب برگ، 
ساالد، نوشابه، 
 ماست، سوپ، 

 خوراك شینسل مرغ، ساالد، دوغ، سوپ کیک و  چاي

 روز دوم 2
نان، پنیر، تخم مرغ، 

 چاي، شیر

شیر کاکائو 
 و کیک

چلو جوجه 
کباب، ساالد، 
دوغ،  ماست 
 موسیر، سوپ

شیرینی،  چاي، 
 نسکافه

 خوراك کباب کوبیده، ساالد، نوشابه، سوپ

 روز سوم 3
نان، پنیر، کره، مربا، 

 چاي، شیر کاکائو

سن ایچ و 
 کیک

زرشک پلو با 
مرغ، نوشابه، 
 ماست، سوپ

آب میوه، کیک،  
 چاي

 خوراك کباب برگ، ساالد، نوشابه، ماست، سوپ

 زچهارمرو 4
نان، پنیر، کره، عسل، 

 چاي شیرین، شیر
 کیک، چاي

چلو کباب برگ، 
ساالد، نوشابه، 
 ماست، سوپ، 

 خوراك شینسل مرغ، ساالد، دوغ، سوپ کیک و  چاي

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 :مشروح وظایف واحد اسکان)ج

 هماهنگی خوابگاه پردیس جهت رانندگان  .1
 ).باتوجه به آمار(  یلی می باشدمسئولیت اسکان براي تمام مدعوین بر عهده آقاي خل –2      

 ).نشان والیت از طریق دفتر نهاد( تهیه اتیکت براي کلیه عوامل اجرایی- 3

 .پیش بینی یک اتاق جهت انبار ملزومات مصرفی در هتل -4

  .انجام سایر امور محوله- 5

  

  

  

  

  کمیته دانشجویی
 :مشروح وظایف کمیته دانشجویی

 .ییتهیه اتیکت براي کلیه عوامل اجرا .1
 .همکاري با واحد آي تی در تهیه مستند وکلیپ .2
 توزیع کارت هاي سینه شرکت کنندگان وراهنمایی مکان اسکان آنها .3
 مسئولیت پذیرش کلیه میهمانان شرکت کننده .٤
 . انجام سایر امور محوله .5
٦.  
  

  

  

  


