
 بسمه تعالی

 آیین نامه انتخاب چهره قرآنی سال نظام سالمت

 :مقدمه

لئن شكرتم الزيدنكم 

 

 

و كسى كه  را بزرگ شمردهخدا را بزرگ بشمارد، قرآن  به جز خداوند عزوجل، پس كسى كه قرآن از همه چيز برتر است 

 . را كوچک شمرده استحريم خدا  بزرگ نشماردقرآن را 

ترديد يكي از راههاي نهادينه كردن فعاليتهاي قرآني در جامعه تجليل و تكريم نخبگان و فعاانن ررهاه    بي

 .ه آن در تثبيت و بالندگي فعاليتهاي قرآني نقش بسزايي دارد قرآني است و اجراي مناسب و سازمان يافت

 قرآناي  در راستاي شكوفايي استعدادهاي درخشان مركز قرآن و رترت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، 

كريم ، و باا رنايات باه تدكيادات مقاام      اشتياق و حركت رمومي براي انس با قرآن و ايجاد ارضاي نظام سالمت 

را در ساا   هااي قرآناي    مراسام تكاريم رهار    مبني بر تكريم  قهرمانان قرآني،  ( مدظله العالي ) ري معظم رهب

 .برگزار نمود  است 0931

موفا  برگازار    نفر از رهر  هاي قرآناي  5مراسم تكريم رهر  هاي قرآني، با تجليل از  دوميننيز  0931در سا  

 .گردد مي



 

 

مناسب قرآنی، افزایش مراتب معنوی و تشویق خیل کثیر خدمت دهندگان در به منظور شناسایی و معرفی الگوی 

نظام سالمت کشور به سمت فعالیتهای مرتبط با قرآن و عترت، آیین نامه انتخاب چهره قرآنی سال نظام سالمت 

 .تدوین می گردد

 :تعاریف: 1ماده 

علمی و علی الخصوص قرآنی  اجتماعی، -فردی است که به لحاظ ویژگی های فرهنگی :نظام سالمت چهره قرانی سال

 .و دینی سرآمد دیگر اعضای نظام سالمت باشد

 .استشامل فعالیتهای آموزشی و پژوهشی  :ویژگی های علمی

 .استاجتماعی، مدیریتی،ورزشی، هنری و ادبی فعالیتهای ایثارگری و شامل  :اجتماعی –ویژگی های فرهنگی 

 .استترویجی،  آموزشی ، پژوهشی و مدیریتی در عرصه قرانی  -شامل فعالیتهای تبلیغی :ویژگی قرآنی و دینی

 

 : شرایط شرکت کنندگان: 2ماده 

 :می توانند در این رقابت شرکت نمایندافرادی که شرایط عمومی و اختصاصی زیر را داشته باشند 

 :شرایط عمومی= الف

 .ایران اسالمی جمهوری مقدس نظام و اسالم به عملی التزام و اعتقاد -1

 .ایران اسالمی جمهوری کشور تابعیت -2

 .فقیه مطلقه والیت مترقی اصل و اساسی قانون به وفاداری ابراز -3

 .آن معادل یا ارشد کارشناسی تحصیلی مدرک داشتن  -4

 .دارا بودن حسن شهرت و مقبولیت اجتماعی  -5

 ...عدم دارا بودن پیشینه قضایی و  -6

 .تمام سال 75 حداکثر و تمام سال  44 سن حداقل -7

 .سالمت و یا اشتغال در نظام سالمتدارا بودن تحصیالت مرتبط با نظام  -8

 شامل این آیین نامه می گردندافرادی که تحصیالت مرتبط با عرصه سالمت دارند در صورتی  :1تبصره

 .سال در این نظام ارائه خدمت کرده باشند 3که حداقل 

شامل این آیین نامه می در صورتی آنان ارتباطی با نظام سالمت ندارد افرادی که تحصیالت  :2تبصره 

 .سال در این نظام در بخش های مختلف ارائه خدمت نموده باشند 5که حداقل  گردند

 

 

 



 :شرایط اختصاصی= ب

شرط از شروط اختصاصی را در حوزه فعالیتهای قرانی و یکی از شروط را در سایر حوزه  3هر فرد باید حداقل 

 .ها داشته باشد

 :در حوزه فعالیتهای قرآنی  

های اول تا سوم مسابقات بین المللی در کشورهای مختلف در رشته هاای حظاو و قرائات    رتبه کسب  -1

 قرآن کریم

 سال 5سابقه مدیریت فعالیتهای قرآنی حداقل به مدت  -2

 سال 7داوری در مسابقات ملی و بین المللی حداقل به مدت  -3

 سال 24تدریس در دوره های مختلف آموزش های عمومی قرآنی حداقل به مدت  -4

 سال 14تدریس در دوره های مختلف آموزشهای تخصصی قرآنی حداقل به مدت  -5

 قرآنی در حوزه های مختلف آن حداقل سه عنوان و مقاالت  تالیف و ترجمه  کتب -6

 قرآنی در کشور... دارا بودن رتبه های ملی در عرصه های ادبی و هنری و فناوری ها و  -7

ت  و یا خبرگزاری هاا و پایگاههاای خباری    صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و یا سردبیری یکی از نشریا -8

 قرآنی

 :در سایر حوزه ها
 

 تالیف و ترجمه کتب علمی در حوزه سالمت -1

  تالیف و چاپ مقاالت علمی در نشریات معتبر علمی در حوزه سالمت -2

 دارا بودن سابقه مدیریتی در یکی از عرصه های نظام سالمت -3

 ...رتبه های بین المللی و ملی در یکی از رشته های ادبی، هنری، فناوری، ورزشی و  کسب  -4

 ارائه خدمت در  اردوهای جهادی نظام سالمت -5

 دارا بودن بردهای تخصصی بین المللی -6

 (خانواده شهدا و جانبازان  آزادگان، جانبازان،رزمندگان،) ایثارگری -7

 

 

 


