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 بيست و پنجمين دوره  اجراییآئين نامه 

 و نهج البالغه حفظ، قرائت، مفاهيم قرآن كریم مسابقات

 1400سال 

 *خانواده هاو  ویژه كاركنان*

 شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران و 

 ) پاالیشی خصوصی ( 44شركت های مشمول اصل 
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ط        به ال يت  نا مه اجرايي      اف ايزدبا ع نا نان، آئين   ن دنره مستتتاب ار نرآن مري    بيستتتت ن منن ين م

مااليش ن مخش شرمت ملي  خانواده هان نيژه مارمنان  شهدای مدافع حرم ناره يادبا عنوان نهج البالغه 

 به شرح زير اعالم مي شود: 44مش ول اصل شرمت های مااليشي ن ايران فرآنرده های نفت

 واجدین شرایط : -1

 مارمنان ) رس ي ، نرارداد مدر معين ن مونت ن مي انکاری ( -1-1

 ه سر ن فرزندان تحت تکفل مارمنان  -1-2

  اضيان :تگرنه بندی م -2

  ميش دبستاني ن نبل از آن: فرزندان  1گرنه  -2-1

 سوم ابتدايي: فرزندان انل تا  2گرنه  -2-2

   ابتداييشش : فرزندان چهارم تا 3گرنه  -2-3

 هفت  تا نه  (: فرزندان م طع متوسطه انل )   4گرنه  -2-4

 : فرزندان م طع متوسطه دنم ) ده  تا ميش دانشگاهي ( 5گرنه  -2-5

 ه سران ، فرزندان دانشنو ن طلبه :6گرنه  -2-6

 مارمنان  : 7گرنه  -2-7

 رشته ها : -3

 های متبي  :رشته  -3-1

 مفاهي  نرآن مري   -3-1-1

 نهج البالغه  -3-1-2

 رشته های شفاهي : -3-2

 تح يق ) نرائت ( -3-2-1

 ترتيل -3-2-2

 حفظ اجزا -3-2-3

 ( 3تا  1صحيح خواني ) گرنه  -3-2-3

 تبصره : 

 بنای رشته های ترتيل ن تح يق رشته صحيح خواني مالک مي باشد . 3تا  1جهت گرنه های 

 مراحل مسابقات و زمان شروع ثبت نام -4
حضوری / غير حضوری با عنايت به دستورالع ل ستاد ملي مرننا در    به شرح زير ن به شيوه   مساب ار  

 برگزار مي شود .  44مش ول اصل مااليشي سطح شرمت های تابعه ن 

شفاهي ن متبي     -4-1 ساب ار  ستاني  از نبل )  3تا  1گرنه های  برایم تا مايان م طع ابتدايي ( ميش دب

 .بصورر يک مرحله ای خواهد بود 

 بصورر دن مرحله ای برگزارخواهد شد. 7ن  6،  5، 4گرنه های مساب ار متبي   -4-2
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 : 7ن  6، 5، 4مساب ار شفاهي گرنه های   -4-3

نرده های نفتي ايران ، خطوط لوله ن مخابرار نفت آملي مخش فر :های مساب ار در شرمت -4-3-1

 مااليشگاه ها (  –) مناطق م دماتي   -1های مااليشي به صورر سه مرحله ای  ايران نشرمت

) برگزيدگان مرحله نهايي  -3ن شرمت های مااليشي (  –) سطح شرمت های تابعه ني ه نهايي  -4-3-2

( برگزار  ن ملي مهندسي ني ه نهائي شرمت ها تابعه ن مااليشي ن م دماتي شرمت های ستاد

 .مي شود 

ستاد مااليش ن مخش ن شرمت ملي مهندسي ن ساخت ان نفت ايران به صورر دن مساب ار در  -4-3-3

 مرحله ای ) م دماتي ن نهايي ( برگزار مي شود.

 شرنع ثبت نام : سالرنز شهادر سردار حاج ناس  سلي اني    -4-4

 نحوه ثبت نام و تكميل فرم -5

يل تک با ، بخش اعالنار  –شرمت ملي مااليش ن مخش  سايتهر يک از دانطلبان مي بايست با مراجعه به  -5-1

 .ن ايندنام  ثبتن الصاق مدارک زيرفرم الکترننيکي 

 مدارك مورد نياز جهت ثبت نام -5-2

   JPGبا فرمت در سال جاری گرفته شده باشدمه  6*4يا  3*4 ت ام رخ کسعتالي يدين فايل -5-2-1

  بايت ميلو 70ن حن  م تر از ميکسل  200* 300 حدانل ن 300*400حدامثر ( jpegيا jpg   با مسوند) 

 شناسنامهن دنم مارر ملي ن صفحه انل  تالييدين يا تصوير آماده ن ودن فايل  -5-2-2

  مارمند شاغل مارر شناسايي دينيتالي  يا تصوير فايل -5-2-3

 جوایز مسابقات :  -6

  خواهد بود .نزارر نفت ن به شرح زير تابعي از جوايز مساب ار  مساب ارجوايز 

 جوايز نزارر نفت  %60 به ميزان 3تا 1جوايز مساب ار متبي ن شفاهي گرنه های  -6-1

شته های متبي گرنه های     -6-2 ساب ار م دماتي ر جوايز  %80ن نهايي  % 60 به ميزان 7تا  4جوايز م

 نزارر نفت 

جوايز نزارر  % 85ن نهائي  % 75ني ه نهائي  % 60 م دماتي رشته های شفاهي  جوايز مساب ار   -6-3

 نفت 

 تبصره : 

جهت تشتتويق فرزندان گرنه يک ) ميش دبستتتاني ن نبل از آن ( به مليه شتترمت منندگان هديه ع ومي تا 

 ريال مرداخت شود .  000/000/1س ف 

 تبليغات -7
 رنابطمحترم  ، اطالع رساني ن جذبحد امثری مخاطبين، شايسته است رنسا تبليغار با توجه به اه يت

 .  ايندمع ول نرا فراه  ن ودن فضای جذاب معنوی، اندامار شايسته تبليغي  شرمت ها به منظور ع ومي
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 ت امي مارمنان  براین اداری واز طريق سيست  اتوماسي موستر الکترننيکي مساب ار ارسال -7-1

رسايت ، نرندی شرمت ها ، شهرک های مسکوني ، باشگاههای خدماتي نصب بنر مساب ار د -7-2

 رفاهي 

 نصب موستر مساب ار در تابلو اعالنار جهت مارمناني مه فاند اتوماسيون اداری مي باشند . -7-3

 اطالع رساني از طريق سامانه ميامکي  -7-4

 آموزش : -8
اساتيد شاغل ، سازمان دارال ران  ظرفيتبه منظور آمادگي شرمت منندگان از شرمت ها مي توانند  -8-1

 . ن اينداستفاده  معتبريا موسسار نرآني دارای 

 :مسابقاتفنی و شرایط ضوابط  -9

 چهاروقف و ابتدا و حسن حفظ ) مجموعا  ،متشکل از داوران تجوید، صوت و لحن  یداور تیم -9-1

  .می باشد اوقاف سازمان دارالقرآن یا  داور (

ورد مهمکاران باتجربه و خدمات تخصصی توانند از  برگزاری می مسئوالنرحله مقدماتی در متبصره : 

 استفاده نمایند . وثوق

 دان و کسب مقام نمودهشرکت  دوره مسابقات سراسری وزارت نفت پنجمینکه در  کارکنانی -9-2

 نخواهند بود. همان رشتهمجاز به شرکت در 

  :رشته ها امتياز حد نصاب  -9-3

 65مرحله مقدماتی  -9-3-1

 70نهایی  مرحله نیمه -9-3-2

  75مرحله نهایی  -9-3-3

داوران موظف هستند صرفا از قطعات تعیین شده در این آیین نامه و بر اساس فرمت داوری و ممیزی  -9-4

  آزمون بعمل آورند پیوست

 بایست محفوظات شرکت کنندگان بصورت پیوسته باشد.در بخش حفظ می -9-5

  پیوستگی سایر اجزا، بطور جداگانه درنظر از سایر اجزاء مستثنی بوده و میتواند در صورت  30تبصره: جزء

 گرفته شود.

تالوت خود  به انتخابقطعه تعیین شده را  5، متسابقین یکی از مرحله مقدماتی در رشته قرائت تحقیق -9-6

 نمایند.می

 را انتخاب و تالوت خواهند نمود.یکی از قرعه های اعالم شده  متسابقین، در رشته ترتیل  -9-7

 صورت از پیش تعیین شده، توسط ستاد ارسال می گردد.ت هر رشته بهدر رشته های حفظ ، سواال -9-8
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 شرایط غیر حضوری  -9-9

 / تورالعمل فنی ضبط صوت و مناطق موظف هستند با رعایت دقیق مفاد دس شرکت های استانی

پیوست ( تمامی تالوت ها را با مشخصات فنی ذکرشده ضبط نموده و فایل نفرات برگزیده  تصویر )

 را در فرصت تعیین شده به ستاد ارسال نمایند.

  گرفتن مشخصات فنی نسبت به ضبط تالوت  روسای روابط عمومی با در نظردر مرحله مقدماتی

 شرکت کنندگان اقدام نمایند . 

 مهیمربوط به مرحله ن یقرعه ها ستیبایم قیو تحق لیترت یرشته ها یمرحله مقدمات انمنتخب 

و برش ضبط نموده و به سامانه مسابقات  نیرکورد و بدون اصالح ، تدو کباریرا بصورت  یینها

 .ندیارسال نما

 را در خود تالوت برای مرحله نیمه نهایی می بایست  7تا4رشته های شفاهی گروه های  منتخبان

 بط نماید .اعزامی ستاد ض حضور نماینده

  تالوت شرکت کنندگان در مرحله نیمه نهایی بطور متمرکز توسط داوران مورد ارزیابی قرارخواهد

گرفت و برگزارکنندگان می بایست امکان مشاهده فرآیند داوری در فضای مجازی را برای شرکت 

 کنندگان فراهم نمایند .

ا حضور شرکت کنندگان برگزار شود و اخذ آزمون به صورت بایست ب مسابقات میدر صورت اجرای حضوری،  -9-10

 خصوصی/ انفرادی و یا غیر حضوری مورد قبول نبوده و موجب ابطال نتایج مسابقات خواهد شد.

 سئولیتبا م ت داوران و ستاد برگزاری مسابقاتدر خصوص موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه، نظر هیئ -9-11

 رعایت اصول حاکم بر آیین نامه ،  نافذ خواهد بود. وستاد  روابط عمومی

دانران بايستي فرم های تک يل شده اسامي ن امتيازار متساب ين ن برگزيدگان را مس از برگزاری  -9-12

 مساب ار امضاء ن تاييد نهايي ن ايند.

ستاد از درجه اعتبار  برگزاری ن ن ايندهبديهي است فرم های فاند امضای دانران ن مسئول  -9-13

 نط است.سا

 نحوه رسيدگی به تقاضاي تجدیدنظر کميته فنی و -9-14

مارشناسان نرآني  ،برگزاریمسئول م يته فني با حضور رنسای رنابط ع ومي شرمت ها ن 

شرمت ها ن مناطق ن استادان مرامز نرآني معتبر مه بنا بر صالحديد مسؤنالن برگزاری 

شامل تعيين م يته دانران، رسيدگي به مساب ار هر مرحله تشکيل مي شود. امور فني مساب ار 

اعتراضار شرمت منندگان ، نظارر بر تک يل مامل فرم دانری، ج ع بندی امتيازار ن اعالم نتايج 

 در نالب فرم های نيژه مي باشد.

 م يته فني متشکل از رئيس رنابط ع ومي ن مارشناسان نرآني شرمت يا  ،در مرحله م دماتي

 رجسته نرآني آن شهرستان خواهند بود.منط ه ن يکي از استادان ب

  در مرحله ني ه نهائي م يته فني متشکل از مسئول برگزاری ، ناظراعزامي از ستاد شرمت ملي

 مااليش ن مخش ن رييس م يته دانری منط ه خواهند بود .
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 نابط گي ريس امور فرهنتشکل از مسئول برگزاری مساب ار ، رئدر مرحله نهائي م يته فني م

ن دن نفر از اعضای  رنسای رنابط ع ومي يا مارشناسان نرآنينفر از  ستاد، دنع ومي 

 م يته دانران خواهد بود.

  از سوی شرمت مننده ن در فرم مخصوص ت اضای تنديد نظر ف ط به صورر متبي

ساعت بعد از اعالم امتيازار به ستاد برگزاری مساب ار ت دي  ن از  2حدامثر ظرف 

 .شودبه دانر يا دانران مربوطه اعالم مي  م يته فنيطريق رئيس 

 از خود را اصالح ن ايد،چنانچه دانر بر اساس ضوابط ن آئين نامه های دانری امتي 

رئيس هيار دانران امتياز جديد برای شرمت مننده منظور ن امتياز نبلي حذف با تائيد  

 خواهد شد.

  موضوعشرمت مننده مندد در صورر تاييد رای نبلي توسط دانر يا دانران ن ميگيری ، 

 به منظور بررسي ن اندام م تضي به ستاد برگزاری ارجاع  م يته فني رئيس از طريق

 مي شود.
 

 جدول امتيازات قرائت و ترتيل

 امتياز عنوان رديف
 35 تجويد 1
 15 وقف و ابتداء 2

 20 صوت 3
 30 لحن 4
 100 جمع امتيازات 5

 

 جدول امتيازات صحيح خواني

 امتياز عنوان رديف
 80 صحت قرائت 1
 10 صوت 3
 10 لحن 4
 100 جمع امتيازات 5

 

 جدول امتيازات رشته حفظ 

 امتياز حفظ عمومي امتياز حفظ تخصصي عنوان رديف

 80 100 حسن حفظ 1

 10 35 تجويد 2

 15 15 وقف و ابتداء 3

 5 20 صوت 4

 5 30 لحن 5

 100 200 جمع امتيازات 6
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  رشته ها شرح محتوا -10

 مرحله مقدماتی

 رشته ردیف
 منابع گروه های هفت گانه

 7گروه  6گروه  5گروه  4گروه  3گروه  2گروه  1گروه 

     30جزء  صحیح خوانی 1

   مفاهیم 2

مفاهیم 

مسعود وکیل 

 جلدیک

مفاهیم 

مسعود وکیل 

 جلددو

مفاهیم 

مسعود وکیل 

 جلدچهار

کتاب دقایقی با قرآن 

 االسالمحجت نوشته 

 100تا  1قرائتی صفحه 

    نهج البالغه 3

 جلد سوم پیام امام 

 یت ا... مکارم شیرازیآنوشته 

 خطبه

 79تا  76 

 خطبه

 80تا  76 

 خطبه

 81تا  76 

 خطبه

 82تا  76 

    تحقیق  4

 56تا 51سوره مومنون آیه 

 80تا  77سوره یس آیه 

 46تا  44سوره نور آیه 

 55تا  53سوره اسرا آیه 

 8تا  6سوره فاطر آیه 

 سوره انفال و شوری    ترتیل 5

 30جزء  حفظ 6
و  30جزء

 جزء3

جزء و  5و3

 30جزء
1  ،3  ،5  ،10  ،20  ،30 

 

 مرحله نیمه نهایی

 رشته ردیف
 منابع گروه ها 

 7گروه  6گروه  5گروه  4گروه 

 مفاهیم 1

وکیل  مسعودمفاهیم 

 سه جلد

وکیل  مسعودمفاهیم 

 پنجمجلد

 حجت االسالمکتاب دقایقی با قرآن نوشته 

 قرائتی کل کتاب

 7گروه  6گروه  5گروه  4گروه 

 نهج البالغه 2
 یت ا... مکارم شیرازیآ -جلد سوم پیام امام

 کل کتاب  82تا  76خطبه 

 تحقیق  3

 33تا  30سوره یونس آیه 

 88تا  86سوره هود آیه 

 75تا  70آیه  سوره یوسف

 42تا  38سوره ابراهیم آیه 

 6تا  1سوره نحل آیه 

 سوره انعام ترتیل 4

 30،  20،  10،  5،  3،  1 حفظ 5
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 مرحله نهایی

 رشته ردیف
 منابع گروه های 

 7و  6،  5،  4گروه های 

 تحقیق  1

 77تا  72آیه  انبیاءسوره 

 43تا  38آیه  حجسوره 

 64تا  58سوره یوسف آیه 

 33تا  28سوره ابراهیم آیه 

 17تا  12سوره نحل آیه 

 52تا  46سوره نور آیه 

 25تا  16سوره حجر آیه 

 سوره انعام ترتیل 2

 30،  20،  10،  5،  3،  1 حفظ 3

 از هر جای نرآن مري  مناز به انتخاب مي باشند.حفاظ ميوستگي اجزاء بوده ن  ،در رشته های حفظمالک : 1نكته 

 تواند با اجزای ميوسته ديگر، در نظر گرفته شود.مستثني بوده ن مي 30جزء : 2نکته 

  در هر مرحله حائز رتبه انل گرديده اند، الزاما مي  نزارر نفت مه در دنره گذشته  7گرنه  انحافظ

 داده ن مناز به شرمت در اجزاء مايين تر ن ي باشند. ارتقاءبايست محفوظار خود را 

 اولشرمت ن وده ن حائز رتبه  نزارر نفت مل نرآن مري  مه در دنره گذشته مساب ار انحافظ 

 مناز به شرمت در ه ان رشته نخواهند بود. دو سالاند تا  شده 

  تعداد سواالر ن سطرها 

 سوال ن هر سوال چهار سطر 2مرحله م دماتي 

 سوال ن هر سوال منج سطر 2مرحله ني ه نهايي 

 ن هر سوال شش سطر سوال 2مرحله نهايي 

 به نحوی انتخاب شود مه آيار در يک صفحه باشد . 3تا  1تذمر : سواالر گرنه های 

 ضوابط اجرائی مسابقات  -11
سابقات در مرحله مقدماتي      -11-1 سئوليت برگزاري م ساي روابط عمو  برعهدهم شركت ها رو ي ، مرحله نيمه نهائيا مناطق مي 

صنفي         برعهده  شي انجمن  شركت هاي پاالي ستادي و در  ساي روابط عمومي  روابط عمومي   برعهدهو مرحله نهائي رو

 شركت ملي پااليش و پخش مي باشد.

شنهاد مي  -11-2 ستان تعامل        ي ثابتشود بمنظور مديريت هزينه ها  پي ستقر در هر ا شركت ها م و در  صورت پذيرد الزم بين 

 هم زمان برگزار شود.  صورت امکان مسابقات بصورت متمركز و

مسابقات در هر يك از بخش هاي  شفاهي، كتبي بصورت مستقل و در فاصله زماني جداگانه و به تفکيك گروه آقايان      -11-3

 و خانم ها برگزار مي گردد.

  :رشته هاي شفاهي و كتبي زمان برگزاري مراحل سه گانه  -11-4

 (مقدماتي )دهه مبارک فجر 

   ) نيمه نهائي ) نيمه اسفند 

 ( 1401هايي ) ارديبهشت ن 

 مراتب اطالع رساني مي شود زمانبنديدر صورت تغيير. 
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 مشخص خواهند شد. اجرائي مسابقاتبراساس تصميمات كارگروه  و نهائي مکان برگزاري مرحله نيمه نهائي -11-5

 سرپرست شرکت کنندگان مرحله نیمه نهایی و نهایی -11-6

  با انتخاب رئيس روابط عمومي هرشررركت و در  سرررپرسررتي گروه هاي شررركت كننده  در مرحله نيمه نهائي

 مرحله نهائي با مسئوالن برگزاري مناطق نه گانه خواهد بود.

 شود.اعزام سرپرستان و عوامل اجرايي در تمامي مراحل مسابقات، ماموريت اداري محسوب مي 

   ي سررابقات همهبه منظور رعايت نظم و ايجاد هماهنگي و انسررجام و اطالع رسرراني سررريع و دقيق در طول م

سررررپرسرررتان گروه ها طبق برنامه زمان بندي شرررده از بدو ورود تا پايان برنامه مسرررابقات مجاز به ترک محل 

اقامت، محل مسرررابقات نمي باشرررند و در مواقع برررروري براي ترک محل، اخذ موافقت مسررروول برگزاري 

 مسابقات الزامي است.

   ت هماهنگي كه به طور روزانه در محل مسابقات برگزار مي  ها بايد در جلسا در مرحله نهائي سرپرستان گروه

 شود حضور داشته باشند.

    سابقات نهايي، كليه برنامه سه افتتاحيه م سئوالن و داوران اعالم      درجل سابقات نهايي از طرف م بوابط م ها و 

 شود، لذا حضور در اين جلسه براي شركت كنندگان و سرپرستان الزامي است. مي

 م در كليه موارد بايد با مسررووالن اجرايي مسررابقات به وينه هنگام اسررکان و اياب و  هاب  سرررپرسررتان محتر

 هماهنگي الزم به عمل آورده خصوصاً از تغيير محل اسکان افراد تحت سرپرستي خود جلوگيري نمايند.

 نحوه حضور و حذف شرکت کنندگان -11-7

 ويقي تلقي مي شود.شركت كاركنان در مسابقات در روزهاي كاري به عنوان مرخصي تش 

          اعالم مرخصررري تشرررويقي همکاران شرررركت كننده در مسرررابقات به امور اداري شرررركت ها به عهده روسررراي

 باشد.ها ميعموميروابط

   سامي همه شركت ها تهيه        فهرست ا سابقات نهايي، توسط روابط عمومي  شرايط جهت حضور در م ي افراد واجد 

ستاد روابودر قالب جداول مربوطه  در اختيار  ست     ط عمومي  ست پذيرش افراد خارج از لي قرار مي گيرد. بديهي ا

 مذكور در مسابقات نهايي امکان پذير نخواهد بود.

            ط روساي رواب حضور شركت كنندگان به صورت شخصي فقط در صورت در دست داشتن معرفي نامه رسمي از

صنفي    ستادي يا انجمن  ست دارالقرآن    عمومي  ست. بديهي ا مركزي درخصوص اياب و  هاب اين   امکان پذير ا

  دسته شركت كنندگان مسئوليتي به عهده نخواهد داشت.

   داشررتن ربررايت نامه كتبي فرزندان كاركنان از سرررپرسررت خانواده جهت حضررور در مرحله نيمه نهايي و نهايي و

 تائيد رئيس روابط عمومي منطقه/ شركت الزامي است.

 نحوه حضور و حذف شرکت کنندگان اسكان -11-8

 خواهدشررد. لذا مسررئوليت ورود و خروج و زمان حضررور درمحل مسررابقات طي برنامه زمانبندي شررده به كليه مراكز اعالم

 اقامت در غير زمان ياد شده در محل مسابقات به عهده سرپرست گروه، واحد اعزام كننده و خود افراد مي باشد. 

  ذا ريزي شررده اسررت. لر اسرراس تعداد شررركت كنندگان برنامهنهايي بنيمه نهايي و امکانات برگزاري مسررابقات در مرحله

چ گونه هي ستادبرگزاري شايسته است واحدهاي تابعه از اعزام ساير افراد بطور كامل خودداري نمايند. در غير اين صورت      

م زامسررئوليتي در قبال پذيرش ايشرران نخواهد داشررت و عواقب و پيامدهاي ناشرري از آن متوجه سرررپرسررت گروه، واحد اع 

 كننده و خود افراد خواهد بود.

 .اسکان در محل اقامت منوط به داشتن مدارک شناسايي معتبر از قبيل شناسنامه يا كارت ملي است 

           سکان خود سکان مجاز به تغيير محل ا سئول ا سرپرست گروه  يربط يا م شركت كنندگان بدون هماهنگي با  هيچ يك از 
 نمي باشند.
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 وسیله ایاب و ذهاب و هزینه ها   -11-9

  مي باشد شركت ها اداري به عهده روابط عمومي با همکاري واحد خدمات  مرحله مقدماتيدر 

  بود . خواهد  كننده  كت هاي اعزام  هزينه هاي اياب و  هاب، بين راهي به عهده روابط عمومي شرررر        مرحله نيمه نهايي   در

ست مجموع هزينه هاي اين مرحله اعم  سکان  ،از هزينه هاي اجرايي بديهي ا سرانه توسط واحد ميزبان به      و جوايز ا ساس هزينه  برا

 حساب واحدهاي ميهمان منظور خواهد شد .

   هايي نه               در مرحله ن نده و هزي هاي اعزام كن به عهده روابط عمومي شرررركت  ياب و  هاب، بين راهي  هاي ا نه  هاي  هزي

مي شرركت ملي پااليش و پخش پرداخت و براسراس هزينه سررانه به حسراب     اجرايي، اسرکان، جوايز و يادبود توسرط روابط عمو  

 شركت مربوطه منظور خواهد شد.

             سبت به پيش بيني و تهيه بليط سافت، ن شركت ها و مناطق با توجه به بعد م ست در مرحله نيمه نهايي و نهايي  سته ا شاي

 هواپيما، قطار يا اتوبوس مناسب اقدام مقتضي به عمل آورند. 

  سفر زميني يا هوايي     ،نهائي و نهائيهزينه بين راهي شركت كنندگان نيمه سرانه هرنفرو با توجه به  ساس  الحساب  علي بصورت  بر ا

 در اختيار سرپرست گروه قرار داده تا پس از بازگشت نسبت به تسويه آن اقدام نمايند.

    يام اعزام نمايند شايسته است حتي االمکان در ا   مناطقي كه براي انتقال شركت كنندگان خود اتوبوس به محل مسابقات

 مسابقات به منظور سرويس دهي به متسابقين، اتوبوس خود را دراختيار مسئول اجرايي مسابقات قرار دهند.

         شوند اولويت با سابقات اعزام مي  شركت كنندگاني كه با وسايل نقليه زميني به محل م صول ايمني ،  به منظور رعايت ا

عاينه فني ، داراي ممدل جديد  ،هاي با كيفيت  طار خواهد بود . در صورت استفاده از اتوبوس لزوما استفاده از اتوبوساستفاده از ق

بروري است. نظارت كامل و مستمر بر رعايت  اصول ايمني و قواعد راهنمايي و رانندگي توسط راننده اتوبوس بر       و بيمه كامل 

 عهده سرپرست گروه اعزامي خواهد بود .

       تخصيص هزينه بين راهي جهت مناطق دور دست در موارد استفاده از اتوبوس و سواري با نظر مسئول مربوطه و رعايت

 صرفه و صالح شركت و با هماهنگي رئيس روابط عمومي آن شركت صورت پذيرد.

 تذکرات مهم  -11-10
   دقيق آئين نامه مسررابقات عمومي شررركت ها و مناطق در قبال اجراي همکاران مسررئول، سرررپرسررتان و روسرراي روابط

 مسئوليت مستقيم دارند.

 .نظارت بر حسن اجراي آئين نامه مسابقات به عهده مسئول اجرائي مسابقات مي باشد 

         سئول اجرايي سه گانه  با م سرپرستان گروه ها موظفند كليه ي امور خود را در مراحل  شركت ها و مناطق و  نمايندگان 
 مسابقات هماهنگ كنند.

 شركت      در مرحله م سابقات، توسط رؤساي روابط عمومي  حد اكثر تا دو هفته پس ، ها يا مناطق  قدماتي پس از انجام م
 شوداز اعالم نتايج ترجيحاً در مراسم و مناسبت هاي مذهبي پرداخت مي

 هاي سررتادي يا برگزاركننده در مراسررم  عمومي شررركتجوايز برگزيدگان مرحله نيمه نهائي مسررابقات از طريق روابط 
 خواهد شد. پرداخت اختتاميه

 شود.در مرحله نهائي نيز جوايز برگزيدگان طي مراسمي توسط روابط عمومي ستاد شركت پرداخت مي 

 هدایاي یادبود  -11-11

سقف     سم يادبود تا  سابقات هدايايي به ر شركت كنندگان      000/500/2در مرحله نهايي م ستان و  سرپر ريال به مجريان، 

 تقديم شود.
  ابالغ رئیس روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش قابلیت اجرایی می یابد. واین آئین نامه پس از تائید رییس شوراي فرهنگی 

 

 


