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  مقدمه :  

ف توسط مؤمنین و بر اساس تکلیبطور خودجوش که هاي دیني مؤثر و مفیدي تفعالی پیشینه فرهنگ این مرز و بوم نشان از

هائي جهت آموزش قرآن کریم . ایجاد مکانداردشده انجام مي ترویج ارزشهاي دینيیش در راستاي و ضرورتهاي عصر خو يشرع

اشته گام بردفرهنگ و اخالق قرآني  که در مسیر توسعه و تعمیق همردمي بوداز مصادیق تشکلهاي قرآني « خانهمکتب»عنوان  با

 . آمده استشمار عمالً از ارکان اصلي فرآیند تبلیغ و تعلیم قرآن کریم به و 

 یل و   صلی اهللالشأن اسالم هاي اکید پیامبر عظیمبدیهي است ریشه این فرهنگ بالنده را باید در اعتقادات اسالمي و سفارش

جستجو کرد. روایات فراواني، اهمیت تالوت قرآن و فراگیري آن را مورد تأکید قرار داده  السالمیل همو حضرات ائمه معصومین  آلو   سلم

ها در مقاطعي از زمان پرچمدار تعلیم و تعلم خانهگوناگون، مسلمانان را به تعلیم و تعلم آن تشویق نموده است. مکتبو با عبارات 

صرف نظر از برخي روشهاي منسوخ شده که خاطرات ناخوشایندي را در ذهن معدودي از افراد بجاي گذاشت، اند و قرآن بوده

 است.ها انکار ناپذیر بوده برکات مکتب خانه

هاي قرآني سازمان تبلیغات اسالمي و سازمان دارالقرآن الکریم بعنوان مولود انقالب اسالمي و با مسئولیت راهبري مأموریت

 3و بند  1از ماده  61و بند  5از ماده  61و  9، 1و نیز بند  اسالمي تبلیغات سازمان اساسنامه 1 ماده  از 61 و 61 بندمستند به 

ؤسسات راي مه سازمان دارالقرآن الکریم، به موازات ساماندهي مشارکتهاي مردمي در عرصه صدور مجوز باساسنام 66از ماده 

ي هاخانه"عنوان با ها را با تعریف و ساختاري متناسب با اقتضائات و نیازهاي قرآني روز جامعه قرآني، موضوع احیاء مکتب خانه

اندازي و حمایت از آنها نمود. ساختاري که اقدام به راه 6331ه و از سال دستور کار قرار داد "قرآن و عترت شهري و روستائي

رو در این راستا و با هدف بحمداهلل با اقبال آحاد مردم مواجه شده و این سازمان را براي ادامه راه ترغیب نمود. دستورالعمل پیش

بازنگري و ارتقاء  ،هاي قرآن و عترتجوز براي خانههاي مردمي و تسهیل و تدقیق بیشتر امر ساماندهي و صدور متوسعه مشارکت

 با معارف حیاتبخش کالم وحي را فراهم سازد. عموم مردمانس ارتقاء سطح یافته است. امید آنکه موجبات 

 

 اداره توسعه مشارکتهای مردمی

 سازمان دارالقرآن الکریم
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                   کلیات –فصل اول 

 

 

 

 تعاریف    

 : و عترت مراجع دست اندرکار ساماندهی خانه های قرآن -1ماده  

 هايفعاليت مديريت و ريزيبرنامه كارشناسي، تخصصي حوزه، سازمان اين سازمان دارالقرآن الکریم : -1- 1  

 وصخص در كالن نظارت و ريزيبرنامه ،مديريتسياستگذاري،  اساس اين برو  است اسالمي تبليغات سازمان قرآني

 شود.ناميده مي "سازمان"دارد كه در اين دستور العمل  عهده بر رادر كشور  و عترت  قرآن  هايخانه ساماندهي

 ها وسياست اجراي استاني سازمان تبليغات اسالمي است كه واحد اداره كل تبليغات اسالمي استان : -1- 2  

اداره امور قرآنی "از جمله موضوع اين دستورالعمل را از طريق الكريم هاي قرآني مصوب سازمان دارالقرآنبرنامه

 شود.ناميده مي "اداره كل"نمايد كه در اين دستورالعمل در سطح استان مديريت مي "اداره کل

و عترت در اين هاي قرآن انهخصدور پروانه فعاليت  ت كل تبليغات اسالمي در ساماندهيشرح وظايف ادارا -1تبصره 

 دستورالعمل درج گرديده است.

 : هاتبليغات اسالمي شهرستان ادارات  -1- 3  

 هاي استان اسالمي در شهرستانزير مجموعه ادارات كل تبليغات ، ان تبليغات اسالميهاي سازمادارات و نمايندگي

 شوند.ناميده مي "اداره"در اين دستورالعمل   مربوطه هستند كه

و عترت در اين دستورالعمل هاي قرآن صدور مجوز فعاليت خانه وظايف ادارات تبليغات اسالمي در ساماندهي شرح -2تبصره 

 درج گرديده است.

    و نهادهای معین مراجع – 2ماده   

ارتقاي سالمت، »سازمان امور اجتماعي سازماني دولتي است كه  :سازمان امور اجتماعي وزارت كشور  -2-1  

رضايت، نشاط و عدالت اجتماعي، نظم و احساس امنيت، پيشگيري، مديريت، كنترل، كاهش و حذف معضالت سرمايه، 

 .از وظايف اين سازمان است. معاون اجتماعي وزير كشور رياست اين سازمان را بر عهده دارد« هاي اجتماعيو آسيب

هاي وابسته به وزارت كشور است كه باالترين از جمله سازمان  : هاي كشورها و دهياريازمان شهرداريس -2-2  

اساس  برگردد  كه در خصوص مديريت شهري و روستايي كشور محسوب ميگيري و تصميمسازي مرجع  تصميم

در زمينه هاي  هاي كشور را ها و دهياريپشتيباني شهرداريهدايت ، نظارت و  وتشكيل  شده  مصوبه هيات وزيران

 . مي باشد دار عهدهدر چارچوب سياست هاي دولت  ومختلف 
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هاي سراسر كشور از جمله دفاتر سازماني مستقر در استانداري  :شهري ، روستایي و شوراها  تر امور ادف  -2- 3  

وظيفه راهبري، بوده و (  دفتر امور روستايي و شوراها) و   (  دفتر امور  شهري و شوراها)  شامل :است كه 

 درهاي استان را در راستاي نيل به توسعه پايدار دهياريها و شهرداريريزي و پشتيباني برنامهو  گذاريسياست

 باشد.دار ميعهده زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

شود كه داراي شخصيت حقوقي دهياري به عنوان نهادي عمومي غيردولتي محسوب مي  : هاد دهيارين - 2–4

تولي امور عمومي م زير نظر شوراي اسالمي روستا، دهياري .است و وظايفي براي آن تدوين شده استمستقل 

 حركت در جهت نيل به اهداف توسعه پايدار روستايي است.اداره روستا و ي مربوطه بوده و وظيفه آن روستا

 هاي قرآنويج فرهنگ و آموزهو تر توسعهتشكلي مردمي است كه به منظور   : شهريو عترت خانه قرآن  -3ماده   

ليغات ارت سازمان تببا نظ توسط اشخاص حقيقي مطابق با مفاد اين دستورالعمل در شهرها تأسيس شده و السالمیل همو عترت 

 .شوداداره ميغير تجاري و  غير سياسيبه صورت  مستقل، اسالمي 

 هاي قرآنويج فرهنگ و آموزهو تر توسعهاست كه به منظور  مردمي تشكلي : روستایيو عترت خانه قرآن  -4ماده 

نظارت سازمان  با سط اشخاص حقيقي مطابق با مفاد اين دستورالعمل در روستاها تأسيس شده وتو السالمیل همو عترت 

  شود.اداره ميغير تجاري و  غير سياسيتبليغات اسالمي به صورت  مستقل، 

 هاي قرآني خواهد بود.فعاليت ،قرآن و عترت شهري و روستائيهاي خانه محور فعاليت -تبصره

گردد كه اطالق مي در اين دستور العملآمده رايط واجد ش به شخص حقيقي: موسس خانه قرآن و عترت  - 5ماده 

پس از طي مراحل اداري، موفق به اخذ پروانه شهري يا روستايي اقدام نموده و و عترت نسبت به تأسيس خانه قرآن 

صادر و و عترت بوده و مجوز به نام اخانه قرآن هاي دار مسئوليت كليه امور و فعاليت عهده مؤسس شود.فعاليت مي

 گردد.مي

گردد كه از سوي اطالق مي در اين دستور العملآمده واجد شرايط  به شخص حقيقيمدیر خانه قرآن و عترت :  -6ماده 

 گردد.مي شهري يا روستايي معرفيموسس به عنوان مدير خانه قرآن و عترت 

تواند همجنس مؤسس يا غير آن باشد. لكن چنانچه مؤسس بخواهد مدير غير همجنس انتخاب نمايد مدير مي -1تبصره 

 بايد از محارم خود باشد.

سس و به عنوان مؤهمزمان تواند در صورت داشتن شرايط پيش بيني شده در اين دستور العمل مي يک فرد -2تبصره 

 شود.مدير مؤسس اطالق مي صورت به چنين فرديدر اين .فعاليت نمايد مدير خانه قرآن و عترت

 ممكن خواهد بود. ماده با تأييد رئيس اداره امور قرآني استاندر خصوص موضوع اين  و استثناء موارد خاص -3تبصره 

معني و متناسب با حوزه فعاليت هاي قرآن و عترت كه عبارت است از واژه يا واژگان با نام خانه قرآن و عترت :   -7ماده 

 عترت بايد از ضوابط مندرج در اين دستورالعمل تبعيت نمايد. نام خانه قرآن و متقاضيان تاسيس آن را پيشنهاد مي نمايند.
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                            د كه به منظور فعاليت خانه قرآن اطالق مي شوبه سندي   :و عترت خانه قرآن فعاليت پروانه -8ماده 

اداره تبليغات اسالمي با امضاء مشترك رئيس اداره امور قرآني استان و رئيس ، و عترت، پس از طي مراحل  اداري

        و عترت شهريخانه هاي قرآن . باشدنميو قابل واگذاري  شدهصادر  ،درج نام مؤسس و مدير و شهرستان مربوطه

     پروانه فعاليت خانه قرآن .آغاز نمايند به طور رسميرا  د فعاليت خودنتوانمي پروانه فعاليتاخذ از  و روستايي پس

توسط اين سازمان شماره گذاري  الكريم بوده و برجسته سازمان دارالقرآنروستايي ممهور به مهر  و عترت شهري و

  شود.تاريخ اعتبارآن درج مي شده و

 

 توقف فعاليت -9ماده 

   شود.تا مدت معين متوقف مي و عترت بنا به داليلي خانه قرآن فعاليت كه وضعيتي است :  تعليق فعاليت -9-1

 .باشدميو عترت خانه قرآن  موسسبر عهده و عترت هاي خانه قرآن مسئوليت تماميدر زمان تعليق 

فعاليت خانه قرآن و عترت به طور كامل تأييد شده، وضعيتي است كه بر اساس مستندات :  پروانه فعاليتلغو  -9-2

 آن  از سوي كميته استان ابطال مي شود .فعاليت  پروانهمتوقف و 

 

 هاي مرتبطتشکل -11ماده 

تشكلي قرآني مردمي  است كه با مجوز و تحت نظارت سازمان مجمع خانه هاي قرآن و عترت استان :  -11-1

     تبليغات اسالمي و با عضويت خانه هاي قرآن و عترت استان تشكيل شده و هدف از تشكيل آن فراهم نمودن 

 هاي قرآن و عترت استان و  پيگيري مطالبات آنها مي باشد.هاي هماهنگي و تعامل بين خانهزمينه

ان قرآني استاي است متشكل از رئيس اداره امور كميته : هاي قرآن و عترتخانهكميته رسيدگي به تخلفات   -11-2

هاي قرآن و عترت استان كه ، رئيس اداره تبليغات اسالمي شهرستان مربوطه و رئيس مجمع خانه)بعنوان رئيس كميته(

در ا ر اعمال اقدامات انضباطي براي آنها ري در خصوصگيتصميمهاي قرآن و عترت و رسيدگي به تخلفات خانهمسئوليت 

 «كميته استان»در اين دستورالعمل  نامه نظارت و ارزيابي بر عهده خواهند داشت وشيوهچارچوب مفاد اين دستورالعمل و 

 ناميده خواهد شد.

یا هر عنوان دیگری تشکیل خواهد که با این عنوان و  – هاي قرآن و عترت استاننحوه تشكيل و فعاليت مجمع خانه -1تبصره 

 خواهد بود. طبق شيوه نامه ابالغي سازمان دارالقرآن الكريم -شد

هاي قرآن و عترت در هاي قرآن و عترت استان، يكي از مديران با سابقه و تواناي خانهتا تشكيل مجمع خانه -2 تبصره

 .استان  با تأييد رئيس كميته بعنوان عضو كميته انتخاب خواهد شد

 اعضاء كميته بايد شخصاً در جلسات مربوطه حضور داشته باشند.-3تبصره 

رأي نافذ و معتبر است كه يكي از  2ل نفر رسميت يافته و تصميمات آن با حداق 2جلسات كميته با حضور حداقل  -4تبصره 

 آنها بايد رأي رئيس كميته باشد.
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 اهداف 
 اهداف تشکيل خانه قرآن و عترت: -11ماده 

به ويژه در و  ردم به منظور كاهش بي سوادي قرآني در شهرهام ارتقاي سطح معلومات و مهارت هاي قرآني آحاد -11-1

 .روستاهاي كشور

 هاي كالم وحيگيري از آموزههاي اجتماعي با بهرهها و ناهنجاريارتقاء شاخص هاي فرهنگ ديني و كاهش آسيب -11-2

 .روستاها شهرها ووتوسعه فعاليت هاي قرآني در سطح 

  

 و عترت ساختار و تشکیالت خانه های قرآن

ستره فعاليت  - 12ماده  ستره   :گ ستان مربوطهشهري ، و عترت فعاليت خانه قرآن گ سترهو  شهر  فعاليت گ

ستا و عترت خانه قرآن شهر يي ، رو ستاهاي زير مجموعه  شد مربوطهرو ستره، حوزه جغرافيايي  .مي با منظور از گ

 ريزي نمايد.رنامهمنطقه بمخاطبين آن براي تواند ميبوده وخانه قرآن  در آناست كه گروه هدف خانه قرآن و عترت 
 

برخي متوسطططه و هاي عمومي و هاي قرآني در زمينه آموزشانجام فعاليتموضووووع فعاليت :  - 13ماده  

 .هاي تبليغي و ترويجيفعاليت

 به تفصيل ذكر شده است. 22ماده  و عترت شهري و روستائي ذيلجدول فعاليتهاي خانه قرآن  -تبصره

 

 صورت دستور العمل شهري  و روستايي، با رعايت مقررات اين و عترت تأسيس خانه قرآن   تأسيس : -14ماده  

 .خواهد گرفت و نيازي به ثبت در مرجع ثبت شركتها ندارد 
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 الزامات و فرآیند تأسیس –فصل دوم
 

 

        شرایط و مدارك: –بخش اول 

    :موسس و مدیر  خانه قرآن و عترت شرایط عمومي  - 15ماده 

 

      
ی

وم
عم

ط 
رای

ش
 

ی
وم

عم
 

ف
دي

ر
 

 مالحظات نحوه احراز عناوین شرایط

 داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران 1
اسنامه  جمهوري با ارائه شن

 كارت ملي اسالمي ايران و 

صدور پروانه فعاليت براي اتباع كشورهاي 

 باشد.خارجي و مهاجرين مقيم ايران مجاز نمي

موارد خاص با نظر موافق سازمان دارالقرآن 

 الكريم ممكن خواهد بود.

2 
التزام عملي به نظام مقدس اعتقاد و 

 جمهوري اسالمي ايران و واليت  فقيه

اصل بر التزام است مگر آن كه 

 خالف آن مستنداً ثابت شود.
-- 

   نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر 3
با ارائه گواهي قانوني از مراجع 

 ذيصالح
-- 

 نامهبا ارائه شناس سال سن 22 حداقل تأهل و دارا بودن 4

در موارد خاص صدور پروانه فعاليت به افراد 

ظر با نمطابق با مفاد اين دستورالعمل و مجرد 

رئيس اداره امور قرآني استان و موافقت 

 .القران الكريم بالمانع خواهد بودسازمان دار

 به تشخيص اداره تبليغات اسالمي شهرستان هاي محيطيبا بررسي حسن شهرت و صالحيت اخالقيدارا بودن  5

 اداره تبليغات اسالمي شهرستانتوسط  ( پيوست   1شماره )فرم  قبولي در مصاحبه 6

7 
توانائي بالفعل يا بالقوه مالي جهت تأسيس 

 و پشتيباني از خانه قرآن و عترت

 طي مصاحبه 

 پيوست  (  1)فرم شماره 
 ه مؤسسويژ

اداره امور قرآني استان در مواقع خاص نسبت به استعالم صالحيت متقاضيان از مراجع ذي صالح اقدام   -1تبصره 

 .مي نمايد

و يا در موارد خاص رضايت  بايست رضايت نامه رسمي همسرانوان متقاضي تاسيس يا مديريت ميتمامي ب -2تبصره 

 مدارك ارائه نمايند.به همراه ساير  پيوست( 6 شمارهمطابق با فرم ) خود را -ويژه خانمهاي مجرد –نامه ولي قانوني 

در صورتي كه واجد ساير شرايط اين دستورالعمل  –اند خود را از دست دادهصدور مجوز به بانواني كه همسر  -3تبصره 

بديهي است اين بانوان نيازي به  خود بعنوان مؤسس يا مدير ممكن خواهد بود. محارمصرفاً با معرفي يكي از  -باشند

 نخواهند داشت.پيوست   6ه تكميل فرم شمار
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   :شرایط اختصاصي مدیر خانه قرآن و عترت   - 16ماده 

 

ف
دي

ر
 

 مالحظات نحوه احراز شرایطعناوین 

1 
داشتن مدرك تحصيلي 

 ديپلمحداقل 

با ارائه مدرك يا 

 گواهي معتبر

قرائت و تدريس قرآن كريم و باالتر،  4حفظ قرآن كريم و درجه  5*دارندگان مدرك تخصصي درجه 

عالي انقالب فرهنگي و شوراي توسعه فرهنگ قرآني، از ارائه مدارك ديپلم موضوع مصوبات شوراي 

 باشند. معاف مي

2 
توانمندي تدريس قرآن 

 كريم در سطح عمومي 

با ارائه گواهي 

معتبر  حداقل 

آموزشيار روخواني 

 و روانخواني

 «متقاضي شرايط ساير داشتن» در منطقه مدنظر و «عترت و قرآن خانه تأسيس ضرورت» صورت در

هاي علميه داراي مدرك طالب حوزه رئيس اداره امور قرآني استان، تأييد با «ترمناسب فرد نبود» و

 3سال تدريس موفق، مشروط به داشتن گواهينامه سطح  2و معلمين قرآن داراي حداقل  1سطح 

از ارائه  -كه بهنگام مصاحبه اخذ خواهد شد –قرائت )فصيح خواني( و يا قبولي در آزمون مربوطه 

 مدرك مورد نظر معاف هستند.

 * مرجع تأييد مدارك ارائه شده، اداره تبليغات اسالمي شهرستان مي باشد.

3 
ماه  6دارا بودن حداقل 

 سابقه فعاليت قرآني 

با ارائه مدارك 

 مربوطه

در صورت عدم وجود سابقه فعاليت قرآني، احراز توانمندي مديريت متقاضي به تشخيص اداره 

 خواهد بود. -پيوست   1فرم شماره  –تبليغات اسالمي شهرستان حسب مفاد فرم مصاحبه 

 توسط اداره تبليغات اسالمي شهرستان پيوست 1فرم شماره  مصاحبه در قبولي 4

5 
نداشتن منع قانوني از 

خدمت وظيفه  نظر

 عمومي براي آقايان؛

 با ارائه مدرك

 يا گواهي معتبر

 همانند:

 * پايان خدمت

 * معافيت دائم

 *و يا هرگونه مدرك معتبر قانوني مشابه از مراجع ذيصالح

عمومي و اختصاصي واجد شرايط بايد در خانه قرآن و عترت  همواره طي مدت خدمتمدير خانه قرآن و عترت  -تبصره

بديهي است سلب هر يک از شرايط مذكور و يا اطالع از فقدان آنها در هر زمان موجب رد صالحيت وي  الذكر باشد.فوق

هاي قرآن و عترت موظفند نسبت به معرفي مدير واجد شرايط مطابق با مفاد خواهد شد. از اين رو تمامي مؤسسين خانه

همچنين موظفند به هنگام تغيير وضعيت تأهل خود و يا مدير  اقدام نمايند. و تمديد تأسيس در زماناين دستورالعمل 

دارات اخانه قرآن و عترت، خاصه بهنگام تمديد پروانه فعاليت، نسبت به اطالع رساني آن به دستگاه ناظر اقدام نمايند.

دن واجد شرايط بوهاي قرآن و عترت، از موظفند به هنگام تمديد پروانه فعاليت خانهنيز كل تبليغات اسالمي استانها 

 –و تطبيق ساير شرايط خانه قرآن و عترت با مفاد اين دستورالعمل  بيني شدههاي پيشنامه، وجود رضايتمديران آنها

 .اطمينان حاصل نمايند -از جمله رعايت ضوابط حاكم بر مكان خانه قرآن و عترت و تكميل بودن مدارك پرونده آنها

تأسيس شده و به هنگام تأسيس، گواهي عدم  ،كه پيش از ابالغ اين دستورالعمل هاي قرآن و عترتبديهي است خانه

سوء پيشينه مؤسس و مدير آنها به دفاتر سازمان تبليغات اسالمي تحويل گرديده است نيازي به ارائه مجدد گواهي مزبور 

ل ق مفاد اين دستورالعمل تكميمطاببايست مي -و يا تغيير شرايط افراد در صورت نقص –ولي ساير مدارك و فرمها  ندارند

 .گردد
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 : و عترتهاي قرآن شرایط مکان و امکانات خانه -17ماده 

 متر مربع و  داراي امكانات اوليه آموزشي باشد. 12مكان خانه قرآن و عترت بايد يک اتاق يا سالن با حداقل مساحت  -17-1

در صورت اعالم رضايت رسمي متولي آنها ) هيئت امناء يا امام ها ستفاده از صحن مساجد و حسينيها -17-2

 .بالمانع استپيوست   5جماعت( و تكميل فرم شماره 

)عدم انعکاس  باشد.در مكان فعاليت خانه قرآن ضروري ميها و حريم مسائل شرعي رعايت شايسته تمامي -17-3

هاي قرآن و عترت ویژه بانوان از مراكز فاصله مناسب خانه –پوشش مناسب كالسهاي خواهران  –صداي تالوت خواهران براي نامحرم 

وجود مسير رفت  -هاي مسافربري و امثالهمپایانهمحل تجمع كارگران، هاي ورزشي، سينماها، ها، باشگاهخانههمانند قهوه تجمع آقایان

 آن آموزان از جمله این موارد هستند(و آمد مناسب و بدون برخورد با افراد نامحرم براي قر

انجام فعاليتهاي خانه قرآن و عترت طبق ضوابط اين دستورالعمل صرفاً در محل خانه قرآن و عترت كه در  -17-4

 در موارد خاص مطابق با مفاد اين دستورالعمل صورت خواهد گرفت. .باشداليت قيد شده است امكان پذير ميپروانه فع

 ،هاي مسكوني براي خانه قرآن و عترت مشروط به عدم مزاحمت براي همسايگاناز آپارتمان استفاده -1تبصره 

 .داراي اولويت استمسكوني )اختصاصي( امالك مستقل  تفاده ازبالمانع و اس

، محيطي در *عالوه بر استاندارد هاي الزمبايد و تجهيزات مربوطه  و عترت مكان خانه قرآن ساختمان و -2تبصره 

 شأن فعاليتهاي قرآن و عترت بوده و داراي فضايي متناسب با فعاليتهاي قرآني باشد.خور 

 باشد.و تأييد موارد فوق به عهده اداره تبليغات اسالمي شهرستان مربوطه مي بررسي -3تبصره 

، از حنفيمي اعم ها از بين ساير مذاهب اساله هاي قرآن كه موسس و يا مدير آنو فعاليت خان استقرار -4تبصره 

اين مذاهب در محل تاسيس خانه قرآن و عترت  ر اكثريت پيروانشافعي، مالكي و حنبلي باشند، منوط به استقرا
 .تبليغات اسالمي شهرستان مي باشد مي باشد. احراز شرايط فوق به عهده اداره

ها بايست در شهرشده ميهاي قرآن تأسيس معرفي شده براي تأسيس با ساير خانهفاصله بين خانه قرآن  -5تبصره 

تشخيص كارشناس قرآن اداره تبليغات اسالمي و  در موارد خاصمتر باشد.  022متر و در روستاها  522حداقل 
 مالك عمل خواهد بود. ئيس اداره امور قرآنيعنداللزوم ر

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
ت سب*براي اطمينان از رعايت استانداردهاي الزم قانوني در محل فعاليت خانه قرآن و عترت و تجهيزات مربوطه، موسس خانه قرآن و عترت بايد ن

 اقدام نمايد.پيوست   4فرم شماره به ارائه تعهد مبني بر رعايت استانداردها در قالب 
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 :فرآیند صدور پروانه فعالیت – دومبخش   

 شرح مراحل ردیف

1 
و تکميل فرمها و بارگذاری مدارك الزم پس از ( www.telavat.irاز طریق لينک تعریف شده در سایت ( ورود متقاضی به سامانه

 مطالعه و آگاهی از ضوابط و در نهایت دریافت كد رهگيری

2 
کان ) رویت ممکان  اعالم نظر در خصوصمصاحبه و انجام  تبليغات اسالمی شهرستان و ادارهكارشناس قرآن بررسی مدارك توسط 

 مدارك بارگذاری شده در صورت كامل بودن و تأیيد ( و امکانات اوليه

3 
و ارسال به اداره امور قرآنی استان جهت بررسی )بارگذاری نتایج مصاحبه و اعالم نظر در خصوص مکان( تکميل پرونده متقاضی در سامانه 

 و اتخاذ تصميم الزم

4 
رآن سازمان دارالق و ارسال به با ضوابطآنها و انطباق  صحت مدارككامل بودن و  استان از لحاظ توسط اداره امور قرآنی مداركسی برر

 ( در صورت تأیيد آنهااز طریق سامانه)الکریم 

5 
ارسال  ون الکریم و صدور پروانه فعاليت در صورت تأیيد مدارك سامانه توسط سازمان دارالقرآیافتی از در مدارك و اطالعاتبررسی 

 (برجسته سازمان  مهرضمّ  و پروانه فعاليتمدت اعتبار  وشماره مشخصات مؤسس و مدیر، درج  ) پس از به استانآن 

 سوی اداره امور قرآنی استان به شهرستان مربوطه پس از امضاء آن ارسال پروانه فعاليت خانه قرآن از 6

7 
در صویر آن تاری در دبيرخانه شهرستان و بارگذموضوع ثبت  يغات اسالمی شهرستان ورئيس اداره  تبلپروانه فعاليت توسط  امضاء

 سامانه توسط اداره شهرستان 

 تحویل پروانه فعاليت به مؤسس خانه قرآن و عترت در قبال اخذ رسيد  8

 و عترت آغاز به كار خانه قرآن 9

 و عترت مستمر بر عملکرد خانه قرآننظارت  10

 انجام پذیرد:مراحل زیر باید  فعاليتو آغاز پروانه جهت صدور  -18ماده 

، اداره تبليغات اسالمي جهت مصاحبهمتقاضي )اعم از موسس و مدير ( موظف است به هنگام مراجعه به  -1تبصره 

 .به همراه داشته باشد ،ها از سوي مصاحبه كنندهآن اصالتاصل مدارك بارگذاري شده در سامانه را به منظور تاييد 

 .نمايد را تكميل -2پيوست شماره  –ييد و فرم مربوطه مذكور را تامصاحبه كننده موظف است اصالت مدارك  

متقاضيان در همان مرحله  سوء پيشينه،نامه جهت دريافت گواهي عدم در صورت نياز به ارائه معرفي -2تبصره  

ه نامه اقدام و نتيجه مربوطنخست با مراجعه حضوري به ادارات تبليغات اسالمي شهرستان، نسبت به دريافت معرفي

نمايند. در صورتي كه گواهي مربوطه مستقيماً از سوي مراجع ذيصالح را به همراه ساير مدارك در سامانه بارگذاري مي

در مدرك مذكور به متقاضي تحويل شده و توسط وي به همراه ساير مدارك، تصوير ، رددبه ادارات مذكور ارسال گ

 بارگذاري صورت خواهد گرفت.سامانه 

 باشد.دستورالعمل مي 1 فرم مصاحبه و توضيحات مربوطه در پيوست شماره -3تبصره 

) مصاحبه جهت  ب) بررسي مدارك آموزش قرآن ( و  الفاز بند  اعم پيوست 1شماره موارد مندرج در فرم  -4تبصره 

 موضوع فعاليت و مديريت (، صرفاً توسط كارشناس قرآن شهرستان صورت مي پذيرد.

توسط رئيس اداره ر مصاحبه ، امكه شهرستان مربوطه داراي كارشناس امور قرآني نباشد در صورتي -5تبصره 

 پذيرد.شهرستان صورت مي
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 مدارك الزم براي متقاضيان تاسيس و مدیریت خانه قرآن و عترت كه باید در سامانه بارگذاري گردد : -19ماده 

ف
دی

ر
 مالحظات مؤسس و مدیر عنوان مدارك 

و تصوير پشت  اول و دوم و در صورت وجود توضيح، صفحه توضيحات شناسنامهصفحات  تصوير تصوير شناسنامه و كارت ملي 1
 و روي كارت ملي

 3×4در اندازه متقاضي و باكيفيت جديد يک قطعه عكس  فايل الكترونيكي عكس 2

 )كارت پايان خدمت ام وظيفهظمدارك ن 3
 ... (و  يا معافيت،

 متقاضي مديريت قايانآويژه 

4 
-نامه همسر و در مواقع خاص رضايترضايت

 )ويژه بانوان مؤسس و مدير( نامه ولي قانوني
بايست در حضور رئيس اداره تبليغات اسالمي شهرستان اين فرم مي – 6فرم تكميل 

 تكميل و توسط ايشان امضاء گردد

5 
تصوير آخرين مدرك يا گواهي 

تحصيلي و يا مدارك معادل طبق اين 
 دستورالعمل

 ارائه مدرك يا گواهي از مراجع زير قابل قبول است: -1
 اين وزارتخانه رسانيپايگاه اطالع)كه در  وزرات علوم ها و مؤسسات آموزشي مورد تأييددانشگاه* 

 اند(عنوان شده
 * مدارك صادره توسط وزارت آموزش و پرورش

 * مدارك تخصصي حفظ، قرائت و تدريس مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي
 معادل حوزوي(مدارك شوراي مديريت حوزه علميه قم )براي * مدارك صادره توسط 

موارد ديگر )مانند و بوده  قبول  يا گواهي صادره از مراجع فوق قابلفقط مدرك رسمي  -2
 ريزنمرات، كارت دانشجويي و...( پذيرفته نخواهد شد.

 گواهي عدم سوء پيشينه تصوير 6
 مؤثر كيفري

اري در ماه تا زمان بارگذ 2عتبار حداكثر با ايا مراكز تشخيص هويت ناجا + 12دريافت شده از مراكز پليس 
 سامانه

7 
تأسيس و فرم مصاحبه متقاضيان 

 و عترت خانه قرآنمديريت 
 (پيوست  1شماره فرم )

 اري مي گرددبارگذتكميل و  ات ا سالمي شهرستاناداره تبليغكارشناس قرآن توسط 

ارائه سه نام انتخابي به ترتيب اولويت  0
 براي خانه قرآن

اي پيشنهادي بايد نامهگردد. درج ميدر سامانه نگام تكميل مدارك اوليه ه بهوسط متقاضيان ت
مربوطه  شهرستان و روستايهمگوني داشته و در  هاي قرآنيبا ماهيت فعاليتمعنادار بوده و 

 تكراري يا مشابه نباشد.

مدرك دال بر وجود مكان مناسب براي  9
 خانه قرآن

 براي خانه قرآن و به اذن انتفاعنامه رسمي با تصريح يا اجاره براي اماكن شخصي سند مالكيت و -1
 .5وفق پيوست شماره  نامه باالترين مسئول مربوطهو براي اماكن دولتي يا عمومي، رضايت عترت

 باشد. موسس مالک بايد ،و در سند مالكيت ، مستأجرنامهاجاره در -2
 (5فرم تأييديه اداره تبليغات اسالمي )پيوست شماره  -3

 قرار داده شوند. و در محل تعيين شده در سامانهمدارك بايد اسكن  تمامي -1تبصره 

 .اندشده مشخص همين دستورالعمل 40در ماده مستثني از ارائه گواهي عدم سوء پيشنه  افراد -2تبصره 

در سامانه محرمانه تلقي شده و و عترت خانه قرآن متقاضيان تاسيس و مديريت اطالعات و مدارك  تمامي -3تبصره 

 .نگهداري خواهند شد

در صورت استفاده مؤسس از ملک همسر يا بستگان درجه يک )پدر يا مادر( براي تأسيس خانه قرآن،  -4تبصره 

از سوي وي و مالک ضروري است. تكميل اين فرم بايد در حضور رئيس اداره تبليغات اسالمي  7شماره تكميل فرم 

شهرستان صورت گرفته و وي عالوه بر احراز مشخصات طرفين و مالكيت مالک و رؤيت سند مالكيت، فرم مذكور را 

 الذكر در سامانه بارگذاري گردد.سند مالكيت به همراه فرم فوق امضاء و تصوير 
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  و عترت خانه های قرآنحوزه و نوع فعالیت    – سومفصل 

حوزه 
 فعالیت

 عنوان فعالیت فعالیتنوع 

ي
زش

مو
ي آ

ها
يت

عال
ف

 

 

 

 

 

آموزش 

و  عمومي

 متوسطه

 تجويد نماز(-جزء خواني-خوانيفصيح –روانخواني  –روخواني قرائت قرآن كريم )

 (  3و  2و  1قرآن )سطوح  ترجمه و مفاهيم

 سوره خاص  و ... ( –ترتيبي  –) موضوعي  قرآن كريمحفظ 

 العمل  () در چارچوب ضوابط این دستور آموزش قرآن ويژه خردساالن

  1آموزش تجويد سطح 

 شرعي آموزش اذان، مناجات، وعظ، خطابه، احكام

سجاديه، حديث، البالغه، صحيفه )نهجقرآني هاي آموزشي كوتاه مدت ديني و برگزاري دوره
 آموزش مداحي  ،سيره معصومين و ...(

ي
ج

وي
تر

ي 
يغ

بل
ي ت

ها
يت

عال
ف

 

برگزاري 

 مسابقات

 حفظ، قرائت، مفاهيم، احكام 

 در حوزه قرآن كريم هنري، ادبي، تذهيب و خوشنويسيهاي رشته

برگزاري 

جلسات و 

 محافل

 برگزاري جلسات دائمي قرآن و محافل انس با قرآن

 سخنراني ديني و تربيتيجلسات 

 هاي مذهبيها در مناسبتها و سوگواريها، مولوديجشن

عرضه محصوالت 

 قرآني -فرهنگي
 قرآني -عرضه محصوالت فرهنگي

 

 ( شهري و روستایي)  هاي قرآن و عترتخانه حوزه و نوع فعاليت - 21ماده     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 قرآن و عترت، دو روز در هفته و هر روز سه ساعت مي باشد. هايحداقل زمان فعاليت خانه -1تبصره 

هاي قرآن و عترت در خارج از محل استقرار تأييد شده خانه قرآن، انجام هرگونه فعاليت احتمالي خانه -2تبصره 

 ذكرهاي قرآني فوق المنوط به اخذ مجوز الزم از اداره تبليغات اسالمي شهرستان مربوطه مي باشد. انجام فعاليت

 بايست بصورت محدود و در حدّ برگزاري يک كالس يا يک مراسم قرآني بوده و در يک بازه زماني مشخص باشد.مي

خانه قرآن و عترت مجوزي براي انعقاد قراردادهاي پيمانكاري و نمايندگي اشخاص حقيقي و حقوقي براي  -3تبصره 

خاص، موضوع با موافقت رئيس اداره امور قرآني استان هاي قرآني را ندارد. در صورت وجود ضرورت انجام فعاليت

 ممكن خواهد بود.

بيني اردوي زيارتي سياحتي از سوي خانه قرآن و عترت براي قرآن آموزان خود و در حوزه در صورت پيش -4تبصره 

از  ي و اخالقيفعاليت مربوطه، تمام مسئوليت اين امر بعهده مؤسس بوده و وي ملزم به اتخاذ تمهيدات ضروري امنيت

 باشد.سال و ساير تكاليف قانوني مي 10نامه والدين براي شركت كنندگان زير جمله بيمه قرآن آموزان، رضايت
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  - و عترت خانه قرآن در صورت توانايي -هاي قرآن و عترت ي در سطح خانهبه منظور تأمين نيروي انسان -5تبصره 

ط طبق ضواببا موافقت رئيس اداره امور قرآني استان و و تربيت آموزشيار  4برگزاري دوره آموزشي قرائت سطح 

 .باشدبالمانع مي

 باشد:قرآني در چارچوب زير مجاز مي –ورود خانه قرآن و عترت به عرضه محصوالت فرهنگي  -6تبصره 

 گردد. -*قانون نظام صنفي 2درج در ماده من –الف( عرضه محصوالت نبايد موجب ايجاد فرد صنفي 

 هاي خانه قرآن و عترت باشد.ب( محصوالت عرضه شده متناسب با فعاليت

 ج( عرضه محصوالت مختص مخاطبان و قرآن آموزان معين شده خانه قرآن و عترت باشد.

حرفه معمول خانه تبديل  د( عرضه محصوالت فوق بايد در حاشيه فعاليت خانه قرآن و عترت بوده و نبايد به شغل و

 شده و يا بر اصل فعاليت خانه غلبه يابد.

 

 اجرائیضوابط مقررات و    – چهارمفصل 
 

 

 

 هاي قرآن و عترت:تعيين نام خانه - 21 ماده

 رعايت موارد ذيل ضروري است : شهري و روستاييو عترت هاي قرآن در تعيين نام خانه

خانه نام  به ترتيب اولويت براي  3، نسبت به پيشنهاد پيش بيني شده سامانههاي در تكميل فرم نمتقاضيا -1-21

 نمايند.خود اقدام ميو عترت  قرآن

 باشد:قابل تأييد نمي در موارد ذيلو عترت  قرآن  هايخانهنام پيشنهادي  -2-21

 صطالحات بيگانه استفاده شده باشد.هايي كه در آن از اسامي، عناوين و انام -1-2-21

معنا يا الفاظ قبيحه و مستهجن هاي بيهايي كه مخالف موازين شرعي، خالف اخالق حسنه يا شامل واژهنام - 2-2-21

 يا مرتبط با فرق ضاله باشد.و 

 .كه متضمن تبليغ و ترويج اين اديان باشد گريد انيمتعلق به اد يهانام -3-2-21

استان/ شهرستان / با پسوند صرفاً  هاي منطقه،تمايز آنها با ديگر خانهكه وجه هايي هاي تكراري و نامنام  -4-2-21

 روستاي محل استقرار خانه قرآن همراه است. شهر يا

 .عمومي كشور بوده و يا موجب تنش و حساسيت گرددو عفت  ظمهايي كه مخالف ننام -5-2-21

به  تواند موجب سردرگمي مخاطبان شده وكه مي شهرستانقرآن و عترت هاي خانه مؤسسات ونام هاي مشابه با منا - 6-2-21

 نيست. ي قابل تمايزراحت

___________________________ 
اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، صنفيهاي فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت -قانون نظام صنفي  2 * ماده

محل كسبي داير يا ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران عنوان پيشهكند و به گذاريسرمايهخدمات و خدمات فني 

خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كاال، محصول يا خدمات

 د.شورد صنفي شناخته ميدارد، فرضهكننده ع
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بدون  –هاي قرآن و عترت استان مربوطه نام انتخابي خانه قرآن و عترت شهري و روستائي بايد در خانه -1تبصره 

 منحصر بفرد باشد. -و استان شهرستان در نظر گرفتن پسوند محله، روستا، شهر،

خاب انت  يحنبل ،يمالك ،يشافع ،ياز حنف اعم ياسالم گريد مذاهبهاي قرآن  و عترت كه از بين تأييد نام خانه -2تبصره 

 باشد.مي در  محل تأسيس خانه قرآن و عترت مذاهب نياز ا کيهر  روانيپ تياكثراستقرار  شده است؛ منوط به

 باشد.، قابل انتقال به غير نميدر سامانههاي تأييد شده امن -3تبصره 

با مفاد دستورالعمل خاصه مفاد اين ماده وجود تعارض  پيشنهادي حاكي از كارشناسي نامو  چنانچه بررسي -4تبصره 

 شود.رساني مياشد، مراتب با ذكر علت رد نام پيشنهادي، به متقاضي اطالعب

تواند مراتب را با ذكر داليل و مستندات كافي جهت ميوي در صورت اصرار متقاضي بر انتخاب نام معين،  -5تبصره 

ي و اتخاذ تصميم مقتضي به سازمان دارالقرآن الكريم ارسال نمايد. بديهي است در نهايت نظر سازمان دارالقرآن بررس

 الكريم نظر نهايي تلقي مي گردد.

 

 مدت اعتبار پروانه فعاليت -22ماده 
 ،و در صورت تأييد عملكرد جديد بصورت موقت و يكساله بودهو عترت  مدت اعتبار پروانه فعاليت خانه هاي قرآن 

د در نهاي قرآن قبلي كه در حال فعاليت مي باشپروانه فعاليت خانهساله صادر مي شود . همچنين  سهفعاليت  پروانه

 شود.و تطبيق با اين دستورالعمل، سه ساله صادر مي صورت تأييد عملكرد

توسط اداره شهرستان، ارزيابي و  به اداره امور  ،(دوره موقت)در طول يكسال و عترت  فعاليت خانه قرآن  -1تبصره 

 شود.قرآني گزارش مي

ناكافي و ضعيف تشخيص  استاناداره امور قرآني  از سوي و عترت ساله خانه قرآنكه عملكرد يک درصورتي -2تبصره 

ط بصورت مشروسال ديگر صرفاً براي يکتواند مي، پروانه فعاليت ضمن تاكيد بر انجام عملكرد مناسب ،داده شود

ضي به كميته براي اتخاذ تصميم مقت و عترت پرونده خانه قرآنصورت ضعف جدي عملكرد، در لكن  .گرددتمديد 

وضعيت موسسه را تعيين  ماه موضوع را بررسي وظرف مدت يک كميته موظف است حداكثر شده واستان ارجاع 

 .تكليف نهايي نمايد

و  فعاليت خانه قرآن و عترت از سوي به شرط تأييد عملكرد  ،ساله پروانه فعاليت 3پس از پايان اعتبار  -3تبصره 

 ساله بعدي نيز تمديد خواهد شد. 3استان، پروانه فعاليت براي دوره هاي  اداره امور قرآني
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 سسات و جلسات قرآني:هاي قرآن و عترت با مؤوجه تمايز خانه -23ماده 

ف
دي

ر
 

 جلسه قرآنی خانه قرآن و عترت موسسه هاویژگی

 * *  حقوقي ماهيت  1

2 
حوزه، سطح و 
 كميت فعاليت

 وسيع و متنوع ) طبق دستور العمل (
 محدود

 ) طبق دستور العمل (
 محدود به يک موضوع و

 يک جلسه در هفته 

 يک نفر دو نفر حداكثر سه نفر حداقل مسئوالن 3

4 
امتيازات و 
تسهيالت 

 قانوني

از جمله: دارا بودن شناسه ملي و امتيازات مربوطه ،   
 شفاف ،مصرفيبرق و گاز پرداخت آب بهاء ،  معافيت 

امكان بيشتر، عمومي اعتماد  ،بودن رويدادهاي مالي
اد قرارداد با اشخاص حقوقي دولتي، امكان انعق

ي دولتي، امكان هاها  و مزايدهشركت در مناقصه
  ، دريافت وام و...بانكيهاي حسابافتتاح 

------ ------- 

 حداقل استاني گستره فعاليت 5
شهر يا روستاي محل 

 استقرار
محدود به منطقه 

 استقرار 

6 
صالحيت 

مؤسسين و 
 مديران

 واجد شرايط متعدد و تخصصي تر  هستند
 ) طبق دستور العمل (

 واجد شرايط
 هستندتر محدود و عمومي
 العمل () طبق دستور 

------ 

7 
مكان و فضاي 

 كار

متر مربع وسعت  32دفتر موسسه بايد حداقل 
ها و تجهيزات خاص اداري و داشته و واجد ويژگي

 آموزشي باشد

مكان خانه قرآن بايد 
داراي حداقل يک يا دو  

متري  12كالس آموزشي 
 با امكانات اوليه باشد

در هر فضائي قابل 
 اجراست

0 
 تحصيالت

مؤسسين و 
 مديران

 واجد شرايط تحصيلي بااليي هستند
 )حداقل ليسانس ( 

واجد شرايط تحصيلي 
 پايين تري هستند
 ) حداقل ديپلم (

------ 

9 
شرايط علمي و 

مهارت مؤسسين 
 و مديران

واجد شرايط علمي و مهارت مديريتي تخصصي 
 هستند

موسس و نسبي توانمندي 
هت اداره خانه مدير ج

 مي كندقرآن كفايت 
----- 

12 
حداقل زمان 

 فعاليت

مؤسسه بايد همواره فعال باشد و توقف فعاليت آن 
بايد در چارچوب ضوابط شيوه نامه نظارت و 

 ارزيابي باشد
 يک جلسه در هفته  دو روز در هفته

 

 .است  هاي قرآن و عترت، سازمان تبليغات اسالميمرجع نظارت بر عملكرد خانه -24ماده 

اين نظارت از سوي اداره تبليغات اسالمي شهرستان ، اداره كل تبليغات اسالمي استان و سازمان دارالقرآن  -تبصره 

 اعمال خواهد شد.نامه نظارت و ارزيابي و منطبق بر شيوهالكريم  

و  استان محل استقرار خانه قرآن و عترت و مدير خانه قرآنبايست ساكن خانه قرآن و عترت ميمؤسس  -25ماده 

 محل استقرار خانه قرآن و عترت متبوع باشند. شهرستانبايست ساكن عترت مي
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 ته و حضور دائميداش مديريت خانه قرآن و عترتدر  يموثر نقشمي بايست  و عترت مديرخانه قرآن -26ماده 

 .هاي اين تشكل ضروري استبرگزاري كالسها و فعاليت ايشان در موعد

 باشد.و عترت  خانه قرآن 2عنوان موسس يا مدير همزمان به بارعايت مفاد ماده فوق تواند يک فرد مي  -27ماده 

سازمان ، بايد تاييد خانه قرآن باشد 2بيش از  يتمديريا تأسيس متقاضي  واجد شرايطي چنانچه شخص - تبصره

يت ماده فوق خواهد بديهي است پذيرش اين موضوع براي مدير خانه قرآن منوط به رعا .دارالقرآن الكريم اخذ شود

 بود.

. مدير خانه قرآن و عترت صورت خواهد پذيرفت هاي قرآن و عترت با امضاء مؤسس خانهمكاتبات خانه  -28ماده 

در هر صورت مسئوليت . سس به وي تفويض شده باشداز سوي مؤ ائي است كههمجاز به امضاء نامه قرآن و عترت

 .سس خانه قرآن و عترت مي باشداحتمالي بعهده مؤ، اسناد و اوراق بهادار هاامضاء نامه

تهيه و مورد استفاده هاي زير بندخانه هاي قرآن و عترت موظف هستند تابلو و سربرگهاي خود را مطابق با  -29ماده 

 قرار دهند.

نشاني كامل در سربرگ  و شماره تلفن خانه قرآن، نشان)لوگوي(: است اطالعات خانه قرآن مشتمل بر الزم -1تبصره 

، درسربرگهاي خانه قرآن و عترت  "تحت نظارت سازمان تبليغات اسالمي"درج عبارت  .خانه قرآن و عترت درج شود

 ضروري است . 

در سر درب خانه قرآن و عترت الزامي بوده و ضروري است  خوانا بطور پيوسته و دائمي مناسب و نصب تابلو -2تبصره 

تحت نظارت سازمان تبليغات  "و عبارت عترت، سال تأسيس و ، نام كامل خانه قرآنو عترت در تابلو خانه قرآن

 درج  شود. "اسالمي

، مهد كودك قرآني و يا پيش دبستاني قرآني و ساير موارد مشابه در تابلو اختصاصي مهد كودكدرج عنوان  -3تبصره 

 باشد.و عترت ممنوع مي خانه قرآن

نصب تابلوي اختصاصي و مجزا هاي فرهنگي، براي ساير فعاليتدر صورت اخذ مجوز از ساير مراجع ذيصالح  -4تبصره 

 براي فعاليت مربوطه با ذكر مرجع ناظر ضروري است.

 مراجعين الزامي است. يت خانه قرآن و عترت در معرض ديدنصب پروانه فعال -5تبصره 

موظفند سالي يكبار نسبت به ارائه گزارش عملكرد داراي پروانه فعاليت،  و عترت قرآن خانه هاي  تمامي -31ماده 

 وانهپراقدام نمايند. بديهي است تمديد   سامانهبه اداره تبليغات اسالمي و از طريق  طبق فرمت مندرج در سامانه  خود

هاي مذكور رائه منظم گزارشمنوط به كامل بودن پرونده و ا  و عترت هرگونه خدمات به خانه هاي قرآنارائه فعاليت و 

 باشد.مي

كاري، روز  5 ظرف مدتحداكثر  مؤسس خانه قرآن و عترت موظف است غيير اطالعات ذيل،در صورت ت -31ماده 

از طريق اداره كل استان، مراتب را ظرف  اداره نيزآن اعالم و  شهرستان بليغات اسالمياداره تبه  گزارش تغييرات را

 .زمان دارالقرآن الكريم اطالع دهدبه سا و بانک اطالعات ذيربط روز كاري جهت درج در سامانه 5حداكثر مدت 

 خانه قرآن و عترت ( تغيير محور اصلي فعاليتالف
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 تعطيلي موقت و يا دائم فعاليت خانه قرآن و عترت( توقف يا ب

 خانه قرآن مدير ج( تغيير

 د( تغيير نشاني خانه قرآن

 هط( تغيير نام

 بايست همجنس مدير خانه قرآن و عترت باشند.هاي قرآن و عترت ميقرآن آموزان خانه -32ماده 

برگزاري دوره آموزشي براي افراد غير همجنس در صورت ضرورت و پس از هماهنگي اداره تبليغات اسالمي  -1 تبصره

 در ساعات فقدان حضور قرآن آموزان غير همجنس، بالمانع خواهد بود.

بديهي است ورود  هاي بانوان ممنوع است.ورود آقايان به خانه قرآن و عترت به هنگام برگزاري كالس -2 تبصره

 قايان مسئول جهت نظارت بر عملكرد خانه قرآن و عترت با هماهنگي اداره تبليغات شهرستان بالمانع خواهد بود.آ

   .بايست همجنس قرآن آموزان باشندمي و عترت هاي قرآنخانهو معلمان  مربيان -33ماده 

مفاد اين دستورالعمل سال توسط بانوان با رعايت شئونات اسالمي و  7آموزش قرآن به خردساالن پسر زير  -تبصره 

 .بالمانع است

سال  6الي   3پذيرش افراد بوده و  سال 7ي شهري و روستايي افراد باال و عترت هاي قرآنمخاطبان خانه -34ماده 

 مل خواهد بود.طبق مفاد اين دستورالع

هاي نظارتي هاي قرآن و عترت به هنگام فعاليت بايد امكان نظارت همه جانبه بازرسين دستگاهخانه -35ماده 

 خاصه دستگاه ناظر تخصصي را فراهم نمايند.
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رسیدگی به تخلفات و ضوابط تعلیق و لغو پروانه   –فصل پنجم 

 خانه قرآن و عترت فعالیت

 

 

 

، در صالحيت هر يک از مراجع ناظر بوده و در صورت و عترت، بدوًا با تذكر قرآنرسيدگي به تخلفات خانه  -36ماده 

به كميته استان ارجاع و طبق رأي اين كميته، حسب  حاد بودن موضوع تخلف و يا تكرار تخلف، موضوع جهت بررسي

 روانه فعاليت اعمال خواهد شد.لغو پ ،تعليق پروانه فعاليتو درج در پرونده،  كتبي اخطارمورد برخوردهاي الزم  از قبيل: 

ارزيابي بوده وآراء  نامه نظارت وشيوه مفاد مطابق با سوي كميته استان در رابطه با اين ماده، رأي از صدور -1تبصره 

 در پرونده خانه قرآن و عترت مربوطه ثبت شده و اداره امور قرآني مكلف است آراء منتج به تعليق و لغو پروانه صادره

و حذف نام خانه قرآن و عترت  ريم رسانده و پس از تاييد سازمانقبل از اجرا به تاييد سازمان دارالقرآن الكرا  فعاليت

الذكر رأي فوقنوشت داره شهرستان به خانه قرآن و عترت ابالغ خواهد شد. روتوسط رئيس ا رأي مذكور ،از سامانه

 ارسال خواهد شد.يز ننيروي انتظامي محل  از سوي اداره تبليغات اسالمي به

 هاي استان، اشتن اعتراض به آراء صادره كميتههاي قرآن و عترت در صورت دموسسين و مديران خانه -2تبصره 

رآن سازمان دارالقبديهي است نظر  توانند مراتب را با ذكر مستندات به سازمان دارالقرآن الكريم منعكس نمايند.مي

 الكريم نظر نهايي تلقي مي گردد. 

 تعليق فعاليت: -37 ماده

ت اسالمي عمل ننمايد و به چنانچه خانه قرآن و عترت در چارچوب مقررات جاري و ضوابط و مقررات سازمان تبليغا 

ند مستمذكور و عترت فعاليت خانه قرآن در نتيجه آن و يا هر تخلف ديگر،  و ترتيب اثر ندهد سازماناين  تذكرات

 ياد شده حققرآن خانه  تعليق،مدت  ، درآيدمراجع قضايي به حالت تعليق در رأي كميته استان و يا دستوربه 

و  خودنسبت به اصالح وضع موجود  ي را نخواهد داشت. چنانچه خانه قرآن و عترت طي مدت تعليقهيچگونه فعاليت

گرديده  كأن لم يكن تو عتر تعليق فعاليت خانه قرآن، كميته استان تأييدبا  نمايدقوانين و مقررات اقدام  تبعيت از

 كميته استان تصميم الزم را اتخاذ خواهد نمود.در غير اين صورت دهد، به فعاليت خود ادامه مي قرآن و عترت و خانه

هاي قرآن و عترت شهري و روستايي درصورت بروز يكي لغو پروانه فعاليت خانه : پروانه فعاليتلغو  -38ماده 

 بود:از موارد زير امكان پذيرخواهد 

سي و -30-1 ستان مبني بر لزوم لغو  برر صميم كميته ا صاء و  و عترت خانه قرآنپروانه ت ن و متقداليل  ارائه)با اح

 (. نظارت وارزيابيمبتني بر شيوه نامه 

 درخواست مراجع ذيصالح و موافقت كميته استان )با ارائه داليل قانوني از سوي مرجع مربوطه(. -30-2

 به اداره تبليغات اسالمي شهرستان . مبني بر توقف دائم فعاليت اعالم كتبي خانه قرآن و  موسسانصراف  -30-3
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اداره مراتب را جهت اقدام الزم به  رسمي، درخواستارسال خانه قرآن با  موسس آخر، در خصوص بند -تبصره 

رت با و عتخانه قرآن  فعاليتپروانه  استانموضوع توسط كميته  بررسيپس از  واعالم  تبليغات اسالمي شهرستان

 لغو خواهد شد.رعايت مفاد اين دستورالعمل 

يا و  دهد  انصراف، دستورالعمل را از دست بدهدشرايط مندرج در اين  و عترت  خانه قرآن مؤسسهرگاه  -39اده م

  و عترت لغو خواهد شد. خانه قرآنفوت شود، پروانه فعاليت 

يا و  دهد انصراف، دستورالعمل را از دست بدهدشرايط مندرج در اين  و عترت  خانه قرآن مديرهرگاه  -41ماده 

، مدير واجد شرايط را به اداره تبليغات ماه يکحداكثر ظرف مدت موسس خانه قرآن و عترت مي بايست  فوت شود،

 ايف مدير برتمامي وظفقدان مدير تا زمان معرفي و تأييد مدير جديد، مدت  طيدر  اسالمي شهرستان معرفي نمايد.

. در صورت عدم معرفي مدير در مدت تعيين شده مراتب جهت تصميم مقتضي به كميته عهده موسس خواهد بود

 .د شداستان ارجاع خواه

 پروانه فعالیت خانه های قرآن و عترتو تمدید  اتضوابط تغییر  –مفصل شش
 

 
 

 :روستایيري و هاي قرآن و عترت شهخانه تغييرات در  – 41ماده 

 خانه قرآن و عترت ( تغيير محور اصلي فعاليتالف

 تعطيلي موقت و يا دائم فعاليت خانه قرآن و عترت( توقف يا ب

 ج( تغيير مدير خانه قرآن

 د( تغيير نشاني خانه قرآن

 هط( تغيير نام

 مؤسس خانه قرآن و عترت موظف است  "ب "و "الف"هاي مندرج در بند در صورت نياز به تغيير گزينه -1تبصره 

اداره تبليغات اسالمي شهرستان مربوطه اعالم به از طريق سامانه كاري، گزارش تغييرات را روز  5 ظرف مدتحداكثر 

از بانک اطالعات ذيربط  اصالحروز كاري جهت  5و آن اداره نيز از طريق اداره كل استان، مراتب را ظرف حداكثر مدت 

  سازمان دارالقرآن الكريم اطالع دهد. بهطريق سامانه 

رگذاري سوابق و مدارك در صورت نياز به تغيير مدير خانه قرآن و عترت، مؤسس موظف است نسبت به با -2تبصره 

اين دستورالعمل اقدام نمايد. اداره تبليغات اسالمي شهرستان در صورت مصاحبه و تأييد  بر اساس مفاد قرآني مدير جديد

 د. شخواهد  ارسالسازمان دارالقرآن الكريم اداره كل استان و از آن طريق، پرونده به ه ارجاع پرونده به فرد، نسبت ب

، مؤسس موظف در همان شهرستان خانه قرآن و عترتآدرس محل فعاليت و استقرار در صورت نياز به تغيير  -3تبصره 

اسناد مربوطه بشرح مندرج در اين دستورالعمل  است نسبت به بارگذاري درخواست خود به همراه آدرس محل جديد و

در سامانه اقدام نمايد. اداره تبليغات اسالمي شهرستان پس از دريافت درخواست مذكور،  نسبت به بازديد از محل 

نمايد. مؤسس ملزم است در صورت تأييد مكان جديد، نسبت به ارسال اصل جديد و اعالم نظر در خصوص آن اقدام مي

 اليت خود به سازمان دارالقرآن الكريم از طريق اداره كل تبليغات اسالمي استان جهت تعويض اقدام نمايد.پروانه فع
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در صورت تغيير آدرس خانه قرآن و عترت از يک شهرستان به شهرستان ديگر، مؤسس موظف است  -4تبصره 

تان مقصد ارائه نمايد. اداره تبليغات درخواست خود را به همراه نشاني مكان مدنظر به اداره تبليغات اسالمي شهرس

اسالمي شهرستان مقصد ضمن بررسي موضوع و بازديد از مكان و تكميل فرمهاي مربوطه مطابق با مفاد دستورالعمل 

حاضر، موافقت خود را در صورت تأييد انتقال، به همراه مدارك و فرمهاي تكميل شده به اداره تبليغات اسالمي 

نمايد. اداره تبليغات اسالمي شهرستان مبدأ موظف است ضمن بارگذاري مدارك و فرمهاي يشهرستان مبدأ اعالم م

هاي قرآن و عترت، مراتب موافقت خود با انتقال خانه قرآن و عترت را به متقاضي اعالم و رونوشت جديد در سامانه خانه

 سازمان دارالقرآن الكريم ارسال نمايد.نامه مذكور را جهت اعمال تغييرات الزم در بانک اطالعات ذيربط به 

در صورت تغيير آدرس خانه قرآن و عترت از يک استان به استان ديگر، مؤسس موظف است درخواست   -5تبصره 

درخواست مربوطه از طريق شهرستان مبدأ به استان در سامانه بارگذاري نمايد. خود را به همراه نشاني مكان مدنظر 

ن را به اداره كل تبليغات اسالمي استان مقصد ارسال خواهد نمود. سپس درخواست مذكور جهت ارسال شده و استان، آ

بررسي مكان پيشنهادي، از طريق استان مقصد به شهرستان مقصد ارجاع شده و كارشناس قرآن ذيربط نسبت به 

از كانال سامانه به استان مقصد  بازديد از مكان و اعالم نظر در خصوص مكان و انتقال مربوطه اقدام نموده و نتيجه را

ارسال خواهد نمود. استان مقصد نيز اين نتيجه را به اداره كل تبليغات اسالمي استان مبدأ ارسال خواهد نمود و از آن 

 اداره كل تبليغات اسالمي استان مبدأگردد. طريق، نتيجه به اداره تبليغات اسالمي مبدأ و نهايتاً به متقاضي اعالم مي

از است مراتب موافقت خود با انتقال خانه قرآن و عترت را جهت اعمال تغييرات الزم در بانک اطالعات ذيربط موظف 

 نمايد. طريق سامانه به سازمان دارالقرآن الكريم اعالم

، مؤسس موظف است با ذكر دليل، نامهاي پيشنهادي خود را نام خانه قرآن و عترت نياز به تغييردر صورت  -6تبصره 

ل ، نسبت به ارساهاي قرآن و عترت بارگذاري نمايد تا پس از تصويب نهائي در سازمان دارالقرآن الكريمسامانه خانه در

 به اين سازمان جهت تعويض اقدام نمايد. اصل پروانه فعاليت معتبر خود

س پروانه فعاليت است مؤسدر صورت نياز به تمديد پروانه فعاليت و يا هرگونه تغييري كه مستلزم تعويض  -7تبصره 

عالوه بر بارگذاري درخواست تغيير و مدارك احتمالي مرتبط، تصوير پروانه فعاليت موجود خود را نيز بايد در سامانه 

 بارگذاري نمايد. در زمان تحويل پروانه جديد، پروانه فعاليت قبل از مؤسس دريافت خواهد شد.

بل از انقضاء سه ماه قحداقل ضمن مراقبت از پروانه فعاليت، مؤسس خانه قرآن و عترت موظف است  -42ماده  

اعتبار پروانه فعاليت خود، جهت تمديد آن اقدام نمايد. بدين منظور الزم است ضمن بارگذاري درخواست تمديد 

مؤسس متعهد است هرگونه تغيير احتمالي  تصوير آن را نيز در سامانه بارگذاري نمايد.، پروانه فعاليت خود در سامانه

 در مفاد پروانه فعاليت را در درخواست خود به اين سازمان اعالم نمايد.

فعاليت خانه قرآن و عترت منوط به داشتن پروانه فعاليت معتبر بوده و فعاليت آن پس از انقضاء اعتبار  -1 تبصره

 نامه نظارت و ارزيابي خواهد بود. انضباطي مندرج در شيوه پروانه فعاليت، غير مجاز تلقي شده و مشمول اقدامات

در صورت مفقودي پروانه فعاليت، مؤسس موظف است ضمن درخواست پروانه جديد، نسبت به تكميل فرم  -2تبصره 

 و بارگذاري آن در سامانه اقدام نمايد. -9پيوست  –مربوطه 
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ان مرتبط با اندرکاردست و  مراجع و شرح وظایفاختیارات    –مهفتفصل 

 فعالیت خانه قرآن و عترتتاسیس و 

 

 

 

 :وظایف سازمان دارالقران الکریماختيارات و  -43ماده 
هاي قرآن و عترت هاي مربوط به ساماندهي خانهنامهها و آئين، دستورالعملها، ضوابطتهيه و تدوين سياست-43-1

 و بازبيني و انجام اصالحات الزم.

هاي قرآن و عترت خاصه ها در خصوص ساماندهي خانهنظارت بر عملكرد ادارات كل تبليغات اسالمي استان -43-2

 كميته استان.عملكرد 

اي هدر خصوص تقاضاهاي تاسيس و تغيير در خانه ادارات كل تبليغات اسالمي از دريافتيبررسي اطالعات  -43-3

 . اقدام مقتضيو و عترت  قرآن

  هاي قرآن و عترت و مجامع استاني .خانه برعاليه و نظارت ، هدايت حمايت -43-4

 .كشور و مجامع استاني ت  تهيه و بروز رساني بانک اطالعات خانه هاي قرآن و عتر -43-5

در مسير حمايت من جمله وزارت كشور سازي براي جلب مشاركت عمومي خاصه دستگاههاي مختلف زمينه -43-6

  .قرآن و عترتهاي خانهو توسعه 

 اداره كل تبليغات اسالمي استان: ظایف اختيارات و و – 44ماده 
 هاي قرآن و عترت.هاي سازمان دارالقرآن الكريم در خصوص خانهها و دستورالعملاجراي سياست -44-1

 . ارسال مدارك به سازمان دارالقرآن الكريم در صورت تأييد وبررسي مدارك متقاضيان مندرج در سامانه  -44-2

 .و عترت استانهاي قرآن ساماندهي خانه-44-3

 استان، صدور احكام اعضاء و نظارت بر عملكرد آن.تشكيل كميته -44-4

 (.بط مربوطهسازماندهي و تشكيل مجمع خانه هاي قرآن و عترت استان و حمايت ، هدايت و نظارت بر آن ) طبق ضوا -44-5

پيرامون جاري  مقررات حسن اجراي ضوابط و  عملكرد اداره تبليغات اسالمي شهرستان در خصوصنظارت بر  -44-6

 .هاي قرآن و عترتخانه

 هاي قرآن و عترت.در خصوص ساماندهي خانه ماهه به سازمان دارالقرآن الكريمشش  هايارائه گزارش -44-7

 ) وفق ضوابط ابالغي(.قرآن و عترت برنامه ريزي جهت توانمند سازي مديران خانه هاي  -44-0

 برنامه ريزي جهت تعامل با دستگاه هاي مختلف از جمله استانداري ها  در راستاي جلب مشاركت و حمايت  -44-9

  .آنها از توسعه خانه هاي قرآن و عترت

 اسالمي شهرستان:یف اداره تبليغات ظااختيارات و و -45ماده 
 هاي قرآن و عترت.هاي سازمان دارالقرآن الكريم در خصوص خانهها و دستورالعملاجراي سياست -45-1

 .توجيه و راهنمائي متقاضيان تأسيس خانه قرآن و عترت -45-2

 سامانه و اعالم نظر نسبت به آنها.دريافت و بررسي مدارك متقاضيان در  -45-3

 .بازديد از مكان معرفي شده براي استقرار خانه قرآن و اعالم نظر پيرامون آن -45-4

 .جهت مصاحبه و احراز صالحيت آنها دعوت از متقاضيان -45-5
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 بارگذاري نتايج مصاحبه و بازديد از مكان در سامانه و ارسال پرونده خانه قرآن و عترت به استان.-45-6

 در دبيرخانه  اداره و بارگذاري تصوير آن در سامانه . قرآن و عترتخانه فعاليت پروانه  ثبت -45-7

 .شهرستانهاي قرآن و عترت بر خانه هدايت و نظارت مستقيم، حمايت-45-0

 هاي قرآن و عترت.و مسئولين از خانه هاي عمومي و حمايت خيرينمشاركتسازي براي جلب زمينه -45-9

 .هاي قرآنيتشويق و ترغيب نيروهاي قرآني واجد شرايط جهت تأسيس و مديريت خانه -45-12

از محل بودجه سنواتي ابالغي از  )هاي قرآن و عترت ها جهت مساعدت خانهفرمانداريپيگيري الزم از  -45-11

 .و... (هنري  هاي اجتماعي، فرهنگي وهاي كشور  به منظور اجراي طرحها و دهياريسوي سازمان شهرداري

 اختيارات و وظایف كميته استان:  -46ماده 

 .اساس شيوه نامه نظارت وارزيابي رسيدگي به تخلفات خانه قرآن و عترت بر -46-1

 .و ارائه گزارش آن به سازمان دارالقرآن الكريم و عترت گيري در خصوص تعليق و لغو پروانه خانه قرآنتصميم -46-2

 هاي بررسي شده و آراء صادره .پروندهمستند سازي  -46-3

 هاي قرآن و عترت استان:مجمع خانهوظایف اختيارات و   - 47اده م
 قرآن و عترت. هايخانهسازماندهي، تقويت و پشتيباني  -47-1

 هاي الزم براي ارتقاي  جايگاه صنفي آنها.حمايت از حقوق اعضاء و ايجاد زمينه -47-2

و ارتباط مداوم و مستمر با اعضاء و احصاء مشكالت آنها و  هاي قرآن و عترتاي از خانههاي دورهبازديد -47-3

 .جهت اتخاذ تصميم اداره امور قرآني استانارائه گزارش از عملكردها و مشكالت به 

 عترت استان. هاي قرآن وبين خانه سازنده و تعامل افزائيهم ،هماهنگي -47-4

 .قرآن و عترت هايخانه كيفيكمي و رشد و تعالي  -47-5

 عترت. هاي قرآن وخانه استيفاي حقوق پيگيري مطالبات و -47-6

 .قرآن و عترت هايخانهارتقاء مشاركت و حمايت عمومي از فعاليت  -47-7

 .عترت هاي قرآن وهارتقاء جايگاه اجتماعي خان -47-0

 .عترتتشويق فعاالن قرآني مستعد به تأسيس خانه قرآن و  -47-9

 .شناسايي اماكن مستعد و زمينه سازي براي تشكيل خانه قرآن و عترت در آنها -47-12

آنها  در سطح استان و تشويق و زمينه سازيو مستعد رشد هاي قرآني فعال شناسايي جلسات و كالس -47-11

 .نسبت به تأسيس خانه قرآن و عترت

سازمانها و نهادها  –تالش در راستاي اخذ حمايتهاي مادي و معنوي از اشخاص حقيقي و حقوقي )خيرين -47-12

 .هاي قرآن و عترتتوزيع بين خانه و (و...

 .مالي و ...( –ارائه گزارش دوره اي عملكرد )هر شش ماه يكبار ( به اداره كل تبليغات اسالمي استان) اعم از اجرايي-47-13

و يكي از اعضاء مجمع( در  رئيس مجمعجاري مشترك )بايد از طريق حساب  عمليات مالي مجمع تمامي -تبصره 

عملكرد مالي خود را  تماميموظف است  مجمعصورت گرفته و  )مورد تأييد بانک مركزي( هاي كشوريكي از بانک

 .بطور دقيق ثبت و ضبط نمايد
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 نهیاز ارائه گواهی عدم سوء پیش افراد معاف -فصل هشتم
 

 

 افراد معاف از ارائه گواهي عدم سوء پيشينه   - 48ماده 

رؤساي سه قوه، اعضاي شوراي نگهبان، كليه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مشاورين مقام معظم رهبري، 

اعضاي شوراي توسعه فرهنگ ها، ائمه جمعه، اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي، نمايندگان ولي فقيه در استان

مراكز استانها، رئيس ديوان عالي كشور، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس دادستان  قرآني، دادستان كل كشور و

ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، مديران و اساتيد 

و گردند و معاونين هايي كه توسط مقام معظم رهبري منصوب ميانهاي علميه، رؤساي نهادها و سازمرسمي حوزه

آنها، وزرا و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رسمي و قانوني رؤساي سه قوه، استانداران و معاونين مديران كل 

ومي، اميران ها )صف و ستاد( و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمآنها، فرمانداران، شهرداران، مديران كل وزارتخانه

هاي مذكور از ارائه و سرداران نيروهاي مسلح و اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي دولتي در زمان تصدي سمت

 باشند.گواهي عدم سوء پيشينه كيفري معاف مي

مدرك مثبته در سمت هاي مذكور الذكر بايد به هنگام درخواست تأسيس خانه قرآن، نسبت به ارائه اشخاص فوق

 اقدام نمايند . 

     موارد خاص جهت اعالم نظر به سازمان دارالقرآن الكريم ارجاع خواهد شد. -تبصره 

 ن دری دوره های آموزش قرآن ویژه خردساالضوابط  برگزار -فصل نهم 

 خانه های قرآن و عترت 

 

 

 

 ضوابط آموزش قرآن خردساالن: - 49ماده 

طبق محتواي متناسب تأييد شده  –سال   6تا  3 خردساالنقرآن كريم و معارف ديني به ثبت نام و آموزش  -49-1

 باشد.در خانه قرآن و عترت مجاز مي -از سوي سازمان دارالقرآن الكريم

جهت ايجاد فضايي با نشاط و مطلوب  ر انبساط خاطر و رفع خستگي خردساالنبه منظو هاساير برنامهانجام  -49-2

 آموزش قرآن باشد. در حاشيه برنامهبطور محدود و بايد 

 تربيتي تهيه و تدوين شده و مبناي فعاليت -متناسب با محتواي آموزش قرآن، بايد برنامه مناسب آموزشي -49-3

 قرار گيرد. 

در روز بوده و حضور آنان بيش از « ساعت  3» در خانه هاي قرآن و عترت  حداكثر ساعات حضور خردساالن-49-4

 اين ميزان مجاز نمي باشد.

وفق شيوه نامه  آموزش خردساالن حضور و فراهم نمودن شرايط مناسب محيطي ) ايمني ، نور و... ( براي-49-5

 ضروري است .ارزيابي  نظارت و
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 .استفاده گردد« و مجرب كارآزموده مربيان » از  الزم است در امر آموزش و تربيت خردساالن -49-6

آني و ، اشكال و تصاوير قراست در زيبا سازي محيط آموزشي خردساالن حتي المقدور از نمادهاشايسته  -49-7

 استفاده شود. مذهبي متناسب با سنّ آنان

ضروري  الذكرهاي قرآن و عترت فوقاين دستورالعمل براي خانهرعايت ساير قوانين و مقررات مندرج در -49-0

 است.
 

سازمان دارالقرآن  به تصويب رئيس 22/6/1390مورخ ر دتبصره  61 وماده  52دستورالعمل مشتمل بر اين  -51ماده 

هري شهاي قرآن و عترت از اين تاريخ مبناي صدور مجوز خانه بلي گرديد والكريم رسيده و جايگزين دستورالعمل ق

م و ن الكريگونه تغيير در اين دستورالعمل منوط به طرح در سازمان دارالقرآو فعاليت آنها خواهد بود. هر و روستائي 

 اين سازمان خواهد بود. تصويب آن از سوي رئيس

 

 ره توسعه مشارکتهای  مردمی ا اد
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 ضمائم  –دهمفصل 

 

 

 :هایمشتمل بر فرم       

 مصاحبه با متقاضيانبررسي مدارك و  -1

  و مدیریت متقاضيان تاسيستأیيد اصالت مدارك  -2

 نامه استفاده از اماكن عموميرضایت -3

 تعهد نامه رعایت استانداردهاي ساختماني و تجهيزات  -4

 تبليغات اسالمي شهرستان در خصوص صالحيت متقاضياننظر اداره  -5

 خانه قرآن و عترت  تأسيس یا مدیریتجهت  یا ولي قانوني رضایت نامه همسر -6

 رضایت نامه همسر یا والدین جهت استفاده از ملک آنان براي خانه قرآن و عترت  -7

 رسيد تحویل پروانه فعاليت به متقاضي  -8

 تعهد نامه مفقودي پروانه فعاليت -9
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 1پیوست شماره 

 

 بسمه تعالي

 مدارك و مصاحبه متقاضیان تأسیس و مدیریت خانه قرآن و عترتبررسی 

روستایی   شهری    

  شهرستان  استان

  روستا  شهر

  /مدیر()موسسنام و نام خانوادگی   نام خانه قرآن و عترت 
 

  :  یاطالعات قرآن -فال

 

 : های اخالقی  اطالعات مدیریتی و ویژگی -ب 

 سقف امتیاز امتیاز خالصه وضعیت شاخص ردیف

1 
اطالعات الزم از  دارا بودن

 دستورالعمل، قوانین و مقررات مربوطه
 

 
51 

2 
داشتن سابقه و تجربه مفید در مراکز 

 امتیاز( 2) هر سال  رسمی قرآنی
 

 
51 

3 
داشتن طرح و برنامه قابل قبول برای 

 اداره خانه قرآن و عترت
 

 
51 

4 
داشتن روحیه تعادل و روابط عمومی 

 مقبول
 

 
1 

  منش قرآنیداشتن اخالق و  5
 

1 

  رعایت شئونات و ظواهر اسالمی 6
 

1 

 
ن های خانه قرآتوانایی تامین هزینه

 )ویژه مؤسس(و عترت 
 

 
51 

 جمع
 60 

 

 

 
 

 سقف امتیاز امتیاز های آموزشی طی شدهدورهها یا رتبهعنوان  شاخص ردیف

 8   دوره های عمومی 1

 9   دوره های تخصصی 2

 9   دوره های تربیت کادر متخصص 3

4 
و یا دارا بودن  2رتبه در مسابقات معتبر

  3های عمومی و تخصصیگواهینامه
  4 

 30  جمع
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 :اطالعات اجتماعی  -ج 

 سقف امتیاز امتیاز خالصه وضعیت شاخص ردیف

1 
نی های قرآمیزان آشنائی با دستگاه

 کشور
  2 

4 
 هایآسیباطالعات نسبی از وضعیت 

 منطقه محل فعالیت اجتماعی
  4 

5 
ای هطالعات نسبی در خصوص نقش خانها

 قرآن در کاهش آسیب های اجتماعی
  4 

 51   جمع

 

 بندی نظر مصاحبه کننده :جمع

 : ) رئیس/ کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسالمی شهرستان (نام و نام خانوادگی  مصاحبه کننده 
 

خانه قرآن و عترت  مدیریت  با عنایت به مصاحبه به عمل آمده و نتایج حاصله فوق، توانایی متقاضی جهت تاسیس 

 نمی باشد          می باشد  ........ با جمع نمره ...................... مورد تأیید.................................................

 

 

 

 تاریخ :                             امضاء          

 

امتیاز و در سطح تخصصی و تربیت  2در سطح عمومی،  -های قرآنی و نیز مؤسسات شاخص استانی و کشوریصادره از سوی دستگاه –هر دوره طی شده دارای مدرک معتبر  -1

 حوزه و باالتر و نیز دارندگان مدرک کارشناسی و باالتر در رشته 2ضروری است. روحانیون و طالب دارای مدرک سطح امتیاز دارد. البته رعایت سقف امتیاز در ردیف  3کادر، 

 علوم قرآن و حدیث، جمع امتیاز این بخش را دریافت خواهند نمود.

امتیاز محسوب خواهد  4امتیاز و حداکثر تا سقف  2باشد. به ازاء هر رتبه ملی می های اول تا پنجم در مسابقات معتبر استانی ومنظور از رتبه در مسابقات معتبر، دارا بودن رتبه -2

 شد.

های عمومی و تخصصی، مدارک اعطاء مدارک تخصصی و عمومی به حافظان قرآن کریم و مدارک تخصصی به قاریان و مدرسان قرآن کریم منظور از دارا بودن گواهینامه -3

 امتیاز محسوب خواهد شد. 4امتیاز و حداکثر تا سقف  2است. به ازاء هر مدرک  –ی و شورای توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگ –

 شود.برای مؤسس و مدیر فرم جداگانه تکمیل می: 5تذکر 

 و واضح درج نماید. ضروری است مصاحبه کننده، نظر خود در خصوص متقاضی را ضمن پرهیز از کلی گویی، بدون ابهام و کامال شفاف: 2تذکر 

 می باشد. 111از   51و برای مدیر کسب امتیاز  111از  56حد نصاب قبولی در مصاحبه برای مؤسس، کسب امتیاز  :3تذکر 

 

 

  



28 
 

 2پیوست شماره 

یل هم السالمس و مدیریت  خانه قرآن و عترت تأیید اصالت مدارك متقاضیان تأسی

 :     شهری/روستایی:                                          نام خانه قرآن و عترت )مؤسس/ مدیر(نام و نام خانوادگی 

 تاریخ تکمیل فرم : 

 ل هم السالالالالالالمیخانه قرآن وعترت و مدیریت  در سططامانه تبت متقاضططیان تأسططیسمحترم توجه : مدارک ذیل الذکر توسططط متقاضططیان 

صاوی صل مدارک مذکور با ت سبت به انطباق ا صاحبه کننده محترم ن ست م ضروری ا شده و  شدبارگذاری  ه و تأیید ر بارگذاری 

 ها طبق فرم زیر اقدام نماید.اصالت آن

شود.مؤسس و مدیر فرم جداگانه تکمیل می برای تذکر:           

                                                                         

 : مدارک کننده ام و نام خانوادگی و امضاء بررسین 

 تعالیبسمه   

ف
دی

ر
 

 مالحظات ركعنوان مد 1
 نتیجه مطابقت مدارك

 ییدعدم تأ تأیید

   و توضيحات شناسنامه  2،  1صفحات  شناسنامه 1

   تصوير پشت و روي كارت ملي كارت ملي  2

3 
 مدارك نظام وظيفه 

 )ويژه مديران آقا(

 ، مت يا معافيت پزشكي ، كفالت ، سِنّيكارت پايان خد

 تحصيلي و ... 
  

4 
آخرين مدرك يا گواهي 

 تحصيلي و يا مدارك معادل 
---   

5 
گواهي عدم سوء پيشينه موثر 

 كيفري 
   ماه تا زمان بارگذاري در سامانه ( 2)اعتبار حداكثر   

 توضيحات 
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 3پیوست شماره 

 تعالیبسمه  

 نامه استفاده از اماکن عمومیرضایت فرم 

 روستایی  جهت فعالیت خانه قرآن و عترت شهری 

 

 نام مكان:

 :مورد نظر مكان نام مالک يا باالترين صاحب اختیار

 استان:

 شهرستان:

 :و تلفن  نشاني دقیق
 

 

ا /متولّی/صاحب اختیار ملک ب/ مسئولمالکعنوان  ........ به...............ان ....................اینجانباینجانب/ 

 ...........................................و عترت  قرآن کامل خود را مبنی بر فعالیت خانه رضایتمشخصات فوق، 

و کد ملی ..............................................   .............................................آقای/خانم........... با مسئولیت

 دارم.در این مکان اعالم میبه مدت ) ...... سال تا تاریخ ............... / نامحدود (  539از تاریخ   /    /    

 

 :نام و نام خانوادگي 

 :امضاء 

:مهر 

* ضرب مهر در اماکن دولتي و عمومي الزامي است.
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 4پیوست شماره 

 بسمه تعالی

 تجهیزات و ساختمانی استانداردهای رعایت تعهدنامه

 روستایی و شهری( السالم علیهم) عترت و قرآن هایخانه در

 
 

 ... ...............................شناسنامه شماره به ......................فرزند.... ...................................اينجانب

 ...................................................ملي كد............ ..................متولد.............. ...................... صادره

 .......................................................................(السالم عليهم) عترت قرآن و خانه موسس عنوان به 

 ..........................................................................................................................................در واقع

 يمنيا نكات و موارد كليه ايمن، و ناسبم فضاي تأمين راستاي در تا گردممي قانوني و شرعي ملتزم و متعهد

 آموزشي و اداري از اعم( السالم عليهم) عترت و قرآن خانه تجهيزات و ملک در را ي الزم قانونياستانداردها و

 هدهع به استانداردها و ايمني نكات رعايت عدم از ناشي هايمسئوليت كليه صورت اين غير در .نمايم رعايت

 .داشت نخواهد باب اين از مسئوليتي هيچگونه مجوز كننده صادر مرجع و باشدمي اينجانب

 

 

  : نام و نام خانوادگي مؤسس 

  : تاريخ 

 : امضاء 

 : اثر انگشت 
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 5پیوست شماره 

تعالیبسمه

  شهرستان...............................اداره تبلیغات اسالمی نظر 

  روستایی شهری و عترت   خانه قرآن  فعالیت پروانهدر خصوص احراز یا عدم احراز صالحیت صدور 

 تاريخ ......................

 ند ............................آقاي / خانم ........................................... فرز مدارك و سوابق  تماميبا عنايت به بررسي 

 تاسيس خانه قرآن و عترت .............................................................با كد ملي .....................................متقاضي 

 ............................................................................................................................................................./به نشاني 

 ............................................با مديريت آقاي/خانم ...................................................... داراي كد ملي شماره ....

 : نيز بازديد از مكان معرفي شدههمچنين نتيجه مصاحبه صورت  گرفته و بررسي اصالت مدارك و 

  روستاييرت شهري با تمديد پروانه فعاليت خانه قرآن و عت

    روستايي با تأسيس فعاليت خانه قرآن و عترت شهري 

 

  موافقت نمي شود                  موافقت مي شود 

 

 : دالیل عدم تأیید

1-  

2-  

3-  

4- 

 ....................... رئيس اداره تبليغات اسالمي شهرستان 

 :نام و نام خانوادگي 

 :امضاء:         تاريخ 
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 6 پیوست شماره

 بسمه تعالی

 « تقرآن و عتر خانهمسر / ولی قانونی جهت تأسیس یا مدیریت رضایت نامه ه» 

                                                                              

 

 ................................................دارنده كد ملي:  رزند ...............................ف..............................................................................   ينجانب ا

 ...داراي شماره شناسنامه ........................................................ صادره از ...................................... متولد ................................................

  به كد ملي ........................................................   سركار خانم ....................................................................... همسرم/ دخترم با فعاليت 

 ....................................................................................خانه قرآن و عترت شهري / روستايي  موسس به عنوان موسس / مدير / مدير

   .................................................شهر  .......................................................شهرستان  .......................................................استان  واقع در

 .....................................................................................................................................................................................................به نشاني 

 .يما امضاء اين برگه اعالم مي نماموافقت نموده و رضايت خود را ب

 نام و نام خانوادگي:

 اثرانگشت:

 امضاء: 

 تاريخ :                                                      

 

 

 ) لطفاً در اين قسمت مطلبي ننويسيد (  رئيس اداره تبليغات اسالمي شهرستانگواهي تأييد و محل        
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 7پیوست شماره 

 

 

 بسمه تعالی

                      « تقرآن و عتر از مکان خانه یا فرزند همسراستفاده رضایت نامه »                    

                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 ................................................دارنده كد ملي:  رزند ...............................ف..............................................................................   ينجانب ا

 ...داراي شماره شناسنامه ........................................................ صادره از ...................................... متولد ................................................

......... به مشخصات سند ملک كه تصوير آن به پيوست آمده است با مالک .................... دانگ از ملک به پالك ثبتي .....................

  به كد ملي ........................................................   فعاليت همسرم/ فرزندم خانم/ آقاي ...........................................................................

 .........................................................................................................................ه قرآن و عترت شهري / روستايي خانبه عنوان موسس 

   .................................................شهر  .......................................................شهرستان  ...............................................................در استان 

 .....................................................................................................................................................................................................به نشاني 

 موافقت نموده و رضايت خود را با امضاء اين برگه اعالم مي نمايم .به مدت ....................... سال / نامحدود 

 نام ونام خانوادگي:

 امضاء:

 اثرانگشت:

 تاريخ :                                                      

 

 

 ) لطفاً در اين قسمت مطلبي ننويسيد (  رئيس اداره تبليغات اسالمي شهرستانگواهي تأييد و محل        
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 ............................................. مدير / موسس خانه قرآن و عترت شهري / روستايي ...................................................اينجانب       

 ...............................را در تاريخ ............................................................ به شماره خانه قرآن و عترت فوق اصل پروانه فعاليت      

 .تحويل گرفتم......................................................... اداره تبليغات شهرستان  از     

 

 : امضاء تحويل دهنده :                                                                                      امضاء تحويل گيرنده                             

   

 

 8پیوست شماره 

  
 

   

 تعالیبسمه 

 «رسید تحویل پروانه فعالیت خانه قرآن و عترت » 
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 9پیوست شماره 

 

 

 
 
 
 

 بسمه تعالي

 قرآن و عترت  خانهتعهد نامه مفقود شدن پروانه فعالیت 

 

                     .......... کد ملي   .................................................. .......................... فرزند....................................... ............. اینجانب

                    ............................................................................................  نشاني به ....................و تاریخ تولد   .......................  صادره از

               .......................................................................   قرآن و عترت مؤسس خانه ................................................  شماره تماسو 

                   ..................................................خیابان  ............................................................ انشهرست / شهر............................ استان :نشانيبه 

   .................................  شماره تماسو  ....................................................کدپستي  .....................پالک  ............................کوچه 

خانه قرآن و درکمال صحت و سالمت عقل و روان ، عالماً و بدون اکراه بدینوسیله اقرار مي نمایم پروانه فعالیت 

ناشي  از اظهارات ضمن اطالع  از  پیامدهاي  مفقود گردیده است. لذا  .......................  مذکور صادره مورخ عترت 

مفقود شدن خالف واقع بودن اظهارات خود ، درخصوص کلیه مسئولیتهاي حقوقي و جزایي ناشي از خالف واقع  

ساً در مراجع قانوني و محاکم قضایي صالحه پاسخگوي أپروانه مزبور را شخصاً قبول و عهده دار گردیده و ر

ردیده گ تنظیم سازمان تبلیغات اسالمي این تعهدنامه جهت ارائه به  .باشم مي پیامدهاي مترتب برآن به هر عنوان 

 .ه با امضاي این سندضمن قبول مراتب فوق حق هرگونه ادعا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نمایم ک

   

 :امضاء          

 تاریخ:          

 :                                                     عترت و قرآن خانه مهر          


