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 :مقدمه 

در جامعه و    علیهم السالمبیت  مؤسسات فرهنگی قرآنی و عترت محور ترویج و تعمیق فرهنگ قرآن و اهل       

های مردمی در حوزه  های قرآنی کشور هستند. اخالص، تالش و انگیزه مضاعف حرکتبستر اجرای سیاست

فعالیت استمرار  و  بقاء  و متضمن  بوده  انکار  قابل  امور قرآنی غیر  و  است. بسط و گسترش    مربوطهای  دین 

ب حرکت نظارت  و  حمایت  هدایت،  منظور  به  تالش  و  مردمی  خودجوش  هار  های  ساماندهی    آن  قالب  در 

های مصرح وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان مردمی، امر مهمی است که در مأموریت  هایمشارکت

-ز و کار الزم برای هماهنگی دستگاه تبلیغات اسالمی به آن تأکید شده است. در این راستا و به منظور ایجاد سا

های قرآنی در عرصه تدوین ضوابط و مقررات تأسیس مؤسسات تافزایی و ارتقاء فعالی جهت هم   های مزبور و

الذکردر افزائی در انجام وظایف مصرّح و قانونی دو دستگاه فوقو همفرهنگی قرآن و عترت و حسن تعامل  

هیأت هماهنگی صدور "،  هاآنهای  مردمی و صدور مجوز و نظارت بر فعالیت  مؤسسات قرآنیعرصه ساماندهی  

توافق نامه مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس   1در اجرای ماده    "قرآنی مردمی  مؤسساتمجوز  

توافق نامه مذکور مبنی بر تعیین    2ماده    1سازمان تبلیغات اسالمی تشکیل گردید. این هیأت براساس بند  

ا حمایت  نحوه  و  نظارت  مجوز،  موضوع صدور  در  یکسان  همکاری    مؤسسات ز  ضوابط  با  مردمی،  دو  قرآنی 

اقدام    "مؤسسات فرهنگي قرآن و عترتو تغییرات  صدور مجوز فعالیت  "جدید    نسبت به تدوین دستورالعمل  دستگاه، 

به تصویب    1400/ 6/ 30   مورخ  "قرآنی مردمی   مؤسساتهیأت هماهنگی صدور مجوز  " هشتم    جلسهدر  که    نمود

 خصوص گردید. این  قبلی در هایدستورالعملتمامی رسید و جایگزین 

بدیهی است از تاریخ تصویب این دستورالعمل، صدور مجوز هرگونه مؤسسه با موضوع فعالیت یا عنوان        

توسط دو دستگاه فوق الذکر صورت خواهد پذیرفت.   حاضر، صرفاً مطابق با مفاد دستورالعمل    "قرآن و عترت"

طی فرصتی که این هیأت مشخص خواهد کرد   موظف اند ر  و عترت کشو قرآن  فرهنگی  همچنین کلیه مؤسسات  

 خود با دستورالعمل جدید و تجدید مجوز اقدام کنند.   نسبت به تطبیق ساختار و فعالیت 

 

 و من
 
 له التوفيقال

 ي مردميقرآن  مؤسساتهيأت هماهنگي صدور مجوز 
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 تعاريف و اصطالحات   – فصل اول ✓

 : مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت هيأت رسيدگي به امور    - 1ماده  

)که   می و رئیس سازمان تبلیغات اسالمیتوافق نامه مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسال  4در اجرای ماده  

شماره   با   1397/ 11/ 8شورای توسعه فرهنگی قرآنی نیز تأیید و در تاریخ    1397/ 10/ 15مورخ    43در جلسه  

و در مسیر انجام وظایف مصرّح  نی ابالغ شده است(  /دش از سوی رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآ97/ 15417

، هاآن  صدور مجوز و نظارت بر فعالیت  و  مردمیقرآنی    مؤسساتدر عرصه ساماندهی    دو دستگاه و قانونی  

تشکیل شده است که از این    در هر دو دستگاه فوق  هیأت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

 شود. نامیده می "هیأت رسیدگی"این دستورالعملپس برای رعایت اختصار در 

 : و عترت   فرهنگي قرآن مؤسسه    - 2ماده  

 دارای ماهیت مستقل حقوقی   ، و غیرصنفیغیرسیاسی    ، ست غیر دولتی با انگیزه غیرتجاریتشکلی ا

حقوقیکه   یا  حقیقی  اشخاص  دستورالعملو    توسط  این  در  مندرج  شرایط  اساس  هیأت   ، بر  نظارت  تحت 

تحقق  ،  تعمیم و تعمیق ایمان  ، ارتباط و انس با قرآن  ، شناخت  ، هدف از ایجاد آن    و  شودمیرسیدگی تأسیس  

بیت   و اهلهای قرآن کریم توسعه فرهنگ، معارف و آموزه و   های قرآنی در رفتارهای فردی و اجتماعیآموزه 

و با التزام به بوده    ایو مشاوره   ترویجی  –آموزشی، پژوهشی، تبلیغی های  در زمینه   علیهم السالمعصمت و طهارت

 . کندمیجهادی فعالیت    در رفع معضالت اجتماعی و شرایط اضطراری رعایت مقررات موضوعه کشوری

به شرح زیر    «انتفاعی»و    «رانتفاعیی غ»از جهت توزیع منافع مالی حاصله به مؤسسات  مؤسسات    این

 شوند: تقسیم می

و    بین اعضا  ای است که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آنمؤسسه  :  مؤسسه غیرانتفاعي -1

صرفاً در مسیر تحقق    آن   هایو هرگونه سود و ارزش افزوده اموال و دارائی   یستن  مدیران مؤسسه

 صرف خواهد شد.  مؤسسهاهداف 

های مؤسسه  تقسیم منافع حاصل از فعالیتتواند نسبت به  ای است که می مؤسسه  :  مؤسسه انتفاعي  -2

 .  کنداقدام  اساسنامه مؤسسه طبق، بین اعضاء خود یا غیر

مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت از جهت حقوق ناشی از عضویت، به مؤسسات با ساختار »هیأت   : 1  تبصره 

 شوند:امنایی« و »عضوپذیر« بشرح زیر تقسیم می
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که طبق قوانین موضوعه،   -اعضای مؤسسه در قبال اعمال مؤسسه    :1يیمؤسسه با ساختار هیأت امنا -3
الشرکه و در مؤسسات انتفاعی به نسبت سهم  -باشده و تصمیمات مجمع عمومی مؤسسه میاساسنام

دارند و مدیران در قبال اقدامات خارج از قوانین    مساوی مسئولیت در مؤسسات غیر انتفاعی، به طور
مسئول عمومی،  مجمع  تصمیمات  و  اساسنامه  مسئولیتاموضوعه،  حدود  ارکان  ند.  از  یک  هر  های 

 تفکیک در اساسنامه پیشنهادی منظور شود.  تشکیالتی باید به

ساختار    مؤسسه  -4 مؤسسات   : 2عضوپذیر با  این  اجر  در  امور  و  اعمال  قبال  در  مدیره  مؤسسه هیأت  ایی 
  1پیوست شماره  در  چارچوب وظایف ارکان تشکیالتی در این نوع مؤسسات    د. دارن  مساویمسئولیت  
 باشند. این نوع مؤسسات در سایر موارد، مشمول ضوابط این دستورالعمل می   آمده است. 

نوع عمومی، تخصصی تک منظوره و تخصصی چند منظوره    3و سطح فعالیت به    ز جهت حوزه مؤسسات ا :  2  تبصره 

 آمده است. (  2بندی )پیوست شماره  نامه تقسیم شوند. حوزه و سطح فعالیت انواع مؤسسات فوق، در شیوه تقسیم می 

 است متقاضیان تأسیس مؤسسه را نسبت به مفاد این ماده آشنا کند.   هیأت رسیدگی موظف   :3  تبصره 

نفر جمعیت، سهمیه تأسیس یک مؤسسه عمومی را دارد و با اضافه شدن    5000هر مرکز جمعیتی تا    :4تبصره  

مؤسسات  یابد.  به آن تخصیص می   نفر بعدی یک سهمیه برای تأسیس مؤسسه   5000جمعیت هر مرکز، به ازای هر  
یص هیأت رسیدگی  باشند. در موارد خاص با تشخ ات تخصصی از این قاعده مستثنی می موسس عمومی موجود و 
 اقدام خواهد شد. 

 --------------------------- 
  و   نموده  تعیین  "امناء   هیأت"  عنوان به   را  افراد از  گروهی  مؤسسه،  تأسیس بدو  در  مؤسس  هیأتامنایی،   مؤسسات  در:  امنایی  ت أهی  مؤسسات   -1

عموماً    ء امنا  تأشود و جلسات هیدر اساسنامه قید می   ء امنا  تأتعداد دقیق اعضای هیشود.  واگذار می  نبه آنا  مؤسسه  امور  در مورد کلیه  تصمیم  اتخاذ
  در هر صورت   و شودمی  انجام  امناء   هیأت  اکثریتامناء، با نظر  کند. افزایش یا کاهش تعداد اعضای با حضور نصف بعالوه یک اعضا رسمیت پیدا می 

مشی، تصویب ترازنامه  امنایی از قبیل انتخاب مدیران و بازرسان، تعیین خط  تأهی  مؤسساتشود. کلیه امور  در اساسنامه مشخص می  آن  دقیق  تعداد
بار مسئولیت اصلی این  شود.  « اتخاذ تصمیم میء امناء در جلسات »مجمع عمومی امنا  تأهای مالی، تغییر اساسنامه و ... توسط اعضای هیو صورت 

تواند به میزان مورد عالقه، بخشی از وظایف  سات بعهده هیأت امناء بوده و صالحیت آنان باید به تأیید مراجع مسئول برسد. هیأت امناء میگونه مؤس
 شود. ت امناء انتخاب میأامنایی، غالباً از بین اعضای هی  مؤسساتمدیره و بازرسان    تأهیخود را در چارچوب مقررات به هیأت مدیره تفویض نماید.  

های مشابه مناسب است که هدف واحدی را تعقیب  هائی با ویژگی: این مؤسسات عموماً صنفی و قشری بوده و ویژه گروهعضو پذیر مؤسسات   - 2
بر مبنای عضوپذیری و بسترسازی برای پذیرش عضو و جلب مشارکت اعضای جدید استوار است. در این    مؤسساتساختار این دسته از  نمایند.  می

،  مؤسسه بعد از ثبت شخصیت حقوقی      شده و باید به تأیید دستگاه ناظر برسد.بینی  توسط هیأت مؤسس در اساسنامه پیش   ، شرایط عضویتمؤسسات
عضو پذیر تعداد اعضا محدود    مؤسساتتوانند به عضویت پذیرفته شوند. در  ر اساسنامه هستند، میمند که دارای شرایط عضویت مقرر دافراد عالقه 
شود و قبل از برگزاری مجمع عمومی سالیانه،  ، در اساسنامه ذکر نمی مؤسساتافزایش یابد. تعداد دقیق اعضای این  زمان    هردر  تواند  نبوده و می

یابد. کلیه  با حضور نصف بعالوه یک اعضا رسمیت می معموالً  و برحسب آن جلسات مجامع عمومی  مدیره اعالم شده  تعداد دقیق اعضا توسط هیأت
های مالی و ... توسط اعضا در  ، تصویب ترازنامه و صورت های کالنمشیعضو پذیر از قبیل انتخاب مدیران و بازرسان، تعیین خط  کالن مؤسساتامور  

در این گونه مؤسسات بار اصلی مدیریت مؤسسه بر عهده هیأت مدیره بوده و صالحیت تخصصی    شود.جلسات »مجمع عمومی اعضا« اتخاذ تصمیم می
رسد. هیأت مؤسس این گونه مؤسسات در تسهیم وظایف، بخش قابل توجهی از مسئولیت و  به تأیید مراجع مسئول میهمچنین مدیر عامل  آنان  

شرایط عضویت، انواع عضویت، شرایط  به  عضو پذیر، مقررات مربوط    مؤسسات   در دهد.مدیریت مؤسسه را بر عهده هیأت مدیره قرار می
کشوری   و های استانی  اتحادیه  راحت در اساسنامه مشخص شود. صبه    باید  رأی و همچنین حقوق و تکالیف اعضابرخورداری از حق  

 ای از مؤسسات عضو پذیر هستند. نمونهو نیز انجمن حافظان و قاریان مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت  
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 مؤسسين:   - 3ماده  

اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که واجد شرایط مندرج در این دستورالعمل بوده و مبادرت به تأسیس مؤسسه  
خواهند کرد. حداقل تعداد  کنند و پس از تأسیس مؤسسه به عنوان عضو مؤسسه فعالیت  فرهنگی قرآن و عترت می 

 باشد. با تأیید هیأت رسیدگی می   شخص   مؤسسین ) اعم از حقیقی و حقوقی( در مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت سه 

 باشد. احراز شرایط متقاضیان عضویت در مؤسسه، بر اساس مفاد این دستورالعمل بر عهده هیأت رسیدگی می   : 1تبصره  

  ) با ساختار هیأت امنایی(    زمان حداکثر در سه مؤسسه فرهنگی قرآن و عترتتواند همشخص می   هر  : 2  تبصره 

 باشد. عضویت داشته باشد. موارد خاص منوط به موافقت هیأت رسیدگی می

امنایی(اکثر اعضای یک مؤسسه    :3  تبصره  با ساختار هیأت   ( توانند  زمان نمیهم  فرهنگی قرآن و عترت 

 ( باشند. ) فارغ از مرجع صدور مجوز و عترت دیگریفرهنگی قرآن  اکثریت اعضای مؤسسه

 :  مجمع عمومي   - 4ماده  

 به شرح زیر است:   باشد. اهم وظایف مجمع عمومی گیری در مؤسسه می ترین مرجع تصمیم عالی مجمع عمومی  

   مؤسسه اتخاذ تصمیمات مربوط به اداره امور  -1

  مؤسسه تعیین خط مشی و برنامه کار   -2

   مدیره و بازرس یا بازرسانأت تعیین هی -3
 شود: دو نوع تشکیل می  مؤسساتمجامع عمومی 

 : کند می که در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم    ه مجمعی است متشکل از مؤسسین مؤسس   مجمع عمومي مؤسس:   - 1

 مؤسسه اساسنامه   اولین  تصویب –الف  
 طبق اساسنامه مصوبالبدل اولین هیأت مدیره انتخاب اعضاء اصلی و علی -ب

 مصوب  البدل اولین بازرسان طبق اساسنامه انتخاب اعضاء اصلی و علی -ج

الذکر، مأموریت قانونی مجمع مذکور  از برگزاری مجمع عمومی مؤسس و اتخاذ تصمیم در امور فوق   پس 
 شود. می تشکیلعادی  به طور مع عمومی ها، مج در مرجع ثبت شرکت مؤسسهبت اتمام رسیده و پس از ث ه ب

های  در همه زمینه   ، که پس از ثبت مؤسسه   مؤسسه   مجمعی است متشکل از اعضای   مجمع عمومي عادي:  -2

 د:کنگیری می تصمیم طبق اساسنامه مصوب، از جمله موارد زیر،  مورد نیاز مؤسسه  

 البدل(اصلی و علی هیأت مدیره و بازرسان )    تغییر اعضای انتخاب و    - الف 

 های مالی صورت  رازنامه و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ت   - ب 

 تعیین خط مشی و برنامه مؤسسه  - ج 

 تغییر مواد اساسنامه  - د  
 مؤسسه یا انحالل ادغام    -   ـ ه 
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که از این پس با عنوان مجمع عمومی از آن یاد خواهد    - مجمع عمومی عادی  یافتن  چگونگی رسمیت  

 دعوت و نحوه اتخاذ تصمیم در آن مطابق مقررات و مفاد اساسنامه مؤسسه خواهد بود. و    - شد 

 هيأت مديره:   - 5ماده  
  سال   5  که توسط مجمع عمومی برای حداکثر  هیأت مدیره است  مؤسسه در امور اجرایی، ه رسمی  دنماین

  مسئولیت انتخاب   شوند. انتخاب مییا خارج از آن  مؤسسه  شود. اعضاء هیأت مدیره از بین اعضاء  انتخاب می 

نفر   3اد اعضاء اصلی هیأت مدیره  دعهده مجمع عمومی است. حداقل تعه  هیأت مدیره و تبعات آن ب  اعضای

ی که تمایل به داشتن هیأت مدیره مؤسساتشود. در  باید در اساسنامه درج  باشد. وظایف هیأت مدیره  می

 . دارد به عهده ندارند، مجمع عمومی وظایف هیأت مدیره )رکن اجرائی( را 

می   : 1تبصره   شخص  حداکثرهر  زمان،  هم  مدیره    تواند  هیأت  عترت    3در  و  قرآن  فرهنگی  موسسه 

 باشد. هیأت رسیدگی میعضویت داشته باشد. موارد خاص منوط به موافقت 

اعضای    : 2تبصره   و عترت هم هیأت مدیره  اکثر  قرآن  فرهنگی  نمی یک مؤسسه  اکثریت  زمان  توانند 

 ور مجوز ( باشند. فرهنگی قرآن و عترت دیگری ) فارغ از مرجع صد مؤسسههیأت مدیره اعضای  

در صورتی که هیأت مدیره به علل استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای اصلی،   : 3تبصره  

علی رغم دعوت از اعضای علی البدل، از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود مجمع عمومی بر اساس مفاد 

 کند.  اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت مقرر اقدام

قبول   برای  برگزاری مجمع عمومی  اعضای هیأت مدیره،  اکثریت  یا  استعفای دسته جمعی  در صورت 

 استعفای آنان الزامی است. 

 : ول  مدير عامل / مدير مسئ   - 6ماده  

اساسنامهمدیر عامل   از    چنانچه مدیرشود.  انتخاب می  مطابق  باید مؤسسه    اعضایعامل خارج  باشد 

 ارائه شود.   هیأت رسیدگیشرایط الزم را طبق این دستورالعمل داشته و مدارک وی جهت احراز صالحیت به 

 بازرس يا بازرسان:   - 7ماده  
توسط مجمع عمومی    مؤسسهیا خارج از  و    مؤسسه  یشخص یا اشخاص حقیقی هستند که از بین اعضا 

شوند. بازرس یا بازرسان نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و سال مالی انتخاب می  3  حداکثر  به مدت

 همچنین مصوبات مجامع عمومی در مؤسسه را به عهده دارند.  

 نیست.   الزامی با ساختار هیأت امنایی،  انتفاعی مؤسساتانتخاب بازرس برای  تبصره : 

 : موافقت اصولي   - 8ماده  
 شود. صادر می ها  شرکت که توسط هیأت رسیدگی جهت ثبت مؤسسه در مرجع ثبت  دارای مدت اعتبار  مجوزی است  
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 پروانه فعاليت:   - 9ماده  

و پس از    کندباید از هیأت رسیدگی پروانه فعالیت دریافت  ها  شرکتمؤسسه پس از ثبت در اداره ثبت  

مسئول مجاز در وزارت فرهنگ    ا امضایب  عترتد. پروانه فعالیت مؤسسات فرهنگی قرآن و  کنفعالیت    آناخذ  

 شود. مدیرمسئول صادر میمدیرعامل/ تبلیغات اسالمی به نام  و ارشاد اسالمی یا سازمان 

 و شناسه ملي:   شماره ثبت   - 10ماده  

از شماره  ثبت  یهاعبارت است  اداره  از سوی  ثبت  انجام مراحل  از  به هر مؤسسه   هاشرکتی که پس 

 شود. داده می اختصاص

 فعاليت:   - 11ماده  

  ی مردمی قرآن  مؤسساتمؤسسه با رعایت قوانین جاری و ضوابط و مقررات هیأت هماهنگی صدور مجوز  

 کند: موضوع زیر فعالیت مییک یا چند  در چارچوب اساسنامه و مجوز خود با

 آموزش عمومی -1

 تخصصی  آموزش-2

 پژوهشی -3

 ی و ترویج   یتبلیغ-4

 مشاوره -5

 مدیریتی -6

 ( درج شده است. 2شماره  )پیوستبندی نامه تقسیمشیوه در الذکر فوقمشروح موضوعات  تبصره : 

 مرکز اصلي فعاليت يا اقامتگاه قانوني:    - 12ماده  

هر مؤسسه باید دارای یک محل اختصاصی واجد شرایط برای اداره مؤسسه و استقرار مدیران داشته  

ارزیابی آمده  نامه نظارت و های مکان در شیوه ویژگی شود. استفاده باشد. از این محل نباید برای امور دیگری 

 است. 

 شعب:   - 13ماده  

مؤسسه  فعالیت  اصلی    مرکزاست که با تأیید هیأت رسیدگی در محل دیگری به جز    مؤسسهبخشی از  

 ( درج شده است. 3پیوست شماره )نحوه تأسیس و فعالیت شعب در  شود. تأسیس می
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 اساسنامه:   - 14ماده  

اداره  مؤسسه    اصلی  سند برای  که  مواردی   در   . شودمیتنظیم  آن  است  باید  نوع    همچون   اساسنامه 

، حدود وظایف  مؤسسه، اهداف، موضوع، حدود فعالیت آن، مراجع تصمیم گیری، مدیریت و بازرسین  مؤسسه

 مؤسسه،  سود و زیان   تکلیف  تعیین سال مالی،    ، ، حقوق و تکالیف اعضاء، ارکان تشکیالتیهاآنو اختیارات  

نحوه  مدت   و  آنفعالیت  باشد  انحالل  شده  در  درج  سندی  صورت  به  تصویب  از  پس  رعایت  میو  که  آید 

 شماره   پیوست) به    هنمونه اساسنامه مؤسس.  1ی کلیه اعضاء و اداره کنندگان مؤسسه الزم است مندرجات آن برا 

 . است آمده  این دستورالعمل( 4

اساسنامه  تبصره: در  مندرج  فعالیت    مواد  و  اقدام  هرگونه  این    باید  مؤسسهو  مفاد  راستای  در  و  هماهنگ 

 . باشددستورالعمل 

 :   تغييرات   - 15ماده  

 باشد:موارد زیر با رعایت مقررات مندرج در این دستورالعمل ممکن می در تغییرات مؤسسه 

   افزایش یا کاهش اعضاء  -1

 تغییر هیأت مدیره  -2

 تغییر مدیرعامل   -3

 تغییر صاحبان امضاء مجاز -4

 تغییر بازرس یا بازرسان -5

 تغییر مرکز اصلی  -6

 تغییر اساسنامه -7

 تغییر سرمایه   -8

 

 

 واجد نکات زیر باشد:باید مؤسسه  نامهاساس -1

  )متناسب با شرایط مندرج در   جزوبه طور صریح و مفعالیت  موضوع  اهداف و   -2   اسب با موضوع و ماهیت فعالیت(   مؤسسه )متننام    -1  

میزان    -7    نحوه ایجاد شعب  شعب و    -6    مؤسسهمرکز اصلی    -5 محدوده جغرافیائی فعالیت   -4   فعالیتمدت   -3   دستورالعمل ( این

 زمان تشکیل جلسات و نحوه  -9    مدت مأموریت شرح وظایف و اختیارات آنان  آنها،  نحوه انتخاب    وارکان  تشکیالت و    -8       سرمایه  

  تعیین سال مالی و تنظیم ترازنامه   -11    نحوه تعیین صاحبان امضاء مجاز      -10      ها   و هیأت مدیره و  رسمیت آن  دعوت مجامع عمومی

افزایش    - 16منابع درآمد     -   15    تصفیه  وانحالل    - 14     تغییر اساسنامه  -13عضو در صورت عضو پذیر بودن مؤسسه       پذیرش  شرایط    -12

  مؤسسه و سهم الشرکه اعضاء  سرمایه  و کاهش

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D9%88%D8%AF+%D9%88+%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
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 تعليق فعاليت:   - 16ماده  
تعلیق فعالیت عبارت است از وضعیتی که مؤسسه دارای موجودیت و هویت قانونی بوده و لیکن فعالیت  

معین آن   مدت  می  تا  مسئولیتمتوقف  کلیه  تعلیق،  زمان  در  مؤسسههای  شود.  تشکیالتی  عهده    ارکان  به 
ه نظارت و نامشیوه   ضوابط  طبقهیأت رسیدگی    ، مجمع عمومیخودشان است. مرجع تعلیق فعالیت مؤسسه،  

 باشد. (یا مرجع صالح قضائی می5پیوست شماره ارزیابی)
 موارد تعلیق فعالیت : 

 ی و مفاد اساسنامه از سوی مؤسسه. الف( عدم رعایت مقررات قانونی، ضوابط و مقررات هیأت رسیدگ
  . و ارائه دالیل و مستندات الزم برای تبیین موضوع و تأیید هیأت رسیدگی مؤسسهب( در صورت درخواست 

 درخواست تعلیق فعالیت مؤسسه و مدت زمان آن باید به تصویب مجمع عمومی مؤسسه رسیده باشد.   : 1  تبصره 

در صورت درخواست تعلیق فعالیت از سوی مؤسسه و موافقت هیأت رسیدگی با آن، مؤسسه   : 2تبصره  
قانونی را انجام دهد. تمدید مدت تعلیق نیازمند اخذ مجدد    تکالیفموظف است در مدت زمان تعیین شده  

 مجوز از هیأت رسیدگی است. 

 ادغام مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت:   - 17ماده  
فرهنگی قرآن و عترت یعنی تبدیل دو یا چند مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت به یک مؤسسه  ادغام مؤسسات  

 گیرد. که در صورت تصویب مجامع عمومی مؤسسات مذکور و طبق مقررات این دستورالعمل صورت می 

: منافع مالی    تقسیم هیأت امنایی و عضو پذیر( و  ساختار تشکیالتی ) داوطلب ادغام از جهت    مؤسسات   تبصره 
 )انتفاعی و غیرانتفاعی( باید یکسان باشند. 

 لغو پروانه:   - 18ماده  
از  سلب در صورت   فعالیت   صالحیت  به شیوه   مؤسسه، مجوز  از سوی هیأت رسیدگی مستند  نامه آن 
 شود. باطل میو یا به حکم مراجع ذیصالح قانونی  (5پیوست شماره )نظارت و ارزیابی 

 انحالل:  - 19ماده  
یا در  در و  تأیید هیأت رسیدگی  و  از سوی مراجع   صورت تصویب مجمع عمومی   صورت صدور حکم 
طبق قوانین  پس از انحالل به عهده مدیر یا هیأت تصفیه      آنتصفیه    شود ومنحل می  مؤسسه    ، قضائی  ذیصالح

 خواهد بود. جاری، مفاد این دستورالعمل و اساسنامه موسسه 

 بندی شیوه نامه تقسیم   ندی اعضاء و امکانات مؤسسه، در براساس توانم   ، مؤسسات   تعیین حوزه فعالیت   - 20ماده  
 است.   شده تشریح   ( 2پیوست شماره  ) 

  های دستگاه مطابق مقررات قانونی نیاز به اخذ مجوز از  هائی که  در خصوص فعالیت مؤسسات    :1تبصره 
 . دنرا اخذ کند باید  مجوز الزم ندیگر دار

کلیه مؤسسات مجاز هستند در چارچوب مقررات هیأت رسیدگی نسبت به ارائه خدمات و  :  2تبصره  
منطقه مالک عمل    ، عرفتا زمان ابالغ ضوابطاست  بدیهی  .  کننداقدام    متعارفآثار خود در برابر اخذ هزینه  

 خواهد بود. 
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   شرايط، مدارك، مراحل و ضوابط تأسيس   – فصل دوم  
 شرايط و مدارك:   – بخش اول    

 مالحظات  نحوه احراز  شرایط

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -1
 اســالمی بــا ارائــه شناســنامه جمهــوری

 ایران و یا کارت ملی

صدور مجوز برای اتباع کشورهای خارجی و  

 باشد. مهاجرین مقیم ایران مجاز نمی 

مقدس    -2 نظام  به  عملی  التزام  و  اعتقاد 

 جمهوری اسالمی ایران و والیت مطلقه فقیه 

آن   التزام است مگر آن که خالف  بر  اصل 

 مستنداً ثابت شود. 

 

 با ارائه گواهی قانونی از مراجع ذیصالح  نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر -3

چهره و  کشور  مسئولین  برخی  های  تبصره: 

طبق  شاخص   الحاقی  شیوهقرآنی  نامه 

( معاف از ارائه گواهی عدم  6پیوست شماره  )

 سوء پیشینه می باشند. 

 با ارائه کارت ملی  سال   23دارا بودن شرط حداقل سن   -4

برای موارد زیر با نظر هیأت رسیدگی و ارائه  

( ( سال در نظر  20اسناد معتبر، حداقل سن 

 گرفته خواهد شد:

 کریم  حافظان کل قرآن -1

دارای رتبه اول تا سوم و حافظان  قاریان    -2

بین  و  کشوری  استانی،  مسابقات    المللی در 

 مورد تأیید ستاد عالی مسابقات کشور

سال    - 3 چهار  از  بیش  با  قرآنی  فعاالن 

 تدریس مستمر و مؤثر 

حسب اعالم  )   محروممتقاضیان در مناطق    -4

 (وزارت کشور

نداشتن منع قانونی از نظر خدمت وظیفه    -5

 عمومی برای اعضای مؤسسه و مدیرعامل  

 ) ویژه آقایان ( 

 با ارائه مدرک یا گواهی معتبر 

 همانند:

 * پایان خدمت  

  * معافیت دائم 

ــالب و  ــیلی )طــ ــت تحصــ * معافیــ

 دانشجویان(

* ویا هرگونه مدرک معتبر قانونی از مراجع  

 ذیصالح 

حسن    -6 بودن  صالحیت دارا  و  شهرت 

 اخالقی 
 به تشخیص هیأت رسیدگی   های محیطی با بررسی 

به      - 7 ورشکستگی  عدم  و  نبودن  محجور 

 تقلب و تقصیر  

است مگر آن که خالف آن    برائتاصل بر  

 مستنداً ثابت شود. 
 



 

 :اء هیأت هماهنگیامضاء اعض

 

 

 

 
 11 

 : عامل   و مدير   ، هيأت مديره مؤسسان، متقاضيان عضويت در مؤسسه شرايط عمومي الزم براي    - 21ماده  

های عمومی و اختصاصی متقاضیان طبق ضوابط مندرج در این  احراز صالحیت مسئولیت استعالم و    : 1تبصره  
هیأت رسیدگی باشد.  (، به عهده هیأت رسیدگی می2پیوست شماره  )  بندیتقسیم  نامه دستورالعمل و شیوه 

استانی ) ادارات کل تبلیغات اسالمی و  تواند امور اجرائی و بخشی از وظایف خود را به واحدهای متبوع  می
 ( تفویض کند. اسالمی دادارات کل فرهنگ و ارشا 

هیأت مدیره مؤسسه،  ، اعضاء  هیأت رسیدگی نسبت به استعالم صالحیت متقاضیان تأسیس  : 2تبصره  

موسسات با ساختار هیأت متقاضیان عضویت در  بعالوه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت تمامی   مدیر عامل و

نامه  در شیوه   تبصره این  افراد مشمول  شرایط اختصاصی    کند. مراجع ذیصالح اقدام می  سایر  حراست واز  امنایی  

 (آمده است.  2پیوست شماره  تقسیم بندی ) 

را بررسی   مجوزدار موجود   مؤسسات  عامل  اعضاء و مدیررسیدگی شرایط اختصاصی    هیأت   : 3تبصره  

تصمیم مقتضی  درصورت فقدان برخی از شرایط اختصاصی،    کرده و مشروط به دارا بودن شرایط عمومی و

 کند. اتخاذ می

مجوز گرفته باشد، جهت از هیأت رسیدگی  درصورتی که شخصی قبالً جهت فعالیت قرآنی    : 4تبصره  

ولی    . باشدمدارک مجدد نمی  ارائه نیاز به مصاحبه، آزمون و    ، در همان موضوع فعالیت قبلیدیگر  اخذ مجوز  

 الزم است. وی صالحیت عمومی  حرازا

 مراحل صدور موافقت اصولي:    - 22ماده  
مقررات  -1 و  ضوابط  از  آگاهی  از  پس  مؤسسه  مؤسسین  سامانه  تأسیس  به   و   کرده مراجعه    مربوط، 

و  را  مربوط  اطالعات مدارک    تصاویر  تکمیل  کدو  و  بارگذاری  را  شده  دریافت   خواسته  )شناسه(  رهگیری 

 . دنکنمی

مدارک  -2 تأیید  رسیدگی  ، در صورت  آزمون  از  هیأت  اخذ  و  مصاحبه حضوری  های  متقاضیان جهت 

 ند. کتخصصی دعوت می

هیأت رسیدگی، نسبت به صدور موافقت اصولی و معرفی متقاضی به مرجع ثبت    موافقتدر صورت    -3

 د. شوعالیت مؤسسه، جهت ثبت اقدام میمحل ف
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 :  سسان در سامانه بارگذاری شود ؤ که باید توسط م   مدارک مربوط به تقاضای مجوز مؤسسه   : 23ماده  

ف 
دی

ر
 

 مالحظات عنوان مدارك 

 تصویر کارت ملی تصویر کارت ملی 1

   3×4یک قطعه عکس در اندازه  فایل الکترونیکی عکس 2

3 

اطالعات   مشخصاتمؤسسه  تکمیل  و   و  فردی 

تشکیالتی  تخصصی   مدارک   ارائه  ومؤسسه  ارکان 

 در سامانه   های قرآنی متناسبمربوط به سوابق فعالیت

در سامانه بارگذاری  خواسته شده توسط متقاضیان  و مدارک  اطالعات    ، ها کاربرگ

 د.شومی

4 
یا  تصویر    خدمت  پایان  )کارت  وظیفه  نظام  مدارک 

 معافیت، معافیت تحصیلی( ویژه آقایان 
 مؤسسه   مدیر عامل و ، متقاضیان عضویتمؤسسینویژه 

 تحصیلی آخرین مدرک یا گواهی  و تصویر 5

 از مراجع زیر قابل قبول است:پایان تحصیالت ارائه مدرک یا گواهی 

 علوم  وزارت مؤسسات آموزشی مورد تأییدها و * دانشگاه

فرهنگی  انقالب  عالی  تدریس مصوب شورای  و  قرائت  تخصصی حفظ،  مدارک  و   * 

 شورای توسعه فرهنگ قرآنی

 )برای مدارک معادل حوزوی( اصفهان و مشهد  ، مدیریت حوزه علمیه قم مرکز* 

 صدور زمان    از ماه    1حداکثر    مهلت با  در سامانه،  عدم سوء پیشینه  بارگذاری گواهی   گواهی عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری   تصویر    6

7 
مدرک دال بر وجود مکان مناسب برای دفتر مؤسسه )این  

 مدرک پس از صدور موافقت اصولی الزم خواهد بود( 

مالکیت،  سند  شخصی  اماکن  صادر  یا  نامه  اجاره  برای  مراجع  تأیید  مورد  قرارداد 

 مربوط نامه باالترین مسئول رضایت و برای اماکن دولتی یا عمومی،  کننده مجوز

 سه نام به ترتیب اولویت برای مؤسسهپیشنهاد  8
با  نام باید  پیشنهادی  با  های  و  دستورالعمل  این  مؤسسه ضوابط  فعالیت  ماهیت 

 . باشدداشته  تطبیق

 ___  اساسنامه پیشنهادی مؤسسه    9

 ___  جلسه مجمع عمومی مؤسس صورت  10

 ___  هیأت مدیرهاولین جلسه صورت  11

یا باید مدرک معتبر برای مالکیت عین یا منافع    صورت تغییر محل دفتر مؤسسه  موسسه در:  1  تبصره 

 به هیأت رسیدگی ارائه کند. طی مدت حداکثر یک ماه برداری از مکان موسسه را اذن بهره 

تعیین شده از    هایگروه و مدیرعامل، توسط    ، متقاضیان عضویتانجام مصاحبه با مؤسسان  : 2تبصره  

و   گرفته  رسیدگی صورت  هیأت  امضاء    مربوطهای  کاربرگسوی  از  داده   گروه اعضای  پس  قرار  سامانه  در 

 شود. تنظیم می  کاربرگیک   مذکوراعضای یک از شود. برای هر می
تواند ظرف مدت  معترض باشد می   هیأت رسیدگی مصاحبه و یا    گروه چنانچه متقاضی نسبت به رأی    : 3  تبصره 

 . کند رأی، اعتراض خود را با ذکر دالیل و مستندات قانونی به هیأت رسیدگی اعالم    ابالغ حداکثر یک ماه از تاریخ  

 باشد. موافقت اصولی شش ماه می مدت اعتبار    : 4تبصره  
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پیشینه،  از  معافیت    : 5تبصره   و آزمونارائه گواهی عدم سوء   نامه های تخصصی طبق شیوه مصاحبه 

 خواهد بود.   (6پیوست شماره ) مربوط

 

 :  ساله و چهارساله يک صدور و تمديد پروانه فعاليت    مراحل   - 24ماده  
 شرح مراحل  رديف  مرحله

وز 
ج

م
ت

الي
فع

 
ک

ي
له

سا
  

1  

 موارد زير :  بارگذاري  و Telavat.irيا   Maraakez.ir  مراجعه متقاضی به سامانه الکترونيکی درخواست مجوز به نشانی

 هاشرکت ممهور به مهر مرجع ثبت  اساسنامه -1

 هاشرکته مجمع عمومی مؤسس، ممهور به مهر مرجع ثبت  صورتجلس -2

 ها ممهور به مهر مرجع ثبت شرکتصورتجلسه هيأت مديره،  -3

 مدرك مربوط به اقامتگاه قانونی مؤسسه   -4

 آگهی تأسيس مؤسسه در روزنامه رسمی -5

 رسيدگی  هيأت دبيرخانه مؤسسه از سوي  سالهيکفعاليت پروانه  صدور  2

يد
مد

ت
 

غو
ا ل

ي
 

يه
اول

ز 
جو

م
 

3  

از    (   5نامه نظارت و ارزيابی ) ضميمه شماره  مستند به شيوهمؤسسه  ساله  يک  ارزيابی عملکرد  توسط هيأت رسيدگی 

 : نتيجه مقررات جاري و در   قوانين موضوعه وجهت انطباق با 

 مؤسسه  لغو مجوز فعاليت  -1

 مؤسسه  مجوز فعاليت   سالهتمديد يک -2

 مؤسسه تمديد چهارساله مجوز  -3

يد
مد

ت
 

غو
ا ل

ي
 

ي
عد

ي ب
ها

وز
ج

م
 

4  

توسط هيأت    (5پيوست شماره مستند به شيوه نامه نظارت و ارزيابی )  ،مؤسسهساله يا چهارساله ارزيابی عملکرد يک

 درنتيجه: مقررات جاري و   قوانين موضوعه ورسيدگی از جهت انطباق با 

 مؤسسه  لغو مجوز فعاليت  -1

 مؤسسه  ساله مجوز فعاليت  تمديد يک -2

 مؤسسه تمديد چهارساله مجوز  -3

از هیأت رسیدگی به صورت  ،  قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه  ماه   3مؤسسه مکلف است حداقل    : تبصره  

تمدید پروانه از سوی مؤسسه، فعالیت آن صورت اقدام نکردن برای    کند. دردرخواست تمدید  کتبی و رسمی  

 خواهد آمد.  از تاریخ انقضاء به حالت تعلیق در
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 مقررات و ضوابط اجرايي   – بخش دوم  

داشته باشند   حضور مؤثر مؤسسه  در    ، به تشخیص هیأت رسیدگی  باید مؤسسه  ارکان تشکیالتی    - 25ماده  

 ساعت فعالیت در هفته داشته باشد.  12و مؤسسه نیز به طور میانگین باید حداقل 

 به عنوان مدیر عامل باشد.   ، یا شرکتمؤسسه تواند همزمان در بیش از یک یک فرد نمی  - 26ماده  

انجام  مشروط بر اینکه    -متقاضی عضویت در مؤسسه فرهنگی قرآن و عترتاشخاص حقوقی    - 27ماده  

ها درج گردیده و یا مصوب مجمع عمومی و عنداللزوم های فرهنگی قرآن و عترت در اساسنامه آن فعالیت 

باید مدارک زیر را به هیأت رسیدگی ارائه نموده و درسامانه صدور مجوز   -مورد تأیید مراجع ناظر آنها باشد

 مؤسسات بارگذاری نمایند:

 اساسنامه شخص حقوقی  -1

 فعالیت معتبر شخص حقوقی پروانه   -2

 آگهی تأسیس شخص حقوقی  -3

 آگهی آخرین تغییرات ثبتی مبنی بر تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و دارندگان امضاهای مجاز  -4

به عنوان    -های الحاقی نامهطبق مفاد این دستورالعمل و شیوه -واجد شرایط عمومی و اختصاصینفر   یک معرفی  -5

 ئه مدارک وی و ارانماینده شخص حقوقی 

وفرهنگی،    –علمی  حقوقی    اشخاص   تبصره:  واجد  با  توانند  می ،  غیرتجاری  غیردولتی  مدیر  معرفی 

مجوز  نسبت به اخذ  و با رعایت شرایط و ضوابط این دستورالعمل    -شرایط مندرج در این ماده طبق    - طشرای

 . کننداقدام از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا سازمان تبلیغات اسالمی  فعالیت قرآني

اماکن مسکونی  - 28ماده   اماکن عمومی همانند   مستقل  استقرار دفتر و مرکز فعالیت مؤسسات در  نیز  و 

)به است.  مجاز ، های الحاقی باشندنامهبر اساس این دستورالعمل و شیوه  واجد شرایط ها کهحسینیهمساجد و 

 مراجعه شود(   12ماده 

نامه نظارت بر مؤسسات رسیدگی به تخلفات مؤسسات در صالحیت هیأت رسیدگی و طبق شیوه -29ماده  

 ، بات تخلف، حسب مورد، اخطار شفاهیباشد و در صورت اثمی(  5پیوست شماره  )فرهنگی قرآن و عترت  

 اعمال خواهد شد.  یا ...  کتبی، تعلیق و لغو مجوز

هرگاه عمل ارتکابی مؤسسه، جنبه مدنی و کیفری داشته باشد پس از بررسی پرونده در هیأت   -30ماده  

، عنداللزوم موضوع به مراجع صالح قضائی ارجاع  (5پیوست شماره  و ارزیابی )نامه نظارت  شیوه   طبقرسیدگی  

 خواهد شد. 
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این    موضوع ادامه فعالیت مؤسسات    هیأت رسیدگی، از   تقاضای به  رأسًا یا    ذیصالح مراجع انتظامی    - 31ماده  

و یا  کنند  فعالیت می وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا سازمان تبلیغات اسالمی    مجوز   دستورالعمل که بدون

 . کردده جلوگیری خواهند  ش تعلیق یا لغو    آن ها پروانه فعالیت  

مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت   صورت جلساتسازمان ثبت اسناد و امالک کشور باید از ثبت    - 32ماده  

ها با عنوان و یا موضوع فعالیت  ها و انجمن همچنین ثبت مراکز، مؤسسات، کانون،  فاقد معرفی هیأت رسیدگی

عترت" و  اساسنامه   "قرآن  بررسی  در  و  نموده  خودداری  رسیدگی  هیأت  از  مجوز  جلسات و  فاقد   صورت 

در اهداف   "قرآن و عترت"ها و ثبت سایر مراکز، در صورت برخورد با درج هرگونه فعالیت  مؤسسات و شرکت

 ، نسبت به استعالم صالحیت از هیأت رسیدگی اقدام کند. هاآنهای و برنامه

اساسنامه باشد، از حد نصاب   طبقکه دارای وظیفه و مأموریت قانونی    مؤسسههرگاه یکی از ارکان    - 33ماده  

معرفی  2  حداکثر  طیباید    مجمع عمومی  قانونی ساقط شود به  نسبت  یا  ماه  هیأت   فرد  به  افراد جایگزین 

 کند. مقررات مربوط اقدام می طبقصورت هیأت رسیدگی  در غیر این . کندرسیدگی اقدام 

نصاب مقرر در این  که منجر به کاهش تعداد آنان از حد مؤسسهصورت خروج برخی اعضای  در  تبصره: 

نفر از اعضاء باقی مانده باشند، تا    2صورتی که    در  . شودمنحل می  مؤسسه( شود  نفر  2کمتر از  دستورالعمل )

 دو ماه فرصت دارند که عضو یا اعضای بعدی را طبق مفاد این دستورالعمل اضافه کنند.

مسؤلیت اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل مؤسسه، تا زمان انتخاب مدیران  در صورت انقضاء مدت  - 34ه  ماد 

 دار خواهند بود. های قبلی خود در اداره امور مؤسسه را عهده جدید، مدیران سابق کماکان کلیه مسئولیت

و سربرگ   مؤسسات   -35ماده   تابلو  مفاد  موظف هستند  با  مطابق  را  ارزیابی شیوه های خود  و  نظارت    نامه 

 ند. کنتهیه    ( 5پیوست شماره  ) 

دفترکل( را تهیه و   -دفاتر قانونی )دفتر روزنامه  ، ضوابط و مقررات جاری  طبقهر مؤسسه باید    - 36ماده  

ثبت کندفعالیت   تمامی را در آن  بازرسین هیأت رسیدگی می های مالی خود  دفاتر مالی زوم  لعندالتوانند  . 

 . کنندمؤسسات را بررسی 

فعالیت  - 37ماده   پروانه  دارای  مؤسسات  یک   اند موظف کلیه  خود    سالی  عملکرد  گزارش  هیأت را  بار  به 

هیأت   ارائه رسیدگی   توسط  دستورالعمل  این  به  مربوط  قانونی  اقدامات  انجام  و  فعالیت  پروانه  تمدید   کنند. 

ارائه منظم گزارش   ، رسیدگی  و  تواند در می رسیدگی  هیأت    باشد. های مذکور می منوط به کامل بودن پرونده 

 اقدام کند.   خواست گزارش تفصیلی فعالیت مؤسسه مواقع ضرورت نسبت به در

 مستلزم اخذ مجوز خاص از هیأت رسیدگی است.   ، های شبانه روزی توسط موسسه برگزاری دوره   - 38ماده  
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 تغييرات  – فصل سوم ✓

، تغییر بازرس و هیأت مدیره،  افزایش یا کاهش اعضاء)تغییرات    جلساتصورت  اندموظفمؤسسات    - 39ماده  

تغییر مفاد اساسنامه، کاهش و افزایش سرمایه، تغییر مرکز اصلی، انحالل، ایجاد شعبه یا تغییر آن، تغییر مدیر 

توقف یا تعطیلی موقت و یا دائم    ، تعیین صاحبان امضاء مجاز طبق اساسنامه  و روزنامه کثیراالنتشار، عامل  

یاد شده جلسات  صورت،  تأیید  ازو پس    کنندبه هیأت رسیدگی ارسال    ماه   2تا  حداکثر  را    ( های مؤسسه فعالیت 

تغییرات  برایتوسط هیأت رسیدگی   ثبت    صدور آگهی  مؤسسه موظف   . دشومعرفی می ها  شرکتبه مرجع 

 . کندرا به هیأت ارسال  مربوطاست یک نسخه از روزنامه رسمی 

تواند در چارچوب قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه، بخشی از وظایف خود  مجمع عمومی می  : 1تبصره  

 . کندرا به هیأت مدیره تفویض  

 از غیرانتفاعی به انتفاعی ممنوع است.   مؤسسه  تغییر شخصیت حقوقی    :2تبصره  

 

 ادغام     – فصل چهارم  ✓

 گيرد: ادغام مؤسسات بر اساس شرايط زير صورت مي   - 40ماده  
های قانونی و هنگام ادغام، مجموع زیان انباشته مؤسسات داوطلب ادغام، نباید از مجموع سرمایه، ذخیره   -1

های مختلف یی است که در سالهانااحتیاطی آنان بیشتر باشد. منظور از زیان انباشته مجموع زیهای  اندوخته 

 به مؤسسه وارد شده است. 

طور جداگانه، ادغام آن مؤسسه با سایر  ه  مؤسسات داوطلب ادغام، بالزم است مجمع عمومی هر یک از    -2

 مؤسسات مورد نظر را تصویب کند.  

مؤسسه    -3 عمومی  مجمع  ادغام  -جدیدسپس  از  پس  تصویب   -مؤسسه  به  نسبت  عنداللزوم  و  تشکیل 

ول دارایی و  اساسنامه و تعیین سرمایه مؤسسه جدید و انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و قب 

 نماید. تعهدات آن اتخاذ تصمیم می

ظرف دو هفته از تاریخ برگزاری مجمع عمومی جدید، هیأت مدیره منتخب باید مدارک الزم را برای ثبت    -4

 ادغام به هیأت رسیدگی ارسال کند. 

به بطور رسمی    رانظر خود    ، ادغام  جلسهصورتماه از تاریخ دریافت    هیأت رسیدگی حداکثر ظرف یک  -5

 کند. مؤسسات متقاضی ابالغ می
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 و انحالل مؤسسه لغو پروانه فعاليت    –فصل پنجم   ✓

لغو  ای را  پروانه فعالیت مؤسسه  (5  شماره   پیوست)نامه نظارت  شیوه   طبق چنانچه هیأت رسیدگی،    - 41ماده  

نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کند.   ، ماه پس از ابالغ کتبی رأی  تواند ظرف مدت یکمؤسسه می،  کند

 قطعی است. هیأت رسیدگی تجدید نظر رأی 

 د: شوموارد زير منحل مي به  مؤسسه با توجه    - 42ماده  
 . موضوعی را که برای آن تشکیل شده است به اتمام رسانده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد   ، وقتی که مؤسسه   - 1

   . و آن مدت منقضی شده باشدشده درصورتی که مؤسسه برای مدت معین تشکیل  -2

 مجمع عمومی مؤسسه به هر علتی رأی به انحالل مؤسسه بدهد.  -3

 مرجع صالح قضائی. هیأت رسیدگی یا در صورت صدور حکم   -4

انحالل مؤسسه، مرجع   - 43ماده   به  یا حکم مراجع ذیصالح  و  در صورت تصمیم مجمع عمومی مؤسسه 

. از تاریخ تعیین مدیر  کندالذکر موظف است نسبت به انتخاب مدیر یا هیأت تصفیه اقدام  گیرنده فوقتصمیم

 ، نماینده یابد. مدیر یا هیأت تصفیهامل مؤسسه خاتمه می یا هیأت تصفیه، اختیارات هیأت مدیره و مدیر ع

 قانونی مؤسسه در حال تصفیه است. 

 ست از: ا عبارت وظایف مدیر یا هیأت تصفیه  - 44ماده  

وصول مطالبات و هرگونه   ، های مؤسسه، خاتمه کارهای جاری، اجرای تعهدات، تأدیه دیونبررسی حساب  -1

 . اقدام الزم قانونی

ارائه به هیأت رسیدگی    تهیه صورت  -2 به    برای جلسه مربوط به ختم تصفیه و  ارسال  ثبت  مرجع  تأیید و 

 . هاشرکت

غیرانتفاعی  :تبصره  موسسات  باقی   ، در  دارائی  واگذاری  مرجع  مانده  هر  یا  فقیه  ولی  به  مؤسسه  های 

 از وظایف مدیر یا هیأت تصفیه تحت نظارت هیأت رسیدگی است.  اساسنامه ذکر شده استدیگری که در 
 

 وظايف  ساير    - م شش فصل  ✓

موظف بوده و    زیرامور  انجام  پس از اخذ اولین پروانه فعالیت از هیأت رسیدگی نسبت به  ه  مؤسس  - 45ماده  

 د بود:خواه (5پیوست شماره )نامه نظارت شیوه  طبقدر صورت تخلف، مشمول برخوردهای قانونی 

 . به هیأت رسیدگیساالنه ای از اهم عملکرد خالصه ارسال -1

  . مالی ساالنه حداکثر تا دو ماه پس از پایان سال مالی به هیأت رسیدگی تراز  ارسال -2
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با انجمنخصوص    اخذ مجوز از هیأت رسیدگی و مراجع ذیصالح در  -3 المللی های بینها و گروه تعامل 

  ( اعم از نقدی و غیرنقدی )  دریافت کمک  و    های آموزشی خارج از کشور ها و دوره شرکت در همایش   ، خارجی

  . ایرانی غیر  حقیقی یا حقوقی اشخاصوابسته به سازمان ملل متحد و دیگر  های از آژانس 

عملکرد مالی طبق قوانین  ثبت  و  ها از طریق حساب بانکی مؤسسه  ها و پرداختدریافت  تمامیانجام    -4

 . و مقررات جاری در دفاتر قانونی

بهادار    -5 اوراق  سایر  و  سفته  چک،  امضاءغیرانتفاعی  ه  مؤسسدر  امضاء  نفر    با  دو  ارکان حداقل  از 

 . مؤسسهتشکیالتی 

 ، درصورت درخواست بازرسان و    مؤسسهامکان دسترسی بازرسان هیأت رسیدگی به اطالعات و اسناد    -6

 .  آناناسناد و مدارک مورد درخواست  تحویل

 تکلیفی.   هایبیمهانجام  -7

ی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  مؤسسات قرآنی ثبت شده تحت نظارت سازمان تبلیغات اسالم   -46ماده  

 تطبیق دهند. با مفاد این دستورالعمل  را سال شرایط خود طی مدت یک اندموظف

 اند موظفکنند  فعالیت میها  دستگاه   سایربا مجوز  قرآن    مراکزی که با عنوان و موضوع  و  مؤسسات  - 47ماده  

این دستورالعمل،    طی مدت یک ابالغ  از  و    باسال  ارائه اسناد  و  این دستورالعمل  با مفاد  تطبیق شرایط خود 

  :کنندمدارک زیر، مجوز فعالیت از هیأت رسیدگی دریافت  

 . درخواست کتبی مبنی بر قرار گرفتن تحت نظارت هیأت رسیدگی –1

 . آگهی تأسیس مؤسسه مندرج در روزنامه رسمی-2

به جلسه مجمع عمومی    به همراه صورتو ارسال آن  اصالح اساسنامه مطابق با دستورالعمل جدید    –  3

 . هیأت رسیدگی

 . آخرین آگهی تغییرات ثبتی مؤسسه مبنی بر انتخاب هیأت مدیره و دارندگان امضاء مجاز-4

  . پروانه فعالیتمجوز یا تصویر آخرین  -5

  . هیأت رسیدگیمورد نیاز سایر مدارک  -6

بر          مشتمل  دستورالعمل  و    47این  در    35ماده  هیأت    هشتمینتبصره  مجوز جلسه  صدور   هماهنگی 

به تصویب رسیده و در سراسر کشور الزم االجرا بوده و جایگزین      1400/ 6/ 30در مورخ    ی مردمیقرآن  مؤسسات

. هر گونه شودمی  با موضوع یا عنوان فعالیت قرآن و عترت  های صدور مجوز به مؤسساتکلیه دستورالعمل

 مردمی  ی قرآن  مؤسسات  هماهنگی صدور مجوزتغییرات در این دستورالعمل منوط به طرح و تصویب در هیأت  

 . باشدمی

 ي مردمي ر مجوز مؤسسات قرآن هيأت هماهنگي صدو


