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   شعب  تأسیسشیوه انمه  

   آن وعترتقرفرهنگي مؤسسات 
 

 

دستورالعمل اجرائي، ضوابط و مقررات تأسیس، فعالیت و   3) پیوست شماره 

 تغییرات مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت ( 

 

 

 

 1400    شهریور
 هيأت هماهنگي صدور مجوز مؤسسات قرآني مردمي 
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 مه: قدم 

عترت   و  قرآن  معارف پایگاه بعنوان    السالمعلیهممؤسسات فرهنگی  و  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  در  مؤثر  های 

عترت   و  در  و    السالمعلیهمقرآن  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  اراده  برای طلبی  مشارکت  تجليگاه   مردم 

با داشتنمیهای فرهنگی کشور،  زیرساخت  توسعه و  توانند  فعاليت،   مجوزدریافت    با  ، ظرفيت   استعداد 

 . عرضه کنندکشور مختلف در نقاط هدف  هایگروه همه به  خدمات خود را 

 است.  رسيده تهيه و به تصویب هيأت رسيدگی   این منظوررو برای تحقق نامه پيششيوه 
 

 چارچوب ر  توانند د های خود می جهت توسعه فعاليت  السالمعلیهممؤسسات فرهنگی قرآن و عترت    -1  ماده 

انجام فعاليت در نسبت به    شعبه اندازی  ، با راه و مفاد اساسنامه خود  نامهن جاری، ضوابط این شيوه قواني

 محلی غير از دفتر اصلی مؤسسه اقدام نمایند. 

 ها نيز جاری است. : کليه قوانين و مقررات جاری بر مؤسسات، بر شعبات آن1تبصره 

اساس  که شعبه مؤسسه  : در صورتی  2تبصره   ننماید مقررات جبر  اساسنامه مؤسسه عمل  مفاد  و  اری 

 ها اتخاذ تصميم خواهد شد. خصوص آن نامه نظارت در مطابق شيوه 

عبارت  -2ماده   مرکزیا  شعبه:  از  اداری  ست  یا  رسيدگی  عملياتی  -اداری  هيأت  مجوز  با  شده   ، ثبت 

مؤسسه    متعلق ضوابطبهره   کهبه  جاری،  قوانين  طبق  آن  از  شيو  برداری  اساسنامه ه این  مفاد  و  نامه 

 باشد. می مؤسسه اقامتگاه قانونیغير از  در شهر مؤسسه

 باشد.  شعبهدر اختيار  و فقط  هر شعبه باید همانند دفتر مؤسسه، اختصاصی محل: 1تبصره 

تواند داشته باشد ليکن تعداد شعبات موسسات در : هر موسسه در هر شهر تنها یک شعبه می  2تبصره  

 ه مستثنی بوده و با نظر هيأت رسيدگی خواهد بود. این قاعد شهرها از کالن

می:  3  تبصره  محل  موسسه  شهر  جغرافيایی  حوزه  در  مک  ، خود  اقامتتواند  مجوز اندر  با  مختلف  های 

و در خارج از شهر محل اقامت خود صرفاً فعاليت در قالب شعبه مجاز خواهد   کندفعاليت    هيأت رسيدگی 

در قالب   نامهاز تصویب این شيوه   سال بعد  5يت موسسه حداکثر تا  وجود فعالمه مراکز  صورتی ک  بود. در

 . شدخواهد تلقی شعبه ثبت نگردد، فعاليت در آن مراکز با رعایت مفاد فوق غير مجاز 

 یا مدیر عامل موسسه باشد. دیگر  یر شعبهزمان مدتواند هممدیر شعبه نمی: 4 تبصره 
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قانو  -3ماده   فمسئوليت  فعاليت    بعاليت شعنی  مراکز  مؤسسهو  عهده  و    به  و  بوده  اختيارات  و  حدود 

سوی  آن  خدماتميزان   می   مؤسسه  از  مدیر شعب  . شودتعيين  اختيارات  موسسهحدود  طرف  از  باید   ه 

ت تواند از نوع و گستره فعالي شعبه نمی  نوع و گستره فعاليت  پيشنهاد و به تأیيد هيأت رسيدگی برسد. 

را در دفاتر قانونی  و مراکز فعاليت یدادهای مالی شعباست کليه رو ظفمؤسسه موبيشتر باشد.  مؤسسه

  خود منعکس نماید. 

 تأسيس شعبه: مدارک الزم جهت  -4ماده 

ت مدیره  أار تاسيس شعبه در اساسنامه به هيدر صورتی که اختي)  جلسه مجمع عمومیتصور  -1

هيداده   توسط  صورتجلسه  تنظيم  باشد  مدیره أشده  شعبهمبن  (ت  تأسيس  تصویب  بر  ذکر    ی  با 

 مدیر شعبه مشخصات نشانی و 

 مدیر شعبه  تصویر شناسنامه و کارت ملی -2

 مدیر شعبه  تصویر آخرین مدرک تحصيلی -3

 )ویژه آقایان( مدیر شعبه  تصویر مدرک مربوط به نظام وظيفه  -4

 مدیر شعبه  اصل گواهی عدم سوء پيشينه مؤثر کيفری -5

 استی مدیر شعبه استعالم حره نتيج  -6

 مدارک مربوط به مکان شعبه  -7

 مراحل تأسيس شعبه: -5ماده 

نامه  همراه معرفیبه    مؤسسهاصلی    حلم  یهابه اداره ثبت شرکت   الذکرفوق جلسه  صورت  ارائه  -1

 هيأت رسيدگی. 

روز  -2 در  شعبه  تأسيس  آگهی  رسمینشر  تأیيد    ، نامه  صورت  ثبت  در  مرجع  سوی  از  مدارک 

 . هارکتش

ن آگهی  اعالرسمی    به همراه روزنامه  -ممهور به مهر مرجع ثبت  -جلسه  ارسال تصویر صورت  -3

 . فعاليت شعبه  صدور مجوز جهت ، به هيأت رسيدگیبه تأسيس شع 

 

ایجاد شعبه یا اجرای برنامه در خارج از کشور و یا هرگونه تعامل و مبادله کاال و خدمات با مراکز   -6ماده  

ط مؤسسات، پس از انجام تمهيدات الزم از سوی مؤسسه مربوطه با تأیيد توس  و مجامع خارج از کشور

از کشور و درج آن در اساسنامه و موافقت   هيأت رسيدگی و گسترش حوزه عمليات مؤسسه به خارج 

 مراجع قانونی ممکن خواهد بود. 

امل مؤسسه ر عمؤسسه انتخاب و زیر نظر مدی   (هيأت مدیره مجمع عمومی/  )مدیر شعبه توسط    -7ماده  

می وظيفه  میانجام  مؤسسه  شعبه  مدیر  شرایط  بایست  نماید.  اختصاصی  عمومی  واجد  عامل و   مدیر 
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ب  مربوط  مؤسسه وی  مدارک  و  تأسه  باشد  درخواست  شعبه، هنگام  احراز   يس  جهت  مؤسسه  سوی  از 

 به هيأت رسيدگی تحویل گردد.  صالحيت

بر    نامه شيوه این    -8ماده   و    8مشتمل  صدور مجوز    هماهنگی جلسه هيأت    هشتمين در  ره  تبص   6ماده 

هر   باشد. می االجرا   به تصویب رسيده و در سراسر کشور الزم  1400/ 6/ 30در مورخ قرآنی مردمی مؤسسات 

 باشد. می   مذکور منوط به طرح و تصویب در هيأت   نامه شيوه گونه تغييرات در این  

 ر مجوزمؤسسات قرآني مردمي صدو هيأت هماهنگي 


