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  :مقدمه 

در توسعه و تعميق    دينی  هایپايگاه مؤثرترين  به عنوان يکی از    السالمعلیهممؤسسات فرهنگی قرآن و عترت  امروزه  
فرهيختگان و عالقمندان آستان مقدس كالم جمعی از  كه با حضور و فعاليت    شده جامعه محسوب  فرهنگ قرآنی  

جامعه نقشی اساسی  قرآنی در  ت بخشيدن به حركتهای  جهتالی فرهنگی و اعتقادی آحاد مردم و  در اعوحی  
، خود  پويايی و همچنين ارتقای توانمندی  ظ، حفارزشمند و مقدسيف  ظاام وبه منظور انج   مؤسسات قرآنیدارند.  

ها و فرآيندهای  برنامهتا سمت و سوی  فقی روشن از انتظارات جامعه و وضعيت مطلوب دارند  زمند الگو و انيا
تنظيم   را  خود  مربوطه  اقدامات  اثربخشی  و  كارآيی  نهايت  در  بخشند. را  و  نظام  بی  ارتقاء  بندی  تقسيمشک 

و خدمات مؤسسات بوده و تأكيد بر استمرار آن    هايکی از عوامل تأثيرگذار در كيفيت و تعالی برنامهمؤسسات  
انداز نظام مقدس اسالمی  های ترسيم شده در چشمنويد بخش دستيابی آنها به افقها،  در طول فعاليت تشکل

 است. 
با علم به سطح خدمات  ،  بندی مؤسسات، مخاطبان حقيقی و حقوقی آنها  تقسيمبا اجرای نظام  از سوئی ديگر  

 تعامل متناسب اقدام خواهند نمود. ق انتظارات خود از مؤسسه و  مؤسسه نسبت به تطبي
ميان دستگاه  اين  بهره در  و  ذيربط  های مسئول  تحليل وضعيت موجود مؤسسات مختلف،  نيز  بردار  و  با رصد 

و رفع موانع    های قرآنیارتقاء و كارآمدی تشکلهای قرآنی و  توسعه و تعميق فعاليت های مؤثرتری در مسير  گام
 برخواهند داشت.  ی آنهارو پيش

الذكر و تحقق اهداف  امر فوقدر راستای    ، از بدو تأسيس   السالمعلیهمبندی مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت    تقسيم 
 مؤسسات   تأسيس، فعاليت و تغييرات   دستورالعمل اجرائی، ضوابط و مقررات   11تبصره ماده  است كه    تکليفی   ، زير 

 نامه مربوطه الزامی دانسته است. نسبت به آن تأكيد و اجرای آن را مستند به شيوه   السالم علیهم   قرآن و عترتفرهنگی  
  السالم علیهم  با تصويب هيأت رسيدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت   رو تهيه و نامه پيششيوه   بدين منظور

سازی جهت  سازد بمنظور زمينه خاطر نشان می   الذكر گرديد. ضميمه دستورالعمل فوق   ء، االجرا بعنوان الحاقيه الزم 
و عترت  قرآن  فرهنگی  فعاليت مؤسسات  تجليل  السالم  علیهم   ارتقاء كيفی  رتبه فعاليت از  و  برتر، موضوع   بندی های 

 نامه ديگری تهيه و پس از تأييد هيأت رسيدگی عملياتی خواهد شد. مؤسسات طی شيوه 

 هيأت هماهنگي صدور مجوزمؤسسات قرآني مردمي   
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اهداف: -1ماده   

 السالم علیهمهای مؤسسات مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت های مطلوب در فعاليت تبيين افق ❖

   السالمعلیهمالگوسازی برای مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت  ❖

 های قرآنی مختلف فعاليت هایمديران حوزه های تخصصی الزم برای مؤسسين و تفکيک ويژگی ❖

 مؤسساتفعاليت  ارتقاء كيفی ❖

 شناخت وضعيت مؤسسات در هر مقطع از زمان   ❖

 ها و موضوع فعاليت هاتوانائیها، ظرفيتسسات بر حسب  احصاء مؤ ❖

 آگاهی از ميزان تحقق اهداف در توسعه كمی و كيفی مؤسسات ❖

 ارتقاء كارآمدی مؤسسات حركت در مسير تعالی و  سازی برای  و زمينه   ، ضعفها و قوتها فرصتها و تهديدها رصد   ❖

 آنها ويژگی مطابق بابا مؤسسات و اختصاصی  سازمان يافتهامکان تعامل ايجاد  ❖

 با سطح خدمات تناسبمؤسسات از مزايا و حمايتها م بهره مندی  ❖

    از سوی افراد غير متخصص در مؤسسات قرآنیو غيركارشناسانه  ضعيف از ارائه خدمات  ممانعت ❖

 منظور رفع آنهاه گيری بو جهت به سطوح مختلف مؤسسات استان هر  احصاء ميزان نيازمندی ❖
 

موسسات، نسبت به صدور   هيأت رسيدگی پس از بررسی توان و احراز امکانات انسانی و پشتيبانی  -2ماده  

 كند. اقدام می "تخصصی چند منظوره "و   "تخصصی تک منظوره"، "عمومی "مجوز با عناوين 

سال از فعاليت موسسه، با درخواست موسسه نسبت به ارتقاء گستره   2هيأت رسيدگی پس از گذشت    تبصره : 

زمان مذكور در موارد خاص به تشخيص هيأت رسيدگی، قابل تغيير خواهد    فعاليت آن اتخاذ تصميم خواهد كرد. 

 بود. 
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 : فعاليت مؤسسات حوزه و نوع -3ماده 

 : عمومی هاي مؤسساتفعاليت الف(  
 

 عنوان فعاليت فعاليت سطح  حوزه فعاليت

 آموزش عمومی  آموزشی

 ( تجويد نماز- خوانیفصيح  –روانخوانی    –روخوانی خوانی قرآن )صحيح

 ترجمه و مفاهيم عمومی قرآن 

 قرآن كريم   عمومیحفظ  

 خردساالن ويژه  آموزش قرآن  

 مناجاتخوانی، تواشيح، مديحه سرائی، وعظ و خطابه، اذان و  ابتهال، جمع 

 تجويد و صوت و لحن عمومی 

 ترتيل

 شرعی  احکام

البالغه، صحيفه سجاديه، حديث، سيره  های آموزشی دينی عمومی)نهج دوره 

 معصومين و ...( 

 تبليغی ترويجی 

برگزاری مسابقات و 
 سنجش معلومات قرآنی 

 عمومی قرآن كريم، هنری و ادبی تفسير  ،مفاهيم  ،قرائت  ، حفظ

جلسات و برگزاری  
 محافل 

كرسیمحافل   قرآن،  با  جشنانس  تالوت،  سوگواری های  تواشيح، ها،  ها، 

 و مديحه سرائی   اذان خوانی، ابتهال، جمع

عرضه محصوالت 
 قرآنی   - فرهنگی

 قرآنی  - عرضه محصوالت فرهنگی
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 : تخصصیچند منظوره هاي مؤسسات  فعاليت ب( 

 نوع فعاليت  سطح فعاليت  حوزه فعاليت

 تخصصی  آموزش یآموزش

 و هنرهای قرآن    عرب، علوم قرآن و حديث   ادبيات   زبان و ،  تفسير ترجمه، تدبر،  حفظ، قرائت،  

  فنون معارف اسالمیهای مختلف علوم و  در گرايش  ، ممتحن و داورمدرس  تربيت معلم،

 ئی گو  تفسير و روش  اسالمی تدريس و تبليغ علوم و معارف   روش تحقيق، 

 دينی مقاطع مختلف تحصيلی قرآن و  های تقويتی درس  كالس 

 قرآنیمجامع    و  ، محافلمراكزموسسات،   مديريت

 الهيات   های رشته  به مقاطع مختلف تحصيالت تکميلی در    های آمادگی جهت ورود  برگزاری كالس 

 روخوانی و روانخوانی  تربيت مربی 

های درسی، كتب و منابع آموزشی در حوزه علوم دينی و قرآنی ويژه تهيه و تدوين برنامه

 های حضوری و غير حضوریدوره

تبليغی 

 ترويجی 

 انتشارات 

 دينی و قرآنی و نشريات قرآن و عترت *   كتبچاپ و نشر قرآن كريم،  

 نويسی قرآن كريم كتابت و خوش

 و عترت   انتشار پوسترهای تبليغی در حوزه قرآن  چاپ و

 عترت   توزيع خدمات و محصوالت فرهنگی قرآن و   و  طراحی،توليد، انتشار

افزار، ابزار و وسايل های دينی و قرآنی همانند فيلم، نرمآموزشآوری  توليد و توزيع فن

 كمک آموزشی  

 ی قرآن و عترتهاجشنواره  ها وها، نمايشگاه ، همايشمسابقات

رسانی و اطالع

 ارتباطات

پايگاه اطالعتأسيس  مراكز  و  و عترتها  و    رسانی قرآن  معارف قرآن  ترويج  منظور  به 

 عترت و پاسخگويی به شبهات مربوطه * 

هنری های  فعاليت

 قرآنی 
 عترت   های هنری قرآن واجرای برنامه
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جلب مشاركت های 

مردمی و ارائه 

 خدمات اجتماعی 

 بستگی اجتماعی، مواسات و ... قرآنی در زمينه انفاق، احسان، همترويج معارف  

ريزان با هدف حمايت از های نيکوكاری و گلبرگزاری مراسم و جشناجرای طرح ها و  

 محرومان و آسيب ديدگان اجتماعی 

اجرای طرح در  محروم مشاركت  مانند  اجتماعی  و  های  زدايی  توزيع يت  و  آوری  جمع 

 ها ها و حمايتكمک

 پژوهشی
اجرای مديريت و 

 پژوهشی   هایبرنامه

  قرآنی  هایفعاليتتحقيقات در حوزه    و  انجام مطالعات

 علوم دينی و قرآنی تحقيقات در حوزه    و  انجام مطالعات

 تأليف، ترجمه و تدوين كتاب و مقاله در حوزه دين و فرهنگ، قرآن و عترت 

 ها و عرضه آن  های اطالعاتی مربوطبانکايجاد  و   آثار قرآنی  گردآوری

 *   و تحصيالت تکميلی تأسيس مؤسسات آموزش عالی  

 های تخصصی قرآن و عترت تأسيس كتابخانه

گردآوری، تأليف، تدوين مقاالت و ترجمه قرآن كريم و متون و كتب حوزه علوم قرآنی 

 بالعکس های خارجی و به زبان

 مديريتی
 ارائه خدمات

 1یمديريت

 *   تأسيس مدارس قرآنی

-های فرهنگی و قرآنی مؤسسات، نهادها و سازمانواحدها و برنامهمديريت    مشاركت يا

 های دولتی و غير دولتی

های ارتقاء شغلی و مهارتی، نظارت و ارزيابی دمات توانمند سازی، برگزاری دورهارائه خ

ذیعملکرد   مراكز  سفارش  به  روشموسسات  ارائه  و صالح،  مالی  اداری،  نوين  های 

 آموزشی به موسسات

 *  ارائه خدمات قرآنی به ساير كشورها

 ای خدمات مشاوره ای مشاوره

 )استعداديابی، تعيين سطح قرآنی و...(قرآنی  فرهنگی، دينی و  ارائه مشاوره در امور  

 2 های زندگی قرآنیمشاوره تربيتی، اخالقی، اعتقادی، مهارت

 تشکيل و تحکيم خانواده   ، زندگی قرآنی   های سبک  برگزاری كارگاه
 

توانند صرفاً به ارائه نمیهای قرآنی فعاليت داشته باشند و  موسسات ارائه دهنده خدمات مديريتی بايد حداقل در يکی از حوزه  -1
 خدمات مديريتی بپردازند.

 آمده است.شرايط اختصاصی تأسيس موسسه با موضوع مشاوره در ضميمه   -2
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 : تک منظوره تخصصیهاي مؤسسات  فعاليت ج( 

و پس از احراز صالحيت متقاضيان و مديران و تأييد هيأت   اين مؤسسات بنا به درخواست متقاضيان مؤسسه
فعاليت  يا بخشی از يک حوزه،  فعاليت مؤسسات چند منظوره تخصصی    هایصرفاً در يکی از حوزه   رسيدگی، 

 .  كردخواهند 

 عمومی نيز هستند.  های مؤسساتمؤسسات چند منظوره تخصصی مجاز به انجام فعاليت  -4ماده 

برای    : 1تبصره   در جداول  كه    و هر فعاليت ديگریمعين شده در جداول فوق  دار  های ستاره فعاليتمؤسسات 
قبل  بايد    ، های ديگر نيز داشته باشدمطابق مقررات قانونی نياز به اخذ مجوز از دستگاه و  مذكور درج نشده است  

 نسبت به اخذ مجوز الزم اقدام نمايند. از انجام آن 

 كند. معين می كشور سه سطح شهرستان، استان و در را گستره فعاليت مؤسساتهيأت رسيدگی    :   2  تبصره 

المللی  مؤسسات مجازند با كسب مجوز از هيأت رسيدگی، نسبت به ارائه خدمات خود به صورت بين  :   3  تبصره 

 اقدام كنند. 

 . كنندمؤسسات مجازند خدمات خود را در فضای حقيقی و مجازی ارائه  :   4تبصره  

تأييد هيأت رسيدگی  صورت فراهم آوردن شرايط   مؤسسات در  -5  ماده به  با  تغيير نوع و مجوز خود  ، قادر 
 هستند. 

مجاز  -6ماده   هزينه  ندمؤسسات  جبران  هيأت برای  تأييد  مورد  عرف  با  متناسب  شده،  ارائه  خدمات  های 

 شهريه دريافت كنند.  ، یرسيدگ
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 السالم علیهم ضويت و مديران عامل مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت  مؤسسان، متقاضيان ع اختصاصی  های    ويژگی   - 7ماده  

 عمومی:  مؤسساتعامل و مديران عضويت متقاضيان  موسسان، اختصاصیالف( شرايط 

 مالحظات  نحوه احراز  عناوين شرايط 

 شامل  

و  
ن 

سا
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ن  
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داشتتتتح يالتتتتاقل  ت ا ت    -1
 كارشناسي يا معادل آن

يا   ارائه م رك 
 گواهي رسمي

 باش : زير مجاز مي   اعضاي واج  شرايط *  ا   يالتاقل كارداني براي ا لات  
 جزء  رآن   10 افظان   ا      -1
 استاني و باالير دارن گان ريبه اول يا سوم مسابقال معتبر    -2
   سال فعالات مؤثر اجرايي يا آموزشي در مراكز رسمي  رآني   3دارن گان   ا      - 3
 سال سابقه مؤثر اجرايي يا آموزشي    3اعضاء و م يران مؤسسال  رآني با   ا      - 4
 نفر جمعات   20.000متقاضاان در شهرهاي كمتر از    - 5
 ل كشور متقاضاان در مناطق مالروم براساس فهرست وزار  -6
 اسايا  و م يران  رآني شاخص )بنا به يشخاص هاأل رسا گي(   -7

✓ ✓ 

خواني، يجوي  آشتتنا به فتتتا  -2
 مق مايي و درك مفاهام  رآن  

 ✓ ✓ ان . ها يعااح ش هنامه ا راز صق اتها در شاوهافراد معاف از آزمون آزمون مربوطه 

)آموزشي،  هاي  آشنايي با فعالات   –   3
 ( پژوهشي، يبلاغي و يرويجي 

متا به  انجام  
  ضوري 

 ✓ ✓ 

 معتبر  گواهيارائه   سابقه فعالات هاي  رآني -4

و  1 مؤسساح  كلاه  براي  رسمي  رآني  مراكز  در  معتبر  فعالات  سابقه  سال 
هاي  متقاضاان عضويت و اشراف   ا   يك نفر از مؤسساح در زمانه فعالات

براي م يرعام   اختتاصي پاشنهاد ش ه در   اساسنامه مؤسسه. سابقه فوق 
 گاري خواه  ش ()موارد خاص در هاأل رسا گي يتمام  سال باش .2باي    ا    

✓ ✓ 

 معتبر  گواهيارائه   يوانمن ي اداره مؤسسه -5
هاي پاشنهادي  سال سابقه م يريت معتبر در زمانه   ا   يکي از فعالات1

 ✓ --  گاري خواه  ش ( )موارد خاص در هاأل رسا گي يتمام  در اساسنامه مؤسسه

آشنائي با اهم  واناح موضوعه    -6
به  وزه  رآن   مربوط  مقررال  و 

 كريم

 بولي در آزمون  
 مربوطه 

 ✓ ✓  بولي در آزمون م يريتي وفق منابع از پاش يعااح ش ه

امکانال    -7 يأماح  يوان 
 افزاري و مکان شام : سخت 

* ا امتگاه  انوني مؤسسه:   ا    
متر مربع و يك   30داراي مسا ت  

 اياق اداري در اختاار  
* امکانال اداري، آموزشي و ساير  
 امکانال متناسب با  وزه فعالات 

با ارائه م ارك    -1
 الزم

بازدي  از مکان    -2
و يجهازال آن و  
انجام يالقاقال و  
متا به با  
 متقاضاان 

يوان   داشتح  ارائه  صرف  ب و  در  بالقوه  صورل  به  امکانال  و  مکان  يأماح 
درخواست كافي است لکح متقاضاان باي  پس از اخذ موافقت اصولي، نسبت  

 به يأماح مال  دفتر مؤسسه ا  ام نماين .
✓  -- 



 

 :  هماهنگی هيأت امضاء اعضاء 
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 منظوره تخصصی:   و چندمنظوره  تکب( شرايط اختصاصی متقاضيان و مديران مؤسسات 

 مالحظات  احراز نحوه   عناوين شرايط 

 شامل
و  

ن 
سا

ؤس
م

ن  
ضيا

قا
مت

ت 
وي

ض
ع

ل  
ام

رع
دي

م
 

داشتتتح يالتتتاقل   ا     -1
 كارشناسي يا معادل آن

يا   ارائه م رك 
 گواهي رسمي

 باش : مجاز ميزير    اعضاي واج  شرايطكارداني براي ا لات  *  ا   يالتاقل  
 جزء  رآن   10 افظان   ا      -1
 مسابقال معتبر استاني و باالير دارن گان ريبه اول يا سوم    -2
   سال فعالات مؤثر اجرايي يا آموزشي در مراكز رسمي  رآني   5دارن گان   ا      - 3
   سال سابقه مؤثر اجرايي يا آموزشي   4اعضاء و م يران مؤسسال  رآني با   ا      - 4
 نفر جمعات   20.000متقاضاان در شهرهاي كمتر از    - 5
 مالروم براساس فهرست وزارل كشور متقاضاان در مناطق    -6
 اسايا  و م يران  رآني شاخص )بنا به يشخاص هاأل رسا گي(   -7

✓ ✓ 

خواني، يجوي   آشتنا به فتتا  -2
 ✓ ✓ ان . ها يعااح ش هنامه ا راز صق اتها در شاوهافراد معاف از آزمون آزمون مربوطه  مق مايي و درك مفاهام  رآن  

هاي  با فعالات آشنايي كافي    –   3
پژوهشي  و  )آموزشي،  يبلاغي   ،

 ( يرويجي 

متا به  انجام  
 ✓ ✓   ضوري 

 معتبر  گواهيارائه   سابقه فعالات هاي  رآني -4

سال سابقه فعالات معتبر در مراكز رسمي  رآني براي كلاه مؤسساح و  5/1
هاي    زمانه فعالاتمتقاضاان عضويت و اشراف   ا   يك نفر از مؤسساح در  

اختتاصي پاشنهاد ش ه در اساسنامه مؤسسه. سابقه فوق براي م يرعام  باي   
 سال باش .   3  ا    

✓ ✓ 

 معتبر  گواهيارائه   يوانمن ي اداره مؤسسه -5
فعالات  3  -1 از  يکي  زمانه   ا    در  معتبر  م يريت  سابقه  هاي  سال 

 پاشنهادي در اساسنامه مؤسسه 
 يوانمن ي جذب عوام  متختص در  وزه هاي مربوط   -2

 -- ✓ 

اهم  واناح    -6 با  آشنائي 
به   مربوط  مقررال  و  موضوعه 

  وزه  رآن كريم

 بولي در آزمون  
 ✓ ✓  بولي در آزمون م يريتي وفق منابع از پاش يعااح ش ه مربوطه 

امکانال    -7 يأماح  يوان 
 افزاري و مکان شام : سخت 

مؤسسه:   ا امتگاه  انوني   *
داراي مسا ت   متر    30  ا   

 مربع و يك اياق اداري در اختاار  
و   آموزشي  اداري،  امکانال   *

  موضوع ساير امکانال متناسب با  
 متوب   فعالات

با ارائه م ارك    -1
 الزم

بازدي  از مکان    -2
و يجهازال آن و  
انجام يالقاقال و  
متا به با  
 متقاضاان 

داشتح   ارائه  صرف  ب و  در  بالقوه  صورل  به  امکانال  و  مکان  يأماح  يوان 
درخواست كافي است لکح متقاضاان باي  پس از اخذ موافقت اصولي، نسبت  

 به يأماح مال  دفتر مؤسسه ا  ام نماين .
✓  -- 

توسط هيأت های قرائت، مفاهيم و مديريت(  الذكر )مشتمل بر آزمونهای مندرج در جداول فوق آزمون:  1  تبصره 

   خواهد شد.   رسيدگی اخذ خواهد شد و در صورت نياز تفويض

فرهنگ و ارشاد    از وزارت معتبر    نامه دارای پروانه فعاليت كه قبل از تصويب اين شيوه قرآنی  مؤسسات  :  2تبصره  

اعضاء و مديران خود با تمامی  ند در زمان تمديد نسبت به تطبيق  ا موظف د  ان اسالمی و يا سازمان تبليغات اسالمی بوده 

 .  ها را مستثنی كند شرايط و ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمايند مگر در موارد خاص كه هيأت رسيدگی آن 



 

 :  هماهنگی هيأت امضاء اعضاء 
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مربوطه تخصص داشته    حوزه بايد يک نفر از اعضا در  حوزه فعاليت  برای هر    در موسسات تخصصی :  3تبصره  

برای ارائه خدمات مديريتی وجود يکی از اعضا دارای شرايط الزم )دانش آموخته رشته مديريت يا حقوق،    باشد. 

 متناسب با نوع خدماتی كه ارائه می كند( الزامی است. 

و    :4تبصره   ويژه موسسان، متقاضيان عضويت  با ساختار هيأ اين شرايط  نيز  ت  مديران عامل موسسات  و  امنايی 

 باشد. مل موسسات با ساختار عضو پذير می موسسان، اعضای هيأت مديره و مديران عا 

مؤسسات   هيأت هماهنگی صدور مجوزجلسه    هشتميندر  تبصره    9ماده و    8مشتمل بر    نامهشيوه اين    - 8ماده  

هر گونه تغييرات در    باشد. میاالجرا    سراسر كشور الزمبه تصويب رسيد و در    1400/ 6/ 30مورخ    ، قرآنی مردمی

 باشد. هيأت میاين منوط به طرح و تصويب در  نامهشيوه اين  

 

 هيأت هماهنگي صدور مجوزمؤسسات قرآني مردمي    

 


