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فرهنگی قرآن و   مؤسسات تأسیس، فعالیت و تغییرات دستورالعمل اجرائی، ضوابط و مقررات 21ماده مستند به 

و    مؤسساتاین  واجد شرایط بودن مؤسسین، مدیران و متقاضیان عضویت در  ضرورت  مبنی بر    السالم علیهم  عترت

احراز  بندی مؤسسات،  تقسیمنامه  الذکر همچنین شیوه این شرایط در دستورالعمل فوق  تبیین شرایط و  نحوه 

حاضر به نامه  شیوه   موضوعی است کهها،  و معافیت افراد خاص از ارائه برخی مدارک و آزمون   صالحیت مذکور

  آن پرداخته است. 

)با ساختار هیأت امنائی( و نیز تمامی مؤسسین    فرهنگی قرآن و عترتمتقاضیان عضویت در مؤسسات    -1ماده  

واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دستورالعمل    باید انواع مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت  مدیران    و

بیرخانه هیأت رسیدگی به دبندی بوده و مدارک الزم را جهت احراز صالحیت  نامه تقسیمصدور مجوز و شیوه 

 ارائه کنند. 

دستورالعمل    متقاضیان وفق ضوابط مندرج در   های عمومی و اختصاصی احراز صالحیت ها و  مسئولیت استعالم :  1تبصره   

 باشد. هیأت رسیدگی می الحاقی بعهده  های نامه و شیوه الذکر  فوق 

یکن  ، عضویت و یا مدیریت فرد مربوطه کان لم  احراز شده   فقدان یا سلب هر یک از شرایط در صورت اثبات    :2  تبصره

ه معرفی فرد جایگزین  مطابق دستورالعمل مورد اشاره و اساسنامه مؤسسه نسبت ب   مؤسسه موظف است  تلقی شده و 

 . اقدام کند 

ها  آنحراستی  پاسخ استعالم    و مشروط به این که  عنوان شده های  زمان تصدی سمتافراد ذیل در    -2ماده  

 هستند: ارائه گواهینامه عدم سوء پیشینه کیفری معاف  از ، باشد مورد تأیید

رؤسای سه قوه، اعضای شورای نگهبان، کلیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاورین مقام معظم رهبری، 

اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، اعضای شورای توسعه  نمایندگان ولی فقیه در استانها و نهادها، ائمه جمعه،  

دادستان کل کشور و مراکز استانها، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس فرهنگ قرآنی،  

دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مدیران و اساتید  

  گردند و معاونین نصوب می توسط مقام معظم رهبری م های علمیه، رؤسای نهادها و سازمانهایی که  رسمی حوزه 

رؤسای سه قوه، استانداران و معاونین آنها، فرمانداران،  رسمی و قانونی  آنها، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران  

و اعضای    ای دولتی، امیران و سرداران نیروهای مسلح ها )صف و ستاد( و سازمانه شهرداران، مدیران کل وزارتخانه 
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معاف    های مذکور از ارائه گواهینامه عدم سوء پیشینه کیفری دانشگاههای دولتی در زمان تصدی سمت هیأت علمی  

 باشند. می 

جهت اخذ    هموسسیا مدیر  اشخاص مذکور باید تحت عنوان شخصیت حقیقی خود به عنوان عضو    : 1تبصره   

 اقدام نموده باشند. مجوز مؤسسه 

های سمت   رائه گواهی اشتغال در ا به هنگام درخواست تأسیس مؤسسه، نسبت به  اشخاص مذکور باید    :2تبصره  

 . اقدام کنند مذکور

شورای عالی    )موضوع مصوبات  5تا    1  حفظ، قرائت و تدریس درجاتمدرک تخصصی    دارای  افراد  :3تبصره  

دارندگان تدریس قرآن کریم و  سابقه  سال    10قرآنی با بیش از    مدرسان،  فرهنگی و شورای توسعه فرهنگ قرآنی(

  های از شرکت در آزمون    - مورد تأیید ستاد عالی مسابقات کشور   – های اول تا سوم مسابقات رسمی قرآن کریم  رتبه 

 تخصصی معاف هستند. 

های تخصصی حدنصاب الزم را کسب متقاضی عضویت و یا مدیریت در مؤسسه، در آزمونچنانچه  :  4تبصره  

 ننماید پس از گذشت سه ماه از تاریخ آزمون، امکان شرکت مجدد در آزمون مربوطه را خواهد داشت. 

دبیرخانه هیأت رسیدگی عنداللزوم نسبت به استعالم صالحیت متقاضیان تأسیس مؤسسه، اعضاء و   :5تبصره 

 نماید. مدیران مؤسسات از مراجع ذیصالح اقدام می

 موارد خاص جهت اعالم نظر به هیأت رسیدگی ارجاع خواهد شد.  :6تبصره 

.  شودمیو نگهداری  متقاضیان، اعضاء و مدیران مؤسسات محرمانه تلقی شده    مدارکاطالعات و  تمامی    -3ماده  

با  ا اطالعات صرفاً  یا   موافقتین  قرار خواهد  رسیدگی  دبیر هیأت    رئیس  مراجع مسئول  و  اختیار اشخاص  در 

  گرفت. 

مؤسسات هماهنگی صدور مجوز  جلسه هیأت    هشتمینر  تبصره د  8ماده و    4مشتمل بر    نامهشیوه این    -4ماده  

تأسیس، فعالیت    دستورالعمل اجرائی، ضوابط و مقررات  بهبه تصویب رسیده و    1400/ 6/ 30  در مورخ  قرآنی مردمی  

تغییرات و عترت  و  قرآن  فرهنگی  تغییره  . منضم گردید  مؤسسات  گونه  این شیوه   ر  و    نامهدر  به طرح  منوط 

 باشد. مذکور میتصویب در هیأت 

 قرآني مردمي  مؤسساتهماهنگي صدور مجوز هیأت 


