
 
 

  آیین نامه شرح وظایف

 کمیته های تخصصی هیئت مدیره  

 اتحادیه کشوری موسسات و تشکل های قرآن و عترت  
 

 

 

نامه آیین  30براساس مصوب هیئت مدیره اتحادیه کشوری موسسات و تشکل های قرآن و عترت کشور و در اجرای ماده    مقدمه : 

کمیته های تخصصی شامل کمیته طرح و برنامه،   کشوری موسسات و تشکل های قرآن و عترتمدیره اتحادیه  داخلی هیئت 

ته بانوان و کمیته نخبگان قرآنی  براساس این آیین نامه که به تصویب هیئت  کمیته آموزش و پژوهش، کمیته تبلیغ و ترویج، کمی

 اداره و فعالیت خواهند کرد.  ، ه اتحادیه کشوری رسیده است تشکیلمدیر

 

 
 

 کلیات

به عنوان و اخذ تصمیمات کارشناسی متقن    هاتر فعالیتتر و جامعدقیق  ریزی برنامهکمیته های پنجگانه فوق به منظور  :  1اده م 

 نها منوط به تصویب هیات مدیره اتحادیه کشوری خواهد بود.آبازوان مشورتی هیئت مدیره اتحادیه تشکیل شده و تصمیمات  

 تبصره: کمیته ها می توانند عندالزوم برای موضوعات خاص و تخصصی کارگروه با مدت زمان معین تشکیل دهند.

 

نفر عضو شامل حداقل سه نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره به انتخاب خود عضو و سه نفر از مدیران   7دارای    یتههر کم  :2ماده  

 عامل استانها و یک صاحب نظر در حوزه تخصصی آن کمیته خواهد بود.

آن، تجلیل شدگان نفر خواهند بود که از بین دارندگان عنوان خادمان قر  9در کمیته نخبگان تعداد صاحبنظران عضو    : 1تبصره

 در مراسم تکریم چهره های قرآنی و پیشکسوتان قرآنی استانها به پیشنهاد کمیته و تصویب هیئت مدیره انتخاب خواهند شد.

 مدیرعامل اتحادیه کشوری با حق رای عضو همه کمیته ها می باشد. :  2تبصره

 

داوطلبان با رای اکثریت اعضای اصلی هیئت مدیره در  مدیران  سه مدیرعامل عضو هر کمیته از میان  عضو صاحب نظر و  : 3ماده

 . هر کمیته انتخاب خواهد شد

 

کمیته ها دارای یک رییس و یک دبیر خواهند بود که در اولین جلسه هر کمیته  از بین اعضای اصلی هیات مدیره عضو :  4ماده 

 هر کمیته انتخاب خواهند شد.



سال و تا پایان دوره هیئت مدیره انتخاب خواهند شد و در صورت استعفا  یا عدم شرکت    3اعضای کمیته ها برای مدت  : 5ه  ماد

 در جلسات عضو جدید جایگزین خواهد شد.

 

هر ماه در روز تشکیل جلسه هیئت مدیره و قبل از آن به مدت حداقل دو ساعت تشکیل می شود و جلسات کمیته ها  :  6ماده  

  زمان و ساعت آن با موافقت اعضای آن تعیین خواهد شد.که  صورت مجازی برگزار خواهد شد   ول ماه یک جلسه نیز به در ط

 تشکیل جلسات فوق العاده یا افزایش جلسات غیرحضوری با موافق اعضا بالمانع خواهد بود. 

 برسانند.   اعضای خودهر شش ماه تهیه و به اطالع  را  : کمیته ها موظف اند جدول زمان جلسات خود  1تبصره

: شرکت اعضای اصلی هیئت مدیره عضو کمیته ها در جلسات کمیته ها حضوری است و سایر اعضا عندالزوم می توانند 2تبصره

 به صورت مجازی شرکت نمایند.

 

جلسه متناوب در هر سال به منزله استعفاء از کمیته تلقی و عضو جدید    5  ه متوالی و غیبت غیر موجه بیش از سه جلس: 7ماده

 جایگزین خواهد شد.

تبصره: خروج از هیئت مدیره یا مدیرعاملی استان به منزله خروج از کمیته بوده و عضو جدید وفق مفاد این آیین نامه انتخاب  

 خواهد شد. 

 

 عهده دبیر و در غیاب وی به عهده یکی از اعضا به انتخاب رئیس است. تهیه و تنظیم صورت جلسات به  : 8ماده  

 

و نسخه دیگری برای رییس نگهداری  ته  ییک بایگانی حاوی کلیه صورت جلسات و سایر مستندات نزد رییس  یا دبیر کم:  9ماده  

 هیئت مدیره و مدیرعامل ارسال می شود. 

 

دریافت نخواهند    کمیته ها   در  خود  کار  و   سمت  بابت   ی االزحمهحق  یا   حقوق  اعضا : حضور در جلسات کمیته ها افتخاری و  10ماده 

 کرد.

 

 

 

 کمیته ها  وظایف شرح

 : کمیته های پنجگانه دارای وظایف کلی زیر می باشند.11ماده 

 به منظور تشکیل کارگروه های تخصصی ط  ز نیروهای قرآنی آشنا و مرتبشناسایی و دعوت ا -1

 کمیته مشارکت در تعیین اهداف و استراتژی های کالن اتحادیه قرآنی در حوزه تخصصی     -2

 با همکاری اتحادیه های استانی    کمیته هامطالعه میدانی و جمع آوری اطالعات مورد نیاز مرتبط با     -3

  هااستان  درتخصصی از    کمیتهمسائل مرتبط با      ی ازبه منظور تعیین آگاهبا مدیرعامل اتحادیه استانی  هماهنگی   -4

 و شناسایی فرصت های بهبود  میتهطرح ریزی و برگزاری جلسات هم اندیشی با مسئولین مرتبط با حوزه تخصصی ک   -5

 و عندالزوم با دعوت از صاحبنظرانبه صورت مداوم    میتهبرنامه ریزی تشکیل جلسات هر ک   -6

 

 



 کمیته به شرح زیر است:: شرح وظایف اختصاصی هر  12ماده 

 وظایف کمیته طرح و برنامه: اهداف و     1  - 21

مطابق سند منشور توسعه فرهنگ قرآنی و اسناد سه گانه و مصوب شورای   راهبردی های  برنامه  و   تدوین استراتژی -1

 مذکور

 اساس بر  الزم  های   برنامه  تدوین   و   موجود  امکانات و  ها   ظرفیت  به   مربوط  اطالعات  و آمار  تحلیل  و   تجزیه   و  بررسی -2

 ها  اولویت

 براساس اسناد باالدستی قرآنی کشور  آن  اجرائی  های  روش  طرح ها و برنامه ها و   بررسی -3

  امور تشکلها و موسسات   وتوانمندسازی  سازی   استاندارد  زمینه  نیازها در  بررسی و  مطالعه -4

 ایجاد سازکار سطح بندی و رتبه بندی موسسات، تشکل ها، مدیران و مربیان و فعالیت های قرآنی   -5

 تنظیم مکانیزم های نظارت و ارزیابی موسسات و تشکل ها  -6

 بررسی جامع  مشکالت و چالش های موسسات و تشکلها و ارائه راهکارهای برون رفت از آنها -7

 .مربوطه  های   برنامه  اجرای و  تدوین   رد  سایر کمیته ها  با  همکاری  و  هماهنگی -8

 انجام سایر امور محوله از سوی هیئت مدیره و مدیرعامل -9

 

 و پژوهش  وظایف آموزشاهداف و   2- 21

و ارائه   اتحادیه  های قرآنیدر حوزه فرآیند آموزش و در چارچوب سیاست   اتحادیهتعیین اهداف و استراتژی های کالن     -1

 ها و اخذ تایید این اهداف  و استراتژی  هیئت مدیره   اهداف و استراتژی های پیشنهادی  به

  استاننیاز سنجی و تعیین اولویت های  آموزشی هر  -2

سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی به   ،یند آموزش، در استان هاآشناسایی فرصتهای موجود در حوزه فر    -3

 منظور ایجاد و توسعه همکاری با این سازمان ها 

 استانی  از طریق اتحادیه های    استان ها  تهیه بانک جامعه مدرسین و مربیان قرآنی فعال در سطح -4

 بندی مدرسین و مربیان قرآنی  یابی و رتبهایجاد ساز و کار ارز   -5

برداری فعاالن قرآنی، مدیران و همچنین حرکت تدوین سرفصل های مشترک آموزشی جهت ارتقاء سطح عملکرد و بهره -6

 در راستای بهبود روش ها و فعالیت ها   سیاست های تعیینی و تصویبی هیئت مدیرهمتناسب و هم جهت با  

مردمی استان ها و سایر تشکلهای قرآنی نظیر  خانه های قرآن   مدیران موسسات قرآنیشی  شناسایی نیازمندیهای آموز -7

 برنامه ریزی به منظور اجرای آموزش های شناسایی شده  شهری و روستایی و

 استان هابرنامه ریزی جهت ارتقاء سطح شایستگی مدیران و مربیان مرتبط با فعالیت های قرآنی در   -8

ارائه اهداف و استراتژی  اتحادیه    کالن  های  استراتژی   و   اهداف  تعیین   -9 های پیشنهادی به در حوزه فرایند پژوهش و 

 و اخذ تایید این اهداف و استراتژی ها   هیئت مدیره

 در سطح کشور های دینی و قرآنی    تعیین اولویت های پژوهشی مورد نیاز فعالیت  و  نیازسنجی  هاضرورت  شناسایی   -10

 استان ها و تعامل با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی شناسایی پژوهشگران حوزه قرآن از طریق ظرفیت های قرآنی     -11

 بندی پژوهشگران شناسایی شدهایجاد ساز و کار ارزیابی و رتبه -12

 با توجه به گزارش عملکرد اخذ شده از ایشان   اتحادیه   با همکاری   استان هاتعیین اولویتهای پژوهشی    -13



شناسایی توانمندیها و فرصت های پژوهشی موجود در سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی به منظور ایجاد    -14

 و توسعه همکاری با این سازمان ها 

اتحادیه های استانی و راه اندازی سامانه های   از طریق  ور  در سطح کش  تهیه بانک اطالعاتی جامع پژوهشگران فعال   -15

  مربوطه

 بندی پژوهشگران شناسایی شده طرح ریزی و اجرای سازوکار ارزیابی و رتبه   -16

 

 : وظایف کمیته تبلیغ و ترویجاهداف و    3- 12

های پیشنهادی در حوزه فرایند تبلیغ و ترویج  و ارائه اهداف و استراتژی اتحادیهتعیین اهداف و استراتژی های کالن    -1

 و اخذ تایید این اهداف و استراتژی ها   هیئت مدیره به  

با توجه به گزارشات عملکرد   اتحادیه های استانی  با همکاری  استاننیازسنجی و تعیین اولویت های تبلیغی و ترویجی هر   -2

 اخذ شده از ایشان 

 در دوره های سه ماهه  اتحادیه  مه های تبلیغی و ترویجی  برناارائه   -3

 های محوری کشوری را  دارا می باشند که قابلیت تبدیل به برنامه  یشناسایی برنامه های تبلیغی و ترویج -4

ها مهشده  در حوزه تبلیغ و ترویج و اعالن این برنا   اعالمی و احصاء  هایهای کالن با توجه به برنامهتهیه فهرست برنامه   -5

 استان ها به  

   ملیهماهنگی و برنامه ریزی برنامه های تبلیغی و ترویجی کالن در سطح   -6

های مختلف فرهنگی، هنری، آموزشی با رویکرد قرآنی با مشارکت و برنامه ریزی و تالش در جهت برپایی جشنواره   -7

 حضور تشکلهای قرآنی ویژه اتحادیه های استانی 

 پایی نمایشگاه ها و مسابقات از طریق بر  استان هاارائه توانمندیها و دستاوردهای قرآنی   برنامه ریزی و تالش در جهت   -8

 استانی    اتحادیه های   و   اتحادیه کشوری  تهیه و توزیع اقالم تبلیغاتی متناسب با اهداف تبلیغی -9

برنامه ریزی به منظور تعامل با دستگاه های قرآنی و نهادهای فرهنگی به منظور انجام برنامه های تبلیغی و ترویجی به  -10

 صورت مشترک 

 
 

 اهداف و وظایف کمیته بانوان: 4- 12

 مشارکت و تعامل همه جانبه با عناصر و اعضای اتحادیه کشوری در جهت رشد و اعتالی فعالیت های قرآنی  -1

 شناسایی و آموزش و بستر سازی فعالیت های خواهران در حوزه های مختلف مرتبط با قرآن و عترت  -2

 ارائه طرح ها و برنامه های ویزه امور بانوان جهت فضا سازی مفید و موثر قرآنی -3

ی قرآنی  حضور و هماهنگی و انسجام عالمانه و موثر بانوان در حوزه های مختلف قرآن و عترت با هدف تحقق سبک زندگ -4

 در عرصه های فردی و اجتماعی

پیگیری اهداف  و ماموریت های ابالغی معطوف به اساسنامه اتحادیه کشوری و برجسته سازی فعالیت های قرآن و  -5

 عترت بانوان 

 همفکری و مشارکت و ارائه رابردها و راهکار های مبتنی بر طرح و برنامهو بودجه اتحادیه  -6

 فعالیت های قرآن و عترت در حوزه بانوان ارزشگذاری و ارزشیابی   -7

تهیه و تولید متون و منابع مورد نیاز بانوان قرآنی و معرفی سایت ها و منابع مفقد ویزه مدیران و فعاالن قرآنی موسسات  -8

 کشور



 تشکیل همایش ها محافل و نشست های قرآن و عترت بانوان  -9

 نوزه بانواتهیه شاخص ها و سنجه ها و ایین نامه های مورد نیاز ح -10

 

 اهداف و وظایف کمیته نخبگان قرآنی  5- 31

بردی برای حضور موثر موسسات  در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در عرصه هبررسی راهکار های قانونی و را -1

 فعالیت های قرآنی 

 بررسی راهکارهای تامین منابع مالی پایار برای پشتیبانی از فعالیت موسسات قرآنی  -2

 موثر در رتبه بندی موسسات قرآنی بررسی مولفه های   -3

 ذار توزیع منابع و کمک های دولتی و غیر دولتی در میان موسساتگبررسی اولویت ها و راهکارهای منطقی و اثر -4

 بررسی اولویت های کاری موسسات قرآنی در حوزه های آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج و آموزش عالی و پژوهش  -5

 و نیاز های تقنینی موسسات قرآنی   ز موسسات قرآنی شناسایی خالء های قانونی حمایت ا -6

 بررسی چشم انداز توسعه کمی و کیفی موسسات قرآنی  -7


