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بسم اهلل الرحمن الرحیم
اساسنامهی کمیتهی مکتبخانههای جنوب

از آنجايي كه تعليم و تعلّم قرآن يكي از اولويتهاي ديني ما است و
مكتبخانهها اولين مراكز جهت اين مهم به شمار ميآيند و ميتوانند زيربناي
مدارس ديني ما نيز باشند ،در اين راستا درجلسهي مورخهي  27 /5/72شوراي
عالي مدارس اهل سنت جنوب ،به منظور ايجاد هماهنگي بين مكتبخانهها
«كميتهي مكتبخانههاي جنوب» تشكيل گرديد.
ماده 1
اسم :كميتهي مكتبخانههاي جنوب
تبصره :از اين پس اختصاراً در اساسنامه از كلمهي كميته استفاده ميشود.
ماده 2
محدودهی فعالیت :استانهاي فارس ،بوشهر و هرمزگان ميباشد.
تبصره :كميته ميتواند خارج از اين حدود جهت تبادل تجربه ارتباط ايجاد
كند.

ماده 3
مدت فعالیت :وابسته به زمان فعاليت شوراي عالي مدارس اهل سنت جنوب
است.
تبصره :ادارهي كميتهي مكتبخانههاي جنوب به صورت ادواري هر  7سال
يک مدرسه ميباشد.
ماده 4
آرمان :انديشه ـ تالش ـ سعادت
ماده 5
ماهیت :كميته زيرمجموعهي شوراي عالي مدارس جنوب ميباشد ،كه در
برنامه ريزي و اجرا به صورت مستقل عمل ميكند .الزم است كميته گزارش
ساالنهي خود را به دبيرخانه اعالم دارد.
ماده6
اهداف :الف) ترويج فرهنگ قرآني از طريق آموزش قرائت قرآن ،تجويد و
فهم قرآن.
ب) حفظ ،احياء و ارتقاي فرهنگ و هويت اسالمي.
ج) ايجاد وحدت رويه و هماهنگي بين مكتبخانهها.
د) ايجاد زمينه براي ايفاي نقش و مسئوليت مدارس در قبال قرآن.
هـ) ايجاد بستر مناسب براي ورود افراد مستعد به مدارس علوم اسالمي.
و) آموزش مربيان كارآمد.

ماده 7
وسايل و امکانات :مدارس ،مساجد ،افراد موجّه جامعه ،مؤسسات خيريه،
مكتبخانهها و نهادهاي رسمي و غير رسمي ،معلمين قرآن ،دورههاي توجيهي و
آموزشي و سايرموارد.
ماده 8
ساختار:
كميته داراي پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل ميباشد كه توسط
مدرسهاي كه مسئوليت كميته را به عهده گرفته است انتخاب ميشوند ،اعضاء
از بين خود يک نفر رئيس ،معاون ،منشي ،مسئول امور مالي و مسئول روابط
عمومي انتخاب ميكنند.
وظايف:
رئیس:
 -1اشراف كامل بر اجراي مصوبات.
 -7تعيين تاريخ و تشكيل جلسه.
 -3تعيين دستور كار جلسات و اعالن آن به منشي.
 -4اعالن جلسات فوق العاده.
 -5مسئوليت امور اداري و مالي.
 -6گزارش ساالنه به دبيرخانه.
 -2تالش براي جذب درآمد.

تبصره :1سخنگوي كميته رئيس كميته ميباشد و در صورت صالحديد
ميتواند اين وظيفه را به يكي از اعضاء محول نمايد.
تبصره :2كميته الزم است در طول سال هر ماه يكبار جلسه داشته باشد كه اين
جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و مصوبات بايد به تأييد اكثريت
(نصف باضافه يک) برسد .ضمناً جلسات فوق العاده با درخواست رئيس و يا
يک سوم اعضاء تشكيل ميشود.
معاون:
 -1در صورت غياب رئيس تمامي اختيارات و مسئوليتهاي رئيس را دارد
 -7بنا بر صالحديد رئيس كميته ،برخي از وظائف رئيس به معاون محول
ميشود.
منشي:
 -1تنظيم صورتجلسات و به امضاء رساندن آن .
 -7ثبت نامههاي وارده و ارسالي در دفاتر مخصوص.
 -3ابالغ تاريخ و مكان جلسات به اعضاء.
 -4نگهداري مهر كميته و اوراق آرم دار.
 -5مسئول بايگاني ،دبيرخانه و آرشيو.
 -6ممهور نمودن نامههاي ارسالي.
مسئول امور مالي:
 -1تالش براي جذب درآمد.

 -7ثبت تمامي هزينهها و درآمدهاي كميته در دفاتر مالي.
 -3تعيين بودجه براي يک سال و ارائهي آن به كميته.
 -4پيگيري جذب بودجهي سهمي مدارس از طريق دبيرخانه.
تبصره :كليهي پرداختها بايد به امضاي رئيس و مسئول امور مالي برسد.
مسئول روابط عمومي:
 -1مسئول ايجاد ارتباط مناسب با افراد جامعه و كميته.
 -7مسئول رساندن مصوبات و جزوات به رابطين.
 -3استقبال و جوابگويي ارباب رجوع.
تبصره  :1كميته ميتواند از صاحبان انديشه به عنوان مشاور كميته استفاده
كند.
تبصره :2كميته داراي دو واحد مالي و آموزشي ميباشد .مسئول واحد مالي
همان مسئول امور مالي كميته بوده و مسئول آموزش از ميان ساير اعضاء
انتخاب ميشود .واحد مالي و واحد آموزش هر كدام داراي سه عضو ميباشند
كه دو عضو از آن خارج از اعضاي اصلي كميته انتخاب ميشوند.
تبصره  :3واحد آموزش در دو زمينهي فرهنگي و علمي تالش ميكند.
ب)كميته جهت تحت پوشش قرار دادن مناطق بايد نمايندگي (مدارس يا
مؤسسات خيريه) داشته باشد.

كميته حق انتخاب كليهي مدارس زير پوشش دبيرخانه را به عنوان
نمايندگي دارد اما در مورد مدارسي كه تحت پوشش نيستند و انجمنهاي
خيريه ،نمايندگي آنها بعد از پيشنهاد كميته بايد به تأييد دبيرخانه برسد.
عزل نمايندگي بايد با هماهنگي دبيرخانه صورت گيرد.
تبصره:
هر نمايندگي بايد فردي را به عنوان رابط معرفي كند .رابطين نيز بايد
افرادي را با هماهنگي نمايندگان به عنوان بازرس انتخاب كنند.
هر مكتبخانه بايد فردي به عنوان مسئول داشته باشد.
وظايف رابطین و بازرسین:
رابطین:
 -1نظارت بر كار بازرسين
 -7شركت در جلساتي كه از طرف كميته دعوت ميشوند.
 -3اشراف بر امور مكتبخانهها و بر اجراي صحيح آييننامه از طريق
بازرسين.
 -4ابالغ آييننامه و مصوبات كميته به مكتبخانههاي تابعه.
 -5رساندن جزوات و كتب درسي به مسئول مكتبخانه.
 -6تشكيل جلسات توجيهي براي بازرسان و مسئولين مكتبخانه ها.
 -2تهيهي گزارشهاي ماهانه و ارائهي آن به كميته از طريق بازرسين.

 -7تهيه و تنظيم آمار الزم جهت برنامهريزي با همكاري بازرسين و
مسئولين مكتبخانهها.
 -9تشكيل جلسه با بازرسين حداقل هر  15روز يكبار.
 -11پيگيري و راه اندازي مكتبخانهها از  15خرداد ماه.
 -11اشراف و راه اندازي جلسهي افتتاحيه و اختتاميه.
تبصره :در انتخاب بازرس ،رابط بايد دقت كند شخصي را پيشنهاد كند كه
حداقل  7سال سابقهي تدريس داشته باشد.
بازرسین:
 -1بررسي امور مكتبخانهها و نظارت بر چگونگي اجراي آيين نامه.
 -7مراجعه و پيگيري مستمر به مكتبخانهها جهت نظارت (حداقل هر 11
روز يكبار)
 -3تذكر ،توجيه و تشويق مسئولين و معلمين مكتبخانهها در صورت نياز.
 -4تهيهي گزارشهاي كيفي و كمي الزم و ارائهي آن به رابط.
 -5همكاري با رابط در تهيه و تنظيم آمار.
 -6تكميل فرم ارزشيابي و ارائه آن به رابط.
تبصره :1حداقل كار مفيد بازرس ماهانه  111صد ساعت ميباشد و ضمناً
اياب و ذهاب جزء كار مفيد محسوب ميگردد.

تبصره  :2در صورتي كه بازرس احتياج به مرخصي داشته باشد بايد با
رابط هماهنگي نمايد ،همچنين رابط نيز در صورت نياز بايد با كميته
هماهنگي كند.
ماده 9
درآمد و هزينه :با توجه به تعهد مديران ،مدارس در شوراي عالي
مدارس جنوب نسبت به تأمين هزينههاي كميته ،مدارس مسئول پرداخت
هزينههاي كميته ميباشند.
هزينههای کمیته شامل:
 .1حقوق رابطين و بازرسين.
 .7هزينههاي جانبي مانند :تشكيل دورهها ،تهيه و تأليف جزوات.
 .3هزينهي نظارت كميته (اياب و ذهاب) ميباشد.
تبصره :سهم پرداختي هر مدرسه با همكاري دبيرخانه به حساب كميته
واريز ميشود.
ماده 11
تغییر در آيیننامه :هر گونه حذف يا اضافه مواد اساسنامه بايد به
تصويب چهار پنجم اعضاي كميته برسد.
تبصره :تغييرات ياد شده بايد در اولين نشست شوراي عالي مدارس مطرح
و مورد تصويب قرار گيرد.

ماده 11
انحالل :كميته نميتواند خود را منحل كند .تصميم گيري در اين زمينه به
عهدهي شوراي عالي مدارس ميباشد.

اين آيین نامه در  11ماده و  15تبصره تنظیم شده است
که به تصويب تمامي اعضای کمیته رسیده است.

