
  

 

 

 

  یاساسنامه

 های جنوب کمیته مکتبخانه

 
 تهیه و تنظیم :

 های جنوب ی مکتبخانهکمیته

 3131تابستان 



  

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 جنوب یهامکتبخانه یتهیکم ینامهاساس

هاي ديني ما است و م قرآن يكي از اولويتكه تعليم و تعلّ آنجايي از

توانند زيربناي مي آيند وها اولين مراكز جهت اين مهم به شمار ميمكتبخانه

شوراي  27/ 72/5 يهرخوم يهدرجلس در اين راستا مدارس ديني ما نيز باشند،

ها بين مكتبخانه، به منظور ايجاد هماهنگي اهل سنت جنوب عالي مدارس

 گرديد.تشكيل « جنوب يهامكتبخانه يكميته»

  1ماده 

 جنوب يهامكتبخانه يتهيكم اسم:

 شود.يته استفاده ميكم ياز كلمهدر اساسنامه  اًن پس اختصارياز ا تبصره:

 2ماده 

 باشد.ي، بوشهر و هرمزگان مارسف يهااستان ت:یفعال یمحدوده

جاد ين حدود جهت تبادل تجربه ارتباط ايج از اتواند خاريته مي: كمتبصره

 كند.



  

  3ماده 

مدارس اهل سنت جنوب  يعال يت شوراي: وابسته به زمان فعالمدت فعالیت

 است.

سال  7هر  يجنوب به صورت ادوار يهاي مكتبخانهكميته ي: ادارهتبصره

 باشد.ييک مدرسه م

 4ماده 

 شه ـ  تالش ـ سعادتياند آرمان:

 5ده ما

، كه در باشديمدارس جنوب م يعال يشورا يرمجموعهيته زيكم ت:یماه

ته گزارش يالزم است كم كند.يم و اجرا به صورت مستقل عمل يزيبرنامه ر

 رخانه اعالم دارد.يبه دب  خود را ي ساالنه

 6ماده

د و يقرآن، تجوقرائت آموزش ق ياز طر يج فرهنگ قرآنيالف( ترو اهداف:

 م قرآن.فه

 .يت اسالميفرهنگ و هو ياء و ارتقايحب( حفظ، ا

 ها.ن مكتبخانهيب يه و هماهنگيجاد وحدت رويج( ا

 ت مدارس در قبال قرآن.ينقش و مسئول يفايا ينه برايجاد زميد( ا

 .يعلوم اسالم افراد مستعد به مدارس  ورود يجاد بستر مناسب برايهـ( ا

 ان كارآمد.يو( آموزش مرب



  

 7ماده 

ه، يريه جامعه، مؤسسات خمساجد، افراد موجّ ،دارسم :و امکانات ليوسا

توجيهي و  يها، معلمين قرآن، دورهير رسميو غ يرسم يها و نهادهامكتبخانه

 موارد.و ساير يآموزش

 8ماده 

 ساختار: 

باشد كه توسط يالبدل م يو دو عضو عل يپنج عضو اصل يته دارايكم

اعضاء  ،دنشويست انتخاب مته را به عهده گرفته ايت كميكه مسئول يامدرسه

و مسئول روابط  ي، مسئول امور ماليمنشس، معاون، يرئک نفر ين خود ياز ب

 كنند.يانتخاب م يعموم

 :وظايف

 رئیس: 

  .مصوبات ياشراف كامل بر اجرا -1

 .تعيين تاريخ و تشكيل جلسه -7

 .ين آن به منشتعيين دستور كار جلسات و اعال -3

 .اعالن جلسات فوق العاده -4

 .يو مال يامور ادار مسئوليت -5

 رخانه.يگزارش ساالنه به دب -6

 جذب درآمد. يتالش برا -2



  

 دباشد و در صورت صالحدييكميته رئيس كميته م ي: سخنگو1تبصره

 تواند اين وظيفه را به يكي از اعضاء محول نمايد.يم

يكبار جلسه داشته باشد كه اين  در طول سال هر ماه الزم است كميته : 2تبصره

ضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و مصوبات بايد به تأييد اكثريت جلسات با ح

رئيس و يا ضمناً جلسات فوق العاده با درخواست  )نصف باضافه يک( برسد.

 شود.يم يک سوم اعضاء تشكيل 

 معاون: 

 رئيس  را دارد  يهاات و مسئوليتاختيار يدر صورت غياب رئيس تمام -1

ز وظائف رئيس به معاون محول ا يبنا بر صالحديد رئيس كميته، برخ -7

 شود.يم

 : يمنش

  .جلسات و به امضاء رساندن آن تنظيم صورت -1

  .در دفاتر مخصوص يوارده و ارسال يهاثبت نامه -7

  .ابالغ تاريخ و مكان جلسات به اعضاء -3

 مهر كميته و اوراق آرم دار. يدارنگه -4

 و آرشيو. ، دبيرخانهيمسئول بايگان -5

 .يسالار يهاممهور نمودن نامه -6

 : يمسئول امور مال

 .جذب درآمد يتالش برا -1



  

  .يكميته در دفاتر مال ياها و درآمدههزينه يثبت تمام -7

 .آن به كميته ييک سال و ارائه يتعيين بودجه برا -3

 مدارس از طريق دبيرخانه. يسهم يجذب بودجه يپيگير -4

 د.برس يها بايد به امضاي رئيس و مسئول امور مالپرداخت يكليه تبصره:

 : يمسئول روابط عموم

 و كميته. با افراد جامعه  مناسبمسئول ايجاد ارتباط  -1

 .مسئول رساندن مصوبات و جزوات به رابطين -7

 استقبال و جوابگويي ارباب رجوع. -3

تواند از صاحبان انديشه به عنوان مشاور كميته استفاده كميته مي :1تبصره 

 كند.

 يباشد. مسئول واحد ماليم يو آموزش يدو واحد مال يته دارايكم :2تبصره

 عضاءر ايان سايته بوده و مسئول آموزش از ميكم يهمان مسئول امور مال

باشند يسه عضو م يو واحد آموزش هر كدام دارا يواحد مال شود.يانتخاب م

 شوند.يكميته انتخاب م ياصل يكه دو عضو از آن خارج از اعضا

 كند.يتالش م يو علم يفرهنگ ي نهيواحد آموزش در دو زم :3تبصره 

ا ي)مدارس  يندگيد نمايته جهت تحت پوشش قرار دادن مناطق بايكمب(

 .ه( داشته باشديريمؤسسات خ



  

عنوان  هرخانه را بير پوشش دبيمدارس ز يهيته حق انتخاب كليكم

 يهاانجمنمدارسي كه تحت پوشش نيستند و دارد اما در مورد  يندگينما

 .رخانه برسديد دبييد به تأيته بايشنهاد كميها بعد از پآن يندگينما ،هيريخ

 صورت گيرد.رخانه يدب يد با هماهنگيبا يندگيعزل نما

 تبصره:

د يز باين نيكند. رابط يرا به عنوان رابط معرف يد فرديبا يندگيهر نما

 به عنوان بازرس انتخاب كنند.با هماهنگي نمايندگان را  يافراد

 اشته باشد.دبه عنوان مسئول  يفردد يهر مكتبخانه با

 وظايف رابطین و بازرسین:

 رابطین:

 نظارت بر كار بازرسين -1

 شوند.يكه از طرف كميته دعوت م يشركت در جلسات -7

نامه از طريق صحيح آيين يها و بر اجرااشراف بر امور مكتبخانه -3

 بازرسين.

 تابعه. يهانامه و مصوبات كميته به مكتبخانهنابالغ آيي -4

 به مسئول مكتبخانه. يندن جزوات و كتب درسرسا -5

 بازرسان و مسئولين مكتبخانه ها. يتشكيل جلسات توجيهي برا -6

 آن به كميته از طريق بازرسين. يماهانه و ارائه يهاگزارش يتهيه -2



  

بازرسين و  يريزي با همكاريه و تنظيم آمار الزم جهت برنامهته -7

 ها.مسئولين مكتبخانه

 روز يكبار. 15حداقل هر  ينستشكيل جلسه با بازر -9

 خرداد ماه. 15ها از مكتبخانه يو راه انداز يپيگير -11

 افتتاحيه و اختتاميه. يجلسه ياشراف و راه انداز -11

كند كه  پيشنهادرا  ي: در انتخاب بازرس، رابط بايد دقت كند شخصتبصره

 تدريس داشته باشد. يسال سابقه 7حداقل 

 بازرسین:

 آيين نامه. ياجرا يچگونگنظارت بر ها و تبخانهامور مك يبررس -1

 11ها جهت نظارت )حداقل هر مستمر به مكتبخانه يمراجعه و پيگير -7

 روز يكبار(

 ها در صورت نياز.تشويق مسئولين و معلمين مكتبخانهتذكر، توجيه و  -3

 آن به رابط. يالزم و ارائه يكيفي و كم يهاگزارش يتهيه -4

 و تنظيم آمار. با رابط در تهيه يهمكار -5

 فرم ارزشيابي و ارائه آن به رابط. تكميل -6

باشد و ضمناً يصد ساعت م 111: حداقل كار مفيد بازرس ماهانه 1تبصره

 گردد.ياياب و ذهاب جزء كار مفيد محسوب م



  

داشته باشد بايد با  يكه بازرس احتياج به مرخص ي: در صورت2تبصره 

در صورت نياز بايد با كميته نمايد، همچنين رابط نيز  يرابط هماهنگ

 كند. يهماهنگ

 9ماده 

 يعال يمدارس در شورا ،رانيبا توجه به تعهد مد نه:يدرآمد و هز

ته، مدارس مسئول پرداخت يكم يهانهين هزيمدارس جنوب نسبت به تأم

 باشند.يته ميكم يهانهيهز

 :ته شاملیکم یهانهيهز

 .بازرسينن و يحقوق رابط .1

 .ف جزواتيه و تأليته ،هال دورهينند: تشكما يجانب يهانهيهز .7

 باشد.يم (اب و ذهابيانظارت كميته ) ينهيهز  .3

ته يرخانه به حساب كميدب يهر مدرسه با همكار يسهم پرداخت تبصره:

 شود.يز ميوار

 11ماده 

د به ينامه بااساسا اضافه مواد يهر گونه حذف  نامه:نيیر در آییتغ

 ته برسد.يكم يب چهار پنجم اعضايتصو

مدارس مطرح  يعال ين نشست شورايد در اولياد شده بايرات ييتغ تبصره:

 رد.يقرار گ تصويبو مورد 



  

 11ماده 

نه به ين زميدر ا يريم گيتواند خود را منحل كند. تصميته نميكم انحالل:

 باشد.يمدارس م يعال يشورا يعهده

 

ت تنظیم شده استبصره  15و ماده  11اين آيین نامه در 

 کمیته رسیده است. یاعضا يکه به تصويب تمام

 

 


