آيين نامه ی مكتبخانه های
جنوب
تهيه وتنظيم :
كميته مكتبخانه های شورای عالي مدارس جنوب

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العلمين الصال ة والسالم علي اشرف اال نبياء والمرسلين سيد نا محمد وعليي
آله و صحبه اجمعين .اما بعد:
قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم(( :خَـيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه)).
قرآن دستورالعمل زندگي ،مجموعهى رهنمودها در زمينهی هست و نيست و بايدها و
نبايدهای فرود آمده از سوی خداوند حكيم است كه به مصلحت ما بندگان نازل گشته تا
انسانهای صاحب دل و با بصيرت با قوهى سمع آن را تلقي كرده و با عزم و اراده به انجام
آن همت گمارند .قرآن ريسمان محكم الهي است كه بايد به آن چنگ زده وآن را چراغ
روشنگر پيچ وخمهای زندگي قرار دهيم ،تا در سايه آن به سعادت وخير نايل آمده و بدی
را از صحنهی زندگي خود و ديگران خارج سازيم و بدين ترتيب خوشبختي فردی،
خانوادگي و اجتماعي را درجامعه تضمين نماييم.
از آنجايي كه تعليم و تعلّم قرآن يكي از اولويتهای ديني ما است و مكتبخانهها
اولين مراكز جهت اين مهم به شمار ميآيند و ميتوانند زيربنای مدارس ديني ما نيز باشند،
در اين راستا درجلسهی مورخهی  27 /5/72شورای عالي بينالمدارس ،به منظور ايجاد
هماهنگي بين مكتبخانهها «كميته مكتبخانه های جنوب» تشكيل گرديد.

فصل اول:تعريف
مكتبخانهها ميؤسساتي آموزشي مردمي ميباشند كه به هد ف آشنا نمودن افراد بيه
ياد گيری قرآن و احكام ايجاد ميگردد كه شامل يك فرد مسئول و چند معليم و تعيدادی
كال س در سطوح مختلف ميباشد.

فصل دوم :اهميت مكتب خانه
الف) مكتب خانه زير بنای مدارس ديني بوده وجهت دادن به آن ضروری است.
ب) مكتب خانهها بهترين مجال برای فعال نمودن طالب و مشيوول كيردن داني آميوزان
ميباشد.
ج) مكتبخانهها بهترين راه برای مصونيت افراد از جذب به اميوری كيه مطليوب نيسيت
ميباشد.

فصل سوم :پذيرش
الف) دان آموزان حداقل قبولي اول به دوم مقطع ابتدايي را داشته باشند.
ب) برای دان

آموزان جديد ،فرم مخصوص ارزشيابي كه در اختيار مكتبخانهها گذاشته

شده است ضميمه پرونده گردد.
ج) حضور ولي دان آموز جديد در وقت ثبت نام ضروری است.
تبصره :)1جهت توجيه هر چه بيشتر اولياء و دلگرم نمودن دان آموزان در شروع و
خاتمهی مكتبخانه مراسمي به عنوان افتتاحيه واختتاميه صورت بگيرد.

فصل چهارم :تامين هزينه مكتب خانه
الف) دريافت شهريه از داوطلب.
تبصره  :)7دردريافت هزينه از كساني كه از نظرمالي ضعيف هستند رعاييت الزم صيورت
گيرد0
ب) جمع خيرات وتبرعات ازخيرين.
تبصره  :)3مدارس ديني هرمنطقه سعي در تامين هزينهی مكتبخانيههيای توابيع خيود
نمايند( .بدين منظوركميته مالي يا هيأت امنائي تشكيل دهند).

فصل پنجم :مدت كار مكتب خانه
با توجه به متوير بودن عرف و شرايط مناطق ،دو مطلب به صورت كلي ذكر ميگردد.
الف) مدت كار مكتب خانه از  7ماه كمتر نباشد.
ب) مكتب خانه حداكثر تا پايان مرداد ماه به اتمام برسد تا دان آموزان فرصت استراحت

داشته باشند.

فصل ششم :شرايط معلمين وكالسها
الف) معلمين حداقل دورهی مقدماتي منهج مدارس ديني را گذرانيده ،ييا در هميان سيط
باشند.
ب) از حسن اخالق ،تدبير و كالس داری برخوردار بوده و در اذهان عمومي مقبول باشند.

ج) الزم است حداكثر تعداد دان آموزان هركالس از 75نفر بيشتر نباشد.
تبصره  )4در صورتي كه فردی در منطقهای از قبل عهدهدار امر تدريس بوده و شرايط فوق
را ندارد سعي در حذف او نشود ،بلكه با تدبير الزم از او استفاده شود.
تبصره  :)5معلمين مكتبخانه مخصوصاً معلمهای نمونه به نحوههای مطلوب ميورد تقيدير
قرار بگيرند.

فصل هفتم :وظايف معلمين.
الف) ملتزم به برنامه و اوقات تدريس مكتب خانه باشد و دلسوز بوده و سيعي در ارتقيای
سط علمي و اخالقي دان آموزان داشته باشد.
ب) معلمين هر مكتبخانه بايد هرهفته يك جلسه با مسئول مكتبخانه داشيته باشيند و
اوضاع كلي مكتبخانه و وضعيت دان آموزان را مورد ارزشيابي قرار دهند و نتيجه را به
بازرس اطالع دهند.
ج) در صورتي كه معلم نياز به مرخصي دارد حداقل يك روز قبيل مسيئول را در جرييان
قرار داده تا جهت جای گزيني اقدام شود.
د) الزم است هر مكتب خانه معلمين "خواهر -برادر" خود راجهيت ييك دوره تيوجيهي
مورد نياز زير نظر رابطين (نماينده كميته مكتبخانيههيا) در منطقيه خيود قبيل ازشيروع
مكتبخانهها داشته باشند ،تا توجيهات الزم در زمينيهی نحيوهی كيالس داری ،تيدريس
جزوات و برخورد با دان آموز بيان شود.

فصل هشتم :اداره مكتب خانه
الزم است در هر مكتبخانه فردی به عنوان مسئول تعيين گيردد .ايين فيرد باييد در
ارتباط با رابطين نمايندهی كميته (بازرسان) باشد ،و در صورتي كه تعداد كالسهيا از سيه
كالس بيشتر باشد مسئول بايد كار تدريس را انجام ندهد و نق

مدير را ايفا نمايد.

فصل نهم :شرح وظايف مسئولين مكتبخانه ها
 -1اجرای آيين نامه در سط مكتب خانهها.
 -7تهيهی گزارشات الزم و ماهانه و ارائهی آن به بازرس مكتبخانهها.
 -3تشكيل جلسهی هفتگي با معلمين جهت بررسي اوضاع مكتبخانه و تبادل نظر.
 -4ارتباط با بازرسين و رابط.
 -5تنظيم برنامه كالسي (طبق منهج درسي).
 -6ارتباط با اولياء دان آموز خصوصاً در هنگام تخلف دان آموزان.
 -2توجيه دان آموزان خاطي ،درصورت نياز و ضرورت تنبيه جزئي آنيان و سيرانجام
تصميم اخراج آنان با مشورت معلمين.

فصل دهم :توضيحاتي در مورد برنامهی روزانهی مكتبخانه.
مكتبخانه موظف است برای هردان آموز روزانه حد اقل چهار ساعت برنامه داشته باشد.

برنامه هفتگي پيشنهادی

برنامهی اول:
الف) سعي شود برنامه صب گاهي شامل :قرآن ،دعا و توجيهات الزم در روزهايي از هفته
برقرار شود.
ب) هر روز 15دقيقه به مراجعهی قرآن درسهای گذشته اختصاص يابد.
ج) زمان بندی كالسها بستگي به اتفاق نظر معلمين دارد.
د) مدت 75دقيقه به دان آموزان استراحت داده شود.
هي) بعد از استراحت 40دقيقه به كالس علمي اختصاص يابد.
ز) درضمن برنامه ريزی الزم است برای هركالس هفتهای 7زنيگ ورزش در نظير گرفتيه
شود.

برنامهی دوم:
بعد از برنامه صب گاهي كالسها در پنج زنگ ،هر زنگ 50دقيقه تنظيم گشته و البته بايد
استراحت 70دقيقهای درنظر گرفته شيود و كيالس علميي بعيد از اسيتراحت 70دقيقيهای
گذاشته شود.
توجه :اگر مكتبخانهای ضرورتاً كالسها را در وقت عصر برگزار نمود طبق يكيي از دو
برنامهها برنامهريزی نمايد.

برنامهی سوم :اختصاص روز معين به دروس علمي
توصيهی  -1نحوهس برگزاری كالسهای علمي در مساجد و اماكني كه از امكانات كافي
برخوردار نبوده به صورت مقطع ابتدائي و راهنمايي با تقسيم دروس علمي ( 60دقيقيهای)
به چهار قسمت اجرا شود.
توصيهی  -7دان آموزان بايد با لباس پاك در مكتبخانه حضور يابند.
توصيهی  -3در مورد دان آموزان خاطي الزم است با ولي دان آموز صحبت شود.
معلمين بايد از تنبيه بدني جداً خودداری كننيد .مسيئول مكتيبخانيه در صيورت نيياز و
ضرورت دان آموز راتنبيه كند.

فصل يازدهم :فعاليتها و نشاطات جانبي
به منظور نشاط بخشيدن به مكتبخانهها انجام امور زير ضرورت دارد.
الف) اجرای مسابقات علمي ،ورزشي.
ب) تشكيل گروههای سرود و درصورت امكان تئاتر.
ج) استفاده از فيلمهای مفيد.
د) تشكيل گروههای علمي سياحتي.
و) در صورت فراهم بودن امكانات ايمني و الزم برنامهی شنا و همچنين ساير برنامههيای
هنری.

فصل دوازدهم :حقوق معلمين
معلمين مكتبخانه از لحاظ حقوق بايد تأمين گردند .لذا پيشنهاد ميشود ،كه سقف حقوقي

آنها با توجه به سابقهی كار ،سط علمي ،و ساعت كار تعيين شود.
فصل سيزدهم :چند پيشنهاد ديگر
تبصره )6پيشنهاد ميشود با استفاده از جلسههای عمومي مثل نمياز جمعيه فعالييتهيا و
برنامههای مكتبخانه توسط مسئولين مكتبخانهها توضي داده شود.
تبصره  )2در صورت نياز هماهنگي الزم با شورای اسالمي شهر يا روستا صورت بگيرد.

اين آيين نامه كه شامل سيزده فصل ،هفت تبصره و سه توصـيه مـيباشـد بـه
تصويب كميتهی مكتبخانههای جنوب رسيده است.

