
  

 

 

 
 

 

 

 مكتبخانه هایی  آيين نامه

 جنوب
 

 تهيه وتنظيم :

 شورای عالي مدارس جنوب یكميته مكتبخانه ها



  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
نا محمد وعليي   والسالم علي اشرف اال نبياء والمرسلين سيد الحمد هلل رب العلمين الصال ة

 :اما بعد .آله و صحبه اجمعين

  .وسلم: ))خَـيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَه((قال رسول اهلل صلي اهلل عليه  

نيست و بايدها و  هست و یرهنمودها در زمينهى گي، مجموعهقرآن دستورالعمل زند

ه به مصلحت ما بندگان نازل گشته تا ك سوی خداوند حكيم است فرود آمده ازنبايدهای 

اراده به انجام  با عزم و آن را تلقي كرده وسمع  ىبصيرت با قوه با های صاحب دل وانسان

چراغ  آن همت گمارند. قرآن ريسمان محكم الهي است كه بايد به آن چنگ زده وآن را

سايه آن به سعادت وخير نايل آمده و بدی  در تا های زندگي قرار دهيم،روشنگر پيچ وخم

 بختي فردی،بدين ترتيب خوش ديگران خارج سازيم و و ی زندگي خودصحنهاز  را

 درجامعه تضمين نماييم. اجتماعي را خانوادگي و

ها های ديني ما است و مكتبخانهم قرآن يكي از اولويتكه تعليم و تعلّ آنجايي از

 توانند زيربنای مدارس ديني ما نيز باشند،مي آيند واولين مراكز جهت اين مهم به شمار مي

المدارس، به منظور ايجاد ورای عالي بينش 27/ 72/5 یهرخوم یهدرجلس در اين راستا

 گرديد.تشكيل « ی جنوبكميته مكتبخانه ها» هاهماهنگي بين مكتبخانه

 

 



  

 فصل اول:تعريف
ن  افراد بيه  كه به هد ف آشنا نمود باشندها ميؤسساتي آموزشي مردمي ميخانهمكتب     

تعيدادی   معليم و  و چندگردد كه شامل يك فرد مسئول احكام ايجاد مي ياد گيری قرآن و

 شد.باسطوح مختلف مي كال س در

 

 فصل دوم: اهميت مكتب خانه 

 الف( مكتب خانه زير بنای مدارس ديني بوده وجهت دادن به آن ضروری است.  

آميوزان  مشيوول كيردن داني     ها بهترين مجال برای فعال نمودن طالب وب( مكتب خانه

 باشد.  مي

جذب به اميوری كيه مطليوب نيسيت      اه برای مصونيت افراد ازبهترين ر هاخانهج( مكتب

 باشد.مي

 

 فصل سوم: پذيرش
 شند. داشته با را قطع ابتداييم مدوبه  اولقل قبولي آموزان حداالف( دان 

شته گذا هاخانهخصوص ارزشيابي كه در اختيار مكتبفرم م ،آموزان جديد برای دان  ب(

 شده است ضميمه پرونده گردد.

 آموز جديد در وقت ثبت نام ضروری است.ور ولي دان ج( حض

 آموزان در شروع ودلگرم نمودن دان  (: جهت توجيه هر چه بيشتر اولياء و1تبصره

 .ن افتتاحيه واختتاميه صورت بگيردمراسمي به عنوا خانهمكتب یخاتمه
 



  

 فصل چهارم: تامين هزينه مكتب خانه

 دريافت شهريه از داوطلب. الف(

رعاييت الزم صيورت    نظرمالي ضعيف هستند كساني كه از (: دردريافت هزينه از7 تبصره

 0گيرد

 جمع خيرات وتبرعات ازخيرين. ب(

 هيای توابيع خيود   خانيه مكتب یتامين هزينه مدارس ديني هرمنطقه سعي در (:3 تبصره  

 (.ت امنائي تشكيل دهندأهي )بدين منظوركميته مالي يا. نمايند

 

 ار مكتب خانهفصل پنجم: مدت ك

 گردد.دو مطلب به صورت كلي ذكر مي شرايط مناطق، با توجه به متوير بودن عرف و

 كمتر نباشد. ماه 7مدت كار مكتب خانه از  الف(

آموزان فرصت استراحت به اتمام برسد تا دان  مرداد ماهتا پايان  ب( مكتب خانه حداكثر

 .داشته باشند

 

 ها: شرايط معلمين وكالسفصل ششم
هميان سيط     در ييا  ،منهج مدارس ديني را گذرانيده  مقدماتي یدورهالف( معلمين حداقل 

 باشند.

 اذهان عمومي مقبول باشند. در كالس داری برخوردار بوده و و تدبير ،حسن اخالق ب( از



  

 ر بيشتر نباشد.نف75 آموزان هركالس از ج( الزم است حداكثر تعداد دان 

شرايط فوق  دار امر تدريس بوده وقبل عهده ای ازقهمنط در( در صورتي كه فردی 4 تبصره

 او استفاده شود. تدبير الزم از بلكه با ،سعي در حذف او نشود را ندارد

های مطلوب ميورد تقيدير   های نمونه به نحوهمعلم خانه مخصوصاً(: معلمين مكتب5 تبصره

 .قرار بگيرند
 

 فصل هفتم :وظايف معلمين.
سيعي در ارتقيای    دلسوز بوده و مكتب خانه باشد و اوقات تدريس امه وملتزم به برنالف( 

 آموزان داشته باشد.اخالقي دان  سط  علمي و

 داشيته باشيند و   خانههرهفته يك جلسه با مسئول  مكتبخانه بايد مكتب ب( معلمين هر

به  رانتيجه  و مورد ارزشيابي قرار دهند آموزان راوضعيت دان  خانه واوضاع كلي مكتب

 اطالع دهند. بازرس

در جرييان   قبيل مسيئول را   يك روزج( در صورتي كه معلم نياز به مرخصي دارد حداقل 

 جهت جای گزيني اقدام شود. داده تا قرار

تيوجيهي   ييك دوره خود راجهيت   "برادر -خواهر"مكتب خانه معلمين  د( الزم است هر

منطقيه خيود قبيل ازشيروع      در (هيا خانيه نماينده كميته مكتب) رابطيننظر  مورد نياز زير

كيالس داری، تيدريس    ینحيوه  یزمينيه  توجيهات الزم در تا ها داشته باشند،خانهمكتب

 آموز بيان شود.برخورد با دان  جزوات و

 



  

 اداره مكتب خانه فصل هشتم:
ايين فيرد باييد در     خانه فردی به عنوان مسئول تعيين گيردد. هر مكتب الزم است در

سيه   هيا از صورتي كه تعداد كالس در كميته )بازرسان( باشد، و ینماينده رابطينبا ارتباط 

 ايفا نمايد. نق  مدير را و انجام ندهد كالس بيشتر باشد مسئول بايد كار تدريس را

 

 مسئولين مكتبخانه ها: شرح وظايف فصل نهم

 ها.آيين نامه در سط  مكتب خانه اجرای -1

 ها.خانهمكتب بازرس آن به یارائه و ماهانه وی گزارشات الزم تهيه -7

 تبادل نظر. خانه وجهت بررسي اوضاع مكتب هفتگي با معلمين یتشكيل جلسه -3

 .رابط وبازرسين ارتباط با  -4 

 .)طبق منهج درسي( تنظيم برنامه كالسي -5

 آموزان. هنگام تخلف دان در آموز خصوصاًارتباط با اولياء دان  -6

سيرانجام   وضرورت تنبيه  جزئي آنيان    نياز و درصورت ،آموزان خاطيه دان توجي -2

 تصميم اخراج آنان با مشورت معلمين.

 

 خانه.مكتب یروزانه یفصل دهم: توضيحاتي در مورد برنامه

 برنامه داشته باشد.  چهار ساعتآموز روزانه حد اقل خانه موظف است برای هردان مكتب

 
 

 

 

 



  

 پيشنهادی برنامه هفتگي

 اول: یبرنامه
هفته  روزهايي از توجيهات الزم در و دعا ،شود برنامه صب  گاهي شامل: قرآن الف( سعي

 .برقرار شود

 های گذشته اختصاص يابد.درس قرآن یدقيقه به مراجعه15روز  هر ب(

 ها بستگي به اتفاق نظر معلمين دارد.ج( زمان بندی كالس

 داده شود. استراحتزان آموبه دان  دقيقه75د( مدت 

 اختصاص يابد. دقيقه به كالس علمي40استراحت  هي( بعد از

ورزش در نظير گرفتيه    زنيگ 7ای ريزی الزم است برای هركالس هفته ز( درضمن برنامه

 شود.

 دوم: یبرنامه
ته بايد الب دقيقه تنظيم گشته و50زنگ  ، هرپنج زنگها در برنامه صب  گاهي كالس بعد از

ای دقيقيه 70اسيتراحت   كيالس علميي بعيد از    و ای درنظر گرفته شيود دقيقه70 استراحت

 گذاشته شود.

 وقت عصر برگزار نمود طبق يكيي از دو  در ها راكالس ای ضرورتاًخانهتوجه: اگر مكتب

 ريزی نمايد.ها برنامهبرنامه



  

 اختصاص روز معين به دروس علمي : سوم یبرنامه

كه از امكانات كافي  اماكني مساجد و های علمي دركالس گزاریبر سنحوه -1ی توصيه

 ای(دقيقيه  60تقسيم دروس علمي ) راهنمايي با برخوردار نبوده به صورت مقطع ابتدائي و

 به چهار قسمت اجرا شود.

 خانه حضور يابند.آموزان بايد با لباس پاك در مكتبدان  -7 یتوصيه

 آموز صحبت شود.ولي دان  الزم است باآموزان خاطي در مورد دان  -3 یتوصيه

 صيورت نيياز و   خانيه در مسيئول مكتيب   .خودداری كننيد  تنبيه بدني جداً معلمين بايد از

 آموز راتنبيه كند.ضرورت دان 

 

 نشاطات جانبي ها ودهم: فعاليتيازفصل 

 ها انجام امور زير ضرورت دارد.خانهبه منظور نشاط بخشيدن به مكتب

 ورزشي. ابقات علمي،الف( اجرای مس

 درصورت امكان تئاتر. های سرود وب( تشكيل گروه

 های مفيد.ج( استفاده از فيلم

 های علمي سياحتي.د( تشكيل گروه

هيای  همچنين ساير برنامه شنا و یالزم برنامه ايمني وو( در صورت فراهم بودن امكانات 

 .هنری



  

 زدهم: حقوق معلمين  دوافصل 
شود، كه سقف حقوقي لذا پيشنهاد مي .مين گردندأبايد تلحاظ حقوق  زخانه امعلمين مكتب

 .ساعت كار تعيين شود سط  علمي، و ،كار یتوجه به سابقه نها باآ

 

 : چند پيشنهاد ديگرسيزدهمفصل 

 هيا و های عمومي مثل نمياز جمعيه فعالييت   استفاده از جلسه شود باپيشنهاد مي  (6تبصره

 ها توضي  داده شود.خانهسط مسئولين مكتبخانه توهای مكتببرنامه

 روستا صورت بگيرد.  شورای اسالمي شهر يا در صورت نياز هماهنگي الزم با (2 تبصره

بـه   باشـد مـي ، هفت تبصره و سه توصـيه  فصل سيزدهاين آيين نامه كه شامل 

 های جنوب رسيده است.خانهی مكتبتصويب كميته

 

 

 

 

 

 


