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 باسمه تعالی

 ( :علیه السالم ) حضرت علی 

آن کس که در روز قیامت، قرآن شفاعتش . تصدیق می گرددکه شفاعت قرآن پذیرفته و سخنش ! آگاه باشید» 

 «کند، بخشوده می شود و آن کس که قرآن از او شکایت کند محکوم است 

 ( 691، صفحه  671نهج البالهغ ، خطبه )

 ----------------------------------------------------------

 مسئوالن منطقه ای  گردهمایی داخلیآیین نامه 

 (سالم اهلل علیها )  بیت االحزان حضرت زهرا مؤسسه قرآنی فرهنگی

 :مقدمه

های  تحقق اندیشهو  ،هستند متمسک به قرآن و عترت و برخوردار از ایمان و عمل صالحرهنمون ساختن شعب موسسه که 

در گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن  (مدظله العالی)و رهنمودهای مقام معظم رهبری  (رضوان اهلل تعالی علیه)زرگ انقالب اسالمی معمار ب

و تحقق این آرمان بزرگ در  .همگانی می باشدو اراده  ملیدر گرو عزم که این امر ، و مبارزه با تهاجم فرهنگی بیگانگان کریم

برای توسعه فرهنگ قرآنی در گرو اراده هماهنگ مدیران  (سالم اهلل علیها)االحزان حضرت زهرا قرآنی فرهنگی بیت شعب موسسه 

با مشورت و همفکری بسیاری از فعاالن مجرب در امور قرآنی و فرهنگی کشور برآن شدیم  بدین منظور. استمؤسسه ارشد 

را راه اندازی نموده و ترویج کالم وحی را در فازی ( هاسالم اهلل علی)مسئوالن منطقه ای بیت االحزان حضرت زهرا  گردهماییتا 

  . سابقه پیش ببریم جدید و با همکاری مدیران با

 
 

 : مأموریت

  قرآنی در میان شعب مؤسسهتحول و پویایی تالش برای ایجاد 

 

 فصل اول

 :مسئوالن منطقه ای گردهماییراه اندازی  از هدف
 بین مدیران مهمترین امور قرآنی در شعب و در هم افزایی جهت  پیشبرد  و االحزان بیت شعب های فعالیت ساماندهی

با توجه به این که آرمان  نهایی بیت االحزان فعالیت در جغرافیای کشورهای  .باشد می گردهمایی این اندازی راه جهت هدف

 .اهداف بلندمدت و کوتاه مدت  ترسیم نموده ایم به اسالمی است  لذا اهداف مؤسسه را
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 :اهداف بلندمدت -1

 مبارزه با تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمنان -

 بیت االحزان به بزرگترین و مؤثرترین مؤسسه قرآنی و فرهنگی کشورتبدیل تالش جهت  -

 لبیک به ندای رهبر معظم انقالب جهت تربیت حافظان قرآن پیشگام بودن و  -

  شعب جهت ترویج فرهنگ قرآن کریمظرفیت  استفاده از توان و -

از فعالیت  ، هدایت کلی، هماهنگی، نظارت و حمایتامنا  هیأتپس از تایید  شامل سیاستگذاری) کلیدییفای نقش ا -

 (های قرآنی در مؤسسه

 فراهم نمودن مقدمات برای بین المللی شدن فعالیت های مؤسسه -

 قرآن کریم فرهنگ بسط منظور به مجرب انسانی نیروی تربیت و تأمین -

 و معرفی هرچه بیشتر کالم وحی به مردم قرآنی علوم در جهت تحقیق و پژوهش دن بسترفراهم نمو برای تالش -
 

 :اهداف کوتاه مدت  -2

 مدارس شبانه روزی حفظ تخصصی قرآن کریم کمی و کیفی گسترش -

 هجامع سطح در قرآنی علوم آموزشی کمک و آموزشی امکانات  گسترش -

 های فعالیت ارتقاء و افزایی هم جهت در مؤسسه شعب بین روحیه تعاون و اتحاد بین مسئوالن و هماهنگی ایجاد -

  مؤسسه قرآنی

  قرآنی مسابقات و ها همایش برگزاری -

 منطقه و غیرفعال محرومشعب فعال به شعب مادی و معنوی مساعدت  -

تقاء و برنامه ریزی جهت ار آموزان در سایر رشته های قرآنی  قرآنو ان تربیت حافظارائه راهکار و بستر سازی جهت  -

 معنویت در آنها 

 گسترش فرهنگ قرآن کریم جهتی قرآن مهاجر کارآمد و پرورش معلمان -

 مدیریت مؤسسه مرکزی به مسئوالن منطقه ایاختیارات انتقال بخشی از  -

 و تالش برای رفع آنها آموزشی، فرهنگی، مالی شعب منطقه شناسائی موانع و مشکالت -

 ه و ارائه گزارششعب منطق شناسائی قوتها و فرصتهای جدید -

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 فصل دوم

  :مسئوالن منطقه ای جلسه ارکان

 گردهماییمدیر ( الف
مسئوالن منطقه ای می بایست امورات مناطق تحت امر خود را با . می باشدمدیر مؤسسه به عهده  گردهماییمدیریت  

 .انجام دهند گردهماییهماهنگی مدیر 

 گردهماییدبیر  ( ب
 گردهماییموظف به اداره وی . از میان اعضا انتخاب می شود دبیر گردهمایی  ،ی در اداره جلسهبه منظور کنترل و هماهنگ

 .  می باشد 

 گردهماییمنشی ( ج
منشی گردهمایی موظف به تنظیم صورت جلسه و حضور و غیاب اعضا و همچنین ابالغ دستور و تمهید مقدمات جلسه 

 آینده می باشد 

  

 : تبصره
  .حاضر باشند جلساتمی بایست در همه  ییگردهمادبیر و منشی  -

 

 :گردهمایی شرح وظایف دبیر 
 مسئوالن منطقه ای گردهماییبرنامه ریزی و هدایت جلسات ماهانه  - 1

 .پیگیری راه اندازی کمیسیون های زیر مجموعه جهت ارائه پیشنهادات و بررسی موضوعات -2

  گردهمایی توسط منشیمصوبات  انجام برنظارت  ـ 3

 اعضای حاضر و سایر گردهماییرئیس و ارائه به  نشستهای  ـ تنظیم گزارشهای مستمر از فعالیت 4

  از مسئوالن گزارش انجام مصوبات را مطالبه نماید گردهماییدر هر  بایددبیر جلسه می  -5 

 می باشد ، جانشین وی بوده و مسئولیت مدیریت جلسات به عهده ویگردهماییدبیر جلسه در غیاب مدیر  - 6 

 

  :گردهمایی وظایف منشی شرح 

 .دستور کار جلسه بعد را در هر جلسه به مدعوین اعالم می نماید گردهماییمنشی  -1

 . به عهده منشی جلسه می باشد  گردهماییمسئولیت پیگیری مصوبات  -2

 حاضر در گردهمایی ابالغ صورت جلسه به تمامی اعضاء  -3

 . سط منشی صورت می گیرد حضور و غیاب از حاضرین گردهمایی نیز تو -4
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 فصل سوم

 : نحوه برگزاری جلسات
 .تشکیل می گرددبار  ماهی یک مدیران منطقه ای گردهماییـ جلسات 1

زمان و مکان گردهمایی و یا در جلسه قبل توسط اکثریت آراء اعضای حاضر ماه برگزار  هر اولپنج شنبه گردهمایی  -1

  .مشخص می گردد

 .عصر خواهد بود 6صبح تا  8هانه از ساعت برگزاری جلسات ما -2

  .شود بیان میدقیقه تفسیر قرآن یا شرح نهج البالغه  15هر جلسه حدود ابتدای در   -3

می بایست پس از اتمام تفسیر قرآن و شرح نهج البالغه به مدت ده دقیقه گزارشی کلی و مختصر از  گردهماییمدیر  -4

 .نماید ارائهر را در مدت ده دقیقه به مسئوالن فعالیت های مؤسسه و اخبار قرآنی و فرهنگی کشو

 .مؤسسه برگزار گردد تا زمینه هم افزایی بین مسئولین و شعب ایجاد شوددر شعب مختلف  گردهماییتا  شودسعی  -5

 .گردد تشکیل می مدیر نشستالعاده با دعوت  در صورت ضرورت جلسة فوق -6

 .مشخص می گرددموضوع جلسه و دستور کار جلسه بعد در جلسات ماه قبل  -7

 .مشکالت شعب تحت امر خود ارائه نمایدعملکرد و دقیقه گزارشی از  5الی  2در هر جلسه هر مسئول می بایست  -8

 .مسئوالن مناطق موظف می باشند از یک هفته قبل عدم حضور خود را به منشی یا دبیر جلسه اعالم نمایند  -9

 . جلسات با حضور دو سوم اعضا تشکیل می گردد  -11

 

 هارمفصل چ

 :نشست مسئوالن منطقه ای ء و مناطقاعضالیست 
 نشست مسئوالن منطقه ای عامل مؤسسه و مدیر، مدیرعلیرضا شاهسونی حجت االسالمجناب  -1

 دبیر نشست مسئول منطقه سروستان، خرامه و معزآباد و دکتر فتحی،جناب آقای  -2

 حجت االسالم مختار نوبختی، مسئول واحد تهرانجناب  -3

  ، مرودشت، فیروزآباد، میمند شیراز منطقه مسئول ،الم احمد جودکیحجت االسجناب   -4

 رستم، نورآباد و قائمیهکازرون، منطقه مسئول  ،احمد خسرویابراهیم جت االسالم حجناب  -5

 فسا  منطقه ، مسئولابوالحسنیقدمعلی  جناب آقای -6

 بنارویه منطقه مسئول  ،زینلیدادخدا  جناب آقای -7

 استهبان منطقه  مسئول ،بخش تاجاحمد جناب آقای  -8
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 مهدی شهسوار، مسئول روابط عمومی  جناب آقای -9

 نصیر شاهسونی، منشی نشستجناب آقای  -11

 معاونت امور شعب ،ابوالقاسم شاهسونی جناب آقای -11

   جویممنطقه مسئول  ،خوبانیجناب آقای  -12

 زنجان منطقه مسئول  ،صدرمحمدیجناب آقای  -13

 رمان مرکزیکمنطقه  مسئول، وحید زادهعلی جناب آقای  -14

 جهرم منطقه ، مسئول مقدم حیدریصالح جناب آقای  -15

 استان خوزستان، مسئول احمد یادیاوجناب آقای     -16

 و سورمق آباده  منطقه ، مسئولمحمد رضا خیراندیش جناب آقای -17

 داراب و زرین دشتمنطقه  مسئول ،رضایی زهرا خانم سرکار -18

 جنوبی مسئول منطقه کرمان  ،جام گوهری جناب حجت االسالم -19

 مسئول منطقه آذربایجان ،یوسف انوریجناب آقای  -21

 مسئول منطقه دلگان و بزمان  ،سرکار خانم سبزیان -21

 منطقه رامهرمز و هفتکل ،شفیعی مسئولجناب آقای  -22

 مسئول منطقه بوشهر          ،فخارانحجت االسالم جناب  -23

 نیریز  مسئول منطقه ،داود اسالمی نسبناب آقای ج -24

 مسئول منطقه قم ،سیاری حجت االسالمجناب  -25

 : تبصره 
داشته باشند می بایست با  را در نشست یک از اعضا پیشنهادی جهت حضور برخی از فعاالن قرآنی مؤسسه چنانچه هر*. 

 .نماینددبیر نشست هماهنگی 

د مدیر نشست با توجه به تصمیم گیری در مورد محتوای جلسه آینده اعضای مرتبط با موضوع با هماهنگی دبیر و تایی*. 

 خواهند شد  دعوت نشست بعدیدر برای حضور 

 


