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هايعلاهللسالم

ت عصمت و طهارت در يب اهلم و يقرآن کر يج فرهنگ نورانيو به منظور توسعه و ترو يات خداوند تبارک و تعاليبا عنا

ن ياالسالم و المسلم حجت يندگيکشور به نما هيريو امور خ ان سازمان اوقافينامه، م ن تفاهمي، براساس ايران اسالميا

شود و  يده مينام ن پس به اختصار يسازمان، که از ا يو اجتماع ي، معاون فرهنگ يجناب آقا

ن ياالسالم و المسلم ر مسئول مؤسسه حجتيمد يندگيبه نما هايعلاهللسالماالحزان حضرت زهرا تيب يـ فرهنگ يمؤسسه قرآن

مشترک صورت  يل همکاريشود، به شرح ذ يده مينام ن پس به اختصار يکه از ا  يجناب آقا

  رد.يپذ يم
 

آموزش ها در جهت  ه استانيريه و ادارات کل اوقاف و امور خيريبا سازمان اوقاف و امور خ مؤسسهمؤثر  يتعامل و همکار

و مدارس  رحله]طرح    يانداز راه الخصوص يعلدر سطح جامعه  ژه حفظ قرآنيبو يعلوم قرآن

 کساله[ي
 

ن مدت ين ايباشد. در صورت توافق طرف يم يسال شمس کيبه مدت  نامه از  تفاهم نيا يمدت اجرا

 د خواهد بود.ينده قابل تمديآ يها سال يبرا
 

 در جوار بقاع متبرکه  حاًين مکان مناسب ترجيشور جهت تأمو ابالغ به ادارات کل اوقاف سراسر ک يهماهنگ .1

 مدارس يبانيو پشت يجار يها نهياز هز يا بخشين تمام يسراسر کشور در جهت تأمابالغ به ادارات کل اوقاف  .2

 و مطبوعات يا  اعم از رسانه ين طرح آموزشيا غاتيدر انجام تبل يمساعدت و همکار .3

 يرحله در قالب طرح نشاط معنود طرح ين حقوق اساتيتأممساعدت در  .4

 انيحافظان کل قرآن و مرب يسراسر يها شيمسابقات، اردوها، هما يبا مؤسسه جهت برگزار يهمکار .5

 مفاد آن يو اجرا يدر مراکز استان يياجرا نامه تفاهمانعقاد  يريگيپ .6

 .نامه تفاهم ينظارت بر حسن اجرا .7
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 مؤسسه ينامه آموزش نييآموزش مطابق با آ يها دوره يت و اجرايريمد .1

 رش داوطلبانينام و انجام مراحل پذ ثبت .2

 ان هر جزء(يو پا يشيدوره )آزما يکنندگان در طول برگزار [ از شرکتيو شفاه يآزمون ]کتب يبرگزار .3

 يآموزش  ن برنامهيطرح و ناظر و تدو يد، اعزام مجريدعوت از اسات .4

 گريد يو حقوق يقينامه به اشخاص حق مفاد تفاهم ياجرا يعدم واگذار .5

 دوره ينامه در محل برگزار با کارشناسان و ناظران طرح تفاهم يهمکار .6

 کبار يکل هر شش ماه   سازمان و ادارات يو اجتماع يها و مدارس به معاونت فرهنگ دوره يبرگزار ارائه گزارش از .7

 ان دورهيقبول شدگان در آزمون پا ينامه برا يصدور گواه .8

 يآموزش يها ن محافل انس با قرآن و برنامهران کل اوقاف در جهت فعال نموديبا مد يهماهنگ .9

 .ميکر ت حافظان قرآنيطرح ترب ياجرا يبا ادارات کل اوقاف در راستا يهمکار .11

 

ان يدر مراکز استان م يينامه اجرا ست نسبت به انعقاد تفاهميبا ينامه م ن تفاهميشدن مفاد ا يياجرا ين برايطرف .1

 .نديل اوقاف اقدام نمامؤسسه و ادارات ک

 .گردد يجهت اجرا ابالغ م ياستان ين به واحدهاينامه پس از امضاء توسط طرف ن تفاهميا .2

 باشد. يکشور م ين جارينامه مسکوت مانده، تابع قوان ن تفاهميکه در ا يموارد ي هيکل .3

ر ييامضاء حکم واحد را دارد و تغد که پس از يم گرديتنظ 31/1/94خ يماده و دو نسخه در تار 5نامه در  ن تفاهميا 

 6716273ن است. يطرف يآن منوط به توافق کتب
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