
 اساسنامه مرآز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  :مقدمه

السـالم و در راسـتاي    عصـمت و طهـارت علـيهم   با استعانت از الطاف الهي و با تمسك به ذات نوراني قـرآن آـريم و اهـل بيـت     
شوراي عـالي انقـالب    ۶/١٠/٨۴مورخ  ۵٧۵تحقق سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسالمي ايران، مصوبه جلسه 

ها و مراآز آمـوزش عـالي وابسـته     هاي قرآني دانشگاه شوراي هماهنگي فعاليت ١١/٩/٨٧فرهنگي و در اجرای، مصوبه مورخ 
الی انقالب فرهنگی به منظور سياستگذاري، توسعه، ترويج، هماهنگي، انسجام، نظارت، انجام و ارتقاي آيفي به شورا ی ع
مرآـز قـرآن و عتـرت وزارت بهداشـت، درمـان و      «هاي قرآن وعترت وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي،      و آمي فعاليت
  .پردازد تي ذيل به فعاليت ميتشكيل و بر اساس اهداف، وظايف و ساختار تشكيال» آموزش پزشكي

   

  آليات: فصل اول

  :تعريف -١ماده 

شود در راسـتاي توسـعه و تعميـق     مرآز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي که از این پس مرکز ناميده می
هـا شـامل    يـن فعاليـت  پردازد آه ا فرهنگ ومعارف غني قرآن آريم و مكتب حيات بخش اهل بيت عليهم السالم به فعاليت مي

هاي تبليغ و ترويج ، آموزش و پـژوهش   السالم در حوزه باشد آه با موضوع قرآن آريم و معصومين عليهم هايي مي آليه فعاليت
  .باشد ويژه دانشجويان، اعضاي هيئت علمي، و آارآنان وزارت متبوع و مراآز تابعه و وابسته مي

   

  :اهداف -٢ماده 

  :اندازي مرآز هدف از راه

  ها و مراآز تابعه وزارت های قرآن و عترت دانشگاه برنامه ریزی در جهت توسعه و تعميق فعاليت -١

  ها هماهنگي، انسجام، ارتقاي آيفي و آمي فعاليت -٢

  ا و مراآز تابعه وزارتها و آليه واحده هاي قرآن و عترت در سطح وزارت، دانشگاه حمايت، هدايت و نظارت بر امور و فعاليت -٣

   

  :وظايف -٣ماده 

هاي قرآن و عترت واحدها و مراآز تابعه وزارت و تـالش در جهـت توسـعه رشـد و ارتقـاي       حمايت، هدايت و نظارت فعاليت -١-٣
  ها آيفي و آمي آن

وهشـي و  هـاي مختلـف آموزشـي، پژ    شناسايي، جذب، آموزش و ساماندهي دانشگاهيان مسـتعد و عالقمنـد در حـوزه    -٢-٣
  ها ها در توسعه و تعميق فعاليت گيري از آن تبليغي و ترويجي قرآن و عترت و بهره

هـاي قـرآن و عتـرت مراآـز آمـوزش عـالي وسـایر نهادهـا بـه ویـژه مرکـز توسـعه و تـرویج               همكاري بـا نهادهـا و شخصـيت    -٣-٣
  هاي مشترك انجام فعاليتگيری از نظرات آارشناسي و تجربيات و نيز  های قرآني به منظور بهره فعاليت

هـا و   هاي آموزشي عمومي و تخصصي مختلف در راستاي تحقق نهضت قرآن آموزي در دانشگاه ها و دوره برگزاري آالس -۴-٣
  واحدها و مراآز تابعه

هاي  ها در حوزه قرآن و عترت در سطوح و رشته ها و نوآوري ايجاد زمينه الزم جهت گسترش مطالعات، تحقيقات، پژوهش -۵-٣
  مختلف تحصيلي

هـاي تبليغـي و    هـا و اردوهـا و سـاير فعاليـت     هـا، همـايش   ها، سمينارها، محافل، نمايشگاه برگزاري مسابقات، جشنواره -۶-٣
  ترويجي در حوزه قرآن و عترت

نشـريه و   رسـاني،  انـدازي پايگـاه اطـالع    هاي قـرآن و عتـرت از طريـق راه    رساني مناسب در حوزه فعاليت ايجاد نظام اطالع -٧-٣
  …همكاري با صدا و سيما و مطبوعات و 

هـا و   هاي قـرآن و عتـرت از طريـق تشـكيل مجـامع، هيئـت       ايجاد زمينه الزم جهت مشارآت دانشگاهيان در عرصه فعاليت -٨-٣
  شوراهاي قرآن و عترت

  هاي قرآن و عترت هاي مختلف فرهنگي بر مبناي آموزه سازي جهت انسجام فعاليت زمينه -٩-٣

  انجام ساير وظايف محوله از سوي شوراي سياسيتگذاري مرآز و مقام محترم وزارت -١٠-٣



   

  ارآان و تشكيالت: فصل دوم

  :ارآان -۴ماده 

  هاي قرآن و عترت وزارتخانه ريزي فعاليت شوراي سياستگذاري و برنامه -١

  مرآز قرآن و عترت وزارت -٢

  )ها و مراآز تابعه وزارتخانه هاي قرآن و عترت دانشگاه آانون(واحدهاي تابعه مرآز -٣

   

  :ريزي ترآيب اعضاي شوراي سياستگذاري و برنامه -۵ماده 

  )رئيس شورا(وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي  -١

  )نائب رييس شورا(معاون فرهنگي، دانشجويي وزارت  -٢

  )دبير شورا(مدير امور فرهنگي و فوق برنامه وزارت -٣

  اي صاحب نظر در امور ديني و فرهنگي يا دبير شوراي فرهنگي وزارت از طرف وزیر نماينده -۴

  مسئول مرآز قرآن و عترت وزارت -۵

  اال ختيار ایشان معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت یا نماینده تام -۶

  االختيار ايشان نماينده تاممعاون آموزشی وزارت يا -٧

  االختيار ايشان معاون سالمت وزارت يا نماينده تام -٨

  االختيار ايشان  معاون تحقيقات وفن آوری وزارت يا نماينده تام -٩

  االختيار ایشان معاون هماهنگی وزارت یا نماینده تام -١٠

  یا نماینده ایشانها  معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معطم رهبري در دانشگاه -١١

  های قرآنی یا نماینده ایشان رئيس مرکز توسعه و ترویج و هماهنگی فعاليت -١٢

  هاي علوم پزشكي با پيشنهاد رئيس مرکز و تصویب رييس شورا هاي قرآن وعترت دانشگاه نماينده دبيران آانون -١٣

ترت با پيشنهاد معاونت آموزشی وزارت و تصویب هاي قرآن وع يك نفر از اعضاي هيئت علمي صاحب نظر در عرصه فعاليت -١۴
  رئيس شورا

هاي قرآن وعترت دانشگاهي با انتخاب سایر اعضـاي شـورا و    دو نفر از آارشناسان فعال، با تجربه و آارآمد در امور فعاليت -١۵
  تصویب رييس شورا

   

  :١تبصره

ء تشـكيل و بـا حضـور اکثریـت اعضـاء رسـميت       جلسات عادي شوراي سياستگذاري حداقل هرسه ماه يك بـار بـا حضـور اعضـا    
  .يابد يابد و تصميمات آن با تصويب اآثريت نسبي اعضاي حاضر رسميت مي مي

   

  :٢تبصره

  .شود  جلسات ضروري شورا بنا به پيشنهاد رئيس يا نائب رئيس شورا تشكيل مي

   

  :ريزي مرآز وظايف شوراي سياستگذاري و برنامه -۶ماده



ريزي مرآز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باالترين مرجع سياستگذاري،  برنامهشوراي سياستگذاري و 
  :نمايد باشد آه براساس وظايف ذيل عمل مي هاي قرآن و عترت وزارتخانه مي ريزي آالن فعاليت گيري و برنامه تصميم

رف قرآن آريم و سـيره اهـل بيـت علـيهم السـالم در      ايجاد زمينه الزم و حمايت مناسب جهت تعميق و توسعه فرهنگ ومعا -١
  ها و مراآز تابعه دانشگاه

  سياستگذاري، برنامه ريزي و تدوين طرح جامع قرآن وعترت وزارتخانه -٢

  ها بررسي، تصويب و اختصاص منابع وتأمين امكانات مناسب براي انجام فعاليت -٣

  های مورد نياز تصويب دستورالعمل -۴

  هاي قرآن وعترت وزارتخانه و رسيدگي به عملكرد مرآز نظارت و ارزيابي فعاليت -۵

  انجام ساير وظايف و امور محوله از سوي وزير -۶

   

  :تبصره

هـا و مراآـز    هـاي قرآنـي دانشـگاه    مصوبات شوراي سياستگذاري نبايد مغاير با اهـداف و مصـوبات شـوراي همـاهنگي فعاليـت     
  .آموزش عالي باشد

   

  -٧ ماده

مرآز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مرآزي است مستقر در معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت آه 
هـاي قـرآن    در راستاي توسعه، ترويج، هماهنگي، انسجام، نظارت، هدايت، ارتقـاي آيفـي و آمـي و حمايـت از آليـه فعاليـت      

  :باشد مايد و داراي وظايف ذيل مين ها و مراآز تابعه فعاليت مي وعترت دانشگاه

  ريزي اجراي مصوبات شوراي سياستگذاري و برنامه -١

  هاي وزارتخانه نامه انجام آليه امور اجرايي و اداري مرآز در چهارچوب مقررات و آيين -٢

  ريزي وزارت ارائه گزارش عملكرد ساالنه به شوراي سياستگزاري و برنامه -٣

  ها و مراآز تابعه هاي قرآن و عترت دانشگاه ر فعاليتهدايت، حمايت و نظارت ب -۴

  ايجاد هماهنگي و انسجام بين ارآان و تشكيالت قرآن و عترت وزاتخانه -۵

  هاي قرآن وعترت ها و برنامه ريزي و تنظيم تقويم ساليانه فعاليت برنامه -۶

   

  :١تبصره

  .نمايد هاي آارشناسي، مشورتي و اجرايي مي مرآز قرآن و عترت برحسب نياز اقدام به تشكيل مجامع و آميته

   

  :٢تبصره

مسئول مرآز توسط معاون دانشجويي و فرهنگـي وزارت پيشـنهاد و پـس از تصـويب رئـيس شـورا بـه مـدت دو سـال منصـوب           
  .تهاي بعدي بالمانع اس تمديد مسئوليت براي دوره. شود مي

   

  :آانون هاي قرآن و عترت دانشگاه ها و مراآز تابعه -٨ماده

هـاي قـرآن و عتـرت در     تـرين رآـن اجرايـي فعاليـت     هـا و مراآـز تابعـه وزارت مهمتـرين و اصـلي      هاي قرآن و عترت دانشگاه آانون
ريـزي و زيـر نظـر مرآـز      باشند آه براساس شرح وظايف مصوب شوراي سياستگذاري و برنامه ها و واحدهاي تابعه مي دانشگاه

  .نمايند قرآن وعترت وزارتخانه فعاليت مي

  امور مالي: فصل سوم



  :منابع مالي -٩ماده 

  :شود هاي قرآن و عترت وزارتخانه از موارد ذيل تامين مي منابع مالي فعاليت

  اعتبارات تخصيص يافته از سوي وزارتخانه -١

  آمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي -٢

   

  :انحالل مرآز -١٠ماده 

  .ريزي خواهد بود انحالل مرآز به پيشنهاد معاون دانشجويي و فرهنگي و تصويب شوراي سياستگزاري و برنامه

تبصره به رویت و تایيد مقام محتـرم وزارت رسـيد و از تـاریخ ابـالغ آن توسـط       ۴ماده و  ١٠فصل، ٣این اساسنامه با یک مقدمه، 
  .االجرا می باشد و آموزش پزشکی الزموزیر محترم بهداشت درمان 

   

 


