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 فصل اول

 احکام عمومی

 مقدمه

 مادۀ اول:

رياست مجمع علمی طوريکه ميتوان از نامش حدس و گمان برد در چارچوب تشکيالت وزارت 

برخى محترم ارشاد حج و اوقاف همانند برخی از رياست های ديگر آن وزارت؛ مکلف به پيشبرد 

برنامه های ارشادی طبق لوائح کاری منظور شده در ساحات کاری مختص به خود بوده که از 

ات در عرصه های امور دينی؛ علمی و تحقيقی با ارائه پاسخ های شرعی وعرضه خدم اجراء

پيرامون مسائل و موضوعات دينی؛ طرح ديدگاه ها؛ نظريات و راه حل های معقول و منطقی 

پيرامون قضايا و مسائل حاد و مبرم جامعه در زمينه های ذيربط در قالب فتاوی؛ ابراز نظرها و 

ات مربوطه؛ در پرتو احکام و تعليمات واالی اسالمی جهت بلند تبيين و توضيح مسائل و موضوع

بيشتر شان به التزام و پابندی به احکام و تعليمات  بآگاهی دينی مردم و تشويق و ترغي بردن سطح

مسلکی؛ اداری و خدماتی خود که درقالب سه  نفر 33ين اسالم با تشکيل موجوده واالی دين مب

حليل و توسعه علمی و آمريت کار با قوتها(؛ يک سکرتريت و يک آمريت )آمريت افتاء؛ آمريت ت

مديريت اجرائيه می چرخد؛ در پرتو قوانين نافذه مطابق به محتوای مواد مندرج اين طرز العمل 

 مصدر خدمت به هموطنان عزيز بوده و ان شاء هللا تعالی خواهد بود.

 مبنی

 مادۀ دوم:

ستراتيژی ملی مبارزه عليه فساد اداری ،با الهام گيری اين طرزالعمل با رعايت مفادات مندرج ا

زه عليه فساد شورای عالی حاکميت قانون ومبار ۱397 / ۱/  ۱9( مؤرخ ۱ازمصوبۀ شماره ) 

اداری، درروشنی پالن تطبيقی مبارزه با فساد اداری ودرمطابقت با پالن عمل وزارت ارشاد، حج 

 و اوقاف به منظور تسريع روند اجراآت كارى درست و بموقع و جلوگيری از بى نظمی، عدم 

يح رعايت اصول و معيارهای الزم در تهيه و اصدار فتاوی شرعى، ابراز نظرهای علمی، توض

مسائل شرعى و موضوعات دينى و علمى و انسجام بخشيدن هرچه بيشتر و بهتر راه کارهای 

با استناد  ؛معقول ومناسب درحل و فصل مسائل و قضايای محوله مطابق به احکام دين مبين اسالم

از دالئل شرعی و علمى در روشنى اصول و قواعد فقهی با رعايت برداشت های فقهای کرام از 

 ذيل وضع می گردد: آن بشرح
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 اهداف

 مادۀ سوم:

 اهداف اين طرزالعمل عبارت انداز:

اجراآت الزم و به موقع پيرامون امور محوله در روشنی اليحۀ وظايف منظورشده طبق پالن  -۱

 کاری مرتبه.

 جلوگيری ازضياع وقت و بيوکراسی درعرضۀ خدمات و ايجاد تسهيالت مربوط به هموطنان. -۲

فتاوی شرعی و ابرازنظرهای علمی بگونۀ معياری در مطابقت با احکام و تهيه و اصدار -3

 تعليمات شرعی و معايير علمی.

وحدت نظر در تبيين و توضيح مسائل شرعی و موضوعات گاها و تالش به تقريب انسجام ديد -4

 دينی به خصوص پيرامون امور حاد و مبرم جامعه.

قل كمرنگ نظريات غير معقول و غير مؤجه و ياهم حد اانتشار افکار، ديدگاه ها و تقليل  -۵

 ؛ علمی  و تحقيقی.شرعیهای  و يا ابرازنظردر قالب فتوين آنساخت

رسيدگی به حل مشکالت شرعی مردم، ادارات و نهادهای رسمی و غير رسمی در پرتو احکام  -۶

 اسالمی با استناد از نصوص شرعی و متون فقهی.

 اصطالحات

 مادۀ چهارم:

 .فتوی: بيان حکم شرعی در پاسخ به سوال مطروحه -１

 .فتاوی : جمع فتوی است -２

 .ابراز نظر: اظهار و بيان ديدگاه و رأی -３

 .تبيين: بيان نمودن -４

 .توضيح: وضاحت دادن -５

 استفسار: طلب معلومات و وضاحت. -６

 مستفتی: طلب کننده فتوی -７

 مستفسر: طلب کننده معلومات و وضاحت -８
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 ساحه تطبیق

 پنجم: ۀماد

احکام اين طرز العمل در تهيه و اصدار فتاوی شرعی؛ ابراز نظرهای دينی؛ علمی؛ تحقيقی؛ تبيين 

و توضيح مسائل شرعی؛ موضوعات دينی و اجراآت پيرامون امور مرتبط به آن قابل تطبيق می 

 باشد.

 ششم: ۀماد

د دارا رياست مجمع علمی مکلفيت تطبيق اين طرز العمل را در عرصه های کاری مربوطه خو

 می باشد.

 نحوه اجراآت کاری ریاست

 هفتم: ۀماد

اجراآت کاری رياست درپرتو احکام قوانين نافذۀ کشور، مفاهيم استيراتيژی ملی، استيراتيژی 

اموردينی مطابق به احکام، اوامر و هدايات شرعی و اصولی مقامات ذيصالح در روشنی طرز 

عايت مواد مندرج اين طرزالعمل صورت العمل کاری وزارت طبق اليحۀ وظايف کاری با ر

 ميگيرد.

 و روشهاي استفتاء و استفسار  اصدار فتاوى و ابراز نظرها شیوه

 هشتم: ۀماد

اصدارفتاوی شرعی، ابرازنظرهای دينی، علمی و تحقيقی و ارائۀ طرح ها پيرامون مسائل، 

معتبر دينی با در  موضوعات با استناد و الهام گيری از مصادر شرعی و يا از منابع و مآخذ

نظرداشت مصالح شرعی و با رعايت حاالت و ظروف بگونۀ مشروع، معقول و منطقی بعد از 

 تحليل و بررسی و تعمق نظر صورت می گيرد.

 هم:نۀماد

استفتاء های شرعی واستفسار های دينی؛ علمی، تحقيقی و مسلکی ميتواند بگونۀ تحريری و کتبی 

بطور حضوری و يا هم غير حضوری ازطريق وسايل ارتباط  و يا هم بصورت شفاهی و تقريری

جمعی عنوانی رياست تقديم و مطابق آن فتاوی؛ پاسخ ها و توضيحات الزم بوقت وزمان معينه 

 دريافت گردد.
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 دهم:ۀماد

رياست ميتواند هرنوع استفتاء های شرعی واستفسار های دينی علمی، تحقيقی و مسلکی را 

ت و امور دينی ازافراد جامعه، نهادها و ادارات دولتی و غيردولتی پيرامون مسايل، موضوعا

سی وزارت درروشنی اين طرزالعمل مطابق به پالن يدريافت نموده، طبق اصول؛ مقررات و پال

 کاری منظور شده به پاسخ آن بپردازد.

 ازدهم:یۀماد

توضيحات پيرامون رياست ميتواند درصورت تشخيص مصلحت، از ارائۀ پاسخ؛ ابرازنظر و دادن 

 برخی از استفتاء ها و يا استفسارها بطورمؤقت خود داری نمايد.

 زدهم:دواۀماد

ديد و يا مصلحت به موافقه اکثريت اعضای مسلکی و يا  رياست ميتواند در صورت نياز؛ لزوم

استفسار کارشناسان بخش مربوطه بدون در يافت استفتاء و يا استفسار به طرح فرضيه استفتاء و يا 

پيرامون برخی از مسائل  و موضوعات عمده و مهم پرداخته در زمينه به اصدار فتاوی شرعی و 

 ابراز نظرهای علمی؛ تحقيقی و مسلکی اقدام می نمايد.

 زدهم:سیۀماد

فتاوی شرعی و يا ابرازنظرهای علمی و تحقيقی نميتواند بدون امضای محرر آن؛ مالحظه شد  - ۱

 رياست اصدار يافته مورد پذيرش واقع گردد.و تأييدی مقام 

های علمی و نظرفتاوی شرعی و ابراز ،درصورت غيابت و يا عدم موجوديت مقام رياست - ۲

تحقيقی ميتواند بعد ازتصويب و تأييدی شورای علمی رياست، اصدار گرديده مورد پذيرش واقع 

 گردد.
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 فصل دوم

 شرعی و استفسارهای دینی؛ علمی و تحقیقیاجراآت پیرامون استفتاءهای نحوه 

 

 استفتاءها و استفسارها پیرامون اجراآت مدیریت اجرائیه و سکرتریت

 چهاردهم: ۀماد

بعد  باشد تحريری و کتبی را که بگونه های مربوطهراسهای واصله واستفءت اجرائيه استفتامديري

 ازثبت و قيد جهت اخذ مالحظه شد مقام رياست و تعيين شعبه به سکرتريت محول می نمايد.

 پانزدهم: ۀماد

ها را به مقام رياست تقديم نموده بعد ازاخذ مالحظه شد، تعيين شعبه راسها واستفءسکرتريت استفتا

جهت اجراآت و ارجاع، آنرا ثبت دفتر مخصوص کرده به آمريت ها و بخش های مربوطه آن؛ 

 محول می نمايد.

 زدهم:ناش ۀماد

درصورتی که متن استفتاء و يااستفسار واضح نباشد و مطلب از آن بصورت درست اخذ نگردد؛ 

بخشهای ذيربط ميتوانند ازشخص و يا مرجع مربوطه در زمينه طالب وضاحت گردند ويا آنرا 

 غرض توضيح و تفصيل بيشتر مسترد نمايند.

 ربوطهم تطبیقی مسئلهساحۀ ازدید از ب

 هفدهم: ۀماد

اگرموقع و يا ساحۀ تطبيقی مسئله و يا موضوع مربوطه ايجاب مشاهدۀ عينی را نمايد؛ بخشهای 

مربوطه قبل ازتهيۀ مسودۀ فتوی و يا ابراز نظر درزمينه؛ ازموقع و ساحۀ مورد نظردرصورت 

عينی خويش به جستجوی پاسخ امکان وعدم موجوديت حرج بازديد بعمل آورده برمبنای مشاهدات 

 و يا ابراز نظر پيرامون موضوع مربوطه می پردازند.

 هجدهم: ۀماد

فراهم نمودن تسهيالت رفت و برگشت کارشناسان و کارمندان مربوط جهت مشاهدات عينی از 

 موقع و يا ساحۀ مورد نظر بدوش شخص و يا مرجع مربوطه استفتاء و يا استفسار کننده می باشد.
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 پیرامون استفتاءها و استفسارها آت آمریت ها و بخشهای مربوطهاجرا

 نوزدهم: ۀماد

آمريت ها و بخشهای مربوط آن بعد ازتسليم گيری وثبت استفتاءها و يا استفسارهای ارجاع  - ۱

شده؛ به دريافت و تحرير پاسخ های شرعی، علمی و تحقيقی آن در روشنی نصوص شرعی و يا 

 ردازند.متون فقهی و علمی می پ

آمريت ها و بخشهای مربوط آن؛ ديدگاه های مشخص خويش را پيرامون مسودات نسخه های  - ۲

خطاطی وتحريرشدۀ واصله قرآن مجيد ارائه نموده به ابراز نظرپيرامون مسايل، موضوعات 

ومحتوای کلی کتب، رسايل، مباحث علمی، فقهی وتحقيقی ومسوده های استراتيژی ها، پاليسی ها، 

لعمل ها و ديگراسناد تقنينی وحقوقی از ديدگاه شرعی ودينی طبق برداشت های خود می طرزا

 پردازند.

 بیستم: ۀماد

خويش را در وله و کارهای مربوط امور مح معينبوقت و زمان  ؛آمريت ها و بخشهای مربوط آن

و رسمی  دهم اين طرزالعمل تکميل نموده بصورت کتبینوزمندرج مادۀ مطابقت با محتوای مطالب 

 آنرابه سکرتريت تحويل و تسليم می نمايند.

 بیست و یکم: ۀماد

يکه الزم دانند پيشنهادات شموليت فتاوی بخش های مربوطه ميتوانند درصورتآمريت ها و - ۱

وابرازنظرهای شرعی، علمی و تحقيقی شان را درآجندای شورای علمی رياست؛ به سکرتريت 

 ارسال نمايند.

ديد و تأييدی مقام رياست؛ موضوعات و مسائل پيشنهادی آمريت ها و بخش درصورت لزوم   - ۲

 های مربوطه ميتواند شامل آجندا گردد.

 بصورت مستقیم از مقام ریاستو ارائه توضیحات اصدار فتاوی و ابراز نظرها 

 بیست و دوم: ۀماد

ارائۀ پاسخ و رئيس ميتواند درصورت عالقمندی، نياز و يا هم تشخيص مصلحت، خود شخصآ به 

و ارائه توضيحات پيرامون مسائل و های شرعی، علمی و تحقيقی يا تحرير فتاوی و ابرازنظر

ها و توضيحات ارائه شده از بخشهای مربوطه عدم  و ياهم به پاسخ بپردازدموضوعات مربوطه 

  قناعت خويش را اظهار نموده شخصا خود به ارائه پاسخ و توضيحات در زمينه اقدام نمايد.
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 مسوده فتاوی و ابراز نظرهادر بخش مدیریت اجرائیه سکرتریت و اجراآت 

 بیست و سوم: ۀماد

سکرتريت بعد از در يافت مسوده فتاوی و ابراز نظرهای واصله ازآمريت ها و يا بخشهای  - ۱

 مربوطه؛ آن را ثبت نموده به مالحظه شد مقام رياست می رساند.

؛ سکرتريت آنرا بعد وی و ابراز نظرهااصالح دو باره مسوده فتادرصورت نياز به مراجعه و  -۲

 ازثبت در دفترمخصوص؛ به آمريت و يا بخش مربوط آن مسترد می نمايد.

سکرتريت بعد از در يافت مجدد نسخه اصالح شدۀ مسودۀ فتاوی و ابراز نظرها و اخذ تأييد  – 3

 مديريت اجرائيه محول می نمايد. آن ازمقام رياست؛ جهت اصدار و اجراآت بعدی؛ آنرا به 

 بیست و چهارم: ۀماد

مديريت اجرائيه با درنظرداشت مالحظه شد و تأييدی مقام رياست به اصدار و اجراآت بعدی  - ۱

 آن اصوآل اقدام می نمايد.

مديريت اجرائيه يک نقل ازفتاوی وابرازنظرهای اصداريافته را به مرجع ويا شخص مربوط  - ۲

نقل ديگررا نزد خود حفظ  نموده  و يک يک  نقل ديگر آنرا به آمريت مربوطه و محول نموده ، 

 به سکرتريت محول می نمايد.

 بیست و پنجم: ۀماد

سکرتريت ومديريت اجرائيه شماره های تماس خود را به اختيار مستفتيها ومستفسرها ميگذارند 

ميل شدن فتاوی و ابرازنظرهای ونيزشماره های تماس آنها را نزد خود ثبت می نمايند تا ازتک

مربوط شان به آنها خبردهند و ازسرگردانی ايشان با مراجعه  نمودن مکرر شان جلو گيری بعمل 

 آيد.

 استفتاءها و استفسارهای شفاهی و غیر حضوریاجراآت پیرامون 

 بیست و ششم: ۀماد

به ارائه پاسخ مستفتيها و رياست از استفتاءها و استفسارهای شفاهی و غير حضوری استقبال نموده 

 مستفسرها بصورت شفاهی می پردازد.

 بیست و هفتم: ۀماد

سکرتريت و مديريت اجرائيه بعد از تسجيل شهرت استفتاء و استفسارکنندگان شفاهی وثبت  - ۱

نوعيت مسئله مربوطه؛ آنها را بگونۀ حضوری، تليفونی ويا هم ازطريق وسائل ديگر ارتباطات 
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مرين، کارشناسان و يا کارمندان بخش مربوط جهت در يافت پاسخ رسانيده ويا جمعی به يکی ازآ

 هم وصل نمايند.

با تسجيل شهرت استفتاء و آمرين؛ کارشناسان و کار مندان مربوطه نيز ميتوانند  – ۲

کنندگان شفاهی و ثبت نوعيت مسئله مربوطه به پاسخ مسائل موضوعات مطروحه آنها استفسار

 ازند و يا با آنها در زمينه کمک و همکاری نمايند.بطور شفاهی بپرد

 بیست و هشتم: ۀماد

آمرين، کارشناسان وکارمندان مربوط ايکه به استفتاءها و يا استفسارهای مستفتی ها و يا 

مستفسرهای شفاهی؛ پاسخ و يا توضيحات ارائه ميدارند آنرا با نوعيت مسئله و شهرت مستفتی و 

 ود نموده به سکرتريت در زمينه گزارش دهند.مستفسر درج دفتر مخصوص خ

 بیست و نهم: ۀماد

که ند ميتوانند از مستفتی و مستفسرآمرين، کارشناسان و کارمندان مربوط در صورتی که الزم دان

ميخواهد بگونۀ شفاهی پاسخ و يا توضيح خود را بدست آورد مهلت خواسته بعد ازتحقيق پيرامون 

 پيرامون آن؛ به آنها پاسخ  و يا توضيحات الزم ارائه نمايند.مسئله و حصول اطمينان 

 همکاری میان بخشهای مربوطه در امور محوله

 سی ام: ۀماد

کارشناسان و کارمندان مربوطه ميتوانند بصورت انفرادی و ياهم جمعی به ارائۀ مديران؛ ، نآمري

 ازند.پاسخ و توضيحات پيرامون مسائل و موضوعات محوله  و مطروحه بپرد

 سی و یکم: ۀماد

کارشناسان و کارمندان مربوطه ميتوانند در اجراء و انجام امور محوله کاری  مديران؛ ؛ينآمر – ۱

 به يکديگر کمک و همکاری نمايند.

ديد کارمندان و کارکنان مربوطه را از يک  مقام رياست ميتواند در صورت نياز و يا لزوم - ۲

 توظيف نمايد.بخش به بخش ديگر بطور خدمتی 
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 فصل سوم

 شورای علمی

 هدف ایجاد شورای علمی

 سی و دوم: ۀماد

به منظور غور و بررسی همه جانبه پيرامون مسائل و موضوعات حاد و مهم؛ اخذ ديدگاه ها و 

نظريات بصورت همه جانبه در زمينه های مختلف کار و رعايت جنبه های هرچه بيشتر و بهتر 

فتاوی و ابراز نظرهای علمی و تحقيقی شورای علمی در چهار چوب تشکيالت احتياط در اصدار 

 رياست ايجاد می گردد.

 اعضای شورای علمی و جلسات آن

 سی و سوم: ۀماد

کارشناسان و اعضای برجستۀ مسلکی مديران؛ شورای علمی رياست ازآمرين آمريت ها،  - ۱

 تحت رياست رئيس تشکيل می گردد.

من حيث اعضای اداری شورا عضويت کرتريت و مديريت اجرائيه علمی سدرجلسات شورای  - ۲

 .خواهند داشت

 سی و چهارم: ۀماد

شوای علمی حد اقل ماهوار بطورعادی به تشکيل يک جلسه و درصورت نياز به تشکيل جلسات 

 بيشتر حسب ضرورت می پردازد.

 سی و پنجم: ۀماد

رت عدم موجوديت و غيابت مقام رياست جلسات شورای علمی تحت رياست مقام رياست و درصو

تحت رياست آمر افتاء و درصورت عدم موجوديت و غيابت آن تحت رياست آمر تحليل و توسعۀ 

 علمی طبق صراحت مادۀ سی و دوم اين طرز العمل دايرميگردد.

 آجندای جلسات شورای علمی

 سی و ششم: ۀماد

ه و ترتيب و بعد از تأييدی مقام رياست آجندای جلسات شورای علمی از طريق سکرتريت قبآل تهي

و يا رئيس جلسه شورای علمی در صورت عدم موجوديت و يا غيابت مقام رياست؛ در اختيار 

 اعضاء گذاشته می شود.
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 سی و هفتم: ۀماد

آمريت ها و بخشهای مربوط موضوعات و مسائلی را که ميخواهند شامل آجندا شود به سکرتريت 

 تحويل می نمايند.

 سی و هشتم: ۀماد

می پذيرد و  هسکرتريت موضوعات و مسائل شامل آجندا را الی يک روز قبل ازبخش های مربوط

درصورت تأخير بعد از تأييدی و ارجاع مقام رياست و يا رئيس همان جلسه ميتواند موضوع و 

 مسئلۀ مربوط شامل آجندا گردد.

 یصله در شورای علمینحوه طرح دیدگاه ها و بحث روی موضوعات شامل آجندا و ف

 سی و نهم: ۀماد

ارائۀ ديدگاه ها و نظريات در جلسه پيرامون موضوعات و مسائل شامل آجندا طبق نوبت بعد از 

، کامآل آزاد بوده هرعضو اکسب اجازه از رئيس مجلس مطابق به برداشت های اعضای شور

 جلسه حق دادن نظر و رأی را درزمينه دارا می باشد.

 چهلم: ۀماد

صله پيرامون موضوعات و مسائل شامل آجندا بعد از استماع ديدگاه ها؛ بحث و مشاوره به في

 ( صورت ميگيرد. ۱+  ۵0اکثريت آراء اعضای حاضر ) 

 حضور و غیاب در جلسه شورای علمی

 چهل و یکم: ۀماد

مديريت اجرائيه برای هرجلسه جدول اسمای اعضای حاضر در جلسه را ترتيب و حاضری 

 جلسه را توسط خودشان در آن درج و سپس آنرا نزد خود حفظ می نمايد.اعضای 

 چهل و دوم: ۀماد

( بر گزار شود و در صورت ۱+  ۵0جلسه در حاالت عادی ميتواند با حضور اکثريت اعضاء )

 حاد بودن مسئله و ضيقی وقت ميتواند با يک ثلث اعضاء نيز دائرگردد.

 چهل و سوم: ۀماد

اعضاء شورای علمی در سه جلسه متواتر و يا در اکثريت جلسات در طول يک غيابت هر يکی از 

 سال بصورت متفرق بدون داشتن عذر موجه ميتواند باعث لغو عضويت وی از شورا گردد.
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 مصوبات جلسات شورا

 چهل و چهارم: ۀماد

جرائيه سکرتريت مصوبات و رويداد جلسه را مطابق به آجندا ازلحاظ علمی و مسلکی و مديريت ا

 آنرا از بعد اداری و مديريتی ياد داشت نموده سپس آنرا درج کتابهای مخصوص خود می نمايند.

 چهل و پنجم: ۀماد

مديريت اجرائيه برای هرجلسه جدول اسمای اعضای حاضر در جلسه را ترتيب و حاضری 

 اعضای جلسه را توسط خودشان در آن درج و سپس آنرا نزد خود حفظ می نمايد.

 چهل و ششم: ۀماد

سكرتريت مصوبات ورويداد جلسه را که ازلحاظ علمی ومسلکی ياد داشت نموده است بعد 

ازترتيب واصالح به مديريت اجرائيه تحويل می نمايد و مديريت اجرائيه آنرا بعد از توحيد با نکات 

ت ياد داشت شده مربوط خود و اخذ مالحظه شد مقام رياست به آمريت های مربوط و سکرتري

 رسمآ ارسال ميدارد.

 چهل و هفتم: ۀماد

شوراى علمى و ديگر هدايات سکرتريت مکلفيت پيگيری اجرائی شدن مصوبات و فيصله هاى 

 ياست را دارا بوده در زمينه وقتا فوقتا به مقام رياست گزارش ارائه می دارد.مقام ر

 چهل و هشتم: ۀماد

ط را در زمينه دارا بوده به اکمال  مديريت اجرائيه مکلفيت طی مراحل اداری امورمربو

ندی های اداری ولوژستيکی شان درحدود امکانات ــربوط  ورفع نيازمــــوتجهيزات بخشهای م

 داشته می پردازد. دست
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 فصل چهارم

طات اجراآت در عرصه انسجام توضیحات مسائل دینی و موضوعات شرعی و بیان آن در مربو

اصالح و تربیه اطفال و از طریق رسانه ها؛ وسائل ارتباطات  مراکزقوتهای نظامی؛ محابس؛ 

 جمعی و محافل و مجالس برای عامه مردم

 

 معرفی کارمندان و کارشناسان مربوطه به بخشهای ارگانهای نظامی

 چهل و نهم: ۀماد

 رياست ازطريق مقام وزارت و يا در هم آهنگی بارياست دفتر مقام وزارت به معرفی مسؤولين و

کارمندان مربوطه به بخشهای ذيربط ارگانهای نظامی جهت گسترش همکاری و تقويۀ هم آهنگی 

در بخشهای امور دينی، عقيدتی و فرهنگی و انسجام بخشيدن توضيحات مسائل دينی و موضوعات 

 شرعی و بيان آن در مربوطات ارگانهای فوق الذکر می پردازد.

 پنجاهم: ۀماد

مربوطه در هم آهنگی با بخشهای عقيدتی و فرهنگی ارگانهای نظامی در مسؤولين و کارمندان 

عرصه انسجام توضيحات مسائل و موضوعات شرعی و بيان آن با ايشان همکاری الزم نموده از 

 نحوۀ کار و فعاليت خويش بصورت ماهوار به مقام رياست گزارش ارائه می نمايند.

 ل و برخی از محابسمعرفی علماء به مراکز اصالح و تربیه اطفا

 پنجاه و یکم: ۀماد

طبق لزوم ديد و هدايت مقام وزارت به معرفی علماء دست داشته رياست درمحدودۀ امکانات 

ازطريق خود  در مرکز و از طريق رياست های ارشاد، حج و اوقاف در واليات؛ به مراکز 

اصالح و تربيت مجدد افراد اصالح و تربيه اطفال و برخی از محابس پرداخته با ايشان در زمينه 

محبوس و محجوز و يا تنوير اذهان ايشان در محدوده امکانات با اعزام علمای دين همکاری می 

 نمايد.

 جمع آوری گزارشات از فعالیت های افراد معرفی شده

 پنجاه و دوم: ۀماد

ن و آمريت مربوطه ازبخش های ذيربط ارگانهای نظامی؛ ازکارکرد و فعاليت های کارشناسا

 کارمندان معرفی شده بصورت ربعوار گزارش تقاضا نموده به مقام رياست تقديم ميدارد.
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 پنجاه و سوم: ۀماد

بخش های مربوطه رياست به جمع آوری گزارشات ازنحوۀ حضور و فعاليت های افراد معرفی 

 شده به مراکزاصالح وتربيه اطفال و محابس بطور ربعوار می پردازند.

 ه رسانه ها؛ مجالس و محافل ذیربطمعرفی علماء ب

 پنجاه و چهارم: ۀماد

رياست طبق هدايت مقام وزارت ويا هم به اساس نياز ودرخواست بخشهای مربوطه در مواقع و 

موارد خاص در حدود امکانات به معرفی برخی ازعلماء به رسانه ها، مجالس و محافل ذيربط می 

 پردازد.

 پنجاه و پنچم: ۀماد

بوقت و زمان معين آن  ؛اين طرزالعمل پنجاه و چهارمهای مندرج مادۀ به بخشعلمای معرفی شده 

در آن حضوربه هم رسانيده ضمن همکاری های الزم و اصولی؛ گزارش اجراآت کاری و فعاليت 

 خويش را همزمان کتبا به بخشهای مربوطه خود و از آن طريق به مقام رياست تقديم ميدارند.

 االت دینی؛ علمی و تحقیقیتحریر مق

 پنجاه و ششم: ۀماد

رياست ازطريق بخشهای مربوطه به تحرير و تصحيح مقاالت دينی، علمی و تحقيقی جهت طبع و 

نشرآن در مجلۀ پيام حق و درصورت نياز و مطالبه ازطريق روزنامه ها يا هفته نامه ها و مجالت 

 از می پردازد.داشته و حسب ني و جرائد ديگر مطابق به پالن دست
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 فصل پنجم

ر وزارت، همکاری در امور مربوطه مسلکی و اداری با ریاستها و بخشهای دیگ

 ادارات و نهادهای ذیربط

 پنجاه و هفتم: ۀماد

ديد مقام وزارت و ياهم به اساس تقاضاء و خواهش رياست ها و  رياست طبق هدايت و لزوم

و نهادهای ذيربط ديگر؛ درمحدودۀ تشکيل موجوده و بخشهای مربوطه وزارت و يا هم ادارات 

 امکانات دستداشته همکاری الزم می نمايد.

 همکاری در بخشهای مختلف پروسه های حج

 پنجاه و هشتم: ۀماد

ديد در بخشهای مختلف پروسۀ حج در داخل و خارج کشور درحد توان  رياست طبق نياز و لزوم

 همکاری الزم را مبذول ميدارد.

 سویه تو ار زیابی های علمی و تثبیاخذ امتحان معلمین حجاج 

 پنجاه و نهم: ۀماد

رياست در اخذ امتحان معلمين حجاج، مرشدين و ناظمين و در ارزيابی های علمی و تثبيت سويۀ 

ديد و هدايت مقام وزارت ونيازرياست عمومی محترم حج، عمره وزيارت نقش کليدی  موطبق لز

 ايفاء می نمايد.

 همکاری باریاست های و بخشهای دیگر  وزارت و ادارات ذیربط

 شصتم: ۀماد

رياست درمحدودۀ امکانات طبق هدايت و لزوم ديد مقام وزارت و يا هم حسب تقاضا و نياز 

رياست های محترم تدقيق و مطالعات علوم اسالمی، انسجام امورقراء، اطالعات و ارتباطات 

جد، حسينيه ها؛ اوقاف و ديگر رياست های مرکزی؛ واليتی؛ عامه، ارشاد و انسجام امور مسا

 آمريتها و بخشهای ذيربط حتی المقدور همکاری می نمايد.

 مادۀ شصت و یکم:

رياست ميتواند درروشنی هدايات مقام وزارت و ياهم به اساس تقاضاء و نياز؛ با بخشهای ادارات 

صورت ای که در تطبيق پالن منظورشده ذيربط در محدودۀ امکانات در عرصه های مورد نياز در

 سکتگی وارد نگردد همکاری نمايد.



 طرزالعمل كارى ریاست مجمع علمى وزارت ارشاد، حج و اوقاف

 

 19از18صفحه

 

 فصل ششم

  احكام نهائى 

 وضع لوائح کاری و طرزالعمل های داخلی

 شصت و دوم: ۀماد

آمريت ها؛ سکرتريت در پرتو احکام اين طرز العمل مطابق به قوانين نافذه و لوائح وظائف کاری؛ 

ديد لوائح کاری و طرز العمل اجراآت امور داخلی خود را  لزوم و مديريت ها ميتوانند در صورت

مغايرت با مفاد اين طرز العمل نباشد؛ هرکدام بصورت جداگانه ترتيب و جهت منظوری به در که 

 مقام رياست پيشنهاد نمايند.

 تعدیل و انفاذ طرزالعمل

 شصت و سوم: ۀماد

ديد؛ به اساس پيشنهاد رياست و منظوری مقام محترم وزارت  اين طرزالعمل در صورت لزوم

 .و يا هم ضمائمی به آن افزود گرددميتواند تعديل 

 شصت و چهارم: ۀماد

 اين طرزالعمل به اساس پيشنهاد رياست و منظوری مقام محترم وزارت نافذ می گردد.

ماده و موجوديت مالحظه ( ۶۵( فصل و )۶زالعمل فوق الذکر با داشتن )طر م:پنجشصت و  ۀماد

 شد مقام محترم وزارت يکماه بعد از تاريخ منظوری آن مرعی اإلجراء می باشد.
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