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دستور العمل اجرايي تأسيس مدا رس علوم ديني اهل سنت
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دستورالعمل اجرایی تأسیس مدارس علوم دینی اهل سنت
در اجزای تٌذ  4اس هادُ  5اساسٌاهِ ضَرای تزًاهِ ریشی هذارس علَم دیٌی اّل
سٌت کطَر ٍ ًیش آی یي ًاهِ تأسیس ٍ تغثیق هذارس اّل سٌت هصَتِ یاسدّویي
جلسِ ضَرای ًوایٌذگاى ٍلی فقیِ در اهَر اّل سٌت  ،چگًَگی صذٍر هجَس
تأسیس هذرسِ علَم دیٌی اس ایي پس تز اساس ایي دستَرالعول صَرت هیپذیزد.

بخش اول – هراحل تأسیس
هاده یک  :شرایط صذور هوافقت اصولی
 – 1/1احزاس ضزٍرت تأسیس تز اساس سیاستّا ی ضَرای ًوایٌذگاى ٍلی فقیِ در
اهَر اّل سٌت ٍ تزخی اس ضاخصّا ٍ هالکّا هاًٌذ  :هیشاى جوعیت ٍ ٍجَد
داٍعلة کافی  ،دایز ًثَدى ٍ یا کافی ًثَدى هذارس دایز در هحل  ،اعویٌاى ًسثی
اس استوزار فعالیت هذرسِ پس اس تأسیس تا تَجِ تِ قزائي هَجَد  ،تَاًایی جذب
کادر علوی  ،تزتیتی ٍ اداری هتٌاسة تا ظزفیت ٍ دٍرُ تحصیلی هذرسِ.
 – 1/2در صَرتیکِ هتقاضی  ،ظزف هذت دٍ سال ًسثت تِ تثذیل هَافقت اصَلی
تِ هجَس هَقت اقذام ًٌوایذ هَافقت اصَلی تاعل خَاّذ ضذ.
* تبصره  :در صَرت تطخیص ضزٍرت تَسظ کویتِ تخصصی جْت تثذیل
هَافقت  ،یک سال دیگز تِ هتقاضی هْلت دادُ هی ضَد .تذیْی است پس اس
گذضت یک دٍرُ یک سالِ ٍ در صَرت عذم ٍصَل ضزایظ السم ٍ تثذیل هَافقت،
ضَرای تزًاهِ ریشی ًسثت تِ اتغال هَافقت اصَلی هذرسِ اقذام هی کٌذ.
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قوانین و مقررات آموزشی مدارس علوم دینی اهل سنت
هاده دو  :شرایط صذور هجوز هوقت
 -2/1تأهیي هکاى هٌاسة تزای هذرسِ
 -2/2تجْیش هذرسِ ٍ تأهیي اهکاًات اٍلیِ آهَسضی ٍ اداری
 -2/3تأهیي ضزایظ هٌذرج در آییي ًاهِ ٍ دستَرالعولّای اجزای رضتِ ٍ گزایصّا
* تبصره  :1در صَرتیکِ هتقاضی  ،در پایاى هْلت هجَس هَقت  ،اقذام تِ تثذیل
هجَس خَد تِ دائن ًٌوایذ  ،هذرسِ ًویتَاًذ پذیزش هجذد کٌٌذ.
* تبصره  : 2اس سهاى اتالغ تَقف پذیزش ٍ پس اس گذضت یک سال  ،در صَرت عذم
ارائِ هذارک هَرد ًیاس ،ضَرای تزًاهِ ریشی ًسثت تِ لغَ هَافقت اصَلی اقذام
هیکٌذ کِ در ایي صَرت ،ضزایظ اداهِ تحصیل عالب هذرسِ در سایز ٍاحذّای
آهَسضی اس عزیق دفتز اهَر اّل سٌت فزاّن خَاّذ ضذ.
هاده سه  :شرایط صذور هجوز دائن
هجَس دائن هذرسِ  ،تَسظ ضَرای تزًاهِ ریشی تز اساس تقاضای هؤسس ٍ ًتایج
ارسیاتی عولکزد هذرسِ عثق آییي ًاهِّا ٍ دستَرالعولّای هصَب صَرت هیگیزد
ٍ صادر هیضَد.
* تبصره  :پس اس دریافت هجَس دائن  ،اجزای سغَح دیگز  ،هٌَط تِ هَفقیت
سغَح در حال اجزا تز اساس ضَاتظ اتالغی ٍ اخذ هجَس اس ضَرای تزًاهِ ریشی
است.

3

دستورالعمل اجرایی تأسیس مدارس علوم دینی اهل سنت
بخش دوم  :فرآینذ صذور هجوز تأسیس هذارس علوم دینی اهل
سنت
هاده چهار  :هتقاضی ٍ یا هتقاضیاى تأسیس هذارس علَم دیٌی اّل
سٌت فزم تقاضای تأسیس هذرسِ را تزاتز ضزایظ ٍ ضَاتظ هصَب تکویل
ٍ پس اس اهضاء اساسٌاهِ هصَب ٍ هعزفی اعضا ّیأت اهٌاء کلیِ هذارک
جْت تزرسی ٍ تأییذ تِ دفتز ًوایٌذگی ٍلی فقیِ در اهَر اّل سٌت
استاى ارسال هیگزدد.
هاده پنج  :دفتز ًوایٌذگی ٍلی فقیِ در اهَر اّل سٌت تا تزرسی فزم
هذکَر ٍ جوع آٍری اعالعات تکویلی هزاتة را ّوزاُ تا هستٌذات
گزدآٍری ضذُ ٍ ًظزیِ خَد تِ دتیزخاًِ ضَرا جْت اخذ ًظز کارضٌاسی
ارسال هیدارد.
هاده شش  :جوع تٌذی ًظزات کارضٌاسی ٍ تصَیة اٍلیِ آى  ،تَسظ
دتیزخاًِ اًجام هیگزدد ٍ در صَرت تائیذ دتیز ضَرا  ،صَرتجلسِ تَسظ
دتیزخاًِ تٌظین ٍ در جلسِ ضَرای تزًاهِ ریشی جْت تصَیة هغزح
هیگزدد.
هاده هفت  :اتالغ هصَتِ ضَرای تزًاهِ ریشی تَسظ دتیز ضَرا تِ دفتز
ًوایٌذگی ٍلی فقیِ در اهَر اّل سٌت جْت اجزا ٍ اتالغ تِ هتقاضی.
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دستورالعمل اجرایی تأسیس مدارس علوم دینی اهل سنت
هاده هشت  :ایي دستَرالعول در دٍ تخص ّ ،طت هاادُ ٍ چْاار تثصازُ
در پٌجویي جلسِ ضَرای تزًاهِ ریشی هاذارس علاَم دیٌای اّال ساٌت
هَرخ  1311/05/06تصَیة ضذ.
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