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شرح وظایف  ،سازمان و تشکیالت دبیرخانه شورای برنامه ریسی
 -1هدف  :اًجام ولیِ اهَس ٍ فؼالیت ّا ی ستادی ٍ پطتیثاًی هشتَط تِ ضَسای
تشًاهِ سیضی هذاسس ػلَم دیٌی اّل سٌت ٍ دفاتش تاتؼِ.
 -2اجرا:
الف ـ وظایف کلی دبیر و دبیرخانه :
(ً )1ظاست ٍ ایجاد ّواٌّگی دسخصَظ دفاتش ًوایٌذگاى ٍلی فمیِ دس اهَس اّل سٌت.
( )2اسصیاتی فؼالیتّای هذاسس ػلَم دیٌی دس چاسچَب ضَاتط تؼییي ضذُ.
( )3اًجام پژٍّصّای هَسد ًظش ضَسای تشًاهِ سیضی.
( )4تْیِ ٍ تذٍیي طشحّا ٍ اسائِ ًظشیات واسضٌاسی هَسد ًیاص ضَسای تشًاهِ سیضی.
( )5تْیِ تشًاهِ واس ٍ تٌظین دستَس جلسات ضَسای تشًاهِ سیضی.
( )6اتالؽ هصَتات ضَسای تشًاهِ سیضی ٍ فشاّن آٍسدى توْیذات اجشائی.
( )7اسائِ گضاسش ػولىشد ساالًِ دتیشخاًِ یا گضاسشّای الصم تِ ضَسای تشًاهِ سیضی.
.

ب ـ سازماندهی:
( )1نمودار سازمانی:تِ هٌظَس اجشائی ًوَدى ٍظایف هحَلِ ،دتیشخاًِ ضَسای
تشًاهِ سیضی تِ ضشح ًوَداس ساصهاًی پیَست تطىیل هیگشدد.
( )2شرح وظایف واحدهای تابعه:
(الف) ٍظایف دفتش دتیش ضَسای تشًاهِ سیضی :
( )1تٌظین تشًاهِ دیذاسّا  ،هاللاتّا ٍ سایش استثاطات دتیش ضَسا.
( )2اًجام اهَس سٍاتط ػوَهی دتیش خاًِ ضَسای تشًاهِ سیضی.
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قوانین و مقررات آموزشی مدارس علوم دینی اهل سنت
( )3سسیذگی تِ ضىایات ٍ گضاسضات ٍاصلِ ٍ هشتثط تا دتیش خاًِ ٍ واسوٌاى.
( ) 4فشاّن وشدى توْیذات اجشایی جْت تشگضاسی جلسات ضَسای تشًاهِ سیضی.
( )5اتالؽ هصَتات ٍ سایش اهَس هشتَط حسة ًظش دتیش.
( )6اًجام اهَس اداسی ٍ پطتیثاًی دتیش ضَسای تشًاهِ سیضی.
(ب) وظایف دفتر آمار ،انفورماتیک و خدمات رایانهای:
( ) 1جوغ آٍسی اطالػات آهاسی هشتثط تا ٍظایف دتیشخاًِ ،تجضیِ ٍ تحلیل ٍ
اسائِ ًتیجِ تِ دتیش ضَسای تشًاهِ سیضی.
( )2اًجام خذهات سایاًِای تشای ولیِ هؼاًٍتّا.
( )3واسضٌاسی ٍ سفغ ًیاصّای سخت افضاسی ٍ ًشم افضاسی هؼاًٍتّا.
( )4هذیشیت سایت ایٌتشًتی یا پایگاُ اطالع سساًی.
(ج ) وظایف دفتر  ،هماهنگی  ،نظارت و ارزیابی:
( )1ایجاد ّواٌّگیّای الصم تیي دفاتش ًوایٌذگاى ٍلی فمیِ دس استاىّا ٍ دتیشخاًِ.
( )2تْیِ دستَسالؼولّای ًظاستیّ ،واٌّگی ٍ اسصیاتی.
( )3تشسسی ّوِ جاًثِ آخشیي ٍضؼیت هذاسس ػلَم دیٌی اّل سٌت.
(ً )4ظاست ٍ اسصیاتی فؼالیتّای هذاسس ػلَم دیٌی دس چاسچَب ضَاتط تؼییي
ضذُ تَسط ضَسای تشًاهِ سیضی.
( )5تشسسی تأسیس ٍ گستشش هذاسس ػلَم دیٌی اّل سٌت دس چاسچَب سیاستّا
ٍ ضَاتط هصَب ضَسای تشًاهِ سیضی ٍ اخز هجَصّای الصم.
( )6ایجاد صهیٌِ هٌاسة جْت استمای ویفی هذاسس ػلَم دیٌی اّل سٌت.
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شرح وظایف ،سازمان و تشکیالت دبیرخانه شورای برنامهریسی
( )7تْیِ ساختاس ساصهاًی ،ضشح ٍظایف ،تشویة ٍ تشتیة ًیشٍی اًساًی دتیش خاًِ ٍ
هذاسس ػلَم دیٌی ٍ اًجام تجذیذ ًظشّای الصم.
()8اسائِ گضاسش ػولىشد سالیاًِ دتیشخاًِ ٍ یا گضاسشّای الصم تِ ضَسا.
(د ) وظایف معاونت اداری  ،مالی  ،برنامه ریسی و پشتیبانی:
( )1هطاٍس دتیش ضَسا دس اهَس اداسی ،هالی ٍ پطتیثاًی.
( )2تْیِ تشًاهِ ٍ تَدجِ پیطٌْادی ٍ تفصیلی ساالًِ دتیشخاًِ.
( )3حساتذاسی ٍ سسیذگی تِ اسٌاد هالی ٍجَُ ّضیٌِ ضذُ ٍ اسائِ گضاسش تِ دتیش.
( )4اًجام اهَس اداسی  ،واسگضیٌی ٍ سفاّی واسوٌاى.
( )5اًجام پطتیثاًیّای هَسد ًیاص دتیشخاًِ ٍ هؼاًٍتّای تاتؼِ.
( )6تْیِ همشسات ،آییيًاهِّا ،دستَسالؼولّا ٍ سٍشّای اجشائی هالی،هَسد ًیاص
دتیشخاًِ ضَسا
( )7اسائِ گضاسشّای تَجیْی الصم تِ دتیش ضَسا دس خصَظ ٍظایف هشتَطِ تِ
ٍاحذّای هشتثط
(ه) وظایف معاونت آموزش و پژوهش:
( )1هطاٍس دتیش ضَسا دس اهَس آهَصش ٍ پژٍّص.
( )2تْیِ استاًذاسدّای آهَصضی.
( )3ساهاًذّی اهَس آهَصضی ٍ پژٍّطی هذاسس ػلَم دیٌی اّل سٌت.
( )4تأویذ تش آهَصشّای تطثیمی ٍ صتاى سسوی وطَس.
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قوانین و مقررات آموزشی مدارس علوم دینی اهل سنت
()5تؼییي  ،ضشایط ٍ ضَاتط گضیٌص طالب ٍ اساتیذ.
( )6تْیِ ٍ تذٍیي هتَى دسسی.
(ً )7ظاست تش فؼالیتّای آهَصضی ٍ پژٍّطی هذاسس ػلَم دیٌی.
( )8اًجام پژٍّصّای هَسد ًظش ضَسای تشًاهِ سیضی.
( )9اسصضیاتی هذاسج ػلوی.
( )11تؼییي ضشایط ٍ ضَاتط صذٍس هذاسن تحصیلی تشای طالب هذاسس ػلَم دیٌی اّل سٌت .
( )11اًجام اهَس فاسؽالتحصیالى.
( )12اًجام اهَس هؼافیت تحصیلی طالب.
(ّ )13وىاسی دس اسائِ خذهات ػلوی فشٌّگی ٍ اجتواػی.
(و) وظایف معاونت فرهنگی و رفاهی:
( )1هطاٍس دتیش ضَسا دس اهَس فشٌّگی ،خذهاتی ٍ سفاّی.
( )2تشًاهِ سیضی تشای گستشش ٍ تؼویك اسصشّای اسالهی ٍ اًمالتی ٍ ًطش
فشٌّگ تمشیة ٍ اًسجام اسالهی.
( )3اًجام اهَس فشٌّگی ٍ فَق تشًاهِ هذاسس ػلَم دیٌی اّل سٌت وطَس.
( )4تشًاهِسیضی ٍ اًجام اهَس هشتَط تِ تأهیي اجتواػی ٍ دسهاى اساتیذ ،طالب
ٍواسوٌاى هذاسس ػلَم دیٌی اّل سٌت وطَس.
( )5اًجام اهَس هشتَط تِ هؼیطت ،هسىي  ،هصشف ،ووهّای ًمذی ٍ غیش ًمذی،
لشضالحسٌِ ،ضْشیِّای هذاسس  ،سفشّای صیاستی ٍ سیاحتی ٍ سایش هَاسد هطاتِ.
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وظایف واحدهای استانی
(ز) وظایف دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت :
(ً )1ظاست ٍ ایجاد ّواٌّگی تیي ٍاحذّای تاتؼِ استاًی.
(ً )2ظاست تش فؼالیتّا ی آهَصضی ٍ پژٍّطی هذاسس ػلَم دیٌی دس چاسچَب
ضَاتط اػالم ضذُ اص سَی دتیشخاًِ ضَسا.
(ً )3ظاست تش اهَس فشٌّگی ٍ سفاّی هذاسس اّل سٌت ( طالب ٍ واسوٌاى).
( )4اتالؽ هصَتات ٍاصلِ اص دتیشخاًِ ضَسای تشًاهِسیضی تِ هذاسس ٍ ٍاحذّای
ریستط ٍ فشاّنآٍسدى توْیذات الصم اجشائی ،پیگیشیٍ اػالم ًتیجِ تِ دتیشخاًِ ضَسا.
( )5اًجام تشسسیّای الصم دس خصَظ احشاص ًیاص هٌطمِ تِ تأسیس هذاسس
ػلَم دیٌی.
( )6استماء ویفی هذاسس هَجَد.
( )7اسائِ گضاسش ػولىشد ساالًِ دفتش ًوایٌذگی دس استثاط تا هذاسس ػلَم دیٌی
اّل سٌت تِ دتیشخاًِ ضَسای تشًاهِ سیضی.
(ً )8ظاست ٍ اًجام اهَس اداسی ،هالی ٍ پطتیثاًی ٍاحذّای ریستط ٍ هذاسس ػلَم
دیٌی هٌطمِ.
( )9اجشای تشًاهِّا ،سیاستّا ،خط هطیّا ٍ سایش هَاسد اسجاػی اص سَی دتیشخاًِ
ضَسای تشًاهِ سیضی دس استثاط تا هذاسس ػلَم دیٌی اّل سٌت هٌطمِ.
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(ح) وظایف دفتر هماهنگی ،نظارت و ارزیابی استانها :
( )1ایجاد ّواٌّگی تیي ٍاحذّای استاًی.
( )2اسصیاتی فؼالیتّای هذاسس ػلَم دیٌی.
( )3دسجِ تٌذی ٍ تؼییي هذاسس ػلَم دیٌی تشتش دس هٌطمِ تحت پَضص.
( )4تشًاهِ سیضی جْت استماء ویفی هذاسس ػلَم دیٌی اّل سٌت.
( )5تشسسی ًیاص تِ تأسیس هذاسس دیٌی اّل سٌت دس چاسچَب سیاستّا ٍ
ضَاتط اػالهی اص سَی دتیشخاًِ ضَسای تشًاهِ سیضی.
( ) 6تشسسی ّوِ جاًثِ آخشیي ٍضؼیت هٌاطك ٍ هذاسس ػلَم دیٌی اّل سٌت.
( )7اسائِ گضاسش ػولىشد سالیاًِ ٍاحذّای ریستط تِ دتیشخاًِ ضَسای تشًاهِ سیضی.
( )8پیگیشی هصَتات اتالغی ٍ اػالم ًتایج تِ دتیشخاًِ ضَسای تشًاهِ سیضی.
( )9اجشای تشًاهِّا  ،سیاستّا ،خط هطیّا ٍ اهَس هحَلِ اص سَی دتیشخاًِ ضَسای تشًاهِ سیضی.
(ط) وظایف واحد اداری  ،مالی  ،برنامه ریسی و پشتیبانی استانها :
( )1تشآٍسد تَدجِ ٍ اػتثاسات  ،پیگیشی ٍ دسیافت آى اص هؼاًٍت هشتَطِ دس دتیشخاًِ
ضَسای تشًاهِ سیضی.
( )2تْیِ تشًاهِّا ٍ تٌظین دستَس واس جلسات دفتش ًوایٌذگی.
( )3تٌظین اسٌاد هالی ّضیٌِّا ٍ اسسال آى تِ هشوض جْت وسش اص تذّی دفتش ًوایٌذگی.
( )4اًجام پطتیثاًیّای هَسد ًیاص دفتش ًوایٌذگی ٍ ٍاحذّای تاتؼِ.
( )5اسائِ ًظش واسضٌاسی تِ سئیس دفتش ًوایٌذگی ٍلی فمیِ دس استاى دس استثاط تا ٍظایف هحَلِ .
( )6اًجام اهَس اداسی ،هالی ٍ پطتیثاًی هشتَط تِ خَاّشاى طلثِ.
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(ی) وظایف واحد آموزش و پژوهش استانها :
( ) 1ساهاًذّی اهَس آهَصضی ٍ پژٍّطی هذاسس ػلَم دیٌی اّل سٌت هٌطمِ.
تا سػایت استاًذاسّای آهَصضی اػالم ضذُ اص سَی دتیشخاًِ ضَسا.
( )2تأویذ تش صتاى سسوی وطَس ٍ آهَصشّای تطثیمی.
(ً )3ظاست تش فؼالیتّای آهَصضی ٍ پژٍّطی ،تشگضاسی اهتحاًات هذاسس ػلَم
دیٌی اّل سٌت.
( ) 4اسصضیاتی هذاسج ػلوی ٍ اػالم آى تِ هؼاًٍت هشتَط دس دتیشخاًِ ضَسا.
( )5تْیِ ٍ تذٍیي هتَى دسسی.
( )6تْیِ تمَین آهَصضی هذاسس ػلَم دیٌی.
( )7اًجام تشًاهِّا ،سیاستّا ٍ خط هطیّا ٍ سایش هَاسد اتالغی اص سَی
دتیشخاًِ ضَسای تشًاهِ سیضی.
( )8اًجام اهَس آهَصضی ٍ پژٍّطی خَاّشاى طلثِ.
(ک) وظایف واحد فرهنگی و خدمات رفاهی استانها :
( )1اًجام اهَس فشٌّگی ٍ اجتواػی هذاسس ػلَم دیٌی ( اساتیذ ٍ طالب).
( )2اًجام اهَس هشتَط تِ تأهیي اجتواػی ٍ دسهاًی اساتیذ ٍ طالب.
( )3اًجام اهَس هؼیطتی ،هسىي ،هصشف ،ووهّای ًمذی ٍ غیشًمذی ،لشضالحسٌِ،
ضْشیِ هذاسس  ،سفشّای صیاستی ٍ سیاحتی ٍ... .
( ) 4جوغ آٍسی اطالػات آهاسی هشتثط تا ٍظایف ،تجضیِ ٍ تحلیل ٍ اسائِ ًتیجِ
تِ دفتش ًوایٌذگی جْت اسسال تِ هشوض.
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( )5اًجام تشًاهِّا ،سیاستّا ٍ خط هطیّا ٍ سایش اهَس هحَلِ اص سَی
دتیشخاًِ ضَسای تشًاهِ سیضی.
( )6اًجام اهَس فشٌّگی ٍ خذهاتی هشتَط تِ خَاّشاى طلثِ.
 -3تشکیالت تفصیلی :تِ ضشح اٍساق پیَست
 -4تابعیت:
 )1دتیش ضَسا تا حىن سئیس ضَسا هٌصَب ٍ دتیشخاًِ دس تاتؼیت ٍی
اًجام ٍظیفِ هیًوایٌذ.
 )2هؼاًٍتّای دتیشخاًِ ٍ ٍاحذّای استاًی دس تاتؼیت دتیش ضَسا تشًاهِسیضی
اًجام ٍظیفِ هیًوایٌذ.
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