مراحل اجرايی تأسيس کانون فرهنگی تبليغی
مراحل اجرايی

رديف

1

اقدام کننده

اخذ و تكميل اساسنامه پيشنهادي تأسيس کانون از اداره کل تبليغات اسالمي استان
و یا اداره تبليغات اسالمي شهرستان

رئيس و مؤسسين کانون

2

اخذ و تكميل فرم درخواست تأسيس کانون (فرم شماره یک)

رئيس و مؤسسين کانون

3

اخذ و تكميل فرم مشخصات مؤسسين کانون (فرم شماره دو)

رئيس و مؤسسين کانون

4

اخذ تایيدیه محلي (فرمشماره سه)

رئيس و مؤسسين کانون

5

دریافت اساسنامه تكميل شده فرمهاي سه گانه از کانون متقاضي و بررسي آنها

کارشناس تشكلهايدیني

6

تكميل فرم احراز صالحيت مؤسسين کانون (فرم شماره چهار)

کارشناس تشكلهايدیني

7

تكميل فرم تحقيق و ارزیابي از کانون متقاضي (فرم شماره پنج)

کارشناس تشكلهايدیني

8

تأیيد نهایي جهت صدور مجوز (تكميل فرم شماره شش)

کارشناس تشكلهايدیني

9

اعالم نتيجه به مدیرکل استان یا رئيس شهرستان جهت امضاء مجوز فعاليت کانون

کارشناس تشكلهايدیني

11

ارائه کد  9رقمي شناسایي و کارت مجوز به کانون

کارشناس تشكلهايدیني

11

تكميل فرم مشخصات کانون (فرم شماره هفت) و نگهداري در آرشيو مربوطه

کارشناس تشكلهايدیني

12

تكميل فرم بانک اطالعات و ثبت کردن اطالعات کانون در رایانه

کارشناس تشكلهايدیني

تذکرات:

-1
-2
-3
-4

پرونده كانون فرهنگي تبليغي حاوي مستندات مراحل فوق الذكر مي باشد.
در مرحله،10كپي هر دو طرف مجوز ضروري بوده و امضاي مسئول انجمن نيز در پشت مجوز باشد.
فرايند اجرايي فوق در اتاق كارشناس تشكلهاي ديني نصب شود.
در صورت عدم احراز صالحيت ،نتيجه حضوراً با ذكر داليل به مسئول كانون اعالم گردد.

مدارك ضميمه:
 -1کپي صفحه اول شناسنامه و کارت ملي مؤسسين و هيئت اجرایي کانون.
 -2یک قطعه عكس پرسنلي  3×4از هر یک از مؤسسين و هيئت اجرایي کانون.
 -3عناوین ریز فعاليت ها و زمانبندي برنامههاي کانون در طول سال.

1

بسمه تعالی

فرم شماره يک

فرم درخواست تأسيس کانون فرهنگي  -تبليغي

مدیرکل  /رئيس محترم تبليغات اسالمي استان  /شهرستان:

سالم عليكم
احتراماً اينجانب:
صادره از:

فرزند:
متولد:

به شماره شناسنامه:
داراي كد ملي به شماره:

به نمايندگي موسسين با تعهد نسبت به تحقق مفاد اساسنامه مربوطه و با رعايت كامل كليه شئون اسالمي و مقررات جاري
را دارم.

نظام اسالمي ،تقاضاي تاسيس كانون فرهنگي تبليغي (مردمي) با نام:
لذا خواهشمند است دستور فرماييد اقدامات الزم را معمول فرمايند.
تلفن ثابت:

تلفن همراه:

آدرس دقيق كانون:

نام و نام خانوادگي و امضاي رئيس كانون
تاريخ
امضاي مؤسسين

2

بسمه تعالی

فرم شماره دو

مشخصات مؤسسين کانون
رديف

نام و نام خانوادگی

جنسيت

نام پدر

ت.ت

ش.ش

محل صدور

کدملی

وضعيت تاهل

تابعيت

1
2
3
4
5

نفر اول (رئيس كانون)
 .2شماره تلفن همراه :

 .1آخرین مدرک تحصيلي :
 .3آدرس و تلفن محل سكونت :
 .4آدرس و تلفن محل کار :
 .5شغل :

امضاء و اثرانگشت:

تاريخ تنظيم:

نفر دوم
 .2شماره تلفن همراه :

 .1آخرین مدرک تحصيلي :
 .3آدرس و تلفن محل سكونت :
 .4آدرس و تلفن محل کار :
 .5شغل :

امضاء و اثرانگشت:

تاريخ تنظيم:

نفر سوم
 .2شماره تلفن همراه :

 .1آخرین مدرک تحصيلي :
 .3آدرس و تلفن محل سكونت :
 .4آدرس و تلفن محل کار :
 .5شغل :

امضاء و اثرانگشت:

تاريخ تنظيم:

نفر چهارم
 .2شماره تلفن همراه :

 .1آخرین مدرک تحصيلي :
 .3آدرس و تلفن محل سكونت :
 .4آدرس و تلفن محل کار :
 .5شغل :

امضاء و اثرانگشت:

تاريخ تنظيم:

نفر پنجم
 .2شماره تلفن همراه :

 .1آخرین مدرک تحصيلي :
 .3آدرس و تلفن محل سكونت :
 .4آدرس و تلفن محل کار :
 .5شغل :

امضاء و اثرانگشت:

تاريخ تنظيم:

* به همراه داشتن مدارک ذیل الزامي است  .1 :کپي تمام صفحات شناسنامه  .2کپیي پشیت و روي کیارت ملیي  .3کپیي
آخرین مدرک تحصيلي  .4دو قطعه عكس ( )3×4پشت نویسي شده  .5مدارک دال بر سوابق فرهنگي  .6اصل مدارک
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بسمه تعالی

فرم شماره سه

تأیيدیه محلي از روحاني و افراد معتمد محل زندگي

معرف اول
بسمه تعالي

از نظر اخالقي و رفتاري مورد تأييد
مي باشد.
محله:

بدينوسيله گواهي مي شود آقاي  /خانم:
روحاني مسجد:
اينجانب:

امضاء و تاريخ:

معرف دوم
بسمه تعالي

بدينوسيله گواهي مي شود آقاي  /خانم:
اينجانب:

از نظر اخالقي و رفتاري مورد تأييد
از افراد معتمد محله:

امضاء و تاريخ:

4

مي باشد.

فرم شماره چهار

بسمه تعالی

فرم احراز صالحيت هيئت مؤسسين کانون
رديف

نام و نام خانوادگی

تابعيت

سوء پيشينه

حسن شهرت

ميزان تحصيالت

سن

1

2

3

4

5

* تبصره:
 .1در موارد سوء پيشينه و حسن شهرت ،عدم احراز خالف كفايت مي كند.
 .2حداقل ميانگين سن اعضاي هيئت مؤسسين كانون 22 ،سال و حداكثر  20سال باشد.
 .3حداقل ميانگين ميزان تحصيالت اعضاي هيئت مؤسسين كانون ،فوق ديپلم قابل فبول است.

نام و نام خانوادگي تأیيدکننده
امضا و تاریخ

5

مذهب

بسمه تعالی

فرم شماره پنج

فرم تحقيق و ارزیابي از کانون فرهنگي تبليغي
رديف

موارد قابل بررسی

1

كانون غير حزبي و غير انتفاعي است

2

محل استقرار كانون مناسب است

3

مزاحمتي براي همسايگان ندارد

4

اطالعات مندرج در فرمهاي  1و  2صحيح است

تأييد

توضيحات

عدم تأييد

* توضيحات تكميلي:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي ارزياب:
امضا و تاريخ:

* نظر نهایي کارشناس تشكلهاي دیني:
با توجه به مدارك ارائه شده و تحقيقات به عمل آمده ،كانون فرهنگي – تبليغي---------------------------- :
صالحيت معرفي به مديريت سازمان تبليغات اسالمي جهت اخذ مجوز را دارد.

تاریخ و امضاء:
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بسمه تعالی

فرم شماره شش

نظریه کارشناسي
رديف

موضوع مورد نظر

1

اساسنامه كانون

2

اركان كانون

3

هيئت موسسين

4

وضعيت كانون

تأييد

عدم تأييد

مالحظات

دليل عدم تأييد
عدم تناسب نام
عدم صحت آدرس محل استقرار 
عدم همخواني اهداف با وظایف سازمان 
نداشتن توأمان سه محور اصلي برنامه ها
نداشتن پنج رکن اصلي کانون 
عدم رعایت وظایف و اختيارات از سويارکانکانون
عدم درج حداقل سرمایه کانون
نداشتن حساب بانكي با دو امضاي تعریف شده 
نداشتن وکيل درخصوصاموالدرصورتبروزاختالف
نبودن امضاي موسسين بر صفحات اساسنامه

موسسين :عدم تأیيد از سوي معرف 
موسسين :عدمتأیيد از سويکارشناس 
نداشتن تابعيت جمهوري اسالمي ایران 
داشتن سوء پيشينه کيفري 
عدم برخورداري از حسن شهرت 
نداشتن مدرک تحصيلي معتبر و همخوان 
سن کمتر از  25سال 
سن بيشتر از  51سال 
مسلمان و دوستدار اهل بيت (ع) نبودن 
حزبي و انتفاعي مي باشد 
عدم محل استقرار مناسب 
براي همسایگان مزاحمت دارد 
عدم صحت اطالعات مندرج در فرم در خواست 

* نظريه نهايی جهت صدور مجوز:

تأييد  عدم تأييد 
تاريخ و امضاي کارشناس تشكلهاي دينی
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بسمه تعالی

فرم شماره هفت

فرم مشخصات کانون فرهنگي تبليغي
* مشخصات کلی:
عنوان مرکز:

کد شناسايی:

تاريخ تاسيس:

نام استان:

نام شهرستان:

نام شهر/بخش:

نوع ملكيت:

مسجد 

مخاطبين مرکز:

حسينيه

آقايان بانوان

شخصی 

استيجاري 

اماکن متبرکه

ساير 

هر دو 

آدرس دقيق کانون:
آدرس سايت کانون:

* مشخصات رئيس ،هيئت موسسين و کادر اجرايی کانون:
رديف

سمت

1

رييس

2

موسس

3

موسس

4

موسس

5

موسس

6

بازرس

7

مسئول مالی

8

مسئول بخش فرهنگی

9

مسئول بخش تبليغات

11

مسئول بخش اردويی

11

مسئول بخش ارتباط جمعی

نام و نام خانوادگی

تحصيالت

سن

شغل

آدرس محل سكونت و تلفن

* برنامه ها ي کانون:
فوق برنامه ها

برنامه هاي ثابت
دارد

عنوان

ندارد

ندارد

عنوان

آموزش قرآن کريم در سطوح مختلف

تبليغات مذهبی

آموزش احكام  ،عقايد و اخالق اسالمی

اردويی

آموزش مهارتهاي فرهنگی دينی

ارتباط جمعی :انتشارات ،همايش ،نمايشگاه ،سايت ،مسابقات و …

ساير برنامه ها :
ساير برنامه ها:

* مشخصات مخاطبين برنامه هاي کانون:
جنسيت
مرد

رده سنی
نوجوان

زن
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جوان

بزرگسال

دارد

* توضيحات تكميلی:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی و سمت تنظيم کننده:
امضا و تاريخ تنظيم:
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