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 :مقدمه

ه راوهم ،های مادی و معنوی از فعاالن عرصه های قرآنی کشور تأمین معیشت و حمایت برایسیاستگذاری و برنامه ریزی 

یکی از مهمترین اهداف و وظایف معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده است. به همین منظور این 

     ، اقدام به پوشش فعاالن عرصه قرآنی کشور تحت بیمه امرمعاونت با انجام برنامه ریزی های الزم جهت تحقق این 

 ،در جامعهش دغدغه های معیشتی این قشر مهم و راهبردی ند با کاهخدمات تأمین اجتماعی نموده تا از این طریق بتوا

         به همین منظور تمامی افرادی که حصوالت قرآنی آنها در جامعه باشد. و م ساز ارتقاء کمی و کیفی خدماتینه زم

 ند. بیمه قرار گیرانند تحت پوشش این باشند می تو حائز شرایط الزم و مطابق با مفاد مندرج در این آیین نامه می

 

 اهداف: -1ماده 

 فعاالن حوزه قرآن و عترت در کشورم و حمایت از تکری -1-1

 فعاالن عرصه قرآنیبهبود معیشت و تأمین رفاه هر چه بیشتر  -1-2

 رمانی و حوزه سالمت فعاالن قرآنیتأمین و جبران هزینه های د -1-3

 دوران بازنشستگیاستفاده از تسهیالت زمینه سازی جهت و اجتماعی ارتقاء منزلت  -1-4

 

 تعاريف: -2ماده 

 است. آزادل مشاغ و حرف صاحبان بیمه مقررات براساس بیمه نوع این وخدمات شرایط :تأمين اجتماعی بيمه -2-1

این  3مورد اشاره در ماده اصلی  بخشسه کلیه اشخاص حقیقی که با محوریت موضوع قرآن و عترت در  :فعال قرآنی -2-2

 مستمر دارند.فعالیت  ،آئین نامه

 و سازمان تبلیغات اسالمی. سازمان اوقاف و امور خیریهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛  :ذی ربطسازمانها و نهادهای  -2-3

 

 دسته بندی فعاالن قرآنی:  - 3ماده 

شود که دارای سابقه فعالیت در یکی از  می فعاالن قرآنیاز  آن بخششامل  نامه، در این آیینفعال قرآنی مشمول بیمه  -

 های زیر باشند: گروه

 و عترت الف( تبليغ و ترويج قرآن

 های قرآنی پژوهشآموزش و  ( ب

 قرآنی های هنری فعاليت ( ج

 های معاونت قرآن و عترت دفتر آموزش و توسعه مشارکتبه تأیید فعالیتی  ،های قرآنی چنانچه در سایر رشته -«1» تبصره

 برسد، امکان بیمه وجود خواهد داشت. 

  نامه بيمه فعاالن قرآنینامه بيمه فعاالن قرآنی  آيينآيين
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و کمک برای  است)کارفرما(  مدیر مؤسسه به عهدهاز نوع بیمه اجباری و  مؤسسات قرآنیاجرایی  کادربیمه  -«2»تبصره 

توانند از تسهیالت می قرآنی موسسات  البتهتابع قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی خواهد بود.  ،تأمین حق کارفرما

 مورخ ، مصوب جلسهقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه « ۰۸»ماده « و»بند آیین نامه اجرایی  در مندرج پلکانیتخفيف 

 جهت بیمه اجباری کادر اجرایی و سایر افراد شاغل در موسسه استفاده نمایند.، وزیرانمحترم ت أهی2/۵/13۳۸

 

 :و اختصاصی مشمولين آيين نامهضوابط و مقررات عمومی  - 4ماده

 ، مواردی را تحت عنوان     بیمه متقاضیان رسیدگی به درخواستهایبه عنوان مرجع اصلی سازمان تأمین اجتماعی  -

  :شامل موارد ذیل می باشدطرح بیمه اعالم نموده که ین مشمولعمومی شرایط 

 د.ای باش ید فاقد هرگونه پوشش بیمهبا متقاضی  -4-1

 د.سال تمام داشته باش 1۰اید حداقل در بدو شمول ب متقاضی  -4-2

برای  سال تمام و ۵۸جهت استفاده از خدمات بیمه طبق ضوابط سازمان تامین اجتماعی حداکثر سن برای آقایان   -4-3

 سابقه بودن دارا به منوط وی درخواست پذیرش باشد،از این مقدار  بیش متقاضی سن چنانچهباشد؛ تمام میسال  4۵ بانوان

 سابقه ده سال حداقل که افرادی کلیه ضمناً. بود خواهد مقرر سنی مازاد مدت برابر دو میزان به قبلی بیمه  حق پرداخت

 باشند.  می معاف سنی شرط اعمال از دارند بیمه حق پرداخت

حداقل دستمزد مصوب شورای عالی درصد  1۰بر اساس  ،و افراد تحت تکفل متقاضیپرداخت حق بیمه برای  مبنای  -4-4

درصد فوت  2درصد بیمه از کارافتادگی و  4درصد بیمه درمانی و بازنشستگی،  12شامل  این میزاناست.  در هر سالکار 

 تنظیم شده است. 

 شود. پرداخت می متقاضیدرصد به وسیله  ۰درصد به وسیله دولت و  1۸، یادشدهدرصد  1۰از  -4-۵

وزارت  توسطباشند،  رمان افراد تحت تکفل بیمه شده که حائز شرایط مقرر در قانون اجتماعی می% از سرانه د۵۸ -4-6

 شود. پرداخت می توسط متقاضی% بقیه ۵۸فرهنگ و ارشاد اسالمی تأمین و پرداخت و 

 فعاالن باید تابعیت ایرانی داشته و آثار آنان در ایران تولید و منتشر شده باشد.  -4-7

سن زیاد،  :شوند ولی بنا به ضوابط و مقررات تأمین اجتماعی نظیر فعاالنی که مشمول کلیات این دستورالعمل می -4-۰

 .نمی شوندشوند مشمول این بیمه  بیماری العالج، بیماری خاص مشمول بیمه تأمین اجتماعی نمی

 

 شرايط عمومی فعاالن قرآنی:  -5ماده 

 های قرآنی در فعالیت اخالقیحسن سابقه اعتقادی و  داشتن -۵-1

 ای قرآنی در هنگام ارائه درخواستداشتن اشتغال به فعالیته -۵-2

 قرآنیا دستاوردهای آخرین محصول، خدمات و یسال از ارائه  2گذشت حداکثر  -۵-3

 فعاالن قرآنی. ادامه پوشش تامین اجتماعی جهت  در حوزه تخصصی،و فعالیت مداوم  استمرار شرطاحراز  -۵-4

بیش از حد عرف  توسط فعاالن قرآنی در هر حوزه نباید ارائه محصول، خدمات و یا دستاوردهای جدیدزمانی  واصلفبنابراین 

قرآن و به عهده معاونت  «شرط استمرار»تشخیص و تایید . سال یکبار( 2)میانگین هر  و معمول آن رشته تخصصی باشد

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است عترت
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 شرايط اختصاصی: -6ماده 
 

 گروه تبليغ و ترويجالف( 

 * قاريان قرآن 

  :شرایط الزامی

 .ذی ربطسازمانها و نهادهای  با تأیید کشوریمسابقات  معتبر یا لمللیا بينپنجم مسابقات کسب رتبه اول تا  .1

 .ذی ربطسازمانها و نهادهای  با تأیید استانیمسابقات رتبه اول تا سوم کسب  .2

 

 البالغه و نهج قرآن* حافظان 

  :دستهافراد شامل این 

سازمانها و  با تأیید کشوری معتبر یا مسابقات المللی بينجزء قرآن در مسابقات  1۸قل اکسب رتبه اول تا پنجم حفظ حد .1

 .ذی ربطنهادهای 

 .ذی ربطتأیید سازمانها و نهادهای  با استانی جزء قرآن 1۸حفظ حداقل مسابقات رتبه اول تا سوم کسب  .2

 .معاونت قرآن و عترتاز  کریم جزء قرآن 1۸  یا عالی حفظ حداقلکسب درجه ممتاز  .3

 .از سازمان تبلیغات اسالمی مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم ۵،4،3،2،1کسب درجه  .4

 .معاونت قرآن و عترتاز البالغه  های نهج ها یا حکمت ها یا نامه حفظ خطبهکسب گواهینامه  .۵

 

 های قرآنی  پژوهشآموزش و گروه ب( 

 قرآن* اساتيد و مربيان 

 شرایط الزامی:

  .سال 3تخصصی قرآن حداقل به میزان  سابقه فعالیت آموزش عمومی و .1

 .ساعت در هفته ۰تخصصی به میزان ت در هفته یا آموزش ساع 12اشتغال به آموزش عمومی قرآن به میزان حداقل  .2

 

 *پيشکسوتان و داوران قرآن

 شرایط الزامی:

 خادمان قرآن کریم. انجمندبیرخانه  با تأییدفعالتیهای قرآن و عترت شهرت پیشکسوتی در عرصه داشتن  .1

 .ذی ربطو استانی مورد تأیید سازمانها و نهادهای کشوری المللی، ی در مسابقات معتبر بیندوره داور ۵ حداقل اجرای .2

 

 * پژوهشگران قرآنی

 :شرایط الزامی

با  (در نشریات معتبر مقاله ۵کتاب یا  2) و ترجمه ات کاربردیقرآنی اعم از: تألیف، تحقیق چاپ شده داشتن اثر پژوهشی .1

  .تأیید گروه پژوهش معاونت قرآن و عترت

  .های مرتبط علوم و معارف قرآن و رشته کارشناسیحوزه یا  2. داشتن حداقل مدرک سطح 2
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 های هنری قرآنی گروه فعاليتج( 

 * کتابت قرآن

 :الزامیشرایط 

  .نویسی قرآنی نویسی قرآنی یا معادل آن کتیبه  مورد قطعه 1۸۸یا  کریم قرآن یک جلدکتابت حداقل  .1

 با تأیید دفتر امور هنرهای تجسمی و یا انجمن خوشنویسان ایران. دارا بودن حداقل عیار ممتاز خوشنویسی .2

 .نوینخطوط  تسلط بر یا و... ثلث سلط بر یکی از خطوط نسخ، نستعلیق،ت .3

 

 آرايی قرآنی  * کتاب

 شرایط الزامی:

یا معادل آن اثر از  های معتبر خارجی و داخلیچاپ شده یا ارائه شده در نمایشگاه قطعه تذهیب قرآنی ۵۸ارائه حداقل  .1

 .معاونت قرآن و عترت تأیید با آراییی کتاب ها سایر گرایش

 

 های هنری قرآنی  * ساير رشته

 الزامی:شرایط 

 با تأیید معاونت قرآن و عترت: )به شرح زیر( های هنری قرآنی سال سابقه در زمینه سایر رشته 1۸دارا بودن حداقل  . 1

 ،کسب رتبه اول تا پنجم مسابقات کشوری یا استانی معتبر و ابتهال تواشيح

  ،تابلو قرآنی ۵۸با تولید حداقل  هنرهای تجسمی

 با تولید حداقل یک نمایش در سال. هنرهای نمايشی

 ... ودر سینما یا صدا و سیما پخش شده  اثرتولید یک  با حداقل فيلم نامه نويسیکارگردانی و 

کسب رتبه اول تا سوم در جشنواره ها و مسابقات معتبر داخلی و خارجی دیجیتال و فناوری اطالعات در زمینه تولید  .2

 وبالگهای قرآنی.نرم افزار و طراحی سایت و 

 های ياد شده عبارت است از: های هريک از فعاالن جامعه قرآنی در گروه اولويت -7ماده 

 .استانی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کشوری و یا کسب رتبه فعال برگزیده یا ممتاز قرآن  -7-1

 .کسب رتبه خادم قرآن کشوری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  -7-2

 .دستگاه اجرایی مربوط ها و مسابقات برتر استانی یا کشوری حسب تأیید کسب رتبه از جشنواره -7-3

 .نداشتن شغل دائمی و یا درآمد کمتر از حداقل مصوب وزارت کار در هر سال -7-4

 

به تأیید معاونت قرآن و عترت  81/8/39و در تاریخ گردیده و ارائه تنظیم تبصره  2ماده و  7این آئین نامه در  -

 است.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رسیده 


