
 
 

 مرکز فرهنگی تربییت سالله

 
 

 تنخواه مربیان آیین نامه

 

 

 

 
4931اردیبهشت 



 

 
 

َنا َوَلَقد   ِرِمن  ِف  َکَتب  ُبو ِد  الزَّ ِ  َبع 
ك  نَّ  الذِّ

َ
َض  أ َر  اِعَباِد ی اْل  َ اِلحووَن  یِرُثو  1الصَّ

 «خواهند شدام وارث )حکومت( زمین  بندگان شایسته»در زبور بعد از ذکر )تورات( نوشتیم: 

 
 
 
 :قال يلع 

2ايل دار الّسالم یدعوا هنج، فالطریق االعالم يبنه، يلع رمحمک اهلل،
 

 باید کارهایتان روي مقرّرات روشن باشد، خدا رحمت کند شمارا،

   رساند.امن مي يشما را به خانه زیرا راه صحیح )و منظّم(

                                                           
 

 101قرآن کریم، سوره انبیاء، آیه -1

 49ی طبهخ ،البالغه نهج2



 تنخواه مربیان آیین نامه 05001201-301125015-10مدرك: کد

 
 0شماره بازنگري: 

 01/12/00: بازنگرياریخ ت

2 

 

 فهرست 

 3 ....................................................................................................... مقدمه

 3 ........................................................................................................ هدف

 3 ................................................................................................. کاربرد دامنه

 3 ........................................................................................ اصطالحات و تعاریف

 3 ................................................................................................... مسئولیتها

 3 .................................................................................................... یکل شرح

 9 ...................................................................................... یمرب وظائف -1-1

 1 ...................................................................................... مرکز وظائف -1-2

 1 .............................................................................. واحد مسئول وظائف -1-3

 6 ...................................................................................................... وستیپ

 
  



 تنخواه مربیان آیین نامه 05001201-301125015-10مدرك: کد

 
 0شماره بازنگري: 

 01/12/00: بازنگرياریخ ت

3 

 

 مقدمه
توجه به تربیت دانش آموزان به عنوان تاثیر پذیر ترین افراد در جامعه یکی از سیاست های مرکز بوده که در 

 چند سال گذشته به آن پرداخته شده است. 

بوده و هر گروه زیر نظر های فرهنگی استوار  گروهتشکیل  پایهاز آنجاییکه محور اصلی در تربیت متربیان بر 

یک مربی فعالیت می نماید، لذا بر اساس فعالیت انجام شده و به فراخور شرایط زمانی و مکانی، مربیان احتیاج به 

راستا و جهت نظم بخشیدن به در این ضرورت پیدا می کند.  تنخواه وجودکه  دارندهزینه کردن برای جلسه خود 

 ان تدوین گردیده است. تنخواه مربی آیین نامهها، هزینه 

 هدف
کالس های دانش آموزی  تربیتی مربیانحساب تنخواه واریزی به نظم بخشی به  آیین نامههدف از تدوین این 

 می باشد. 

 دامنه كاربرد
 کالس های دانش آموزی شعب مشغول به فعالیت می باشند. در که تربیتی  مربیانتمام 

 تعاریف و اصطالحات

 منظور از مرکز، مرکز فرهنگی تربیتی سالله است که از این پس به اختصار مرکز نامیده می شود. مرکز:

 منظور کلیه شعب مرکز فرهنگی تربیتی سالله  در استان های مختلف می باشد. شعب:

 .می باشد پسران و دختران واحدهای دانش آموزی منظور:  واحد

 ی باشد که مربی سرگروه تعداد مشخصی از متربیان می باشد. منظور جلسات یا حلقه های فرهنگی م جلسه:

 منظور مسئول گروه یا جلسه می باشد که مسئولیت جلسه را بر عهده دارد. مربي:

 منظور دانش آموزان عضو یک جلسه بوده که دارای یک مربی واحد می باشند.  متربي:

 هاولیتئمس
 مالی و اداری و همچنین مسئول، کارشناسان و مربیان واحد مسئولبر عهده  آیین نامهمسئولیت رعایت این 

 می باشد. شعبه

 می باشد.  هشعب مالی و اداریبر عهده مسئول  آیین نامههمچنین مسئولیت رسیدگی و نظارت بر اجرای این 
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 می باشد.  مسئول واحدبر عهده  7-1-1و  6-1-1: رسیدگی و نظارت بر بندهای 1تبصره

 باشد.می بر عهده مدیر فرهنگی اجرایی شعبه  7-1-1و  6-1-1مسئول ارزیابی عملکرد بر بندهای : 2تبصره

 شرح كلی

 وظائف مربی -5-4

حساب در بانک ملت نسبت به افتتاح نداشتن مربی موظف است جهت واریز تنخواه در صورت  -3-0-0

 حساب اقدام نموده و شماره حساب را جهت واریز تنخواه در اختیار مسئول واحد قرار دهد. 

مربی در برابر تنخواه واریزی مسئول بوده و در قبال هرگونه کم و کاستی در مبلغ واریز شده، به  -3-0-2

  نماید. با وی برخورد موجود مرکز پاسخگو می باشد و مرکز می تواند مطابق با قوانین و مقررات 

هدایای فردی، از قبیل تهیه  متربیانمصارف فردی مبلغ واریزی را تنها برای است مربی موظف  -3-0-5

و در برنامه هایی که از جانب مرکز برای آن بودجه جداگانه ای دیده نشده ایاب و ذهاب، پذیرایی و... 

  هزینه نماید.است، 

مربی اجازه هزینه نمودن مبلغ واریزی جهت تبلیغات، پذیرایی، ایاب و ذهاب و تهیه هدیه در  :0تبصره

برنامه هایی نظیر جشن ها، مراسمات مذهبی و کالسها که از جانب مرکز برگزار می گردد را نخواهد 

   داشت. 

% 20 تنها تا سقفگر را یک متربی برای متربی دیبه ازای اجازه هزینه نمودن مبلغ واریزی مربی : 2تبصره

 با مجوز مسئول واحد خواهد داشت.و 

در صورتی که هزینه برنامه بیش از مبلغ واریزی باشد مربی اجازه هزینه نمودن مازاد را ندارد  :5تبصره

 مگر اینکه از مسئول واحد مجوز هزینه مازاد بر تنخواه را اخذ نماید. 

 مربی موظف به رعایت حداکثر صرفه جویی در انجام هزینه ها می باشد. -3-0-0

تسویه  واحد مسئولروز کاری در ابتدای هر ماه مبلغ واریز شده را با  3مربی موظف است طی  -3-0-3

 نموده و فاکتورهای الزم را به ایشان تحویل نماید. 

ماه آینده به  تنخواهصورتی که مبلغ واریزی به حساب مربی پس از طی یک ماه اضافه بیاید، در  :0تبصره

 گردیده و به حساب مربی واریز می گردد. میزان پول اضافه آمده کسر 
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مربی موظف است در قبال کلیه هزینه های انجام شده فاکتور آن را که شامل سربرگ، مهر و  :2تبصره

 ریافت نماید.دامضا فروشگاه می باشد 

مربی می تواند بابت هزینه هایی که در آنها دریافت فاکتور وجود ندارد) مانند هزینه تاکسی و  :5تبصره

را هزینه های بدون فاکتور  فرمکل مبلغ واریزی فاکتور تهیه ننماید و به جای آن % 20...( به میزان 

 نماید.  تکمیل

را در  کارشناس شورای مربیان)اعم از گروهی و فردی( مربی موظف است قبل از اجرای برنامه -3-0-6

 جریان کامل برنامه قرار دهد و در صورت موافقت ایشان اجازه اجرای برنامه را خواهد داشت. 

پس از پایان برنامه گزارش آن طبق فرم پیوست شده توسط مربی تکمیل گردیده و در اختیار  -3-0-1

 فت.  قرار خواهد گر کارشناس شورای مربیان

در مواردی که مربی در حسن اجرای برنامه اعم از مسائل تربیتی، مالی و اجرایی عملکرد  -3-0-8

مجددا  مناسبی نداشته باشد و یا مغایر با بندهای موجود در آیین نامه تنخواه عمل نماید، تنخواه مربی

 شارژ نمی گردد. 

 وظائف مركز -5-2

بودجه مصوب روز کاری در ابتدای هر ماه  3طی  هستندموظف  ین مالی و اداری شعبمسئول -3-2-0

به حساب وی واریز هر مربی فعال به ازای متربیان  منابع مالی وجودمربوط به تنخواه مربیان را در صورت 

  د. ننمای

 وظائف مسئول واحد -5-9

اجرایی، تربیتی  در خصوص امورمربیان  کارشناسان واحد و مسئول واحد در قبال نحوه عملکرد -3-5-0

و مدیر فرهنگی اجرایی روز هر گونه اشکالی به مدیر شعبه، برنامه مسئول بوده و در صورت ب و مالی

 پاسخگو خواهد بود.مسئول مالی و اداری 

جهت واریز تنخواه ماه در پایان هر ماه  می بایست لیست مربیان به همراه میزان تنخواه آنها -3-5-2

 توسط مسئول واحد برای مسئول مالی و اداری شعبه ارسال گردد. بعدی، 
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 پیوست
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