
باسمه تعالی
استان اصفهانروستاییخانه هاي قرآنی شهري ووفرم اطالعات و مشخصات مؤسسات

و مشخصات اولیهاطالعات ) الف
موسسه کامل عنوان 

خانه قرآنیا
:عنوان کامل

خانه قرآن روستاییخانه قرآن شهري          
:تلفن :نام محله :ناحیه :منطقه :شهر موقعیت مکانی

دفتر نشانی دقیق
اصلی

کدپستی

وضعیت مکان
موسسه یا خانه 

قرآن

:وضعیت مالکیت شعب: تعداد شعب
):با ذکر نام(فاصله مکانی با دیگر مراکز قرآنی:                                 تاریخ ساخت

.........سایر  مالکیت)              مسجد،حسینیه(شخصی           استیجاري            دولتی               عمومی 

و امکانات اداري
ایمنی

)تعداد(موجود

...........      چاپگر ............    رایانه ...........   فایل اداري ............   صندلی آموزشی ............    صندلی اداري  ..........     میز اداري 
..........)باذکرنام (ر سای.........         دوربین مدار بسته...........کپسول آتش نشانی..........     خط تلفن 

مجوزفعالیت
:  شماره ثبتشماره مجوز:                           مرجع صدور مجوز

:تاریخ انقضا:تاریخ تاسیس
:تاریخ اتمام آگهی تغییرات اعضا هیأت مدیره

:بازرستاریخ اتمام آگهی تغییرات اعضا هیأت 

مشخصات فضاي 
سسهؤم

:مساحت مفید
.................

تعداد اتاق 
:اداري

.....................

:تعداد کالس
...................

:سالن جلسات
.........................

:اتاق جلسات
........................

و تعداد کادر اجرایی
)نفر(تخصصی 

:برداراجرایی
:خواهراجرایی

:برادرآموزشی 
:خواهرآموزشی

: برادرپژوهشی
:سایر:           پژوهشی خواهر

موضوع اصلی 
خردساالن                         بزگساالن                  خواهران                 برادرانفعالیت

آموزشیفعالیتهاي 

1تجویدفصیح خوانی     پیش دبستان        روخوانی         روانخوانی      مهدقرآن      :رشته هاي قرآنی 
آموزش تخصصی    تفسیر      حفظ      4مفاهیم 3مفاهیم 2مفاهیم 1مفاهیم3تجوید2دتجوی

..............سایر رشته ها 

مهارت هاي زندگی       ازدواج      تربیت فرزند     آئین همسرداري      :موضوعات قرآنی 
) ....................... باذکرنام (سایر موضوعات اخالق      احکام     دوست یابی     

فعالیتهاي پژوهشی

عالیت هاي تبلیغی ف
ترویجی

اردو  اعزام قاري    اعزام داور      نمایشگاه      جشنواره        مسابقات      

.................سایر برگزاري همایش       نشریه    کرسی هاي تالوت      محفل قرآنی     

موضوعات رتبه هاي 
کسب شده

قرائتحفظ         

سایرتواشیح و سرودمفاهیم و تفسیر  

5فرم شماره 



یارتباطپل هاي 
:                                              شماره سامانه پیامک:                           دورنگار:  تلفن همراه مدیرعاملمؤسسه

:  یآدرس پایگاه اطالع رسان:                                           پست الکترونیک

رابط جهت ارتباط 
با اتحادیه

:                سمت:                                            خانودگی فرد معیننام و نامنام و 

:تلفن ثابت:                                                                 تلفن همراه

مالی
:نام صاحب حساب:              ام بانکن:        یا خانه قرآنره حساب بانکی مؤسسهشمامعرف

.ئولیت آن متوجه تایید کننده فرم و مرکز قرآنی می باشددر صورت هرگونه مشکالت بانکی، مس

تامین بودجه و هرا
تامین هزینه ها

کمک هاي مردمی              شهریه                کمک هاي سازمان تبلیغات                  کمک هاي ارشاد   

سایرکمک هاي سایر ادارات و نهادها وشرکت ها         فعالیت هاي اقتصادي و درآمدزایی        

لین خانه قرآن  ؤیا مساعضا هیأت مدیره و بازرسمدیر عامل و اطالعات ) ب

یف
تاریخ نام و نام خانوادگیرد

ساعات کار سابقه قرآنی تلفن ثابتتلفن همراهسمتتحصیالتکد ملینام پدرتولد
در هفته

1

2
3

4

5

6

7

همکاري با اتحادیه)ج
؟استان اصفهان را داریدتوانمندي همکاري در کدام زمینه قرآنی با اتحادیه مؤسسات قرآنی 

جشنواره ها        مسابقات قرآنی            نمایشگاه شیژوهامور اداري        مناسبت هاي آموزشی          فعالیت هاي پ

:1395ت سال هچهار برنامه شاخص در نظر گرفته شده ج
1 -2-
3 -4-
، تصویر اجاره نامه یا سند ی تغییرات در روزنامه، لیست شعب و تصویر مجوز فعالیتآگهتصویرخرین تغییرات در ثبت،آتصویربرگه: ضمایم*

.ضمیمه گرددمالکیت

:تاریخ:  مهر مؤسسهنام و نام خانوادگی و                         

:مدیر عاملامضا 


