
 شماره پرونده:                                                        باسمه تعالی                                    

 تاریخ عضویت:                                                                                                                                                                                                                 

 اصفهان استان وعترت قرآن مردمی،فرهنگی های تشکل و مؤسسات اتحادیهدر  اتعضویت مؤسسفرم 

 

 و مشخصات اولیهالف( اطالعات 

  موسسه کامل عنوان 

 تلفن : نام محله : ناحیه : منطقه : شهر : موقعیت مکانی

دفتر  نشانی دقیق

 اصلی

 کدپستی 

 وضعیت مکان

 موسسه 

 تاریخ ساخت:       فاصله مکانی بادیگر مراکز قرآنی)باذکر نام(:         وضعیت مالکیت شعب:            : تعداد شعب

 

 سایر  .........       مالکیتشخصی           استیجاری            دولتی               عمومی )مسجد،حسینیه(              

و امکانات اداری 

 موجود)تعداد(ایمنی 

.    چاپگر ...........                 میز اداری ..........     صندلی اداری  ............    صندلی آموزشی ............   فایل اداری ...........   رایانه ...........

 ..........سایر )باذکرنام (  کپسول آتش نشانی ........    دوربین مداربسته...........   خط تلفن ..........   

 مجوزفعالیت

 شماره ثبت:                                   مرجع صدور مجوز:                           شماره مجوز

                  تاریخ انقضا:                                 تاریخ تاسیس:

 :تاریخ اتمام آگهی تغییرات اعضا هیأت مدیره

 :بازرستاریخ اتمام آگهی تغییرات اعضا هیأت 

مشخصات فضای 

 سسهؤم

 مساحت مفید:

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

تعداد اتاق 

 :اداری

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

 :تعداد کالس

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

 :سالن جلسات

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

 :اتاق جلسات

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

و  تعداد کادر اجرایی

 تخصصی )نفر(

 :بردار اجرایی

 :خواهر اجرایی

          برادر:آموزشی 

 خواهر: آموزشی

 : برادر پژوهشی

 پژوهشی خواهر:           
 سایر:

موضوع اصلی 

 فعالیت
 خردساالن                         بزگساالن                  خواهران                 برادران

 آموزشیفعالیتهای 

          1تجوید    فصیح خوانی         پیش دبستان        روخوانی         روانخوانی        مهدقرآن       رشته های قرآنی :

 آموزش تخصصی       تفسیر        حفظ              4مفاهیم        3مفاهیم        2مفاهیم         1مفاهیم         3تجوید        2دتجوی

 سایر رشته ها ..............  
 

 مهارت های زندگی            ازدواج           تربیت فرزند       آئین همسرداری       موضوعات قرآنی :

 سایر موضوعات )باذکرنام ( .......................         اخالق              احکام           دوست یابی     

  فعالیتهای پژوهشی

عالیت های تبلیغی ف

 ترویجی

 

 اردو               اعزام قاری       اعزام داور         نمایشگاه            جشنواره             مسابقات      

 سایر .................  برگزاری همایش               نشریه             کرسی های تالوت           محفل قرآنی     

موضوعات رتبه های 

 کسب شده

                                                            مفاهیم و تفسیر                      تواشیح و سرود                   سایر              حفظ           قرائت       

 یارتباطپل های 

 مؤسسه

 

 دورنگار:                           شماره سامانه پیامک:                                                                             :  تلفن همراه مدیرعامل

 ی:  آدرس پایگاه اطالع رسان                              پست الکترونیک:             



رابط جهت ارتباط 

 با اتحادیه

 :                                            سمت:                خانودگی فرد معین نام و نام  نام و 

  تلفن همراه:                                                                 تلفن ثابت:        

 مالی

     :نام صاحب حساب   ام بانک:              ن                      :        یا خانه قرآن ره حساب بانکی مؤسسهشما    معرف

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

تامین بودجه و  هرا

 تامین هزینه ها

 کمک های مردمی              شهریه                کمک های سازمان تبلیغات                  کمک های ارشاد   

 فعالیت های اقتصادی و درآمدزایی          سایرکمک های سایر ادارات و نهادها وشرکت ها         

 مؤسسه یناعضا هیأت مدیره و بازرسمدیر عامل و ب( اطالعات 

ف
دی

ر
 

 نام و نام خانوادگی
تاریخ 

 تولد
 تلفن ثابت تلفن همراه سمت تحصیالت کد ملی

سابقه 

 قرآنی 

ساعات 

کار در 

 هفته

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

 (همکاری با اتحادیهج     
 ؟را دارید اصفهان استان وعترت قرآن مردمی،فرهنگی های تشکل و مؤسساتتوانمندی همکاری در کدام زمینه قرآنی با اتحادیه 

 نمایشگاه     ابقات قرآنی            مس جشنواره ها                   شیژوهفعالیت های پ امور اداری           مناسبت های آموزشی           

 :جاریت سال هچهار برنامه شاخص در نظر گرفته شده ج

1-                               2- 
2- 4- 

 و(مدارک و مستندات ضروری

 لطفا کپی شناسنامه و کارت ملی و دوقطعه عکس مدیرعامل ضمیمه گردد. 

 تاریخ:                                          مهر مؤسسه:                                                  :خانوادگینام و نام 

 : مدیر عاملامضا 

 

 

 

 



 مشکالت، کمبود ها و درخواست ها:

 

 

 

 

 درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه اتحادیه

با توجه به شرایط و مدارک ذکر شده،  ...................رییس هیئت مدیره آقای/خانم..............مدیرعاملاینجانبان آقای/خانم 

را داشته، ضمن رعایت کامل  اصفهان استان وعترت قرآن مردمی،فرهنگی های تشکل و مؤسسات اتحادیهدرخواست عضویت در 

دریغ نخواهیم ) علیهم السالم ( اساسنامه و آیین نامه اتحادیه از هیچ گونه همکاری در جهت ترویج فرهنگ قرآنی و علوم اهل بیت 

 نمود . 

 اء مدیر عامل نام و نام خانوادگی و امض                                                      نام و نام خانوادگی و امضاء 

 مدیره  رییس هیئت      

 مهر موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


