
 

 

 

 

 
 

 )علیهم السالم(قرآن و عترت یخانه ها جادیصدور مجوز ا توافقنامه سطح خدمت

 مقدمه
به ن ااات  ،یاسااالن غمتیساامانمد لبل یقن ن همی تینأن ل یلاهبن تیبم نساال ل میساامانمد رالالآن د ال ن

 فلعنی بم لا همن تبخمنه  مءین ض ع اح  ،یصدول نج ا نؤسسمت قن ن    قیاا طن یننرن ینشملکت هم  یسمنمنده 

)علیهم قن د و عتنت همیخمنه "  ادلوا جمنعه لحت عن یقن ن یماهمیو نتنمسب بم اقتضمئمت و ن ژهیو یو سمختمل

سالم(  ستمئ  یشهن  ال سمل     "یو لو ست ل کمل قنال راره و اا  اا  نهم نم ر.   تیو حمم انداایاقدام به لاه  1386رل ر

 نم ره است. بیارانه لاه لنغ یسمانمد لا بنا نی حمر ننرم ن اجه شده و ا نیکه بم اقبمل کم نظ یسمختمل

 هدف
 )علیهم السالم(قن د و عتنت یخمنه همو نظملت بن  انداایلاه

 )علیهم السالم(قن د و عتنت یخمنه هماللآمء سطح کیفی 

 اا انتیماات نص ب )علیهم السالم(قن د و عتنت یخمنه همنندی ایجمر سما و کملی بنای بهنه

 مسئولیت
سالنی خن  سمد  اراله کل لبلیغمت ا ض ی ا ست   ل ستمن   ن ظف ا ص لت ن سبت به   به  خمنه   جمریصدول نج ا ا ن

 اقدام نممید.طبق ض ابط  )علیهم السالم(قن د و عتنت یهم

 اجرایی دستگاه و گیرندهتعهدات متقابل خدمت
 به این رستگمه الائه نممید. سمیت لالوتالک خ ر لا لنهم اا طنیق ن لف است ند ،خدنتی رلیمفت این نتآمض

 .شنکت نم ره و حد نصمب الام لا کسب نممید نصمحبهنتآمضی بمید رل 

 هاپرداخت وها هزینه
 .لایگمد نی بمشد این خدنت الائه

 دوره عملکرد
 اعتبمل رالر. ،جمیگزین شدهیم  انمنی که اصالح لمفآنمنه سطح خدنت ل ا این

 خاتمه توافقنامه
 چنمنچه به لشخیص لیمست سمانمد و نآمم نسل ل، ضنولت خملمه ل افآنمنه ندنظن قنال گنفت، 

 بم اطالع قبلی ن ض ع خملمه ن افآت نمنه اعالم نی گنرر.

 

 هادی صاحب قرآنی

 رضویمدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان 

 


