
 

بصورت کامال خوانا و بدون  را سامامه طوبيبانک اطالعات  در هيئتجهت ثبت لطفا فرم پيوست مسئول محترم هيئت مذهبي 

 تکميل و ظرف مدت یک هفته  به دبير خانه شورای هيئات مذهبي تحویل نمایيد  خط خوردگي 

تي،مجوز عبور وهر گونه معرفي نامه منوط به ثبت اایستگاه صلوالزم به ذکر است کليه خدمات شورای هيئات مذهبي اعم از مجوز 

مي باشد  مربوطه هيئت در سامانه   
 

 مدارك مورد نیاز اعضای هیئت امنا )موسس(  شامل 5 نفر می باشد   
تصوير صفحه اول شناسنامه - 1  

تصوير كارت ملي - 2   

رابط فرهنگي و مداح هيئت  تصوير آخرين مدرك تحصيلي - 3  

3×  4تصوير يك قطعه عكس  - 4  

: )موسس ( الزم است امنامدارك اعضای هيئات   
، مي باشند نفر مي باشند به شرح ذيل 5كادر اجرايي شامل بخش       

از قبل در بخش ثبت  مداح هيئت كه مي بايست - 3 و مدرك تحصيلي حد اقل ديپلم سال 40الي  18با شرايط سني بين   رابط فرهنگي-2مسئول هيئت -1

هيئت مي بایست از سامانه سجام سازمان تبليغات اسالمي کد  روحاني -4م کند و کد شناسائي دریافت کند  مداحان سایت طوبي ثبت نا

تایيدیه از واحد دار القرآن اداره را دریافت نمایدمربي قران نيز مي بایست -5 تبليغي دریافت کند  

استفاده کرد. تبصره:  از  افراد هيئت موسس مي توان در بخش کادر اجرایي   

 در کادر اجرایي باید هر نفر فقط یک مسئوليت داشته باشد        
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سامامه طوبي را بصورت کامال خوانا و بدون بانک اطالعات  لطفا فرم پيوست جهت ثبت هيئت درمسئول محترم هيئت مذهبي 

 خط خوردگي  تکميل و ظرف مدت یک هفته  به دبير خانه شورای هيئات مذهبي تحویل نمایيد 

تي،مجوز عبور وهر گونه معرفي نامه منوط به ثبت ات مذهبي اعم از مجوز ایستگاه صلوالزم به ذکر است کليه خدمات شورای هيئا

مي باشد  مربوطه هيئت در سامانه   
 

 مدارك مورد نیاز اعضای هیئت امنا )موسس(  شامل 5 نفر می باشد   
تصوير صفحه اول شناسنامه - 1  

تصوير كارت ملي - 2   

رابط فرهنگي و مداح هيئت  تصوير آخرين مدرك تحصيلي - 3  

3×  4تصوير يك قطعه عكس  - 4  

 مدارك اعضای هيئات امنا )موسس ( الزم است: 
نفر مي باشند به شرح ذيل مي باشند،  5بخش كادر اجرايي شامل       

از قبل در بخش ثبت  مداح هيئت كه مي بايست - 3 و مدرك تحصيلي حد اقل ديپلم سال 40الي  18رابط فرهنگي با شرايط سني بين  -2مسئول هيئت -1

روحاني هيئت مي بایست از سامانه سجام سازمان تبليغات اسالمي کد  -4مداحان سایت طوبي ثبت نام کند و کد شناسائي دریافت کند  

مربي قران نيز مي بایست تایيدیه از واحد دار القرآن اداره را دریافت نماید-5تبليغي دریافت کند   

:  از  افراد هيئت موسس مي توان در بخش کادر اجرایي  استفاده کرد.تبصره  

 در کادر اجرایي باید هر نفر فقط یک مسئوليت داشته باشد        
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