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 سامامه طوبیبانک اطالعات  درکانون فرهنگی تبلیغی  ثبت محترم  متقاضی

 به نکات زیر توجه فرمائید /www.tooba.tdm-ido.irبه نشانی 
 شرايط عمومی مسئول کانون فرهنگی تبلیغی 

بايست مجوز الزم را از وزارت كشور ارائه نمايددر غير اينصورت مي  تابعيت ايراني-1  
التزام عملي به واليت فقيه-2  

ه كيفريينعدم سوء پيش 3- 
 4-حسن شهرت

سال 60سال و حداكثر سن  25حداقل سن  -5 
 6-ميزان تحصيالت حداقل ليسانس )براي كانون هاي جديد التاسيس

محل سكونت وي در شهرستاني كه درخواست مجوز دارد، باشد-7  

حتي المقدور داشتن وقت كافي و تجربه الزم مديريت كلنون فرهنگي تبليغي-8  

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

تصوير كارت ملي - 2   

تصوير آخرين مدرك تحصيلي - 3  

3×  4تصوير يك قطعه عكس  - 4  

    بخش كادر اجرايي شامل 6 نفر مي باشند با عنوان مسئوليت ها  به شرح ذيل مي باشند، ضمنا از  تكرار 
 فردجهت دو مسئوليت خودداري شود

روابط عمومی -6پزوهشی -5 فرهنگی4  مالی 3 .دبیر-2 کانون مسئول -1  

الزم است کلیه مدارک اعضای موسس و کادر اجرایی تهیه و با حجم زیر 

 200 کیلو بایت اسکن و در سایت طوبی بارگذاری شود 

 

 مدارك الزم جهت تحويل به کارشناس تشكلهای دينی بصورت حضوری

اثر انگشت به كارشناس تشكلهاي ديني  هيئات امنااساسنامه هيئت مذهبي پس از تكميل در بانك اطالعات، چاپ گرديده و بعد از امضاء كليه اعضاي  - 1
 .شهرستان تحويل گردد

 تذکرات فنی جهت تسهیل ورود اطالعات
ستم بسته شوددر هنگام ورود اطالعات ترجيحاً صفحات تمامي برنامه هاي فعال بر روي سي - 1  

كد ملي و كدپستي بدون فاصله وارد شودكارت ملي باشد و   ساشخاص براسا ورود اطالعات در هنگام  - 2  

در درج آدرس در صورت نداشتن پالك شماره قواره زمين مسكوني يا شماره محل استقرار در آخرين گذر يا كوچه وارد شود - 3  

آخرين گذر اصلي به جاي كوچه وارد شود در درج آدرس در صورت نداشتن كوچه نام - 4  

به جاي آدرس محل كار مي توان همان آدرس محل سكونت درج شود كانون فرهنگيدر صورت آزاد بودن شغل مسئول  - 5  

و مجوز فعاليت خود را اخذ نماييد در غير  ماه فرصت داريد تا نسبت به تكميل فرمهاي مربوطه اقدام نموده و كد شناسايي 6پس از ثبت اطالعات و اخذ كد موقت حداكثر تا  - 6
 اينصورت پرونده ايجاد شده بصورت خودكار حذف خواهد شد و مجدداً بايد از ابتدا اقدام گردد

32215207تلفن راهنما در ساعات اداري   
 

http://tooba.tdm-ido.ir/

