
له  آموزش مرحله به مرح
ثبت خانه ی قرآن

تهیه شده رد 
مجمع خیرین قرآنی استان اصفهان



هست کلید در گنج حکیم

***



شما تنها چند قدم 
تا ثبت خانه ی قرآن 

فاصله دارید

مسیری بسیار آسان 
اما نیازمند 
صبر و زمان



پیش از شروع 

دو چیز مورد نیاز است

مطالعه ی کامل آئین نامه -2داشتن حساب ایمیل -1
تاسیس خانه های قرآنی

مشاهده آئین نامهآموزش ساخت ایمیل
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1
کپی تمام صفحات شناسنامه 

تصویر آنهااسکن فایل +  
)سال 22حداقل (

2

 +رو و پشت ملی کارت کپی

 ملی کارت تصویر اسکن فایل
پشت و رو

3
+  کپی مدرک تحصییل

شده اسکن فایل 
)حداقل دیپلم(مدرک

4
+ 3*4عکس 

شده عکساسکن فایل  

5

کارت پایان اسکن  فایل 

)برای آقایان(خدمت 

6
قولنامه / سند اسکن فایل 

اجاره نامه ی / 
که بناست خانه ی  مکان  

قرآن در آن دایر شود 

مدارک اولیه

مراجعه به 
10+پلیس 

نامه رضایت فرم
به مکانکه بسته
ملک ایط شر

هار این اا یک
است حالت

تاریخخخخ مدت مکان ی نامه رضایت های فرم
دارند نامه. اعتبار امکان رضایت درصورت

به اینصورت غیر در و ید بگیر محدود نا را
را نامه اعتبار رضایت مدت امان وضوح

مشخصکنید
نیاای ملکهستکه مالک شخص خود اگر
تصویر ی ارائه تنها نیستو نامه رضایت به

قولنامهکفایتیمکند یا سند

همس به ملکمتعلق اگر
مادر( والدین و اا) پدر یا و

نزدیک دان(اقوام ) عمو
است

نامه رضایت
همس استفاده
اا فراند یا

قرآن خانه مکان

و عمویم اموال اا ملک اگر
هست موقوفات

دولپ( مکان حسینه )مسجد

نامه رضایت
اماکن اا استفاده

عمویم

نزدیکموسس اقوام اا هستکه ثالپی شخص به ملکمتعلق اگر
نیست قرآن ی خانه

یکمبلغ اجاره وجه اینکه ولو شود تنظیم نامه یکاجاره بایسپ
باشد سوری

کنید ارسال ملک ی نامه اجاره عنوان به را نامه اجاره این بعد و

تعهدنامه رعایت
استانداردهای

ات تجهیر و ساختمان

نامه ی رضایت فرم
برای/ همس ول

بانوان فعالیت

ها فرم این اا کدام هیچ
ندارند محضی تاییده به نیاا

های با4و1-2فرم بایسپ
حضور

ول همسیا
یا حضور ریاست ودر

کارشناس
و امضا شوند تبلیغات ساامان

میکند کفایت

1-2 1-2

33

44

22

2-2 2-2

توسط بایسپ عمویم مکان اا استفاده ی نامه رضایت
امضاگردد مکان آن مسئول .باالترین

وحسینیه امنامسجد هیئت
اداری مدیرمخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخکخخخخخخخخخخخخخخخخخخان

بسیج پایگاهپایگاه مسئول
.....

ویدیو مشاهده ی
با آمواشکار
سامانه تالوت

پیش از این در اگر
سامانه

کرده اید از نام ثبت
م وارد این قسمت

شوید

اید نکرده نام ثبت اگر
از این قسمت اقدام

عبورمکنید رمز چنانچه
کرده را فراموش خود
رمز اید از این قسمت
کنید بازآوری را خود

باب در نکان
مصاحبه

برای انجام تالوت داوطلب ی سامانه ثبت در پایان پس از
به مصاحبه یک

میشود تبلیغات دعوت سازمان

به مراجعه با که شده است مشخص بندی بارم مصاحبه برای این
مشاادهکنید توانید م مصاحبه فرم

شود فرد داوطلب حاحل شودکه اوو اطمطنان م جهت انجام مصاحبه از این عمل این در
و دوما است قرآنی فرد یک حقیقتا قرآن ی خانه وثبت ی قرآن خانه ثبت برای وی نیت از

شود حاحل اطمطنان قرآن ی خانه ی اداره برای فرد توانانی

قرار تالوت ی سامانه ثبت در برای که ی ی چیز امانند روزومه یک حتما مصاحبه انجام روز در
باشید دادید امراه داشته

دارید سجادیه ح،یصه نهن ا بالبه ی دوره مانند دیدری اذه م واا یا قرآنی مدرک اگر
باشید .امراه داشته

باشید داشته امراه دارید قرآنی کار ی سابقه .اگر
روی بر ی قرآن" حتما اا خانه تاسیس عمل باشید" دستورا مسلط آن اای بند .و

برای را آن و ترسیمکنید قرآن ی خانه ایجاد از راه ی نقشه یک و ذاذی ادف یک خود برای
کنید ح ی تشر میکند مصاحبه شما با که .فردی

آشنا دارند یت فعا شما به نزدیک شهر در امجوارو مناطق در که قرآنی بزرگ موسسات با
خود آگاا را از این کننده مصاحبه و فرد کنیدباشید .مطلع

آشنانی خود روستای اای پتااسیل و قوت نقاا ی امچنچز اا وعض و اجتماا مشکالت از
مطلعکنید خود را از این آگاا کننده مصاحبه و فرد .کسبکنید

شما به ای ازینه ب،ث که در مساعدت داده قول شما به خیز این و ی دارید خیز احیانا اگر
آشناکنید خیز این با را مصاحبهکننده فرد حتما میکند .کمک

اسکن

اسکن

اسکن

اسکن

تالوت  سامانه ی به تالوت  /http://Telavat.comورود سامانه ی به  /http://Telavat.comورود

روی  وکلیک بر این حص،ه م شوید" درخواست خانه قرآن"پس از ورود وارد روی  وکلیک بر این حص،ه م شوید" درخواست خانه قرآن"پس از ورود وارد

ی که درراره ایمیل
ح،بتکردیم آن
مورد نام ثبت برای

نیاز است

التاسیس جدید

نام سه شما که است نیاز
برای متفاوت

دهید پیشنهاد قرآن ی خانه
ی صفحه العمل13در دستور

کامل طور به قرآن خانه ثبت
توضیح نام انتخاب ی شیوه

است شده داده

نامه/ قولنامه/ سند ی اجاره
اید کرده اسکن قبال که ای

اید کرده اسکن قبال

اید کرده اسکن قبال

به مربوط مورد دو این
جدید قرآن های خانه
و شوند نمی التاسیس

مجوز تمدید برای
هستند

اول ی صفحه کردن تکمیل از پس
میکنید کلیک عالمت این روی بر
بالی از را دوم ی صفحه بعد و

نام ثبت روند ی ادامه برای صفحه
کنید می انتخاب

دوم ی صفحه به رفتن

حرکت با
دادن

به دسته
سمت
چپ

ی بقیه
را موارد
مشاهده
میکنید

11

22

3333

سوابق یک برگه در
اصطالا و به قرآنی

را خود ی رزومه
کرده تایپ

و مدارک گونه و هر
را خود قرآنی گواهی

پیوست نمایید
را اسکنو همه

قسمت این در کرده
دهید قرار

از پیش مدارک ما بقی
اند شده اسکن این

کردن تکمیل از پس
این روی بر صفحه این
میکنید کلیک عالمت

شما کار اتمام
تالوت ی سامانه در

را خود اینجا از
مصاحبه برای
کنید می آماده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

صدور
مجوز

م استندخانم  اگر موسس م،یر

امراه شوارمتاالند اگر 
امراه ول مجردند  و اگر 

مراجعه کنند
ول/امش که روایت نامه ی

کارشناس / مدیر در حضور  
سازمان تبلیغات امضا و ثبت 

شود

برصفحات مروری
تالوت سامانه ی

11
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1
صفحاتشناسنامه تمام کپی

آنهااسکنفایل+ تصویر
)سال22حداقل(

2

+رووپشتملیکارتکپی

ل راسکنفای ملیکارتتصوی
رو و پشت

3
تحصییل مدرک + کپی

شدهاسکنفایل
دیپلم(مدرک )حداقل

4
+3*4عکس

عکساسکنفایل شده

5

پایاناسکنفایل کارت

آقایان(خدمت )برای

6
قولنامه/ سنداسکنفایل

ی/  نامه اجاره
یمکان خانه بناست که

دایرشود آن در قرآن

اولیه مدارک

به مراجعه
10+پلیس

فرم رضایت نامه
مکان که بسته به 
ایط ملک  شر

یک اا این  هار 
حالت است

فرم های رضایت نامه ی مکان مدت تاریخخخخ  
در صورت امکان رضایت نامه . اعتبار دارند 

ید و در غیر اینصورت به   را نا محدود بگیر
وضوح مدت امان اعتبار رضایت نامه را 

مشخص کنید
اگر خود شخص مالک ملک هست که نیاای 
به رضایت نامه نیست و تنها ارائه ی تصویر 

سند یا قولنامه کفایت یم کند

اگر ملک متعلق به همس  
و یا اا ) پدر و مادر( والدین 

) عمو  دان  (اقوام نزدیک 
است 

رضایت نامه 
استفاده همس 
یا فراند اا 

مکان خانه قرآن 

اگر ملک اا اموال عمویم و 
موقوفات هست 

)مسجد  حسینه  مکان دولپ  (

رضایت نامه 
استفاده اا اماکن 

عمویم

اگر ملک متعلق به شخص ثالپی هست که اا اقوام نزدیک موسس 
خانه ی قرآن نیست

بایسپ  یک اجاره نامه تنظیم شود ولو اینکه وجه اجاره یک مبلغ 
سوری باشد 

و بعد این اجاره نامه را به عنوان اجاره نامه ی ملک ارسال کنید

تعهدنامه رعایت 
استانداردهای 

ات  و تجهیر 
ساختمان 

فرم رضایت نامه ی 
ول برای / همس 

فعالیت بانوان

هیچ کدام اا این فرم ها 
ی ندارند  نیاا به تاییده محض 

بایسپ  با  4 و1-2 فرم های  
حضور

همس یا ول 
و در حضور ریاست یا  

کارشناس 
ساامان تبلیغات امضا شوند و  

کفایت میکند

1-2 1-2

33

44

22

2-2 2-2

رضایت نامه ی استفاده اا مکان عمویم بایسپ  توسط 
.باالترین مسئول آن مکان امضا گردد 

هیئت امنا مسجد و حسینیه    
مدیر  مخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخکخخخخخخخخخخخخخخخخخخان اداری   
مسئول پایگاه  پایگاه بسیج           

.....

ویدیو مشاهده ی
با آمواشکار
سامانه تالوت

پیش از این در اگر
سامانه

کرده اید از نام ثبت
م وارد این قسمت

شوید

اید نکرده نام ثبت اگر
از این قسمت اقدام

عبورمکنید رمز چنانچه
کرده را فراموش خود
رمز اید از این قسمت
کنید بازآوری را خود

باب در نکان
مصاحبه

برای انجام تالوت داوطلب ی سامانه ثبت در پایان پس از
به مصاحبه یک

میشود تبلیغات دعوت سازمان

به مراجعه با که شده است مشخص بندی بارم مصاحبه برای این
مشاادهکنید توانید م مصاحبه فرم

شود فرد داوطلب حاحل شودکه اوو اطمطنان م جهت انجام مصاحبه از این عمل این در
دوما و است قرآنی فرد یک حقیقتا قرآن ی خانه وثبت ی قرآن خانه ثبت برای وی نیت از

شود حاحل اطمطنان قرآن ی خانه ی اداره برای فرد توانانی

قرار تالوت ی سامانه در ثبت برای که ی ی چیز امانند روزومه یک حتما مصاحبه انجام روز در
باشید دادید امراه داشته

دارید سجادیه ح،یصه بالبه ا نهن ی دوره مانند دیدری اذه م واا یا قرآنی مدرک اگر
باشید .امراه داشته

باشید داشته امراه دارید قرآنی کار ی سابقه .اگر
روی بر ی قرآن" حتما اا خانه تاسیس عمل باشید" دستورا مسلط آن اای بند .و

برای را آن و ترسیمکنید قرآن ی خانه ایجاد از راه ی نقشه یک و ذاذی ادف یک خود برای
کنید ح ی تشر میکند مصاحبه شما با که .فردی

آشنا دارند یت فعا شما به نزدیک شهر در امجوارو مناطق در که قرآنی بزرگ موسسات با
خود آگاا را از این کننده مصاحبه و فرد کنیدباشید .مطلع

آشنانی خود روستای اای پتااسیل و قوت نقاا ی امچنچز اا وعض و اجتماا مشکالت از
مطلعکنید خود را از این آگاا کننده مصاحبه و فرد .کسبکنید

شما به ای ازینه ب،ث در که داده مساعدت قول شما به خیز این و دارید ی خیز احیانا اگر
آشناکنید خیز این با را مصاحبهکننده فرد حتما میکند .کمک

اسکن

اسکن

اسکن

اسکن

تالوت  سامانه ی به تالوت  /http://Telavat.comورود سامانه ی به  /http://Telavat.comورود

روی  وکلیک بر این حص،ه م شوید" درخواست خانه قرآن"پس از ورود وارد روی  وکلیک بر این حص،ه م شوید" درخواست خانه قرآن"پس از ورود وارد

ی که درراره ایمیل
ح،بتکردیم آن
مورد نام ثبت برای

نیاز است

التاسیس جدید

نام سه شما که است نیاز
برای متفاوت

دهید پیشنهاد قرآن ی خانه
ی صفحه العمل13در دستور

کامل طور به قرآن خانه ثبت
توضیح نام انتخاب ی شیوه

است شده داده

نامه/ قولنامه/ سند ی اجاره
اید کرده اسکن قبال که ای

اید کرده اسکن قبال

اید کرده اسکن قبال

به مربوط مورد دو این
جدید قرآن های خانه
و شوند نمی التاسیس

مجوز تمدید برای
هستند

اول ی صفحه کردن تکمیل از پس
میکنید کلیک عالمت این روی بر
بالی از را دوم ی صفحه بعد و

نام ثبت روند ی ادامه برای صفحه
کنید می انتخاب

دوم ی صفحه به رفتن

حرکت با
دادن

به دسته
سمت
چپ

ی بقیه
را موارد
مشاهده
میکنید

11

22

3333

سوابق یک برگه در
اصطالا و به قرآنی

را خود ی رزومه
کرده تایپ

و مدارک گونه و هر
را خود قرآنی گواهی

پیوست نمایید
را اسکنو همه

قسمت این در کرده
دهید قرار

از پیش مدارک ما بقی
اند شده اسکن این

کردن تکمیل از پس
این روی بر صفحه این
میکنید کلیک عالمت

شما کار اتمام
تالوت ی سامانه در

را خود اینجا از
مصاحبه برای
کنید می آماده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

صدور
مجوز

م م،یر استندخانماگرموسس

شوارمتاالنداگر امراه
اگر ولمجردندو امراه

مراجعهکنند
ی روایت نامه ول/امشکه

حضور کارشناس/ مدیردر
و ثبت امضا سازمان تبلیغات

شود

برصفحات مروری
تالوت سامانه ی

11

برای مشاهدە و�دیو
از لینک ز�ر استفادە کن�د
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1
صفحاتشناسنامه تمام کپی

آنهااسکنفایل+ تصویر
)سال22حداقل(

2

+رووپشتملیکارتکپی

ملیکارتتصویراسکنفایل
رو و پشت

3
تحصییل مدرک + کپی

شدهاسکنفایل
دیپلم(مدرک )حداقل

4
+3*4عکس

عکساسکنفایل شده

5

پایاناسکنفایل کارت

آقایان(خدمت )برای

6
قولنامه/ سنداسکنفایل

ی/  نامه اجاره
یمکان خانه بناست که

دایرشود آن در قرآن

اولیه مدارک

به مراجعه
10+پلیس

نامه رضایت فرم
به مکانکه بسته
ملک ایط شر

هار این اا یک
است حالت

تاریخخخخ مدت مکان ی نامه رضایت های فرم
دارند نامه. اعتبار امکان رضایت درصورت

به اینصورت غیر در و ید بگیر محدود نا را
را نامه اعتبار رضایت مدت امان وضوح

مشخصکنید
نیاای ملکهستکه مالک شخص خود اگر
تصویر ی ارائه تنها نیستو نامه رضایت به

قولنامهکفایتیمکند یا سند

همس به ملکمتعلق اگر
مادر( والدین و اا) پدر یا و

نزدیک دان(اقوام ) عمو
است

نامه رضایت
همس استفاده
اا فراند یا

قرآن خانه مکان

و عمویم اموال اا ملک اگر
هست موقوفات

دولپ( مکان حسینه )مسجد

نامه رضایت
اماکن اا استفاده

عمویم

نزدیکموسس اقوام اا هستکه ثالپی شخص به ملکمتعلق اگر
نیست قرآن ی خانه

یکمبلغ اجاره وجه اینکه ولو شود تنظیم نامه یکاجاره بایسپ
باشد سوری

کنید ارسال ملک ی نامه اجاره عنوان به را نامه اجاره این بعد و

تعهدنامه رعایت
استانداردهای

ات تجهیر و ساختمان

نامه ی رضایت فرم
برای/ همس ول

بانوان فعالیت

ها فرم این اا کدام هیچ
ندارند محضی تاییده به نیاا

های با4و1-2فرم بایسپ
حضور

ول همسیا
یا حضور ریاست ودر

کارشناس
و امضا شوند تبلیغات ساامان

میکند کفایت

1-2 1-2

33

44

22

2-2 2-2

توسط بایسپ عمویم مکان اا استفاده ی نامه رضایت
امضاگردد مکان آن مسئول .باالترین

وحسینیه امنامسجد هیئت
اداری مدیرمخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخکخخخخخخخخخخخخخخخخخخان

بسیج پایگاهپایگاه مسئول
.....

مشاهده ی ویدیو 
آمواش کار با 
سامانه تالوت

پیش از این در اگر
سامانه

کرده اید از نام ثبت
م وارد این قسمت

شوید

اید نکرده نام ثبت اگر
از این قسمت اقدام

عبورمکنید رمز چنانچه
کرده را فراموش خود
رمز اید از این قسمت
کنید بازآوری را خود

باب در نکان
مصاحبه

برای انجام تالوت داوطلب ی سامانه ثبت در پایان پس از
به مصاحبه یک

میشود تبلیغات دعوت سازمان

به مراجعه با که شده است مشخص بندی بارم مصاحبه برای این
مشاادهکنید توانید م مصاحبه فرم

شود فرد داوطلب حاحل شودکه اوو اطمطنان م جهت انجام مصاحبه از این عمل این در
دوما و است قرآنی فرد یک حقیقتا قرآن ی خانه وثبت ی قرآن خانه ثبت برای وی نیت از

شود حاحل اطمطنان قرآن ی خانه ی اداره برای فرد توانانی

قرار تالوت ی سامانه در ثبت برای که ی ی چیز امانند روزومه یک حتما مصاحبه انجام روز در
باشید دادید امراه داشته

دارید سجادیه ح،یصه بالبه ا نهن ی دوره مانند دیدری اذه م واا یا قرآنی مدرک اگر
باشید .امراه داشته

باشید داشته امراه دارید قرآنی کار ی سابقه .اگر
روی بر ی قرآن" حتما اا خانه تاسیس عمل باشید" دستورا مسلط آن اای بند .و

برای را آن و ترسیمکنید قرآن ی خانه ایجاد از راه ی نقشه یک و ذاذی ادف یک خود برای
کنید ح ی تشر میکند مصاحبه شما با که .فردی

آشنا دارند یت فعا شما به نزدیک شهر در امجوارو مناطق در که قرآنی بزرگ موسسات با
خود آگاا را از این کننده مصاحبه و فرد کنیدباشید .مطلع

آشنانی خود روستای اای پتااسیل و قوت نقاا ی امچنچز اا وعض و اجتماا مشکالت از
مطلعکنید خود را از این آگاا کننده مصاحبه و فرد .کسبکنید

شما به ای ازینه ب،ث در که داده مساعدت قول شما به خیز این و دارید ی خیز احیانا اگر
آشناکنید خیز این با را مصاحبهکننده فرد حتما میکند .کمک

اسکن

اسکن

اسکن

اسکن
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روی  وکلیک بر این حص،ه م شوید" درخواست خانه قرآن"پس از ورود وارد روی  وکلیک بر این حص،ه م شوید" درخواست خانه قرآن"پس از ورود وارد

ی که درراره ایمیل
ح،بتکردیم آن
مورد نام ثبت برای

نیاز است

التاسیس جدید

نام سه شما که است نیاز
برای متفاوت

دهید پیشنهاد قرآن ی خانه
ی صفحه العمل13در دستور

کامل طور به قرآن خانه ثبت
توضیح نام انتخاب ی شیوه

است شده داده

نامه/ قولنامه/ سند ی اجاره
اید کرده اسکن قبال که ای

اید کرده اسکن قبال

اید کرده اسکن قبال

به مربوط مورد دو این
جدید قرآن های خانه
و شوند نمی التاسیس

مجوز تمدید برای
هستند

اول ی صفحه کردن تکمیل از پس
میکنید کلیک عالمت این روی بر
بالی از را دوم ی صفحه بعد و

نام ثبت روند ی ادامه برای صفحه
کنید می انتخاب

دوم ی صفحه به رفتن

حرکت با
دادن

به دسته
سمت
چپ

ی بقیه
را موارد
مشاهده
میکنید

11

22

3333

سوابق یک برگه در
اصطالا و به قرآنی

را خود ی رزومه
کرده تایپ

و مدارک گونه و هر
را خود قرآنی گواهی

پیوست نمایید
را اسکنو همه

قسمت این در کرده
دهید قرار

از پیش مدارک ما بقی
اند شده اسکن این

کردن تکمیل از پس
این روی بر صفحه این
میکنید کلیک عالمت

شما کار اتمام
تالوت ی سامانه در

را خود اینجا از
مصاحبه برای
کنید می آماده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

صدور
مجوز

م م،یر استندخانماگرموسس

شوارمتاالنداگر امراه
اگر ولمجردندو امراه

مراجعهکنند
ی روایت نامه ول/امشکه

حضور کارشناس/ مدیردر
و ثبت امضا سازمان تبلیغات

شود

برصفحات مروری
تالوت سامانه ی

11
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اگر پیش از این در 
سامانه 

ثبت نام کرده اید از 
این قسمت وارد م 

شوید

اگر ثبت نام نکرده اید 
از این قسمت اقدام 

چنانچه رمز عبور م کنید
خود را فراموش کرده 
اید از این قسمت رمز 
خود را بازآوری کنید
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ایمیل که درراره ی 
آن صحبت کردیم 
برای ثبت نام مورد 

نیاز است

مروری بر صفحات 
سامانه ی تالوت
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1
صفحاتشناسنامه تمام کپی

آنهااسکنفایل+ تصویر
)سال22حداقل(

2

+رووپشتملیکارتکپی

ملیکارتتصویراسکنفایل
رو و پشت

3
تحصییل مدرک + کپی

شدهاسکنفایل
دیپلم(مدرک )حداقل

4
+3*4عکس

عکساسکنفایل شده

5

پایاناسکنفایل کارت

آقایان(خدمت )برای

6
قولنامه/ سنداسکنفایل

ی/  نامه اجاره
یمکان خانه بناست که

دایرشود آن در قرآن

اولیه مدارک

به مراجعه
10+پلیس

نامه رضایت فرم
به مکانکه بسته
ملک ایط شر

هار این اا یک
است حالت

تاریخخخخ مدت مکان ی نامه رضایت های فرم
دارند نامه. اعتبار امکان رضایت درصورت

به اینصورت غیر در و ید بگیر محدود نا را
را نامه اعتبار رضایت مدت امان وضوح

مشخصکنید
نیاای ملکهستکه مالک شخص خود اگر
تصویر ی ارائه تنها نیستو نامه رضایت به

قولنامهکفایتیمکند یا سند

همس به ملکمتعلق اگر
مادر( والدین و اا) پدر یا و

نزدیک دان(اقوام ) عمو
است

نامه رضایت
همس استفاده
اا فراند یا

قرآن خانه مکان

و عمویم اموال اا ملک اگر
هست موقوفات

دولپ( مکان حسینه )مسجد

نامه رضایت
اماکن اا استفاده

عمویم

نزدیکموسس اقوام اا هستکه ثالپی شخص به ملکمتعلق اگر
نیست قرآن ی خانه

یکمبلغ اجاره وجه اینکه ولو شود تنظیم نامه یکاجاره بایسپ
باشد سوری

کنید ارسال ملک ی نامه اجاره عنوان به را نامه اجاره این بعد و

تعهدنامه رعایت
استانداردهای

ات تجهیر و ساختمان

نامه ی رضایت فرم
برای/ همس ول

بانوان فعالیت

ها فرم این اا کدام هیچ
ندارند محضی تاییده به نیاا

های با4و1-2فرم بایسپ
حضور

ول همسیا
یا حضور ریاست ودر

کارشناس
و امضا شوند تبلیغات ساامان

میکند کفایت

1-2 1-2

33

44

22

2-2 2-2

توسط بایسپ عمویم مکان اا استفاده ی نامه رضایت
امضاگردد مکان آن مسئول .باالترین

وحسینیه امنامسجد هیئت
اداری مدیرمخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخکخخخخخخخخخخخخخخخخخخان

بسیج پایگاهپایگاه مسئول
.....

ویدیو مشاهده ی
با آمواشکار
سامانه تالوت

پیش از این در اگر
سامانه

کرده اید از نام ثبت
م وارد این قسمت

شوید

اید نکرده نام ثبت اگر
از این قسمت اقدام

عبورمکنید رمز چنانچه
کرده را فراموش خود
رمز اید از این قسمت
کنید بازآوری را خود

باب در نکان
مصاحبه

برای انجام تالوت داوطلب ی سامانه ثبت در پایان پس از
به مصاحبه یک

میشود تبلیغات دعوت سازمان

به مراجعه با که شده است مشخص بندی بارم مصاحبه برای این
مشاادهکنید توانید م مصاحبه فرم

شود فرد داوطلب حاحل شودکه اوو اطمطنان م جهت انجام مصاحبه از این عمل این در
دوما و است قرآنی فرد یک حقیقتا قرآن ی خانه وثبت ی قرآن خانه ثبت برای وی نیت از

شود حاحل اطمطنان قرآن ی خانه ی اداره برای فرد توانانی

قرار تالوت ی سامانه در ثبت برای که ی ی چیز امانند روزومه یک حتما مصاحبه انجام روز در
باشید دادید امراه داشته

دارید سجادیه ح،یصه بالبه ا نهن ی دوره مانند دیدری اذه م واا یا قرآنی مدرک اگر
باشید .امراه داشته

باشید داشته امراه دارید قرآنی کار ی سابقه .اگر
روی بر ی قرآن" حتما اا خانه تاسیس عمل باشید" دستورا مسلط آن اای بند .و

برای را آن و ترسیمکنید قرآن ی خانه ایجاد از راه ی نقشه یک و ذاذی ادف یک خود برای
کنید ح ی تشر میکند مصاحبه شما با که .فردی

آشنا دارند یت فعا شما به نزدیک شهر در امجوارو مناطق در که قرآنی بزرگ موسسات با
خود آگاا را از این کننده مصاحبه و فرد کنیدباشید .مطلع

آشنانی خود روستای اای پتااسیل و قوت نقاا ی امچنچز اا وعض و اجتماا مشکالت از
مطلعکنید خود را از این آگاا کننده مصاحبه و فرد .کسبکنید

شما به ای ازینه ب،ث در که داده مساعدت قول شما به خیز این و دارید ی خیز احیانا اگر
آشناکنید خیز این با را مصاحبهکننده فرد حتما میکند .کمک

اسکن

اسکن

اسکن

اسکن
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وارد این حص،ه م شوید" درخواست خانه قرآن"پس از ورود و کلیک بر روی  وارد این حص،ه م شوید" درخواست خانه قرآن"پس از ورود و کلیک بر روی 

ی که درراره ایمیل
ح،بتکردیم آن
مورد نام ثبت برای

نیاز است

جدید التاسیس

نیاز است که شما سه نام
متفاوت برای 

خانه ی قرآن پیشنهاد دهید 
دستور العمل  13در صفحه ی 

ثبت خانه قرآن به طور کامل 
شیوه ی انتخاب نام توضیح 

داده شده است

نامه/ قولنامه/ سند ی اجاره
اید کرده اسکن قبال که ای

اید کرده اسکن قبال

اید کرده اسکن قبال

به مربوط مورد دو این
جدید قرآن های خانه
و شوند نمی التاسیس

مجوز تمدید برای
هستند

اول ی صفحه کردن تکمیل از پس
میکنید کلیک عالمت این روی بر
بالی از را دوم ی صفحه بعد و

نام ثبت روند ی ادامه برای صفحه
کنید می انتخاب

رفتن به صفحه ی دوم

حرکت با
دادن

به دسته
سمت
چپ

ی بقیه
را موارد
مشاهده
میکنید

11

22

3333

سوابق یک برگه در
اصطالا و به قرآنی

را خود ی رزومه
کرده تایپ

و مدارک گونه و هر
را خود قرآنی گواهی

پیوست نمایید
را اسکنو همه

قسمت این در کرده
دهید قرار

از پیش مدارک ما بقی
اند شده اسکن این

کردن تکمیل از پس
این روی بر صفحه این
میکنید کلیک عالمت

شما کار اتمام
تالوت ی سامانه در

را خود اینجا از
مصاحبه برای
کنید می آماده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

صدور
مجوز

م م،یر استندخانماگرموسس

شوارمتاالنداگر امراه
اگر ولمجردندو امراه

مراجعهکنند
ی روایت نامه ول/امشکه

حضور کارشناس/ مدیردر
و ثبت امضا سازمان تبلیغات

شود

برصفحات مروری
تالوت سامانه ی

11
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1
صفحاتشناسنامه تمام کپی

آنهااسکنفایل+ تصویر
)سال22حداقل(

2

+رووپشتملیکارتکپی

ملیکارتتصویراسکنفایل
رو و پشت

3
تحصییل مدرک + کپی

شدهاسکنفایل
دیپلم(مدرک )حداقل

4
+3*4عکس

عکساسکنفایل شده

5

پایاناسکنفایل کارت

آقایان(خدمت )برای

6
قولنامه/ سنداسکنفایل

ی/  نامه اجاره
یمکان خانه بناست که

دایرشود آن در قرآن

اولیه مدارک

به مراجعه
10+پلیس

نامه رضایت فرم
به مکانکه بسته
ملک ایط شر

هار این اا یک
است حالت

تاریخخخخ مدت مکان ی نامه رضایت های فرم
دارند نامه. اعتبار امکان رضایت درصورت

به اینصورت غیر در و ید بگیر محدود نا را
را نامه اعتبار رضایت مدت امان وضوح

مشخصکنید
نیاای ملکهستکه مالک شخص خود اگر
تصویر ی ارائه تنها نیستو نامه رضایت به

قولنامهکفایتیمکند یا سند

همس به ملکمتعلق اگر
مادر( والدین و اا) پدر یا و

نزدیک دان(اقوام ) عمو
است

نامه رضایت
همس استفاده
اا فراند یا

قرآن خانه مکان

و عمویم اموال اا ملک اگر
هست موقوفات

دولپ( مکان حسینه )مسجد

نامه رضایت
اماکن اا استفاده

عمویم

نزدیکموسس اقوام اا هستکه ثالپی شخص به ملکمتعلق اگر
نیست قرآن ی خانه

یکمبلغ اجاره وجه اینکه ولو شود تنظیم نامه یکاجاره بایسپ
باشد سوری

کنید ارسال ملک ی نامه اجاره عنوان به را نامه اجاره این بعد و

تعهدنامه رعایت
استانداردهای

ات تجهیر و ساختمان

نامه ی رضایت فرم
برای/ همس ول

بانوان فعالیت

ها فرم این اا کدام هیچ
ندارند محضی تاییده به نیاا

های با4و1-2فرم بایسپ
حضور

ول همسیا
یا حضور ریاست ودر

کارشناس
و امضا شوند تبلیغات ساامان

میکند کفایت

1-2 1-2

33

44

22

2-2 2-2

توسط بایسپ عمویم مکان اا استفاده ی نامه رضایت
امضاگردد مکان آن مسئول .باالترین

وحسینیه امنامسجد هیئت
اداری مدیرمخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخکخخخخخخخخخخخخخخخخخخان

بسیج پایگاهپایگاه مسئول
.....

ویدیو مشاهده ی
با آمواشکار
سامانه تالوت

پیش از این در اگر
سامانه

کرده اید از نام ثبت
م وارد این قسمت

شوید

اید نکرده نام ثبت اگر
از این قسمت اقدام

عبورمکنید رمز چنانچه
کرده را فراموش خود
رمز اید از این قسمت
کنید بازآوری را خود

باب در نکان
مصاحبه

برای انجام تالوت داوطلب ی سامانه ثبت در پایان پس از
به مصاحبه یک

میشود تبلیغات دعوت سازمان

به مراجعه با که شده است مشخص بندی بارم مصاحبه برای این
مشاادهکنید توانید م مصاحبه فرم

شود فرد داوطلب حاحل شودکه اوو اطمطنان م جهت انجام مصاحبه از این عمل این در
دوما و است قرآنی فرد یک حقیقتا قرآن ی خانه وثبت ی قرآن خانه ثبت برای وی نیت از

شود حاحل اطمطنان قرآن ی خانه ی اداره برای فرد توانانی

قرار تالوت ی سامانه در ثبت برای که ی ی چیز امانند روزومه یک حتما مصاحبه انجام روز در
باشید دادید امراه داشته

دارید سجادیه ح،یصه بالبه ا نهن ی دوره مانند دیدری اذه م واا یا قرآنی مدرک اگر
باشید .امراه داشته

باشید داشته امراه دارید قرآنی کار ی سابقه .اگر
روی بر ی قرآن" حتما اا خانه تاسیس عمل باشید" دستورا مسلط آن اای بند .و

برای را آن و ترسیمکنید قرآن ی خانه ایجاد از راه ی نقشه یک و ذاذی ادف یک خود برای
کنید ح ی تشر میکند مصاحبه شما با که .فردی

آشنا دارند یت فعا شما به نزدیک شهر در امجوارو مناطق در که قرآنی بزرگ موسسات با
خود آگاا را از این کننده مصاحبه و فرد کنیدباشید .مطلع

آشنانی خود روستای اای پتااسیل و قوت نقاا ی امچنچز اا وعض و اجتماا مشکالت از
مطلعکنید خود را از این آگاا کننده مصاحبه و فرد .کسبکنید

شما به ای ازینه ب،ث در که داده مساعدت قول شما به خیز این و دارید ی خیز احیانا اگر
آشناکنید خیز این با را مصاحبهکننده فرد حتما میکند .کمک

اسکن

اسکن

اسکن

اسکن
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روی  وکلیک بر این حص،ه م شوید" درخواست خانه قرآن"پس از ورود وارد روی  وکلیک بر این حص،ه م شوید" درخواست خانه قرآن"پس از ورود وارد

ی که درراره ایمیل
ح،بتکردیم آن
مورد نام ثبت برای

نیاز است

التاسیس جدید

نام سه شما که است نیاز
برای متفاوت

دهید پیشنهاد قرآن ی خانه
ی صفحه العمل13در دستور

کامل طور به قرآن خانه ثبت
توضیح نام انتخاب ی شیوه

است شده داده

اجاره ی نامه / قولنامه/ سند
ای که قبال اسکن کرده اید 

قبال اسکن کرده اید

قبال اسکن کرده اید

به مربوط مورد دو این
جدید قرآن های خانه
و شوند نمی التاسیس

مجوز تمدید برای
هستند

اول ی صفحه کردن تکمیل از پس
میکنید کلیک عالمت این روی بر
بالی از را دوم ی صفحه بعد و

نام ثبت روند ی ادامه برای صفحه
کنید می انتخاب

دوم ی صفحه به رفتن

حرکت با
دادن

به دسته
سمت
چپ

ی بقیه
را موارد
مشاهده
میکنید

11

22

3333

سوابق یک برگه در
اصطالا و به قرآنی

را خود ی رزومه
کرده تایپ

و مدارک گونه و هر
را خود قرآنی گواهی

پیوست نمایید
را اسکنو همه

قسمت این در کرده
دهید قرار

از پیش مدارک ما بقی
اند شده اسکن این

کردن تکمیل از پس
این روی بر صفحه این
میکنید کلیک عالمت

شما کار اتمام
تالوت ی سامانه در

را خود اینجا از
مصاحبه برای
کنید می آماده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

صدور
مجوز

م م،یر استندخانماگرموسس

شوارمتاالنداگر امراه
اگر ولمجردندو امراه

مراجعهکنند
ی روایت نامه ول/امشکه

حضور کارشناس/ مدیردر
و ثبت امضا سازمان تبلیغات

شود

برصفحات مروری
تالوت سامانه ی

11
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1
صفحاتشناسنامه تمام کپی

آنهااسکنفایل+ تصویر
)سال22حداقل(

2

+رووپشتملیکارتکپی

ملیکارتتصویراسکنفایل
رو و پشت

3
تحصییل مدرک + کپی

شدهاسکنفایل
دیپلم(مدرک )حداقل

4
+3*4عکس

عکساسکنفایل شده

5

پایاناسکنفایل کارت

آقایان(خدمت )برای

6
قولنامه/ سنداسکنفایل

ی/  نامه اجاره
یمکان خانه بناست که

دایرشود آن در قرآن

اولیه مدارک

به مراجعه
10+پلیس

نامه رضایت فرم
به مکانکه بسته
ملک ایط شر

هار این اا یک
است حالت

تاریخخخخ مدت مکان ی نامه رضایت های فرم
دارند نامه. اعتبار امکان رضایت درصورت

به اینصورت غیر در و ید بگیر محدود نا را
را نامه اعتبار رضایت مدت امان وضوح

مشخصکنید
نیاای ملکهستکه مالک شخص خود اگر
تصویر ی ارائه تنها نیستو نامه رضایت به

قولنامهکفایتیمکند یا سند

همس به ملکمتعلق اگر
مادر( والدین و اا) پدر یا و

نزدیک دان(اقوام ) عمو
است

نامه رضایت
همس استفاده
اا فراند یا

قرآن خانه مکان

و عمویم اموال اا ملک اگر
هست موقوفات

دولپ( مکان حسینه )مسجد

نامه رضایت
اماکن اا استفاده

عمویم

نزدیکموسس اقوام اا هستکه ثالپی شخص به ملکمتعلق اگر
نیست قرآن ی خانه

یکمبلغ اجاره وجه اینکه ولو شود تنظیم نامه یکاجاره بایسپ
باشد سوری

کنید ارسال ملک ی نامه اجاره عنوان به را نامه اجاره این بعد و

تعهدنامه رعایت
استانداردهای

ات تجهیر و ساختمان

نامه ی رضایت فرم
برای/ همس ول

بانوان فعالیت

ها فرم این اا کدام هیچ
ندارند محضی تاییده به نیاا

های با4و1-2فرم بایسپ
حضور

ول همسیا
یا حضور ریاست ودر

کارشناس
و امضا شوند تبلیغات ساامان

میکند کفایت

1-2 1-2

33

44

22

2-2 2-2

توسط بایسپ عمویم مکان اا استفاده ی نامه رضایت
امضاگردد مکان آن مسئول .باالترین

وحسینیه امنامسجد هیئت
اداری مدیرمخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخکخخخخخخخخخخخخخخخخخخان

بسیج پایگاهپایگاه مسئول
.....

ویدیو مشاهده ی
با آمواشکار
سامانه تالوت

پیش از این در اگر
سامانه

کرده اید از نام ثبت
م وارد این قسمت

شوید

اید نکرده نام ثبت اگر
از این قسمت اقدام

عبورمکنید رمز چنانچه
کرده را فراموش خود
رمز اید از این قسمت
کنید بازآوری را خود

باب در نکان
مصاحبه

برای انجام تالوت داوطلب ی سامانه ثبت در پایان پس از
به مصاحبه یک

میشود تبلیغات دعوت سازمان

به مراجعه با که شده است مشخص بندی بارم مصاحبه برای این
مشاادهکنید توانید م مصاحبه فرم

شود فرد داوطلب حاحل شودکه اوو اطمطنان م جهت انجام مصاحبه از این عمل این در
دوما و است قرآنی فرد یک حقیقتا قرآن ی خانه وثبت ی قرآن خانه ثبت برای وی نیت از

شود حاحل اطمطنان قرآن ی خانه ی اداره برای فرد توانانی

قرار تالوت ی سامانه در ثبت برای که ی ی چیز امانند روزومه یک حتما مصاحبه انجام روز در
باشید دادید امراه داشته

دارید سجادیه ح،یصه بالبه ا نهن ی دوره مانند دیدری اذه م واا یا قرآنی مدرک اگر
باشید .امراه داشته

باشید داشته امراه دارید قرآنی کار ی سابقه .اگر
روی بر ی قرآن" حتما اا خانه تاسیس عمل باشید" دستورا مسلط آن اای بند .و

برای را آن و ترسیمکنید قرآن ی خانه ایجاد از راه ی نقشه یک و ذاذی ادف یک خود برای
کنید ح ی تشر میکند مصاحبه شما با که .فردی

آشنا دارند یت فعا شما به نزدیک شهر در امجوارو مناطق در که قرآنی بزرگ موسسات با
خود آگاا را از این کننده مصاحبه و فرد کنیدباشید .مطلع

آشنانی خود روستای اای پتااسیل و قوت نقاا ی امچنچز اا وعض و اجتماا مشکالت از
مطلعکنید خود را از این آگاا کننده مصاحبه و فرد .کسبکنید

شما به ای ازینه ب،ث در که داده مساعدت قول شما به خیز این و دارید ی خیز احیانا اگر
آشناکنید خیز این با را مصاحبهکننده فرد حتما میکند .کمک

اسکن

اسکن

اسکن

اسکن
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ی که درراره ایمیل
ح،بتکردیم آن
مورد نام ثبت برای

نیاز است

التاسیس جدید

نام سه شما که است نیاز
برای متفاوت

دهید پیشنهاد قرآن ی خانه
ی صفحه العمل13در دستور

کامل طور به قرآن خانه ثبت
توضیح نام انتخاب ی شیوه

است شده داده

نامه/ قولنامه/ سند ی اجاره
اید کرده اسکن قبال که ای

اید کرده اسکن قبال

اید کرده اسکن قبال

این دو مورد مربوط به 
خانه های قرآن جدید 
التاسیس نمی شوند و 

برای تمدید مجوز 
هستند

پس از تکمیل کردن صفحه ی اول 
بر روی این عالمت کلیک میکنید 
و بعد صفحه ی دوم را از بالی 

صفحه برای ادامه ی روند ثبت نام 
انتخاب می کنید 

دوم ی صفحه به رفتن

با حرکت 
دادن 

دسته به 
سمت 
چپ 

بقیه ی 
موارد را 
مشاهده 
میکنید 

11

22

3333

در یک برگه سوابق 
قرآنی و به اصطالا 

رزومه ی خود را 
تایپ کرده 

و هر گونه مدارک و 
گواهی قرآنی خود را 

پیوست نمایید 
 اسکنو همه را 

کرده در این قسمت 
قرار دهید

ما بقی مدارک پیش از 
این اسکن شده اند

پس از تکمیل کردن 
این صفحه بر روی این 
عالمت کلیک میکنید 

اتمام کار شما 
در سامانه ی تالوت

از اینجا خود را 
برای مصاحبه 
آماده می کنید 

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

صدور
مجوز

م م،یر استندخانماگرموسس

شوارمتاالنداگر امراه
اگر ولمجردندو امراه

مراجعهکنند
ی روایت نامه ول/امشکه

حضور کارشناس/ مدیردر
و ثبت امضا سازمان تبلیغات

شود

برصفحات مروری
تالوت سامانه ی

11

سازمان ت�ل�غات را در 
ج��ان ث�ت نام خود در 

سامانه قرار ده�د 
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شدهاسکنفایل
دیپلم(مدرک )حداقل

4
+3*4عکس

عکساسکنفایل شده

5

پایاناسکنفایل کارت

آقایان(خدمت )برای

6
قولنامه/ سنداسکنفایل

ی/  نامه اجاره
یمکان خانه بناست که

دایرشود آن در قرآن

اولیه مدارک

به مراجعه
10+پلیس

نامه رضایت فرم
به مکانکه بسته
ملک ایط شر

هار این اا یک
است حالت

تاریخخخخ مدت مکان ی نامه رضایت های فرم
دارند نامه. اعتبار امکان رضایت درصورت

به اینصورت غیر در و ید بگیر محدود نا را
را نامه اعتبار رضایت مدت امان وضوح

مشخصکنید
نیاای ملکهستکه مالک شخص خود اگر
تصویر ی ارائه تنها نیستو نامه رضایت به

قولنامهکفایتیمکند یا سند

همس به ملکمتعلق اگر
مادر( والدین و اا) پدر یا و

نزدیک دان(اقوام ) عمو
است

نامه رضایت
همس استفاده
اا فراند یا

قرآن خانه مکان

و عمویم اموال اا ملک اگر
هست موقوفات

دولپ( مکان حسینه )مسجد

نامه رضایت
اماکن اا استفاده

عمویم

نزدیکموسس اقوام اا هستکه ثالپی شخص به ملکمتعلق اگر
نیست قرآن ی خانه

یکمبلغ اجاره وجه اینکه ولو شود تنظیم نامه یکاجاره بایسپ
باشد سوری

کنید ارسال ملک ی نامه اجاره عنوان به را نامه اجاره این بعد و

تعهدنامه رعایت
استانداردهای

ات تجهیر و ساختمان

نامه ی رضایت فرم
برای/ همس ول

بانوان فعالیت

ها فرم این اا کدام هیچ
ندارند محضی تاییده به نیاا

های با4و1-2فرم بایسپ
حضور

ول همسیا
یا حضور ریاست ودر

کارشناس
و امضا شوند تبلیغات ساامان

میکند کفایت
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توسط بایسپ عمویم مکان اا استفاده ی نامه رضایت
امضاگردد مکان آن مسئول .باالترین

وحسینیه امنامسجد هیئت
اداری مدیرمخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخکخخخخخخخخخخخخخخخخخخان

بسیج پایگاهپایگاه مسئول
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ویدیو مشاهده ی
با آمواشکار
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یا حضور ریاست ودر

کارشناس
و امضا شوند تبلیغات ساامان

میکند کفایت
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باب در نکان
مصاحبه

برای انجام تالوت داوطلب ی سامانه ثبت در پایان پس از
به مصاحبه یک

میشود تبلیغات دعوت سازمان

به مراجعه با که شده است مشخص بندی بارم مصاحبه برای این
مشاادهکنید توانید م مصاحبه فرم

شود فرد داوطلب حاحل شودکه اوو اطمطنان م جهت انجام مصاحبه از این عمل این در
دوما و است قرآنی فرد یک حقیقتا قرآن ی خانه وثبت ی قرآن خانه ثبت برای وی نیت از

شود حاحل اطمطنان قرآن ی خانه ی اداره برای فرد توانانی

ی که برای ثبت در سامانه ی تالوت قرار  ی در روز انجام مصاحبه حتما یک روزومه امانند چیز
دادید امراه داشته باشید

اگر مدرک قرآنی   یا  واا م اذه دیدری مانند دوره ی نهن ا بالبه   ح،یصه سجادیه دارید 
.امراه داشته باشید

.اگر سابقه ی کار قرآنی دارید امراه داشته باشید
.و بند اای آن مسلط باشید" دستورا عمل تاسیس خانه اا ی قرآن" حتما بر روی 

برای خود یک ادف ذاذی و یک نقشه ی راه از ایجاد خانه ی قرآن ترسیم کنید  و آن را برای 
ی    ح کنید .فردی که با شما مصاحبه میکند تشر

با موسسات بزرگ قرآنی که در مناطق امجوار و در شهر نزدیک به شما فعا یت دارند آشنا 
.مطلع کنیدباشید و فرد مصاحبه کننده را از این آگاا خود 

ی نقاا قوت و پتااسیل اای روستای خود آشنانی   از  مشکالت اجتماا و وعض اا   امچنچز
.کسب کنید و  فرد مصاحبه کننده را از این آگاا خود مطلع کنید

ی دارید و این خیز به شما قول مساعدت داده که در ب،ث ازینه ای به شما   اگر احیانا خیز
.کمک میکند حتما فرد مصاحبه کننده را با این خیز آشنا کنید
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الصلوه من اهلل رحمه 
و من المالئکه التزکیه و من الناس دعاء

***



آمواش تصویری 
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