
 
 

 " باسمه تعالی "

 " رین قرآنی استان لرستانشناسایی خیّفرم  "
 

هره ن قرآنی و بریدر راستای شناسایی خیرین قرآنی استان لرستان و به منظور ایجاد بانک اطالعاتی ازخیّفرهنگی قرآن و عترت لرستان اتحادیه موسسات و تشکل های مردمی   

رین بنیاد خیّاقدام به تأسیس ترویجی و اجرایی  -تبلیغی  ,پژوهشی در فعالیت های آموزشی ,  همیاران قرآنر طرح مندی هدفمند در فعالیت های قرآنی به ویژه د

 برداشته شود.یت قرآن گامی بلند رجهت رفع مهجو ی قرآنی مورد تقاضای استان ,با معرفی ظرفیت ها  تا نمودهانصارالقرآن 
 

 اطالعات شخصی:  * 
 تحصیالت:    13  /           /لد:        وتنام پدر:                          کد ملی :                              تاریخ                               نام ونام خانوادگی: 

                                             :شماره همراه                           :ثابت شماره شغل :                            رشته تحصیلی :                                    

 نام پیام رسان های فعال که شما در آن عضو هستید:                                         :اجتماعیشبکه های  شماره همراه

  شهر :                               :تاناس                          کد پستی :                                                                                        پست الکترونیکی : 

 احد                پالکو  بقه                    ط                 آدرس : منطقه                          بلوار                          خیابان                               کوچه               

 

 همیاریمتقاضی 

 آموزشی -
 

 آماده همکاری    فعال 

 ماهیانه                      فتگی ه                      روزانه                                              ساعت همیاری :    ..........  ساعت       

          (                                                                      ) چه رشته ای :                 مربی                                                        در اجرایی کا
 

   موسسه قرآن    خانه قرآن نور   قرآن  جلسه   خانه قرآن روستایی   خانه قرآن شهری     : برای همکاری نوع تشکل 

 

 .................................................................................................................................... : )دارای مدرک( تخصص های قرآنی
 

      

  پژوهشی -

 .............................................................................................................................................................. زمینه فعالیت :
 

  ترویجی –تبلیغی   -
 

  ای قرآنی  حمایت از تشکل ه                     آموزش قرآن دانش آموزان مناطق محروم                            خیّر قرآنی : -

 یالر                            مایتی :                     حمبلغ                                   مالی ماهیانه                        سالیانهنحوه حمایت :            مالی  
 

    اجرایی  -
 

 ی باشد( که در راستای کمک به تشکل ها و فعاالن قرآن{ غیر مرتبط با حوزه قرآن } خود رتبط با حوزه فعالیتی)هر رشته تخصصی م  تخصصی :   -1 
 

 ...............................................................................................................................................................نوع تخصص :   
 

 سطح کشور                  طح استان س                  سطح شهرستان                                                                                   :حامی یاب  -2

 سطح کشور                  طح استان س                  رستان سطح شه       :) تصمیم ساز, برنامه ریز, مشاور( عضو شبکه خیّرین قرآنی  -3

 سطح کشور                   سطح استان                   شهرستان  سطح                                                              نمایندگی  بنیاد خیّرین : -4
 
 

 139تاریخ تکمیل          /            /                       امضاء   نام و نام خانوادگی
 

 ارسال نمایید. 09191986093یا از طریق پیام رسان ایتا , بله,سروش به شماره   quranlorestan@yahoo.com فرم  شناسایی خیِرین را از طریق ایمیل  
 

 / آقای پیروز  09169588454/ شماره تماس   جهت کسب اطالعات بیشتر  -   @bqansarlorestan  رسان ایتاگروه در پیام 
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