
  سمه تعالياب
  

  همكاري تفاهمنامه
 

  

 به آدرس .................................. ..........................................يندگيبه نما اداره / شركت .................................. اين تفاهمنامه في مابين 
به آدرس 1976موسسه مهد قرآن كريم و واليت استان اصفهان به شماره ثبت و ............. بعنوان طرف اول .......................................................

  بر اساس موارد ذيل منعقد گرديد .و  بعنوان طرف دوم خيابان ابن سينا  –اصفهان 
  : همكاري موضوع

  اده هاي طرف اولثبت نام و آموزش قرآن و كالسهاي فرهنگي و فوق برنامه پرسنل محترم و خانو
  : مدت قرارداد

  مي باشد كه در صورت رضايت طرفين قابل تمديد خواهد بود. 1397اين تفاهمنامه مربوط به طول سال 
  

  تعهدات طرف اول :
 تبليغ و اطالع رساني كامل كالسهاي مختلف موسسه در سازمان متبوع خود و معرفي مراكز طرف دوم به شرح پيوست  -1

 معنوي با طرف دوم همكاري و مساعدتهاي -2

 ارائه كارت شناسائي معتبر يا معرفي نامه از طرف ارگان مذكور جهت ثبت نام پرسنل خود و خانواده هاي آنان در كالسهاي موسسه -3

 (درصد تخفيف را طرف اول مشخص مي كند) پرداخت .............. در صد تخفيف طرف اول براي هر نفر از كاركنان خود وخانواده آنان -4

 روز بعد تسويه حساب انجام مي شود. 3از اتمام ثبت نام هر ترم ، ليست شركت كنندگان در كالسهاي مربوطه اعالم و حداكثر تا پس  -5

  

  تعهدات طرف دوم :
 خدمات آموزشي تحت ضوابط طرف اولساماندهي در كالسها و انجام انجام كليه مراحل ثبت نام ، تعيين سطح ،  -1

ر نفر در كالسهاي علوم قرآني و ساير فعاليتهاي فوق برنامه موسسه كه مجموعاً با سهم تخفيف طرف درصد تخفيف براي ه 10اعمال  -2
 اول ، كليه افراد با ..... درصد تخفيف ثبت نام مي شوند.

  : شرح خدمات
 كليه كالسهاي حفظ قرآن بزرگساالن رايگان مي باشد . -1

 د .استفاده از كتابخانه تخصصي قرآن و عترت رايگان مي باش -2

مابقي كالسها در رشته هاي مختلف اعم از روخواني و روانخواني ، حفظ كودك و نوجوانان ، صوت و لحن ، تجويد ، فنون قرائت ،  -3
 مفاهيم و ترجمه و تفسير و همچنين رشته هاي مرتبط با عترت بر طبق ضوابط طرف دوم قابل ارائه و پذيرش خواهد بود.

ز آموزشگاه زبان عربي و انگليسي و مركز رسمي مشاوره با انواع گرايشها با تخفيف اعمال شده براي طرف اول و خانواده هاي استفاده ا -4
 آنان بر طبق ضوابط طرف دوم قابل استفاده مي باشد .

 استفاده از مهد كودكهاي قرآني پيش دبستانيها و مدارس مهاد ، بر اساس ليست پيوست خواهد بود. -5

سال ويژه پايه هاي پنجم تا ششم در مدارس جداگانه  3و  2سال يا  1در مدرسه تخصصي حفظ قرآن همراه با تحصيل در طي پذيرش  -6
 پسرانه و دخترانه قابل اقدام مي باشد .

 سال ويژه پسران و دختران قابل اقدام مي باشد . 1پذيرش در مدرسه تخصصي حفظ قران بدون تحصيل در طي  -7

 رايگان مي باشد . www.mehad.org مدرسه مجازي قرآن به آدرس  استفاده از سامانه -8



 با توجه به مجوز طرف دوم در خصوص آموزشهاي كاركنان دولت و اعطاء گواهينامه معتبر بر اساس ضوابط مربوطه قابل اقدام مي باشد . -9

كاركنان داوطلب آن مركز تحت عنوان طرح خانه هاي نور همراه با اعطاء قرآن به راه اندازي جلسات هفتگي خانگي در خانه هاي  -10
 جلسات بر اساس روال طرف اول قابل اقدام مي باشد .

 پذيرش حافظان كل در مجمع حافظان كل همراه با تثبيت محفوظات و همچنين ساير آموزشهاي مرتبط قابل اقدام مي باشد . -11

ول شامل برگزاري مسابقات ، اعزام قاري ، حافظ ، گروه تواشيح و جمع خواني ، برگزاري محفل و ساير تأمين برنامه هاي قرآني طرف ا -12
 خدمات قرآني در قالب طرح فوريتهاي قرآني قابل اقدام مي باشد .

ي و فرهنگي ، آموزشي ، هنر درج گزارش فعاليتهاي قرآني ، علمياشتراك مجله قرآني زالل همراه با سرفصل هاي متنوع به ضميمه  -13
 سازمانها در آن قابل اقدام مي باشد .

تأسيس شعبات مهد قرآن كريم بصورت مشاركتي با اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت ترويج فرهنگ قرآني در سطح شهر اصفهان قابل  -14
 اقدام مي باشد .

 ساير همكاري هاي مورد نياز بر اساس توافق طرفين قابل اقدام خواهد بود. -15

 
  
  
  

 امضاء طرف دوم                لامضاء طرف او

  


