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 ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد 
 اصفهان استان 

 (فهما)
 



 

 

 زیست بوم مجازی
https://bachehayemasjed.ir 

 

 ساماهن بچه اهی مسجد

https://bachehayemasjed.ir/


جهت شروع ابتدا مدیر مسئول به سامانه بچه های مسجد مراجعه نماید. 
 

 

 (فهما)رفایند رماحل صدور مجوز الکترونیکی کانونهای رفهنگی هنری 



 جهت دریافت مجوز به شرح ذیل ( مشخصات کانون)سپس با مراجعه به صفحه
 :اقدام نماید

 

 (فهما)رفایند رماحل صدور مجوز الکترونیکی کانونهای رفهنگی هنری 



 امتیاز در سامانه بچه های مسجد 2000کسب حداقل 

 

 امتیاز -1



 100= تکمیل کلیه ی اطالعات مربوط به پروفایل کانون% 
با شرایط مورد نظر (بارگذاری تصویر مسجد)در صفحه مشخصات کانون : تذکر

 .ضروری است

 

 

 اطالعات کانون -2



مسئول مدیر تولد سال 

 (50 تا 18) .باشد 1381 تا 1349 سالهای بین      

  مسئول مدیر سن  -3



 نفر 20شهری حداقل تعداد اعضای کانون ـ 

 نفر 10روستایی حداقل تعداد اعضای کانون ـ 

 

 

 کانوناعضای  -4



 اطالعات و تعیین نقش ارکان توسط مدیر کانونتکمیل : الف 

      ـ ارکان پنجگانه شامل  : 
امام جماعت مسجد 

رئیس هیأت امنا مسجد 

مسئول پایگاه بسیج 

  1ذیصالح فرهنگی 
 2ذیصالح فرهنگی 

 (خیلی مهم) : ب ـ تأئید نقش رکن توسط ارکان
         هر یک از ارکان پنجگانه کانون باید نقش اختصاصی خود را در پروفایل ـ

 .شخصی تأئید کنند

 

 کانونکادر  -5



 مدارک الزم را بارگذاری نمایند( مشخصات من)مدیران مسئول از طریق گزینه. 

 

 مدیر مسئول مدارک شناسایی -6



 مدیر مسئول مدارک شناسایی -6

 (بارگذاری به صورت افقی)تصویر کارت ملی 
 

 

 (بارگذاری به صورت عمودی)صفحه اول شناسنامه 
 

 

 (بارگذاری به صورت عمودی)تصویر آخرین مدرک تحصیلی 

 

 



 .باشد مگابایت 1، خوانا و حجم کمتر از حاشیهتصاویر بارگذاری شده بدون : توجه

 
 

 

 مدیر مسئول مدارک شناسایی -6



شهریدر کانون های  مسئول مدیرـ مدرک تحصیلی  الف: 
 کارشناسی یا معادل آن حداقل 
 
 روستاییدر کانون  مسئول مدیرب ـ مدرک تحصیلی: 
 مدرک کارشناسی یا معادل آن اولویت 

 (دیپلمموارد نادر و ضروری با تأئید ستاد استان حداقل در ): تبصره    
 
 تحصیلج ـ ارائه گواهی اشتغال به: 
   تحصیل  دانشگاهحوزه یا در سال  23تا  18مدیران مسئول که در بازه سنی

 .میکنند

 

 تحصیلیمدرک  -7 



 تنظیم و تهیه
   سازی و شبکه ساماندهی حوزه

 
 مساجدستاد کانونهای فرهنگی هنری 

 اصفهاناستان  
 
 
 1399ماه شهریور 

 پایان


