ثبت نام سامانه مدیریت موسسات قرآنی حمد
اگر برای اولین بار به سامانه حمد مراجعه می کنید مطالعه این
راهنما برای تکمیل مراحل ثبت نام به سامانه توصیه می گردد
لطفا دستور العمل زیر را دنبال کنید

کد ملی مدیر موسسه را
وارد نمایید.

کد تایید  5رقمی ارسال شده به
شماره همراه مدیر موسسه را
وارد نموده و سپس بر روی
تایید و ادامه کلیک نمایید.

کلمه عبور دلخواه را وارد نموده
و تایید نمایید.

توجه داشته باشید

ورود تمامی موارد ستاره دار الزامی می باشند.
در صورتی که موسسه دارای کد پستی نمی باشد می توانید در قسمت
مربوطه عدد  0وارد نمایید .
در قسمت شناسه ملی موسسه منظور شناسه ملی ثبت شده موسسه
است که از طریق سایت  ilenc.ssaa.irقابل مشاهده باشد

وضعیت مجوز موسسات
با توجه به اطالعات

در صورتی که موسسه دارای

موجود در پایگاه

مهد کودک یا مرکز پیش

اطالعاتی معاونت قرآن

دبستانی است گزینه بله را

و عترت وزارت ارشاد

انتخاب نماید.

اسالمی می باشد.

مدارک درخواستی
موسسه را
بارگذاری نمایید.

برای ثبت موقعیت ابتدا استان مربوطه و سپس
مکان موسسه را از روی نقشه پیدا کنید
با کلیک برروی مکان مورد نظر طول و عرض
جغرافیایی محاسبه می شود.

تایید و ادامه را

کلیک کنید

در صورتی که مرکز
مربوطه دارای مجوز
است روی مجوز
کلیک و چنانچه دارای
شعبات متعدد است
افزودن را کلیک
نمایید

در هر بخش ابتدا با بررسی کد ملی شخص مورد نظر نسبت به افزودن آن شخص اقدام نمایید!
نکته  :توجه داشته باشید که در صورتی که کد ملی وارد شده قبال در سیستم وجود داشته باشد اطالعات آن
شخص بارگزاری خواهد شد و شما می توانید سمت مورد نظر را به آن شخص اختصاص دهید
در بخش هیئت موسس ورود حداقل یک مدیر مسئول و  2عضو هیئت موسس الزامی می باشد در غیر اینصورت
امکان عبور از این مرحله وجود ندارد!
در بخش هیئت مدیره ورود حداقل یک مدیرعامل و  2عضو هیئت مدیره الزامی می باشد و در غیر اینصورت
امکان عبور از این بخش امکان پذیر نمی باشد!
در بخش کادر اجرایی در صورت وجود پرسنل اجرایی در موسسه نسبت به تکمیل این بخش اقدام نمایید!
در بخش مربیان اطالعات تمامی مربیان فعال موسسه در حوزه آموزش قرآن را وارد نمایید !
در بخش بازرسین ورود حداقل یک بازرس الزامی می باشد!

اطالعات حداقل یک مدیرموسس
و2عضو هیئت موسس الزامی است

جهت افزودن عضو
کلیک کنید

حتما برای جابجایی بین قسمت های
این بخش از دکمه های مرحله قبل و
مرحله بعد استفاده نمایید.

اطالعات حداقل یک مدیرعامل
و2عضو هیئت مدیره الزامی است

در صورت وجود پرسنل اجرایی
در موسسه اطالعات را تکمیل
نمایید.

حتما برای جابجایی بین قسمت های
این بخش از دکمه های مرحله قبل و
مرحله بعد استفاده نمایید.

اطالعات تمامی مربیان موسسه را
وارد نمایید

جهت افزودن مربی

کلیک کنید

ورود اطالعات
حد اقل یک بازرس الزامی است.

در مرحله آخر ثبت نهایی را
کلیک نمایید

در صورت هرگونه مشکل در فرآیند ثبت نام با شماره تلفن
 021-91302114تماس حاصل نمایید

