
 

 

  قرآى کرين92جسء  حفظدر رشتِ  7411لیست افراد شرکت کٌٌذُ در طرح قرآًی      

 (9329)تببستبى 
 

 : هرکس برگسار کٌٌذًُبم                       شْرستبى:                                           :                    استبىهرکس ّوبٌّگی، تَسعِ ٍ ترٍيج 

 سبعت برگساری کالس:                  رٍز برگساری کالس:                                                              :                                   هرکستلفي 

 اهتیبز تلفي)کذ(شوبرُ  سي شوبرُ شٌبسٌبهِ ًبم پذر ًبم ٍ ًبم خبًَادگی رديف
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 : هعلنًبم ٍ ًبم خبًَادگی                              :                                                  هرکسًبم ٍ ًبم خبًَادگی هسئَل 

 ضبء :اه                                                                   :                                   هرکسٍ هْر اهضبء 

   تبريخ:                                                                               تبريخ:                                        

 

سیماو معارف  شبکه قرآن   

 9فرم شوبرُ 



 

 4117هشخصبت کلیِ هراکس فعبل در طرح بسرگ قرآًی 

 (9329)تببستبى   استبى:........................ هرکس ّوبٌّگی، تَسعِ ٍ ترٍيج                                      

 رديف
 هکبى برگساری کالس

 )ًشبًی کبهل(

رٍزّبی برگساری 

 کالس در ّفتِ

سبعت  جٌسیت

 کالس

آهَزاى  تعذاد قرآى

 کالس
 استبدتلفي هستقین ٍ ّوراُ  استبدًبم  تلفي هستقین ٍ ّوراُ هسئَل هرکسًبم هسئَل 

 برادر خَاّر 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 تبريخ:                                :                                                                                  اهضبء :                                    هرکسًبم ٍ ًبم خبًَادگی هسئَل            

 9فرم شوبرُ 
سیماو معارف شبکه قرآن   

 9فرم شوبرُ 

 شبکه قرآن  و معارف سیما

 9فرم شوبرُ 



 

   قرآى کرين 92جسء  حفظدر رشتِ  7411لیست قبَل شذگبى طرح قرآًی 

 (                                                                                                                9329)تببستبى                     ...............................................  : استبىهرکس ّوبٌّگی، تَسعِ ٍ ترٍيج                         

 ًبم پذر  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی رديف
شوبرُ 

 شٌبسٌبهِ
 هسئَل هرکس تلفي ًبم هسئَل هرکس شْرستبى اهتیبز شوبرُ تلفي قرآى آهَز )کذ( سي

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 تبريخ:                                  :                                                                                    اهضبء :                                 هسئَل هرکسًبم ٍ ًبم خبًَادگی   

 

 3فرم شوبرُ 

 شبکه قرآن  و معارف سیما

 3فرم شوبرُ 



 

 جْت پَشش خبری ٍ تصَيری  7411هراکس فعبل در طرح  بسرگ قرآًی 

 استبى: ........................................................هرکس ّوبٌّگی، تَسعِ ٍ ترٍيج                                        

 رديف
 هکبى برگساری کالس

 )ًشبًی کبهل(

رٍزّبی برگساری 

 کالس در ّفتِ

سبعت  جٌسیت

 کالس
 ًبم هسئَل هرکس

تلفي هستقین ٍ ّوراُ 

 هسئَل
 استبدًبم 

تلفي هستقین ٍ ّوراُ 

 استبد

 لطفبً در ايي قسوت چیسی ًٌَيسیذ

تبريخ ضبط  برادر خَاّر 

(9) 

تبريخ ضبط 

(9) 
تبريخ ضبط 

(3) 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 اهضبء :                                                                  تبريخ: :                                                                                    هرکس ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هسئَل   

 4فرم شوبرُ 

سیما و معارف  شبکه قرآن  
 شبکه قرآن  و معارف سیما

 4فرم شوبرُ 


