بسمهتعالی

راهنمای ثبتنام در اولین مهرواره قرآنی طه
«ويژه خانواده طالب و روحانیون اهل سنت کشور»
آذرماه 1399

بخش اول :راهنمای ورود به سامانه
 -1مراجعه به آدرس /http://taha.dmsonnat.ir
 -2مطابق شکل زیر با وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور وارد صفحه شخصی خود شوید:

توضیح :نام کاربری کد ملی هر فرد می باشد .چنانچه کلمه عبور را فراموش کردید یا برای اولین بار میخواهید به سامانه وارد
شوید ،از لینک دریافت کلمه عبور وارد صفحه زیر شوید .با وارد کردن کد ملی و فشردن دکمه دریافت کلمه عبور ،پیغام زیر
نمایش داده شده و رمز عبور به شماره همراه ثبت شده در سیستم پیامک داده میشود .چنانچه پیغام زیر نمایش داده نشد یا
شماره نمایش داده شده متعلق به جنابعالی نیست ،لطفاً با دفتر نمایندگی ولیفقیه در امور اهل سنت استان خود یا آقایان
رجبی و بازگشا با شماره  021-63497000داخلی  230یا  263تماس حاصل نمایید.

بعد از ورود به سامانه ،با کلیک کردن بر روی نام خود (در گوشهی باال سمت راست) و انتخاب گزینه تغییر کلمه عبور،
میتوانید رمز عبور خود را تغییر دهید.
 -3پس از ورود به سامانه ،میتوانید از منوی سمت راست ،ضمن مشاهده اطالعات خود و اعضای خانواده نسبت به
مشاهده پرونده الکترونیکی و تکمیل آن اقدام فرمایید .همچنین از منوی پذیرش ،مطابق راهنمای ثبتنام در
مسابقات نسبت ثبتنام در رشته خود اقدام نمایید.
نکته مهم :کلیه اعضای خانواده برای ثبتنام در مسابقه میبایست با نام کاربری خود مطابق فرایند باال وارد صفحه
شخصی خود شوند .در این حالت چنانچه عضوی از خانواده دارای شماره تماس نباشد ،پیامک رمز عبور برای شماره
سرپرست خانواده ارسال میشود .همچنین چنانچه اطالعات عضوی از اعضای خانواده در سامانه موجود نباشد ،سرپرست
خانواده میبایست با ورود به صفحه شخصی خود اطالعات عضو خانواده خود را بنا بر روش زیر وارد نماید:

بخش دوم :نحوه ورود اطالعات اعضای خانواده
 -1پس از ورود به صفحه شخصی ،از منوی سمت راست ،منوی اطالعات فردی  منسوبین را مطابق شکل زیر انتخاب
نمایید:

 -2در صفحه حاضر شده ،می توانید لیست منسوبین خود را مشاهده نمایید .در صورتی که ارتباط منسوب با جنابعالی
بهدرستی ثبت نشده است ،بر روی دکمه مداد کلیک کنید.

 -3در صورتی که منسوب در لیست موجود نباشد برای افزودن فرد جدید ،میتوانید بر روی دکمه جدید در قسمت باال
سمت راست لیست منسوبین کلیک نموده و اطالعات منسوب خود را مطابق لیست زیر وارد نمایید.

بخش سوم :نحوه ثبتنام در مسابقه
 -1هر یک از اعضای خانواده مطابق دستورالعمل باال میبایست وارد صفحه شخصی خود در سامانه طه شوند.
 -2در صورتی که در سامانه دارای عکس رنگی نیستید از منوی سمت راست بخش پذیرش  اسناد نسبت به آپلود
عکس رنگی اقدام نمایید( .بارگذاری تصویر الزامی نیست).

 -3از منوی سمت راست منوی پذیرش  ثبتنام را انتخاب نمایید.
 -4در گام اول ،از کشوی مربوطه گزینه «مهرواره قرآنی طه (اولین دوره مسابقات قرآنی ویژه خانواده طالب و روحانیون
اهل سنت کشور)» را انتخاب فرمایید.

 -5در گام دوم ،مطابق شکل زیر شعبه خود را انتخاب نمایید.

 -6در گام سوم ،شما می بایست رشته مورد عالقه خود را انتخاب نمایید .رشتههای قابل انتخاب با توجه به گروه
شرکتکننده متفاوت و به شرح ذیل است:
تبصره  :1تعدد گروهها و رشتهها به جهت مشخص نمودن امکان شرکت گروههای  9گانه در رشتههای مختلف است
و ممکن است با توجه به تعداد شرکتکنندگان در رشتهها و گروههای مختلف ،نفرات برتر از میان کلیه
شرکتکنندگان بدون احتساب گروه انتخاب شوند .به بیان دیگر در صورت نرسیدن به حد نصاب ،ممکن است
گروهها و رشتههای مسابقات با هم ادغام شوند.
تبصره  :2واجدین شرایط همزمان صرف ًا در یکی از رشتههای حفظ و قرائت میتوانند شرکت کنند ،لکن شرکت
همزمان در سایر رشتهها بالمانع است.

گروه اول:
گروه دوم :همسران محترم طالب و روحانیون اهل سنت
گروه سوم :فرزندان دختر طالب و روحانیون اهل سنت (باالی  18سال)
گروه چهارم :فرزندان پسر طالب و روحانیون اهل سنت (باالی  18سال)
گروه پنجم :فرزندان دختر طالب و روحانیون اهل سنت ( 12تا  18سال)
گروه ششم :فرزندان پسر طالب و روحانیون اهل سنت ( 12تا  18سال)
گروه هفتم :فرزندان دختر طالب و روحانیون اهل سنت ( 7تا  12سال)
گروه هشتم :فرزندان پسر طالب و روحانیون اهل سنت ( 7تا  12سال)
گروه نهم :فرزندان دختر و پسر طالب و روحانیون اهل سنت (زیر  7سال) (متولدین بعد از  8آبان )92
 گروه اول :
طالب و روحانیون محترم اهل سنت ( برادران و خواهران )









حفظ یک جزء
حفظ سه جزء
حفظ پنج جزء
حفظ ده جزء
حفظ بیست جزء 
حفظ کل جزء 
حفظ موضوعی

 گروه دوم ،سوم و






 قرائت تحقیق

حفظ یک جزء
حفظ سه جزء
حفظ پنج جزء
حفظ ده جزء
حفظ بیست جزء







قرائت ترتیل
ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
یادداشتهای قرآنی
خوشنویسی آیات قرآنی 
تولید و انتشار محتوای قرآنی در فضای
مجازی

پنجم :





 تولید و انتشار محتوای قرآنی در فضای مجازی
حفظ کل جزء
حفظ موضوعی
ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
یادداشتهای قرآنی
خوشنویسی آیات قرآنی 

 گروه چهارم و ششم:








 قرائت تحقیق

حفظ یک جزء
حفظ سه جزء
حفظ پنج جزء
حفظ ده جزء
حفظ بیست جزء 
حفظ کل جزء 
حفظ موضوعی 







قرائت ترتیل
ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
یادداشتهای قرآنی
خوشنویسی آیات قرآنی 
تولید و انتشار محتوای قرآنی در فضای
مجازی

 گروه هفتم و هشتم:












حفظ یک جزء
حفظ سه جزء
حفظ پنج جزء
حفظ ده جزء
حفظ موضوعی

 گروه

قرائت تحقیق
قرائت ترتیل
ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
قصهگویی قرآنی
نقاشی از آیات قرآنی

نهم :
 نقاشی از آیات قرآنی

 حفظ و قرائت سور کوتاه
 قصهگویی قرآنی



نکته پايانی
چنانچه در هر يک از مراحل ثبتنام با مشکل مواجه شديد ،لطفاً با دفتر نمايندگی ولیفقیه در امور اهل
سنت استان خود يا با آقايان رجبی و بازگشا با شماره  021-63497000داخلی  230يا  263تماس
حاصل نمايید .همچنین میتوانید با ارسال پیام در سامانه موضوع را پیگیری نمايید.

برای ارسال پیام ،از منوی سمت راست ،بر روی دکمه پیام کلیک نموده و درخواست خود را ثبت کنید .حتماً در قسمت عنوان
«مهرواره قرآنی طه» را درج نمایید.

