تاریخ :

بسمه تعالی

شماره :

«درخواست تغییر مدیر مسئول کانونهای فرهنگی و هنری»

مسئول محترم دبیرخانه هماهنگی ونظارت بر کانونهای فرهنگی وهنری مساجد استان فارس
سالم عیکم ؛
با احترام و آرزوی توفیقات الهی به استحضار می رساند که امام جماعت و اعضاء هیئت امنا مسجد…….................................
شهرستان ……………….....شهر………….……...........روستای………………..................طی نشست مورخه …………… ..........به اتفاق
آراء تصمیم به تغییر جناب آقای/سرکار خانم ...................…….......مدیر فعلی کانون فرهنگی وهنری …………........................
گرفته شد .
همچنین در جلسه فوق به اتفاق آراء جناب آقای/سرکار خانم … ………….……..................….....................را طبق ضوابط
مندرج در اساسنامه کانونهای فرهنگی وهنری مساجد به عنوان مدیر جدیدانتخاب وبه حضور معرفی می نماییم ،لذا
خواهشمند است دستور فرمایید تا اقدامات مقتضی در این خصوص انجام پذیرد  ،پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال
تشکر را داریم .

امضاء رئیس هیئت امناءمسجد

امضاء امام جماعت مسجد

مهر مسجد

مشخصات مدیر جدید :
آقا/خانم:
تاریخ تولد :
مدرک تحصیلی/رشته تحصیلی :
تلفن همراه :

فرزند :
محل سکونت:

کد ملی:
تلفن ثابت :
آدرس :

مدارک الزم :
 -1تکمیل کاربرگ 4و5و اساسنامه ( .در صورت تغییر امام جماعت کاربرگ  3و در صورت تغییر هیئت امناء مسجد کاربرگ  2تکمیل گردد)
 -2مدارک شناسايي تمامي افراد جدید معرفي شده در کاربرگ  5شامل  :فرم پرسشنامه اطالعات اولیه 2 ،قطعه عکس  ، 3*4فتوکپي شناسنامه
از تمامي صفحات  ،فتوکپي کارت پايان خدمت  ،فتوکپي مدرک تحصیلي  ،فتوکپي کارت ملي.
 -3در صورتي که مدير مسئول دارای شغل نظامي يا کارمند مي باشند گواهي اشتغال و جهت مشاغل آزاد گواهي عدم اعتیاد و سوء پیشینه از
شهرستان محل سکونت الزامي مي باشند( .جهت دريافت معرفي نامه عدم اعتیاد و سوء پیشینه با دو قطعه عکس به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي

شهرستان مراجعه فرمايید ) .

 -4نامه استعفا مدير مسئول قبلي.

-5نامه تايیديه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان .
*مدير مسئول کانون بايد از افراد عالقمند ،دلسوز ،باانگیزه ،باتجربه ومتخصص فرهنگي انتخاب شده و برخورداری از حسن شهرت و نداشتن سوء
پیشینه کیفری موثر ،دارا بودن سوابق فرهنگي مطلوب و بايستي دارای سن بین  22تا 44سال  ،متاهل و تحصیالت فوق ديپلم به باال ،باشد.

