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مرورگر خود با صفحه ( در قسمت آدرس بار https://tohfeh.farhang.gov.irسامانه) URLبا درج 

ها و شرایط دریافت تسهیالت است و الزم است پس که اطالعیه مربوط به منابع، رسته زیر روبرو می شوید

کلیک « متوجه شدم»از مطالعه آنها، برای دریافت ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور حتما بر گزینه 

 :نمایید

 

https://tohfeh.farhang.gov.ir/


 
 

پنجره مربوط به فرم ثبت نام باز خواهد شد که با ثبت اطالعات  «متوجه شدم»پس از کلیک کردن گزینه 

مورد نیاز، نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نمایید:

 

 

 

 د:پنجره ورود به سامانه باز خواهد ش« ثبت نام»پس از درج اطالعات و کلیک بر روی آیکون 

   



 
 

 استفاده نمایید:« ورود/ثبت نام»ی در دفعات بعد مراجعه به سامانه می توانید از منو

 

د اسالمی اطالعات رابطین)لینک ادارات کل فرهنگ و ارشامی توانید به « اطالعات»از منوی همچنین 

رح ی تهیه طید براهای نرم و صنایع فرهنگی که می تواناستانها(، مشاورین) لینک پارک ملی علوم و فناوری

ئق ل اجرایی، وثانامه، دستورالعمشیوهمند شوید(، از خدمات این پارک بهره business planتجاری یا 

 .های شغلی دسترسی یابیدبانکی مورد نیاز و برنامه حمایت از فرصت

 



 
 

 متقاضیت ورود اطالعا  -2

فحه قرار در سمت راست ص که متقاضیتکمیل اطالعات  ورود به سامانه از بخشثبت نام و پس از 

ا ستید یو قبل از آن مشخص نمایید که متقاضی حقیقی ه .دیرا تکمیل نمای خود دارد اطالعات

ید. نجام دها« نوع اعضا»حقوقی و این کار را با کلیک بر روی هر کدام از این کلمات در قسمت 

پیوست و  اطالعات تماس، قسمت اطالعات متقاضی سهشامل سه تب  حقیقیدرصورت انتخاب 

اضیو اطالعات متقهستید چهار تب  حقوقی درصورتی که متقاضیو ظاهر می شود  مدارک متقاضی

ثبت  پس از را بایستی تکمیل نمایید. اطالعات تماس و هیات مدیره و پیوست مدارک متقاضی

 زنید. را ب «تاعمال تغییرا»دکمه حتما اطالعات و بارگذاری فایلهای مربوط به هویت و رزومه خود 

 

 

 دا وارداطالعات شما ذخیره نخواهد شد و مجبورید مجد« اعمال تغییرات»توجه: درصورت نزدن دکمه 

 نمایید.



 
 

 ورود اطالعات طرح -3

ود خبه طرح  اطالعات مربوط اطالعات طرحدر بخش  د ویرا انتخاب نمای مشخصات طرحاز منوی باال صفحه 

 .نماییدرا وارد 

 

 

 ید. را بزن هذخیرهای مربوط به طرح پیشنهادی را آپلود نمایید و سپس دکمه فایل، پیوست طرحدر قسمت 

 

 

ه ب درخواست شما زنید.پس از اطمینان از اینکه همه اطالعات را وارد نموده اید دکمه ارسال به دبیرخانه را ب

 د.شاهد وخدبیرخانه کارگروه اشتغال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان محل اجرای طرح ارسال 



 
 

 

 هایا طرحیطرح می توانید  طرح های من، با کلیک آیکون صفحهدر سمت راست  ارسال به دبیرخانهپس از 

رحله ای می توانید ببینید درخواست شما در چه م گزارش گردش طرحدر بخش مشاهده نمایید. خود را 

 .قرار دارد

 

الت ر این حدمی شود  ارسالشما کارتابل به  یا کارگروه در صورت نقص مدارک درخواست از سوی دبیرخانه

 مدارک خود را تکمیل کنید و مجددا طرح خود را به دبیرخانه ارسال نمایید.

ط رآوردن شربکه با  گشتخواهد  بازشما کارتابل درخواست از سوی کارگروه به  ،«تایید مشروط»در صورت 

بعد از ربوطه)را در بخش م سابقه طرحگروه، مشخص شده از سوی کارگروه اشتغال و ارسال مجدد آن به کار

رح طه روی های مختلفی ک)بعبارتی در قسمت سابقه طرح می توانید ویرایش.)گزارش گردش طرح( ببینید

 انجام داده اید را مالحظه فرمایید(

 ما یکشتراض اع ارسال کنید. کارگروهدر صورت رد درخواست می توانید اعتراض خود را ثبت نمایید و به 

 بار قابل بررسی خواهد بود.

 نمایید. اعالم انصرافتوانید با زدن دکمه می  ایدر هر مرحلهانصراف خود از دریافت تسهیالت را 

 نید.را بز تغییر کلمه عبوردکمه  از منوی سمت راست باالی پنجره، رای تغییر کلمه عبور خودب



 
 

 


