
 «بسمه تعالی»

 مهر( )خانه تاج سامانهطرف قرارداد با  مراکزیست ل       
 بهرمند شوید.( بدون محدودیتتوانید با کارت عضویت سامانه تاج از تمامی خدمات و تخفیفات در نظر گرفته شده  شما می)     

 

 تاج سامانه 

 های زوج برای شرایطی استثنائی ایجاد زندگی مشترک با شروع های هزینه کردن کم هدف مهر با خانه ازدواج جوانان تسهیالت سامانه

 .نمایند اقدام خود مشترک زندگی شروع به نسبت دغدغه کمترین با تا شده اندازی راه جوان

 @ TajQom اینستاگرام و سروش به آدرسهای اجتماعی تلگرام، شبکهدر  تاجبا سامانه مراکز طرف قراردادرساند، تاج به اطالع میاعضای محترم سامانه    
از و نصب اپلیکیشن تاج  @ TajQom هایعضویت در کانال توانید با، شما میشودرسانی میاطالع WWW.TajQom.ir تاج به آدرس سایتهمچنین وب

 .رمند شویدبه تاجسامانه اطالع پیدا کنید و بهتر از کارت عضویتطرف قرارداد بروزرسانی مراکز اطالعات کامل و 
های اندروید وآیفون را دریافت تاج برای سیستم عامل، لینک مستقیم دانلود اپلیکیشن سامانه6000220005به سامانه پیامکی  2توانید با ارسال عدد شما عزیزان می

 نمائید.
 و سایت  @ TajQomثبت نام پکیج بیمه )تکمیلی درمان، آتشوزی، حوادث گروهی و حوادث انفرادی و...( و تورهای ماه عسل زوجین  در  کانال  

WWW.TajQom.ir رسانی می شود. اطالع 
 

 تلفن تماس آدرس درصد  تخفیف و همکاری اسامی مراکز 

ی
ع  پذیرای

ل و مجتم
هت

 

 استقاللهتل 
ورودی شنبه تا چهار شنبه رایگان، پنجشنبه 

%تخفیف و شرایط ویژه52و جمعه و اعیاد   
 60075753 هتل استتقالل 9قم، بزرگراه عمار یاسر، نبش کوی 

 تاالر کرانه
ورودی شنبه تا چهار شنبه رایگان و 

پنجشنبه و جمعه و اعیاد در صورت 

% تخفیف27کنسلی   

دور برگردان به سمت قم مجتمع پذیرایی قم، جاده اراک، دومین 

 کرانه
67077777 

 تاالر یاسین
ورودی شنبه تا چهار شنبه رایگان 

% تخفیف57پنجشنبه و جمعه و اعیاد   
 60276527 قم، )باجک( انتهای خیابان شهید لواسانی، جنب

 تاالر ارغوان

ورودی تاالر ارغوان در تمام روز های هفته 

می باشد،  رایگان تاجبرای مخاطبین سامانه 

تخفیف ویژه در منوی  %07تا  2 همچنین

 (غذایی )طبق قرارداد

جاده اراک به سمت قم، جنب خیابان نیک  5، قم، کیلومتر 0مسیر 

 اندیش، تاالر پذیرایی ارغوان

 بوستان به نرسیده غدیر، بلوار امین، بلوار انتهای قم، ،5مسیر 

 ارغوان پذیرایی تاالر اندیش، نیک خیابان انتهای علوی،

67077260 

79050430365 

ی
س

ی عکا
 آتلیه ها

 65905450 متری صدوق، روبروی جهان بینی 42قم،  درصد تخفیف 27الی  67 بهشت

 65977767 متری صدوق، بعد از رستوران خادم42قم،  درصد تخفیف 27الی  67 تابش

 67020507 25توحید قم، خیابان توحید، جنب  درصد تخفیف 27الی  67 کیان

 67703027 7قم، خیابان توحید، خیابان جواداالئمه روبروی کوچه  درصد تخفیف 02 آبی

 60069354 0پالک  50قم، خیابان دورشهر، نبش کوچه  درصد تخفیف 27الی  67 هومن

شعبه( 6در )فجر   درصد تخفیف 27الی  67 
 0763،پالک 04قم، خیابان آذر، نبش کوچه 

 خرداد02شعبه آذر، زنبیل آباد ، 6در  
60054572 

 79077050026 ، جنب شیرین سرای گالب07قم، خیابان عطاران، نبش کوچه  درصد تخفیف 27الی  67 عروس کاغذی

شگاه زنانه
 آرای

 79050270256 55پالک  25قم، باجک کوچه  درصد تخفیف 27 تیام

 79053209770 4پالک  4بهشتی، زارعیقم، خیابان شهید  درصد تخفیف 27 هیراد

 65960779 77پالک 6قم، ساالریه، خیابان نسترن، نسترن  درصد تخفیف 67 تِتی

 65959252 ، سالن زیبایی شمیرانی60قم، بلوار امین، ابتدای کوچه  درصد تخفیف 27الی  67 شمیرانی

س
ت عرو

 کار

 60045427 54و  55بین کوچه قم، خیابان منتظری  درصد تخفیف در کل فاکتور 52 گل

 60767930 54و  55قم، خیابان منتظری بین کوچه  درصد تخفیف در کل فاکتور 52 گلستان

 60769347 65و 67قم، خیابان منتظری بین کوچه  درصد تخفیف در کل فاکتور 52 تشریفات

 6004579 0/55قم، خیابان منتظری نبش کوچه  درصد تخفیف در کل فاکتور 52 کوثر

رانیام  60060244 03 و 07 کوچه نیب یمنتظر ابانیخ فاکتور کل در فیتخف درصد  25 



 تلفن تماس آدرس درصد  تخفیف و همکاری اسامی مراکز 
ش 

پیرای

 مردانه

4و 5قم، خیابان توحید، بلوار ستاری بین کوچه  درصد تخفیف 27 آقایان)جمینی(  79097337730 

 تخفیفدرصد  52 آقای خاص
6قم، خیابان دانیال، نبش کوچه  

09قم، خیابان جواداالئمه، نبش کوچه   

65777005 

67907790 

س
ن عرو

 مزو

002پالک  70قم، خیابان باجک کوچه  درصد تخفیف 27الی  57 ویونا  60070903 

32قم، باجک، پاساژ حجت، طبقه اول پالک  درصد تخفیف 27الی  57 شب شیشه ای  60002902 

667قم، باجک، پاساژ حجت، طبقه پنجم، پالک درصد تخفیف 27الی 67 ایران  60079405 

 65950377 قم، خیابان جهموری بین کوچه درصد تخفیف57 ملیکا

سفره 

 عقد

تشریفات و 

 سفره عقد یلدا
 ، زیرزمین اولG1 قم، فلکه میثم، پاساژ عصر جدید، طبقه درصد تخفیف57

79096243900 

79059002965 

ی 
شیرین

 60074397 04دی، نبش کوچه  09قم، خیابان  درصد تخفیف 07 رولند سرا

سرا
 گل

 63357997 قم, میدان امام خمینی )ره( جنب بانک صادارت درصد به باال 57 گل گندم

 60037404 قم، فلکه جهاد، بلوار رضوییه درصد تخفیف 67الی  57 گل آریایی

 79677007066 9متری مالک اشتر روبروی کوچه 57میدان توحید، قم،  درصد تخفیف 27الی  57 رزلندگل 
گلسرای 

 نسترن
4کوی کوچه نبش کوثر خیابان روبروی روحانی خیابان قم، درصد تخفیف 67  60370939 

سرا
 پرده 

 بهترین قیمت ها و دوخت رایگان پرده سرای علی
53و54دی خ مالک اشتر بین کوچه 9قم، خ جمهوری بعد از پل   

 53و54 کوچه بین اشتر مالک خیابان توحید، خیابان قم،
67907764 

 شهر پرده
سرویس خواب و 

 مبلمان

 درصدتخفیف ویژه02

 و خرید بصورت اقساطی
 60504049 04قم، میدان ولیعصر )عج( بلوار کبیری، نبش کوچه 

پرده سرای 

 آرشین
9زنبیل آباد، روبروی کوچه  درصد تخفیف ویژه67الی  2  65904054 

  متری قائم67زنبیل آباد روبروی  درصد تخفیف ویژه 67الی  2 پرده سرای کیان
79052204600 

65957996 

جهیزیه 

س
عرو

 

 پالستیک سعید
فقط در  درصد تخفیف 07الی 7  

 سرویس جهزیه عروس
 67704573 2و6قم، خیابان توحید، خیابان مالک اشتر، بین کوچه

 67769029 2قم، میدان توحید، خیابان مالک اشتر قبل از کوچه  درصد تخفیف07الی  2 گالری کلبه هنر

ت 
خدما

کامپیو

ی
تر

 

 شناور بهترین قیمت ها و تخفیفات اکتیو رایانه
 56و50کوچه بین اشتر مالک خ دی9 پل از بعد جمهوری خ قم،

 56و 50قم، خیابان توحید، خیابان مالک اشتر بین کوچه 
67769420 

(
شلوار 

ت و
ک

ی(
داماد

 

ن
ک آقایا

شا
پو

 

کت و شلوار 

 تمدن
 60007679 076قم، ابتدای باجک، پاساژ حجت طبقه سوم پالک  درصد تخفیف ویژه02

کت و شلوار 

 عصر جدید
 60073500 24و  25(، بین کوچه 5دی )باجک 09قم، خیابان درصد تخفیف02

پوشاک مردانه 

  پارسه
 درصد تخفیف ویژه یا اشانتیون 03

 فروشگاه ،392، پالک 25، روبروی کوچه 5 قم، باجک

  پوشاک مجلسی مردانه پارسه 

60009406 

79050202775 

 79053207570 56پالک 0کوچه جنب ،یزنگارک یمتر03 د،یتوح ابانیخ قم، فیتخف درصد 67یال57 نیج پاتن پوشاک

ی 
ش

م آرای
لواز

ی
شت

بهدا
 

لوازم آرایشی 

 شلخته
 53و  54خیابان امامزاده ابراهیم، روبروی بانک ملی بین کوی قم،  درصد تخفیف 57الی  02

67702007 

79090497332 

رایشی لوازم آ

 شکیل
 درصد تخفیف07

 ساالریه، نرسیده به فلکه میثم، جنب محتمع اریکهقم، . 0شعبه (  6)در

 0خیابان بوعلی، جنب کوی قم، . 5

 میدان رسالت، جنب پاساژ نگینقم، . 6

66227072 

65940502 

60767373 



 

 
 

 

 

 تلفن تماس آدرس درصد  تخفیف و همکاری اسامی مراکز 
ک و 

س کود
لبا

ن
نوجوا

 

 52بلوار جمهوری، خیابان مالک اشتر، نبش کوچه  درصد تخفیف 07 جهان کودک
67762040 

79092407096 

 63356074 ، فروشگاه بچه های مد2متری شهیدبهشتی، نبش کوچه57قم،  درصد تخفیف 07 بچه های مد

ی 
ت فود، کاف

س
ن، ف

ستورا
ر

پ و..
شا

 

 یوشیتا 

رستوران، فست 

 فود، کافی شاپ

درصد تخفیف فست فود و کافه 07

 درصد تخفیف رستوران04

مجتمع تجاری شهر، طبقه چهارم  03قم، بلوار امین نبش کوچه

 )یوشیتا(
75265000 

هتل استقالل 

 رستوران،کافه
درصد تخفیف ویژه رستوران و  54

 کافی شاپ 
 60075753 هتل استتقالل 9قم، بزرگراه عمار یاسر، نبش کوی 

 هتل الوند

 رستوران، کافه
 60062077  52متری هنرستان، بسیج 67قم،  درصد تخفیف ویژه  07

ی
س

س مجل
لبا

 

ن
بانوا

 67767266 554پالک  07اشتر نبش کوچه قم، خیابان توحید، خیابان مالک  درصد تخفیف 06 بهاره پوشاک 

عروس خوش 

 )مجلسی( قدم
 60026062 0729پالک  20و49( بین کوچه 5دی)باجک09قم، خیابان  درصد تخفیف  2

ی
ی و تفریج

مراکز رفاه
 

 سینما آوینه

 درصد تخفیف ویژه 52

 تومان  4,277فقط 

 همراه نفر 2 به ازای هر کارت عضویت

 

کاشانی، بین خیابان امام و میدان  …ا متری آیت 54خیابان  قم،

، مرکز آموزشی و کتابخانه حضرت 37معصومیه، نبش کوچه 

 فاطمه زهرا )س( سینما آوینه
67705056 

 استخر کوثر
 7777درصد تخفیف ) قیمت  62

 نفر همراه( 5تومان 
 65947075 متری صدوق، ورزشگاه حیدریان، استخر کوثر42قم، ابتدای 

 استخر دریا
درصد تخفیف )قیمت بلیط  52

( با 07277و بلیط بانوان 06777آقایان

 نفر همراه5هرکارت 
 60570677 قم، بلوار خلیج فارس، بلوار بقیه اهلل جمکران، استخر دریا

 استخر

 آب و تاب 
 درصد تخفیف  42الی  57

 بلیط رایگان0بلیط  4به ازای خرید 

 (استخر آب و تابشرکت یاس کویر نماینده رسمی فروش بلیط های )

 03، فرعی اول سمت چپ، پالک 0متری کیوانفر، کوچه 00قم، 
79696547779 

خانه بازی 

 آفتاب گردان
 65976270 گردان خانه بازی آفتاب   55 و 57 کوچه بین امین قم، بلوار درصد تخفیف67الی 57

 هتل الوند
سالن ورزشی، 

استخر، تست 

 ورزش، آب درمانی

ویژه امکانات درصد تخفیف  57

 ورزشی و تفریحی
 60062077 52متری هنرستان ، بسیح 67قم، 

ی و 
ش

مراکز آموز
شاوره  و مراکز 

م

ی
درمان

 

 مرکز مشاوره

 به رنگ خدا
 65900777 66پالک  ،ابتدای بلوار عطاران ،قم، میدان شهید صدوقی درصد تخفیف57

کلینیک 

 دندانپزشکی دی
 درصد تخفیف ویژه 52الی57

( روبروی تاالر طاووس )درمانگاه شبانه 5دی)باجک09قم، خیابان 

 5روزی دی(طبقه 
60002025 

 آموزشگاه 

 زبان سخن
 65300705 40، پالک00قم، بلوار امین، کوچه درصد تخفیف ویژه 57

مرکز مشاوره 

درصد تخفیف ویژه 27الی 07 مامایی  سالمت مهر  79709940204 ، نرسیده به پل فرهنگ، جنب تاالر زیتون5انتهای خیابان باجک  

 درصد تخفیف ویژه52الی 2 عینک آریا
 6و  0بین کوچه  هوایی، نیروی بلوار ابتدای سعیدی، میدان قم،

 4همکف واحد طبقه یلدا، پزشکی مجتمع
63353024 



 

 

 

 

 ا سالم خدمت زوج محترمب

مهر( با مجوز رسمی از وزارت  تخصصی، آموزش سبک زندگی اسالمی ایرانی)خانه -مرکز علمی

کشور)استانداری قم( با هدف ارتقاء سطح دانش و بینش عمومی جامعه در بخش های آموزش 

حضوری، غیرحضوری، مکتوب، مشاوره، تولید و ارائه محصوالت فرهنگی در قالب کتاب، نرم 

در زمینه ازدواج جوانان فعالیت خود را به صورت گسترده در افزار و ارائه تسهیالت و خدمات 

سطح استان قم با همکاری مجموعه های فرهنگی، آموزشی، تفریحی، مشاوره ای، مراکز 

 مرتبط با برگزاری جشن عقد و ازدواج جوانان و اصناف مختلف استان قم آغاز کرده است. 

 

 تاج سامانه

 راه جوان های زوج برای شرایطی استثنائی ایجاد زندگی مشترک با شروع های هزینه کردن کم هدف با تاج(سامانه مهر ) خانه ازدواج جوانان تسهیالت سامانه

 .نمایند اقدام خود مشترک زندگی شروع به نسبت دغدغه کمترین با تا شده اندازی

 نحوه استفاده از کارت عضویت سامانه تاج
  TajQomیا کانال  ت، اپلیکیشن تاجبه سایباید ابتدا برای برخورداری از مزایای آن که  اعتبار داشته یکسالکارت عضویتی که به دست شما رسیده به مدت 

از و به آن مراجعه نموده و کنید مجموعه مورد نظرتان را انتخاب  ،مشاهده از سامانه تاج در آن درج شده است، مراجعه فرمایید و پس  مراکز طرف قراردادکه 
 بهرمند شوید. تمامی مراکز طرف قراردادبدون هیچگونه محدودیتی از و بصورت متعدد توانید  بهرمند شوید. شما میتخفیفات درنظر گرفته شده 

 برگزاری جشن عقد و عروسی(مختص سامانه تاج )مراحل دریافت خدمات از 

 (  TajQom@تلگرام و سروش  کانال ، اپلیکیشن تاج،  www.TAjQom.irسایت  طریق از)اصناف   مشخصات لیست دریافت. 0

  عروسی و عقد مراسم برگزاری به مربوط اصنافرزرو  برای از سامانه تاج زوجین نامه دریافت معرفی. 5

  سفارشات فاکتور پیش دریافت و مراسم تاریخ رزرو جهت مربوطه اصناف به زوج محترم مراجعه .6

  مراسم تاریخ از قبل روز 07الی 0فاکتورها،  پیش حساب تسویه جهت سامانه تاج به حضوری مراجعه. 4

 شده تعیین پیش از خدمات دریافت برای مربوطه اصناف به آن ارائه و سامانه تاج از حساب تسویه فیش دریافت. 2

 اصناف برای عروسی، و عقد جشن برگزاری برای نامه سامانه تاج معرفی دریافت

 .باشد می الزامی( گلفروشی و عقد سفره عروس، مزون مردانه، آرایشگاه زنانه، ،آرایشگاه تاالر،آتلیه)
 

 و درمانی و ... هستیم. پزشکی خدمات ،خرید کاال تفریحی، خدماتی، رفاهی آموزشی و فرهنگی و مشاوره ای، های مفتخر به ارائه خدمات در زمینهما 

  درصدی مراکز طرف قرارداد 27تا07برخورداری از تخفیفات 

 و عمر و..( درمان خدمات بیمه ای و درمانی: )تکمیلی     

 مشهد مقدس، کیش و قشم و ...: تور ماه عسل 

 ( 57آموزشگاه زبان) -%(67خانه بازی ) -%(57مرکز مشاوره) :و مشاوره آموزشی% 

  آرایشگاه  -%(27% الی 67آتلیه عکاسی) -یفات در تشریفات(فمجتمع پذیرایی)ورودی های رایگان و نیم بهاء و تخخدماتی: هتل و

% الی 67سفره عقد) -%(27% الی 57مزون عروس) -%(27% الی 57پیرایش مردانه) -%(52کارت عروسی) -%(27% الی 67زنانه )

-%(03الی07لباس زنانه و مردانه و کودکانه )-%تخفیف (57الی 07)-لوازم آرایشی و بهداشتی -%(67% الی 57گلسرا) -%(47

 دوخت رایگان( سرویس عروس و لوازم آشپزخانه -شرایط اقساطی–% تخفیف 02)پرده سرا-%(07سیسمونی)

 (207%( شیرینی فروشی)07%الی2%( کادویی و دکوری و تزئینات منزل)07%الی)%-  (07کیک و نان فانتزی)% 

  : 52سازی و  دندان پزشکی)  %( و مراکز درمانی و عینک67% الی 57خانه بازی) -%(27% الی 67استخر) -%(52سینما )تفریحی 

 و...%( 02باشگاه ورزشی )%( 54%الی07و مجموعه های غذایی رستوران و فست فود و کافی شاپ ) (%27تا 

 های اندروید وآیفون را دریافت نمائید.تاج برای سیستم عامل، لینک مستقیم دانلود اپلیکیشن سامانه6000220005به سامانه پیامکی  2توانید با ارسال عدد شما عزیزان می 

00 

http://www.tajqom.ir/

