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 مقدمه
ها،  روش  ط، ضوابط، منابع،یشرا یساز جاد نظام جامع، هماهنگ و شفافیو ا مبلغنش یامر جذب و گز یبه منظور سازمانده

 شود . ین میل تدوینش بشرح ذین نامه جذب و گزیآئ  ن عرصه،یاز تجارب حاصله در ا یریگ ها، با بهره ندیفرآ

 ضوابط و طیشرا 

زیر را دارا  یعموم طیشراهر یک از افراد متقاضی شرکت در اعزام های مرکز فرهنگی تربیتی سالله می بایست  – 9ماده

 باشند:

 عیتش مذهب و اسالم به یعمل التزام و اعتقاد -1-1

 . رانیا یاسالم یجمهور تیتابع -1-2

 ه .یت فقیران و والیا یاسالم یجمهور یاساس قانون و یاسالم یجمهور نظام به یعمل التزام -1-3

 معاشرت و شهرت حسن از یبرخوردار -1-6

 .رانیا یاسالم یجمهور یقضائ محاکم در تیمحکوم سابقه و نهیشیپ سوء نداشتن -1-1

 یروان و یجسم یتوانائ از یبرخوردار -1-4

 . تأهل -1-7

 داشتن اجازه معتبر از مرکز مدیریت حوزه علمیه در خصوص تلبس به لباس روحانیت -1-8

 اعزامت در زمان یملبس بودن به لباس روحان -1-9

 حوزه یعال یشورا دییتأ مورد هیعلم یها حوزه تیریمد مراکز 4 هیپا اتمام یگواه داشتن -1-10

 . سال 60 حداکثر و سال 21 سن حداقل داشتن -1-11

 سیادتداشتن سند رسمی در خصوص  -1-12

 تبصره: اعزام طالب اتباع دیگر کشورها به تبلیغ فقط در صئرت وجود مجوز خاص ستاد مرکز امکان پذیر می باشد

 : پذیرد می صورت ذیل مراحل طبق داوطلبان پذیرش و جذب فرآیند   -2ماده

  اولیه نام ثبتتشکیل پرونده و  -2-1

 و آژمون مصاحبه -2-2

  (.آن گواهی اخذ و ورود بدو  آموزش دوره گذراندن) آموزش -2-3

 

تلفنی میه و مراکز حوزوی، ارسال پیامک، دعوت ازطریق نصب پوستر در مدارس عل عمومی فراخوان ثبت نام اولیه با -3ماده

 .انجام می شود روز  1ظرف مدت حداکثر و یا حضوری 

»«  و »« کارشناس/کارشناس مسئول طالب موظف است در زمان ثبت نام اولیه با تحویل گرفتن  فرم های پرشده  -4ماده 

 نسبت به تشکیل پرونده طالب اقدام نمایند.
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 دفاتر  در روز 1حداکثر و ظرف مدت  اتمام ثبت نام اولیهپس از  روزسه  حداکثر شده، پذیرش افراد مصاحبه   -5ماده

 . شود می انجام استانی

 ز زمان و مکان مصاحبه مطلع شود .نجام مصاحبه، اا از قبل روز 3 حداقل بایست می شونده مصاحبه  -6ماده 

حوزه  با دارای تجربه تبلیغی مرتبطکه  تبلیغقه در حوزه ساب با و یک فرد متخصص توسط افراد مبلغ مصاحبه -7ماده 

 شود. باشد انجام می مأموریت داوطلب 

  د:شو ین مییل تعیذ یارهایبراساس مع افراد متقاضی ازیامت -8ماده

 امتیاز 100 ورودی امتیاز -8-1

  امتیاز 100مصاحبه  -8-2

 امتیاز 100ی کردن دوره آموزش یط -8-3

% 10 حداقل نیز مراحل از یک هر در و باشد کل%  40 حداقل باید مراحل مجموع در داوطلب امتیازات معدل -1ماده

 .کند کسب را امتیازات

دقیقه  بر اساس جدول زیر امتیازات ورودی افراد  20فرد مصاحبه گر می بایست طی مصاحبه ای حداکثر به میزان  -91ماده 

 را مشخص کند.
 امتیاز عنوان ردیف

 11 احکام مورد نیاز 1

 11 پاسخ گویی به سواالت کالمی 2

 10 اطالعات عمومی مورد نیاز 3

 10 قدرت بیان و خطابه 6

 10 و وجاهت ظاهر داشتن ظاهری آراستگی 1

 10 برخورد حسن و معاشرت آداب 4

 10 ادعیه و ترجمه آن و قرآن خوانی روان 7

 10 اجتماعی و  وضعیت سیاسی 8

 10 روحیه جستجوگری و اهل مطالعه بودنداشتن  9

       
 .است الزامی شدگان پذیرش کلیه برای  و ادعیه کریم در روان خوانی قرآن % امتیاز 80حداقل تبصره: کسب 
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 1کارشناس/کارشناس مسئول طالب موظف است مشخصات افراد متقاضی دارای شرایط عمومی را بر اساس فرم -99ماده 

 بررسی بر اساس جدول زیر امتیازات ورودی افراد را مشخص کند.اخذ و پس از 

 امتیاز عنوان امتیاز طبقه ردیف

1 

ت 
یال

ص
تح

ی
زو

حو
 

 10 1سطح 

 11 2سطح  2

 20 3سطح  3

 30 6سطح  6

1 

ک
سی

کال
ت 

صیا
تح

 

 1 دیپلم

 7 فوق دیپلم  4

 10 لیسانس 7

 11 فوق لیسانس 8

 20 دکتری 9

دوره های  10

 تبلیغی

 امتیاز 1 ساعت دوره پودمانی تبلیغ 10هر 

 امتیاز 20 3مدرک تخصصی تبلیغ 11

12 

 سابقه تبلیغ

 امتیاز 10 روز تبلیغ در مناطق محروم همراه با مرکز سالله 1به ازای هر 

 امتیاز 1 روز تبلیغ در مناطق محروم با دیگر گروه ها 10به ازای هر  13

 امتیاز 10 فرهنگی دانش آموزیفعالیت در مراکز  16

 امتیاز 1 روز تبلیغ در منطقه اعزام فعلی 10به ازای هر  11

 فقط در صورت ارائه رونوشت مدرک کتبی در این خصوص به فرد تعلق می گیرد 16الی  10تبصره: امتیاز عناوین ردیف 

 : باشند یم ازیامت یدارا ریز اشخاص    -92ماده 

 ، شهدا کی درجه بستگان ، باال به% 20 جانبازان ، جبهه در حضور ماه 4 حداقل با رزمندگان شامل)  ثارگرانیا -12-1

 ان با حداقل سه ماه اسارت ( .آزادگ  ، باالتر و% 70 جانبازان همسران و فرزندان

 . یالملل نیب دهیبرگز انیقار ه،یسجاد فهیصح البالغه، نهج ، میکر قرآن حافظان -12-2

 . مرتبط یعلم آثار صاحبان -12-3

 . یالملل نیب و یمل یفرهنگ ، یعلم یجشنوارها و ادهایالمپ دگانیبرگز -12-6

از از کل ی% امت10حداکثر کسب کرده باشد  % امتیازات الزم را 40که حداقل  های فوق به شرط آن دارنده ویژگی: تبصره

 رد.یگ یازات  به تعلق میامت

                                      
 از مرکز آموزش های تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم - 3
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افراد مورد برابر  1.1اند ، به تعداد  از کسانی که باالترین امتیازات را کسب کرده کارشناس/کارشناس مسئول طالب  -93ماده 

 ورد .آ برای شرکت در دوره آموزشی دعوت به عمل می دوره اعزام نیاز 

 برگزار داوطلبان یبرا ورود از قبل یآموزش دوره ،  مصوب منابع و مواد براساس  کارشناس/کارشناس مسئول طالب -94ماده 

 . کند یم

دوره آموزش  یبرگزار یها نهیهزنیمی از  نیمأت به موظف دهنده، شنهادیپ مرکز ای دوره هر در شرکت داوطلبان  -95ماده

 .باشند یم( یدیتمه) ورود از قبل

 . شود یم مسترد نشیگز در شدگان قبول به هزینه پرداخت شدهتبصره: 


