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بيتزديذاييقزآىبِراّيمِاستَارتزييراُّاستّذايتهيمٌذ"
" 
«سَرُاسزاء-آيِ»9

هقذهِ
فشاگيشي قشآن كشيم ي آضىايي ي اوس تا مفاَيم وًساوي آن ،اص مُمتشيه ضشيستَاي فشَىگ ديىيي ي اص يظياي

تمياآ آحياد جام يٍ

اسالمي تٍ ضماس ميسيد .دس ايه خصًظ ،تا تًجٍ تٍ جايگاٌ دستگاَُاي فشَىگي كطًس دس تًس ٍ ي وطش آمًصٌَاي ديىيي دس سيغ
جام ٍ ،ضشيست اوس تا قشآن كشيم دس تيه كاسكىان ايه دستگاَُا ي خاوًادٌ َاي محتشمطان تٍ عىًان وُادَاي ديىي ي اسالمي امشي
ضشيسي است.
اص ايه سي ،ساصمان داسالقشآن الكشيم ،تٍ عىًان حًصٌ تخصصي ف اليت َاي قشآوي ساصمان تثليغات اسالمي ،دس ساستاي تحقق مىًيات
مقاآ م ظم سَثشي (مدظله العالي) مثىي تش استقاي سغ داوص قشآوي آحاد مشدآ ي ايجاد استثاط ي اوس َش چٍ تيطتش ايطان تا قيشآن كيشيم،
«سَهيي دٍرُ هساتقات قزآًي تسٌين» ييژٌ كاسكىان دستگاَُاي فشَىگي ي خاوًادٌ َاي مكشآ ايطان سا تا اتالغ سسمي دتيش محتشآ
ضًساي فشَىگي دفتش مقاآ م ظم سَثشي (مدظله العالي) ي تا حضًس  33دستگاٌ فشَىگي كطًس تشگضاس ميومايذ.

اّذاف
 )1تالش دسجُت تحقق مىًيات مقاآ م ظم سَثشي (مذظلٍ ال الي) دس خصًظ اوس َش چٍ تيطتش آحاد مشدآ تا قشآن كشيم.
 )2استقاي سغ م لًمات ي آمًصٌ َاي قشآوي دس سغ كاسكىان دستگاَُاي فشَىگي ي خاوًادٌ َاي مكشآ ايطان.
 )3صميىٍ ساصي جُت ضىاسايي ،جزب ي استفادٌ اص ويشيَاي قشآوي.
 )4تشغية دستگاَُاي فشَىگي تٍ ايجاد فضاي تثليغي ي آمًصضي تا محًسيت قشآن كشيم دس دستگاَُاي متثًع خًيص.

هشخصات عزح
عٌَاى عزح :سًميه ديسٌ مساتقات قشآوي "تسىيم" دس سضتٍ َاي حفظ  ،قشائت ي مفاَيم (سثك صوذگي اسالمي)
هجزي عزح :ساصمان داسالقشآنالكشيم ي تا َمكاسي اداساتكل تثليغات اسالمي سشاسش كطًس
سهاى ثثت ًام  11:ضُشيًس ماٌ لغايت  21مُش ماٌ 1393
ًحَُ ثثت ًام  :اص عشيق دستگاٌ َاي فشَىگي
سهاى تزگشاري هزحلِ استاًي  :چُاسآ ي پىجم دي ماٌ ( 1393آصمًن كتثي مساتقٍ مفاتي الحياٌ  :پىجطىثٍ چُاسآ دي ماٌ)
هكاى تزگشاري هزحلِ استاًي  :مشاكض استان َا ( مكان دقيق اص سًي اداسات كل تثليغات اسالمي استان َا اعالآ مي گشدد)
سهاى تزگشاري هزحلِ كشَري  29 :ي  31تُمه ماٌ 1393
گزٍُ ّذف  :كاسكىان دستگاٌ َاي فشَىگي كطًس ي خاوًادٌ َاي مكشآ ايطان.
+

ساختار ستاد تزگشاري هساتقات  :سئيس ستاد (سئيس ساصمان داسالقشآن الكشيم)  ،دتيش ستاد (م اين استثاعات ي فىايسي
اعالعات ساصمان داسالقشآن الكشيم)  ،كميتٍ فىي  ،كميتٍ تثليغات ي اعالع سساوي  ،كميتٍ اجشايي  ،كميتٍ پطتيثاوي ي كميتٍ
وظاست ي اسصياتي.
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رشتِ ّاي هساتقِ
ايه ديسٌ اص مساتقات ضامل دي مشحلٍ استاوي ي كطًسي تٍ ضشح ريل مي تاضذ :
دس مشحلٍ استاوي :
گزٍُ الف) گزٍُ كاركٌاىّ ،وسزاى ٍ فزسًذاى (فزسًذاى تاالي  91سال) :
سزفصل

رديف

1
حفظ

قزائت

عٌاٍيي رشتِ ّا

حفظ هَضَػي ضاهل  44هَضَع قزآًي با تزجوِ (ػٌاٍيي هَضَػات در سايت تالٍت بِ ًطاًي
WWW.TELAVAT.IRدرجضذُاست)

هخاعثاى

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

2

حفظيلجشءقزآىمزين

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

3

حفظسِجشءقزآىمزينبصَرتپيَستِ

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

4

قزائتبِرٍشتذٍيز(تزتيل)

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

5

فصيحخَاًيقزآى(رٍاىخَاًيٍتلفظصحيححزٍف)ٍصحتقزائتًواس

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

هفاّين

6

سزفصل

رديف

سبلسًذگياسالهيبزگزفتِاسمتابهفاتيحالحياُ(بخصاٍلمتابباػٌَاىتؼاهلاًساىباخَد
-اسصفحِ67تاً–245اضز:هؤسسِاسزاء–تأليفحضزتآيتاهللجَاديآهلي)

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

گزٍُ ب) گزٍُ فزسًذاىِ در حال تحصيل:

حفظ

قزائت

عٌاٍيي رشتِ ّا

هخاعثاى

1

حفظ14سَرُآخزقزآىمزينٍيژُهقطغقبلاسدبستاى(موتزاس7سال)

2

حفظ24سَرُآخزقزآىمزينٍيژُدٍرُاٍلدبستاى(اٍل،دٍمٍسَمدبستاى)

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

3

حفظ34سَرُآخزقزآىمزينٍيژُدٍرُدٍمدبستاى(چْارم،پٌجنٍضطندبستاى)

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

4

حفظيلجشءقزآىمزينٍيژُهقطغدبيزستاى(دٍرُاٍلٍدٍمهتَسطِ)

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

5

فصيحخَاًيقزآى(رٍاىخَاًيٍتلفظصحيححزٍف)ٍصحتقزائتًواسٍيژُهقطغدبيزستاى
(دٍرُاٍلٍدٍمهتَسطِ)

هطتزك

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

دس مشحلٍ كطًسي :
گزٍُ الف) گزٍُ كاركٌاىّ ،وسزاى ٍ فزسًذاى (فزسًذاى تاالي  91سال) :
سزفصل

رديف

1
حفظ

عٌاٍيي رشتِ ّا

حفظهَضَػيضاهل 64هَضَعقزآًيباتزجوِ (ػٌاٍييهَضَػاتدرسايتتالٍتبًِطاًي
WWW.TELAVAT.IRدرجضذُاست)

هخاعثاى

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

2

حفظيلجشءقزآىمزين

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

3

حفظسِجشءقزآىمزينبصَرتپيَستِ

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

قزائت

4

قزائتبِرٍشتذٍيز(تزتيل)

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

هفاّين

5

سبلسًذگياسالهيبزگزفتِاسمتابهفاتيحالحياُ(بخصاٍلمتابباػٌَاىتؼاهلاًساىباخَد
ٍفصلاٍلاسبخصدٍممتابباػٌَاىخَيطاًٍذاى  -اسصفحِ 67تاً  – 273اضز:هؤسسِ

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

اسزاء–تأليفحضزتآيتاهللجَاديآهلي)

در هزحلِ كشَري ،فقظ ًفزات اٍل ( )5رشتِ فَق الذكز ،تِ شزط كسة حذ ًصاب اهتياس ،راُ خَاٌّذ يافت ٍ هساتقِ در سايز
رشتِ ّا  ،در هزحلِ استاًي خاتوِ خَاّذ يافتّ .وچٌيي در هزحلِ كشَري ،تِ رشتِ حفظ هَضَعي )02( ،هَضَع قزآًيِ ديگز
ٍ تِ رشتِ هفاّين هزتَط تِ كتاب هفاتيح الحياُ )81( ،صفحِ افشٍدُ هي شَد.

4

جَايش هساتقِ
دس مشحلٍ استاوي :
گزٍُ الف) گزٍُ كاركٌاىّ ،وسزاى ٍ فزسًذاى (فزسًذاى تاالي  91سال) :
ّذيِ رتثِ اٍل

ّذيِ رتثِ

ّذيِ رتثِ

(ريال)

دٍم (ريال)

سَم (ريال)

1

حفظهَضَػيضاهل44هَضَعقزآًيباتزجوِ

204440444

107540444

105440444

2

حفظيلجشءقزآىمزين

204440444

107540444

105440444

3

حفظسِجشءقزآىمزينبصَرتپيَستِ

304440444

205440444

204440444

4

قزائتبِرٍشتذٍيز(تزتيل)

205440444

204440444

105440444

204440444

105440444

104440444

205440444

204440444

105440444

رديف

5
6

عٌاٍيي رشتِ ّا

فصيحخَاًيقزآى(رٍاىخَاًيٍتلفظصحيححزٍف)ٍصحت
قزائتًواس
سبلسًذگياسالهيبزگزفتِاسمتابهفاتيحالحياُ

گزٍُ ب) گزٍُ فزسًذاىِ در حال تحصيل:
ّذيِ رتثِ اٍل

ّذيِ رتثِ

ّذيِ رتثِ

(ريال)

دٍم (ريال)

سَم (ريال)

1

حفظ14سَرُآخزقزآىمزينٍيژُهقطغپيصدبستاًي

104440444

7540444

5440444

2

حفظ24سَرُآخزقزآىمزينٍيژُدٍرُاٍلدبستاى

102540444

104440444

7540444

3

حفظ34سَرُآخزقزآىمزينٍيژُدٍرُدٍمدبستاى

105440444

102540444

104440444

4

حفظيلجشءقزآىمزينٍيژُهقطغدبيزستاى

204440444

107540444

105440444

204440444

105440444

104440444

رديف

5

عٌاٍيي رشتِ ّا

فصيحخَاًيقزآى(رٍاىخَاًيٍتلفظصحيححزٍف)ٍصحت
قزائتًواسٍيژُهقطغدبيزستاى

دس مشحلٍ كطًسي :
گزٍُ الف) گزٍُ كاركٌاىّ ،وسزاى ٍ فزسًذاى (فزسًذاى تاالي  91سال) :
ّذيِ رتثِ اٍل

ّذيِ رتثِ دٍم

ّذيِ رتثِ سَم

(ريال)

(ريال)

(ريال)

1

حفظهَضَػيضاهل64هَضَعقزآًيباتزجوِ

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

404440444

305440444

304440444

2

حفظيلجشءقزآىمزين

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

404440444

305440444

304440444

3

حفظسِجشءقزآىمزينبصَرتپيَستِ

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

604440444

504440444

404440444

4

قزائتبِرٍشتذٍيز(تزتيل)

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

504440444

404440444

304440444

5

سبلسًذگياسالهيبزگزفتِاسمتابهفاتيحالحياُ

بِتفنيلخَاّزٍبزادر

504440444

404440444

304440444

رديف

هخاعثاى

عٌاٍيي رشتِ ّا

5

ًكات حائش اّويت
 )1مساتقات قشآوي تسىيم ،ييژٌ «كاسكىان دستگاَُاي فشَىگي عضً ضًساي فشَىگي دفتش مقاآ م ظم سَثشي

(مد ظله

العالي)» ي

«خاوًادٌ َاي مكشآ ايطان» مي تاضذ كٍ اسامي ايه دستگاَُا دس اوتُاي ايه آييه وامٍ ركش ضذٌ است.
 )2ضشكت كىىذگان دس ايه مساتقات ،تايذ اص كاسكىان سسمي ،پيماوي ،قشاسدادي ثاتت ي يا قشاسدادي پاسٌ يقت كٍ حذاقل  81ساعت
دس ماٌ تا مجمًعٍ َمكاسي داسد ،تاضىذ.
تثصشٌ  :1كاسكىان قشاسدادي ثاتت تايذ تحت پًضص تيمٍ خذمات دسماوي ي يا تاميه اجتماعي اص سًي دستگاٌ مشتًعٍ تًدٌ
يكاسمىذ دستگاٌ خًد محسًب ضًوذ.
تثصشٌ  :2مامًسيه تٍ خذمت دس  33دستگاٌ ،تايذ صشفاً دس مثذا يا مقصذ ،كاسمىذ يكي اص  33دستگاٌ فشَىگي كطًس تاضىذ.
تثصشٌ  :3مساتقٍ تسىيم ضامل سشتاصان ضاغل دس دستگاٌ َاي فشَىگي وخًاَذ ضذ.
 )3ثثت واآ اص ضشكت كىىذگان ،تًسظ دستگاٌ َاي فشَىگي صًست خًاَذ پزيشفت ي وُايتاً آماس ي اعالعات تأييذ ضذٌ ثثت واآ
ضذگان دس قالة فشمُاي اكسل عشاحي ضذٌ كٍ ضميمٍ ايه آييه وامٍ مي تاضذ ،اص سًي دستگاَُا تٍ ساصمان داسالقشآن الكشيم
اسائٍ خًاَذ ضذ.
َ )4ش فشد فقظ دس يكي اص سضتٍ َاي حفظ يا قشائت تذييش (تشتيل) ،مجاص تٍ ضشكت دس مساتقٍ خًاَذ تًد ي عاليٌ تش آن ،تمامي
عالقٍ مىذان مجاص تٍ ضشكت دس سضتٍ مفاَيم (تا سييكشد سثك صوذگي اسالمي) خًاَىذ تًد.
 )5ثثت واآ وفشات ايل كطًسي سال گزضتٍ ،فقظ دس سضتٍ اي كٍ سال قثل دس آن ستثٍ كسة وكشدٌ اوذ ،مجاص خًاَذ تًد.
 )6كساوي كٍ دس مساتقات قشآوي ساصمان ايقاف ي امًسخيشيٍ ،ساصمان تثليغات اسالمي ،داوطجًيي ي تسىيم ،دس سغ استان ي يا
كطًس ،دس سضتٍ َاي قشائت ي حفظ ( )11جضء تٍ تاال ،حائض ستثٍ ايل تا سًآ ضذٌ اوذ ،مجاص تٍ ضشكت دس ايه مساتقات ويستىذ.
 )7دس مشحلٍ استاوي اعضاآ متساتقيه تصًست مأمًسيت اداسي محاسثٍ ضذٌ ي كليٍ َضيىٍ َاي مشتًعٍ ،اعم اص اياب ي رَاب ي
اسكان احتمالي تش عُذٌ دستگاٌ اعضاآ كىىذٌ مي تاضذ.
 )8دس خاتمٍ مشحلٍ استاوي مساتقات ،عاليٌ تش تقذيش اوفشادي اص تشگضيذگان ،دس مشحلٍ استاوي ،تٍ سٍ خاوًادٌ تشتش قشآوي كٍ م ذل
امتياص آوُا وسثت تٍ سايشيه تيطتش تاضذ ،جًايضي اَذاء خًاَذ ضذ.

6

اساهي دستگاُ ّاي فزٌّگي عضَ شَراي فزٌّگي دفتز هقام هعظن رّثزي
رديف

ًام دستگاُ

اهتذاد استاًي
دارد

ًذارد

(مد ظله العالي)

تَضيحات

1

ساسهاىصذاٍسيوا





ًوايٌذگيخارجاسمطَردارد

2

ساسهاىتبليغاتاسالهي







3

ساسهاىاٍقافٍاهَرخيزيِ







4

ًْادًوايٌذگيهقامهؼظنرّبزيدرداًطگاُّا







5

حَسٌُّزي







6

بٌيادضْيذٍاهَرايثارگزاى







7

اتحاديِاًجويّاياسالهيداًصآهَساى







8

ضَرايسياستگذاريائوِجوؼِمطَر







9

بؼثِهقامهؼظنرّبزي







14

ستاداقاهًِواس







11

هزمشرسيذگيبِاهَرهساجذ







12

ٍسارتفزٌّگٍارضاداسالهي***







13

ساسهاىفزٌّگٍارتباطاتاسالهي





ًوايٌذگيخارجاسمطَردارد

14

دفتزتبليغاتاسالهي







15

ساسهاىفزٌّگيٌّزيضْزداريتْزاى







16

دبيزخاًِضَرايػالياًقالبفزٌّگي







17

آستاىقذسرضَي







18

هزمشتحقيقاتماهپيَتزيػلَماسالهي







19

پژٍّطگاُفزٌّگٍاًذيطِاسالهي







24

هَسسِپژٍّطيٍفزٌّگياًقالباسالهي







21

ضَرايػاليقزآىٍهزمشطبغقزآىمزين







22

آستاىحضزتػبذالؼظين(ع)







23

آستاىحضزتهؼصَهِ(س)







24

هَسسِآهَسضيٍپژٍّطيحضزتاهامخويٌي(رُ)







25

هزمشاسٌاداًقالباسالهي







26

هَسسِهطالؼاتتاريخهؼاصزايزاى







27

داًطگاُجاهغضاّذ







28

داًطگاُسَرُ







29

داًطگاُهؼارف







34

داًطگاُصذاٍسيوا







31

هجوغًاضزاىاًقالباسالهي







32

هجوغفؼاالىهجاسياًقالباسالهي







33

هؼاًٍتتبليغٍآهَسشّايحَسُّايػلويِ







*** تا تًجٍ تٍ سياست ضًساي فشَىگيِ دفتش مقاآ م ظم سَثشي (مدد ظلده العدالي) مثىي تش ضيشكت سيايش دسيتگاَُاي فشَىگيي دس اييه
مساتقات قشآوي ،اص يصاست فشَىگ ي اسضاد اسالمي ،دعًت ت مل آمذ تا كاسكىان ايه دستگاٌ ي خاوًادٌ مكشآ ايطان وييض دس سيًميه
ديسٌ مساتقات قشآوي تسىيم ضشكت ومايىذ.
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