تبلی
غ
آنیی انهم گروه اهی ی
ماده  -1تعاریف
 -1گروه تبلیغی :گروه تبلیغی مجموعهای از مبلغان هستتد که با م یریت واح در گروههای ح اقل پ ج نفره ستتامان
دهی شتتت ه و به تتتتور

امفی یا ردی و مرتبم به هه با اه ا

م تتتدرک و تفریف شتتت ه به فا یت تبلیغی

میپردازن .
 -2انواع گروه:
 -1-2گروههای تبلیغی م طقهای :گروههایی که قلمرو فا یت آنها بر اساس م اطق اغرا یایی م خص میشود .این
گروهها میتوان با تواه به تف اد مبلغین هر ک ور در سطح م طقهای ،ملی ،اسدانی/ایا دی و شهری تقسیه ب ی شون .
 -2-2گروههای تبلیغی تخصصی :گروههایی که قلمرو فا یت آنها بر اساس موضوع تخصصی تفیین میشود .این
گروهها میتوان در یکی از حوزههای تخصصی مان رسانه ،فا یتهای مجازی ،کودک و نواوان ،مراکز دان گاهی
و  ...فا یت نمای .
ماده  -2اهداف
 -1توانم سازی مبلغان در م یریت و سازمان هی تبلیغ به تور

بومی و امفی

 -2ا زایش عملکرد ،هه کری و هه ا زایی در کمیت و کیفیت تبلیغ
 -3تقویت م یریت و برنامه ریزی در امر تبلیغ
 -4همفکری و بررسی مسائل تبلیغی م اطق و راهکارهای م درک برای حل مفضال

و مسائل

 -5الوگیری از پراک ه کاری و خ ثی سازی فا یتها
 -6ایجاد و تقویت حس همکاری و هم ی در بین مبلغان
 -7سرعت بخ ی در ایجاد ارتباط و اعدماد و پوشش م اطق و حوزههای مخدلف تبلیغی
 -8ا زایش اثر بخ ی تبلیغ در قا ب تبلیغ گروهی
 -9زمی ه سازی نظار

و ارزیابی موثر تبلیغ

 -11کارورزی تبلیغ و حمایت طالب مبد ی
ماده  -3شرایط اعضای گروه
ا ف) شرایم اعضا

 -1دارای پرون ه تبلیغی
 -2دارای تالحیت حضور در گروه مد اسب با حوزه فا یت م طقهای یا تخصصی آن
ب) شرایم سرگروه و اان ین
 -1برخورداری از رتبه ا ف یا ب تبلیغی
 -2واود سوابق تبلیغی مو ق ح اقل به م

سه سال

 -3توانم ی م یریت و ارتباط با اعضاء گروه
 -4رعایت شوون روحانیت و تلبس به باس مق س روحانیت (در مواردی که محذوری واود ن ارد)
تبصره :توانم ی م یریدی سرگروه و اان ین توسم م یریت ارتباطا

و بین ا ملل واح آموزشی بر اساس اس اد و م ارک زیر و

مصاحبه های الزم احراز خواه ش .
 -1م ارک آموزشهای کاربردی تخصصی
 -2سوابق تبلیغی
 -3سوابق اارایی
 -4سوابق علمی
ماده  -4فرایند تشکیل گروه
 -1ارائه درخواست او یه ت کیل گروه تبلیغی توسم ح اقل پ ج نفر از مبلغان به م یریت ارتباطا
یا پی هاد ت کیل گروه از طر

م یریت ارتباطا

و بین ا ملل واح آموزشی

و بین ا ملل واح آموزشی یا اداره کل امور مبلغان و دانش آموخدگان

 -2بررسی او یه توسم م یریت ارتباطا و بین ا ملل واح آموزشی و اعالم موا قت به اداره کل امور مبلغان و دانش آموخدگان
 -3بررسی درخواست در کمیسیون تبلیغ و ت ور موا قت اتو ی
 -4ت کیل مجمع عمومی گروه با شرکت مبلغین و تصویب اساس امه فا یت (در قا ب پیوست شماره یک آیین نامه) و تفیین
م یر و اان ین
 -5بررسی وضفیت ت کیل گروه توسم م یریت ارتباطا

و بین ا ملل واح آموزشی ،تایی موا قت قطفی و اعالم به اداره

کل امور مبلغان و دانش آموخدگان
 -6ت ور شماره پرون ه تبلیغ گروهی توسم اداره کل امور مبلغان و دانش آموخدگان
ماده  -5وظایف گروه
 -1ش اسایی نیازهای تبلیغی م اطق و برنامهریزی مد اسب با آن
 -2تو ی محدوای م اسب تبلیغی

 -3تفیین محورها و مکانهای تبلیغ اعضا
 -4ش اسایی و اسدفاده از ظر یت خیرین م طقه
 -5ارائه گزارش عملکرد فا یتهای تبلیغی در پایان هر دوره مأموریت تبلیغی
که تمام یا بخ ی از هزی ههای تبلیغی م طقه خود را با اسدفاده از امکانا

تبصره :گروههای تبلیغی الزم است شرایطی را دنبال ک
خیرین مسدقر و یا مقیه در ک ورهای دیگر تامین نمای .
ماده  -6وظایف سرگروه یا جانشین

 -1برنامه ریزی برای ارتقای علمی و بی ی مبلغان با تواه به نیازهای گروه و سفارش دورهها و کارگاههای آموزشی به
م یریتهای ارتباطا
 -2برگزاری السا

و بین ا ملل واح آموزشی

گروه و پی گیری مصوبا

و اق اما

مورد نیاز

 -3تو ی محدوای تبلیغی م اسب
 -4نیازس جی و برنامه ریزی تبلیغی مبلغان گروه و اانمایی و هماه گی الزم و حل و صل م کال

مبلغان در طول دوره

تبلیغی
 -5نظار

بر فا یت تبلیغی اعضای گروه

 -6دریا ت گزارش از فا یتهای تبلیغی اعضا ،ارزیابی آن و ارائه به مرااع مربوطه
ماده  -7امتیازات و خدمات حمایتی از گروههای تبلیغی
 -1او ویت در اعزامهای م اسبدی خاص
 -2مساع

و کمک هزی ه فا یتهای تبلیغی

 -3امکان حمایت از فا یتهای تبلیغی در خارج از ایام م اسبتهای تبلیغی خاص
 -4پ دیبانی از نیازهای علمی برگزاری کارگاه ها و دانش ا زایی و  ...پاسخ گویی به شبها
 -5برخورداری از امدیازا

و حمایتهای ویژه فا یت در گروه تبلیغی

ماده  -8فرایند درخواست اعزام توسط گروه
ا ف) اعزامهای م اسبدی خاص :سرگروه الزم است یست مدقاضیان تبلیغ عضو گروه را در رتت تفیین ش ه برای ثبت نام به
م یریت های ارتباطا

و بین ا ملل ارائه نمای  .چ ان چه گروهی برای حوزه فا یت خود نیاز به مبلغین بی دری دارد میتوان

درخواست خود را ح اکثر دو هفده قبل از زمان اعالم ثبت نام به م یریتهای ارتباطا

و بین ا ملل ارائه نمای .

ب) اعزامهای غیر م اسبدی :چ ان چه گروهی خارج از اعزامهای م اسبدی خاص برنامه اعزام داشده باش میتوان درخواست
خود را ح اکثر یک ماه قبل از زمان اعزام به م یریتهای ارتباطا

و بین ا ملل ارائه نمای  .کلیه درخواستها در کمیسیون تبلیغ

مورد بررسی قرار گر ده و با تواه به شرایم ما ی ح اکثر تا دو هفده ندیجه موا قت یا ع م موا قت به سرگروه اعالم خواه ش .
تب صره  :1هر گروه تبلیغی بای به ازای هر برنامه یک کاربرگ م خ صا

برنامه تکمیل نمای و در آن کاربرگ عالوه بر نام دقیق

برنامه الزم ا ست نوع مخاطبان ،تف اد تقریبی مخاطبان ،نهادها و سازمانهای همکار در برنامه ،تف اد مبلغان فال در اارای برنامه،
اه ا  ،ضرور

و شرح برنامه و شرح هزی ه های الزم برای اارای برنامه را بیان نمای .

تبصره  :2درخواستهای اعزامی که توسم نهادهای رسمی (شورای روحانیون ،امامان امفه و اماعا  ،هیا

ام ای مساا ،

شبکههای تلویزیونی و  )...باش در او ویت قرار میگیرد.
ماده  -9ارزیابی گروه
گروهها در قا ب شاخصهای زیر توسم اداره کل امور مبلغان و دانش آموخدگان مورد ارزیابی قرار میگیرن :
.1

فا یتهای انجام ش ه از حاظ کمی وکیفی

.2

فا یتهای قبل از اعزام اهت آماده سازی مبلغان

 .3تهیه محدوای تبلیغی ره گی مد اسب با نیاز مخاطبان
 .4طرح ها و برنامههای تبلیغی ا ی و کاربردی
 .5میزان همکاری با مسئو ین ا مصطفی و نهادهای تبلیغی در م طقه خود
 .6میزان رضایت م ی سرگروه و اعضای گروه از یک یگر
تبصره  :1امدیازا

شاخصهای وق در کمیسیون تبلیغ تفیین خواه ش  .گروه ها با تواه به نمره نهایی ارزیابی به سه دسده تقسیه

میشون :
-

گروههای مو ق 81 :درت امدیاز و باالتر

-

گروههای مدوسم :بین  51تا  81درت امدیاز

-

گروههای ضفیف :کمدر از  51درت امدیاز

تبصره  :2با تواه به ندیجه ارزیابی گروهها موارد ذیل قابل اارا خواه بود:
-

گروه های مو ق عالوه بر ت ویق و دریا ت وح تق یر در سال های بف در او ویت اعزام خواه بود.

-

گروههای مدوستم ضتمن دریا ت تذکر برای ادامه فا یت ،ملزم به ر ع نواقص و شترکت در دورههای آموزشتی تکمیلی
میباش .

-

ادامه فا یت گروههای ضفیف م وط به موا قت کمیسیون تبلیغ میباش .

