ت
آنیی انهم کارورزی بلیغ
ماده  -1تعاریف
 -1مبلغ یار :طلبهای که در توانسنجی تبلیغی حائز حداقل رتبه ج (امتیاز  )05شده باشد.
 -2مبلغ راهنما :مبلغ رتبه الف یا ب که با توجه به سوابق و فعالیتهای تبلیغی ،حائز توانایی راهنمایی افرادی که مبلغ یار هستند
میباشد.
ماده  -2به منظور ایجاد و اطمینان ن سبت به شرایط الزم برای ایفای ر سالت تبلیغی طالب ،کلیه طالب دوره کار شنا سی موظفند
دو دوره حداقل ده روزه را در قالب دوره کارورزی تبلیغ به عنوان مبلغ یار زیر نظر مبلغ راهنما به تبلیغ بپردازند.
تبصره  :1طالب خواهر میتوانند مدت زمان مورد نیاز دوره کارورزی تبلیغ را در یک نوبت تبلیغی بگذرانند.
تبصره  :2طالبی که در آزمون توانسنجی تبلیغی جزو رتبه الف قرار میگیرند در صورت تایید گروه علمی تربیتی تبلیغ از شرط گذراندن
دوره کارورزی تبلیغ معاف میباشند.
تبصره  :3زمان برگزاری دورههای کارورزی تبلیغ در چارچوب مقررات اعزام تبلیغی ،تعیین و اجرا میگردد.
تبصره  :4دوره کارورزی تبلیغ به تدریج و بر حسب امکانات مورد نیاز طبق فرایندهای خاص اجرا میشود.
تب صره  :5دورههای کارورزی تبلیغ برای نخبگان آموزشییی ،وهوه،ییی ،فرهنگی یا تبلیغی و یا توانمند در عرصییههای دیگر با ت،ییخیص
گروه علمی تربیتی تبلیغ م،خص و اعالن میگردد.
ماده  -3فرایند دوره کارورزی تبلیغ:
 -1ارائه درخواست اعزام به همراه یکی از مبلغان راهنما به مدیریت ارتباطات و بین الملل (وس از ت،کیل ورونده و کسب حداقل
امتیاز در آزمون توانسنجی)
 -2انجام مراحل اعزام توسط مدیریت ارتباطات و بین الملل
 -3ارائه گزارش تبلیغی توسط مبلغ یار
 -4ارائه گزارش ارزیابی توسط مبلغ راهنما
 -0بررسی و تایید گزارش تبلیغ و گزارش ارزیابی توسط مدیریت ارتباطات و بین الملل
 -6اعالم به معاونت آموزشی نسبت به درج امتیاز الزم در ورونده تحصیلی
ماده  -4مدیریتهای ارتباطات و بین الملل واحدهای آموزشیییی موظفند جدو مبلغان راهنمای هر ک،یییور را حداکیر یک ماه
ویش از موعد ثبت نام اعالم نمایند.
ماده  -5به منظور جبران زحمات مُبلغ راهنما ،معاد هزینه اعزام تبلیغی بابت حداکیر ونج نفر کارورز تبلیغ به وی قابل ورداخت
میباشد.

