فص پنج
ت ا سنج تب ب تبلی
غ
ل م :آنیی انهم و ن ی و ر ه ندی ی
این آییننامه با هدف تسهیل و ایجاد وحدت رویه در مسیر شناسایی و ارزیابی استعدادها و تواناییهای تبلیغی طالب تدوین
شده است.
ماده  -1مراحل توان سنجی و رتبه بندی
مراحل توان سنجی و رتبه بندی تبلیغی به همراه توضیح اجمالی هر مرحله ،تعیین مجری و مهلت زمانی مقرر آن به شرح زیر
میباشد:
 .1تشکیل پرونده
 .1.1تکمیل کاربرگ ثبتنام
طلبه با در دست داشتن گواهی صادره از معاونت آموزشی واحد مبنی گذراندن  05واحد درسی (جزو برنامه) در مقطع
کارشناسی به مدیریت ارتباطات و بینالملل واحد مراجعه و کاربرگ تشکیل پرونده تبلیغی را تکمیل میکند.
مهلت- :

مجری :طلبه
 .2دوره مقدماتی
 .2.1معرفی به معاونت فرهنگیـتربیتی واحد
طلبه برای گذراندن دوره مقدماتی به معاونت فرهنگیتربیتی واحد معرفی میشود.
مجری :مدیریت ارتباطات و بینالملل واحد

مهلت :در فواصل زمانی مشخص

 .2.2برگزاری دوره مقدماتی و صدور گواهینامه
طلبه دوره مقدماتی را با موفقیت به پایان میرساند و گواهینامه مربوطه توسط معاونت فرهنگیتربیتی واحد صادر میشود.
مجری :معاونت فرهنگیتربیتی واحد

مهلت :دو نیمسال تحصیلی پس از 1.2

 .3توانسنجی و رتبه اولیه
 .3.1استعالمها
طی نامههای جداگانهای به معاونتهای آموزش و فرهنگیتربیتی واحد ،دو شرط زیر احراز میشود:
-

گذراندن موفقیتآمیز  05واحد درسی

-

احراز حداقل توانمندی قرآنی مورد نیاز (بر اساس ارزیابی و گواهی واحد مربوطه)

مجری :مدیریت ارتباطات و بینالملل واحد

مهلت :سه روز کاری پس از 1.1

 .3.2برگزاری جلسه مصاحبه
جلسه مصاحبه برگزار و نتیجه و امتیاز حاصله به مدیریت ارتباطات و بینالملل واحد اعالم میشود.
مجری :گروه علمیتربیتی تبلیغ واحد

مهلت :چهارده روز کاری پس از 1.2

 .3.3صدور گواهی رتبه
امتیاز حاصل از مصاحبه با سایر امتیازات طلبه جمع و گواهی رتبه مربوطه به این شرح صادر میشود:
-

طلبه ای که نتواند کمترین امتیاز الزم را کسب کند ،باید در مهلت مقرر توسط گروه مصاحبه (مشروط به این که
کمتر از سه ماه نباشد) نسبت به رفع نواقص و توانمندسازی خود اقدام کند و مجدداً در جلسه مصاحبه حاضر
شود.

-

صدور گواهینامه رتبه «ج» منوط به طی دو نوبت اعزام کارورزی است.

-

صدور گواهینامه رتبه «ب» منوط به کسب امتیاز مربوطه ،احراز حداقل توانمندی قرآنی مورد نیاز رتبه و گذراندن
دوره تکمیلی است.

-

صدور گواهینامه رتبه «الف» منوط به کسب امتیاز مربوطه ،احراز حداقل توانمندی قرآنی مورد نیاز رتبه ،گذراندن
دوره تکمیلی و ورود به مقطع کارشناسی ارشد است.

مجری :مدیریت ارتباطات و بینالملل واحد

مهلت :سه روز کاری پس از 1.1

 .3.3تکرار مصاحبه
طلبه باید در صورت پذیرش در مقطع تح صیلی باالتر یا گذ شت سه سال از زمان م صاحبه قبلی ،مجدداً در جل سه م صاحبه
حاضر شود .امتیاز حاصل جایگزین امتیاز مصاحبه قبلی خواهد شد.
مهلت- :

مجری :طلبه
 .3ارتقای رتبه
 .3.1درخواست ارتقا

گواهیهای رسمی مورد نیاز برای ارتقای رتبه در اختیار مدیریت ارتباطات و بینالملل قرار میگیرد.
مهلت- :

مجری :طلبه
 .3.2ارزیابی مدارک و ارتقا

اصالت ،اعتبار و تاثیرگذاری گواهیهای ارایهشده از سوی طلبه بررسی میشود و امتیاز حاصله به طلبه تعلق میگیرد .در
صورت تامین امتیاز مورد نیاز برای کسب رتبه جدید ،گواهی مربوطه نیز صادر خواهد شد.
مجری :مدیریت ارتباطات و بینالملل واحد

مهلت :ده روز کاری پس از 1.2

تبصره :در هر کدام از مراحل فوق ،استفاده از سامانههای نرم افزاری موجود به عنوان جایگزین مکاتبات اداری مورد تاکید است.
ماده  -2جدول امتیازات
امتیازات حاصل از مصاحبه و امتیازات سایر فعالیتهای طلبه (موضوع گام  1.1ماده پیشین) به این شرح تقسیم میشوند:
حداکثر

حداقل

امتیاز

امتیاز

15

20

15

20

25

0

نظم  /وضعیت ظاهری  /حسن معاشرت

سابقه

15

5

هر ده روز 5/0 :امتیاز (هر دوره حداکثر  1امتیاز  /هر سال حداکثر  1امتیاز)

امتیازات ویژه

25

5

محورهای امتیاز

علمی

اطالعات
مهارتهای تبلیغی

مصاحبه

شرح

توضیحات

تفسیر و معارف قرآن و حدیث ،کالم اسالمی ،تاریخ اسالم (با رویکرد تحلیلی)،
ادیان ،فرق و مذاهب ،تحلیل مسایل سیاسی روز
ارایه یک نمونه کار منبر ،کالسداری ،مناظره ،مربیگری کودک یا هر حوزه تبلیغ

پیش از مصاحبه ارایه و توسط گروه بازبینی شود / .به زبان

تخصصی دیگر به صورت تصویری (یا حضوری با تشخیص گروه علمی تبلیغ) /

فارسی یا همراه با ترجمه در زمان مصاحبه (در صورت

قدرت بیان /توانایی برقراری ارتباط موثر

صالحدید گروه)

نظم

بنا به گواهی مراجع مورد تایید اداره کل امور مبلغان و
دانشآموختگان

دورههای تخصصی تبلیغ :هر دوره  2امتیاز
توانایی تبلیغ به زبان عربی (غیرعربزبانها) 1 :امتیاز
توانایی تبلیغ به زبان خارجی (به جز زبان مادری) 2 :امتیاز
فعال فرهنگی ممتاز 2 :امتیاز
فعال پژوهشی رتبه «الف» 2 :امتیاز
حفظ قرآن 0 :امتیاز حفظ کل 1 ،امتیاز حفظ  20جزء 1 ،امتیاز حفظ  25جزء
و  2امتیاز حفظ  0جزء
حفظ نهج البالغه یا صحیفه سجادیه 1 :امتیاز حفظ کل 1 ،امتیاز حفظ دو سوم
و  2امتیاز حفظ یک سوم

مجموع امتیاز  05به باال تا  :255رتبه «الف»
مجموع امتیاز  05به باال تا  :05رتبه «ب»
مجموع امتیاز  05تا  :05رتبه «ج»

بر اساس گواهینامه معتبر از مراکز مربوطه

تبصره  :1افرادی که حائز امتیاز پایین تر از  05شوند ،به عنوان مبلغ شناخته نمیشوند.
تب صره  :2ک سب حداقل امتیاز در هر محور الزامی ا ست و در غیر این صورت ،فرد حتی با ک سب امتیاز باال در محورهای دیگر،
نمیتواند رتبه تبلیغی دریافت کند.
ماده  -1مبلغ نخبه
آن دستتتته از مبلغانی که «دارای اثرگذاری و توانایی ویژه» در یک یا چند عرصتتته تبلیغی از قبیل «تبیین عالمانه دین»« ،ارایه
الگوی اخالقی و انقالبی»« ،جریانسازی و بسیج مردمی»« ،پرورش مومنان متدین انقالبی» و «تربیت و هدایت مبلغین» باشند« ،مبلغ
نخبه» نامیده میشوند.
تب صره :طالبی که واجد شرایط دریافت عنوان «مبلغ نخبه» با شند ،تو سط گروه علمیتربیتی تبلیغ یا مدیریت ارتباطات و بینالملل
شناسایی و از سوی رییس واحد آموزشی به کمیسیون تبلیغ معرفی می شوند و کمیسیون پس از بررسی و احراز شرایط مراتب را
تایید میکند.
ماده  -2مبلغان نخبه بنا به منابع و ظرفیتهای در د سترس و در چارچوب سیا ستها و م صوبات کمی سیون تبلیغ و بنا بر
ضوابط مربوطه ،از فرصتها و تسهیالت آموزشی ،پژوهشی ،تبلیغی و رفاهی ویژه برخوردار خواهند شد.

