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 مبانی 

 

رفتارهای هر فرد یا سازمانی ، برخاسته از اندیشه ها ، مبانی و تفکررات اوسرت. سرال هرا بره واسرطه رسرو  فرهنرر مرنحک وررا و تکنوکراتیسرم 

مادیرات و امکانرات گردیرده برود، ترا جرایی کره سرخن گفرتن از ارزش هرا و جرذا برر مبنرای فرهنگی ، مبنای جذا و اجرای کارهرای فرهنگری ، 

اصول و اندیشه ، صرفا یک نظریه و کار نشدنی تلقی مری شرد کره بررای برن بسرت شرکنی ، نیراز بره یرک عملیرات انتحراری فرهنگری مبتنری برر 

و کارخانره انسران سرازی دوران دفراع مقردس را مجرددا بنرا ن راده و اصول وارزش های اصیل اسالم و دفاع مقدس بود کره بتوانرد دانشرگاه جنرر 

 ریل فعالیت های فرهنگی را به خک اصیل خود بازگرداند.

این امر ممکن نبود مگر با ارائه یک الگوی عملی بره جوانران مجاهرد عرصره فرهنرر و جنرر نررم لرذا برنامره ریرزی هرای رزم بررای اجررای یرک 

فرهنگری نظرامی میقرات طراحری گردیرد، ترا قردمی کوررک در عرصره  انی انجرام گرفرت و رزمرایش هرای علمریطرح فرهنگی بر اساس همان مب

 ج اد کبیر و همچنین تربیت مدیران انقالبی بر پایه دودوه های امامین انقالا برداشته باشیم.

رمانردهی معظرم کرل قروا حاررت امرام خامنره ف« جنرر نررم » در لبیرک بره فرمران مقابلره برا « رزمایش فرهنگری » رزم به بیان است ، عبارت 

 طراحی گردیده است. )مدظله العالی(ای

...بروید سراغ کارهای نشدنی تا بشود، تصمیم بگیرید بر برداشتن کارهای سنگین تا بردارید

...جنگ جنگ اراده هاست، در این جنگ آن کس پیروز است که عزم و اراده اش قوی تر باشد

...هرجا انقالبی عمل کردیم ، نتیجه مطلوب حاصل شده است

... جوان های امروز اگر از جوان های اول انقالب و دفاع مقدس جلوتر نباشند عقب تر نیستند

...امکانات مبنای عمل، تصمیم گیری و جذب افراد نمی باشد

...خدای جنگ و دفاع مقدس ، خدای اردو ها هم هست

...ان المحب لمن یحب مطیع 
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 اهداف 
  

 

و ش دا ، نیازمند گذشت زمان و هماهنگی دیگر ن ادهای متصدی  )علی م السالم(دستیابی به اهداف فوق ، عالوه بر اخالص ، توکل و عنایت خداوند و نیز اهلبیت

ه فرهنر در کشور میباشد که بحمدهلل طی سال های اخیر این هماهنگی بسیار بیشتر شده که این خود نوید بخش حاور جوانان مومن متع د در بدن

 مدیریتی و اجرایی کشور در گام دوم انقالا اسالمی می باشد.

 

تربیت مدیران انقالبی و جهادی در مسیر انقالب اسالمی

تغییر ریل فعالیت های فرهنگی در کشور

ارتقا کمی و کیفی تشکل های حوزوی و دانشجویی علی الخصوص بسیج

اثبات عملی شیوه فعالیت فرهنگی مبتنی بر اندیشه های امامین انقالب

تغییر استاندارد های فعالیت های فرهنگی در سطح کشور

رفتار سازی مفاهیم اساسی نیروی تراز انقالب اسالمی

ارائه الگوی عملی موفق از یک فعالیت فرهنگی کشوری در سطح خواص

تبیین و مطالبه مفاهیم و ارزش های مغفول انقالب اسالمی 

شجوییارائه نقشه راه علمی و عملیاتی  برای فعالیت های سالیانه تشکل های حوزوی و دان

کم کردن فاصله علم و عمل در بین جوانان مومن انقالبی 

ایجاد ارتباط تنگاتنگ طالب و  دانشجویان در راستای وحدت حوزه و دانشگاه

تربیت و تزریق اساتید جوان انقالبی به بدنه اساتید انقالبی کشور

ارائه الگوی شبکه سازی نرم با محوریت بسیج طالب و دانشجویی

یایجاد زمینه ارتباط گیری جهت استمرار فعالیت های بلند مدت درطول سال تحصیل
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 مخاطب

 دانشگاه های کشور 

 

 حوزه های علمیه سراسر کشور)سطح یک(

 

 

 

 مخاطب هدف 

 نیرا سرتیبایاسرت و م یدر امرور فرهنگر ییو هرم صردا یمشرترک و هرم آهنگر اتیرعمل ازمنردیدر سطح کشور ، ن یساز انیجر نکهیبا توجه به ا

 یگفتمران نقرش اساسر نیرا جرادیدر ا یپراکنردگ زیرو ن یالگرو پررداز ،ینخبگران یلذا سه اصل  همراه سراز دیدرآ جینوا به صورت گفتمان والب و را

 .باشدیم جیاستان ها با تمرکز بر بس یمرکز یدانشگاه هاو  حوزه ها یفرهنگ نیرو مخاطب طرح ، فعال نیا ازخواهد داشت، 

انواع دانشگاه

دولتی

فرهنگیانسراسری

صنعتیفنی حرفه ای

علوم پزشکی

پیام نورآزاد اسالمیغیرانتفاعی

حضوری

نیمه حضوری

علمی کاربردی

انواع طالب

حوزه های علمیه کشور

دارای تحصیالت 

متوسطه اول

دارای تحصیالت 

متوسطه دوم

دارای تحصیالت 

دانشگاهی

  دارای تحصیالت متوسطه اولطالا  

o  4حداقل اتمام پایه  

o  سال 19حداقل سن  

o  سال 22حدکثر سن  

  دارای تحصیالت متوسطه دومطالا  

o  3حداقل اتمام پایه  

o  سال 24حداکثر سن  

  دارای تحصیالت دانشگاهیطالا  

o 2حداقل اتمام پایه  

o  سال 24سن حداکثر  
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 استان  31با رعایت پراکندگی در  با اولویت بندی زیر دانشگاه اصلی کشور 160فعالین فرهنگی دانشجویی  

 

 

 استان 31با رعایت پراکندگی در  فعالین فرهنگی طالب حوزه های علمیه کشور با اولویت بندی زیر

 

 مالک گزینش

»  اریرمرالک و مع نیمبنرا برارتر نیرا برر .عمرل اسرت اندیرتحقر  هردف در م یشرط اساس کیو اصول ،  اریمع نشیر نیمخاطب یفیحاور ک یبرا

بره  یبعرد یارهرایمع.اسرت زانیرعز نیدر دسرت همر یامرور فرهنگر هیردر نظر گرفته شده است، ررا کره رشرته کل« فرد  ندهیآ ای یفعل تیمسئول

 .  ابندی یراه م شی، به رزما جیبس نیو مشورت مسئول یشده با هماهنگ نشیو افراد گز یابی، ارز ذیل بیترت

دانشگاه 

فرهنگیان 

دانشگاه 

فنی و حرفه ای

دانشگاه 

سراسری

دانشگاه علوم 

پزشکی

دانشگاه آزاد

دانشگاه 

پیام نور

دانشگاه 

صنعتی

نفر2هر دانشگاه 
نفر12هر استان ( به طور میانگین)

نفر28استان تهران + 
جمعا 

نفر400

 اولویت اول

 اولویت دوم

استان اصفهان

نفر20

سایر استان ها

نفر90

استان تهران

ففر20

استان خراسان 

رضوی

نفر20

استان قم

نفر50
نفر 200جمعا   
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 شرکت کنندگانتقسیم بندی 

 یعریطب یاخرتالف سرطح شررکت کننردگان امرر ،مخاطرب و گسترده استان  یبا توجه به پراکندگ

 یارهرایبرر اسراس مع سرتیبایآمروزش هرا ، م یفریبرار برردن سرطح ک یبرا بنابراینباشد  یم

،  ازیرگشرته و متناسرب برا هرر سرطح و ن یدسرته بنرد زیرو ن یتر ، افرراد سرطح  بنرد  یدق

 اریتوانرد ترا حرد بسر ی، مر ذیرل یارهرایمع بیرارائره گرردد. ترک یو رفتار یمعل یآموزش ها

 امر باشد. نیا یراه گشا یادیز

 

 کالس های آموزشی تقسیم بندیمالک 

 

مسئولیت
قوت شخصیتی 

الف

قوت شخصیتی 

ب

قوت شخصیتی

ج

فرمانده و جانشین

(حوزه و پایگاه)

فرهنگی ، آموزش

و تحلیل و بررسی

سایر مسئولیت ها

مسئولیت 

اثرگذار تر

سابقه اجرایی 

حوزوی و 

دانشجویی

میزان دغدغه 

فرهنگی 

وضعیت 

تحصیلی

آزمون 

تشریحی

آزمون 

چهارگزینه ای

سابقه حضور 

در دوره های 

مرتبط

معیار تفکیک 

کالس ها

معیار تفکیک 

ساختار تعاملی
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 مالک تقسیم بندی ساختار تعاملی 

 

 الگوی های اثر گذاری

آورده شرده و  گریکردیترومم برا  میو تعلر هیرتزک زیرو عمرل و ن مرانیهمواره ا میدر قرآن کر

آنچره کره علرم را بره عرصره ظ رور و  یعنریمقدم شمرده شده اسرت.  میبر تعل هیهمواره تزک

 یفرهنگر شیرزمرا در .اسرت یاسرالم یرسراند، صرفات نراا انسران یخود مر ییبروز و کارا

علرم قررار  عیررف یو اسراس بنرا هیربره عنروان پا یاسرالم یرزم انسران یها یژگی، و قاتیم

بررر آن  التیو تشررک تیریمررد ت،یررترب تیرربررا محور ییمحترروا یامرروزش هررا هیررگرفترره و کل

امرروز جامعره و  ازیربرا توجره بره ن شیرزمرا ییمحتروا یآموزش هرا لذا.اصول بنا شده است

و  تیریمررد ت،یرردر سرره حرروزه ترب یبرره جامعرره اسررالم یعبررور از مرحلرره دولررت اسررالم

 .خواهد بودذیل  موارد،  یو محور رفتار ساز دهیگرد یطراح التیتشک

 محور های آموزش محتوایی

 

 

دسته مشترک

تشکیالت

استان تحصیل

نوع

حوزه و دانشگاه

رفتاری 

سازی

آموزش 

محتوایی

روتربیت نی

انقالب 

اسالمی

تربیت

مدیریت و 

تشکیالت
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 محور های رفتار سازی

 

در عرصره دوره هرا و آمروزش هرای تربیرت نیررو در برین دوره هرای مختلرف کشرور میباشرد. گررره تقریبرا  ی گمشردهرفتارسازی یکی مقوله هرا

تره و از پرداخ« تعلریم» ولره و اسرتمرار پیردا کررده ولری عمردتا خواسرته یرا ناخواسرته صررفا بره مقشرده ایجاد  «تربیت» تمامی دوره ها با عنوان 

 تربیت که هدف اولیه و ابتدایی دوره بوده اند ، فاصله گرفته اند.

در این میان ، در رزمایش های فرهنگری میقرات سرعی شرده اسرت در کنرار اسرتفاده از تمرام نقراط قروت دیگرر دوره هرا خصوصرا در زمینره هرای 

عنروان یکری از دو رکرن برنامره در کنرار مف روم تعلریم و آمروزش محتوایی و معرفتی ، موضوع م م تربیت نیرز بسریار پرر رنرر دیرده شرود و بره 

 لحاظ گردد.

، مروارد فروق الرذکر خواهرد برود کره تمامرا بره واسرطه حارور عناصرر کیفری  10موضوعات هدف در برنامه رفتارسازی عملری در رزمرایش میقرات 

 .رکن تربیتی رزمایش ، کادر طلبه و دانشجویان آن میباشد انقالبی و به واسطه ارتباط و زیست با این افراد حاصل می گردد. لذا م م ترین

رفتار 

سازی

ما 

می توانیم
اراده 

پوالدین
سختی 

پذیری

حریت

تاب 

مندی

نظم

توحید 

عملی

خود 

نظارتی

پرکاری

رفاقت 

اسالمی
غیرت 

قناعت و ساده دینی

زیستی

مسئولیت 

پذیری

ایثار

صبر

آرمان 

گرایی

تفکر و 

خالقیت

صداقت

شجاعت

توکل

نشاط

معنویت

والیت 

پذیری
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 مختصات عملیاتی

 توضیحات ضروری شرکت کنندگان

 «بسم را الش دا و الصدیقین » 

 شرکت کننده گرامی

 سالم علیکم...                   

ر ابترردا برره صررورت اجمررالی و دبررا رزمررایش علمرری فرهنگرری و نظررامی میقررات )در  مرروارد ذیررل بررا هرردف آشررنایی هرررره بیشررتر شررما

ره هررای ادامرره برره صررورت تفصرریلی( تنظرریم گردیررده اسررت و انتظررار مرری رود بررا توجرره برره تفرراوت بسرریار زیرراد شرررایک ایررن دوره بررا دو

یش از پیشرراپ  مرسرروم کشرروری ، کلیرره مرروارد را برره صررورت تفصرریلی بررا دقررت مطالعرره و کررامال آگاهانرره در دوره حاررور ب ررم رسررانید.

 اری و همکاری شما کمال تشکر و قدردانی را داریم.صبر ، بردب
 

 خالصه آیین نامه

  ری و روز در دانشررگاه افسرر 11برره مرردت  1401تیرمرراه  30الرری  1401تیرمرراه 20از ترراری   10رزمررایش علمرری فرهنگرری میقررات

 تربیت پاسداری امام حسین )ع( ت ران برگزار می گردد.

  یررل مرری باشررد و همچنررین تکم  30003218از طریرر  پیامررک برره  جو + اس  ن " "" دانش  ثبررت نررام اولیرره دانشررجویان بررا ارسررال

اطالعررات از طریرر  لینررک ثبررت نررام کرره از طریرر  پیامررک برررای شررما ارسررال مرری گررردد ضررروری مرری باشررد لررذا عرردم تکمیررل 

 اطالعات بمنزله انصراف  می باشد.

  مررری باشرررد و همچنرررین تکمیرررل   30003218از طریررر  پیامرررک بررره  " طلب     + اس  ن " "ثبرررت نرررام اولیررره طرررالا برررا ارسرررال

اطالعررات از طریرر  لینررک ثبررت نررام کرره از طریرر  پیامررک برررای شررما ارسررال مرری گررردد ضررروری مرری باشررد لررذا عرردم تکمیررل 

 اطالعات بمنزله انصراف  می باشد.

 150هررزار تومرران مرری باشررد کرره فقررک  765، حرردود   1401براسرراس قیمررت هررای اردیب شررت مرراه  هزینرره تمررام شررده هررر فرررد 

 هزار تومان از شما برادران گرامی دریافت می شود و مابقی هزینه ها توسک موسسه میقات تأمین می گردد.

 جویی دریافررت دانشررجویان مرری بایسررت معرفرری نامرره کتبرری خررود را از طریرر  بسرریج دانشررجویی یررا دیگررر تشررکل هررای دانشرر

مررایش نمرروده وبررا ذکررر مرروارد و شرررایک ذیررل ارسررال فرماینررد ، عرردم ارسررال معرفرری نامرره برره منزلرره انصررراف از حاررور در رز

خواهررد بررود. همچنررین طررالا مرری بایسررت معرفرری نامرره کتبرری خررود را از طریرر  بسرریج طررالا یررا مدرسرره علمیرره دریافررت 

مررایش ، عرردم ارسررال معرفرری نامرره برره منزلرره انصررراف از حاررور در رزنمرروده وبررا ذکررر مرروارد و شرررایک ذیررل ارسررال فرماینررد 

 خواهد بود.

  می باشد. 1401خرداد  17خرداد  تا  2م لت ارسال معرفی نامه  از 

 .ایاا و ذهاا به محل برگزاری دوره بر ع ده خود افراد می باشد 

  ر د 16:30رفت لررذا تررا قبررل از سرراعت تیررر مرراه صررورت خواهررد پررذی 20روز دوشررنبه  17:00پررذیرش در دوره فقررک تررا سرراعت

 محل دوره حاور ب م رسانید لذا تحت هر شرایک از پذیرش افراد بعد از زمان مقرر معذوریم.

 ان مرری ت یرره لبرراس کامررل نظررامی ) لبرراس، پرروتین سرراق بلنررد بنررد دار ،  جرروراا نظررامی ، گتررر و. ...( برع ررده شرررکت کننرردگ

اس دوره ، دیجیتررال سرربز )رسررمی بسرریج( برروده و  اسررتفاده  از هرگونرره لبرر باشررد.لباس نظررامی در نظررر گرفترره شررده برررای

 های دیگر نظامی ممنوع میباشد.

 یکرری  همررراه داشررتن لرر  تررا ، تبلررت، دوربررین عکاسرری، فلررش ، رم و ممرروری، رکرروردر و  هرگونرره وسررایل ارتبرراطی و الکترون

اهررد داشررت، لررذا نگرانرری در برراا امتحرران ، ممنرروع میباشررد. برررای شرررایک خرراص امکرران دسترسرری برره اینترنررت وجررود خو

 انتخاا واحد و مسائلی از این قبیل وجود نخواهد داشت.

 کلیات

فسررری روز در دانشررگاه ا 11برره مرردت  1401تیرمرراه  30الرری  1401تیرمرراه 20از ترراری   10رزمررایش علمرری فرهنگرری میقررات  .1 ماده

 و تربیت پاسداری امام حسین )ع( ت ران برگزار می گردد

میقررات تلفیقرری از برنامرره هررای آموزشرری و فرهنگرری در قالررب نظررامی اسررت کرره بررا هرردف رفتررار سررازی )فررردی رزمررایش  .2 ماده

 وتشکیالتی( برگزار میگردد.
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ایررن دوره مخررتم فرمانرردهان و اعاررای شررورای مرکررزی پایگاه ررای بسرریج دانشررجویی و طررالا یررا فعررالین دیگررر  .3 ماده

 تشکل ای دانشجویی و حوزوی است.

 راه های ارتباطی :  .4 ماده

 ( 144و  145)داخلی  025 – 37008موسسه  :   تلفن ثابت 

  : 09120951345تلفن همراه امور دانشجویی  

  : 09120951347تلفن همراه امور طالا 

 اطالع رسانی ، ثبت نام ، گزینش و انصراف

 شود.آخرین تغییرات و کلیه اطالعیه های رزمایش در  وا سایت و کانال ایتا موسسه به آدرس زیر اعالم می .5 ماده

 http://miqat.ir 

 https://eitaa.com/miqat_ir 

سررالمت جسررمی از الزامررات شرررایک شرررکت کننرردگان در دوره میباشررد، لررذا در صررورتیکه شرررایک    جسررمی ترران  بررا  .6 ماده

 شرایک رزمایش تطاب  رزم را ندارد به هیچ وجه اقدام به ثبت نام نفرمائید.

هررزار تومرران مرری باشررد کرره فقررک  765، حرردود   1401براسرراس قیمررت هررای اردیب شررت مرراه  هزینرره تمررام شررده هررر فرررد .7 ماده

 هزار تومان از شما برادران گرامی دریافت می شود و مابقی هزینه ها توسک موسسه میقات تأمین می گردد. 150

مرری باشررد و همچنررین   30003218از طریرر  پیامررک برره  " اس  ن "" دانش  جو + ثبررت نررام اولیرره دانشررجویان بررا ارسررال  .8 ماده

تکمیررل اطالعررات از طریرر  لینررک ثبررت نررام کرره از طریرر  پیامررک برررای شررما ارسررال مرری گررردد ضررروری مرری باشررد لررذا عرردم 

 تکمیل اطالعات بمنزله انصراف  می باشد.

اشررد و همچنررین تکمیررل مرری ب  30003218از طریرر  پیامررک برره  " طلب    + اس  ن " "ثبررت نررام اولیرره طررالا بررا ارسررال  .9 ماده

اطالعررات از طریرر  لینررک ثبررت نررام کرره از طریرر  پیامررک برررای شررما ارسررال مرری گررردد ضررروری مرری باشررد لررذا عرردم تکمیررل 

 اطالعات بمنزله انصراف  می باشد.

 مرورگر به روز شده کروم اقدام به ثبت نام نمایید. –ج ت تکمیل اطالعات ترجیحا از طری  ویندوز  .10 ماده

مرری   1401خرررداد  15یکشررنبه  )صرربح( روز 07:00اولیرره )ارسررال پیامررک(در رزمررایش سرراعت  آخرررین زمرران ثبررت نررام .11 ماده

 باشد. این زمان به هیچ عنوان تمدید نمی گردد.

مررالک هررای اصررلی در گررزینش، مسررئولیت هررای فرررد، سررواب  اجرایرری ، ترروان جریرران سررازی، مطالعررات ، آزمررون  .12 ماده

 ذا در ثبت این اطالعات دقت رزم را داشته باشید.تشریحی  و احراز دودوه مندی فردی ایشان میباشد. ل

رفا صرر 1401خرررداد  25بررا ارسررال پیامررک در روز  ر ارشررنبه  10اعررالم نتررایج ن ررایی پذیرفترره شرردگان رزمررایش میقررات  .13 ماده

 میباشد. 30003218از سرشماره 

 می باشد.  1401تیر  5یکشنبه  12:00م لت انصراف حداکثر تا ساعت  .14 ماده

ت اوطلبررین و پررذیرش محرردود افررراد و نیررز عرردم امکرران جررایگزینی افررراد پرر  از اتمررام م لرربررا توجرره برره حجررم زیرراد د .15 ماده

 تیررر مرراه(، برره هرریچ عنرروان امکرران انصررراف وجررود نرردارد لررذا برنامرره ریررزی هررای رزم را ج ررت حاررور داشررته 5انصررراف)

 باشید.

وجررب هرردر رفررت سرر میه عرردم شرررکت در رزمررایش برردون اطررالع قبلرری و یررا اعررالم انصررراف بعررد از ترراری  مررذکور، م .16 ماده

 دیگررر افررراد، هرردر رفررت بیررت المررال و موجررب ضررمان شرررعی میباشررد برردی ی اسررت وجرره ثبررت نررام ایررن افررراد برره هرریچ عنرروان

 عودت داده نخواهد شد.

ده یررا انصررراف خررود را در م لررت مجرراز ثبررت نمررو هزینرره ثبررت نررام  افرررادی کرره در گررزینش رزمررایش پذیرفترره نشررده انررد .17 ماده

نررام  فقررک از طریرر  شررماره شرربا ثبررت شررده در حررین ثبررت  1401تیررر  8ن سرراعت اداری روز ر ارشررنبه انررد . حررداکثر تررا پایررا

از طریرر  بانررک مرکررزی پایررا مرری گررردد. لررذا درصررورت ثبررت اشررتباه شررماره شرربا، عواقررب و مشررکالت عررودت وجرره برره ع ررده 

 فرد می باشد.

 اشد.می ب 1401تیر 7زمان اعالم پذیرش نفرات ذخیره  رزمایش ، سه شنبه   .18 ماده

https://eitaa.com/miqat_ir
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کلیرره شرررکت کننرردگان در رزمررایش، توسررک حفاظررت اطالعررات سررازمان بسرریج دانشررجویی و بسرریج طررالا برره صررورت  .19 ماده

متمرکررز اسررتعالم خواهنررد شررد و بررا توجرره برره مالحظررات امنیترری دانشررگاه امررام حسررین، از پررذیرش افرررادی کرره صررالحیت 

 (پیامک به افراد اطالع رسانی خواهد شد.ایشان تأیید نگردد معذوریم. )در صورت عدم تأیید صالحیت، از طری  

 معرفی نامه ثبت نام

دانشررجویان مرری بایسررت معرفرری نامرره کتبرری خررود را از طریرر  بسرریج دانشررجویی یررا دیگررر تشررکل هررای دانشررجویی  .20 ماده

ر در دریافررت نمرروده وبررا ذکررر مرروارد و شرررایک ذیررل ارسررال فرماینررد ، عرردم ارسررال معرفرری نامرره برره منزلرره انصررراف از حاررو

 خواهد بود. رزمایش

د طررالا مرری بایسررت معرفرری نامرره کتبرری خررود را از طریرر  بسرریج طررالا یررا مدرسرره علمیرره دریافررت نمرروده وبررا ذکررر مرروار .21 ماده

 و شرایک ذیل ارسال فرمایند ، عدم ارسال معرفی نامه به منزله انصراف از حاور در رزمایش خواهد بود.

 

 می باشد. 1401خرداد  17خرداد  تا  2م لت ارسال معرفی نامه  از  .22 ماده

 

 

 نحوه ارسال معرفی نامه: .23 ماده

   :37848079-025فک  به شماره   

  ارسال تصویر اسکن شده معرفی نامه  از طری  پیام رسان ایتا به شناسه@miqat_info 

 .تذکر:به همراه داشتن اصل معرفی نامه در حین پذیرش ضروری می باشد 

 
 

 صورت گروهی  شامل موارد: به  10معرفی نامه اعاای شرکت کننده در رزمایش میقات  .24 ماده

 نام و نام خانوادگی کامل فرد 

 کد ملی 

 عنوان مسئولیت فعلی ایشان 

 )عنوان مسئولیت سال آینده ایشان)در صورتی که مشخم شده باشد 

 با سربرگ رسمی و به همراه تاری  ، شماره نامه ، اماا ، م ر و شماره تماس مسئول تشکل باشد 

i. ه توسک حوزه بسیج ، م ر تشکل ضروری نمی باشد.تذکر: معرفی نامه های صادر شد 

 

 معرفرری نامرره برره صررورت گروهرری ارسررال شررودا  یعنرری تمررامی افررراد تشررکل در یررک معرفرری نامرره ثبررت گررردد.  همچنررین  .25 ماده

  ذکر نام دانشگاه یا مدرسه علمیه در معرفی نامه گروهی الزامی میباشد.

 

 نکات قبل از شروع رزمایش
 

شرردگان در جلسررات مجررازی برررخک ) پرریش دوره رزمررایش(  ضررروری مرری باشررد کرره زمرران آن شرررکت تمررامی پذیرفترره  .26 ماده

 به شرح ذیل می باشد:

  : (15:00الی  14:00)پنجشنبه راس ساعت  26/03/1401جلسه توجی ی 

  :(15:00الی   14:00)پنجشنبه راس ساعت  02/04/1401کالس محتوایی 

  :(15:00الی   14:00)پنجشنبه راس ساعت  09/04/1401کالس محتوایی 

 ایاا و ذهاا به محل برگزاری دوره بر ع ده خود افراد می باشد. .27 ماده
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بسرریار زیرراد رزمررایش، ترروان مارراعفی ج ررت فشررردگی برنامرره ریررزی شررده باتوجرره برره شرررایک ویررژه دوره و خسررتگی و  .28 ماده

ضررروری مرری  شرررکت فعررال در کررالس هررا و برنامرره هررا نیرراز مرری باشررد لررذا ایجرراد و حفررر آمررادگی روحرری، جسررمی و فکررری

 باشد.

رنامرره دقیقرره ورزش روزانرره را در ب 5یکرری از نیرراز هررای دوره ، آمررادگی جسررمی اسررت لررذا از همررین امررروز حتمررا حررداقل  .29 ماده

 خود قرار دهید.

 همراه داشتن داروهای مورد نیاز هر فرد، بر ع ده شرکت کنندگان می باشد. .30 ماده

 16:30رت خواهررد پررذیرفت لررذا تررا قبررل از سرراعت تیررر مرراه صررو 20روز دوشررنبه  17:00پررذیرش در دوره فقررک تررا سرراعت  .31 ماده

 در محل دوره حاور ب م رسانید لذا تحت هر شرایک از پذیرش افراد بعد از زمان مقرر معذوریم.

تیررر مرراه(، امکرران پررذیرش و  20صرربح روز دوشررنبه ) 05:00شرراهللاهلل بررا همرراهنگی هررای صررورت گرفترره ازسرراعت  ان .32 ماده

 اسکان افراد م یا میباشد.

همرررراه داشرررتن خرررودروی شخصررری امکررران ورود خرررودرو بررره پادگررران وجرررود نداشرررته و مررری بایسرررت در در صرررورت  .33 ماده

 پارکینر دانشگاه در جلوی درا وروردی پارک گردد.

 موقعیت دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین )ع( ت ران بر روی نقشه : .34 ماده

   :نرم افزار نشانiEL9https://nshn.ir/sbvSQyVx 

 

 

 

ایسررتگاه  2نزدیررک ترررین ایسررتگاه مترررو برره دانشررگاه افسررری و تربیررت پاسررداری امررام حسررین)ع( ت ررران: خررک .35 ماده

 فرهنگسرا

 :مسیر رسیدن از فرهنگسرا 

o :ع(ایستگاه فرهنگسرا، مقصد ایستگاه دانشگاه امام حسین اتوبوس: مبدا( 

o : ع(مقصد دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین  تاکسی خطی( 

ز ادر برردو ورود در هنگررام پررذیرش، تع ررد نامرره ی پایبنرردی برره تمررامی مررواد و بنررد هررای ذکررر شررده )آخررر توضرریحات(  .36 ماده

 کلیه شرکت کنندگان به صورت کتبی اخذ خواهد شد.

 مدارک و لوازم مورد نیاز

ننرردگان بلنررد بنررد دار ،  جرروراا نظررامی ، گتررر و. ...( برع ررده شرررکت کت یرره لبرراس کامررل نظررامی ) لبرراس، پرروتین سرراق  .37 ماده

 می باشد.

س لبرراس نظررامی در نظررر گرفترره شررده برررای دوره ، دیجیتررال سرربز )رسررمی بسرریج( برروده و  اسررتفاده  از هرگونرره لبررا .38 ماده

 های دیگر نظامی ممنوع میباشد.

 لیه افراد قرار خواهد گرفت.ج ت یادداشت برداری از محتوای دوره ، امکانات رزم در اختیار ک .39 ماده

 لوازم فردی مورد نیاز  هر فرد در رزمایش میقات: .40 ماده

 قرآن جیبی 

 )لباس نظامی مصوا )الزامی 

 )پوتین مشکی ساق بلند بندی )الزامی 

 ماسک و موارد رزم ب داشت فردی 

 مسواک و خمیردندان 

https://nshn.ir/sbvSQyVx9iEL
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 وسایل حمام 

 رفیه 

 شانه 

 )قاش  و لیوان فلزی ) نشکن 

 ن  و سوزن 

 داشتن اصل مدارک ذیل ج ت ورود به دانشگاه و پذیرش الزامی میباشد :همراه  .41 ماده

 )اصل کارت ملی  )الزامی 

 )اصل کارت دانشجویی یا طلبگی )الزامی 

 )دفترره بیمه درمانی )الزامی 

 )اصل معرفی نامه گروهی ) الزامی 

 نکات حین رزمایش

 آموزشی(  با لباس نظامی ضروری می باشد.حاور تمامی افراد در کلیه برنامه های رزمایش )حتی کالس های  .42 ماده

 امکان مرخصی در طول دوره ولو به صورت ساعتی ) حتی ساکنین ش ر ت ران ( وجود نخواهد داشت. .43 ماده

( ،  )ع(بررا توجرره برره حساسرریت هررای نظررامی بسرریار زیرراد محررل برگررزاری رزمررایش )دانشررگاه افسررری امررام حسررین  .44 ماده

نررون کررل طررول دوره برره هرریچ وجرره امکرران پررذیر نمرری باشررد، لررذا از هررم اکاسررتفاده از تلفررن همررراه )سرراده و هوشررمند(  در 

 برنامه ریزی و اطالع رسانی رزم را به خانواده، دوستان و همکاران داشته باشید.

لررذا   امکرران برقررراری تمرراس ضررروری برره صررورت بسرریار محرردود و تن ررا در شرررایک خرراص وجررود خواهررد داشررت .45 ماده

 اشید.یاز خود را قبل از شروع رزمایش یادداشت نموده  و  به همراه داشته باطالعات و شماره های ضروری و مورد ن

همرررراه داشرررتن لررر  ترررا ، تبلرررت، دوربرررین عکاسررری، فلرررش ، رم و ممررروری، رکررروردر و  هرگونررره وسرررایل ارتبررراطی و  .46 ماده

 الکترونیکی  ممنوع میباشد.

 برراا امتحرران ، انتخرراا واحررد برررای شرررایک خرراص امکرران دسترسرری برره اینترنررت وجررود خواهررد داشررت، لررذا نگرانرری در .47 ماده

 و مسائلی از این قبیل وجود نخواهد داشت.

وجرره تمرراه قبررل شررروع دوره انجررام میشررود و بررا  3بررا توجرره برره اینکرره مکاتبرره ج ررت دعرروت از اسرراتید هرسرراله تقریبررا  .48 ماده

 برره مشررخم نبررودن برنامرره برخرری اسرراتید در آن ترراری  و نرردادن جررواا قطعرری مبنرری بررر حاررور در رزمررایش، امکرران

ه درصررد برنامرر 90تررا  85جابجررایی یررا تغییررر اسرراتید وجررود خواهررد داشررت لکررن بنررا برره تجربرره هرسرراله انشرراهللاهلل حرردود 

 درصد خواهد بود انشاهللاهلل. 15تا  10اعالمی به وقوع خواهد پیوست و تغییرات در حد 

ودر صررورت عرردم در نشسررت و همررایش هررای ایررن دوره از اسرراتید درجرره اول در هررر موضرروع دعرروت برره عمررل آمررده  .49 ماده

 امکان حاور آن ا ، اساتید رتبه های بعدی مورد استفاده قرار می گیرند.

 برنامه های آموزشی در قالب های همایش ، کالس های تخصصی و نشست برگزار میگردد. .50 ماده

ی یکرری از برنامرره هررای بسرریار مفیررد و پررر اسررتقبال هرسرراله ، گعررده هررای تخصصرری شرربانه میباشررد کرره جررزو برنامرره هررا .51 ماده

شرری رزمررایش محسرروا گشررته و شرررکت فعررال کلیرره افررراد در ایررن برنامرره همچررون کالسرر ا و همایشرر ا ، ضررروری آموز

 میباشد.

یررات و حاررورکلیه افررراد در برنامرره هررای فرهنگرری ) اردوی بازدیررد از دسررتاورد هررا وگلررزار شرر دا ، ورزش صرربحگاه ، ه .52 ماده

 ..( الزامی می باشد.

 یررف ویررژه در محررل رزمررایش ، در صررورت تمایررل وجرره کررافی برره همررراهبررا توجرره برره برگررزاری نمایشررگاه کترراا بررا تخف .53 ماده

 داشته باشید. )دستگاه کارت خوان نیز موجود میباشد(.

حاررور کلیرره افررراد در برنامرره هررای نظررامی شررامل: زنرردگی در شرررایک سررخت ،سررالح کشرری ،میرردان تیررر ،میرردان  .54 ماده

انررال کن ،اسررتتار و اختفاهلل،جنررر شرر ری ،عبررور از موانع)خرراکی وآبی(،پیرراده روی کوترراه برررد و برررد بلنررد ، رزم شررب، کمرری

 شد.های زیر زمینی ، عبور از ارتفاع  برای بار بردن اعتماد به نف  ، فرود ازارتفاع با قرقره الزامی می با
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ی ، صرربر و...ا بررا هرردف افررزایش ترروان سررختی ربرنامرره زنرردگی در شرررایک سررخت بررا هرردف تمرررین عملرری اطاعررت پررذی .55 ماده

راده مرری باشررد .برره همررین ج ررت دارای محرردودیت بسرریار زیرراد خررواا، خرروردن ،آشررامیدن و دیگررر پررذیری و بررار بررردن ا

 شرایک رفاهی می باشد.

ا برررای رخررروق قبررل از اتمررام اختتامیرره و پایرران دوره ، برره هرریچ وجرره امکرران پررذیر نمیباشررد، لررذا برنامرره ریررزی رزم  .56 ماده

 ت یه بلیت برگشت داشته باشید.

 رای صالحیت، گواهی نامه معتبر پایان دوره اعطاهلل می شود.در پایان دوره به افراد دا .57 ماده

در پایرران رزمررایش )در برنامرره اختتامیرره( لرروح فشرررده ای حرراوی کلیرره صرروت هررای اسرراتید، کلیرر  هررا، درسررنامه  .58 ماده

 اساتید و تصاویر دوره به کلیه افراد اهدا خواهد شد.

 ردد کرره در ادامرره قرررار داده شررده اسررت ،در ابترردای رزمررایش اقرارنامرره ازتمررامی شرررکت کننرردگان دریافررت مرری گرر .59 ماده

یش برره حتمررا آن را مطالعرره نمرروده و در صررورت عرردم موافقررت اقرردام برره ثبررت نررام در رزمررایش ننمائیررد. و ثبررت نررام در رزمررا

 معنای پذیرش این اقرار نامه می باشد.
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 :متن اقرار نامه  به شرح ذیل می باشد .60 ماده

 اقرارنامه

 

10رزمایش کشوری علمی فرهنگی میقات    

 نظررر برره ایررن کرره ایررن جانررب، متقاضرری شرررکت در دوره هررای آموزشرری )فرهنگرری و نظررامی( رزمررایش کشرروری علمرری فرهنگرری میقررات 

یح صررر مرری باشررم، برره موجررب ایررن سررند رسررمی و در کمررال سررالمت عقررل و از روی اراده و اختیررار خررود، اقرررار 1401در تابسررتان  10

زمررایش، رشرررعی و قررانونی مرری نمررایم کرره ایررن جانررب ، پرر  از  اطررالع از جزئیررات محترروای آموزشرری درق شررده در برنامرره و طرررح نامرره 

ام اعررم از آمرروزش هررای فرهنگرری و تخصصرری نظررامی، و همچنررین پرر  از آگرراهی از مخرراطرات احتمررالی ایررن آمرروزش هررا، اقرردام برره نرر

ره ام. ضررمنا متع ررد مرری شرروم کرره کلیرره ی تعلیمررات و مقررررات  و دسررتورات صرراد ودهنویسرری و شرررکت در دوره ی آموزشرری فرروق نمرر

دم رعایررت از سرروی متولیرران و مربیرران دوره هررای آموزشرری را رعایررت نمرروده و ضررمن ایررن تع ررد اقرررار مرری نمررایم کرره رنانچرره در اثررر عرر

دعررایی اتوجرره ایررن جانررب گررردد، هرریچ گونرره نکررات ایمنرری و مقررررات فرروق الررذکر، هرگونرره صرردمه ای اعررم از جسررمی، روانرری و مررالی، م

داری را نسرربت برره مسررئولین و متولیرران ایررن امررر نداشررته و حرر  هررر گونرره اعتررراق و طرررح دعرروا در مراجررع قاررایی و شرربه قاررایی یررا ا

 از خود و بستگان خود سلب و ساقک نمودم.

همکرراری هرررای رزم اداری در دعررراوی  ضررمنا موسسررره ی میقررات جوانررران انقررالا اسرررالمی و اعاررای آن اعرررم از حقیقرری و حقررروقی

ن احتمررالی بررین بیمرره شررده و بیمرره گررذار را )در مررورد خسررارت هررای احتمررالی( خواهنررد داشررت لکررن هرریچ گونرره مسررئولیتی در ایرر

 خصوص بر ع ده ی این موسسه و اعاای آن نخواهد بود.

امررره را مطالعررره ن، مرررتن اقررررار صرررحت جسرررمی و آزادی اراده و اختیرررار اینجانرررب .................... بررره شرررماره ملررری ..................... در کمرررال

 نموده و نسبت به همه ی مواد و مفاد آن متع د می شوم.

 

 امااهلل و اثر انگشت                                       
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 زمان

 

 

 مکان

 ییبسرتر همران جرا نی، ب ترر شیرزمرا ییو مبنرا یبا توجه به اقتارائات فرهنگر

، آنجرا  یراهبررد یشرگیمعظم کل قوا برا همران نگراه هم یخواهد بود که فرمانده

 لیدر عصرر حاضرر و مبردم و منشرأ تشرک یانقرالا اسرالم میرا سرآواز تحول عظ

و  یجرز دانشرگاه افسرر سرتین ییانرد و آنجرا جرا دهیرمقاومرت نام یهسته هرا

 )ع(.نیامام حس یپاسدار تیترب

 

 

 

 عملیاتقالب های 

از  زیرفروق الرذکر ن یرفترار یمحتواهرا و مبران  یرنبروده و نخواهرد برود. تزر ریقالب متناسب امکان پرذ کیجز در پرتو  ییارائه هر فرهنر و محتوا

و  میقالرب انتقرال آن مفراه نیبره عنروان ب ترر لیرذ یگردنرد لرذا قالرب هرا نشیرمتناسرب ر ییدر قالب هرا ستیبا ینبوده و م یامر مستثن نیا

 شده است. دهیگزمحتوا بر

1401تیر 20شروع دوره  

1401تیر 30پایان دوره  

شروع عملیات در طول سال

رزمایش 

10میقات 

دانشگاه افسری و

تربیت پاسداری

(ع)امام حسین 

تــهران

ازیـان سـریـج  
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 تعاملیساختار 

 دسـته دوازدهو  گروهـان سـهافرراد در  هیر، کل یو هرم سرطح سراز نشیگرز یارهرایاستان و بر اسراس مع یپراکندگ زیوجه به تعداد نفرات و نربا ت

 خواهند شد. یدسته بند«  نیمستشهد» به نام مقدس گردان کیدر قالب 

گردان

(1)گروهان 

دسته یک

دسته دو

دسته سه 

دسته چهار

(2)گروهان 

دسته یک

دسته دو

دسته سه 

دسته چهار

(3)گروهان 

دسته یک

دسته دو

دسته سه 

دسته چهار

همایش 

تخصصی

زندگی در 

شرایط سخت

کارگاه  اعتماد 

به نفس

تعامل 

رفتار ساز

کالس 

آموزشی

هیأت

بازدید علمی اردوی زیارتی

روایت گری

گعده های 

تخصصی
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 ارکان عملیات

 

و  10 قرراتیم میعظرر یفرهنگرر اتیررعمل

، توسررک  معررارفو  میمفرراه هیررکل  یررتزر

 نیرکره ا ردیرگ یصورت مر ییمل اجرااعو

متشرکل  اجرایریبه دو دسته کرادر عوامل 

طلبرره مجاهررد نفررر  23 زیررنفررر و ن 57از 

 گردند. یم میتقس

 

 جمع کل نفرات حاضر در رزمایش:

 نفر 674حدود 

 

 

 

 اجرایی روند گزینش و آموزش کادر

برود کره ایرن افرراد طری مراحرل ذیرل پر  از گذرانردن  مند افرراد خراص وامروزش دیرده خواهردعملیات سنگین فرهنگی ، نیاز رنینقطعا اجرای 

 رندین مرحله گزینش به رزمایش دعوت خواهند شد.

 

 

 

 

 )طالب( روند گزینش و آموزش فرماندهان

و مجاهرد موسسره  یطرالا عرالم انقالبر نیاز بر یبرزرگ فرهنگر اتیرعمل نیر، فرمانردهان ا یدر هر مجموعره ا یفرمانده تیا توجه به نقش و اهمب

 دعوت خواهند شد. شیبه رزما ینشیو گز یمراحل مختلف آموزش یانتخاا و پ  از ط یجوانان انقالا اسالم قاتیم

 

 

حضور در 

رزمایش 

مصاحبه و 

گزینش 

حضور در دوره 

معرفتی ، رزمی

کادر

ثبت نام اولیه

حضور در یکی 

از رزمایش های 

دو سال قبل

مخاطبین

شرکت کننده

نفر400: دانشجویان  •

نفر200:طالب•

راسر گزینش شده از فعالین فرهنگی س•

کشور

کادر اجرایی

نفر57: تعداد•

گزینش شده از حاضرین در رزمایش•

های قبل

مبلغان و فرماندهان

نفر17تعداد•

گزینش شده از طالب آموزش دیده •

عضو موسسه

حضور در 

رزمایش

مصاحبه و 

گزینش

سنجش 

توانمندی

ارائه محتوا و 

ارزیابی

حضور در سلسله 

جلسات آموزشی

دعوت به جلسه 

توجیهی

گزینش از بین 

اعضای توانمند
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 اجراییساختار 

 

 شرح وظایف فرماندهی

 

 شرح وظایف معاون هماهنگ کننده
 

 

 مدیر مالیشرح وظایف 

 

 

 

راهبری و هدایت و نیز برنامه ریزی و 

نظارت بر حسن انجام کل روند رزمایش

هماهنگی های کالن با نهادها و سازمان

های مسئول در ارتباط با اخذ مجوزات و

دستورات الزم

شناسایی و رفع موانع احتمالی و 

مدیریت شرایط بحرانی

هان عزل و نصب کلیه معاونت ها ، فرماند

گروهان ها و دسته ها

هزینه های رزمایشریز برآورد 
جذب بودجه از اشخاص 

حقیقی و خیرین

جذب بودجه از نهادها و

ارگان های دولتی

تخصیص و تسویه بودجه

کلیه واحد ها

فرمانده

معاون هماهنگ کننده

مدیر

مالی

مدیر 

خارجی

مدیر 

نظامی

مدیر 

ارتباطات

مدیر 

رسانه

مدیر 

آموزش

مدیر 

اداری

مدیر 

یپشتیبان

مدیر 

فرهنگی

مدیر 

مبلغین

ورا و پیگیری کلیه مصوبات و دستورات ش

فرماندهی

هماهنگی بین کلیه واحدهای اجرایی و

نظارتی و رفع موانع و ناهماهنگی ها

رفع مشکالت مخاطبین با هماهنگی 

فرماندهان گروهان و دسته
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 شرح وظایف مدیر خارجی

 

 

 شرح وظایف مدیر نظامی

  

 

 

 

 شرح وظایف مدیر ارتباطات

 

برنامهلوازمواداریملزوماتوهابرنامهکلیههماهنگی

منی،ایبهداری،قرارگاه،جهادی،تربیتفرماندهی،بارزمایش

وابطرفرهنگی،آشپزخانه،فاوا،بدنی،تربیتآماد،ترابری،

،افزارجنگتیراندازی،مهارتآموزش،تبلیغات،وعمومی

...وتأسیسات

هماهنگی اردوگاه و دانشگاه

عقد قراردادهای الزم و اخذ کلیه مجوزات

و ابالغیه های الزم در دانشگاه

هماهنگی تردد کلیه افراد

اعم از کادر و مخاطبین و اساتید و میهمانان

هماهنگی کلیه تجهیزات الزم نظامی

تهیه لباس کادر، مبلغین و مخاطبین
اجرای برنامه های نظامی رزمایش ، 

...میدان تیر، راپل و 

نظامیتحویل گرفتن کلیه اقالم و تجهیزات

و تحویل به نیروها

مه هماهنگی نهایی و اجرایی ملزومات برنا

...های نظامی از جمله آمبوالنس و 

برگزاری مسابقات مختلف نظامی

اعم از باز وبست سالح و تیراندازی
بستن سین زندگی در شرایط سخت

هماهنگی مربیان آموزش نظامی داخلی و 

ه خارجی و نیز رسیدگی به امورات آنان از جمل

...خوراک، اسکان، استقبال و بدرقه و 

هماهنگی و اجرای کلیه کالس های 

و آموزش نظامی اعم از مکان، تجهیزات

...و وسایل الزم
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 شرح وظایف معاونت رسانه

 

ای شخصیت های کشوری و لشکری بردعوت از

بازدید از رزمایش

هماهنگی با خبرگزاری های رسمی و 

غیر رسمی معتبر کشور برای پوشش خبری

قبل ، حین و بعد رزمایش

تولید کلیپ تبلیغاتی 

مخاطبینجهت جذب و ثبت نام 

یه ایجاد بستر پخش صوت و تصویر در کل

قسمت های الزم اعم از خوابگاه ، محوطه و 

...

تهیه ، تدوین و پخش کلیپ های روزانه 

تولید داخل و خارجی

یع ضبط صوت و تصویر و فیلم کلیه وقا

مه رزمایش اعم از کالس ها و همایشها و برنا

...های فرهنگی و نظامی و 

، اتید اسمخاطبین،ه از بتهیه و تدوین مصاح

مبلغین و مسئولین پادگان

ار ضبط و پخش اخبار سیما با محوریت اخب

20:30

هماهنگی و کرایه کلیه تجهیزات الزم

تهیه و تکثیر سی دی پایان دوره

شامل محتوای اساتید، صوت کالس ها،) 

(...کلیپ ها و تصاویر و 

ه پس از ضبط و تکثیر صوت اساتید بالفاصل

بسته هر کالس جهت ارائه در 

هدیه اساتید
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 شرح وظایف معاونت آموزش

 

هماهنگی اساتید خارجیهماهنگی اساتید داخلیتدوین سرفصل ها و ریز موضوعات

بروزرسانی فرم های 

نظرسنجی کالس ها

تهیه و چاپ فرم های

نظرسنجی کالس ها
تهیه و چاپ جزوات کالس ها

مه اساتیدوتهیه و چاپ رز
تهیه اقالم آموزشی اعم از دفترچه و 

خودکار

حضورو غیاب کالس های آموزشی در 

صورت تصویب

تهیه و تحویل هدیه اساتیدهماهنگی اتاق اساتیداستقبال و بدرقه اساتید

ز پیگیری امورات راننده اساتید اعم ا

...جای خواب و 
گرفتن فایل های درسی اساتیدهماهنگی ایاب و ذهاب اساتید

ارسال پیام یادآوری به اساتیدهدیه مالی اساتیدتهیه هدیه فرهنگی اساتید

چه مشاوره با اساتید خبره جهت غنای هر

بیشتر محتوا

ه برگزاری جلسات مستمر تدوین و ارائ

دروس توسط اساتید داخلی

تحلیل نظرسنجی ها ، جهت ارائه فوری به 

نات و اساتید پس از کالس و نصب در تابلو اعال

گذاشتن در سی دی پایان دوره

آماده سازی کالس ها 

خته، تعداد کالس الزم،نور، ویدئو پرژکشن، ت) 

افت ماژیک، تهویه، بنر موضوعات اساتید و نظ

...روزانه و

برگزاری آزمون کلیه

عناوین آموزشی

ه آزمون جامع متمرکز یا غیرمتمرکز بنا ب) 

(صالحدید

اصل ) بازنگری طرح نامه جامع رزمایش 

طرحنامه وظیفه واحد پژوهش میقات قبل از 

(رزمایش میباشد

تهیه و ارسال رزمه اساتید در کانال 

رزمایش قبل از شروع رزمایش جهت 

انگیزه سازی مخاطبین

رح برگزاری جلسه حضوری با اساتید مط

یمدعو جهت توجیه محتوا و عناوین درس

یش و تهیه فرم نظر سنجی اساتید از رزما

مخاطبین

تهیه متن سواالت مربوط به مصاحبه

اساتید

در هدیه کتب منتخب میقات به اساتید

صورت لزوم

مدیریت کلی فضاهای آموزشی

وقع حضور به موقع اساتید، توزیع به م) 

...(ررزمه و نظرسنجی و

ی رتبه بندی مخاطبین از حیث آموزش

...(دانش پژوه برتر ، متوسط و ضعیف و)
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 اداری شرح وظایف معاونت

 

 شرح وظایف معاونت پشتیبانی

 

 

سطح بندی و گروه بندی 

شرکت کنندگان

ارائه لیست نهایی شرکت 

هکنندگان به واحدهای مربوط

گرفتن حکم مأموریت قم و 

تهران 
نگروه بندی خوابگاه مخاطبی

ان بیمه بیمه کلیه شرکت کنندگ

غرامت و بیمه مسئولیت

نی ایجاد کانال ویژه اطالع رسا

به مخاطبین

و اطالع رسانی کلیه قوانین

مقررات دوره به مخاطبین

ی اخذ تأییدیه های الزم حفاظت

...و 

اطالع رسانی رزمایش به 

دانشگاههای هدف

ه اطالع رسانی کامل رزمایش ب

مسئولین نواحی بسیج

ر ثبت نام جذب و گزینش کاد

رزمایش

برگزاری دوره آموزشی کادر 

رزمایش

ثبت نام جذب و گزینش 

مخاطب
تعیین واحد نیروهای کادر

طراحی سواالت تستی و 

تشرحی گزینش

اخذ معرفی نامه های شرکت 

کنندگان

برگزاری جلسات حضوری با 

دف و مسئولین بسیج دانشگاه های ه

خاص

ب، اجرای کلیه مراحل تبلیغات، جذ

گزینش، اعالم نتایج، انصراف و

...پذیرش ذخیره و 

بازنشر کلیه نظرسنجی های 

ات رزمایش سال گذشته و نیز نظر

تشریحی مخاطبین گذشته

هتهیه بروشور معرفی موسس

طراحی و چاپ کارت رزمایش
دریافت مدارک و وسایل 

شرکت کنندگان
پذیرش کلیه افراد حاضر در اردو

...اعم از طالب و دانشجویان و 

تهیه و توزیع و تحلیل

سهاکلیه نظرسنجی ها بجز کال

انشرکت کنندگارائه نامه به  ارائه معرفی نامه پزشکی ارائه برگه مرخصی
صدور و چاپ گواهینامه ها اعم از 

میقات ، دانشگاه امام حسین و 

سازمان بسیج دانشجویی

ه آرشیو کلیه محتوای رزمایش ب

صورت یکجا جهت تولید سی دی

پایان دوره

تدوین ، چاپ و نصب سین 

رزمایش 

ه ایجاد کافی نت و تلفن خان

ثابت

موزش تهیه و تکثیر کلیه دوره های آ

میقات جهت عرضه در نمایشگاه 

محصوالت فرهنگی

بارگذاری کلیه اطالعات ، اعم از

ل و سایتابر روی کان.. پوستر و 

ایجاد بستر ثبت نام کامل 

اینترنتی

پیگیری امورات درمانی 

خارج از پادگان افراد

کت شربستری سازی و کمک به 

کنندگان

جهت تهیه بلیت برگشت

تهیه نقشه اتاق های اسکان

هماهنگی اسکان و آماده سازی کامل

اسکان و فضاهای مورد نیاز کلیه 

واحدها

هماهنگی کلیات کالس ها
هماهنگی و شماره گذاری بی سیم

به تعداد الزم

نظافت کلیه بخش های رزمایش
حفاظت و حراست از کلیه بخش ها 

و اماکن رزمایش

قلیه هماهنگی و تحویل گرفتن وسایل ن

خودرو سواری، باری و ) موتوری 

..(تاکتیکی و موتور سیکلت و 

هماهنگی اتوبوس های درون شهری

جهت روزهای اردویی

و تهیه و توزیه کلیه وعده های غذایی

میان وعده داخل و خارج اردو

ات و انتقال کلیه وسایل واحد ها از میق

و تهیه لیست ورودی اقالم به پادگان

نیز بازگرداندن آنها
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 شرح وظایف معاونت فرهنگی

 

 شرح وظایف مدیر مبلغین

 

طراحی سواالت مسابقه 

کتابخوانی
برگزاری هیأت هاانیبرگزاری مسابقه کتابخو

ران و مداح ندعوت از سخ

هیأت

یتهیه جعبه نگین های اهدای
ارسال پیامک های فرهنگی

قبل رزمایش به مخاطبین

ارسال پیام فرهنگی برای

ریاساتید و مسئولین کشو

و پیشنهاد بسته فرهنگی

کتابخوانی

یتهییه کلیه اقالم فرهنگ
فضاسازی کلیه محیط های

رزمایش

طراحی سن و بنرهای سن و 

...

طراحی لیبل سی دی پایان

دوره

20:30پخش اخبار 
پخش صوت و مناجات کلیه

برنامه ها از جمله نماز

تهیه سربندهای موضوعی 

رزمایش

از تهیه لوح های و قاب تقدیر

مبلغین، کادر، اساتید و 

ینمسئولین دانشگاه امام حس

تعیین و تهیه جوایز انواع

مسابقات

جهت تهیه بلندگوی قابل حمل

...، موزه و گلزار اردوی 

هماهنگی کامل اردوی 

ه بازدید از توانمندی ها ، موز

...عبرت و گلزار شهدا و 

نبرگزاری مراسم قرائت قرآ

ت هماهنگی کلیه اجزا و قسم

بق های افتتاحیه و اختتامیه ط

سنوات گذشته اعم از ذبح 

....گوسفند و 

ت و تهیه بانک جامع انواع صو

جهت ... مداحی و مناجات و 

پخش در مراسمات مختلف

و برگزاری نمایشگاه کتاب

محصوالت فرهنگی با 

محوریت توزیع محصوالت 

صوتی و چاپی میقات

تهیه و چاپ سوره واقعه

تهیه و تکثیر سرود جمعی

رزمایش

برگزاری مراسم ورزش 

صبحگاهی
هماهنگی استخر و فوتسال

هماهنگی راوی زندگی در 

شرایط سخت

نصب شماره طراحی شده هر

اتاق و معاونت ها
تهیه بلیت موزه عبرت

هماهنگی مجری برای اجرای 

کلیه برنامه ها اعم از کالس

...ها و مراسمات و 

ان تهیه بسته مخصوص مهمان

ویژه

تهیه و چاپ عکس یادگاری

پایان دوره

برگزاری مسابقات مختلف

ورزش ، فرهنگی از جمله 

طناب کشی

هماهنگی کامل اردوی مشهد

تقدیر از مبلغین و کادر

لیه تدوین پیوست فرهنگی ک

ی معاونت ها و قوانین فرهنگ

حاکم بر رزمایش

پیگیری اجرای طرح ها و 

ل مصوبات رفتارسازی در طو

رزمایش 

تأیید محتوایی کلیپ های

روزانه رزمایش

برگزاری ادعیه در طول 

ه ، رزمایش، دعای کمیل ، ندب

...توسل و 

ساماندهی مبلغینتعیین موضوعات گعده ها
لغین برگزاری جلسات ثابت توجیهی مب

قبل ، حین و بعد رزمایش
برگزاری گعده ها

سها و هدایت کلیه مخاطبین به سر کال

حضور در برنامه ها
تدریس در موضوعات تخصصی

اختصاص هر مبلغ به گروههای 

ب مخاطب دسته بندی شده توسط جذ

و گزینش

ایجاد کانال و گروه مجازی ویژه 

یناطالع رسانی کلیه موارد به مبلغ

ن از پیگیری دریافت حکم تبلیغی مبلغی

المی و معاونت تبلیغ حوزه ، دفتر تبلیغات اس

امام صادق83بسیج طالب و تیپ 

ادهای پیگیری حق الزحمه مبلغین از نه

مربوطه

پیگیری صدور گواهی پایان دوره 

یغ میقاتمبلغین و نیز گواهی سابقه تبل

هماهنگی و رفع اختالفات احتمالی

بین واحد های مختلف رزمایش و 

مبلغین
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 به صورت اجمالی اجراییتقویم 
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 10میقات  برآورد هزینه

 

 ردیف عنوان مخارج تعداد فی )تومان( روزانه روز/ دفعه جمع کل )تومان(

روز 12 رایگان نفر 670 رایگان رایگان   1 اسکان 

000،700،207 روز 10   000،770،20  000،31 نفر 670   2 خوراک)صبحانه ، ن ار، شام( 

000،400،80 روز 10   000،040،8  000،12 نفر 670   3 پذیرایی)میان وعده( 

000،750،16 دفعه 1   - 000،25 نفر 670   4 بسته فرهنگی 

000،750،16 دفعه 1   - 000،25 نفر 670   5 بسته آموزشی 

000،200،4 دفعه 1   - 000،300 جلسه 14   6 ح  الزحمه اساتید مدعو 

000،800،4 روز 12   000،400  000،100 دستگاه4  و نقل و ایاا و ذهااحمل    7 

روز 13 0 نفر 20 0 0   8 ح  الزحمه مبلغین 

000،000،21 دفعه 1   - 000،750،1 دستگاه 12   9 اتوبوس گلزار و دستاورد ها 

000،000،2 دفعه 1   - 000،50 نفر 40   10 جوایز مسابقات ورزشی 

000،000،27 دفعه 1   - 000،45 متر مربع 600   11 فااسازی و تبلیغات 

000،720،72 دفعه 1   - 530،108 نفر 670   12 م مات 

000،320،16 دفعه 1   - 000،120 ساعت 136   13 ح  الزحمه مربیان نظامی 

000،000،6 روز 4   - 000،500،1 دستگاه 1   14 درمان ، ب داری ، آمبورن  

000،000،30 دفعه 1   000،500،2  000،500،2 روز 12   15 کرایه تج یزات مستند سازی 

000،700،6 روز 13   - 000،10 نفر 670   16 سایر هزینه های جاری 

000،340،512   جمع کل 

تومان  468/76روزانه :  سرانه هر نفر              

تومان 686/764سرانه هرنفر در کل دوره :   

 : تذکرات

 داشت.هد خوامی باشد و باتوجه به نوسانات بازار، امکان هرگونه تغییر وجود  1401ماه اردیبهشت این برآورد هزینه براساس قیمت های  .1

 )ع( می باشد. مکان برگزاری دوره  تهران ،دانشگاه امام حسین .2

 می باشد. روز  10مدت زمان برگزاری دوره   .3

 .نفر در نظر گرفته شده است 670تعداد شرکت کنندگان در دوره باتوجه به ظرفیت های اجرایی   .4

 )برادرانصاری(      09120951345شماره تماس رابط:  .5
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 ( 98) تیرماه    9گزارش عملکرد رزمایش میقات 

 9ریز برنامه رزمایش میقات 
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 اعداد و ارقام

 

 

 کادر اجرایی دانشجو
 

نفر650:ثبت نام نهایی•

نفر320: پذیرفته شده •

دانشجویان

نفر197: ثبت نام اولیه•

نفر43: پذیرش شده •

کادر اجرایی دانشجو

نفر35: پذیرش شده •

طالب مبلغ و فرمانده

روز12: مدت دوره •

نفر398: جمع کل افراد حاضر•

(میلیون تومان می باشد105هزینه رزمایش نزدیک به / هزینه رزمایش بعالوه دو دوره سه روزه تربیت کادر ) تومان 588,906,125: جمع کل هزینه •

تومان984,21: میانگین سرانه هزینه هر نفر روز رزمایش •

اعداد عملیات
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 9نمودار کلی نظرسنجی میقات 

 

 

 

  با دو سال قبل  9مقایسه نظرسنجی کلی میقات 
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 قبل با دوسال 9نمودار مقایسه نظرسنجی کلی میقات 

 

 اساتید یخالصه نظرسنجی ها
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 درصدبر حسب نمودار مالی ریز هزینه / 

 

 نمودار مالی ریز هزینه /  بر حسب مبلغ 

 



 -------------  ]10رزمایش میقات  طرح نامه................ .................34صفحه [-------------

 / بر حسب درصد هزینه کرد معاونت هانمودار مالی 

 

 / بر حسب مبلغ هزینه کرد معاونت هانمودار مالی 


