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 کلیات -فصل اول 
 

 مقدمه

سالم کی جادیا یبرا س -گریمانند هر تمدّن د- یتمدّن ا سا صر ا ست: ال یدو عن سان یکیفکر،  دیتول یکیزم ا سالمپرورش ان  ی. فکر ا

س هم را شناخته است. هر ک انوسیادّعا کند که اق تواندیرفت، نم انوسیاست. هر کس که لب اق انوسیاق کیاست؛  قیعم یایدر کیمثل 

 نیدر ا ریْرا شااناخته اساات. ساا انوسیاق دیبگو تواندیفرو رفت، نم یانقطه کیدر آب در  یچند متر ایو  ترف شیسااا ل   کیکه نزد

بکنند؛  دیاست که همگان با یکار - شودیاستفاده م نهایا یه از کتاب و سنّت همهک -به اعماق آن و کشف آن  دنیو رس میعظ انوسیاق

ست که در طول زمان با یکار سب با ن یفکر در هر زمان دیتول. ردیانجام گ دیا ست. معارف مم میعظ انوسیاق نیآن زمان از ا ازیمتنا کن ا

شه ی رفها یروز کی ض شد،یکه مطرح م یمطهّر دیمر وم  شنا م یبه گوش بع  بود؛ نید ی رفها ،یمطهّر دیشه ی.  رفهاآمدیناآ

سالم یقرآن بود؛  رفها ی رفها س یا سان یاریبود؛ اما ب شتند، با آن  رفها  و نیکه با د یاز ک سر و کار دا سالم هم   ییشناآقرآن و ا

شتند! در همه سان،  دمتفکّران آگاه، قرآن یامکان برا نیزمانها ا یندا سان،ثیشنا شنا شنا ش انیآ ستنباط از قرآن و  د یوهیبا   ث،یا

شنا سالم انیآ سالم ثیکه در قرآن و در  د یو مطالب یبا معارف ا سالم یا سنّت ا شنا آزمانه  ازیوجود دارد که اگر به ن ست،ه یو در 

ست بشر سؤال زمانه را بدانند، درخوا شند،  سالم توانندیرا بدانند، م تیّبا وجود  شهیم.  رف نو هاورندیب رونیب یسخن روز را از معارف ا

 .تیّبشر یراهنما و راهگشا برا یشهیاند دیفکر، تول دیدارد؛ تول

 نیهسااتند. ا یچه کسااان نانیآفرنقش دینیشااود، بب دیتول دیکه فکر و انسااان با ییجادوم،  رورش انسااان اساات.  ال در آن شاارط 

و  مانیا یروین و مانیا یراه جز با  ا نیاست. چون ا هیبُعد قض کی نیکنند. ا تیبتوانند افکار را هدا دیهستند که با یکسان نانیآفرنقش

جامعه جزو  رانیرا در انسااانها  رورش دهند. بدون شااک مد مانیباشااند که بتوانند روح ا یکسااان دیاب ساات،ین یشاادن یعشااق ط

ستمدارانیس نانند؛یآفرنقش شنفکران جزو نقش نانند؛یآفرجزو نقش ا در  توانندیم یه نحوبآ اد مردم هر کدام  نانند؛یآفرمتفکّران و رو

 کی نند،کیاستفاده م نیمردم از روش د مانیکه در راه  رورش ا ینقش کسان ن،ید یاکنند؛ اما نقش علم ینیآفرخور استعداد خود نقش

دارند.  اجی تا نید یکنند، به علما ینیآفربتوانند درست نقش کهنیا یجامعه هم برا رانیاست؛ نقش منحصر به فرد است. مد گانهینقش 

ستمدارانیس س ا سیو فعّاالن  شنفکر یعلم گوناگون یطهای. محطورنیهم زیدر جامعه ن یا سخن ی. برقطورنیهم زین یو رو عالمِ  کی از 

نقش،  نیاتّفاق افتاده است. ا بیترت نیابه  تهایچقدر هدا د؛یبزدا ییدلها ای یرا از دل یشناس ممکن است بجهد، ظلمات ارسا و زمان نِید

 گرید یگاههایجا یرا از همه نید یعلما ینیآفرشنق گاهیاما جا م؛یکنیمنحصاار نم نید یرا به علما ینیآفراساات. نقش گانهینقش 

 نیا یبرا یاسالم فکر دیانسانها الزم است؛ تول یبرا ینید مانیو ا ینید یشهیراه، اند نیروشن که در ا لیدل نیبه ا م؛ینیبیتر مبرجسته

 ازیکه ن یطیبا آن شرا نیدهد. البته عالم د مکار را انجا نیا تواندینم یگریسر صحنه نباشند، د نید یو الزم است و اگر علما یراه ضرور

شرا ست، ا طیبه آن  سا نتواند ا یه ست؛ که  اال من طیشرا نیکند؛ او هم اگر ا فاینقش را ا نیب شد، نخواهد توان شته با بعد در  را ندا

 یه معروف و نههست؛ از راه امر ب ینید نىِیآفرهم عرض خواهم کرد. البته در آ اد مردم هم نقش نهیزم نیدر ا یمطالب ضمیعرا یدنباله

 .رندیقرار گ نیآفرنقش گاهیجا کیدر  کهنیا یخود برا یسازاز منکر؛ از راه آماده

ست و در آن مدارجِ الزم  تِیاگر با آن ترب ن،ید یو علما تیرو ان ی وزه م،یکنینگاه م یوقت  ششان نقش  دای رورش  در  گانهیکنند، نق

ست. لذا امام بزرگوار ما الگو ستوار او و ا رومندیاگر نَفَس گرم او و منطق ن بود، یشد. اگر امام نم نید یعلما یبرا ییا او در  یستادگیو ا

ملت  می رکت عظ نیا ناًیقی ندازد،یراه به  رکت ب نیرا در ا نید یاز علما یمیعظ یمجموعه و منظومه توانسااتیو نم بود ینم اهر نیا

س چی. هافتادیاتّفاق نم رانیا سی زب  س چیه ،یا سیرجل  شگاه چیه ،یا شت  یآدم اجتماع چیه ،یرجل دان معروف و محبوب امکان ندا

امام  ىِیشااوایبود و   تیفقط رو ان نیبکشاااند. ا ابانهایو مردم را به خ ندازدیبه تالطم ب طورنیرا ا رانیاملت  میعظ انوسیاق نیبتواند ا

ممکن نبود.  هایآسان نیکار به ا نیباز ا داشت،یهم نم میعظ تیرا آن شخص اتیخصوص نیکه او داشت؛ که اگر ا یاتیبزرگوار ما با خصوص

شرا یرو ان کینقش  نیا ست که  سب ظهور و بروز م طیا و در  خیراو در تا ینیآفرنقش میعظ طورنیو ا کندیالزم را دارد و در زمانِ متنا

 است. نیا تیرو ان گاهیاست.  س جا تیوضع رو ان نی. اشودیجهان روشن و مسجّل م
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ه اساات ک نیچشاامش به ا کند،ی وزه را عمل م یو برنامه خواندیو درس  وزه را م شااودیم هیعلم یکه وارد  وزه یجوان وقت یطلبه 

 کننده مثل نقش تیو هدا بخشیآگاه یهمانند نقش امام؛ نقشااها ینه لزوماً نقشاا ند؛یافرینقش ب یمردم می رکت عظ نیبتواند در ا

ند و در طول زمان بتواند کهمّت خود را صرف  یرو ان کیمهم است که اگر  مانیواال و باا یو  رورش انسانها یسازقدر آدم. آنامبرانی 

سازد، کار بزرگ یتعداد ستوار را ب سب و ا سانِ منا ست. طلبه یان ست که در ا یرا انجام داده ا ضل جوان به فکر آن ا  رکت  نیجوان و فا

ستق نیدر ا ،یمردم میعظ سالم یکه نظام اله یمیخطّ م س یو ا سرانجامِ ب سمت آن  شان و بزرگ خود  رکت م اریبه   بتواند کند،یدرخ

 ببخشد. لیو تسه تیّ رکت را  تم نیکند و ا فاینقش ا

 14/07/1379  - هیضیقم در مدرسه ف هیب حوزه علمفضال و طال د،یدر جمع اسات امام خامنه ای اناتیب

 موسسه معرفی

ت رهبر معظم انقالب اسالمی  ضر فرمانبر مبنای  1386از سال  1648موسسه میقات جوانان انقالب اسالمی به شماره ثبت 

سالمی تشکیل امبنی بر توجه و سرمایه گذاری ویژه بر روی اقشار خاص و موثر انقالب  )مدظله العالی(آیت اهلل العظمی امام خامنه ای 

ه علمی با استحصای صورت گرفته و بنا به ظرفیت های موجود ، از بین تمامی اقشار انقالب اسالمی ، چهارگروه جامعد و گردی

های هدف  بر سپاه و طالب و  وزویان به عنوان گروه ، معلمان کشور ، نیروهای مسلح با تمرکز ها با تمرکز بر دانشگاه ،کشور

 برای موسسه تعیین گردید.

بخش که  باشد. معاونت ،  نج مرکز تخصصی و چهار قرارگاه عملیاتی می هفت موسسه میقات دارای بخش های ستادی شامل

 رسانه می باشد. و سانیارتباطات، فرهنگی، فناوری ،  شتیبانی، نیروی انراهبردی، های ستادی شامل معاونت های 

بخش مراکز شامل مرکز تخصصی طالب شهید مطهری ، مرکز تخصصی دانشجویان شهید چمران، مرکز تخصصی معلمان شهید 

 رجایی ، مرکز تخصصی نیروهای مسلح شهید سلیمانی )قدس( و مرکز تخصصی رزمی فرهنگی مستشهدین می باشد.

 قرارگاه معلمان ، قرارگاه نیروهای مسلح و قرارگاه طالب می باشد.بخش قرارگاه ها شامل قرارگاه دانشجویان ، 

زاری سال گذشته در قالب هایی همچون  اعزام مبلغ ، اعزام مدرس ، برگزاری دوره های آموزشی، برگ 15برون داد موسسه طی 

 ر هدف بوده است.دوره های توانمند سازی، هدایت و راهبری عملیاتی و طرح ریزی عملیات های فرهنگی ویژه اقشا

ی و همانطور که در مقدمه دفترچه گذشت، نقش علما و رو انیون با هیچ قشری از اقشار قابل مقایسه نیست و سکان دار اصل

ه نیز راهبران اصلی انقالب اسالمی و امامان دیگر اقشار بایستی رو انیت اصیل و انقالبی باشد لذا هدف گذاری اصلی موسس

به صورت خاص بوده و هست که  ب اسالمیکشور به صورت عام و تربیت مبلغ و مدیران طراز انقال ارتقای سطح عموم طالب

رهنگی اقدامات عمومی  یرامون ارتقای سطح عموم طالب کشور در قرارگاه طالب و اقدام مهم و  یاتی تربیت مبلغ و مدیران ف

 اجرا می گردد.شهید مطهری برنامه ریزی و  تربیت مبلغ و راهبردی در مرکز تخصصی

،  دیهدفمند و گزینش کاربر جذب طرا ی ، تربیت و اقدام در قالب انقالب اسالمی با تکمیل زنجیره ی انموسسه میقات جوان

دهای ساختاری به نهااعزام مبلغ و جانشانی مدیران توانسته است بدون وابستگی  اعزام، آموزش و تربیت جامع ، بستر سازی

 د.این امر مهم به سهم کوچک خود در عرصه فرهنگی ، اجرایی و مدیریتی کشور نقش آفرینی نمای سال در 15دولتی ، بمدت 
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و از بین واجدین شرایط صورت می گردیده جذب موسسه در سال های مختلف متناسب با نیاز جامعه هدف ، سیاستگذاری 

  ذیرد.

 راه های ارتباطی موسسه

 www.miqat.ir درگاه اینترنتی: 

 miqat_ir@ کانال در  یام رسان ایتا : 

 4،  الک26شهر مقدس قم، خیابان شهدا )صفائیه(، کوچه  مکان: 

 37008-025 تلفن ثابت: 

 37848079-025 دورنگار:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miqat.ir/
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 آیین نامه پذیرش - دومفصل 
 

 مراحل پذیرش

 شرایط پذیرش
 

 اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و والیت مطلقه فقیه -

 علمیه با  رونده فعالهای  وزه رسمی مرکز مدیریت طلبه ویژه برادران  -

 سال سن 40و  داکثر سال  18  داقل  -

 کیفری و اخالقینداشتن سوء سابقه ی  -

 برخورداری از توانایی جسمی و ذهنی الزم -

 تعهد به تکمیل مرا ل درسی  وزه علمیه -

 موفقیت در آزمون کتبی، مصا به  ضوری و گزینش -

 موسسه اعالمی برنامه های  کلیه تعهد به  ضور  -

 

 ی پذیرشاولویت ها
 انمبلغین فعال در زمینه تبلیغ در دانشگاه ها، نیروهای مسلح، فرهنگی -

 طالب دارای سوابق مدیریتی و اجرایی -

 اساتید با سابقه تدریس در دانشگاه ها -

 طالب دارای تحصیالت دانشگاهی -

 قمشهر مقدس سکونت در  -

 

 

 

 

 

دوره 

آموزشی 

تتثبیت عضوی

مصاحبه 

حضوری

دریافت نوبت 

مصاحبه
آزمون کتبی

تکمیل ثبت نام 

اینترنتی

حضور در 

جلسه توجیهی

ثبت نام اولیه 

اینترنتی

ثبت نام 

پیامکی
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 زمانبندی پذیرش
 

 

 آیین نامه اجرایی
 

 کلیات

 بوده و  ذیرش مبلغان خواهر در این دوره انجام نمی گیرد. برادر طالباین دوره از  ذیرش مبلغ ویژه  -

 جلسه توجیهی و آزمون کتبی برای طالب شهرستانی اسکان مهیا می باشد. مابینبرای بازه ی زمانی  -

مورد نیاز را تحویل  تکمیلی جهت سهولت در مر له تحویل مدارک، شخص متقاضی می تواند هنگام مصا به  ضوری مدارک -

 نماید.

عدم رعایت هر کدام از موارد ، کلیه مرا ل ثبت نام مبتنی بر جدول زمانی مذکور در دفترچه ثبت نام می باشااد و در صااورت  -

 خواهد شد.  ذفشخص متقاضی از روند  ذیرش 

ضور یا ت - شد و عدم رعایت آن به هر نحو ازجمله: عدم   سه می با س خیر در أرعایت نظم در همه ی موارد جزو اولویت های مو

 به منزله انصراف از  ذیرش می باشد.جلسه توجیهی، ثبت نام ناقص در سامانه و... 

 نام اولیه ثبت-1

 .انجام می  ذیرد  (30003218)به سامانه  یامکی موسسه به شماره   «1401شهیدمطهری  »ثبت نام اولیه با ارسال  -

  س از ارسال  یامک ، درگاه ثبت نام اولیه اینترنتی به تلفن همراه شما  یامک می گردد. -

 می باشد. 22:00ساعت  ماه مهر 8جمعه ، آخرین مهلت ثبت نام اولیه  -

جهت  ضور در جلسه توجیهی تکمیل فرم اولیه ثبت نام از طریق درگاه ارسالی ضروری است. و از  ذیرش افرادی که اقدام به  -

 ثبت نام در سایت ننموده اند ، ممانعت به عمل می آید.

 

 

 توضیحات زمان اقدام ردیف

1 
 1401مرداد  29 شروع ثبت نام اولیه

 یدرگاه اینترنتی اختصاص لینک از طریق ارسال پیامک و دریافت
 1401 مهر 8  ایان ثبت نام اولیه

 عدم حضور در جلسه توجیهی به منزله انصراف می باشد. 1401مهر  10  ذیرش  ضوری جلسه توجیهی 2

3 
 و تکمیل ثبت نام واریز وجه

 و بارگذاری مدارک
 1401مهر  12الی  10

 ثبت نام  شخص متقاضی، در صورت عدم ارائه مدارک مورد نیاز 

می شود. و جلوگیری  در آزمونملغی تلقی شده و از حضور فرد 

 امکان حضور در آزمون مجدد نخواهد بود.

 آزمون صرفا به صورت حضوری برگزار می شود. 1401 مهر 12 آزمون کتبی 4

 پیامک اطالع رسانی می گردد.از طریق  1401مهر  15 کتبی آزموناعالم نتایج  5

 به صورت حضوری و در محل موسسه انجام می شود. 1401مهر 20الی  16 مصا به  ضوری 6

 پیامک اطالع رسانی می گردد.از طریق  1401مهر  20الی  17 اعالم نتایج مصا به  ضوری 7

 هاصل نامه اشتغال به تحصیل و ارزیابی تحصیلی حوزه های علمی 1401مهر  20 نهاییتحویل مدارک  8

 روز طبق ریز برنامه پیوستی 3به مدت  به صورت حضوری 1401مهر  22الی  20 ضروری آموزشی تثبیت عضویتدوره   9
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 جلسه توجیهی -2

 برگزار می گردد.  دقیقه 150ت و به مد ماه مهر 10یکشنبه خ جلسه توجیهی به صورت  ضوری و در شهر مقدس قم در تاری -

 معذوریم.مذکور ساعت  تحت هر عنوان  س از می باشد و از  ذیرش افراد 13:15آغاز جلسه توجیهی راس ساعت  -

 از طریق  یامک اطالع رسانی می گردد. داوطلبان تعداد با توجیهی متعاقبا متناسبجلسه  نشانی دقیق -

 

 تکمیل ثبت نام و بارگذاری مدارک-3

 ی باشد.نم استردادبه هیچ عنوان قابل  و  می باشد که از طریق درگاه اینترنتی  رداخت می گرددتومان  000/50 ثبت نامهزینه  -

 یید.، عکس  رسنلی ، روی کارت ملی ، صفحه اول شناسنامه ، صفحه ازدواج شناسنامه را از قبل آماده نما تصاویر اسکن شده -

 می باشد. لذا دقت الزم را به کار گیرید.  (jpg) ل و نوع فرمتبارگذاری مدارک دارای محدودیت  جم فای -

 دقیقه می باشد. 20مدت زمان الزم جهت تکمیل ثبت نام  دود  -

می  دریافت شماره رهگیری در  ایان ثبت نام الزامی می باشد. و درصورتی که شماره رهگیری صادر نگردد ثبت نام شما ناقص -

 باشد.

 آزمون کتبی-4

 برگزار می گردد.  ماه مهر 12سه شنبه صورت  ضوری و در شهر مقدس قم در تاریخ  آزمون کتبی به -

 از طریق  یامک اطالع رسانی می گردد. داوطلبانآزمون کتبی متعاقبا متناسب تعداد  نشانی دقیق -

 وریم.از  ذیرش افراد  س از این ساعت معذ . بدیهی استمی باشد  دقیقه 60به مدت  13:00ع آزمون راس ساعت وشر -

 آزمون کتبی به صورت تشریحی می باشد. -

 منبع مشخصی نمی باشد. بر اساسو  نداشته سواالت به نحوی است که نیاز به مطالعه قبلی  -

 اعالم نتیجه آزمون کتبی-5

عالم می ا 30003218با ارسااال  یام به تلفن همراه تان  از طریق سااامانه  یامکی  مهر  15جمعه   نتایج آزمون کتبی در  تاریخ  -

 گردد.

  س از اعالم نتایج از  ذیرفته شدگان جهت مصا به  ضوری دعوت به عمل می آید. -

  ساب کاربری شما در سامانه موسسه انجام می  ذیرد که جزئیات آن متعاقبا اعالم می گردد.در دریافت نوبت مصا به  -

 مصاحبه حضوری -6

 ه زمانی جهت مصا به  ضوری  ذیرفته شدگان مرا ل قبل می باشد.باز 1401 مهرماه 19شنبه سه لغایت  مهرماه  16شنبه  -

صا به  دود  - شد و   20مدت زمان م ست  دقیقه می با صا به در مکان مبلغین گرامی می بای شروع م  تما  نج دقیقه قبل از 

 اعالمی  اضر باشد.

 وجود خواهد داشت.خیردر هر نوبت أا تمال تتوجه به  جم باال ، فشردگی و  یوستگی مصا به ها  اب -

 مهمترین بخش در مصا به  ضوری کمیت ها و کیفیت ویژگی های شخصیتی و هویتی می باشد. -

 تحویل مدارک -8

صل  - صا به ،تحویل  ضوری ا شتغال به تحصیل  با تاریخ جدید خطاگواهی  س از اعالم نتایج م صل نامه ا ب به نامه ارزیابی و ا

 ضروری است. "موسسه میقات جوانان انقالب اسالمی"

ساعت   - سه جهت تحویل دو مدرک فوق از  س سانی مرکز( می   13:00الی  5:30ساعت کاری مو )با هماهنگی قبلی با نیروی ان

 باشد.
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 دوره آموزشی تثبیت عضویت -9

از ا ذل این دوره آموزشی بخشی از روندعضویت می باشد و عدم  ضور در دوره به منزله انصراف از روند  ذیرش تلقی می گردد. -

 هم اکنون برنامه ریزی الزم را جهت  ضور در دوره در بازه زمانی اعالمی داشته باشید.

 22و عصر جمعه  صبح و مهرماه 21، عصر  نجشنبه مهرماه 20 شنبهچهارعصر در  1401ره آموزشی تثبیت عضویت  ذیرش دو -

 برگزار می گردد. 1401ماه مهر

 تحلیل کالن انقالب اسااالمی ، اسااالم  داکثری ، مدیریت کالن خانواده ، کلیاتمحور های  دوره آموزشاای تثبیت عضااویت ،  -

 تشکیالت اسالمی  می باشد.

 ریز برنامه دوره آموزشی از طریق کانال و سایت موسسه اطالع رسانی می گردد. -
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 « سومفصل »

 

 

 

 

 

 ی جامع معرفی کلیات ربانمه اه

صصی تخ
 ره()شهید مطهری  رتبیت مبلغ مرکز 
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 مرکزبرنامه جامع  - سومفصل 

 گام های تربیتی طالب

 

 شاخص سطح بندی طالب

 حوزه مدیریتی حوزه تبلیغی تعلیمیحوزه  حوزه فردی و هویتی 

 0 0 %20 %30 طلبه

 0 %30 %40 %70 طلبه خاص

 %20 %60 %80 %80 مبلغ

 %40 %80 %100 %90 مبلغ خاص

 %100 %100 %100 %100 مدیر راهبردی

 

 تعاریف

: طلبه دارای پرونده رسمی مرکز مدیریت که در مسیر  طلبگی قدم بر می دارد و به حداقل رسالت طلبگی پایبند است. و از نظر هویتی ، تعریف طلبه 

د. و ایشااان حداقل هویت و زی طلبگی را داراساات. همینینی درحوزه تعامل موثر با مخاطر دارای توانمندی حداقل در انتقال و تبیین معارف می باشاا

 در این سطح ارتقا حوزه فردی و هویتی است. ز تربیتیتمرک

: طلبه ای که در حوزه فردی و هویتی ارتقا خوبی داشااته اساات و در حوزه تعامل موثر با مخاطر نیز عالوه بر قوت متوسااط رو به تعریف طلبه خاص

سازی و  شاندنپایین در تبیین و بیان معارف ، دارای توانمندی حداقلی در حوزه تجربه  شد. و  چ سطح ارتقا حوزه  تمرکز تربیتیمعارف می با در این 

 و توانایی انتقال و تبیین معارف است تعلیمی

ص یطلبه : تعریف مبلغ شد مطلوب تعلیمیدر حوزه  نیو همین یتیهو-یکه در حوزه فرد یخا شته و دارا یر  یها نهیدر زم یحداقل یها یژگیو یدا

 ندن معارف  به مخاطبین استادر این سطح ارتقا حوزه تبلیغی و توانایی تجربه سازی و چش بیتیتمرکز ترو  باشد. یم یتیریو مد یغیتبل

بوده  یمطلوب اریرشااد بساا یدارا یغیتبل نیو همین یتیهو-یفرد یندارد و در حوزه ها ازیبه آموزش ن تعلیم نهیکه در زم یمبلغ: مبلغ خاصتعریف 

ست ودارا سط یا ست. یتیریحوزه مد یها یژگیاز و یحد متو سطح ارتقا حوزه مدیریتی و توانایی اقامه و مطالبه معارف به  تمرکز تربیتیو  ا در این 

 مخاطبین است

طلبه
طلبه 

خاص

مبلغ
مبلغ 

خاص

مدیر

راهبردی
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ریت ایشان عملیات موأم به آموزش ندارد . و ازین گریاست و د دهیممکن رس حد نیکه در هر چهار حوزه به باالتر یمبلغ خاص :راهبردیمدیر  تعریف

 راهبری و اثرگذار در فرهنگ انقالب اسالمی و همینین تربیت مدیر تراز انقالب می باشد. در سطح کالن در حوزه های

 نظامات مرکز طالب

 

 مأموریتینظام 

در این نظام طلبه صارفا براسااس ساطح خود مطابق جدول )ساطح بندی( ، مبادرت به ماموریت های تبلیغی تربیتی فرهنگی مدیریتی 

صورت  ؛وجود دارد (مأموریتیدر این نظام )  ایین ترین  د تعهد طرفین )موسسه و طلبه( ژوهشی و .. موسسه می نماید و  لذا طلبه به 

ستر  صرفا از ب ست در به  مأموریتیآزاد  شد و بدیهی ا سه محروم می با س ستفاده می نماید و از تمامی برنامه های تربیتی مو سه ا س مو

مدیریتی و ...( در اولویت دوم قرار دارد بدین صورت که طلبه عضو  ،ی، تربیتیتدریس کارگیری طالب در ماموریت های موسسه )تبلیغی،

 نظام  اضر می شوند در این. افرادی گرددمی  انتخاب و به نهاد مربوطه معرفیمتناسب با سطح خود  مأموریتیمرکز طالب  اضر در نظام 

 ند.جانشانی شده ا مأموریتیر نظام دگزینش یا خودشان تمایلی به  ضور در نظام تربیتی جامع نداشته اند ویا بنابر تصمیم شورای  که

 

 نظام تربیتی

ساله یک نظام جامع تربیتی در این برنامه سعی شده است کلیه . است هطرح ریزی گردید ، با رویکرد ایجاد بستر تربیت طلبه مدیر  نج 

طالب  به آن  رداخته شود.  ،استحصا و به میزان اهمیتجهت هدف اصلی تربیت مدیر و هدف فرعی تربیت مبلغ الزم  و ابعاد مندی هانیاز

در بدو ورود در مر له گزینش براساس جدول تعاریف سطح بندی می گردند و شروع ایشان از همان سطحی است که  ذیرش شده اند به 

سته گ شخیص ه سوم برنامه  "طلبه خاص"سطح  ، زینش درباره فردیطور مثال اگر ت سال  اعالم گردید در برنامه تربیت مبلغ )یعنی 

جامع( ثبت نام می گردد و در صورت  ضور منظم در برنامه ها و همچنین ا راز رشد ایشان در  ایان سال در سطح خروجی برنامه )مبلغ( 

بنابراین مبنای ورود به برنامه هر سال ا راز  داقل سطح ورودی برنامه می  شوند.( می مبلغ خاصایشان وارد برنامه سال چهارم )تربیت 

 منتقل می گردد. مأموریتیباشد. و در صورت عدم ا راز ایشان به برنامه 

 

 پیش نیازنظام 

شند تا   شده می با سطح  ذیرفته  ساله برخی از افراد نیازمند  ضور در برنامه هایی هستند که  یش نیاز  ضور در  در روند گزینش هر 

ضور در نظام تربیتی برخی خأل سیر در نظام تربیتی روان و  همزمان عالوه بر   شد و طی م ها نیز در نظام  یش نیاز تامین گردد.تا روند ر

سطح و ما به ازای افراد مختلف ، برنسهل گردد. که  شدگان هر  ضای  ذیرفته  ساله با توجه به اقت مه عملیات نظام  یش نیاز طرا ی  اهر 

 می گردد

 

نظام 

آموزشی

(پیش نیاز)

ینظام تربیت
نظام 

مأموریتی
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 نوع شناسی برنامه ها

 

ین برنامه های مینحضااور در برنامه های آزاد و گروه های علمی اختیاری بوده ولی افراد حاضاار در گروه های علمی در اولویت ماموریت می باشااند ه

سر نیاز موقتی همان برهه طراحی و برنامه ریزی می شده جدید متنا شرایط ایجاد  ضا و  گردد تا آن نیاز مقطعی  پودمانی یعنی برنامه های که بنا بر اقت

سال ضا و یا نیاز انقالب ا ست اع ضا و یا درخوا طالبه امام خامنه ای و یا هر می ویا مرفع گردد. به این معنا که در یک برهه زمانی خاص با توجه به نیاز اع

ساات به نیاز های ادلیل منطقی برنامه های طراحی می گردد که در برنامه جامع به آن پرداخته نشااده اساات و به یک بیان دیگر برنامه جامع پاسااخی 

 ع را ایفا می نماید.اساسی و مشترک عموم مخاطبین به طور بنیادین. که دراین صورت برنامه پودمانی نقش مکمل برنامه جام

 

 پنج ساله جامعبودجه بندی حجمی برنامه 

 سال
سطح  

 ورودی

 سطح

 خروجی
 مالی اعزام نظامی مطالعاتی آموزش

فرهنگی 

 )معنوی(

 آموزش

 خانواده

 کارآموزی

 مدیریتی - اجرایی

 طلبه * اول
18 

 ساعت

600 

 صفحه

48  

 ساعت
 - - برنامه  یوستی برنامه  یوستی -

 طلبه دوم
 طلبه

 خاص 

71 

 ساعت

1000  

 صفحه

120 

 ساعت

 روز 3

 مبلغ یار
 - - برنامه  یوستی برنامه  یوستی

 مبلغ طلبه خاص سوم
64 

 ساعت 

1200 

 صفحه

92 

 ساعت

25 

 روز
 برنامه  یوستی برنامه  یوستی

12  

 ساعت
 برنامه  یوستی

 مبلغ خاص مبلغ چهارم
54 

 ساعت

1200  

 صفحه

96 

 ساعت

31  

 روز
 برنامه  یوستی برنامه  یوستی

16  

 ساعت
 برنامه  یوستی

 مبلغ خاص  نجم
مدیر 

 راهبردی

34 

 ساعت

1200  

 صفحه

48 

 ساعت

31  

 روز
 برنامه  یوستی برنامه  یوستی

16  

 ساعت
 برنامه  یوستی

 

برنامه جامع 

تربیتی

گروه های 

علمی 

تخصصی

برنامه های 

آزاد اختیاری

برنامه های 

الزامی 

پودمانی
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 طلبه خاصتربیت  -  برنامه جامع تفصیل سال دوم

 برنامه آموزش

 ریز آموزشی  جم )ساعت( عنوان درس ردیف

 ***** ساعت 9 )مقدماتی(انقالب اسالمی مبانی  1

 ***** ساعت 6 مدیریت و برنامه ریزی فردی 2

 ***** ساعت 8 ازدواج و خانواده مقدماتی 3

 ***** ساعت 6 مقدمات تبلیغ 4

 ***** ساعت 6 هویت طلبگی 5

 ***** ساعت 36 مبانی اندیشه اسالمی )طرح والیت( 6

  ساعت 71 جمع

 

 

 برنامه اعزام

 قرارگاه مجاز  جم ماموریت ردیف

 ***** مبلغ یار روز 3 کل سال 1

  مبلغ یار روز 3 جمع

 

 برنامه نظامی

 توضیحات هدف گذاری تربیتی  جم برنامه ردیف

 ***** ***** ساعت 24 مستشهدینگردان  1

 ***** ***** ساعت 12 مستشهدینگردان  2

 ***** ***** ساعت 24 مستشهدینگردان  3

 ***** ***** ساعت 48 مستشهدینگردان  4

 ***** ***** ساعت 12 مستشهدینگردان  5

   ساعت 120 جمع 
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 تربیت مبلغ -تفصیل سال سوم برنامه جامع 

 برنامه آموزش

 ریز آموزشی  جم )ساعت( عنوان درس ردیف

 ***** ساعت 9 انقالب اسالمی تکمیلی 1

 ***** ساعت 10 خانواده تکمیلی 2

 ***** ساعت 5 روش تدریس کاربردی 3

 ***** ساعت 6 کالم کاربردی 4

 ***** ساعت  9 تاریخ معاصر مقدماتی 5

 ***** ساعت 6 مهدویت مقدماتی 6

 ***** ساعت 8 ادیان و مذاهب مقدماتی 7

 ***** ساعت 6 دیردشمن شناسی کارب 8

 ***** ساعت 5 مدیریت و تشکیالت مقدماتی 9

  ساعت 64 جمع

 

 سیر مطالعاتی

 چاپ صفحات انتشارات عنوان کتاب ردیف

 رقعی صفحه 300 )ع( انتشارات دانشگاه امام صادق / صد گفتار  1خالصه آثار شهید مطهری ج  1

 رقعی صفحه 267 )ع( انتشارات دانشگاه امام صادق / سیری در سیره معصومین 2خالصه آثار شهید مطهری ج  2

 رقعی صفحه 288 )ع( انتشارات دانشگاه امام صادق / انسان بر آستان دین 3شهید مطهری ج خالصه آثار  3

 رقعی صفحه 155 )ع( انتشارات دانشگاه امام صادق / مقام زن 4خالصه آثار شهید مطهری ج  4

 رقعی صفحه 416 )ع( انتشارات دانشگاه امام صادق / آشنایی با قرآن 5خالصه آثار شهید مطهری ج  5

 صفحه رقعی 1426 جمع 

 

 برنامه اعزام

 قرارگاه مجاز  جم ماموریت ردیف

 ***** روز 4 فصل  اییز 1

 ***** روز 7 فصل زمستان 2

 ***** روز 7 فصل بهار 3

 ***** روز 7 فصل تابستان 4

  روز 25 جمع
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 برنامه نظامی

 توضیحات هدف گذاری تربیتی  جم برنامه ردیف

 کم  جم قم  ***** ساعت 12 مستشهدینگردان  1

 قم شب خواب ***** ساعت 20 مستشهدینگردان  2

 کم  جم قم  ***** ساعت 12 مستشهدینگردان  3

 خارج از قم ***** ساعت 48 مستشهدینگردان  4

   ساعت 92 جمع 

 

 

 

 مدیریتی -کارآموزی اجرایی 

 شود. انجامبا رویکرد کارآموزی و تمرین مفاهیم  داقل دو ماموریت از جدول ذیل با هماهنگی مرکز طالب انتخاب و 

 توضیح ماموریت ردیف

 در سطح متوسط راهبردی مدیریت  روژه  ژوهشی 1

 در اعزام های گروهی سرگروه تبلیغ تشکیالتی 2

 رفتار سازی سربازان()مثال: دوره های  تبلیغ های مدیریتیمبلغ  3

 در رزمایش های کشوری علمی فرهنگی میقات های فرهنگی مبلغ یار رزمایش 4

 مسئولیت های الیه سوم مسئولیت در شورای عمومی 5

 سایر مسئولیت های در این سطح - 6
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 مبلغ خاصتربیت  -تفصیل سال چهارم برنامه جامع 

 برنامه آموزش

 ریز آموزشی  جم )ساعت( عنوان درس ردیف

 ***** ساعت 18 مدیریت تبلیغ 1

 ***** ساعت 9 مدیریت و تشکیالت اسالمی تکمیلی 2

  ساعت 6 تحلیل گام دوم انقالب اسالمی 3

 ***** ساعت 9 )علیهم السالم(سیره  کومتی اهل بیت  4

 ***** ساعت 6 جریان شناسی تاریخ انقالب اسالمی 5

 ***** ساعت 6 مهدویت تکمیلی 6

  ساعت 54 جمع

 

 اعزامبرنامه 

 قرارگاه مجاز  جم ماموریت ردیف

 ***** روز 7 فصل  اییز 1

 ***** روز 7 فصل زمستان 2

 ***** روز 7 فصل بهار 3

 ***** روز 10 فصل تابستان 4

  روز 31 جمع

 

 نظامی برنامه

 توضیحات هدف گذاری تربیتی  جم برنامه ردیف

 ***** ***** ساعت 48 مستشهدینگردان  1

 ***** ***** ساعت 48 مستشهدینگردان  2

   ساعت 96 جمع 
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 مدیریتی -کارآموزی اجرایی 

 شود. با رویکرد کارآموزی و تمرین مفاهیم انجام داقل دو ماموریت از جدول ذیل با هماهنگی مرکز طالب انتخاب و 

 توضیح ماموریت ردیف

 - علمیمدیر گروه  1

 در سطح کالن راهبردی مدیریت  روژه  ژوهشی 2

 - جانشین دسته گردان مستشهدین 3

 )مثال: دوره های رفتار سازی سربازان( تبلیغ های مدیریتیمبلغ  4

 - رزمایش فرمانده دسته 5

 دوممسئولیت های الیه  مسئولیت شورای عمومی 6

 - مسئول محور قرارگاه 7

 - عملیات های متوسطمسئول راهبری  8

 سایر مسئولیت های در این سطح - 9
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 تربیت مدیر راهبردی -تفصیل سال پنجم برنامه جامع 

 برنامه آموزش

 ریز آموزشی  جم )ساعت( عنوان درس ردیف

 ***** ساعت 6 باید ها و نباید های مدیریت 1

 ***** ساعت 6 تحلیل اسناد باالدستی انقالب اسالمی 2

3 
بازخوانی محکمات اندیشه امام خمینی 

 )ره(
 ***** ساعت 6

4 

آشنایی و شناخت نظامات اجرایی 

 کشوری

 با اولویت اقشار هدف

 ساعت 4

***** 

  ساعت 34 جمع

 برنامه اعزام

 قرارگاه مجاز  جم ماموریت ردیف

 ***** روز 7 فصل  اییز 1

 ***** روز 7 فصل زمستان 2

 ***** روز 7 فصل بهار 3

 ***** روز 10 فصل تابستان 4

  روز 31 جمع

 

 برنامه نظامی

 توضیحات هدف گذاری تربیتی  جم برنامه ردیف

 ***** ***** ساعت 48 مستشهدینگردان  1

 ***** ***** ساعت 48 مستشهدینگردان  2

   ساعت 96 جمع 

 مدیریتی -کارآموزی اجرایی 

 شود. با رویکرد کارآموزی و تمرین مفاهیم انجام داقل دو ماموریت از جدول ذیل با هماهنگی مرکز طالب انتخاب و 

 توضیح ماموریت ردیف

 - مسئول دسته گردان مستشهدین 1

 عملیات های مهمی که مجری موسسه می باشد مسئول برنامه های عملیاتی کالن 2

 ساختار تعاملیدر  ها رزمایش فرمانده گروهان 3

 در ساختار اجرایی مسئول معاونت رزمایش ها 4

 دوممسئولیت های الیه  مسئولیت شورای عمومی 5

 - مسئول محور قرارگاه 6

 برنامه های که اقدام کننده نهاد یا فردی خارج از موسسه می باشد. مسئول راهبری عملیات های کالن 7

 سایر مسئولیت های در این سطح - 8

 


