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 مقدمه

و  یمعرفد  و گگداه کسددد مسدددانز   ،حج یاهداا  لنندا و ماعدا تحقق 
چنانچه رهبر فرزانه  ؛لاشددایم یسدد ر ا هن یاان یراه  توسدد  الز  یهامهارت

معرف  و شدناخ  را در ظنه(، )دا یااهلل خامنه یگ  حضدرت یانقالب اسدالم
و  یا همه لرکات فردیدانا و گن را کنیه خااونا میاهن یترن سددد ر مه یا

 :داننایم یجمع
ن یرد و ایگیرا فرا م یات بشهههریه ح  یهااگرچه برکات حج، همهه نبههه

ا ههت و  یتا عرصههه  هه  یشههه مدمیغ، از خلوت دل و اندیدریباران رحمت ب
مسهلمان را، بارور و    یهاان ملتیمسهلمانان و تااون م یانتماع و قدرت مل

د یبتوان گفت که کلد یکن وهای هازد،  یم ی هرزند  و برخوردار از وهور زندگ
ل ا هت چشه  یکه ما یحج به کسه   هین هدینخست ا هت و   معرفتن همه، یا

رد، یگب« بهر  هاد یفه  پد» خداداد  یرو ید و از نیق بگشههایخود را به حقا
ا ههت که عادتاج ند در حج، در  یبه فرد  همان معرفت و شتااتت ماصرتر

 یگر ید یبید د یه پهدچ یرد. و هیگی  مسهههلمهانهان قرار نمیل عظیه ار خیه اخت
را که در مرا ه  حج، قابل وصهول ا هت،    ییهاتواند مجموعه وهباختینم
ن مارفهت، عههارت ا هههت از  یقرار دههد. ا یار امهت ا ههه میه کجها در اختی

ک یبه عبوان  شتااتت تد  :ها که از نمله منها هتاز وهباخت یامجموعه
، وهباخت ی  امت ا ه میاز مجموعه عظ یبه عبوان ندئ شتااتت تد فرد، 
، وههباخت عظمت و رحمت خدا و وههباخت از من امت واحد  یینما و  نمونه
  .دومن

(219، ص 2 ه حج، ج ی)صح  
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و  یاناوزدانش یمناسدد  لرا ین امر فراه  شددان سددازوکارهایالزمه ا
احکا ، اسددرار و معار  لننا حج اسدد     ،از گداب، مناسدد   یکسدد  گگاه

 یارت، لراید ه در امور حج و زید فق یو  ینداگیحوزه نمدا یمعداوند  فرهنگ
و در تحقق  یمحمدا - یمیحج الراه یهداو گرمدان ین اهداا  ماعدا یاتحقق 

 یمنداسددد  لرا یش در تداار  و فراه  سددداخان لسدددارهدایرسدددا د  خو
ا حرا ، لا اسددا اده از ترارب اهلل  یران لئزا یاناوزو معرف  یلخشدد یگگاه

ن یان ایله عنوان مرل یون و عناصدر فرهنگیارزشدمنا گششداه لا کم  روحان
ران اقاا  نموده اسد   یزا یجنسدات گموزشد  ییو لرپا یعرصده، له سدازماناه

 ،یریادگیدد ش یو افزا یمحورمندداسدددد ، نگدداه جددام ، مخددا دد  یورلهره
ران و یزا یگموزشددد  یهدالرندامده ی  و سددددازمدانداهیاندا کده در تن یاصدددو 

 کارگزاران مورد توجه قرار گرفاه اس  
  ید   تالش چندامداهده لده ید ران در ئکده زاعالوه لر گنن جنسدددات یدر ا
و  هدانیون، معیورزندا، روحدانیمبدادرت م یو روح یذهن یو گمدادگ یگگداه
 یهدا و مسددد والن فرهنگن جنسدددهیان اید ز لده عنوان مرلیهدا نکداروان یهداندهیمع

ساه یاداره شا  یالز  لرا  یهاا العات و مهارت  یروزگماساز  یها لراکاروان
  دوره گموزش یران، در یات زارا مناسدد  له انا ییگوها و پاسدد کاروان
درسدد  و  یا اجرایتردیلکننا  یشددرک  م یمهارت یهاو کارگاه ینیتکم

ناها  یف فرایتعرن درسد ، داشدان چارچوب و ییازمنا تبینها ن لرنامهیمؤثر ا
 لاشا   یم

لده ویژه گنکده نیدازهدا و ت ییر شدددرای  محیکی و ترکید  جمعیای زائران و 
هدا را انا دارات ایشدددان، اصدددالحدات و دگرگونی در شدددیوه و نحوه گموزش

ها و کارگزاران ضددروری سدداخاه و لر این اسددار در لرنامه گموزش کاروان
لا  1397 سددا  ه گن در حجفرهنگی ت ییراتی ایراد شدداه اسدد  که او ین دور



سدازمان و محار  دفاتر نمایناگی، رؤسدای محار  مراقب  و رصدا مسد والن 
  له اجرا درگما لا موفقی  کارگزاران محار  اجرایی و فرهنگی
وظایف  اسد  که ماضدمن  ییهاوهیها و شد مرموعه حاضدر، دسداورا عم 

ها توسدد  شهای اجرای گموزها و دسدداورا عم کاروان  کارگزاران فرهنگی
و  ی  گموزش  راحیریلاشدددا که توسددد  مایم ایشدددان در سدددکا کاروان

  هایای له دسداورا عم اشدارهجه  مزیا ا الع،  ؛ ا باه سد اه این گردیتاو
 ها در سکا لعثه نیز خواها شا اجرای گموزش

توسددد  کدارگزاران فرهنگی  اجرا شددداه یهدا ید گزارش فعدا دقیق   ثبد 
ها لرنامه یها و اجرارصدددا اقاا  یلرا یزیرو لرنامه یز در  راحین هاکاروان

وه و ی  خکوط و شددد ین مرموعه لا ترسددد یاسددد  که در ا یگریاز اهاا  د
 ا داده شاه اس  ینا گن توضیگلر

ون معزز و یو روحدان ینداگیا اسدددد  مسددد والن محار  دفداتر نمداید ام
ن یحج لدا امعدان ن ر و مبندا قرار دادن ا یهداا کداروانکدارگزاران ارجمند 

شدداه ما را  ینیلشیپ یهادرسدد  و کام  لرنامه یمرموعه مقررات در اجرا
  تا له اصالح گن اقاا  شود کننا گن را مناق   یهاینا و کاساینما یاری

 معاونت فرهنگی 
 



 

 
 
 

 حج تمتع  زارئان کاروانی  آموزشدستورالعمل اجرای 
 
 
 

 

 
 

ها مناسد  زائران از فرصد  یریگ  و نقش گموزش در لهرهین ر له اهم
 یو شناخا  یو روح  یذهن یهایراد گمادگیارت و ایحج و ز یمعنو  یو فضا
ون مع   و همده عوامد  و کدارگزاران محار  یالز  اسددد  روحدان ،شدددانیدر ا

ه در ید فق یو  ینداگیحوزه نمدا ینداگیدفداتر نمداز ن معزّهدا و مسدددؤوالکداروان
را  ذید موارد  ،گن یهدا و ارتقدانده گموزشیله یاجرا یهدا و مندا ق لرااسدددادان

 مورد توجه قرار دهنا:
 ر ایران له شرح ذی  اس :دزائران  عمو  جنسات گموزشیتعااد  .1

 جنسه 10 او  هنیما یهاکاروان •

 جنسه 12 دو نه یما یهاکاروان •

ویژه ، الز  اسد  جنسدات گموزشدی فوقی جنسدات گموزشد عالوه لر  .2
 ریزی و اجرا شود: لرنامههای ذی  لرای گروه

 جنسه ویژه لانوان سه •
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 فرهیخاهلرای زائران جنسه  سه •

جنسدددات ویژه اعضدددای گروه یاوران حراج )ی  جنسددده در  •
 های ماینه دو (های ماینه او  و دو جنسه در کاروانکاروان

مراز روز   یدر  لرای زائران یدو جنسددده گموزشددد  یلرگزار  تبصرر:  
، ویژه یاوران زائران فرهیخاه،  لانوان ژهیوی مگر جنسددات گموزشدد  لاشددا،نمی

   توانا قب  یا لعا از جنسات زائران لرگزار شودکه می حراج
در شدرای  خاص و ویژه، اگر ت ییری در این سدیاسد  له وجود    1تذک: 

 رسانی خواها شا توس  معاون  فرهنگی ا الع گیا،
 گزارو لانوان حج مامرکز گموزشی و توجیهی زائرانهای لرنامه   2  تذک:

که له صدورت حضدوری  هاکه توسد  دفاتر نمایناگی لعثه در منا ق و اسداان
 جزء، خواها شدالرگزار  یا توسد  مایری  گموزش له صدورت ریر حضدوری

  شودمحسوب نمیها جنسات گموزشی کاروان
لا توجه له شدرای  خاص کشدور، لرگزاری جنسدات گموزشدی له   3تذک: 

شدیوه حضدوری، منوط له مروز سدااد منی کروناسد   در صدورت لرگزاری 
این جنسددات، الز  اسدد  گن مکان ضدداع ونی شددود و همه زائران، عوام  و 

 کارگزاران فرهنگی و اجرایی از دساکش و ماس  اسا اده نماینا 

، نه منوره و مکه مکرمهیاسددامرار گموزش زائران در مارود انا ار می .3
ون یروحان اهاما مورد  ،لرنامه تن یمیشاه و   ینیلشیپ  یها بق سرفص 

 :ران محار  لاشایو ما

جنسدده در  4) جنسدده 12له تعااد عمو  زائران جنسددات گموزشددی  •
 جنسه در مکه( 8ماینه و 

جنسده  2جنسده در ماینه و   2)  سدهجن 4جنسدات ویژه لانوان له تعااد  •
 در مکه(
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جنسده در ماینه و  1جنسده ) 3جنسدات ویژه زائران فرهیخاه له تعااد  •
 جنسه در مکه(  2

های ماینه  جنسددات ویژه اعضددای گروه یاوران حراج )در کاروان •
هدای او ، دو جنسددده در مداینده و ید  جنسددده در مکده؛ در کداروان

 سه در ماینه(ماینه دو ، ی  جنسه در مکه و ی  جن

لر  یمباحث و موضددوعات مکا   هر جنسدده گموزشدد رود انا ار می .4
 یآموزشر   یهان و سر:صصر یعناودر کااب  یمیتن   یهااسدار سدرفصد 

  گرددارائه  الالری لعثه و سازمان زائ:ان حج تمتع

هدا، موضدددوع امسدددائد  اجرایی حجم توسددد  مدایران محار  کداروان .5
مورد تأییا مرکز   پزشددکان محار موضددوع اسددالم  در حجم توسدد  

شونا و سایر موضوعات که له کاروان دعوت می پزشکی حج و زیارت
  گردنامیها اجرا و ارایه کاروان فرهنگی محار  کارگزارانتوس  

لده من ور مشددددارکد  همده کدارگزاران فرهنگی در امر گموزش زائران، 
م شدیآموز   هایسر:صصر عناوین و فعا ی  هر ی  از گنان لر اسدار کااب ا

 له ت کی  ذی  مشخص شاه اس :

مبداحدث  منداسددد  حج و : مدایرید  و ارایدهروحرایی کراروان (1
 ی زائراندر جنسات عمومی و اخاصاص فکری و فرهنگی

 چهدار هید اراهدایی کده معین دارندا(: )در کداروان معین کراروان (2
 له شرح ذی : یگموزش موضوعات ازموضوع 

 یاحکا  عموم •
 رهیو س  یتار •
 یمشهب اماکن •
 یاسالم یو سب  زناگ هامهارت •
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لانوان  ژهیجنسده و  سده  یتشدک   یا معینه مدعوّ معینه کاروان (3
ارج در کااب نم لا موضدوعات جنسده در موسد   چهارو  رانیدر ا
  م های آموزشیعناوین و س:صص ا

  ایراندر ویژه لدانوان زائر  کداروانی گموزشدددی جنسدددات  1 ترذک:
دفار  میدان روحدانی کداروان و لدا همداهنگی اید کداروان  ندهیتوسددد  مع

 شود لرگزار میماعو  نهیمعتوس   ،یا اساان منکقهنمایناگی لعثه در 
مبحث مناسد  در همه جنسدات عمومی و اخاصداصدی   2تذک: 

 شود زائران، توس  روحانی کاروان لیان می
افزارهای  افزارها و الزارهای گموزشدی هماننا نر لا توجه له وجود نر  .6

کتراخارایره حج، ییراهی خره امراکن ، ، دایشررنرامره حج ک(بیر  3مسرراص: لب ره 

کعبه معظمه، صی م های آموزشری کموشرن  ماکت و  اسرممی از آسرمان 

 مناسددد  اسددد   گ:اصی  ، پوسررت:های آموزشرری کایناوگ:اصی   و   

روحانیون و مایران محار  در جنسددات گموزشددی له نحو مکنوب از این  
الزارها اسدا اده نماینا  توضدیا لیشدار اینکه لرای جنسدات گموزشدی در 

مکالق سرفص  های گموزشی  3مسراص: لب ه  ایران، مکه و ماینه نر  افزار 
ها و و لا کارلری گسددان گماده شدداه و توصددیه می شددود روحانیون، معین

 های محار  از گنها در ارائه مباحث، اسا اده نماینا  معینه

ارائه مباحث جنسددات  یاز لرایو منال  مورد ن یگموزشدد  یها وحسددایر 
تواننا  یمحار  م یهانهیها و معنیون، معیکه روحانا شداه یتو  یگموزشد 

 لرخی از گنها عبارتنا از:  نا یه و در ارائه مباحث، اسا اده نمایگنها را ته
 سیاعنی میرشری ی، مشعر؛ 2و 1  اسال  یدرسنامه تار (1
 گی  اهلل سبحانی، مشعر عه؛یا شیعقا یمایاه سیدرسنامه گز (2
 محماتقی فعا ی، مشعردرسنامه اسرار حج؛  (3
 زاده، مشعرمحماحسین فالح درسنامه احکا  مباالله حراج؛ (4
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 سیاعنی قاضی عسکر، مشعردرسنامه گداب س ر حج؛  (5
 عنی محمای گشنانی، مشعردرسنامه شناخ  عرلساان؛  (6
 اص ر قائاان، مشعرنه؛ یمکه و ما یدرسنامه اماکن مشهب (7

هدای مه  ارزیدالی عمنکرد از گنردا کده چندا شددداخص از شددداخص .7
هدای حج تما  در لرگزاری درسددد  و اداره هدا و معیندهروحدانیون، معین

لاشا،  زشی زائران میمکنوب و ارائه مناس  و مؤثر مباحث جنسات گمو
از این رو لرای فراه  شددددان امکدان ارزیدالی، الز  اسدددد  هر ید  از 

ها لعا از پایان هر جنسده گموزشدی لا مراجعه له ها و معینهروحانیون، معین
های گزارش جنسدات گموزشدی )مرموعه سدامانه گموزش، مرموعه فر 

عرد    ( را جدااگدانده تکمید  نمدایندا  لدایهی اسددد 0-6شدددمداره  هدایفر 

های گزارش ج سرراب خه منز(ه عد  اج:ای خ:یامه آموزشرری تکمی  ص: 

 شود و امتیاز منای منظور خواهد شد ت قی می

اجرا شددداه توسددد    یهدا  ید از گنردا کده ثبد  گزارش فعدا توضرریم م:م   
 یز ی رو لرنامه  ی راح  مبنای  در سدا  جاری  هاکاروان  یکارگزاران فرهنگ

مقاضدددی اسددد  کارگزاران محار    اسددد ،  ناهیگ  یهاسدددا   یها  یفعا 
 ها اهاما  کافی داشاه لاشنا ها له ثب  دقیق گزارشفرهنگی کاروان

ن ر لده افزایش روزافزون کدارلران فضدددای مردازی و نقش ریرقدالد   .8
ها نسدب  له انکار این ظرفی ، مناسد  اسد  کارگزاران فرهنگی کاروان

، گموزش و توجیه زائران اسدا اده لهینه از این امکان در هاای ، راهبری
ها اقاا  نماینا  لر همین اسار شایساه اس  کارگزاران فرهنگی کاروان

افزار خداص یدا  بق لدا توجده لده میزان اسدددا داده زائران کداروان از ید  نر 
افزار له عنوان منب   تصدددمی  شدددورای فرهنگی کاروان و معرفی ی  نر 
اواهدای مورد نیداز را ارایده ا العدات فرهنگی، گموزشدددی و اجرایی، مح

را تکمی  کننا    0-7گشاری نماینا و در پایان سد ر، فر  تهیه و اشدارا 
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افزارهایی که مایری  گموزش ها و نر  کانا تأمین محاوا،  در خصدوص
 توانا مورد اسا اده قرار گیرد شود، میاشاره می لعاتهیه کرده و در لنا 

ها در فضدای ها و کانا  ی  سدامانهافزارها و فعان ر له تو یا و ارایه نر  .9
ها مرازی )له شدرح ذی ( الز  اسد  روحانیون و مایران محار  کاروان

ها ترری  نماینا و لروشددور زائران را له مراجعه و اسددا اده از این سددامانه
 گموزش مرازی زائران نیز لرای راهنمایی لیشار، میان گنان توزی  شود:

 مرازیم در دو قا   مولاینی و تح  وبافزار اکاروان نر  •

  http://zaer.hajj.ir سامانه گموزش مرازی له نشانی •

هدای رسدددانکداندا  اگموزش و فرهندج حج و زیدارتم در پیدا  •
  Zaerhajj@سروش، ایاا، لنه و گپ له نشانی 

هدای لرخ  )گنالین( لرای عمو  زائران حج تما  و ارائده کالر •
 ی(فرهیخاگان )له صورت اخاصاص

لا توجه له تنوع زائران از جه  تحصدیالت، سدن و    الز  اسد ، در  .10
کرده )لاالتر از دیپن ( تعااد قال  توجه هایی که زائران تحصدددی کاروان

، لدا همکداری  دهندااز جمعید  کداروان را تشدددکید  می ٪30و تدا حداود 
ای ویژة گنان عالوه جنسات گموزشی جااگانه  ها،مایران محار  کاروان

شددود  لرای ایراد این کار رعای  اصددو  و نسددات عمومی تشددکی  لر ج
 شود:موارد زیر توصیه می

شددأن و حرم   ،لنای زائراندر لرگزاری این جنسددات و سددکا •
 همه زائران مورد توجه قرار گیرد 

کرده و فرهیخاه جااگانه در جنسددات خارج از زائران تحصددی  •
  شوداز جنسه عمومی لرای شرک  در جنسه ویژه دعوت 
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تری از مباحث اخاصداصدی  در این جنسدات مسدائ  ویژه و عمیق •
عقائا و مباحث سددیاسددی و   مورد نیاز، از جمنه  در موضددوعات

 اجاماعی لیان شود 

 در  رح مباحث و مسائ ، ن رات و نیازهای ایشان من ور شود  •

افزارها اسدددا اده از وسدددائ  و الزارهای کم  گموزشدددی و نر  •
 شود 

مشدددارکای و لا معرفی مندال  و ماون م یدا قبد  از ها له نحو لحدث •
 شروع جنسه ارائه شود 

کرده و فرهیخاه له شدرک  در جنسدات عمومی زائران تحصدی  •
 همراه سایر زائران تشویق شونا تا له جنسات ویژه اکا ا ننماینا 

گزارش لرگزاری این جنسدات گموزشدی نیز در سدامانه گموزش  •
 (0د8)فر  شماره توس  روحانی کاروان ثب  گردد 

ه یفق یو  یناگیو منا ق حوزه نما  یمسؤوالن محار  دفاتر اساان .11
ون یان روحانید ون توانمندا از میارت لا اناخداب روحانید در امور حج و ز

سدددازمدان حج و  یران دفداتر اسدددادانیمدا یو لدا همداهنگ ارتید زحج و 
، همچنین زائران عمو  یمامرکز را لرا یارت جنسدددات گموزشددد ید ز

در ماه  جنسات لا موضوع ااخالق س ر و لیان اسرار و معار  حجم را
 نا ینمامیلرگزار   الالری هایلر اسدار دسداورا عم  مبار  رمضدان

الز  را در  یهمکدار هدا،ران کداروانیون و مدایروحدان رودانا دار می
  له عم  گورنالا ایشان ن نوع جنسات یا یلرگزار

ز مسداعات له یو ن یجنسدات گموزشد ف یو ک له من ور ا الع از ک ّ .12
 یگموزشددد  یهدا در ارتقداران کداروانیهدا و مداندهیو مع هدانیون، معیروحدان

الان را از ی، ارزیناگیه دفاتر نمایکن یج سراب آموزشر  یاخیارز زائران و  
  ها حسدد  دسدداورا عم ران کاروانیارت و مایون حج و زیان روحانیم
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های لراسدار شداخص و ایلازد یاناخاب تا از جنسدات گموزشد  ،مرلوط
رالکان  یالیارز یها از اسدناد و مبنان گزارشیا  ناینما یالیارز اعالمی

هددا در نددهید و مدعد  هددانید ون، مدعد ید عدمدندکدرد روحدداند  درارت یدد حدج و ز
 مرلوط خواها لود  یهاشاخص

 و حضددور لا یریادگیدر   یآموزشرر  یط و صضررای مح  ین ر له اهم .13
 یسدازر در اناخاب و گمادهیاسد  موارد زنشداط زائران در جنسدات، الز   

قرار   یران مورد توجده جداّیقبد  از موسددد  در ا یگموزشددد  یهدا یمح
 ا:نریگ

و مسرائ   ییایتااب شرود که از یظ: یور و روشرنا ییط و صضرای مح  1

 خ:خوردار خاشد  یت کاصی از مط وخ یشیو س:ما یشیگ:ما

خاز و   یهامکان ،شرر وو و پ: سرر: و  رردا یهااز ایتااب مح   2

مشررک   یها از یظ: شرر:عاز خایم یحضررور خاشرر   یکه خ:ا یاماکن

 خاشد، اجتناب شود 

خصرو  ه  حضرور هم:اهان و خ  یمناسر  خ:ا یسرته اسرت مکاییشرا  3

دغردغره زائ:ان در  یحضررور آرا  و خ یکودکران هم:ا  زائ:ان خ:ا

 شود  ین ی خشی پ یج ساب آموزش

محر  سررکویرت زائ:ان  یکیا(مقردور در یزدیحت  یمکران آموزشرر   4

زائ:ان وجود داشرته خاشرد  یپارک خودرو  یخاشرد و مکان مناسر  خ:ا

 جاد یکند ییان ایهمسا یخ:ا یز مزاحمت ی و ی

 یمناسر  خ:ا   یخ:داشرت   یهاس و مکانیاز سر:و یط آموزشر ی مح  5

 کنندگان خ:خوردار خاشد ش:کت 

 : مناس  آراسته شود یپوست:ها و تصاو ،خا خن:ها یآموزش یصضا  6
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ایتااب  ییاالمکان صضراهایخا توجه خه مسرن خودن اکر: زائ:ان حت   7

یشرسرتن    یمناسر  خ:ا یآموزشر  یهامکت ی ها و ییشرود که از  رند(

 زائ:ان خ:خوردار خاشد 

ها  درسرنامهاز   یون محار  در هر جنسده تعاادیروحانرود انا ار می .14

زائران   یمناسد  لرا  صشر:د  یهااصزارها و (وحی: : کت  و مناخع و یو سرا
 کننا  یرا معرف ین س ر معنویدر ا

جنسددددات  یلرگزار یمحار  لرا یهداندهیو مع هدانیون، معیروحدان .15
در  یالز  را لرا یاز الاداا همداهنگ هدای مکده و مدایندهدر هاد  یگموزشددد 

ن زمدان لدا یینداسددد  و تعم  یار گرفان امکداندات و اخاصددداص فضددداید اخا
 ر کاروان له عم  گورنا یمرموعه و ما و  فرهنگیمس 

مصدور و   یو مکه شدناسد   یشدناسد نهیما یافزارهانر  هیلا توجه له ته .16
هدا و نیمع ،ونی  روحدانید لر محور یاسددد  لعثدا مقدا  مع   رهبرید سددد 
و  یگموزشددد  یها یفعا  یتمام یها در تصدددامحار  کاروان یهانهیمع

  ،یلرگزار  هدا،کدارگزاران محار  فرهنگی کداروان ، الز  اسددد یفرهنگ
  یزیرگن لرنامه ین نوع جنسدددات را لر عهداه گرفاده و لرایا  هو ارائد  هادار
 نا ینما

ران محار  یهدا و مداندهیو مع هدانیون، معیشدددود روحدانیتقداضدددا م .17
جنسات  یو لرگزار در ارائه آموزش یاختکار و یوآور ها هر نوع کاروان
ارسدا     گموزشیریمسداناات گن له ما له همراهرا  یهیتوج  و یگموزشد 
 نا ینما مشارک گران یها له دیدر اناقا  ترارب و نوگور نماینا تا
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 .......االسالم والمسلمین آقای .......معین کاروان حجت    
 
                                   معینه کاروان سرکار خانم     

 

 

 

 حج تمتع  یهاکاروان عمو  زائ:ان یآموزش ابگزارش ج سص:  
 زائران حج تم ع( آمدزش ی س درالعمل اجرا 7)مدضدع ما ه 

 
کاروان شمممار . ......................................  یروحان  ....................................نجانب یا

    و................  یت جناب آقایریبه مد
  

................ )ذکر ...ة.جلسم   از شمررسمنان .............. مدینه بعد اعزام مدینه قبل 
از سماعت   .....................در محل  عربسمنان  ایرانکاروان را در  شممار  جلسمه 

.................. تما سممماعمت ............... بما حوممم.ر حمدود .................... نار از زا ران 
 ارا ه شد. ریو مباحث زکردم  برگزار

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  یاحکام عم.م . 1

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ت.سط.   حج  مناسک . 2

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  اخالق و آداب . 3

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط. و زیارت اسرار و معارف حج . 4

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  تاسیر آیات حج . 5

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  اسالمی  زندگی سبک و هامرارت . 6

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  مذهبی اماکن . 7

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  و سیر خ یتار . 8

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  کالم و عقاید . 9

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  یو اجنماع یاسیمسا ل س . 10

 :مورد استفاده یافزارهانرم
 سایر. ........ نگاهی به اماکن اسالمی از آسمان دانشنامه حج  3مسافر قبله 

 مورد استفاده: یل کمک آموزشیوسا
     بمممروشممممم.ر     بمممنمممرهممما    و اینا.گرافی پ.سنر  هاماکت

وایت      گرافیفیلم آم.زشممی و م.شممن   ویدی.پروژکن.ر لپ تاپ / تبلت
 وسایل ص.تی و تص.یری      برد

 های اینجانب در این جلسه:سایر فعالیت
...................................................................................................................................................    

 0ـ  6ـ  1ـ  1شماره: 

 کاروان روحانیویژه 
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 حج تمتع  یهاکاروان عمو  زائ:ان یآموزش ابگزارش ج سص:  
 زائران حج تم ع( آمدزش ی س درالعمل اجرا 7)مدضدع ما ه 

 
ت یم ریبمه ممد  ن کماروان شمممممار . ......................یمع  نجمانمب ..................................یا

االسمممالم کماروان جنماب حجمت ی....................................... و روحمانیجنماب آقما
از  ممدینمه بعمد  اعزام ممدینمه قبمل بما................................   ین آقمایوالمسممملم

 کاروان در )ذکر شممار  جلسمه ...............   جلسمه  درشمررسمنان ......................  
سممماعت .................. تا سممماعت از   عربسمممنان را در ایران................  محل 

 شرکت کردم. ............... با حو.ر حدود .................... نار از زا ران 
 صرفاً در این جلسه حو.ر داشنم و فعالیت خاصی بر عرد  اینجانب نب.د.  

 .مباحث زیر ت.سط اینجانب ارا ه شد 
 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  یاحکام عم.م . 1

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  حج  مناسک . 2

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  اخالق و آداب . 3

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط. و زیارت اسرار و معارف حج . 4

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  تاسیر آیات حج . 5

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  اسالمی  زندگی سبک و هامرارت . 6

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  مذهبی اماکن . 7

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  و سیر خ یتار . 8

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  کالم و عقاید . 9

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  یو اجنماع یاسیمسا ل س . 10

 :مورد استفاده یافزارهانرم
 سایر. ........ نگاهی به اماکن اسالمی از آسمان دانشنامه حج  3مسافر قبله 

 مورد استفاده: یکمک آموزشل یوسا
     بمممروشممممم.ر     بمممنمممرهممما    و اینا.گرافی پ.سنر  هاماکت

وایت      گرافیفیلم آم.زشممی و م.شممن   ویدی.پروژکن.ر لپ تاپ / تبلت
 وسایل ص.تی و تص.یری      برد

 های اینجانب در این جلسه:سایر فعالیت
...................................................................................................................................................    

 0ـ  6ـ  2ـ  1شماره: 

 کاروان معینویژه 
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 حج تمتع  یهاکاروان عمو  زائ:ان یآموزش ابگزارش ج سص:  

 زائران حج تم ع( آمدزش ی س درالعمل اجرا 7)مدضدع ما ه 
 

ت جنماب یم رینمه کماروان شمممممار . ........................ بمه ممدیمع نجمانمب خمانم .........................یا
 ین آقما یاالسمممالم والمسممملمکماروان جنماب حجمت یو روحمان.................................  یآقما

از شمررسمنان ............................... در   مدینه بعد   ............................. اعزام مدینه قبل
 کماروان در محمل .............. را در ایران  جلسمممه ................ )ذکر شمممممار  جلسمممه 

...... تا سماعت ............... با حوم.ر حدود .................... نار از سماعت ............  عربسمنان
 از زا ران شرکت کردم. 

 .صرفاً در این جلسه حو.ر داشنم و فعالیت خاصی بر عرد  اینجانب نب.د  

 ت.سط اینجانب ارا ه شد. در جلسه عم.می مباحث زیر 

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  یاحکام عم.م . 1

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  حج  مناسک . 2

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  اخالق و آداب . 3

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط. و زیارت اسرار و معارف حج . 4

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  تاسیر آیات حج . 5

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  اسالمی  زندگی سبک و هامرارت . 6

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  مذهبی اماکن . 7

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  و سیر خ یتار . 8

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  کالم و عقاید . 9

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  یو اجنماع یاسیمسا ل س . 10

 :مورد استفاده یافزارهانرم
 سایر. ........ نگاهی به اماکن اسالمی از آسمان دانشنامه حج  3مسافر قبله 

 مورد استفاده: یکمک آموزشل یوسا
     بمممروشممممم.ر     بمممنمممرهممما    و اینا.گرافی پ.سنر  هاماکت

وایت      گرافیفیلم آم.زشممی و م.شممن   ویدی.پروژکن.ر لپ تاپ / تبلت
 وسایل ص.تی و تص.یری      برد

 های اینجانب در این جلسه:سایر فعالیت
...................................................................................................................................................    

 0ـ  6ـ   3ـ   1شماره: 

 کاروان معینهویژه 
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 .......االسالم والمسلمین آقای .......معین کاروان حجت    
 
                                   معینه کاروان سرکار خانم     

 

 
 

 حج تمتع یهاکاروان ویژ  خایوان یآموزش هگزارش ج سص:  
 زائران حج تم ع( آمدزش ی س درالعمل اجرا 7)مدضدع ما ه 

 
کاروان شمممار . ......................................  یروحان  ....................................نجانب یا

    و ...................  یت جناب آقایریبه مد
  

................ ...جلسمة.  از شمررسمنان .............. مدینه بعد با ن.ع اعزام مدینه قبل 
از   در محل.....................  عربسمنان  کاروان را در ایران)ذکر شممار  جلسمه  

سممماعت .................. تا سممماعت ............... با حوممم.ر حدود .................... نار از 
/  معینه مدع.  /   تشمکیل دادم. این جلسمه ت.سمط معینه کاروان    زا ربان.ان 

 ........  ادار  و اجرا شد.)سرکار خانم . مبلغه مسنقر در مجم.عه 
 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  احکام و مناسک . 1

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  اخالق و آداب . 2

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  مسا ل خاص بان.ان . 3

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  اسالمی  زندگی سبک و هامرارت . 4

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  بان.ان اس.   . 5

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  مدینه من.ر   مذهبی اماکن . 6

 :مورد استفاده یافزارهانرم
 سایر. ........ نگاهی به اماکن اسالمی از آسمان دانشنامه حج  3مسافر قبله 

 مورد استفاده: یل کمک آموزشیوسا
 لمپ تماپ / تبلمت  بروشممم.ر  بنرهما   و اینا.گرافی پ.سمممنر  همامماکمت

وسمایل       وایت برد     گرافیفیلم آم.زشمی و م.شمن   ویدی.پروژکن.ر
 ص.تی و تص.یری

 :عبارت بود از اینجانب در این جلسهفعالیت 
................................................................................................................................................... 

  

 0ـ  6ـ  1ـ  3شماره: 

 کاروان روحانیویژه 
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 حج تمتع یهاکاروان ویژ  خایوان یآموزش هگزارش ج سص:  

 زائران حج تم ع( آمدزش ی س درالعمل اجرا 7)مدضدع ما ه 
 

جلسمه ویه  بان.ان نه کاروان شممار . ........................ یمع نجانب خانم .........................یا

 یت جمنمماب آقممایمم ریم بممه مممد کمماروان شممممممار  .........  / در همممیمن کمماروان 

 ین آقمایاالسمممالم والمسممملمکماروان جنماب حجمت ی................................. و روحمان

از شمممررسمممنممان  مممدینممه بعممد  ............................. بمما ن.ع اعزام مممدینممه قبممل

کاروان در محل ..............  ...... )ذکر شممار  جلسمه ............................... در جلسمه ..........

از سماعت .................. تا سماعت ............... با حوم.ر حدود   عربسمنان  را در ایران

 مباحث ذیل ارایه شد.اجرا و ادار  کردم و  زا ربان.ان .................... نار از 
 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  احکام و مناسک . 1

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  اخالق و آداب . 2

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  مسا ل خاص بان.ان . 3

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  اسالمی  زندگی سبک و هامرارت . 4

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  بان.ان اس.   . 5

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  مدینه من.ر   مذهبی اماکن . 6

 :مورد استفاده یافزارهانرم
 ........سایر.  نگاهی به اماکن اسالمی از آسمان دانشنامه حج  3مسافر قبله 

 مورد استفاده: یل کمک آموزشیوسا
     بمممروشممممم.ر     بمممنمممرهممما    و اینا.گرافی پ.سنر  هاماکت

وایت      گرافیفیلم آم.زشممی و م.شممن   ویدی.پروژکن.ر لپ تاپ / تبلت
 وسایل ص.تی و تص.یری      برد

 های اینجانب در این جلسه عبارت بود از:سایر فعالیت
...................................................................................................................................................   

  

 0ـ 6 ـ 3 ـ 3شماره: 

   کاروان معینهویژه 

 معینه مدعو یا



  21   

 .االسالم والمسلمین آقای .......معین کاروان حجت    
 
                                 معینه کاروان سرکار خانم     

 

 
 

 های تمتعکاروان گزارش ج ساب آموزشی ویژ  یاوران حجاج ص:  

 زائران حج تم ع( آمدزش ی س درالعمل اجرا 7)مدضدع ما ه 
 

کاروان شمممار . ......................................  یروحان  ....................................نجانب یا

    و ...................  یت جناب آقایریبه مد

  

................ ...جلسمة.  از شمررسمنان .............. مدینه بعد با ن.ع اعزام مدینه قبل 

از   در محل.....................  عربسمنان  را در ایران)ذکر شممار  جلسمه  کاروان  

سممماعت .................. تا سممماعت ............... با حوممم.ر حدود .................... نار از 

 ر ارا ه شد.یبرگزار کردم و مباحث ز عو. گرو  یاوران حجاج زا ران
 م.ض.عات. ....... مدت ......به .......ت.سط.  حج و زیارتدر سار  یاریو هم تعاون. 1

 م.ض.عات. ........ مدت ........  به  ت.سط. ........  بایدها و نبایدها . 2

 م.ض.عات. ........ مدت ........  به    ت.سط. ........   فعالیت ها یاجرا ندیفرا. 3

 :مورد استفاده یافزارهانرم
 سایر. ........ نگاهی به اماکن اسالمی از آسمان دانشنامه حج  3مسافر قبله 

 مورد استفاده: یل کمک آموزشیوسا
     بمممروشممممم.ر     بمممنمممرهممما    و اینا.گرافی پ.سنر  هاماکت

وایت      گرافیفیلم آم.زشممی و م.شممن   ویدی.پروژکن.ر لپ تاپ / تبلت
 وسایل ص.تی و تص.یری      برد

 0ـ  6ـ  1ـ  4شماره: 

 کاروان روحانیویژه 



 

 .......االسالم والمسلمین آقای .......معین کاروان حجت    
 
                                   معینه کاروان سرکار خانم     

 

 
 

زائ:ان  هیدر آموزش و توج یمجاز یگزارش استااد  از صضا ص: 

 حج تمتع یهاکاروان

  س درالعمل اجرای آمدزش زائران حج تم ع( 8)مدضدع ما ه 
 

روحانی کاروان شمممار . ......................................   ....................................اینجانب 

    وبه مدیریت جناب آقای ................... 

  

در ارایه مباحث از شمممررسمممنمان ...........    مدینمه بعمد با ن.ع اعزام مدینمه قبمل 

اسممنااد   سممان اسممنااد  کردم رافزارهای پیامآم.زشممی و فرهنگی از نرم

  نکردم

 افزار: نام نرم
 سایر. ....................... اینا  بله  گپ  سروش 

  کانال  گرو   فعالیت: قالب

 ..........................@     ............................................نام و نشان گروه: 

 افزار)ها(:دلیل انتخاب این نرم 
 تصمیم گیری در ش.رای فرهنگی کاروان 

 اسنااد  عم.م زا ران کاروان از این نرم افزار 
 سایر. .......................

 منبع تأمین محتوا برای بارگزاری مطالب:
 مطالب، فیلم ها و تصاویری که از قبل تریه کرد  ب.دم 

 اسنااد  از کانال های بعثه و سازمان حج 
 ااد  از محن.ای کانال های عم.می سایر نرادها و اشخاص اسن

 سایر. .......................

 0ـ   7 ـ  1 :فرم  شماره 

 کاروان روحانیویژه 
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 آیا مباحث جلساات آموزشای کاروان را در فیاای مجازی بارگزاری کردی  
 خیر  بله 

 میزان استقبال زائران از این فیا و بازدی  مطالب توسط آن چه مق ار بود 
 کم  مناسب  خیلی خ.ب 

مناسممک حج  احکام عم.می پربازدی ترین مطالب در چه موضااوعی بود 
 اخالق و آداب   اسمرار و معارف تاسمیر آیات حج ها و سمبک مرارت

تماریخ و سمممیر   امماکن ممذهبی سمممرزمین وحی  زنمدگی اسمممالمی 
...... ......سایر. ..  مسا ل سیاسی و اجنماعی کالم و عقاید ن)ع  امعص.م



 

 .......االسالم والمسلمین آقای .......معین کاروان حجت    
 
                                   معینه کاروان سرکار خانم     

 

 
 

 ص:هیاتهج ساب آموزشی زائ:ان گزارش  ص: 
  س درالعمل اجرای آمدزش زائران حج تم ع( 10)مدضدع ما ه 

 
کاروان شمممار . ......................................  یروحان  ....................................نجانب یا

    و................  یت جناب آقایریبه مد
  

................ )ذکر ...جلسمة.  از شمررسمنان .............. مدینه بعد اعزام مدینه قبل 
در  عربسمممنممان را در ایران ویه  زا ران فرهیخنممه شممممممار  جلسممممه  

از سمماعت .................. تا سمماعت ............... با حومم.ر حدود   محل.....................
 ر ارا ه شد.ی.................... نار از زا ران برگزار کردم و مباحث ز

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  یاحکام عم.م . 1

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  حج  مناسک . 2

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  اخالق و آداب . 3

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط. و زیارت اسرار و معارف حج . 4

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  آیات حجتاسیر  . 5

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  اسالمی  زندگی سبک و هامرارت . 6

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  مذهبی اماکن . 7

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  و سیر خ یتار . 8

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  کالم و عقاید . 9

 ........م.ض.عات.  ........به مدت  ........ ت.سط.  یو اجنماع یاسیمسا ل س . 10

 :مورد استفاده یافزارهانرم
 ........سایر.  نگاهی به اماکن اسالمی از آسمان دانشنامه حج  3مسافر قبله 

 مورد استفاده: یل کمک آموزشیوسا
     بمممروشممممم.ر     بمممنمممرهممما    و اینا.گرافی پ.سنر  هاماکت

وایت      گرافیفیلم آم.زشممی و م.شممن   ویدی.پروژکن.ر لپ تاپ / تبلت
 وسایل ص.تی و تص.یری      برد

 مسا ل و مشکالت. 
...................................................................................................................................................  

 0ـ   8ـ  1 :فرم  شماره 

 کاروان روحانیویژه 
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 حجاج  اوران یگروه  ی اعضا دستورالعمل آموزش
 
 
 

 

 
 

تح  از خواهران و لرادران  یاان زائران هر کاروان، عاّهیهمه سددا ه از م
ازمنکر و  یامر لدده معرو  و نه همیدداری، یلراعنوان ایدداوران حردداجم، 

 یها ید فعدا  یها و اجرایزیردر لرنامه یز همکداریگر زائران، و نید ییراهنمدا
شدددوندا تدا ضدددمن یکداروان اناخداب م از جمنده خبرنگداری افاخداری یفرهنگ

کنا، لا ی   کمه وارد میعه و تشدد ی  له شدد یکه در گن مح یاز امور یریشددگیپ
 )ع(نان خود را له ائمه معصدومی، دَیو فرهنگ ینیمؤثر د یهالرنامه یلرگزار

گر مسددنمانان را له مکا  یاه و لزرگوارانه خود، دیادا نموده و لا رفاار پسددنا
 نا   یمنا نماعالقه )ع( یل اه 

 ،گرامی این دسدداه از زائران ویژههای گموزشلخشددی از له همین من ور، 
هدا پیگیری، اجرا و از  ریق روحدانیون محار  کدارواندر قدا د  کداروان و 

عناوین و اکه موضدوعات و عناوین گموزشدی گن در کااب  شدودمایری  می

همچنین تاوین و ارایه شداه اسد   م های آموزشری زائ:ان حج تمتعسر:صصر 
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 محار  تراویژه این گروه از زائران توسدد  دف یگموزشددی و توجیه هایلرنامه
له صدورت حضدوری یا   هادر منا ق و اسداان مقا  مع   رهبری  نمایناگی لعثه

 لرگزار خواها شا  توس  مایری  گموزش له صورت ریر حضوری
و  جزئیدات وظدایف و انا دارات از گروه یداوران حرداج، لیدان شدددرح
 له صدورت جااگانه گموزشدی و توجیهیهای لرنامه اجرای هایدسداورا عم 

مسد والن دفاتر   لهتاوین شداه و   توسد  مایری  لرنامه و محصدوالت فرهنگی
  شودمی ها الالغو مایران کاروان محار  روحانیون ،نمایناگی



 

 

  یل ی دوره آموزش تكم  ییدستورالعمل اجرا
 حج تمتع    ی اه  نهی و مع  ن ی ، مع  ون ی روحان  هژیو

 
 
 

 

 
لده من ور ایرداد گمدادگی و لدازگموزی احکدا  و منداسددد  و معدار  قرگنی 

هدای حج تما  و جهد  لرگورده سددداخان انا دارات هدا و معیندهروحدانیون، معین
زائران و پاسدددخگویی له سدددؤاالت ایشدددان، دوره گموزش تکمینی کارگزاران 

 گیا:رمینامه له اجرا دلر اسار این گیین 1399فرهنگی حج 
لایسد  در می  1399های اعزامی له حج  ها و معینهتمامی روحانیون، معین . 1

 گزمون ش اهی درور این دوره شرک  و امایاز قبو ی کس  نماینا 

گن دسدداه از کارگزارانی که در مرحنه او ، حا نصدداب الز  را کسدد   . 2
تواننا در گزمون مرحنه دو  که له صورت ش اهی و مامرکز نکردنا، می

 ر ق  لرگزار می شود شرک  کننا  د

در صددورت عا  موفقی  کارگزاران فرهنگی در کسدد  امایاز   تبصرر:   
 الز ، از س ر حج محرو  خواهنا شا 
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لندای کده مدایرید  گموزش اعال  افراد واجدا شدددرای  لدایدا  بق زمدان . 3
ندا  و تعیین محد  کندا لدا مراجعده لده سدددامدانده گموزش نسدددبد  لده ثبد می

 ا گزمون، اقاا  کنن

عا  حضدور در جنسده گزمون در زمان تعیین شداه له منز ه عا  قبو ی در  . 4
 لاشا گزمون و ی  لار شرک  در گزمون می

مسددد دوالن دفدداتدر ندمددایدندداگدی لدعدثدده در مدنددا دق مدندز  لدده فدراهد  کدردن  . 5
های سددازوکارهای الز  جه  لرگزاری گزمون لر اسددار دسدداورا عم  

 الالری خواهنا لود 

ن ر از اسددداتیدا و   2تا چهدار ن ر، ماشدددکد  از    کننداه سدددهگروه مصددداحبده  . 6
روحانیون لا سددالقه و مسددن  لر مناسدد  و احکا  مباالله و معار  قرگن 
)کده لده تدأییدا معداون فرهنگی معرفی خواهدا رسدددیدا( و مسددد و  دفار 

تواندا نمداینداگی لعثده در منکقده خواهندا لود  معداوند  فرهنگی نیز می
 به تعیین و اعزا  کنا ای له عنوان عضو گروه مصاحنمایناه

کنناه مسدد و  دفار نمایناگی در منکقه، مسدد و  گروه مصدداحبه  تبصرر:   
 خواهنا لود 

کنناه لا هماهنگی مایر محار  جشب و سدازماناهی جاو  افراد مصداحبه . 7
 نهایی شود 

توانندا ماار  های ذی  لاشدددندا میافرادی که دارای شدددرای  و ویژگی . 8
دفار لعثه در اسداان یا منکقه ارسدا  نماینا   خود را لر اسدار لناهای ذی  له

گیری قرار تا در کمیسددیون موارد خاص معاون  فرهنگی مورد تصددمی 
 گیرد و در صورت تصوی  از گزمون معا  شونا:

له لعا له حج تما    1390روحانیونی که له عنوان رال  در از سدددا    (1
 اعزا  شاه لاشنا 
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های عنمیه از وزهمارسددان رسددمی سددکوح عا ی و خارج فقه در ح (2
هر دو درر معدا  خواهندا لود له تنداسددد  لا ارائه گواهی تاری  

 از مرکز مایری  حوزه های عنمیه 
دارناگان گثار تأ ی ی در موضددوع فقه و مناسدد  حج یا در حوزه  (3

 معار  قرگن  

گثار ارسدا ی در گروه مرلو ه پژوهشدکاه لعثه مقا  مع   رهبری   تبصر:   
لررسدی و در صدورت تاییا وکسد  امایاز الز  از درر مرتب  معا  خواهنا 

 شا 

له لعا له عنوان پاسدخگویی له سدواالت   1390هایی که از سدا   معینه (4
 شرعی له عمره و حج اعزا  شانا 

که حااق  سده سد ر اعزا  روحانیون لرجسداه و فرهیخاه کاروان ها   (5
لاشدا، لا پیشدنهاد   18له حج تما  داشداه و معا  ارزیالی گنها حااق   
 مس و  دفار نمایناگی لعثه در اساان یا منکقه 

سالم  جسمی کارگزاران فرهنگی نیز لایا له تأییا گروه مصاحبه لرسا  . 9
 و در فر  مرلوط قیا شود 

سامانه گموزش لارگزاری عناوین و منال  درور گموزش تکمینی )که در   . 10
 انا( عبارتنا از:شاه
 فقه و مناس : درسنامه فقه و مناس  یا مناس  همراه (1

 گمنی اهلل جوادیگ اار ت سیر گیات حج از گی معار  قرگن: درر (2

 های زیر داده خواها شا:نمرات لر اسار گزینه . 11
 ( 10-13( ماوس  )2 ( 0-9( ضعیف )1 
 ( 18- 20( خینی خوب )4 ( 14-17( خوب )3 

را در فر  مصاحبه   20لایا نمرات از ص ر تا    مشخصاً  انگرمصاحبه  تبص:   
 درج نمایا 
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لرای هر درر لایا لرگه گزمون جااگانه تکمی  و له امضدددای گروه  . 12
 لرسا  مصاحبه

هدای مورد نیداز لده همراه فر  گزمون شددد داهی و سدددایر فر    1 تبصرر: 
فرهنگی تهیه و له منا ق   دسداورا عم  اجرای گزمون شد اهی از سدوی معاون  

  شودمیالالغ 

هرگونه ت ییر در دسددداورا عم  از سدددوی معاون  فرهنگی له     2  تبصرر: 
 رسانی خواها شا ها ا العکارگزاران فرهنگی کاروان



 

 

هددای ویدژه کددارگدزاران مدحدادر  فدرهدندگدی عدالوه لدر دسدددادورا دعدمدد 
اجرا در سددکا مایری  گموزش و  ویژهیی هادسدداورا عم ها،  کاروان

تهیده شددداه کده در دفداتر نمداینداگی لعثده در مندا ق  همچنین در سدددکا
  اخایار ایشان قرار گرفاه اس  
 ها له شرح ذی  اس :موضوعات گن دساورا عم 

لعثده در  ینداگینمدا دفداتر ژهیو  یهداندامدهوهیو شددد  هدادسددداورا عمد   1
 هایالیمنا ق و ارز

حدج تدمداد   زائدران گمدوزش مدادمدرکدز یاجدرا دسدددادورا دعدمدد  •
ها(لعثه در منا ق و اساان یناگی)توس  دفاتر نما

 یهیو توج یگموزش مامرکز جنسات یلرگزار دساورا عم  •
حج تما  لانوان زائر

مامرکز گموزش زائران در ماه مبار   یا عم  اجرادسدداور •
رمضان

و  یجنسدات گموزشد  یلرا ابیناظر و ارز نییتع دسداورا عم  •
حج تما  یهیتوج

 یوتخصص یعنم یهایشیاناه  یاجرا دساورا عم  •
زائران و کدارگزاران   یهیو توج یگموزشددد  یهدادسددداورا عمد   2
 گموزش  یریاجرا توس  ما ژهیوها کاروان یفرهنگ
زائران له  یهیو توج یجنسدات گموزشد  یاجرا دسداورا عم  •

 یرحضوریر وهیش
 یکارگزاران فرهنگ یهیجنسات توج یاجرا دساورا عم  •

 

 
 


