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 مقدمه

 و یمعرفت و آگاه کستتت مستتتتلز   ،حج یتحقق اهداف بلند و متعال
چنانچه رهبر فرزانه  ؛باشتتدیم یستت ر الهن یاان یراه توستت  الز  یهامهارت

سالم شناخت را در ظله(، )دا یااهلل خامنهتیآ حضرت یانقالب ا معرفت و 
 و ید همه برکات فردیداند و آن را کلیه خداوند میدهن یترن ستتت ر مه یا

 :دانندیم یجمع
ن یرد و ایگیرا فرا م یات بشرررریح یهااگرچه برکات حج، همه جنبه

ا ررت و یتا عرصرره  رر یشرره مدمیاز خلوت دل و اندغ، یدریباران رحمت ب
سلمانان و تعاون م یاجتماع و قدرت مل سلمان را، بارور و  یهاان ملتیم م

د ید بتوان گفت که کلیکن شای ازد، لیم ی رزنده و برخوردار از شور زندگ
ل ا ت چشم یکه ما یحج به کس هین هدینخست ا ت و  معرفتن همه، یا

رد، یگببهره « هادهیفهم پد» خداداده یروید و از نیق بگشررایخود را به حقا
صر    شناخت منح ا ررت که عادتاج جد در حج، در  یبه فرد همان معرفت و 

نان قرار نمیل عظیار خیاخت پدیرد. و هیگیم مسرررلما  یگرید ینید دهیچ 
شناختینم صول ا ت،  ییهاتواند مجموعه  را که در مرا م حج، قابل و
مت یکجا در اختی ن معرفت، عبارت ا رررت از یقرار دهد. ا یا ررر مار ا

شناخت یامجموعه ک یبه عنوان  شناخت خود  :ها که از جمله منها تاز 
، شناخت یم امت ا  میاز مجموعه عظ یبه عنوان جدئ شناخت خود فرد، 
، شررناخت عظمت و رحمت خدا و شررناخت از من امت واحده یینما و نمونه
  .دشمن
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و  یاندوزدانش یمناستت  برا ین امر فراه  شتتدن ستتازوکارهایالزمه ا
احکا ، استترار و معارف بلند حج استتت   ،از آداب، مناستت  یکستت  آگاه

نت فرهنگ عاو ما یم  یارت، برایه در امور حج و زیفق یول یندگیحوزه ن
و در تحقق  یمحمد - یمیحج ابراه یهاو آرمان ین اهداف متعالیاتحقق 

سالت خو سترهایر ساختن ب س  برا یش در تدارک و فراه   یآگاه یمنا
اهلل الحرا ، با است اده از تجارب ارزشمند تیران بئزا یاندوزو معرفت یبخش

شته با کم  روحان صر فرهنگیگذ صه، به ن عیان ایبه عنوان مرب یون و عنا ر
ش ییو برپا یسازمانده سات آموز ست  بهرهیزا یجل  یورران اقدا  نموده ا

اند که در یاصتتول ،یریادگیش یو افزا یمحوراستت ، نگاه جام ، مخا  من
ران و کارگزاران مورد توجه یزا یآموزشتتت یهابرنامه ی  و ستتتازماندهیتنظ

 قرار گرفته است 
  ی  تالش چندماهه به یران در ئکه زاعالوه بر آنن جلستتتات یدر ا
و  هانیمع ون،یورزند، روحانیمبادرت م یو روح یذهن یو آمادگ یآگاه
 یها و مستتتنوالن فرهنگن جلستتتهیان ایز به عنوان مربیها نکاروان یهانهیمع

سته یاداره شا یالز  برا یهاا العات و مهارت یروزآمدساز یها براکاروان
  دوره آموزش یران، در یات زاراظمناستت  به انت ییگوها و پاستت کاروان
ت و درستت ید اجرایتردیبکنند  یشتترکت م یمهارت یهاو کارگاه یلیتکم

ندها یراف فین درستت، داشتتن چارچوب و تعرییازمند تبینها ن برنامهیمؤثر ا
 باشد  یم

به ویژه آنکه نیازها و تغییر شتتترای  محیوی و ترکی  جمعیتی زائران و 
ها را انتظارات ایشتتتان، اصتتتالحات و دگرگونی در شتتتیوه و نحوه آموزش

ها و کارگزاران نامه آموزش کاروانضتتروری ستتاخته و بر این استتار در بر
با  1397 ستا  فرهنگی تغییراتی ایجاد شتده استت که اولین دوره آن در حج



سنوالن  صد م سای محتر  مراقبت و ر ان و سازممحتر  دفاتر نمایندگی، رؤ
  به اجرا درآمد با موفقیت کارگزاران محتر  اجرایی و فرهنگی
ستورالعمل ضر، د شمجموعه حا ضمن  ییهاوهیها و  ست که مت وظایف ا

ها توستت  های اجرای آموزشها و دستتتورالعملکاروان کارگزاران فرهنگی
و  یت آموزش  راحیریباشتتد که توستت  مدیم ایشتتان در ستتور کاروان

شارهجهت مزید ا الع، ؛ البته ستده این گردیتدو ستورالعملا  هایای به د
 ها در سور بعثه نیز خواهد شد اجرای آموزش

توستتت  کارگزاران فرهنگی  اجرا شتتتده یهاتیگزارش فعالدقیق  ثبت
ها برنامه یها و اجرارصتتتد اقدا  یبرا یزیرو برنامه یز در  راحین هاکاروان

وه و ی  خووط و شتتتین مجموعه با ترستتتیاستتتت که در ا یگریاز اهداف د
 ر داده شده است یند آن توضیآبر

مایام فاتر ن حانو  یندگید استتتتت مستتتنوالن محتر  د ون معزز و یرو
کاروان ند  نا قرار دادن ا یهاکارگزاران ارجم عان نظر و مب با ام ن یحج 

شتتده ما را  ینیبشیپ یهادرستتت و کامل برنامه یمجموعه مقررات در اجرا
  تا به اصالح آن اقدا  شود کنند آن را منتقل  یهایند و کاستینما یاری

 معاونت فرهنگی 
 



 

 
 
 

 حج تمتع زارئانکاروانی  دستورالعمل اجرای آموزش

 
 
 

 

 
 

صت یریگت و نقش آموزش در بهرهینظر به اهم س  زائران از فر ها منا
 یو شناخت یو روح یذهن یهایجاد آمادگیارت و ایحج و ز یمعنو یو فضا
عوامل و کارگزاران محتر  ون معظ  و همه یالز  استتتت روحان ،شتتتانیدر ا

ه در یفق یول یندگیحوزه نما یندگیز دفاتر نمان معزّها و مستتتؤوالکاروان
را  ذیلموارد  ،آن یها و ارتقانه آموزشیبه یاجرا یها و منا ق برااستتتتان

 مورد توجه قرار دهند:
 ر ایران به شرح ذیل است:دزائران  عمو  جلسات آموزشیتعداد   1

 جلسه 10 او  هنیمد یهاکاروان 

 جلسه 12 دو نه یمد یهاکاروان 

ش  2 سات آموز شی فوقی عالوه بر جل سات آموز ست جل ویژه ، الز  ا
 ریزی و اجرا شود: برنامههای ذیل برای گروه

 جلسه ویژه بانوان سه 

 فرهیختهبرای زائران جلسه  سه 
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  جلستتتات ویژه اعضتتتای گروه یاوران حجاج )ی  جلستتته در
 های مدینه دو (دو جلسه در کاروانهای مدینه او  و کاروان

مجاز روز   یدر  برای زائران یدو جلستتته آموزشتتت یبرگزار تبصرر:  
ران ، ویژه یاوزائران فرهیخته، بانوان ژهیوی مگر جلستتات آموزشتت باشتتد،نمی

   تواند قبل یا بعد از جلسات زائران برگزار شودکه می حجاج
شرای  خاص و ویژه، اگر تغییری   1تذک:  ست به وجود در  سیا در این 

 رسانی خواهد شد توس  معاونت فرهنگی ا الع آید،
 زارگو بانوان حج متمرکز آموزشی و توجیهی زائرانهای برنامه  2 تذک:

ستان صورت حض هاکه توس  دفاتر نمایندگی بعثه در منا ق و ا وری که به 
 ءزج، خواهد شدبرگزار  یا توس  مدیریت آموزش به صورت غیر حضوری

  شودها محسوب نمیجلسات آموزشی کاروان
با توجه به شرای  خاص کشور، برگزاری جلسات آموزشی به   3تذک: 

صورت برگزاری  ست  در  ستاد ملی کرونا ضوری، منوط به مجوز  شیوه ح
این جلستتات، الز  استتت آن مکان ضتتدع ونی شتتود و همه زائران، عوامل و 

 ماس  است اده نمایند  کارگزاران فرهنگی و اجرایی از دستکش و

 ،نه منوره و مکه مکرمهیاستتتمرار آموزش زائران در مدرود انتظار می  3
ون یوحانر اهتما مورد  ،برنامه تنظیمیشده و  ینیبشیپ یها بق سرفصل

 :ران محتر  باشدیو مد

  جلستته در  4) جلستته 12به تعداد عمو  زائران جلستتات آموزشتتی
 جلسه در مکه( 8مدینه و 

  سات ویژه بانوان به تعداد سه 4جل سه در مدینه و  2) جل سه  2جل جل
 در مکه(

  جلسه در مدینه و  1جلسه ) 3جلسات ویژه زائران فرهیخته به تعداد
 جلسه در مکه(  2
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 های مدینه جلستتات ویژه اعضتتای گروه یاوران حجاج )در کاروان
های او ، دو جلستتته در مدینه و ی  جلستتته در مکه؛ در کاروان

 ینه دو ، ی  جلسه در مکه و ی  جلسه در مدینه(مد

بر  یمباحث و موضتتتوعات موال  هر جلستتته آموزشتتترود انتظار می  4
سرفصل سار  س:فصل  یعناودر کتاب  یمیتنظ یهاا  یش آموز یهان و 

  گرددارائه  ابالغی بعثه و سازمان زائ:ان حج تمتع

ها، توستتت  مدیران محتر  کاروان« مستتتائل اجرایی حج»موضتتتوع   5
مورد تأیید مرکز  توستت  پزشتتکان محتر « ستتالمت در حج»موضتتوع 

شوند و سایر موضوعات که به کاروان دعوت می پزشکی حج و زیارت
  گردندمیها اجرا و ارایه کاروان فرهنگی محتر  کارگزارانتوس  

کارگزاران فرهنگی در امر آموزش زائران،  مه  به منظور مشتتتتارکت ه
«  شیوزآم هایعناوین و س:فصل  »سار کتاب فعالیت هر ی  از آنان بر ا

 به ت کی  ذیل مشخص شده است:

مباحث  مناستتت  حج و : مدیریت و ارایهروحانی کاروان   (1
 ی زائراندر جلسات عمومی و اختصاص فکری و فرهنگی

 چهار هیاراهایی که معین دارند(: )در کاروان معین کاروان  (2
 به شرح ذیل: یآموزش موضوعات ازموضوع 

   یعموماحکا 
 رهیو س  یتار 
 یمذهب اماکن 
 یاسالم یو سب  زندگ هامهارت 

شک  یا معینه مدعوّ معینه کاروان (3 سه و سه لیت بانوان  ژهیجل
س  چهارو  رانیدر ا سه در مو ضوعات جل درج در کتاب نم با مو
  « های آموزشیعناوین و س:فصل»
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 ایراندر ویژه بانوان زائر  کاروانی آموزشتتتی جلستتتات  1 تذک: 
ماهنگی ایکاروان  نهیتوستتت  مع کاروان و با ه یان روحانی  دفتر  م

 شود یبرگزار ممدعو  نهیمعتوس   ،یا استان منوقهنمایندگی بعثه در 
صی   2تذک:  صا سات عمومی و اخت س  در همه جل مبحث منا

 شود زائران، توس  روحانی کاروان بیان می
افزارهای افزارها و ابزارهای آموزشتتی همانند نر با توجه به وجود نر   6

کتابخانه حج، نگاهی به اماکن       ، ، دانشررنامه حج بیبی      3مسرراف: لب ه   

کعبه معظمه، فی م های آموزشرری بموشرن   ماکتو اسرریمی از آسررمان 

 مناستتت  استتتت گ:افی  ، پوسررت:های آموزشرری بایناوگ:افی   و    

روحانیون و مدیران محتر  در جلستتات آموزشتتی به نحو مولوب از این 
شی در  سات آموز شتر اینکه برای جل ضیر بی ست اده نمایند  تو ابزارها ا

موابق سرفصل های آموزشی  3مساف: لب ه  ایران، مکه و مدینه نر  افزار 
ها و و با کاربری آستتان آماده شتتده و توصتتیه می شتتود روحانیون، معین

 های محتر  از آنها در ارائه مباحث، است اده نمایند  معینه

ارائه مباحث جلستتات  یاز برایو مناب  مورد ن یآموزشتت یهالوحستتایر 
ش شده یتول یآموز انند تویمحتر  م یهانهیها و معنیون، معیکه روحاند 

  برخی از آنها عبارتند از: ند یه و در ارائه مباحث، است اده نمایآنها را ته
 سیدعلی میرشری ی، مشعر؛ 2و 1  اسال  یسنامه تاردر (1
 آیت اهلل سبحانی، مشعر عه؛ید شیعقا یمایده سیدرسنامه گز (2
 محمدتقی فعالی، مشعردرسنامه اسرار حج؛  (3
 زاده، مشعرمحمدحسین فالح درسنامه احکا  مبتالبه حجاج؛ (4
 سیدعلی قاضی عسکر، مشعردرسنامه آداب س ر حج؛  (5
 علی محمدی آشنانی، مشعردرسنامه شناخت عربستان؛  (6
 اصغر قائدان، مشعرنه؛ یمکه و مد یدرسنامه اماکن مذهب (7
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که چند شتتتاخص از شتتتاخص  7 جا  یابی عملکرد از آن های مه  ارز
های حج تمت  در برگزاری درستتتت و اداره ها و معینهروحانیون، معین

د، باشزشی زائران میمولوب و ارائه مناس  و مؤثر مباحث جلسات آمو
ی  از  یابی، الز  استتتت هر  کان ارز از این رو برای فراه  شتتتدن ام

ها بعد از پایان هر جلسه آموزشی با مراجعه به ها و معینهروحانیون، معین
شی )مجموعه سامانه آموزش، مجموعه فر  سات آموز های گزارش جل

عدم  ت ( را جداگانه تکمیل نمایند  بدیهی استتت0-6شتتتماره  هایفر 

های گزارش ج سرراب به منزیه عدم اج:ای ب:نامه آموزشرری تکمیل ف:م

 شود و امتیاز منای منظور خواهد شد ت قی می

اجرا شتتتده توستتت   یهاتیاز آنجا که ثبت گزارش فعالتوضرریم م:م  
 یزیرو برنامه ی راح مبنای در سا  جاری هاکاروان یکارگزاران فرهنگ

مقتضتتتی استتتت کارگزاران محتر   استتتت، ندهیآ یهاستتتا  یهاتیفعال
 ها اهتما  کافی داشته باشند ها به ثبت دقیق گزارشفرهنگی کاروان

نظر به افزایش روزافزون کاربران فضای مجازی و نقش غیرقابل انکار   8
ها نستتتبت به این ظرفیت، مناستتت  استتتت کارگزاران فرهنگی کاروان

ست اده بهینه از این امکان در هدایت، راهبری ، آموزش و توجیه زائران ا
ها اقدا  نمایند  بر همین اسار شایسته است کارگزاران فرهنگی کاروان

ق افزار خاص یا  ببا توجه به میزان استتتت اده زائران کاروان از ی  نر 
  افزار به عنوان منبتصتتتمی  شتتتورای فرهنگی کاروان و معرفی ی  نر 
یه ا العات فرهنگی، آموزشتتتی و اجرایی، مح یاز را ارا های مورد ن توا

شتراک س ر، فر  تهیه و ا را تکمیل کنند   0-7گذاری نمایند و در پایان 
صوص افزارهایی که مدیریت آموزش ها و نر  کانا تأمین محتوا، در خ

 د تواند مورد است اده قرار گیرشود، میاشاره می بعدتهیه کرده و در بند 
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سامانهافزارها و فعانظر به تولید و ارایه نر   9 ضای ها در فها و کانا لیت 
ست روحانیون و مدیران محتر  کاروان شرح ذیل( الز  ا ها مجازی )به 

ها ترغی  نمایند و بروشتتور زائران را به مراجعه و استتت اده از این ستتامانه
 آموزش مجازی زائران نیز برای راهنمایی بیشتر، میان آنان توزی  شود:

  دو قال  موبایلی و تحت وب در« کاروان مجازی»افزار نر 

 سامانه آموزش مجازی به نشانی http://zaer.hajj.ir  

   نا یا « آموزش و فرهنگ حج و زیارت»کا های رستتتاندر پ
  Zaerhajj@سروش، ایتا، بله و گپ به نشانی 

 های برخ  )آنالین( برای عمو  زائران حج تمت  و ارائه کالر
 فرهیختگان )به صورت اختصاصی(

ست، در با   10 سن و    الز  ا توجه به تنوع زائران از جهت تحصیالت، 
کرده )باالتر از دیپل ( تعداد قابل توجه هایی که زائران تحصتتتیلکاروان

تا حدود  با همکاری دهنداز جمعیت کاروان را تشتتتکیل می ٪30و   ،
ای ویژة آنان عالوه جلسات آموزشی جداگانه ها،مدیران محتر  کاروان

شتتود  برای ایجاد این کار رعایت اصتتو  و مومی تشتتکیل بر جلستتات ع
 شود:موارد زیر توصیه می

 شتتأن و حرمت  ،بندی زائراندر برگزاری این جلستتات و ستتور
 همه زائران مورد توجه قرار گیرد 

 کرده و فرهیخته جداگانه در جلستتات خارج از زائران تحصتتیل
  شوداز جلسه عمومی برای شرکت در جلسه ویژه دعوت 

 سائل ویژه و عمیقد سات م صی ر این جل تری از مباحث اختصا
عقائد و مباحث ستتیاستتی و  مورد نیاز، از جمله در موضتتوعات

 اجتماعی بیان شود 

  در  رح مباحث و مسائل، نظرات و نیازهای ایشان منظور شود 
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  افزارها استتتت اده از وستتتائل و ابزارهای کم  آموزشتتتی و نر
 شود 

 و با معرفی مناب  و متون م ید قبل از ها به نحو مشتتتارکتی بحث
 شروع جلسه ارائه شود 

 سات عمومی زائران تحصیل شرکت در جل کرده و فرهیخته به 
 همراه سایر زائران تشویق شوند تا به جلسات ویژه اکت ا ننمایند 

  سامانه آموزش سات آموزشی نیز در  گزارش برگزاری این جل
 (0ت8ره توس  روحانی کاروان ثبت گردد )فر  شما

ستان  11 سؤوالن محتر  دفاتر ا ه یفق یول یندگیو منا ق حوزه نما یم
ن ویان روحانیون توانمند از میارت با انتخاب روحانیدر امور حج و ز

ستتتازمان حج و  یران دفاتر استتتتانیمد یو با هماهنگ ارتیزحج و 
، همچنین زائران عمو  یمتمرکز را برا یارت جلستتتات آموزشتتتیز

در ماه  را« اخالق س ر و بیان اسرار و معارف حج»جلسات با موضوع 
ضان ستورالعمل مبارک رم سار د  ند ینمامیبرگزار  ابالغی هایبر ا

ظار می حان رودانت مدیرو کاروانیون و  کار ها،ران  الز  را در  یهم
  به عمل آورندبا ایشان ن نوع جلسات یا یبرگزار

شیو ک به منظور ا الع از ک ّ  12 سات آموز ساعدت به یو ن یف جل ز م
 یآموزشتتت یها در ارتقاران کاروانیها و مدنهیو مع هانیون، معیروحان

ش    یابیارززائران و  ساب آموز بان را از ای، ارزیندگیه دفاتر نمایکل یج 
 ها حستت  دستتتورالعملران کاروانیارت و مدیون حج و زیان روحانیم

ش ،مربوط سات آموز شاخص و دیبازد یانتخاب تا از جل سار   هایبرا
وان راب یابیارز یها از اسناد و مبنان گزارشیا  ندینما یابیارز اعالمی

ن درارت یتتحج و ز معیعملکرد روحتتا مع هتتانیون،  هتتا در نتتهیو 
 مربوط خواهد بود  یهاشاخص
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 و حضتتتور با یریادگیدر  یآموزشرر یط و فضررایمحت ینظر به اهم  13
 یسازر در انتخاب و آمادهینشاط زائران در جلسات، الز  است موارد ز

بل از موستتت  در ا یآموزشتتت یها یمح جدّیق قرار  یران مورد توجه 
 د:نریگ

ضا یمح  1 شنا    ییط و ف شود که از نظ: نور و رو س  ییانتخاب  ائل و م

 ب:خوردار باشد  یت کافیاز مط وب یشیو س:ما یشیگ:ما

باز و  یهامکان ،شرر وو و پ: سرر: و  رردا  یهااز انتخاب محل  2

 مشررکل یها از نظ: شرر:عاز خانم یحضررور بخشرر یکه ب:ا یاماکن

 باشد، اجتناب شود 

ست مکان  یشا   3 سب ب:ا  یسته ا  خصوص ه حضور هم:اهان و ب  یمنا

کان هم:ا  زائ:ان ب:ا  غه زائ:ان در    یحضررور آرام و ب یکود غد د

 شود  ینیبشیپ یج ساب آموزش

محل سررکونت زائ:ان     یکیایمقدور در نزد یحت یمکان آموزشرر   4

شد و  شد    یپارک خودرو یمکان مناسب ب:ا  با شته با زائ:ان وجود دا

 جاد نکند یگان ایهمسا یب:ا یز مزاحمتیو ن

ش یمح  5 س:و  یط آموز شت  یهاس و مکانیاز  سب ب:ا  یب:دا  یمنا

 کنندگان ب:خوردار باشد ش:کت

 ود : مناسب آراسته شیپوست:ها و تصاو ،با بن:ها یآموزش یفضا  6

سن بودن اکث:    7 ضاها یزائ:ان حتبا توجه به م انتخاب  ییاالمکان ف

ش  یهامکتیها و نیشود که از  ندی    سب ب:ا  یآموز ست    یمنا ش ن ن

 زائ:ان ب:خوردار باشد 

  ها ودرسنامه از  یون محتر  در هر جلسه تعدادیروحانرود انتظار می  14

ش:د   یهاافزارها و یوح: کتب و منابع و ن:میسا  س  برا ف ائران ز یمنا
 کنند  یرا معرف ین س ر معنویدر ا
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حان  15 جلستتتتات  یبرگزار یمحتر  برا یهانهیو مع هانیون، معیرو
در  یالز  را برا یاز ابتدا هماهنگ های مکه و مدینهدر هتل یآموزشتتت

با  ن زمانییناستتت  و تعم یار گرفتن امکانات و اختصتتتاص فضتتتایاخت
 ر کاروان به عمل آورند یمجموعه و مد مسنو  فرهنگی

ر و مصتتو یو مکه شتتناستت یشتتناستتنهیمد یافزارهار ن هیبا توجه به ته  16
قا  معظ  رهبریستتت ثق م ها و نیمع ،ونیت روحانیبر محور یاستتتت بع
و  یآموزشتتت یهاتیفعال یتمام یها در تصتتتدمحتر  کاروان یهانهیمع

 ،یبرگزار ها،کارگزاران محتر  فرهنگی کاروان ، الز  استتتتیفرهنگ
 یزیرآن برنامه یعهده گرفته و بران نوع جلستتتات را بر یا هو ارائ هادار
 ند ینما

قاضتتتتا م  17 حانیت مدنهیو مع هانیون، معیشتتتود رو ران محتر  یها و 
 جلسات یو برگزار در ارائه آموزش یابتکار و نوآورها هر نوع کاروان
 ارسا  ت آموزشیریمستندات آن به مد به همراهرا  یهیتوج و یآموزش
 د نینما مشارکتگران یها به دیدر انتقا  تجارب و نوآور نمایند تا
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 .......االسالم والمسلمین آقای .......معین کاروان حجت   
 
                                   معینه کاروان سرکار خانم    

 

 

 

 حج تمتع یهاکاروان عموم زائ:ان یآموزش ابگزارش ج سف:م
 زائران حج تمتع( آموزش یدستورالعمل اجرا 7)موضوع ماده 

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

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

ستان  مدینه بعد اعزام مدینه قبل  شهر س ..............از  ................ )ذکر ...ة.جل
از ساعت  .....................در محل عربستان ایرانکاروان را در  شمار  جلسه(

.................. تا سممماعت ............... با ح مممدر حدود .................... نزر از زا ران 
 ارا ه شد. ریو مباحث زکردم  برگزار
 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  یعمدماحکام  .1

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........تدسط.   حج  مناسک .2

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  اخالق و آداب .3

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط. و زیارت اسرار و معارف حج .4

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  تزسیر آیات حج .5

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  اسالمی  زندگی سبک و هامهارت .6

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  مذهبی اماکن .7

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  و سیر خ یتار .8

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  کالم و عقاید .9

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  یو اجتماع یاسیمسا ل س .10

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

 مورد استفاده: یل کمک آموزشیوسا
     بمممروشمممممدر     بمممنمممرهممما    و اینزدگرافی پدستر  هاماکت

وایت      گرافیفیلم آمدزشمی و مدشمن   ویدیدپروژکتدر لپ تاپ / تبلت
 وسایل صدتی و تصدیری      برد

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

 0ـ  6ـ  1ـ  1شماره: 

 کاروان روحانیویژه 
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 حج تمتع یهاکاروان عموم زائ:ان یآموزش ابگزارش ج سف:م
 زائران حج تمتع( آموزش یدستورالعمل اجرا 7)موضوع ماده 

 
ت یریبه مد ن کاروان شممممار . ......................یمع نجانب ..................................یا

قا حانیجناب آ االسمممالم کاروان جناب حجت ی....................................... و رو
قایوالمسممملم نه قبل با................................  ین آ نه بعد  اعزام مدی از  مدی

ستان ......................  سه درشهر سه(...............  جل شمار  جل  کاروان در )ذکر 
سممماعت .................. تا سممماعت از  عربسمممتان را در ایران................ محل 

 شرکت کردم. ............... با ح در حدود .................... نزر از زا ران 
 صرفاً در این جلسه ح در داشتم و فعالیت خاصی بر عهد  اینجانب نبدد.  

 .مباحث زیر تدسط اینجانب ارا ه شد 
 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  یاحکام عمدم .1

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  حج  مناسک .2

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  اخالق و آداب .3

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط. و زیارت اسرار و معارف حج .4

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  تزسیر آیات حج .5

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  اسالمی  زندگی سبک و هامهارت .6

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  مذهبی اماکن .7

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  و سیر خ یتار .8

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  کالم و عقاید .9

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  یو اجتماع یاسیمسا ل س .10

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

 مورد استفاده: یل کمک آموزشیوسا
     بمممروشمممممدر     بمممنمممرهممما    و اینزدگرافی پدستر  هاماکت

وایت      گرافیفیلم آمدزشمی و مدشمن   ویدیدپروژکتدر لپ تاپ / تبلت
 وسایل صدتی و تصدیری      برد

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

 0ـ  6ـ  2ـ  1شماره: 

 کاروان معینویژه 
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 حج تمتع یهاکاروان عموم زائ:ان یآموزش ابگزارش ج سف:م

 زائران حج تمتع( آموزش یدستورالعمل اجرا 7)موضوع ماده 
 

ت جناب یرینه کاروان شممممار . ........................ به مدیمع نجانب خانم .........................یا
 ین آقایاالسمممالم والمسممملمکاروان جناب حجت یو روحان.................................  یآقا

ستان ............................... در  مدینه بعد  ............................. اعزام مدینه قبل شهر از 
مار  جلسمممه( حل .............. را در ایران جلسمممه ................ )ذکر شممم  کاروان در م

حدود .................... نزر از ساعت .................. تا ساعت ............... با ح در  عربستان
 از زا ران شرکت کردم. 

 .صرفاً در این جلسه ح در داشتم و فعالیت خاصی بر عهد  اینجانب نبدد  

 تدسط اینجانب ارا ه شد. در جلسه عمدمی مباحث زیر 

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  یاحکام عمدم .1

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  حج  مناسک .2

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  اخالق و آداب .3

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط. و زیارت اسرار و معارف حج .4

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  تزسیر آیات حج .5

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  اسالمی  زندگی سبک و هامهارت .6

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  مذهبی اماکن .7

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  و سیر خ یتار .8

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  کالم و عقاید .9

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  یو اجتماع یاسیمسا ل س .10

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

 مورد استفاده: یل کمک آموزشیوسا
     بمممروشمممممدر     بمممنمممرهممما    و اینزدگرافی پدستر  هاماکت

وایت      گرافیفیلم آمدزشمی و مدشمن   ویدیدپروژکتدر لپ تاپ / تبلت
 وسایل صدتی و تصدیری      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  بانوان یآموزش هگزارش ج سف:م
 زائران حج تمتع( آموزش یدستورالعمل اجرا 7)موضوع ماده 

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

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

................ ...جلسة. از شهرستان .............. بعدمدینه  با ندع اعزام مدینه قبل 
سه( کاروان را در ایران شمار  جل ستان )ذکر  از  در محل..................... عرب

سممماعت .................. تا سممماعت ............... با ح مممدر حدود .................... نزر از 
سه ت زا رباندان  شکیل دادم. این جل سط معینه کاروان ت /  معینه مدعد /  د

 )سرکار خانم .........( ادار  و اجرا شد. مبلغه مستقر در مجمدعه 
 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  احکام و مناسک .1

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  اخالق و آداب .2

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  مسا ل خاص باندان .3

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  اسالمی  زندگی سبک و هامهارت .4

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  باندان اسد   .5

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  مدینه مندر   مذهبی اماکن .6

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

 مورد استفاده: یل کمک آموزشیوسا
 لپ تاپ / تبلت  بروشمممدر  بنرها   و اینزدگرافی پدسمممتر  هاماکت

وسایل       وایت برد     گرافیفیلم آمدزشی و مدشن   ویدیدپروژکتدر
 صدتی و تصدیری

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

  

 0ـ  6ـ  1ـ  3شماره: 

 کاروان روحانیویژه 
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 حج تمتع یهاکاروان ویژ  بانوان یآموزش هگزارش ج سف:م

 زائران حج تمتع( آموزش یدستورالعمل اجرا 7)موضوع ماده 
 

شمار . ........................ یمع نجانب خانم .........................یا سه ویژ  باندان نه کاروان  جل

همین کمماروان  جنمماب آقممایممریبممه مممد / کمماروان شممممممار  .........  در   یت 

 ین آقممایاالسمممالم والمسممملمکمماروان جنمماب حجممت ی................................. و روحممان

از شمممهرسمممتممان  مممدینممه بعممد  ............................. بمما ندع اعزام مممدینممه قبممل

سه(................ شمار  جل سه ................ )ذکر  کاروان در محل ..............  ............... در جل

ستان را در ایران ساعت ............... با ح در حدود  عرب ساعت .................. تا  از 

 مباحث ذیل ارایه شد.اجرا و ادار  کردم و  زا رباندان .................... نزر از 
 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  احکام و مناسک .1

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  اخالق و آداب .2

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  مسا ل خاص باندان .3

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  اسالمی  زندگی سبک و هامهارت .4

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  باندان اسد   .5

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  مدینه مندر   مذهبی اماکن .6

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

 مورد استفاده: یل کمک آموزشیوسا
     بمممروشمممممدر     بمممنمممرهممما    و اینزدگرافی پدستر  هاماکت

وایت      گرافیفیلم آمدزشمی و مدشمن   ویدیدپروژکتدر لپ تاپ / تبلت
 وسایل صدتی و تصدیری      برد

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

  

 0ـ 6 ـ 3 ـ 3شماره: 

  کاروان معینهویژه 

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

 

 
 

 های تمتعگزارش ج ساب آموزشی ویژ  یاوران حجاج کاروانف:م

 زائران حج تمتع( آموزش یدستورالعمل اجرا 7)موضوع ماده 
 
کاروان شمممار . ......................................  یروحان نجانب ....................................یا

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

  

................ ...جلسة. از شهرستان .............. مدینه بعد با ندع اعزام مدینه قبل 

سه( کاروان را در ایران شمار  جل ستان )ذکر  از  ......در محل............... عرب

سممماعت .................. تا سممماعت ............... با ح مممدر حدود .................... نزر از 

 ر ارا ه شد.یبرگزار کردم و مباحث ز ع د گرو  یاوران حجاج زا ران
 مدضدعات. ....... مدت ......به تدسط. ....... حج و زیارتدر سزر  یاریو هم تعاون. 1

 مدضدعات. ........ مدت ........ به  تدسط. ........  بایدها و نبایدها . 2

 مدضدعات. ........ مدت ........ به   تدسط. ........   فعالیت ها یاجرا ندیفرا. 3

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

 مورد استفاده: یل کمک آموزشیوسا
     بمممروشمممممدر     بمممنمممرهممما    و اینزدگرافی پدستر  هاماکت

وایت      گرافیفیلم آمدزشمی و مدشمن   ویدیدپروژکتدر لپ تاپ / تبلت
 وسایل صدتی و تصدیری      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 فضا ف:م

 حج تمتع یهاکاروان

 دستورالعمل اجرای آموزش زائران حج تمتع( 8)موضوع ماده 
 

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

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

  

در ارایه مباحث از شمممهرسمممتان ...........  مدینه بعد با ندع اعزام مدینه قبل 

اسممتزاد   رسممان اسممتزاد  کردم افزارهای پیامآمدزشممی و فرهنگی از نرم

  نکردم

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

  کانال  گرو   فعالیت: قالب

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

 دلیل انتخاب این نرم افزار)ها(:
 تصمیم گیری در شدرای فرهنگی کاروان 

 استزاد  عمدم زا ران کاروان از این نرم افزار 
 سایر. .......................

 منبع تأمین محتوا برای بارگزاری مطالب:
 مطالب، فیلم ها و تصاویری که از قبل تهیه کرد  بددم 

 استزاد  از کانال های بعثه و سازمان حج 
 دای کانال های عمدمی سایر نهادها و اشخاص استزاد  از محت

 سایر. .......................

 0ـ  7 ـ 1 :فرم شماره

 کاروان روحانیویژه 
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ضای مجازی بارگزاری کردید؟     شی کاروان را در ف سات آموز  آیا مباحث جل
 خیر  بله 

 میزان استقبال زائران از این فضا و بازدید مطالب توسط آن چه مقدار بود؟
 کم  مناسب  خیلی خدب 

مناسممک حج  احکام عمدمی پربازدیدترین مطالب در چه موضوووعی بود؟
 اخالق و آداب  اسرار و معارف تزسیر آیات حج ها و سبک مهارت

ندگی اسمممالمی  مذهبی سمممرزمین وحی  ز ماکن  تاریخ و سمممیر   ا
............سایر. .. مسا ل سیاسی و اجتماعی کالم و عقاید ن)ع( امعصدم



 

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

 

 
 

 ج ساب آموزشی زائ:ان ف:هیختهگزارش  ف:م
 دستورالعمل اجرای آموزش زائران حج تمتع( 10)موضوع ماده 

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

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

ستان .............. مدینه بعد اعزام مدینه قبل  شهر سة. از  ................ )ذکر ...جل
در  عربسمممتممان را در ایران ویژ  زا ران فرهیختممهشممممممار  جلسممممه( 
از سمماعت .................. تا سمماعت ............... با ح ممدر حدود  محل.....................

 ر ارا ه شد.ی.................... نزر از زا ران برگزار کردم و مباحث ز
 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  یاحکام عمدم .1

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  حج  مناسک .2

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  اخالق و آداب .3

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط. و زیارت اسرار و معارف حج .4

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  تزسیر آیات حج .5

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  اسالمی  زندگی سبک و هامهارت .6

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  مذهبی اماکن .7

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  و سیر خ یتار .8

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  کالم و عقاید .9

 ........مدضدعات.  ........به مدت  ........ تدسط.  یو اجتماع یاسیس مسا ل .10

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

 مورد استفاده: یل کمک آموزشیوسا
     بمممروشمممممدر     بمممنمممرهممما    و اینزدگرافی پدستر  هاماکت

وایت      گرافیفیلم آمدزشمی و مدشمن   ویدیدپروژکتدر لپ تاپ / تبلت
 وسایل صدتی و تصدیری      برد

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

 0ـ  8ـ  1 :فرم شماره

 کاروان روحانیویژه 
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 حجاج اورانیگروه  یاعضا دستورالعمل آموزش

 
 
 

 

 
 

تحت از خواهران و برادران  یاان زائران هر کاروان، عدّهیهمه ستتاله از م
ازمنکر و  یامر بتته معروف و نه همیتتاری، یبرا، «یتتاوران حجتتاج»عنوان 
 یهاتیفعال یها و اجرایزیردر برنامه یز همکاریگر زائران، و نید ییراهنما
 یگزارشوند تا با بریکاروان انتخاب م از جمله خبرنگاری افتخاری یفرهنگ
صومی، دَیو فرهنگ ینیمؤثر د یهابرنامه ادا نموده  )ع(نان خود را به ائمه مع

 گر مستتتلمانان را به مکت  اهلیده و بزرگوارانه خود، دیو با رفتار پستتتند
 ند  یمند نماعالقه )ع(تیب

 ،گرامی این دستتته از زائران ویژههای آموزششتتی از بخبه همین منظور، 
کاروان و  ل   قا کارواندر  حانیون محتر   ها پیگیری، اجرا و از  ریق رو

عناوین و »که موضوعات و عناوین آموزشی آن در کتاب  شودمدیریت می

ن همچنیتدوین و ارایه شده است  « های آموزشی زائ:ان حج تمتع س:فصل  
 تر مح تراویژه این گروه از زائران توستت  دف آموزشتتی و توجیهی هایبرنامه
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ا به صورت حضوری ی هادر منا ق و استان مقا  معظ  رهبری نمایندگی بعثه
 برگزار خواهد شد  توس  مدیریت آموزش به صورت غیر حضوری

یان شتتترح جاج، ب یاوران ح ظارات از گروه  ظایف و انت یات و و  جزئ
ستورالعمل شی و توجیهیرنامهب اجرای هاید صورت جداگانه های آموز  به 

ن دفاتر مسنوال بهتدوین شده و  توس  مدیریت برنامه و محصوالت فرهنگی
  شودمی ها ابالغو مدیران کاروان محتر  روحانیون ،نمایندگی



 

 

  یل ی دوره آموزش تكم  ییدستورالعمل اجرا 

 حج تمتع  یاه نهی و مع  نی ، مع  ونی روحان  هژیو

 
 
 

 

 
به منظور ایجاد آمادگی و بازآموزی احکا  و مناستتت  و معارف قرآنی 

های حج تمت  و جهت برآورده ستتتاختن انتظارات ها و معینهروحانیون، معین
زائران و پاستتتخگویی به ستتتؤاالت ایشتتتان، دوره آموزش تکمیلی کارگزاران 

 آید:به اجرا درمینامه بر اسار این آیین 1399فرهنگی حج 
بایست در می 1399های اعزامی به حج ها و معینهتمامی روحانیون، معین  1

 آزمون ش اهی درور این دوره شرکت و امتیاز قبولی کس  نمایند 

آن دستتته از کارگزارانی که در مرحله او ، حد نصتتاب الز  را کستت    2
کز متمر توانند در آزمون مرحله دو  که به صورت ش اهی ونکردند، می

 در ق  برگزار می شود شرکت کنند  

در صتتورت عد  موفقیت کارگزاران فرهنگی در کستت  امتیاز  تبصرر:  
 الز ، از س ر حج محرو  خواهند شد 



28    

مان  3 ید  بق ز با جد شتتترای   مدیریت آموزش اعال  افراد وا که  ندی  ب
 نا  و تعیین محلکند با مراجعه به ستتتامانه آموزش نستتتبت به ثبتمی

 اقدا  کنند آزمون، 

عد  حضور در جلسه آزمون در زمان تعیین شده به منزله عد  قبولی در   4
 باشد آزمون و ی  بار شرکت در آزمون می

مستتتنوالن دفتتاتر نمتتاینتتدگی بعثتته در منتتا ق ملز  بتته فراه  کردن   5
های ستتازوکارهای الز  جهت برگزاری آزمون بر استتار دستتتورالعمل

 ابالغی خواهند بود 

ن ر از استتتاتید و  2کننده ستتته تا چهار ن ر، متشتتتکل از گروه مصتتتاحبه  6
روحانیون با ستتابقه و مستتل  بر مناستت  و احکا  مبتالبه و معارف قرآن 
ید( و مستتتنو  دفتر  هد رستتت عاون فرهنگی معرفی خوا ید م تأی به  که  (

نت فرهنگی نیز می عاو ند بود  م قه خواه ثه در منو ندگی بع مای ند تن وا
 گروه مصاحبه تعیین و اعزا  کند ای به عنوان عضو نماینده

کننده مستتنو  دفتر نمایندگی در منوقه، مستتنو  گروه مصتتاحبه تبصرر:  
 خواهند بود 

کننده با هماهنگی مدیر محتر  جذب و سازماندهی جدو  افراد مصاحبه  7
 نهایی شود 

توانند مدارک های ذیل باشتتتند میافرادی که دارای شتتترای  و ویژگی  8
ای ذیل به دفتر بعثه در استان یا منوقه ارسا  نمایند خود را بر اسار بنده

رار گیری قتا در کمیستتیون موارد خاص معاونت فرهنگی مورد تصتتمی 
 گیرد و در صورت تصوی  از آزمون معاف شوند:

به بعد به حج تمت   1390روحانیونی که به عنوان راب  در از ستتتا   (1
 اعزا  شده باشند 
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های علمیه از فقه در حوزه مدرستتان رستتمی ستتووح عالی و خارج (2
هر دو درر معاف خواهند بود به تناستتت  با ارائه گواهی تدری  

 از مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
دارندگان آثار تألی ی در موضتتوع فقه و مناستت  حج یا در حوزه  (3

 معارف قرآن  

ص:    شکده بعثه مقا  معظ  رهبری  تب سالی در گروه مربو ه پژوه آثار ار
سی و در س  امتیاز الز  از درر مرتب  معاف خواهند  برر صورت تایید وک

 شد 

به بعد به عنوان پاسخگویی به سواالت  1390هایی که از سا  معینه (4
 شرعی به عمره و حج اعزا  شدند 

س ر اعزا   (5 سه  سته و فرهیخته کاروان ها که حداقل  روحانیون برج
د، با پیشنهاد باش 18به حج تمت  داشته و معد  ارزیابی آنها حداقل 
 مسنو  دفتر نمایندگی بعثه در استان یا منوقه 

سالمت جسمی کارگزاران فرهنگی نیز باید به تأیید گروه مصاحبه برسد   9
 و در فر  مربوط قید شود 

عناوین و مناب  درور آموزش تکمیلی )که در سامانه آموزش بارگزاری   10
 اند( عبارتند از:شده
 ناس  یا مناس  همراهفقه و مناس : درسنامه فقه و م (1

عارف قرآن: درر (2 یات حج از آیتم تار ت ستتتیر آ اهلل جوادیگ 
 آملی

 های زیر داده خواهد شد:نمرات بر اسار گزینه  11
 (10-13( متوس  )2 (0-9( ضعیف )1 
 (18-20( خیلی خوب )4 (14-17( خوب )3 
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را در فر  مصاحبه  20باید نمرات از ص ر تا  مشخصاً انگرمصاحبه تبص:  
 درج نماید 
برای هر درر باید برگه آزمون جداگانه تکمیل و به امضتتای گروه   12

 برسد  مصاحبه

به همراه فر  آزمون شتتت اهی و ستتتایر فر   1 تبصرر:  یاز  های مورد ن
سوی معاونت فرهنگی تهیه و به منا ق  ش اهی از  ستورالعمل اجرای آزمون  د

  شودمیابالغ 

هرگونه تغییر در دستتتتورالعمل از ستتتوی معاونت فرهنگی به   2 تبصرر: 
 رسانی خواهد شد ها ا العکارگزاران فرهنگی کاروان



 

 

هتتای ویژه کتتارگزاران محتر  فرهنگی عالوه بر دستتتتورالعمتتل
اجرا در ستتور مدیریت آموزش و  ویژهیی هادستتتورالعملها، کاروان

 تهیه شتتتده که دردفاتر نمایندگی بعثه در منا ق  همچنین در ستتتور
  اختیار ایشان قرار گرفته است 
 ها به شرح ذیل است:موضوعات آن دستورالعمل

ر بعثه د یندگینما دفاتر ژهیو یهانامهوهیها و شتتتدستتتتورالعمل  1
 هایابیمنا ق و ارز

 حج تمت   زائران آموزش متمرکز یاجرا دستتتتورالعمتتل
ها(بعثه در منا ق و استان یندگی)توس  دفاتر نما

 یهیو توج یآموزش متمرکز جلسات یبرگزار دستورالعمل 
حج تمت  بانوان زائر

 متمرکز آموزش زائران در ماه مبارک  یالعمل اجرادستتتور
رمضان

 و  یجلسات آموزش یبرا ابیناظر و ارز نییتع دستورالعمل
حج تمت  یهیتوج

 یوتخصص یعلم یهایشیانده  یاجرا دستورالعمل 
مل  2 کارگزاران  یهیو توج یآموزشتتت یهادستتتتورالع زائران و 
 آموزش تیریاجرا توس  مد ژهیوها کاروان یفرهنگ

 ستورالعمل ش یاجرا د سات آموز زائران به  یهیو توج یجل
 یرحضوریغ وهیش

 یکارگزاران فرهنگ یهیجلسات توج یاجرا دستورالعمل 

 

 
 


