
 باسمه تعالی

 1397بهمن ماه  –فراخوان معاون آموزشی عتبات عالیات عراق 

 

 ( رئوس عملیات اجرایی کاروان عتبات عالیات عراق)با مسوولیت مدیر کاروان(الف

 سازی شرایط و ملزومات سفر و انتقال زائران به مرز خروجی کشور)هوایی ـ زمینی(تشکیل کاروان، آماده -1

 کشور عراق و انتقال زائران به محل اقامت در شهرهای مقدس و انجام زیاراتحضور در مرز ورودی  -2

 پیگیری و انجام امور اجرایی و فرهنگی کاروان در شهرهای محل اقامت -3

 سازی شرایط و انتقال زائران به سایر شهرهای مقدس و انجام زیاراتآماده -4

 جهت بازگشت به کشور سازی شرایط و انتقال زائران به مرز خروجی کشور عراق آماده -5

 حضور در مرز ورودی کشور)هوایی ـ زمینی( و انتقال زائران به شهر مبداء -6

 

 :شرایط عمومیب( 

 داشتن تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران. -1

 اعتقاد و التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. -2

 جمهوری اسالمی و اصل والیت مطلقه فقیه.اعتقاد و التزام به دین مبین اسالم، انقالب اسالمی و نظام  -3

 داری و سعه صدر.برخورداری از حسن شهرت، اخالق حسنه، خوش رفتاری، امانت -4

 صالح.نداشتن سوء پیشینه کیفری به تشخیص مراجع ذی -5

 ی.عدم اشتهار به فساد اخالق -6

 های ضدانقالب و فرقه ها و نحله های انحرافی.ها، جریانعدم وابستگی به گروهک -7

 موثر. تیگونه معلولچیو نداشتن ه یو روان برخوردار از سالمت جسمانی -8

 .اتیگردان و دخانروان یداروها ،عدم استعمال مواد مخدر -9

 تأهّل)داشتن همسر دائمی و رسمی(. -10

 داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه. -11

 شود.های مربوطه میانجام تعهدات و مسوولیتعدم اشتغال در مشاغلی که تصدی آنها مانع ایفای نقش و  -12

ایندسته از مشاغل عبارتند از: روحانیون، قضات، نمایندگان مجلس، وزرا و معاونین آنها، استانداران و معاونین 

، کارمندان مشاغل هم تراز آن و سطوح باالترو  استاندار، فرمانداران و شهرداران مراکز استانها، مدیران کل



زیارت و حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت )اعم از مستخدم رسمی، پیمانی و یا  سازمان حج و

 قراردادی(.

ایندسته از شاغلین )به جز کارکنان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری( در صورتیکه قبل از  تبصره:

تصدی یکی از مسوولیت های مذکور، از کارگزاران حج و زیارت بوده و بعنوان مدیر کاروان اعزام شده و 

ت استان مربوطه و عملکرد موفقی داشته اند، در صورت موافقت مسوول مافوق و با تایید مدیر حج و زیار

 موافقت اداره کل امور کارگزاران می توانند به عنوان مدیر کاروان اعزام شوند.

ها و ایفای نقش در زمان تصدّی مسوولیت و... یو جناح یباند ،یاسیس التیاز ابراز و اعمال تما یجدّ زیپره -13

 و انجام تعهدات و وظایف.

 باشد.ن ارتیجزء افراد معاف از خدمت سازمان حج و ز -14

 نامه کارگزاران امور حج و زیارت.تعهد و التزام به منشور اخالقی و میثاق -15

 

 :شرایط اختصاصیج( 

 جنسیت: مرد -1

 سال سن. 50و حداکثر  25داشتن حداقل  -2

 ارت،یامور حج و ز تیریمانند مد یمرتبط با علوم انسان یهارشته حای)ترجمدرک تحصیلی: حداقل لیسانس -3

 ...(.معارف و ،یعلوم قرآن ت،یریمد

 تبصره: مدرک تحصیلی کاردانی امور حج و زیارت قابل قبول است.

 قبولی در آزمون جذب منابع انسانی حوزه کارگزاری حج و زیارت و گذراندن مراحل آن. -4

 بومی بودن در استان. -5

 ـ ثبت نام در سامانه ثبت نام عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با پرداخت هزینه و اعزام.6

 

 مسئولیت: شرایط احرازد( 

 :ایدانش و معلومات حرفهـ مهارت، 1

 عالیات عتباتو بهداشتی  یتیامن ی،اقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یتیریمد هایحوزه در الزم تخصص و دانش از مندبهره -1-1
 های مورد نیازـ آشنا با قوانین و مقررات عراق در حوزه1ـ2
 عراق، اماکن زیارتی، شهرها و مسیرهای تردد زائرانـ آشنا با جغرافیای 1ـ3
 افزارهای کاربردی در امور حج و زیارتهای روز در حوزه رایانه و نرمآوریـ آشنا با فن1ـ4
 ـ آشنا با زبان عربی در حد مکالمه و رفع امور جاری1ـ 5
 های اولیهکمک ـ آشنا با اصول امداد و نجات و مهارت1ـ6
 شناسی فردی و اجتماعیول اوّلیه روانـ آشنا با اص1ـ7
 ـ مهارت مدیریت در شرایط بحرانی1ـ8



 
 :های ارتباطی و رفتاریـ مهارت2

(، مهارت شنیدن و گوش توانا در سخنرانی در اجتماعات و انتقال مطالب به دیگرانهای ارتباطی مانند مهارت گفتن و بیان)ـ دارای مهارت2ـ1
 مطالعه، مهارت نوشتن.دادن، مهارت خواندن و 

های ارتباطی و تعامالتی، رفتار انبساطی و...(، مهارت روابط آگاهی، مهارت همدلی)تواناییت خودهای زندگی مانند مهارـ دارای مهارت2ـ2
مهارت تفکر گیری، مهارت مدیریت هیجان، مهارت حل مسئله، مهارت تصمیم بین فردی، مهارت ارتباط موثّر، مهارت مقابله با استرس،

 .خالّق، مهارت تفکر نقادانه
 
 :های ارزشی و نگرشیـ ویژگی3

 ای مندرج در نظامنامه.ـ باور و پایبندی به اصول ارزشی و اصول حرفه3ـ1
 السّالم(معصومین)علیهمگزاری به زائران به تاسّی سنت ـ نگرش به مدیریت کاروان به عنوان توفیقی بزرگ از سوی خداوند برای خدمت3ـ2

 گزاری به زائران عتبات عالیات به عنوان یک ریاضت انتخابیـ نگرش به خدمت3ـ3

 ـ باور به تقدم بخشیدن منافع جمعی بر منافع فردی3ـ4
 ها و مشارکت افراد در اداره امور جمعیـ باور به توانمندی3ـ5

 های اجراییگیریـ دارای نگرش منطقی در تصمیم3ـ6

 ای و عمومی:مندی از اعتبار حرفههرهـ ب4

 های مدیریتی و اجراییـ دارای تجربیات کافی در سایر عرصه4ـ1
 ای و عمومیـ دارای حسن شهرت در محل زندگی و محافل حرفه4ـ2
 ـ دارای ارتباطات موثّر و حضور فعّال در محافل و اجتماعات مذهبی و دینی4ـ3
 
 ی در عرصه سیاسی:های شناختها و تواناییـ قابلیت5

 ـ آشنا با اوضاع سیاسی، اجتماعی، عقیدتی و مذهبی کشورهای اسالمی به ویژه کشور میزبان.5ـ1
 های دشمنان اسالم و راههای نفوذ و سلطه آنان بر کشورهای اسالمی.ـ شناخت و آگاهی نسبت به نیرنگ5ـ2
 
 :های آموزشی و فرهنگیها در عرصهها و تواناییـ قابلیت6

 ها و ابعاد مختلف عبادی، سیاسی و اجتماعی مقوله زیارت.ـ شناخت نسبت به عرصه6ـ1

 زیارت قبور مطهره و اماکن مقدسه. شرعی اولیه و آداب ـ معرفت و آگاهی نسبت به احکام6ـ2
 ـ شناخت کافی نسبت به فلسفه و اسرار زیارت.6ـ3
 خوانی و فهم قرآن و ادعیه ماثوره.ـ آشنا با روان6ـ4

 

 :و بکارگماری ( انتخابهـ

 فراخوان متقاضیان واجد شرایط همکاری در حوزه عتبات عالیات عراق. -1

 برگزاری آزمون کتبی. -2

را کسب  آزموننمره  %50برابر نیاز از بین متقاضیانی که حداقل  دوبا توجه به تعداد شرکت کنندگان در آزمون،  -3

 کرده باشند، و به ترتیب باالترین نمره، برای طی مراحل بعدی دعوت خواهند شد.

 احراز سالمت جسمانی و روانی متقاضیان. -4



ها ای و تخصصی بر اساس شرایط احراز مسوولیتهای حرفههای مصاحبه و احراز صالحیتتشکیل کمیسیون -5

 و اعالم گزارش ارزیابی.

 های کاروان عتبات عالیات.های مندرج در جدول احراز مسوولیتو احراز صالحیت اخذ نظریه حراست و بازرسی -6

 امتیازبندی طبق جدول زیر: -7

 1000امتیاز آزمون کتبی یعنی  %50امتیاز )شرط قبولی در آزمون کسب حداقل  2000آزمون کتبی:  -7-1

 است(.

 است(. 900مصاحبه یعنی امتیاز  %60امتیاز )شرط قبولی در مصاحبه کسب حداقل  1500مصاحبه:  -7-2

 امتیاز. 300ایثارگری:  -7-3

 امتیاز. 300تحصیالت:  -7-4

 امتیاز. 400محدوده سنی:  -7-5

چاپ شده  هشامل: همکاری علمی و پژوهشی با سازمان حج و زیارت، ارایه مقالامتیاز) 500موارد خاص:  -7-6

، خالقیت و نو در حوزه حج و زیارت در یکی از مجالت علمی معتبر، تالیف کتاب در حوزه حج و زیارت

 (آوری در حوزه حج و زیارت

توضیح: چنانچه هر یک از متقاضیان در این حوزه فعالیتی داشته اند می بایست حداکثر تا پایان اسفندماه 

به دفتر حج و زیارت استان محل سکونت خود ارائه تا از طریق حج و زیارت استانها و حداکثر تا تاریخ 

 کارگزاران جهت بررسی و اقدام الزم ارسال شود.برای اداره کل امور  15/1/998

 است. 5000مجموع امتیازات 

 .براساس تعداد مورد نیازبه ترتیب امتیاز نهایی متقاضیان و  اعالم اسامی پذیرفته شدگان قطعی -8

ی معاون آموزشی عتبات و ارائه گواهی معرفی افراد جذب شده به مرکز آموزش حج و زیارت برای طی دوره -9

 قبولی.

با ثبت نام وی در یکی از « معاون آموزشی کاروان عتبات عالیات»اعزام آزمایشی فرد متقاضی به عنوان  -10

در سامانه حج و زیارت های زمینی اعزامی به عتبات و با پرداخت هزینه شخصی و صدور حکم از طرف کاروان

 جامع کارگزاران.

ضمن بایست در کلّیه مراحل و جلسات ستادی عراق همراه مدیر کاروان باشد و معاون آموزشی می :تذکر

 های کاروان، با مدیر همکاری الزم را داشته باشد.یادگیری فرایند انجام کار، در کلیه امور و برابر شرح فعالیت

لکرد قابل قبول، تایید ادامه بررسی و تحلیل گزارش ارزشیابی عملکرد فرد متقاضی و در صورت داشتن عم -11

و معرفی به آموزش برای طی « مدیر کاروان عتبات عالیات»همکاری وی با حوزه عتبات عالیات به عنوان 

 های تکمیلی مدیریت عتبات.دوره

سال پس از طی دوره آموزش، به عنوان معاون آموزشی کاروان فرد پذیرش شده باید حداکثر ظرف یک تذکر:

 ات مشرف شود. در غیر این صورت دوره آموزشی مجدداً باید طی شود.به عتبات عالی



های کاروان عتبات عالیات، منوط به ارزشیابی عملکرد مثبت، تایید تداوم همکاری فرد پذیرش شده در مسوولیت -12

 باشد. ای و تخصصی میهای حرفهشرایط عمومی و اختصاصی و تایید صالحیت

 :آزمون و( برنامه زمانبندی و سرفصل های

 می باشد. 25/12/97لغایت  14/11/97زمان انجام فراخوان از تاریخ  -1

 می باشد. 06/02/98زمان برگزاری آزمون کتبی، روز جمعه مورخ  -2

 های آزمون کتبی عبارتند از:سرفصل -3

 ( ، منبع آزاد. )با ضریب یکICDLآشنایی با رایانه،   (1

کتاب احکام دین مطابق با فتاوای مراجع بزرگ از آقای  که منبع آن ،احکام اولیه و عمومی. )با ضـــریب دو (2

 (فالح زاده

ضریب یک (3 سالم، مبانی عمومی مدیریت، تاریخ اطالعات عمومی. )با  سی ا سیا صول عقاید، مبانی  شامل: ا  ،

 (، منبع آزاداسالم، جایگاه زیارت در اسالم

 است(  2و  1زبان عربی. )با ضریب دو که منبع آن نیز الحوارات  (4

 (، منبع آزادو استعداد تحصیلی. )با ضریب یک هوش (5


