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 تعالیبسمه

 دوره دستورالعمل

 "بحران جمعیت در ایران واکاوی تربیت مربی  "

 1398سال  –مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور   معاونت فرهنگی تبلیغی

در خصـوص کاهش نسـل جمعیت  اسالم و مسلمین چشمگیر دشمنان قســم خورده هایفعـالیتنـظر به اهداف و 

جامعه به خصوص حوزویان در مختلف اقشار به ، ضرورت آگاهی بخشی جهان مســلمانان، علی الخصوص شیعیان

و اندیشمندان علوم دینی، « مدظله العالی» رهبریمقام معظم در این راستا  ،شودمی ترروشنخصوص مباحث جمعیت 

ارتقاء سطح اطالعات  ،راجمعیت در ایران و پیامدهای آن بحرانی کاهش وضعیت برون رفت از  هایراهیکی از 

–معاونت فرهنگی  باتوجه به ضرورت این مسئله،لذا اند؛ دانستهزمینه عالیت آنان در این طالب و مبلغین حوزوی و ف

بحران جمعیت در ایران واکاوی   "حضوری دوره ،انقالب اسالمیفرهنگی فجر موسسه  با مشارکت تبلیغی

 گیالن، مازندران، مرکزی، البرز،) هایاستاندر زن و خانواده  یحوزهو فعال در  و طالب فرهیخته برای اساتید را "

 .نمایدمی رگزار( بکرمانشاه و آذربایجان شرقی

 کنندگانشرکتشرایط 

  و سطوح باالتر حوزه علمیه( 2) از مقطع سطح  تحصیلی ترم 6گذراندن حداقل 

 و خانواده انزن مباحث فعال فرهنگی در حوزه 

  آموزشی هایکارگاهوبرگزاری کالس و فردی و گروهی و تبلیغ  مشاورهتوانمند در امر 

  مرتبط هایفعالیتو  هادورهاختصاص فرصت الزم جهت شرکت در 

 مزایای دوره

  شرکت کنندگانمهارتی علمی و  سطحارتقاء 

  برگزار کننده هایارگاناز  گواهینامه معتبراعطاء 

  مرتبط مؤسساتبکارگیری افراد توانمند به عنوان مربی در نهادها و 

 اجرایی دستورالعمل

 آدرس سایت معاونت فرهنگی تبلیغی به در  15/12/1398 الی 25/11/1398 تاریخمهلت ثبت نام از  -1

farhangi.whc.ir  بود واهدخ. 
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، مازندران، گیالن) هایاستاندر  که ،باشدمی ساعت 30حدود  جمعیت مذکور در مباحث هایدوره -2

ذکر شده بر  هایاستان؛ الزم به ذکر است که گزار خواهد شدبر (و آذربایجان شرقی کرمانشاه مرکزی، البرز،

برحسب ) تهراناستان  وری کاهش جمعیت و به ترتیب وضعیت بحرانی انتخاب شده است آمابررسی حسب 

دیگردر این استان، در مراحل بعدی  هایبرنامهسوم در کاهش جمعیت( با توجه به وجود ابالغ  یرتبهداشتن 

 قرار گرفته است.

 برای شرکت کنندگان  هاکالس کلازدرصد  10 در غیبتدوره فقط امکان الزم به ذکر است که در طول مدت  -3

 وجود دارد.

رم مستدعی است معاونان محت ،مربوطه و نیاز به فعالیت از سوی افراد منتخب هایدورهبا توجه به هزینه بر بودن  -4

، توانمندی و داشتن فرصت الزم نسبت بهدر جهت انتخاب افراد عالقمند منتخب،  هایاستاندر  مدارس

 را مبذول فرمایند. ایویژه دقت

شهریور ماه  تا 1398سال  ماهاسفند از  هادورهاجرای و زمان  باشدمیمرکز استان  6محل برگزاری دوره در  -5

 وجود دارد. 1399سال 

معاونان محترم استانی واز طریق  یعهده، بر هااستاندرخواست برگزاری دوره، بر حسب امکان شرایط  ارائه -6

 بود. خواهدبه معاونت فرهنگی تبلیغی امکان پذیر ی رسمی()از طریق نامهدرخواست استان یارائه

مدیریت استان و شرکت کنندگان خواهد بود و  یبرعهدهپذیرایی و ایاب و ذهاب شرکت کنندگان  کلیه -7

 مرکز نسبت به آن دخالتی نخواهد داشت.

با تعامل و نیز ایاب و ذهاب اساتید  هزینهخواهد شد و  تأمیناساتید دوره از طرف مرکز مورد تعامل  هزینه -8

 تفاهم ستاد و صف مورد نظر قرار خواهد گرفت.

پاسخگویی به  یآماده 3214 4347 یشمارهاداره امور زن و خانواده با میرعلی ملک و اخوان از  هاخانمسرکار . 6

 احتمالی همکاران استانی خواهند بود. سؤاالت

و رهنمودهای مقام معظم منویات اجرای  ر جهتد و امید است که با همراهی معاونان محترم استانی و مدارس

 برداریم.ایران  در کاهش بحران جمعیت در کشور عزیزمانرا  موثری هایگامبتوانیم  (مدظله العالی) رهبری

 انشاا...


