بسمٍ تعالي
«شيوه نامه نحوه انتخاب خادمان فرهنگ رضوي داخل کشور»
مقدمٍ:
خشٌَاسُ ثيي الوللي اهبم سضب (ػليِ السالم) کِ ثب ّذف تشٍيح فشٌّگ سضَي ٍ تدليل اص پذيذ آٍسًذگبى آثبس ػلوي،
فشٌّگيٌّ ،شي دس صهيٌِ هؼبسف سضَي دس ايبم ٍالدت ثب سؼبدت ّشتويي اختش تبثٌبک آسوبى اهبهت ٍ ٍاليت،
حضشت ػلي ثي هَسي الشضب (ػليِ السالم) ٍ حضشت فبعوِ هؼظَهِ (س) دس فبطلِ اٍل تب يبصدُ ري القؼذُ دس
دِّ کشاهت ثشگضاس هي گشدد ٍ ّوِ سبلِ دس هشاسن اختتبهيِ ايي خشٌَاسُ تؼذادي اص خبدهبى فشٌّگ سضَي سا شٌبسبيي
ٍ هَسد تقذيش قشاس هي دٌّذ کِ ضَاثظ ٍ هؼيبسّبي آى ثِ ششح صيش ثشاي اخشا اثالؽ هي شَد.
ماااا ٌ -1ثرررشاي اًتخررربة خبدهررربى فشٌّرررگ سضرررَي ،کويترررِ تدلير رل اص خبدهررربى فشٌّرررگ سضرررَي دس
ثٌيبد ثيي الوللي فشٌّگي ٍ ٌّشي اهبم سضب(ػليِ السالم) تشکيل هي شَد.
ما ٌ -2اعضای کمیتٍ اوتخاب خا مان فرَىگ رضًی
 -2-1هذيش ػبهل ثٌيبد ثيي الوللي فشٌّگي ٍ ٌّشي اهبم سضب(ػليِ السالم)
ً -2-2وبيٌذگبى هؼبًٍت ّب ٍ حَصُ ّبي ريشثظ ٍصاست فشٌّگ ٍ اسشبد اسالهي ٍ دستگبُ ّبي ػضَ
 -2-3دٍ ًفش طبحت ًظش دس سشتِ ّبي تخظظي ريشثظ ثب ًظش هسئَل هشثَعِ
 -2-4دٍ ًفش طبحجٌظش آشٌب ثِ فشٌّگ سضَي
ً -2-5وبيٌذُ ّيئت ػلوي خشٌَاسُ
تبصرٌ :احکبم اػضبء تَسظ سئيس ّيئت هذيشُ ثٌيبد ثيي الوللي فشٌّگي ٍ ٌّشي اهبم سضب(ػليِ السالم) طبدس هي گشدد.
ما ٌ  -3دثيش کويتِ اًتخبة خبدهبى فشٌّگ سضَي ثب حکن هذيشػبهل ثٌيبد هٌظَة هي شرَد ٍ هسرئَليت ثشگرضاسي
خلسبت کويتِ سا ثِ ػْذُ داسد.
ما ٌ -4هٌظَس اص خبدهبى فشٌّگ سضَي دس ايي شيَُ ًبهِ گشٍُ ّبي صيش هي ثبشذ:
الف:محًر علمي پژيَشي
 -1الف :اسبتيذ حَصُ ٍ داًشگبُ کِ دس ّذايت يب اًدبم عشح ّبي پژٍّشي ،آهَصشي کبس دس خَس تَخِ اسائِ
ًوَدُ ثبشٌذ.
 -2الف :تذٍيي ٍ اسائِ کٌٌذگبى ايذُ ٍ عشح ّبي ػلوي
 -3الف :تبليف ،تشخوِ يب ًششآثبس فبخش ػلوي
ب :محًر فرَىگي َىری
 -1ة :تَليذ کٌٌذگبى آثبس ٍ هحظَالت فشٌّگي ٌّ ،شي دس کليِ سشتِ ّبي هشتجظ ثب فشٌّگ سضَي
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 -2ة :تْيِ کٌٌذگبى ٍ تَصيغ کٌٌذگبى آثبس ٍ هحظَالت فشٌّگيٌّ ،شي کليِ سشتِ ّب
ج :محًراجرا ي مديريت
 -1ج :هذيشاى ٍ سٍسب (اشخبص حقيقي ٍ حقَقي ،سبصهبى ّب ،اداسات ٍ هَسسبت دٍلتي ٍ غيش دٍلتي ٍ
هشدهي)(اشخبص حقَقي)کِ دس اخشا ،پيگيشي ٍ تحقق ٍ گستشش فشٌّگ سضَي خذيت ٍ هَفقيت داشتِ اًذ.
 -2ج :اشخبص حقيقي ٍ حقَقي کِ دس اخشا ،پيگيشي ٍ پيششفت خشٌَاسُ ثيي الوللي اهبم سضب (ع) خذيت ٍ هَفقيت
داشتِ اًذ.
 -3ج :افشاد خيش کِ ثِ ًبم اهبم ّشتن (ػليِ السالم) هشاکض فشٌّگي  ،هزّجي  ،دسهبًي  ،آهَصشي  ٍ ،غيشُ ايدبد
ًوَدُ ثبشٌذ.
 :محًر فه آيری اطالعات ict/it
اشرخبص حقيقري ٍ حقرَقي کرِ ثررب تَليرذ ًرشم افرضاس دٌرذ سسرربًِ اي ٍ ايدربد ٍة سربيت ٍ/ثرال //دس تررشٍيح
فشٌّگ سضَي هؤثش قشاس گشفتِ ثبشٌذ.
تبصرٌ :شبخض ّبي اًتخبة خبدهبى فشٌّگ سضَي پس اص تذٍيي اص سَي ثٌيبد ٍ تأييذ دس کويتِ ثِ تظَيت
ّيئت هذيشُ ثٌيبد خَاّذ سسيذ.
مااا ٌ :5کويتررِ اًتخرربة خبدهرربى فشٌّررگ سضررَي پررس اص ثشسس ري ليسررت افررشاد حقيق ري ٍ حقررَقي هحَسّرربي
الف ،ة ،ج ،د ٍ ثشاسبس شبخض ّبي هظَة خبدهبى فشٌّگ سضَي سا اًتخبة ٍ هؼشفي خَاٌّذ کشد.
تبصرٌ  :تؼذاد ايي افشاد حذاکثش اص ً 8فش ثيشتش ًخَاّذ ثَد.
ما ٌ :6لَح تقذيش خبدهبى فشٌّگ سضَي ثِ اهضبء ٍصيش فشٌّرگ ٍ اسشربد اسرالهي ٍ سئريس شرَساي سيبسرتگزاسي
خشٌَاسُ ثيي الوللي اهبم سضب(ػليِ السالم) خَاّذ سسيذ.
مااا ٌ :7خبدهرربى فشٌّررگ سضررَي لررَح تقررذيش خررَد سا ثررِ ّوررشاُ خررَائض هشثَعررِ دس هشاسررن اختتبهيررِ
خشٌَاسُ ثيي الوللي اهبم سضب(ػليِ السالم) دسيبفت خَاٌّذ کشد.
ما ٌ :8هيضاى خَائض خبدهبى فشٌّرگ سضرَي ثرِ ّورشاُ يرک اثرش ٌّرشي ثرب هَضرَع فشٌّرگ سضرَي ثرِ پيشرٌْبد
ثٌيبد ثيي الوللي فشٌّگي ٍ ٌّشي اهبم سضب(ػليِ السالم) ٍ تظَيت کويتِ خبدهبى فشٌّگ سضَي تؼييي خَاّذ شذ.
ما ٌ :9دثيشخبًِ کويتِ اًتخبة خبدهبى فشٌّگ سضَي ،صًذگي ًبهِ کبسي ّش يک اص افشاد هٌتخرت سا کرِ ثرِ ػٌرَاى
خبدم فشٌّگ سضَي تؼييي شذُ اًذ تْيِ ٍ پس اص تبييذ هذيشػبهل ثٌيبد هٌتشش خَاّذ شذ.
تبصرٌ :تَليذ ًوبٌّگ اص هٌتخجبى خبدهبى فشٌّگ سضَي ثش اسبس سصٍهِ هَضَع ايي ثٌذ خَاّذ ثَد.
ما ٌ :11طذٍس تقذيشًبهِ خبدهبى فشٌّگ سضَي هٌَط ثِ عي هشاحرل قربًًَي ٍ تبييرذ اص سرَي هدربسي ريرشثظ ٍ
هَافقت ٍصيش فشٌّگ ٍ اسشبد اسالهي خَاّذ ثَد.
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ما ٌّ :11وبٌّگي ٍ دػَت اص خبدهبى فشٌّگ سضَي ثشاي ششکت دس هشاسن اختتبهيِ ٍتدليل اص آًْب ثرب ّوربٌّگي
هذيشػبهل ثٌيبد ثِ ػْذُ دثيش کويتِ اًتخبة خبدهبى فشٌّگ سضَي خَاّذ ثَد.
ما ٌ :12خلسبت کويتِ اًتخبة خبدهبى فشٌّگ سضَي ٍ اًتخبة افشاد ثبيستي ثِ گًَِ اي ثبشذ کِ حذاکثش دٍهبُ قجل
اص ثشگضاسي خشٌَاسُ اسبهي افشاد هشخض شذُ ثبشٌذ.
ما ٌ  :13هدبسي پيشٌْبد دٌّذُ هؼشفي خبدهبى فشٌّگ سضَي ثِ ششح ريل خَاّذ ثَد:
 -13-1هؼبًٍت ّبي تخظظي ٍ سبصهبى اهَس سيٌوبيي ٍ سوؼي ٍ ثظشي ٍصاست فشٌّگ ٍ اسشبد اسالهي
 -13-2پژٍّشگبُ فشٌّگٌّ ،شٍاستجبعبت
 -13-3هشکض تَسؼِ فٌبٍسي اعالػبت ٍ سسبًِ ّبي ديديتبل
 -13-4ستبد ػبلي کبًَى ّبي فشٌّگي ٍ ٌّشي هسبخذ کشَس
 -13-5کبًَى پشٍسش فکشي کَدکبى ٍ ًَخَاًبى
ّ -13-6يأت ػلوي خشٌَاسُ
-13-7اداسات کل فشٌّگ ٍ اسشبد اسالهي استبًْب
 -13-8سبصهبى ّب ٍ ًْبدّبي ػضَ خشٌَاسُ
-13-8اػضبي کويتِ اًتخبة خبدهبى فشٌّگ سضَي
-13-8ثٌيبد ثيي الوللي فشٌّگي ٍ ٌّشي اهبم سضب(ػليِ السالم)
ما ٌ :14دثيش کويتِ اص عشيق ثٌيبد ٍ ثب اسسبل شيَُ ًبهِ هشثَعِ فشآيٌذ الصم ثشاي هؼشفي خبدهبى فشٌّگ سضَي سا اص
عشيق هدبسي هَضَع هبدُ  13ثِ گًَِ اي پيگيشي خَاّذ کشد کِ اًتخبة خبدهبى فشٌّرگ سضرَي دس هرذت صهربًي
تؼييي شذُ دس هبدُ  12ايي شيَُ ًبهِ اًدبم شذُ ثبشذ.
ما ٌ :15دس طَستيکِ ثٌب ثِ ّرش ػلتري اهکربى تشرکيل خلسرِ کويترِ فرشاّن ًگرشدد ٍ يرب کويترِ اًتخربة خبدهربى
فشٌّگ سضَي ًسجت ثِ پيشٌْبد فشد يب افشادي دس سقف تؼييي شذُ ثِ خوغ ثٌذي ٍاحرذي ًشسرٌذ اًتخربة خربدم يرب
خبدهبى فشٌّگ سضَي ثِ پيشٌْبد هذيش ػبهل ٍ تظَيت ّيئت هذيشُ ثٌيبد طَست خَاّذ گشفت.
ما ٌ :16ايي شيَُ ًبهِ دس  16هبدُ  6تجظشُ اص سَي ثٌيبد ثيي الوللي فشٌّگي ٍ ٌّشي اهبم سضب(ػليِ السالم)تذٍيي ٍ
دس خلسرررِ هرررَس ّ 1393/02/13يئرررت هرررذيشُ تبييرررذ ٍ ثرررِ تظرررَيت ٍصيرررش فشٌّرررگ ٍ اسشررربد اسرررالهي
ٍ سئيس شَساي سيبستگزاسي خشٌَاسُ ثيي الوللي اهبم سضب (ػليِ السالم) سسيذُ است.
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