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 شرايط جذب اساتيد گروه امر به معروف و نهي از منكر

 

 شرایط عمومی 

 اعتقاد به مذهب حقه شیعه -1

 انقالبی بودن و دفاع از مبانی نظام دینی وجمهوری اسالمی والتزام عملی به والیت مطلقه فقیه -2

 آراستگی به اخالق اسالمی وداشتن حسن شهرت -3

 سالمت جسمی وروحی -4

 ورودی،مصاحبه وموفقیت دردوره آموزشی بدو خدمت وکارورزیکسب نمره قبولی درآزمون  -5

 احرازصالحیت عمومی داوطلبان برابر ضوابط و مقررات آستان قدس رضوی  -6

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران: -7

 د.شرکت کنن ند درآزمونتبصره: اتباع غیرایرانی واجد شرایط وموردتایید جامعه المصطفی العالمیه وحوزه های علمیه می توان 

 تالیف مقاله درارتباط باامر به معروف ونهی ازمنکر دارای امتیاز ویژه خواهد بود. -8

 تبصره: شیوه انتخاب موضوع وتدوین وارسال مقاله به ترتیب زیرخواهدبود:

مسئله »موضوع همایش ملی علمی پژوهشی52عنوان مقاله ازبین  www.crcms.irشایسته است بامراجعه به سایت -1

ا امربه بیگر مرتبط یاموضوعات ابتکاری د«ویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف وناهیان از منکرشناسی وپاسخگ

 معروف و نهی از منکر انتخاب شود و مقاله از طریق  همان سامانه ارسال گردد.

 باشد. قاله حداقل پنج صفحه ودارای چکیده، کلیدواژه، مقدمه، متن، نتایج، پیشنهاد وفهرست منابعم -2

 قاالت درکمیته تشخیص اصالت گروه علمی اداره پاسخگویی،راستی آزمایی واصالت سنجی خواهد شد.م -3

 رگزاری آزمون،مصاحبه،آموزش ،کارورزی و استفاده از اساتید محترم فقط بصورت حضوری خواهد بود.ب  -10

 ثبت نام اولیه در سایت می باشند.گانه  ملزم به پنجارندگان شرایط جذب بدون آزمون،در گروه های د  -11

 

 منابع عمومی آزمون

 انتشارات نويسنده منبع رديف

1 
 (6)غیر از فصل  1ج آموزشی رساله

 (82تا  75و  31تا 27)دروس  2ج و 
 روز فقه یا خامنه یالعظم اهلل تیآ حضرت یفتاوا با مطابق

 نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسالمی آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدی مدظله العالی اصول عقاید 2

 مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محسن قرائتی رامر به معروف و نهی از منکده درس پیرامون  6

 انتشارات خیزش نو بیانات مقام معظم رهبری واجب فراموش شده 7

 دفتر نشر معارف ابوالقاسم بشیری 29پرسش و پاسخ های دانشجویی ج  8

  مصوب مجلس شورای اسالمی حمایت از آمران و ناهیانقانون  9
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 :احكام امر به معروف و نهی از منكر اختصاصی اساتيد شرایطالف( 

 .خواهران برای 2حسط تماماو  برادران برای حوزه خارج درساشتغال رسمی به  .1

 برادران یبرا روحانیت مقدس لباس به دائم تلبس .2

 .باشند می برخوردار جذب اولویت از ذیل افراد: تبصره

 برتر پژوهشگران .3              دانشگاه و حوزه ممتازین .2         دانشگاه و حوزه مدرسین .1

 اختصاصی آزمون : منابع

 انتشارات نويسنده منبع رديف

 اسالمیدفتر انتشارات  امام خمینی )ره( کتاب تحریر الوسیله باب امر به معروف و نهی از منکر 1

 

 

 :معارف امر به معروف و نهی از منكر اختصاصی اساتيد شرایطب( 

  خواهران یبرا 2 سطح به واشتغال برادران یبرا هیعلم حوزه خارج درس به یرسم اشتغال -1

 : باشند یم برخوردار جذب تیاولو از لیذ افراد :تبصره

 علوم ث،یحد و یقرآن معلو ،یاسالم وکالم فلسفه یها رشته در یدانشگاه ارشد یوکارشناس یدکتر ای یحوزو 4یا  3سطح مدرک ارائهـ 1

 یاسالم حقوق و اسالم خیتار ،یاسالم تیوترب اخالق ،یاسالم وانقالب یاسیس

    برتر ژوهشگرانپـ 4           ودانشگاه حوزه درخشان یها واستعداد ونخبگان نیمتازـ م3         ودانشگاه حوزه مدرسانـ 2

 مرتبط یها درحوزه یتخصص یوعلم یجیترو یوعلم یپژوهش یعلم مقاالت وصاحبان مرتبط یها رشته در کتب مولفان ـ 5  

 اختصاصی آزمون : منابع

 انتشارات نويسنده منبع رديف

 نشر معروف محمد عابدی میانجی امر به معروف و نهی از منکر در آینه قرآن کریم 1

 

 

 :امر به معروف و نهی از منكر هایمهارت اختصاصی اساتيد شرایط( ج

 لمیهحوزه ع سهح داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یکی از گرایش های روان شناسی، علوم تربیتی و مشاوره یا دارا بودن مدرک سط .1

 .ی باشنداز اولویت جذب برخوردار م ،دارندگان مدرک اتمام سطح دو حوزه برای کسانی که مدرک دانشگاهی مرتبط دارندتبصره: 

 اختصاصی آزمون : منابع

 انتشارات نويسنده منبع رديف

 دانشگاه علوم اسالمی رضوی جواد ایروانی و دیگران فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه های اسالمی 1

 انتشارات رشد نرابرت بولت  روان شناسی روابط انسانی 2

 


