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 فراخوان دعوت به همکاری در اداره پاسخگویی به سوالت دینی حرم مطهر رضوی 

 
 ساالنه(والثناء لتحیها آالف علیه) الرضا موسی ابن علی ،حضرت الحجج ،ثامن ارتضا سریر سلطان مطهر حرم که آنجا از

 اي و ،مشهاور   عتقهايي ا مباحه   و (وآلهه  علیه اهلل صلی) محمد آل فقه به مشتاق هاي انسان از نفر ها پذیراي میلیون
  خهواهران  و  رايرانبه  اسهاتید ، از  ظرفیه    منظهور تممیه    يینی بهه  سواالت به پاسخگویی ايار  تربیتی می باشد، لذا

 .می نماید  وق  پار  صورت به همماري  به مند، يعوتعالقه
 

 : فعالی  محورهاي

  شرعی مسائ  و سواالت احمام به پاسخگویی .1
  اعتقايي وشبهات سواالت به پاسخگویی .2

 رویمري يینی با مشاور  .3

 و نوجوان کويک مربی .4

 

 
 

 
 شیعه حقه مذهب به اعتقاي -1
 فقیه مطلقه والی  به عملی والتزام اسالمی وجمهوري يینی نظام مبانی از يفاع و بوين انقالبی -2
 شهرت حسن وياشتن اسالمی اخالق به آراستگی -3
 وروحی جسمی سالم  -4
 وکارورزي خدم  بدو آموزشی يريور  وموفقی  ورويي،مصاحبه يرآزمون قبولی نمر  کسب -5
 تاه  -6
  رضوي قدس آستان مقررات و ضوابط برابر ياوطلبان عمومی احرازصالحی  -7
 :ایران اسالمی جمهوري تابعی  -8
 .کنند رک ش يرآزمون توانند یم علمیه هاي وحوز  لمیهالعا المصطفی جامعه وموريتایید شرایط واجد غیرایرانی اتباع: تبصر  

 .بوي خواهد ویژ  امتیاز ياراي ازمنمر ونهی معروف به امر با يرارتباط مقاله تالیف -9
 

 :زیرخواهدبوي ترتیب به مقاله وارسال وتدوین موضوع انتخاب شیو : تبصر 
 لمیع ملی همایش موضوع 52 زبینا مقاله عنوان www.crcms.ir سای  به مراجعه با اس  شایسته-1

 اريابتم یاموضوعات«مرمن از وناهیان معروف به آمران از حمای  قانون مسائ  به وپاسخگویی شناسی مسئله»پژوهشی
 .گريي لارسا سامانه همان  طریق از مقاله و شوي انتخاب منمر از ونهی معروف باامربه يیگرمرتبط

 عمومی شرایط
 



 .باشد منابع  وفهرس پیشنهاي نتایج، متن، مقدمه، کلیدواژ ، چمید ، وياراي صفحه پنج حداق  مقاله-2
 .شد واهدخ سنجی واصال  آزمایی پاسخگویی،راستی ايار  علمی گرو  اصال  تشخیص يرکمیته مقاالت-3
 

 .بوي خواهد ريحضو بصورت فقط محترم اساتید از استفاي  و ،کارورزي آزمون،مصاحبه،آموزش برگزاري-10
. شد خواهد برگزر رانته و شیراز و اصفهان و قم مشهد، شهرهاي ير ياوطلبان کتبی آزمون مانام صورت ير: تبصر 
 تماس 179 ياخلی 05132020 تلفن با 14 الی 9 ساع  از نام ثب  روزهاي ير تبصر  این از بیشتر اطالع کسب جه 
 .بگیرید

 سایت در وليها نام ثبت به ملزم  چهارگانه های گروه در آزمون، بدون جذب شرایط دارندگان -11

 .باشند می
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هرانبراي خوا 3اشتغال رسمی به يرس خارج حوز  علمیه براي برايران واشتغال به سطح  .1

 تلبس يائم به لباس مقدس روحانی  براي برايران .2

 

 کسانی که ياراي شرایط ذی  هستند ملزم به شرک  ير آزمون نیستند.  تبصر :

 ز مربوطه ساع   تدریس با ارائه مدرک معتبر از مراک 360حداق   مدرس احمام ير حوز  ، .1

 400حداق   ند آنمراجع عظام و مان سابقه پاسخگویی ير مراکز پاسخگویی مسائ  شرعی مث  يفاتر .2

 ه مدرک معتبر از مراکز مربوطه ائساع  پاسخگویی باار

 

 افراي ذی  از اولوی  جذب برخوريار می باشند. تبصر :

 مدرسین حوز  و يانشگا   .1

 ممتازین حوز  و يانشگا   .2

 پژوهشگران برتر .3

 

 

 

 

 ن هر رشته به شرح زیر می باشدشرایط اختصاصی متقاضیا

 :شرعی شرایط اختصاصی متقاضيان در پاسخگویی احکام -4
 



 شرعی احکام پاسخگویی منابع آزمون: 

 شرعی ماحکا پاسخگویی آزمون منابع
محور ردیف

 منبع /

/  تخصصی احکام

 عمومی

 توضيحات کتاب

 رساله آموزشی )مطابق با فتاواي مرجع تخصصی منبع 1
عالی قدر حضرت آی  اهلل العظمی 

 2و1خامنه اي مد ظله العالی( جلد

 ناشر: فقه روز

 عمومی منبع 2
 (اعتقايي)

 7پرسش هاوپاسخ هاي يانشجویی جلد
 يین ، شناسی قرآن هاي )فص  

 پژوهی، و فلسفه احمام(

 نویسند : حمیدرضا شاکرین 
 ناشر: يفتر نشر معارف

 عمومی منبع 3
 (سیاسی، والی  فقیه)

 جلد يانشجویی هاي پاسخ و ها پرسش
8 

 )حموم  يینی(

 نویسند  :حمیدرضا شاکرین
 ناشر: يفتر نشر معارف

 

 عمومی منبع 4
 )مشاور (

 يانشجویی هاي پاسخ و ها پرسش
 29جلد

 

 ناشر: يفتر نشر معارف

 نویسند : ابوالقاسم بشیري

 عمومی منبع 5

 )سیاسی( 

معارف انقالب)مروري بر يیدگاههاي 

حضرت آی  اهلل العظمی سید علی 

خامنه اي مد ظله العالی رهبر معظم 

انقالب اسالمی پیرامون انقالب 

 اسالمی (

به کوشش : علیرضا مختارپور 

 قهرويي

فرهنگی  ناشر: موسسه پژوهشی

 انقالب اسالمی، وابسته به يفتر حفظ

و نشر آثار حضرت آی  اهلل العظمی 

 193تا ص  1خامنه اي  از ص

 

 
 
 

 :برايران جذب ویژ 
 روحانی  مقدس لباس به ملبس. 1
 حوز  2 سطح به اشتغال حداق . 2
 رضوي مطهر حرم تایید موري و معتبر مراکز از مربی تربی  يور  گذراندن. 3
 و نوجوان کويک با کار سابقه سال 3 اق حد. 4
 سال 45 سن وحداکثر 20 سن حداق . 5
 برنامه اجراي و مصاحبه ير آزمون کتبی، قبولی نمر  کسب. 6
 ارگاههاي آموزشیک و ها اندیشی هم قبی  از خدم  ضمن بدو خدم  و آموزشی هاي برنامه ير شرک  به تعهد. 7
 

 :خواهران جذب ویژ 

 اختصاصی متقاضيان مربی کودک و نوجوان شرایط -1
 



 رضوي مطهر حرم شئونات حفظحجاب کام  اسالمی و  و پوشش رعای . 1
 لیسانس مدرک یا حوز  2 سطح به اشتغال. 2
 با کار سابقه سال پنج حداق  يیپلم، فوق مدرک ياشتن صورت ير) کويک و نوجوان با کار سابقه سال 3 . حداق 3

 (اس  الزم کويک
 .سال 45 سن وحداکثر 20 سن حداق . 4
 .برنامه اجراي و مصاحبه مون کتبی،ير آز قبولی نمر  کسب. 5
 .گاهیکار هاي کالس و ها اندیشی هم قبی  از خدم  ضمن آموزشی هاي برنامه ير شرک  به تعهد. 6
 

  منابع جهت آزمون مربی کودک و نوجوان: 

 

 

 

 منابع آزمون مربی کودک ونوجوان

محور/ 

 منبع

تخصصی/ 
 عمومی

 توضیحات مشخصات کتاب

 کتاب آنچه معلمان و مربیان باید تخصصی منبع 
 بدانند

 فرهايیان رضا: نویسند 
 کتاب بوستان: ناشر

 (1نسیم مهر ) تخصصی منبع 
)پرسش وپاسخ تربی  کويک 

 ونوجوان(

 نویسند  : حسین يهنوي 
 ناشر :محدث 

 لینوسیند : آی  اهلل عبداهلل جوايي آملی مد ظله العا مفاتیح الحیا  تخصصی منبع

بخش یمم فص  يوازيهم )تفریحات سالم و ورزش( بخش 

 وم فص  یمم)خویشاوندان(ي

 عمومی منبع 

)احمام 

 شرعی(

رساله آموزشی مقام معظم 
 رهبري مد ظله العالی

 

 (ناشر: فقه روز )وابسته به انتشارات انقالب اسالمی
 يرسهاي: 
 27-18-13-11-10-7-6-4-2-1- 
 58-57-45-44-43-42-41-40-39-38-35- 

 عمومی منبع

 (اعتقايي)

  7جلد پرسش و پاسخ يانشجویی 
) بخش هاي : خداشناسی، امام 

 شناسی، حموم  يینی(

 نویسند : حمیدرضا شاکرین

 ناشر: يفتر نشر معارف

معارف انقالب)مروري بر  عمومی  منبع

يیدگاههاي حضرت آی  اهلل 

العظمی سید علی خامنه اي مد 

ظله العالی رهبر معظم انقالب 

 اسالمی پیرامون انقالب اسالمی(

 ضا مختارپور قهروييبه کوشش : علیر

ه بناشر: موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، وابسته 

ز اي  يفتر حفظ و نشر آثار حضرت آی  اهلل العظمی خامنه ا

 193تا ص  1ص



  

 

 
 

وين ا يارا بیاور  مشياشتن حداق  مدرک کارشناسی ارشد یمی از گرایش هاي روان شناسی، علوم تربیتی و  -1
 مدرک سطح سه حوز  علمیه

 رضويمشاور  حرم مطهر ومرتبط با مشاور  ، با تایید مرکزساع    200حداق   يارا بوين تجربه کاري مفید  -2

 سال 30حداق  سن   -3

 
 .تبصر : افراي ذی  از اولوی  جذب برخوريار می باشند

  .رک يانشگاهی مرتبط يارنديارندگان مدرک اتمام سطح يو حوز  براي کسانی که مد 
 

 دینی رویکرد با مشاوره منابع جهت آزمون: 

 دینی رویکرد با مشاوره آزمون منابع
 /محور ريیف

 منبع

/  تخصصی

 عمومی

 توضیحات کتاب مشخصات

 نویسند: يکتر محمد کاویانی روانشناسی ير قرآن تخصصی منبع 1

 ناشر: پژوهشگا  حوز  و يانشگا 

 نویسند : يکترمسعوي آذربایجانی نشناسی ير نهج البالغهروا تخصصی منبع 2

 ناشر: پژوهشگا  حوز  و يانشگا 

 ینوسیند : آی  اهلل عبداهلل جوايي آملی مد ظله العال مفاتیح الحیا  تخصصی منبع 3

 خش سوم فص  یمم و يومب-بخش يوم فص  یمم تا پنجم

 گاهیمنابع معتبر يانش آسیب شناسی و تشخیص تخصصی منبع 4

 منابع معتبر يانشگاهی اصول مصاحبه بالینی تخصصی منبع 5

 منابع معتبر يانشگاهی شخصی  تخصصی منبع 6

 منابع معتبر يانشگاهی نظریه هاي روان يرمانی تخصصی منبع 7

 منابع معتبر يانشگاهی فنون يرمانی تخصصی منبع 8

 عمومی منبع 9

 احمام)

 (شرعی

احمام رساله يانشجویی از  16جلد 

 297تا ص  201موسیقی ص

 نویسند :سید مجتبی حسینی

 يفتر نشر معارف: ناشر

 عمومی منبع 10

 -)سیاسی

 والی  فقیه(

پرسش ها و پاسخ هاي يانشجویی 

 8جلد 

 )حموم  يینی(

 نویسند : حمیدرضا شاکرین

 يفتر نشر معارف: ناشر

 ید تقی مصباح یزيي مدظله العالنویسند : آی  اهلل محم اصول عقایدعمومی  منبع 11

 :مشاوره با رویکرد دینیشرایط اختصاصی متقاضيان  -2

 



 ناشر:نشر بین المل  سازمان تبلیغات اسالمی )اعتقايي(

معارف انقالب)مروري بر يیدگاههاي  عمومی منبع 12

حضرت آی  اهلل العظمی سید علی 

خامنه اي مد ظله العالی رهبر معظم 

انقالب اسالمی پیرامون انقالب 

 اسالمی (

 به کوشش : علیرضا مختارپور قهرويي

فتر ه يموسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی، وابسته ب ناشر:

ا ت 1صحفظ و نشر آثار حضرت آی  اهلل العظمی خامنه اي  از 

 193ص 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ارائه مدرک  براي خواهران3 یه براي برايران واشتغال به سطحاشتغال رسمی به يرس خارج حوز  علم -1

قرآنی  ی، علومی ارشد يانشگاهی يررشته هاي فلسفه وکالم اسالمحوزوي یا يکتري وکارشناس 3یا4سطح

 موجب امتیاز المی،وحدی ،علوم سیاسی وانقالب اسالمی، اخالق وتربی  اسالمی، تاریخ اسالم و حقوق اس

 يرجذب خواهد بوي.(

 سال45حداکثر سن  -2

 ملبس يائمی به لباس مقدس روحانی  -3

 

 فقط از شرک  يرآزمون معاف می باشند. کسانی که ياراي شرایط ذی  باشند :1تبصر 

 حوز  علمیه يررشته هاي مرتبط 4و3و2اساتید سطح  -1

 اساتید يانشگاهی مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد ويکتري ير رشته هاي مرتبط -2

 

 افراي ذی  از اولوی  جذب برخوريار می باشند. :2تبصر 

 مدرسان حوز  ويانشگا  -1

 خشان حوز  ويانشگا ممتازین ونخبگان واستعداي هاي ير -2

 پژوهشگران برتر -3

خصصی تعلمی  رشته هاي مرتبط وصاحبان مقاالت علمی پژوهشی وعلمی ترویجی و مولفان کتب ير -4

 يرحوز  هاي مرتبط

 

 

 

 

 

 ی:شرایط اختصاصی متقاضيان پاسخگویی به سواالت وشبهات اعتقاد -3

 



 :منابع آزمون پاسخگویی به سواالت وشبهات اعتقادی

 

 منابع آزمون پاسخگویی به سواالت وشبهات اعتقادی

 
ردی

 ف

محور/ 
 منبع

 ی/تخصص
 عمومی

 توضیحات مشخصات کتاب

 (لعالی)مد ظله ا   نویسند :ای  اهلل جعفر سبحانی هیاتال تخصصی منبع 1
 جلد4تمام 

 نویسند :حسین توفیقی ايیان بزرگ آشنایی با تخصصی منبع 2

پرسش هاوپاسخ هاي يانشجویی  تخصصی منبع 3
)قرآن شناسی،يین پژوهی، 7جلد

ق حموم  يینی،فلسفه احمام،اخال
 ومشاور  واحمام برگزید (

 ناشر:يفترنشرمعارف
 نویسند : حمیدرضا شاکرین

 -1لدج -تحریرالوسیله تخصصی منبع 4
کتاب االمربالمعروف والنهی عن 

 المنمروفص  فی الدفاع

 ه(نویسند :امام خمینی)رضوان اهلل تعالی علی

باب  -جلداول -جامع السعايات تخصصی منبع 5
ل اول،يوم وسوم ومقام او

 ويوم)متن عربی(

نویسند  :مولی محمدمهدي نراقی)این کتاب 
توسط سیدجالل الدین مجتبوي باعنوان علم 
 اخالق اسالمی به فارسی ترجمه شد  اس (

 ه(نویسند :امام خمینی)رضوان اهلل تعالی علی والی  فقیه عمومی منبع 6

 عمومی منبع 7
)احمام 
 شرعی(

رساله آموزشی مقام معظم 
 2و1ظله العالی جلدرهبري مد 

 نویسند : محمدرضامشفقی پور
 ناشر:موسسه فرهنگی هنري امین

معارف انقالب)مروري بر  عمومی منبع 8
يیدگاههاي حضرت آی  اهلل 

العظمی سید علی خامنه اي مد 
ظله العالی رهبر معظم انقالب 

 اسالمی پیرامون انقالب اسالمی (

 به کوشش : علیرضا مختارپور قهرويي
، موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی ناشر:

 هللاوابسته به يفتر حفظ و نشر آثار حضرت آی  
 193تا ص  1العظمی خامنه اي  از ص

 عمومی منبع 9
)اختالالت 

 رفتاري(

پرسش هاوپاسخ هاي يانشجویی 
 29جلد

 ناشر:يفترنشرمعارف
 نوسیند : ابوالقاسم بشیري

 


