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 منکرامر به معروف و نهی از های  تشکیل و فعالیت گروهنامه  شیوه

  «داران، یاوران و یادآوران  طالیه» 

 مقدمه

این    ،هاست ن رشد و تعالی انسانآکه هدف ،  ای است الهی  فریضه تعالیامر به معروف و نهی از منکر

ستاد امربه معروف ونهی از منکنر   ،گیری رفتار دینی انسان دارد نقش تأثیرگذاری در شکل ،فریضه مهم

ار جمهوری اسالمی مبنی بر اینکه فریضه امر به معروف و نهی از منکنر از  ذگ بنیانبا توجه به نظر مبارک 

تری  واجبات است و نیز تأکیدات پر صالبت مقام معظم رهبری )مند لهنه العنالیر در     واالتری  و شریف

از عالم کنه هسنتند مولدنند    ای  امر به معروف یعنی همه مؤمنان در هر نقطه که»...  4931ل ساع وشر

نهنی از منکنر    ،ی کارهای خوب حرکت دهنند  به سمت معروف و به سمت همه ،جامعه را به سمت نیکی

 ،انجام ولیده نماید.«د.نها دور بدار ها و از پهشتی ها، پستی یعنی همه را از بدی

  شنیو  نامنه   )) در راستای عمهی شدن بیانات مقام معظنم رهبنری  و نهی از منکر  ستاد امر به معروف

 نمود  را تهیه رر  امر به معروف و نهی از منکر داران، یاوران و یادآوران طالیه«گرو  های  الیتتشکیل و فع

 آمنوز  و  گزینش،جنذب،  رسنانی، شناسنایی،    س از اطنالع پرا، آحاد مردم زمینه مشارکت و حضور تا 

بنه تدکین      و تخصصنی های امر به معروف و نهی از منکر عمومی  گرو سازماندهی داوطهبان در قالب 

تکالیف مندرج در قانون حمایت از آمنران بنه معنروف و     اجرای فراهم نماید تا در رخواهران و برادران 

 خودرا به انجام برساند.  ولایف ، ناهیان از منکر

با ترویج و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی  ،از ای  طریقرود  انتظار میبه حول و قو  الهی انشاءاهلل 

 منکر در جامعه، با گستر  معروفات، زمینه گنا  و منکرات از میان امت اسالمی برچید  شود. از
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 کلیات –فصل اول 

 اهداف - 5ماده 

تحقق اصل هشامم ااانو     ،)مد ظله العاال(( اجرای رهنمودهای حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری  -1

  از منکر و دسمورالعمل اجرایا( ااانو  و ااواب     اساس( و اانو  حمایت از آمرا  به معروف و ناهیا

 تشکیل و فعالیت شوراهای امربه معروف ونه( از منکر 

 تعمیق، گسمرش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نه( از منکر در جامعه -2

 شد  فرهنگ امر به معروف و نه( از منکرو فراگیر اجرای(  -3

 ها  و وحدت رویه گروهایجاد فرایند منطق( در راسمای انسجام  -4

 های امر به معروف و نه( از منکر )عموم( و تخصص(( در ااشار جامعه تشکیل گروه -5

 منظورها -2ماده 

 توسعه فرهنگ امر به معروف و نه( از منکر وتحقق، ترویج  برایمردم   باال برد  سطح آگاه( -1

 های موجود در جامعه طبق الگو و رویه واحد از ظرفیت برداری مطلوب بهره -2

 های شخص( سلیقهاعمال های ممنااض، موازی و  جلوگیری از بکارگیری روش -3

 تعاریف -9ماده 

 و نه( از منکر کشور سماد امر به معروف ستاد: -1

 و نه( از منکر اسما  سماد امر به معروف ستاد استان: -2

 و نه( از منکر شهرسما  سماد امر به معروف ستاد شهرستان: -3

 2مااده   4: شاورای امار باه معاروف و نها( از منکار موااو  تبصاره         مراکز واحدهای تابعه شهرستتان  -4

 دسمورالعمل اجرای( اانو  حمایت از آمرا  به معروف و ناهیا  از منکر

د  جمع( از افراد ممعهد،ممدین و مجرب که در حوزه سازمان( مربوط برای رسیشورای حوزه سازمانی: -5

برابار مقاررات و ااواب  مرباوط     ، به اهداف و نیز توسعه و ترویج و ااامه امربه معروف ونه( از منکر 

و مسئولیت تشکیل وراه اندازی گروه ها ، ناواح( و منااطق امرباه معاروف و نها(       انمخاب م( شوند

 22/33/1395ماور    992/1)مواو  ابالغیه شماره ازمنکر را در حوزه سازمان( مربوط برعهده دارند.

 ریاست سماد(

حوزه سازمان( هر معاونت م( باشد که  9: کوچکمرین جزء اجرای( در شورای آخرین رده حوزه سازمانی -6

با اعضاء گروه های ، تعامل داشمه و همواره نیز ، مسمقیما با مخاطبین،در حوزه سازمان( مربوط ، 

 22/3/95مور   992/1ابالغیه شماره  مواو  دارد) ارتباط   امربه معروف ونه( از منکر مربوط

 ریاست سماد(
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  واحد  جمع( از افرادی که دارای هدف مشمرک بوده و فعالیت آنا  از نظر ماهوی حوزه سازمانی : -7

م( باشد و در مکا  های مخملف در جامعه ظهور و بروز دارند و جامعه هدف آنا  شوراهای امربه 

 22/3/95مور   992/1شماره   هی)مواو  ابالغ باشد. بوط م(معروف و نه( از منکر حوزه سازمان( مر

 سماد( استیر

از در جامعاه  باه معاروف و نها( از منکار      فردی که تمایل و آمادگ( خود را برای ااامه امر :داوطلب -8

 نماید. اعالم م(سماد  به، مربوط آخرین رده حوزه سازمان( طریق شورای 

در  ونماوده  ط( را  آموزش و گزینش ،شناسای(، جذب شود که مراحل اطالق م( فردیبه  :گروه عضو -9

و باه   ما( شاوند  سازمانده( ،  امربه معروف ونه( از منکر حوزه سازمان( مربوطهه گروه های  ده نفر

 نماید. با سماد همکاری م(،  به عنوا  آمر به معروف و نه( از منکر صورت داوطلبانه و افمخاری

در هار حاوزه ساازمان( اطاالق      اعضا ا هده نفار   مجموعاه به  :امر به معروف و نهی از منکر یا گروه گروه -13

امر به معروف و نه( از منکر یادآورا   -یاورا   -  گروه طالیه دارا اعنو با حسب مورد که ، شود م(

 . نمودد نفعالیت خواه ،امر به معروف و نه( از منکرآخرین رده حوزه سازمان(  یزیر نظر شورا

، یک ناحیه در هر حوزه سازمان(گروه  5و فعالیت  شکیلت با :امر به معروف و نهی از منکر یا ناحیه ناحیه -11

 -یااورا   -دارا  طالیاه  ناحیاه   اعنوبا  حسب مورد که شود امر به معروف و نه( از منکر تشکیل م(

فعالیات  ،  مرباوط  حاوزه ساازمان( شهرساما    زیر نظر شورای امر به معروف و نه( از منکر یادآورا  

 خواهد نمود. 

، یاک  در هر حاوزه ساازمان(   ناحیه 7ل و فعالیت کیشا تب :امر به معروف و نهی از منکریا منطقه  منطقه -12

 – دارا  طالیاه  منطقه  اعنوبا  حسب موردکه  گردد منطقه امر به معروف و نه( از منکر تشکیل م(

حاوزه ساازمان( شهرساما  مرباوط       زیر نظر شورایامر به معروف و نه( از منکر یادآورا   - یاورا 

 د. اینمم( فعالیت 

کاه از وزارت  کشاور   و...نهادها ،گاروه  و جمعیات هاا     ،ها  )انجمن ی مردم نهادها سازما به  سمن: -13

 الق م( شود.ط( امجوز الزم را  اخذ م( نمایند 

امار باه معاروف و نها( از منکار      معاونت سماد، به  نمودار سازمان( بر اساس آخرین  معاونت موضوعی ستاد: -14

امار باه معاروف و     نظام( و اضای(، معاونتامربه معروف و نه( از منکر دسمگاه های دولت به مردم، معاونت 

 گردد. اطالق م(مردم به دولت و مردم نه( از منکر

حساب ماورد   در حوزه های سازمان( مربوط سازمانده( شاده و  کهشود  اطالق م( ی(به اعضا داران: طالیه  -15

 ،نظام( و اضاای( امربه معروف و نه( از منکر دسمگاه های  معاونت مردم به دولت و مردم و معاونت زیر نظر 

امرباه  معاونات  زیار نظار   پس از سازمانده( در مرکز دانشاگاه مرباوط   دانشجو طالیه دارا  کنند. فعالیت م(

 نمایند. م(فعالیت ،  دولت به مردممعروف ونه( از منکر
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مدیریت خدمات کشوری  اانو   5شاغل جذب شده در دسمگاه های اجرای مواو  ماده  یبه اعضا  وران: یا -16

دسامگاه مرباوط     های امر به معروف و نه( از منکر در گروه مراحل عضویتط( که پس از  ، شود اطالق م(

 .نمایند م( فعالیت، دولت به مردم امربه معروف ونه( از منکرعاونت زیر نظر مو  سازمانده( شده

هاای امار باه     گاروه  عضاو جذب شده در واحدهای آموزش( اطالق میگردد کاه   آموزا   به دانش یادآوران: -17

امار باه   معاونات  زیار نظار   و در واحد آموزش( مربوط ساازمانده( شاده    و م( باشندمعروف و نه( از منکر 

 .نمایند فعالیت م(، دولت به مردم معروف ونه( از منکر 

ذیرب  به منظور اطاال  و رسایدگ(    مراجعها و رخدادهای مهم حوزه مأموریت به  انعکاس فعالیت گزارش: -18

 شود. گزارش گفمه م(

 مستندات -5ماده 

 ( و احادیث و روایاتعلیهم السالم، سیره عمل( اهل بیت )ارآ  کریم اتآی -1

  واانو  حمایت از آمرا  به معروف وناهیا  از منکار ودسامورالعمل اجرایا(    هشمم اانو  اساس( اصل -2

 اانو  و اواب  تشکیل و فعالیت شوراهای امربه معروف ونه( ازمنکر

 روف و نه( از منکرعدر حوزه امر به م م حضرت امام خمین( )ره(احکا -3

 از منکرروف و نه( عحفظه ا.. تعال( در حوزه امر به م بیانات مقام معظم رهبری -4

هاای حضارت    ابالغیاه ساایر  و  28/39/94ماور    4333/1 و 22/3/95ماور  992/1مواو  ابالغیه شماره  -5

 محمرم سماد ئیسا... جنم( ر آیت

 سماددبیر صادره از سوی  یها ، اواب  و دسمورالعملها نامه شیوه -6

 هدفجامعه  - 1ماده 

و ترویج فرهنگ امر به معروف و نه( از منکر، اعم از  توسعهآحاد مردم کشور اسالم( که تمایل دارند داوطلبانه در 

 نظارت همگان(، تذکر لسان( یا کمب( با سماد همکاری نمایند.

 سازمانیهای حوزه  - 6ماده 

 سازمان( هر معاونت مواوع( به شرح زیر م( باشد:حوزه 

های دولم( و  دسمگاهیاورا  معروف ویژه کارکنا  )دولت به مردمامر به معروف و نه( از منکر معاونت  -1

دارا  امر به معاروف و نها( از منکار     و طالیه آموزا  ویژه دانش یادآورا  معروف ،های وابسمه سازما 

حوزه سازمان( است که عبارتناد از : نهااد   ( 9 )وشامل م( باشد (1) شناسه آ کد(  ویژه دانشجویا 

و  دسمگاه های فرهنگ(، (2اسالم()کدمجلس شورای  (،1)کد ومناطق آزاد تجاری ریاست جمهوری

 (،5،دسمگاه های زیر بنای( و اامصادی )کاد  (4دسمگاه های امنیم( و اجمماع( )کد (،3)کد آموزش(

(،  7)کد ، نهاد هاو سازما  های مسمقل ، بنیاد مسمضعفا  و ... (6کددسمگاه های تولیدی و صنعم( )

 میباشد. (9مرا کز دانش آموزی )کد( و 8)کد (مراکز دانشجوی



5 

 

)طالیه دارا  امر به معروف و نه( های نظام( و اضای(  معاونت امر به معروف و نه( از منکر دسمگاه  -2

حاوزه ساازمان( اسات کاه عبارتناد از : اضاات و       (  9)میباشد و شامل  (2)از منکر ( کد شناسه آ  

ساااه پاسادارا  انقاالب     (،3(، سماد کل نیروهای مسلح )کد2(،کارکنا  اداری اوه )کد1مدیرا  )کد

نیااروی انمظااام( جمهااوری اسااالم(  (،5ارتااش جمهااوری اسااالم( ایرا )کااد (4اسااالم( ایرا )کااد

 ج(، ساازما  بسای  7وزارت دفا  و پشامیبان( نیروهاای مسالح وساازما  هاای تابعه)کاد      ( 6ایرا )کد

 (9و شهرک های مسکون( نیروهای مسلح)کد (8مسمضعفین )کد

دارا  امر به معروف و نه( از منکر  طالیه)از منکر مردم به دولت و مردم  معاونت امر به معروف و نه( -3

(، 1حوزه سازمان( است که عبارتند از : حوزه های علمیه)کاد  9م( باشد و شامل «3»کد شناسه آ  

(، مراکاز  4(، اصناف و اتحادیه هاا )کاد  3(،هیآت و کانو  های مذهب()کد2مساجد وبقا  ممبرکه)کد

(، باناک هاا و بیماه    7(، احزاب )کد6(، سمن ها و تشکلهای مردم()کد5وم()کدخدمات و اماکن عم

 (9کد )(خصوص( غیر دولم( )( و موسسات و شرکت های 8)کد( خصوص(غیر دولم( )های 
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فرآیند اجرا -فصل دوم   

   گزینش ،رسانی، شناسایی، جذب  اطالع -بخش اول 

های امرر بره معرروف و      گروهمتدین و متعهد کشور در  مردمحضور داوطلبانه   و اجرایی شدن مطلوباهداف به منظور تحقق 

  :پذیردمی صورت به ترتیب زیر اقداماتی ، فریضه الهی در جامعه دو توسعه و ترویج  ، جهتنهی از منکر

 رسانی اطالع - 7ماده 

امر باه  ، شورای مربوط معاونت  مسؤلیتبا هدایت دبیر سماد و مواوع( معاونت سازمان(  های حوزه یک از در هر

امکاناات محلا( و   شود. ساس از طریق تبلیغات میدان( ممناساب باا   م(  تشکیل و یا تقویت معروف و نه( از منکر

تشریح  و تبیینامن اادام و  داوطلبا یا شناسای( نسبت به فراخوا   ،هما  حوزهشورای توس  دبیر  فرهنگ بوم(

 . م( گرددارائه  ، امر به معروف و نه( از منکرهای  مواو ، اطالعات کاف( جهت عضویت آنا  در گروه

 شناسایی و ثبت نام - 8ماده 

فارم شاماره یاک پیوسات( در اخمیاار      )« فارم درخواسات  عضاویت   » ،اادامات تاوجیه( و اولیه شناسای( پس از 

شاامل تصاویر کاارت    های تکمیل شده را به امیمه مدارک مورد نیاز  د. داوطلب بایسم( فرمگیرم( ارار  داوطلبا 

 3طا( حاداکثر   و گواه( ایثارگری)حسب ماورد(   3*4مل(، تصویر شناسنامه، معرف( نامه از شورا، دو اطعه عکس 

م را جهت تساهیل در  فر« برگته »ها وظیفه دارد  آوری فرم به مسئول ذیرب  تحویل نماید. مسئول جمع کاری روز

 های بعدی به فرد داوطلب تحویل دهد. پیگیری

آخرین  یپس از دریافت معرف( نامه از شورا آمران به معروف و ناهیان از منکرسامانه  داوطلبا  م( توانند از طریق

مراحال  دریافت نمایند. برای پیگیاری  رهگیری  خود اادام نموده و کدثبت نام به  نسبت ،مربوطرده حوزه سازمان( 

 .هگیری اروری استرکد جذب، آموزش و سازمانده( 

 جذب - 3ماده 

حسب مورد،امن تشکیل پرونده و بررس( اولیاه ، در صاورت   ، آخرین رده حوزه سازمان( ی مسئول یا دبیر شورا

 شهرسما  تحویل م( دهد.پرونده داوطلبا  را برای اظهار نظر نهای( به سماد ، کامل بود  مدارک 

 گزینش - 53ماده 

 :بررس( و اعالم نظر خواهد کردبا انجام اادامات زیر، صالحیت داوطلبا  را  سماد شهرسما 

 (1)فرم شماره و مدارک ثبت نام فرم  مجددبررس(  -1

ی دسامگاه هاا    دولما( اعام از    شااغل صاحبا  مبرای داوطلب سسه محل خدمت ؤاسمعالم از اداره یا م -2

هاای   حاوزه  ، اضاای(  و نظاام( و سازما  هاای  کشوری اانو  مدیریت خدمات  5مواو  ماده  (اجرای

  گزینش( ویژه «الف»)پیوست فرم نیز بسیجیا  عضو سازما  بسیج مسمضعفین و علمیه 

نظاام( و  دولما(،  و سازما  هاای   ها دسمگاه ))درشاغل  داوطلب غیر برای از معرف، انجام تحقیقات محدود  -3

هیاآت  ، که از طریق مساجد و بقا  ممبرکه ((و بسیجیا  عضو بسیج مسمضعفین های علمیه  حوزهو  اضای(

و کانو  های ماذهب( ،اصاناف،اتحادیه هاا،مراکز خادمات  عماوم( و امااکن عماوم( ،احزاب،سامن هاا و          
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)غیردولما((  سازما  ها وموسسات خصوص( ، خصوص( )غیر دولم(( ی تشکلهای مردم( ، بیمه ها و بانکها 

 گزینش(« ب »پیوست فرم نمونه حسب مورد )جذب م( شود

« ج»)پیوسات فارم    یا معاو  سماد شهرسما  به تشاخی  دبیار  توس  دبیر حسب مورد با داوطلب مصاحبه  -4

 گزینش(

احد مربوط تائیدیاه  وگردند و    اسمعالم م(ذیرباز مراجع « الف» نمونه که بر اساس فرم 2: مشمولین بند تبصر 

   فارم  )موااو  تکمیال  مصااحبه  و  محقاق تحقیق ، نیاز به انجام  نماید صادر و به سماد ارسال م(برای هر فرد الزم را 

 گردد. م(تلق( کامل  آنا مراحل گزینش «  ه »و صرفاً با تکمیل فرم نمونه  نخواهد بود  (ویژه گزینش  «ج»،  «ب»

امر به معروف و نه( از سال باشد و در موارد خاص مصوبه شورای  63تا  25سن ممقاایا  عضویت باید بین  -5

 و مبنای عمل ارار گیرد.مربوط مالک شهرسما  حوزه سازمان( مربوط با هماهنگ( سماد  منکر 

را باه هماراه نظریاه      1و  9بناد   موااو  مصاحبه گر و محقق، نمیجه تحقیق از معرف و مصاحبه داوطلبا   -6

 ) پیوست فرم د ( درج ومراتب را به هسمه گزینش گزارش م( نماید« د» نهای(  مشمرک خود در فرم نمونه 

ساماد  دبیار  نظریه نهای( عضاویت داوطلاب واجاد شارای ، را باه      « ه » اعضاء هسمه گزینش ط( فرم نمونه  -7

 ( ه)پیوست فرم نمونه شهرسما  اعالم م( نمایند

 معااو    - شهرساما   دبیار ساماد  نمایناده  از:  ممشاکل  با حکم دبیار ،  سماد شهرسما گزینش هسمه  یاعضا -8

معاو  دارد یک(  2های( که  در شهرسما  .یک نفر روحان( به انمخاب رئیس سماد -شهرسما  سمادمواوع( 

 شهرسما  خواهد بود.سماد دبیر  انمخاببه  ،  از آنا 

 کارت شناسایی و احکامن کد شناسه ،صدور یتعی -بخش دوم 

 ین کد شناسه اعضاءیتع – 55ماده 

 شاورای  ما( گردناد.   به معاونت مربوط معرفا(  ( ت( مقدماآموزشدوره شرکت در  وتأیید گزینش پس از داوطلبا   - 1

معاروف و  امر باه  های ده نفره  )فرم سازمانده( اعضاء( در گروه( 3)ذیرب ، اعضاء خود را طبق فرم شماره حوزه سازمان( 

سماد مذکور امن ثبت اطالعات اعضااء  و را به سماد شهرسما  ارسال  هسازمانده( و ساس فرم تکمیل شد نه( از منکر

بارای صادور    (3 )های تکمیل شده شماره رام( اعضاء، نسبت به ارسال فرم( 16 )سیسمم رایانه و اخمصاص کد شناسهدر 

 .نماید م( اادام  ،کارت شناسای( به سماد اسما 

رام( که مشخ  کننده اسما  ،شهرسما ،بخش، شهر،جنسایت،معاونت  (16 )شناسه هر عضو پس از اخمصاص کد– 2

باا   ،(م( باشاد 3، ناحیه،گروه و ردیف عضویت در فرم سازمانده( اعضاء )فرم شمارهه، منطق هحوزه سازمان( تابع،مواوع( 

باا  ( م( توانند بر اساس عالامندی خود در اااماه امرباه معاروف ونها( ازمنکار      12دریافت کارت شناسای( )مواو  ماده

سازمان( دیگر و ارایه کارت شناسای( خود در گروه های تابعه هر حاوزه ساازمان( ساازمانده( ،وباا      های  مراجعه به حوزه

مرباوط  بصاورت ساازما  یافماه در گاروه      رین رده حاوزه ساازمان(   ( جدیدزیر نظر شورای آخرام( 16 )اخذ کد شناسه

 ،ساازمانده( به عنوا  سازما  اصل(  ند در گروه تابعه حوزه سازمان( مربوط  یک عضو میموا دیگر به عبارت فعالیت نماید

مساجد ویا اصناف  )مثالدیگر گروه های تابعه حوزه سازمان(، در  )فق  یک کارت شناسای( (و پس از اخذ کارت شناسای(
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جدید در گاروه هاای   )داشمن چند کد شناسه( (رام( 16 )شناسهکدهای با اخذ و که تمایل داشمه باشد سازمانده( (و... 

 شاورای آخارین رده    در بصاورت ساازما  یافماه   ( سازمانده( شده و و ... مساجد،اصناف )مثال  کرامربه معروف ونه( ازمن

 فعالیت نمایدو همکاری ،  حوزه سازمان( مربوطهر

 

 صدور کارت شناسایی– 52ماده 

ساماد  دبیار  . گیرد تهیه و در اخمیار سماد اسما  ارار م(مرکز اعضاء به صورت مممرکز توس  سماد  کارت شناسای( – 1

هاای صاادره    و ساس کارتتابعه امضا، های  سماد شهرسما  ارسال(( 3 )های  شماره برابر فرمکارت های عضویت را اسما  

حاوزه  ساماد شهرساما  باا همااهنگ( شاورای       .نمایاد تحویل ما(  به سماد شهرسما  مربوط ( 3)را به همراه فرم شماره 

 ،)فرم تعهدنامه اعضاء و تحویل کارت شناسای(( توسا  اعضااء  ( 2 )مربوط موظف است پس از تکمیل فرم شمارهسازمان( 

 دهد.به آنا  تحویل را  عضویتهای  کارت

 باشد. امضاء کارت شناسای( منحصراً از اخمیارات دبیر سماد اسما  بوده و اابل واگذاری به غیر نم( - 2

 ،ابل از صدور و تحویل کارت شناسای(، باید مسئولین نسبت به ابالغ شرح وظایف، انجام مراحل آماوزش عماوم(   - 3

)فرم تعهدنامه داوطلبا  امر باه معاروف و نها( از منکار( ااادام      ( 2)نامه انضباط( و نیز تکمیل و دریافت فرم شماره  آئین

 نمایند.

 صدور احکام – 59ماده 

هاای منادرج در ایان     توجه به مالک، مسئول گروه، ناحیه و منطقه حسب مورد  صدور احکام هنگام تعیین و - 1

 نامه الزام( است. شیوه

توسا  مسائول ناحیاه و حکام مسائول       ، حکم مسئول گاروه پس از تکمیل پرونده و حداال دو ماه فعالیت موفق،  - 2

صاادر   حوزه سازمان( مربوط در سماد شهرساما   یناحیه توس  مسئول منطقه و حکم مسئول منطقه توس  رئیس شورا

 خواهد شد.

 

 اعضای گروه ها  آموزش - سومبخش 

 آموزش  -55ماده 

و م( توا  از آ  به عنوا  نیروی پیش برنده یاد کرد  نقش ویژه ای در تحقق بهینه اهداف هر فعالیم( داردآموزش ، 

افزایش چشامگیری خواهاد داشات. آماوزش جهات       و چنانچه به شکل صحیح و مطلوب انجام پذیرد سرعت عمل، 

تحقق اهداف دانش(، انگیزش( و رفماری به عنوا  نیروی محرکه و پیش برنده یک سازما  به حساب م( آید. ارزش 

فمار فردی و اجمماع( انسا  وام( بیشمر و پر ثمرتر خواهد شد کاه بار اسااس یاک پشاموانه      حوزه های عاطف( و ر

که دارای  عمیق معرفم( اسموار شود. دانش و شناخت با توجه به ساخمار تکوین( انسا  حاصل نخواهد شد مگر این

هاای آماوزش در ساه ساطح     سه ویژگ( انمظام، اسممرار و اسمدالل باشد به این منظور برای اعضااء داوطلاب، دوره   

 تکمیل( و تخصص( پیش بین( شده است. مقدمات(،
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 از فراگیران پس از اجرای آموزش اهداف و قابلیت های مورد انتظار  -51ماده 

 اهداف کلی الف : 

 تبیین جایگاه سماد امر به معروف و نه( از منکر - 1

 و نه( از منکراجرای( شد  فرائض دین( و عموم( شد  فرهنگ امر به معروف  - 2

 ایجاد فرایند منطق( در راسمای انسجام داوطلبا  در گروه های امر به معروف و نه( از منکر - 3

باال برد  سطح آگاه( اعضای گروه های امر به معروف و نه( از منکر در تحقق، ترویج و توسعه فرهناگ   - 4

 عموم( امر به معروف و نه( از منکر

 جهت وحدت رویه در کشور، بهره برداری مطلوب از ظرفیت های موجود در جامعه با ارائه الگو  -5

 انتظارات آموزشیب : 

 شناخت ارورت های تحقق اصل هشمم اانو  اساس(. - 1

 شناخت رهنمودهای بنیا  گذار جمهوری اسالم( )ره( و مقام معظم رهبری. - 2

 و نه( از منکر. شناخت احکام اروری امر به معروف - 3

 شناخت آداب امر به معروف و نه( از منکر. - 4

 شناخت مراتب امر به معروف و نه( از منکر. - 5

شناخمن اولویت های مربوط به مصادیق معروف و منکر جهت اجرای تذکر لسان( با اسمفاده از فن بیاا ،   - 6

 نصیحت و اندرز در عرصه ترویج معروف ها و امحاء منکرات.

 برنامه آموزشی -56ماده 

مدت آموزش و نحوه آزماو  در ساه    ،امه برن ،مربیا   ،ویژگ( مدرسا    تعیین منابع، ممو ، ،س وتدوین طرح در

 .وظایف معاونت فرهنگ، تحقیقات و آموزش سماد م( باشد از تخصص(  -تکمیل( –آموزش مقدمات( سطح 

 مدیریت آموزش -57ماده 

 سماد اسما ، مدیریت آموزش را به شرح زیر بر عهده خواهد داشت. معاونت فرهنگ، تحقیقات و آموزش

 برگزاری کالس های آموزش( بر اساس سطح تحصیالت. -1

 جذب و گزینش مدرسا  و مربیا  ترجیحا روحان(. -2

 ارزشیاب( دوره آموزش )مجریا ، فراگیرا  و اساتید(. -3

 صدور گواهینامه آموزش بر اساس مجوز سماد مرکز. -4

 تجهیزات آموزشی و امکانات پشتیبانی -58ماده 

امکانات، تجهیازات آموزشا( و حاق المادریس مدرساا  و مربیاا  بار عهاده           مسئولیت تامین فضا، -1

 های مربوط و با همکاری معاونت های مواوع( م( باشد. سمادهای اسمان(/ شهرسمان(/ سازما 

ها، مدارس، بسایج و فضاای آموزشا(     دانشگاهحم( االمکا  از امکانات آموزش( اسما  مانند مساجد،  -2

 ها بهره برداری گردد. سازما 
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 مراحل آموزشی -53ماده 

 پذیرد. صورت م( تخصص( -ج  تکمیل( -ب  مقدمات( -ها ط( سه مرحله الف  انجام آموزش های اعضاء گروه

 یآموزش مقدمات -23ماده 

پس  دیباشد که با (م (الزام، آموزش مقدمات( ، از منکر  (امر به معروف و نه یاعضاء گروه ها (تمام یبرا  - 1

 اعضاء اادام شود. نشیاز جذب و گز

و  اورا یا دارا ،  هیا طال یگروه ها یها تیبگذرانند و در انجام مامور تیرا با موفق (که دوره مقدمات ی(اعضا - 2

باه   (تخصصا  یشرکت نموده و در گروه ها باالتر یتوانند در دوره ها (م ،اابل ابول داشمه باشند (ابیارز ادآورا ی

 کار گرفمه شوند.

 ینحوه آموزش مقدمات -25ماده 

 باشد. (سمادمرکز م (: اصل در آموزش، حضوردرکالس به مدت هشت ساعت برابر برنامه ابالغیآموزش حضور-1

امکا  و فرصت حضور مرتب در  (شغل تیو مواع فیکه به جهت وظا (رانی: فراگیحضور مهیآموزش ن -2

کمب و جزوات معارف الزم را  لیتحو قیباشد و از طر (چهار ساعت م زا یکالس را ندارند، دوره آموزش آنها به م

 .افتیرفع اشکال در کالس حضور خواهند  یساعت برا کی ،(هر عنوا  آموزش یفراگرفمه و برا

دوره را  یجازوه، درس هاا   ایا : اعضاء پس از ثبت ناام، مماو  و کمااب و    یو مکاتبه ا یحضور ریآموزش غ -3

 نموده و در موعد مقرر در آزمو  شرکت خواهد نمود. افتیدر

 عناوین دوره آموزش مقدماتی -22ماده 

مسائولیت معرفا(    .خواهاد باود  ساعت آموزش حضوری به ترتیب زیار   8 با آموزش( عنوا  4این دوره مشممل بر

بر عهاده معاونات فرهناگ، تحقیقاات و     ،با همکاری معاونت مواوع( ساماد آموزش(  یمنابع آموزش( و تهیه محموا

 باشد. آموزش سماد م(

 اصول اعمقادات -1

 احکام اروری امر به معروف و نه( از منکر -2

کااربرد آ  در جامعاه   شیوه صحیح امر به معروف و نها( از منکار و نحاوه    آشنای( با مباحث اخالا( و  -3

 مقاام معظام رهباری   بیانات امام )ره( و رهنمود های حضرت سیره اهل بیت ) (، ارآ ،  براساس آیات

 مدظله العال(

سااخمار و حاوزه    در حوزه امر به معروف و نه( از منکر و آشنای( باا  مباحث حقوا(، اضائ( و انمظام( -4

 مل ها و شیوه نامه های اجرای( سمادمربوط و نحوه گزارش نویس( و نیز دسمورالعسازمان( 

اساتید با توجه به سرفصل های دروس و محدودیت زما  در کالس های درس، بخش هاای( از آنهاا را    -5

مطالعه و پس از برگزرای جلسه رفع اشکال ، برای فراگیرا  مشخ  خواهند نمود تا در خارج از کالس 

 در آزمو  پایا  دوره بموانند به سؤاالت آ  بخش ها نیز پاسخ الزم را ارائه نمایند. ،)در صورت لزوم(
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آموزش مقدمات( ، توس  معاونت فرهناگ، تحقیقاات و   دوره گانه فوق در  4وین اموزش( عنآممو  و محموای :  4تبصر  

 آموزش سماد مرکز تهیه و ارسال خواهد شد.

موزش تکمیل( و تخصص( توس  معاونت فرهنگ ، تحقیقاات  و  آموزش( در دوره های آعناوین و سرفصلهای  : 2تبصر  

 آموزش  سماد مرکز ممعاابا ارسال خواهد شد.

 

ازمان و سازماندهیس  -چهارم بخش   

امر به معروف و نه( از منکر،  ااامه  ترویجدر وحدت رویه و انسجام حفظ به منظور پس از ط( مراحل جذب  اعضا

 و مراکز واحدهای تابعه شهرسما  سما در سماد شهربر اساس حوزه سازمان( مربوط   گروه، ناحیه و منطقهدر االب 

 .شوندم( سازمانده( حسب مورد 

 عضو)آمربه معروف وناهی از منکر(– 29ماده 

امر به معروف و نه( از منکر  به فردی اطالق م( گردد که داوطلباناه باا آگااه( از مقررات،مسائولیت آ  را     عضو

حضورداوطلبانه وافمخاری در گروه های   )فرم تعهد نامه( جهت 2مادگ( خود را با امضاء فرم شمارهآپذیرفمه ومراتب 

 نماید. امربه معروف ونه( از منکر اعالم م(

 ط عمومی و اختصاصی اعضاشرای – 25ماده 

 اساس( و المزام عمل( به والیت فقیه  اعمقاد به دین مبین اسالم و اانو  – 1

 اهلیت اانون( ، شرع( ، توانای( و اسمطاعت الزم جهت انجام وظایف محوله – 2

 تاعمقاد به لزوم اصالح جامعه ، ااامه امربه معروف ونه( از منکر و نیز برخورداری از حسن شهر – 3

 عضویت اعضاء: لغوق یمصاد -21ماده 

 اسمعفای عضو یا اعالم عدم تمایل به همکاری - 1

 از دست داد  برخ( شرای  عضویت - 2

 نامه عدول از مقررات این شیوه - 3

 هر گونه سوء اسمفاده از کارت شناسای( - 4

 ها و تائید شورای مربوط   نامه ها و شیوه اعالم مسئول گروه مبن( بر عدم پایبندی عضو به اجرای دسمورالعمل - 5

 مرجع تشخی  در اینگونه موارد هیئت بدوی رسیدگ( به تخلفات سماد اسما  خواهد بود. -4تبصر  

 گردد. جداگانه وفق اوانین اادام م(که اادامات فوق موجب ارر یا مسملزم جرم شود، به طور  در مواردی -2تبصر  

 

 امر به معروف و نهی از منکر  گروه  - 26ماده 

باا  ده نفر از خواهرا  یا برادرا  عضو )باه صاورت تفکیاک و مسامقل(     متشکل از ، شد مجموعه ای از اعضاء سازماندهی  -1

در فارم   آناا    اساام( که  . گردد تشکیل م(صص( به صورت عموم( ویا تخ  مربوطحوزه سازمان(  مسئولیت شورای 

 گردد.م( ثبت  پیوست( 3)فرم شماره   اعضاء سازمانده(
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با هماهنگ( مسئول  ودشاالمکا  سع(  کممر از ده نفر باشند حم( گروهبا توجه به دالیل موجه چنانچه اعضاء  - 2

در  .اادام گاردد ه ده نفره گروتشکیل نسبت به  ،سازمان(  حوزههما  مربوط در آخرین رده حوزه سازمان(  ی شورا

)فارم   (3)فارم شاماره   سااس  و  برساد ده نفار  به حد نصااب الزم  گروه مزبور در اسر  وات اعضاء صورت  غیر این

 شود.مربوط ارائه  یشوراسازمانده( اعضاء( تکمیل و به مسئول 

 هگرومسئول  -27ماده 

 مربوطآخرین رده سازمان(   ی شورا یسئربه  وانمخاب توس  سایر اعضاء ازمیا  اعضای هر گروه و  ،گروه لئومس

یس ئا ر رونوشات آ  بارای    وصاادر  برای مادت دو ساال    ناحیه لئومسل گروه توس  ئومس حکم .گردد معرف( م(

 .م( گرددارسال حوزه سازمان( مرتب  مسئول منطقه و مربوط  آخرین رده سازمان(  شورای

 هگروهای انتخاب مسئول  شاخص – 28ماده 

ودارای ویژه گ( های ها  از بهمرین «ا  اکرمکم عندا... اتقیکم»با تمسک به آیه شریفه  گروهشایسمه است مسئول 

 باشد.زیر 

 .در حوزه مربوط باشددارای نفوذ بیشمری و بوده برخوردار در بین اعضاء از وجاهت اجمماع( بیشمری  -1

 باشد.داشمه  را  کاف( برای اداره گروهو تجربه و توا  بوده ممأهل و تحصیلکرده المقدور  حم( -2

 برخورد، دلسوز، با انگیزه و دارای وات کاف( برای خدمت باشد.  خوش -3

 باشند. م(در اولویت خانواده معظم شهدا، ایثارگرا ، اعضاء بسیج و نخبگا   -4

 هگروشرح وظایف مسئول  -23ماده 

وظاایف  و نوشماری تذکر لسان( در مرتبه عالوه بر وظیفه عموم( انجام امر به معروف و نه( از منکر  گروهمسئول 

 بر عهده خواهد داشت.را  زیر

 های صادره طبق دسمورالعمل هگروبرگزاری منظم جلسات  -1

  در دو نسخه و ارسال یک نسخه از آ  به ناحیه تنظیم صورتجلسه گروه  -2

  ناحیه و منطقه به اعضاء گروهبه حوزه مربوط و ها و خ  مش( سماد  انمقال سیاست -3

، ااواب ،  هاا  راهنمای( و نظارت بر عملکرد اعضاء گروه به طور هدفمند در چارچوب ابالغیاه  ،هدایت -4

 ها نامه ها و شیوه دسمورالعمل

 ناحیه بوط و مسئول رئیس شورای مروه و ارائه گزارش عملکرد به حل و فصل مشکالت اداری گر -5

 های مقدمات(، تکمیل( و تخصص( از ناحیه  پیگیری آموزش -6

 وفق مقررات و دسمورالعمل ابالغ( ، خودرسان( در حوزه  ایجاد و تقویت شبکه اطال  -7

 فعالیتحوزه مربوط به شناسای( مصادیق معروف و منکر  -8

 ها دسمورالعملو اتخاذ تصمیم به شرح  طرح مواوعات شناسای( شده در جلسه گروه -9

 های پیشگیرانه آ  رفمارهای سازمانده( شده منکرات( و روششناسائ( نسبت به   هدایت گروه -13
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خاود ثبات و در    گاروه  و به نام اعضاء  را  های سازنده و پیشنهادی طرحمسئولین گروه ها  کلیه  -11

باه    مرباوط ن(  آخرین رده حوزه سازماهماهنگ( شورای با  ،اولین فرصت برای انجام اادامات بعدی 

 ناحیه مربوط ارسال تا به مسئول منطقه منعکس گردد.

 انتخاب مسئول گروه -93ماده  

گروه از طریق  رای گیری یک نفر از میا  هما  گروه که واجد شرای  باشد را به عنوا  مسئول اعضای  -1

ساازمان( مرباوط   س شورای آخرین رده حوزه ئیگروه انمخاب کرده و صورت جلسه را تهیه و برای ر

 ارسال م( نمایند

نسابت باه    مسئول ناحیهاعالم و ه مسئول ناحیبه صدور حکم تصمیم اعضای گروه را جهت رئیس شورا  -2

  .صدور حکم وی اادام م( نماید

 م( نماید.جانشین تعیین  به عنوا  گروهیک نفر را از میا  اعضاء هما   گروهمسئول  -3

 و مقررات داخلی آن گروهجلسات  -95ماده 

حاداکثر  باا حضاور   تشاکیل یافماه و    گروه جانشینریاست مسئول یا  هبروز یکبار  15هر  گروهجلسات  -1

را  گاروه با رعایت مقررات، همواره سقف مصوب اعضاء موظف است  گروهمسئول  .یابد اعضاء رسمیت م(

 ثابت نگه دارد.

 هاا  و مواو  جلسات منطبق باا شارح وظاایف گاروه     هبود گروهمحل تشکیل جلسات وفق نظر مسئول  -2

 خواهد بود.

 ءاالجارا  الزم ناحیاه مسائول  شورا و یس ئربا هماهنگ(  گروهید مسئول أیپس از ت گروهمصوبات جلسات  -3

 خواهد بود.

باا  بنادی باوده و    ثبت و دارای طبقه پس از تائید مسئول گروه ها کلیه مصوبات و مذاکرات جلسات گروه -4

  رفمار خواهد شد.کننده برابر اوانین  افشا

 رسد. ها با اکثریت اعضاء )نصف به عالوه یک اعضاء( به تصویب م( در جلسات گروه هحومباحث مطر -5

جهات   و تائیاد مسائول گاروه    ثبت و پس از امضاء اعضااء حااار    گروهنمایج مذاکرات و مباحث جلسه  -6

 گیارد.  ارار م(مربوط  ناحیهمسئول  وی آخرین رده حوزه سازمان(  شورا ریساادامات بعدی در اخمیار 

 (پیوست 4)فرم شماره 

 گروهشرح وظایف اعضاء  -92ماده 

های تخصص( مارتب  باا گارایش، شاغل و      تواند در گروه م( خود هر عضو عالوه بر سازمانده( در گروه -1

های تخصص( مدرسین، معلما ، اساتید، پزشکا ، هنرمندا ، کارگرا ،  دانش خود، حسب مورد در گروه

راما(  ( 16 )و با اخمصااص کاد شناساه   آموزا ؛ نیروهای مسلح، اضات و... سازمانده(  کارمندا ، دانش

 ه معروف و نه( از منکر در حوزه سازمان( مربوطه فعالیت نمایند.نسبت به انجام وظیفه امر بجدید 
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هاا، هماواره    انجام تذکر لسان( و کمب( امر به معروف و نه( از منکر در تمام مراحل فعالیت اعضاء گاروه  -2

 شود. اصل بوده و اساس و مبنای عمل شناخمه م(

 ناحیاه  ل ئومسا شاورا و  رئایس  ه گزارش باه  ارائو مخاطبین ارشاد  و نوشماری ،لسان( صرفاً تذکر، ها وظیفه گروه -3

 داشمه باشند. مخاطبمجادله با  و بحث، مشاجره اعضاء تحت هیچ شرایط( نباید در انجام وظیفه خود .باشد م(

د( در یا ها موظفند در تذکر لسان( ماوارد امار باه معاروف و نها( از منکار را )بگوییاد و برو        اعضاء گروه -4

 دهند.چارچوب مسئولیت و رسالت خود انجام 

شرع( توجه داشمه و از هار گوناه ااادام( کاه      موازیندر کلیه اادامات باید همواره به مالحظات اانون( و  تبصره:

موجب وهن، درگیری، تهدید، اخمالف، مداخله، تهمت، تحقیر شخصیت، تضییع حقوق شهروندی و ورود باه حاریم   

 )مگر برای نیروهای امنیم( و انمظام(( خودداری نمایند.و هر گونه ایجاد محدودیم( که اانوناً مجاز نبوده، خصوص( افراد است 

 حوزه سازمانیاز منکر یامر به معروف و نه هیناح -99ماده 

 ناحیاه یک  ،سازمان( مربوط  حوزههر در برادرا   وخواهرا   «تخصص(»یا  «(عموم» گروه 5تعداد  از - 1

 گردد. تشکیل م( حوزهآ  به  مربوط (سازمانحوزه  شوراییس ئربا مسئولیت امر به معروف و نه( از منکر 

 ی حاوزه  رئایس شاورا  باا پیشانهاد   ، کممار باشاد   گروه 5از  ها گروهتعداد  ،در صورت( که حسب شرای   - 2

 .خواهد شاد  اادام و نه( از منکرناحیه امر به معروف نسبت به تشکیل یک و تأیید سماد شهرسما  مربوط  (سازمان

انادازی ناواح( تاابع     راهو تشاکیل شاود    یک ناحیاه  بیش از تواند  .. م(و. هیئت ،مانند مسجدسازمان( در هر حوزه 

 باشد. مخمصات جغرافیای( نم(

  ناحیهمسئول  -95ماده 

با مسئول ناحیه انمخاب و از میا  خود یک نفر را به عنوا  در هر حوزه سازمان(  پنج گروههر مسئولین  - 1

 نه( از منکر منصوب م( گردد.و مر به معروف احکم مسئول منطقه 

 پشامیبان(  اداری و مسائول  - آموزش( ومسئول فرهنگ(  -جانشین ،های تابعه گروهاز میا  اعضاء مسئول ناحیه  - 2

 .نماید تعیین م(، برای ناحیه مربوط را 

 ناحیهمسئول انتخاب شرایط  -91ماده 

دارا باوده و از  ویژگ( هاای زیار را    ،اعضاء و مسئول گروه عموم( و اخمصاص(  شرای  داشمن  بر باید عالوه  ناحیهمسئول 

 باشد.سوابق مدیریم( برخوردار 

 مسائل امر به معروف و نه( از منکر و حدود مقررات شر  مقدس اشراف بهآگاه( و  -1

 فعالیتمنکر حوزه  آشنای( با مصادیق معروف و -2

 ناحیهوظایف مسئول  -96ماده 

 و انعکاس نمایج اادامات منطقههای محوله  انجام مأموریت -1

   ها گروهبه مسئولین  منطقهمش(  ها و خ  انمقال سیاست -2

 فعالیتحوزه جغرافیای( و اجمماع( محدوده مدیرا  و مسئوال   تعامل با -3
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  هتابع یها گروهآموزش اعضاء  پیگیری -4

 آ به منظور پیشگیری از اشاعه  ارائه راهکارهای مناسبو رفمارهای سازمانده( شده منکرات(  شناسائ( -5

معروفات و منکرات آ   و شناسای( هتابع های گروهاز  دریافم(بندی گزارشات و اطالعات  گردآوری و جمع -6

 منطقه و ارسال آ  به طور منظم به  حوزه

 ارائه راهکارهای مناسب و ها ها همراه با تعیین اولویت گروههای مقطع( و سالیانه  تهیه و تدوین برنامه -7

  منطقهبه   گروهپیشنهاد انحالل و  ضاء ممخلف به منطقهناکارآمد و اع های گروهمعرف(  -8

 ها  گروهها توس   نامه  و دسمورالعمل نامه، شیوه از اادامات مغایر با آئینجلوگیری  -9

  منطقهبه طور منظم و اخذ صورتجلسات و ارسال به  ها گروهاعالم برنامه جلسات  -11

 و تبیین و توجیه وظایف آنها ااشار مخملف مردمو  ها گروه یایجاد تعامل نزدیک میا  اعضا -11

و حضور در جلسات آنها و بررس( پیشرفت اعم از عموم( و تخصص(  ها گروهنظارت مسممر بر عملکرد  -12

 امور و ارائه راهکار و رهنمودهای الزم

  ناحیهجلسه مشورتی  -97ماده 

باا حضاور مسائولین    یک باار جلساه   حداال هر ماه نامه داخل(  تابعه بر اساس آئین های گروهبه منظور هماهنگ( 

ها را هار   موظف است گزارش عملکرد گروه مسئول ناحیه گردد. تشکیل م( ناحیهزیر نظر مسئول  ،مربوط های گروه

ماهاناه  بندی و تعیین نقاط اوت و اعف، در جلساات   اخذ نموده و پس از جمع ها گروهدو هفمه یک بار از مسئوال  

 طرح نمایند. ی مربوطشورا

 ناحیهمحل استقرار  -98ماده 

تابعاه، کاه از مرکزیات جغرافیاای(      هاای  گاروه یکا( از  در یات و فعاال باود     عبنا بر شرای ، موامسئول ناحیه ، 

 .اادام نمایدپیگیری و تابعه را  های گروهاجرای( امور تا هماهنگ(  ،مسمقر ،تری برخوردار باشد مناسب

 یحوزه  سازمان امر به معروف و نهی از منکرمنطقه  -93ماده 

حاوزه ساازمان( مرباوط    با مسئولیت شورای منطقه یک  ،ناحیه 7 هر از تعداد حسب مورد در هر حوزه سازمان(  

  .گردد تشکیل م(

باا  ،   تبمار  رحاوزه همجاوا   ناواح( نرسد با تعداد دیگاری از   نصاببه حد  منطقهیک نواح( چنانچه  -1

تشاکیل منطقاه تاابع مخمصاات      نسبت به تشاکیل منطقاه ااادام خواهاد شاد.     سماد شهرسما  معاونت هماهنگ( 

یگر اندازی و از طرف د راهیک منطقه بیش از تواند  باشد و در یک مسجد یا هیئت یا اتحادیه یا ... م( جغرافیای( نم(

 در چند مسجد، هیئت یا اتحادیه یا ... یک منطقه تشکیل شود.

کاد  های خاص که در انمهاای هار دفمار     برای ایجاد منطقه جدید در یک حوزه با اسمفاده و تکثیر فرم -2

توا  باا اخمصااص کاد     م( 9/12/94مور   5333/3مواو  بخشنامه شماره شناسه اعضاء که ابالً ارسال شده است 

منطقاه جدیاد و نیاز تعیاین کاد      کد شناسه برای نسبت به ایجاد )در محل سمو  مربوط به منطقه(  جدیدشناسه 
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اادام نمود.الزم به ذکر  مربوط معاونت  سازمان( تابعه  حوزه درهر تابعه ناحیه و منطقه  یها شناسه برای اعضاء گروه

 منطقه اابل تعمیم است. 99تا تشکیل  سازمان( تابعه معاونت مربوط  است این روش حسب مورد در هر حوزه

منطقه را داشامه باشاد    99هر معاونت مواوع( اابلیت تشکیل بیش از در سازمان( چنانچه یک حوزه  -3

رام( )جادول   16ها، نواح( و مناطق مربوط با توجه به ردیف نهم جدول  برای تعیین کد شناسه اعضاء جدید گروه

( 1-3-5-7-9( اخمصاص کادهای فارد )  9/12/94-5333/3و شماره  7/7/94-2644/3شماره یک بخشنامه شماره 

( ویژه خواهرا  نسبت به ایجاد مناطق جدیاد در آ  حاوزه ساازمان( ااادام     2-4-6-8برای برادرا  و کدهای زوج )

 خواهند نمود.

 شهرسما  مرکاز معاونت در هر حوزه در های تابعه نواح( و مناطق  اخمصاص کد شناسه به اعضاء گروه -4

 .شود  م(ونیز شهرتابعه بخش مرکزی درهر معاونت، براساس حوزه مسمقل تاکید  اسما 

باشاد چنانچاه در    ها، بر اساس حوزه در هار معاونات ما(    از آنجا که مبنای سازمانده( اعضاء در گروه  -5

به حد نصاب الزم  ها در هر حوزه برای تشکیل یک منطقه  ها و شهرها تعداد اعضاء گروه ها، بخش برخ( از شهرسما 

مربوط با یکدیگر به  ها و نواح(  اء گروهکند که امن رعایت تفکیک جنسیت، با ادغام اعض نرسد، ارورت ایجاب م(

 صورت ترکیب( نسبت به ایجاد منطقه ترکیب( )مشمرک( اادام شود.

بایست با  پذیر نباشد، م( های مسمقل امکا  چنانچه در برخ( از شهرهای تابعه شهرسما ، تشکیل حوزه -6

نسبت باه ایجااد   حسب مورد وع( با یکدیگر های موا معاونتاعضاء مرتب  با و حم( ادغام  یکدیگرها با  ادغام حوزه

عضویت اعضاء اصالت حفظ  ،رعایت ،گروه، ناحیه و منطقه به صورت ترکیب( )مشمرک( اادام نمود.در این گونه موارد

هاای   رام( اعضاء گاروه  16و نیز معاونت مربوط برای تخصی  کد شناسه  سازمان(  حوزهو تفکیک جنسیت اعضاء 

 باشد. منکر ترکیب( الزام( م( امر به معروف و نه( از

 مسئول منطقه -53ماده 

مسئولیت ناحیه مربوط مربوط از بین خود یک نفر را با حفظ نواح( حوزه سازمان(  ینهفت نفر مسئول - 1

 منصوب گردد.مربوط  حوزه سازمان( رئیس شورایتا با حکم  م( نمایند،به عنوا  مسئول منطقه انمخاب 

 مسائول   -آموزشا( و مسائول فرهنگا(   -جانشین،  مربوط نواح(ها و  گروهاز میا  اعضاء مسئول منطقه،  -2

 .نماید تعیین م(، برای منطقه مربوط را پشمیبان( اداری و 

  منطقهمسئول انتخاب شرایط  -55ماده 

تری  شرای  جامع نواح(ها و  گروهشرای  اعضاء و مسئولین و در مقایسه با باید عالوه بر موارد ذیل مسئول منطقه 

 دارا بوده و از سابقه مدیریم( مناسب برخوردار باشد.را 

 آگاه( و اشراف به مسائل امر به معروف و نه( از منکر و حدود مقررات شر  مقدس -1

 آگاه( کامل از سلسله مراتب اداری و رفمار سازمان( -2
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  مسئول منطقهوظایف  -52ماده 

 سما تابعه و سماد شهرنواح( رعایت سلسله مراتب تشکیالت( و ارتباط مسممر با  -1

 های محوله سماد شهرسما  و انعکاس نمایج اادامات انجام مأموریت -2

 های سماد شهرسما  به مسئولین نواح( مش( ها و خ  انمقال سیاست -3

 حوزه آ  شناسای( مواعیت سرزمین( و جغرافیای(  -4

 آلودهشناسای( اماکن سالم و  -5

 شناسای( منکرات خاص فرهنگ(، اجمماع(، سیاس( و اامصادی حوزه مربوط -6

شناسا( اجممااع(، فرهنگا(، سیاسا( و      هاای کااربردی باا رویکارد آسایب      مواو  پیشگیری و روش اآگاه( ب -7

 امصادیا

در خصاوص   ههاای تابعا   های الزم به اعضاء گاروه  آموزشپیگیری انجام انمقال مفاهیم از طریق توجیه و  -8

 های پیشگیری با آ  در حوزه مربوط مارهای سازمانده( شده منکرات( و روشرف

ها و نواح( تابعه در خصوص حوزه معروف و  از گروه دریافم(بندی گزارشات و اطالعات  گردآوری و جمع -9

ریزی و ارساال آ  باه طاور     برداری، برنامه ها به منظور بهره منکرشناس( و حدود مقررات و تعیین اولویت

 سماد شهرسما شورای مربوط و به  منظم

هاا و   ها و ناواح( تابعاه هماراه باا تعیاین اولویات       های مقطع( و سالیانه پیشنهادی گروه ارائه برنامه -11

 آ  تصویب و پیگیری جهت راهکارهای مناسب 

ساماد  شاورای مرباوط و   باه   آناا  تنبیاه  یاا  اعیف به منظور تشویق و یا های کارآمد و  معرف( گروه -11

 شهرسما 

 منظور تبادل نظر و پیگیری امور بهمربوط طق حوزه اسای منؤهمکاری و ارتباط مسممر با ر -12

کیف( و معرف( آنها و ها و نواح( زبده، باانگیزه، کارآمد، پرکار، خالق، ممشر   شناسای( اعضاء گروه -13

 برداری بیشمر سماد شهرسما  جهت بهرهشورای مربوط و به 

 ها، نهادها و ... ارگا  حوزه سازمان( مربوط و مراکز فرهنگ(براراری ارتباط و تعامل با  -14

 سماد شهرسما  هنگام خروج از حوزه مسئولیم( خودبه  اعالم -15

  رئیس شاورا  به طور منظم و تنظیم صورتجلسات مربوط برای ارسال به  اعالم برنامه جلسات نواح( -16

 سماد شهرسما و 

 سماد شهرسما رئیس شورا و ها، بازدیدها و جلسات به طور منظم به  ارسال گزارش هماهنگ( -17

 اادامات جذب و تشکیل نواح( جدید تا حد نصاب و تکمیل ظرفیت سماد شهرسما گزارش ارسال  -18

 ها و تبیین و توجیه وظایف آنا  ایجاد تعامل نزدیک میا  رئیس نواح( و مسئولین گروه  -19

به منظور هماهنگ( و حضور  اعم از عموم( و تخصص(ها  فراخوا  عموم( مسئوال  نواح( و گروه -21

 های آموزش( در جلسات، اردوها و برنامه
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   منطقهمحل استقرار  -59ماده 

حاوزه  در   منطقاه تابعه، محال اسامقرار    نواح(هماهنگ( نیز امور اداری و اجرای( و در انجام به منظور هماهنگ( 

  بودخواهد  مربوطسازمان( 

 تبصره : محل اسمقرار منطقه م( تواند با هماهنگ( معاونت مواوع( مرتب  در حوزه سازمان( مربوط باشد

 منطقهجلسه مشورتی  -55ماده 

روز یاک باار باا حضاور      15هار   حاداال نامه داخل( جلسات  تابعه، بر اساس آئین نواح(به منظور هماهنگ( بین 

 گردد. تشکیل م(تابعه هر منطقه نواح( مسئولین 

 مناطقنشست مشترک  -51ماده 

روز یک باار باا حضاور مسائولین      15هر حداال تابعه جلسات  مناطقهای  و فعالیتها به منظور هماهنگ( برنامه 

 شود. تشکیل م( سما و معاو  مواوع( در سماد شهر شهرسما حوزه مرتب  و اعضاء شورای  مناطق

 

رهنمودهای کاربردی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر – پنجم بخش   

 رهنمودهای کاربردی  -56ماده 

های  که از آموزش، تابعه حوزه سازمان( مربوط نواح( و مناطق  گروه ها ، اعضاء داوطلب سازمانده( شده در برای 

 رعایت موارد زیر الزام( است،  اند الزم برخوردار شده

 ا... مجید  تأس( از آیات کالم  - 1

 اهل بیت ) ( و سیره روایات توجه به   - 2

 رهنمودهای حضرت امام )ره( عنایت به   - 3

 مقام معظم رهبری )مد ظله العال((  تبعیت از بیانات  – 4

  آمرا  به معروف وناهیا  از منکر در چهار چوب سلسله مراتب سازمان( انسجام و وحدت رویه  ،حفظ    - 5

 های راهبردی حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( توصیه -57ماده 

 .باب امر به معروف و نهی از منکر از رحمت رحیمیه خداوند متعال است -1

 .بگویید و بروید -2

 .بمب اتم بر روی فرد بیشتر است ندر بگویند تأثیر آن ازاگر د   -3

 .ان قطعی استبتأثیر ز -4

 نه خواهش و التماس ،حالت امر و نهی باشد -5

 روش اجرا در امر به معروف و نهی از منکرمصادیق  -58ماده 

 را مد نظر ارار دهند. زیردر عمل موارد موظفند که ها  گروهاعضاء  ،با اسمناد به رهنمودهای فوق

 با حفظ حرمت و احمرام وی نزد دیگرا  باشد ،مؤدبانه ،برخورد با مخاطب -1

نفار اول بگویناد و بروناد     به هما  روشچنانچه نفر اول گفت و فرد ترتیب اثر نداد نفرات بعدی نیز  -2

 یعن( تکرار توس  دیگرا  صورت پذیرد.
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 پوشیده شودهرگز بر تذکر خود اصرار نورزید و نخواهید که به تذکر شما در هما  لحظه جامه عمل  -3

 نه( از منکر، نباید به اصد تخریب مخاطب باشد -4

چنانچه مخاطب در ابال تذکر شما برخورد مناسب( از خود نشا  نداد، بهمر است با  حلم و بردباری  -5

 از کنار وی گذشمه و هرگز با وی بحث و جدل ننمایید.

 از بکار برد  جمالت مبهم و دو پهلو حین تذکر خودداری شود. -6

تذکر، پس از سالم، مخاطب را با آاا، خانم خطاب کرده و منظور خود را به طاور شافاف و روشان    در آغاز  -7

 بیا  نمایید.

 گیری شود. ها بهره های مخصوص خواهرا  از وجود خانم الزم است در حوزه -8

 گویم عمل نکنید به تذکر نباید همراه با ارعاب و تهدید باشد و از ذکر جمالت( )نظیر اگر به آنچه م( -9

 دهم( اجمناب ورزیده و در عمل هم چنین اادام( صورت ناذیرد. شورای  ... اطال  م(

 سع( شود به جای جمالت منف( از عبارات مثبت و ایجاب( هنگام تذکر اسمفاده شود. -13

تواند به صورت حضوری )شفاه( یا کمب(( و غیر حضوری )تلفن یا  امر به معروف و نه( از منکر م( -11

 انجام پذیرد.  پیام کوتاه و  ...(

بهمر است در گام نخست از معممدین حوزه سازمان( مربوط که در میا  سایرین از حرمت خاصا(   -12

 برخوردارند اسمفاده شود

در خصوص مردم و عابرین هماک  مراتب به اولین مرکز انمظام( یا بسیج گزارش شود تا ااادامات   -13

 ه نباید از تذکر لسان( فراتر روند(بعدی را انجام دهند )در هر صورت اعضاء گروه به هیچ وج

المقدور برای نقاط مشخ  شهر نظیر بازار، اماکن  بندی و حم( ها بر اساس برنامه زما  فعالیت گروه -14

های اصل( شهر در چارچوب معاروف و منکرهاای از پایش تعیاین شاده،       سیاحم( و زیارت(، خیابا 

 طراح( و اادام گردد.

نه( از منکر در حین انجام مأموریت به موارد مشکوک و مهما(   امر به معروف و های چنانچه گروه -15

 برسانند. مربوط مسئولین نواح( و مناطقاطال   هبرخورد نمودند، باید ب

، باا  و فعالیت آنا ها  تشکیل گروهر مورد دسازمان(  حوزه هر در و زمینه سازی رسان( به مردم  برای اطال  تبصره:

نوشماری و مجازی از ابیل اعالمیه، آگه(، تابلو، سایت، بروشور، بنار  گفماری، های عموم(،  اسمفاده از ظرفیت رسانه

 و پالکارد اادام شود.

 

 تهیه گزارشات موضوعی امربه معروف ونهی از منکر – ششم بخش

  تهیه گزارش -53ماده 

حسب مورد و بر اساس شده اروری است  ده(های سازما   گروهی در راسمای حفظ و انسجام اعضا - 1

فرم های ویژه ای  طراحا(   ،  به منظور ایجاد وحدت رویه وتشکیل طور مسممر   جلسات به، حوزه سازمان( مربوط 

 اادام و با توجه به سلسله مراتب اداری به مراجع ذیرب  ارسال گردد. عملکرد در تهیه گزارش   تاگردیده است 
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بنادی و   ای تهیه گزارش ابمدا اطالعات مواو  گزارش را گردآوری نموده و پس از ارزیااب(، جماع  بر - 2

در صورت لزوم امیمه فارم   و آ  را انشاء ، های مصوب  مرتب کرد  مطالب و حذف نکات غیر ارور و خارج از فرم

 گزارش رعایت شود. برداری شایسمه است نکات ذیل در تهیه . در امن جهت سهولت بهرهگرددهای مربوط 

 - ارائاه پیشانهاد   - ممن اصل( گزارش - مقدمه یا ذکر سابقه - عنوا  مواو  گزارش - مخاطب گزارش )گیرنده(

 تاریخ تنظیم و امضاء

 ،امضاء و مسمند به مشاهده گواهاا    ،، مقید به تاریخ خوانا، خالصه، گویا ،باید هو صورتجلسگزارش  - 3

 منابع معمبر و مطابق با وااعیت باشد.

 انواع گزارش -13ماده 

عملکارد ناحیاه باه    و گازارش  به ناحیاه  وظایف آنا  اجرای فعالیت و  لحاظاز گروه گزارش عملکرد  -1

 انجام میگردد.( 4)فرم شماره طبقمنطقه حوزه سازمان( مربوط 

 ساماد شهرساما    ساازمان( مرباوط و  به شورای حاوزه  ( 5فرم شماره )طبق   گزارش عملکرد منطقه -2

 و عینا توس  سماد شهرسما  به سماد اسما  منعکس شود.ارسال 

 (6)فرم شماره  )تحقیق( و تخصص((سازما  یافمه گزارش ویژه  -3

 مفاهیم گزارش -15ماده 

 از حیث عضویتگزارش عملکرد اعضاء   -1

و  مربوط و نیز نواح( تابعه  آخرین رده حوزه سازمان( با شورای  ها گروهبا توجه به لزوم همکاری و ارتباط نزدیک 

گازارش نیاروی    ،الزم اسات مناطق توس  مسئولین تابعه  نواح( یها گروهمسئولیت سرپرسم( و نظارت بر عملکرد 

و به طور کلا( چگاونگ( اجارای     هتابعنواح(  ،ها گروه ،تخلفات اعضاء، ، جلسات، انصرافات احممال(بازدیدهاانسان(، 

ساماد  و ی حاوزه ساازمان(   شورا به  با رعایت سلسله مراتب بندی و های جدید در طول دوره جمع و برنامهنامه  شیوه

 باشد حداال دو ماه یک بار م(طول دوره این گزارش . ارسال شودشهرسما  

 (5)فرم شماره  : و ازناحیه به منطقه مربوط ناحیهها به  از حیث وظایف و مأموریت ها گروهگزارش عملکرد  -2

و  ترویج معروفاات  ،کمب(  ،تذکر لسان( ، اعم از پیگیری اابل  مواوعاتها و  فعالیت مجموعه  ،این گونه گزارشات

هاای فارا    ها به موجب توجیهات و آماوزش  گروهاعضای که شود.  شامل م(را رفمارهای سازما  یافمه منکرات( ، نیز 

ماوارد  کارهای کاربردی  های عقالی( و راه حل راهو  با آ  برخورد نموده و یا با ابمکارات ،گرفمه در جهت اهداف سماد

توسا    که باشاد،  این فرم شاامل دو اسامت ما(    .نماید تکمیل م( ( را 4 )شماره  فرم وحل و فصل نموده مزبور را 

 .نماید م(مربوط ارسال  به منطقه  و ساس مسئول ناحیه پس از بررس( مسئول گروه به ناحیه
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 (1)فرم شماره  حوزه سازمانی به شورای حوزه سازمانی مربوط و ستاد شهرستان و استان منطقه گزارش  -3

ترین اادام در این زمینه تکمیل و  عادیلذا  .گرددم( مربوط ارسال  شهرسما باید به نیز  طقامنمسئولین ملکرد ع

( که به صورت فهرسم( از اادامات انجام شده در طول دوره تنظایم و  5است )فرم شماره  منطقهارسال فرم گزارش 

 تا سماد شهرسما  عینا به سماد اسما  منعکس نماید. .گردد ارسال م(سماد شهرسما  به 

ول منطقه به سماد شهرسما  و ساس سماد شهرساما  پاس از کنمارل    ئباشد که مس این فرم شامل دواسمت م(

 ( نمایدعینا به سماد اسما  منعکس م

 (6)فرم شماره   تحقیقی و تخصصیسازمان یافته گزارش ویژه  -4

از یک طرف با اعضاء خود حسب مورد، تعامل داشمه و از طرف دیگار   گروه، ناحیه و منطقهمسئول از آنجا که هر 

در سطوح مخملف نسابت باه موااوعات و مساائل ممناو       ی حوزه سازمان( به دلیل ارتباط مسممر با اعضای شورا 

نیاز شناساای( و ارائاه    و ی ساازما  یافماه   هاا های خااص رفمار  نمونهاروری است به منظور مقابله با  ،اشراف دارند

رسان(  یابند که اطال   در طول زما ، به نقطه نظرات مثبم( دست تجربه انمقال راهکارهای مناسب برای پیشگیری و 

واحادهای تابعاه شهرساما     )اعم از گروه/ناحیه/منطقه/مراکز سازمان(برداری آ ، توس  دیگر سطوح  به مواع و بهره

الاذکر   ( به وسیله مسئولین فوق6)فرم شماره لذا تکمیل  .باشد /سماد اسما ( سودمند و مناسب م( /سماد شهرسما 

حسب مورد نسبت باه اخاذ و    در سطوح سازمان(  مورد تأکید است با عنایت به مراتب فوق اروری است مسئولین

های ویژه سازما  یافمه، با  باشند به عنوا  گزارش پیگیری اینگونه گزارشات از مبادی مذکور که دارای مسئولیت م(

به معاونت موااوع( ساماد مرکاز    تا با رعایت سلسله مراتب  ،( اادام 6رعایت سلسله مراتب اداری ط( )فرم شماره 

 ارسال نماید.

 ارسال گزارش با رعایت سلسله مراتبو گزارش در سطح حوزه سازمانی مربوط  بندی جمعشیوه  -12ماده 

 ( 5ارسال گزارش عملکرد گروه به ناحیه در حوزه سازمانی مربوط )فرم شماره -1
کاه نشاانگر ااادامات اجرایا(     خاودرا،  گاروه  اعضای کمب(  اتمجموعه گزارش،  گروه مسئول

پاس از   ما( باشاد را،   ( 4فارم شاماره)   ،درمنظور شده هشت عنوا  فعالیت گروه در اعضای 

 باه صاورت    ،مراتاب   و سااس  نشست هفمگ( اعضای خود در فرم مذکور ثبات ما( نمایاد    

آخرین رده حوزه سازمان( مربوط و مسئول ناحیه ذیرب  اعالم ما(  ی هفمگ( به رئیس شورا 

پیشنهادات و عناوین  اسمت توایحات وذیل جدول فرم مذکور )) در ،دارد و در صورت لزوم 

 اتفااق محای  خاود   عناوین رفمارهای سازما  یافمه منکرات( که در  ((گزارشات سازما  یافمه

مسامند   ارااام  ماه یکباار باا جماع بنادی      سهمسئول ناحیه هر. نمود  خواهد ثبترا   افماده

شاماره  فارم  جادول   (5)بت به تکمیل ردیف سن، گروه های تابعه  (4)مندرج در فرم شماره 

 .ول منطقه ارسال نمایدئوبه مساادام  (7)
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 (5منطقه حوزه سازمانی مربوط )فرم شماره به ناحیه تابعهارسال گزارش عملکرد گروه های  -2
تنظایم   گاروه  هار   که، توس  مسئولخودرا گزارش عملکرد گروه های تابعه  ،ناحیهول ئمس

طباق  اسات ،  به ، ناحیه مربوط ارسال نماوده   تائید پس از  کنمرل ،بررس( و  گردیده است ،

اعام از تعاداد تاذکر      (4)فارم شاماره   عناوین فعالیمهاای هشات گاناه منادرج در ، جادول      

ول منطقه حاوزه  ئمس .م( نماید  منعکس مسئول منطقه مربوط عینا به ، لسان(،کمب( و... را 

( گاروه هاای   4شاماره) اراام مسمند مندرج در فارم   امن کنمرل و بررس( ، سازمان( مربوط

 اادام، (8)جدول فرم شماره  (5)ماه یکبارنسبت به تکمیل ردیف  سههر  تابعه نواح( مربوط،

 .و به سماد شهرسما  اعالم نماید
 (1ستاد شهرستان )فرم شماره بهمربوط  یتابعه منطقه حوزه سازمان یارسال گزارش عملکرد نواح -3

حاوی که ،خود هر حوزه سازمان( تابعه  (نواحمجموعه گزارشات واصله از ،  مسئول منطقه

را  م( باشد  ( 4فعالیمهای هشت گانه مندرج در فرم شماره) در االب،  مربوطعملکرد  نواح( 

به همراه ارایه ( را ،  « جمع» در سمو   ) صرفا اراام مندرج بررس( جمع آوری و پس از 

فرم  به جدول به صورت ماهانه ) چهار هفمه در ماه( سازما  یافمه و رفمارهای پیشنهادات 

عینا نسبت به  شهرسما سماد  .ارسال م( نماید شهرسما به سماد منمقل نموده و  (5)شماره 

سماد  ،مناطق حوزه های سازمان( مربوط به سماد اسما  اادام نماید  (5)ه رفرم شماارسال 

مناطق حوزه سازمان(  (5)مندرج در فرم های شماره مسمند شهرسما  با جمع بندی اراام 

و به سماد  اادام  (9)شماره فرم جدول  (5)تکمیل ردیف  هبنسبت ماه یکبار  سههر ، ه تابع

 . م( نمایداسما  منعکس 
 ( 1ارسال گزارش عملکرد ستاد شهرستان های تابعه به ستاد استان )فرم شماره  -4

ارااام منادرج در   طبق را گزارش ارسال( مناطق حوزه های سازمان( مربوط ،  شهرسما سماد 

( 5هشت گانه مندرج در فرم شاماره)  که در االب اادامات و فعالیمهای ( 5جدول فرم شماره)

 اعاالم    اساما   باه ساماد   عینا ، پس از بررس( الزم  ، هنمودرا دریافت مناطق تابعه م( باشد 

 (5)شاماره  مسمند منادرج در فارم هاای     به جمع بندی اراام نسبت  اسما م( نماید. سماد 

جادول فارم    (5)شهرسمانهای تابعه اادام و هر شش ماه یکبار با تکمیل ردیف سماد واصله از 

 .نماید م( به سماد مرکز ارسال  (13)شماره 

دریافم( ، نقاط  تبدیه( است اداره نظارت و بازرس( سماد اسما  امن بررس( دایق گزارشا

 اوت و اعف عملکرد گروه ها را به سماد شهرسما  منعکس م( نماید.

باه پیوسات   کاه  (  6و  5و  4)فارم شاماره   عبارتناد از   ویژه اعضاء گروه، ناحیه و منطقاه  های گزارش  فرمتبصره: 

 باشد م(
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اتو تنبیه ات تشویق –هفتم  بخش  
 تشویقمنجر به اقدامات  -19ماده 

باه نحاوی کاه عالئام     ، جدیت و حسن انجام وظایف و مأموریت اعضاء در گروه، ناحیه و منطقه مربوط  -1

 سماد رسیده باشد. ا کاهش منکرات سازما  یافمه به تائید مسئولین شورای حوزه سازمان( و بازرس

 و  ... در حیطه وظایف محوله  هرگونه اادام شاخ  از سوی عضو، گروه، ناحیه، منطقه -2

اادام مؤثر و مفید برای پیشگیری از واو  منکر که به تائید مسائولین شاورای حاوزه ساازمان( مرباوط و       -3

   سماد رسیده باشد.ابازرس

پذیری، انمقادپاذیری، حسان خلاق، تاالش در      تشریک مساع( در انجام امور، داشمن روحیه کار گروه(، مسئولیت -4

 بصیرت و رازداری و  ...جهت انسجام و انمظام گروه، رعایت سلسله مراتب، 

شناسا( باه منظاور بررسا( مشاکالت       حضور فعال و مسممر در حوزه مسئولیت، تشکیل جلسات آسیب -5

 حوزه سازمان( و ارائه راهکار مناسب

کیفا( توسا  هار     اتهای اثربخش، ارائه گزارش کسب باالترین رتبه از نظر عملکرد )کم( و کیف(( فعالیت -6

حاوزه   هاا، ناواح( و منااطق    حوزه سازمان( در مقایسه باا ساایر اعضااء، گاروه     عضو، گروه، ناحیه و منطقه

 سازمان( دیگر

تواند اعمال شاود   تشویقات( که توس  مسئولین ذیرب  بنا به صالحدید آنا  و ممناسب با فعالیت اعضاء م( -7

تقادیر و تشاکر   تقدیر و تشکر شفاه(، تقدیر و تشکر کمب(، تقدیر و تشکر باا درج در پروناده،   عبارتند از: 

مادی و معنوی حسب مورد توس  یک رده بااالتر، تقادیر و تشاکر توسا  مسائولین ذیصاالح در ساطح        

 دبیر سماد مرکزمعاونین ذیرب  و ، اسما ، سما شهر

  های امر به معروف و نهی از منکر نامه انضباطی گروه آئین -15ماده 

معروف و نه( از منکر، رعایت کلیه موازین شارع( و ااانون(،   ااامه امر به نظر به اداست و تکلیف شرع( و اانون( 

امار باه    یهاا  های محوله، حفظ شئو  و حیثیت افراد توس  اعضای گروه نظم و انضباط در انجام وظایف و مأموریت

ر معروف و نه( از منکر که نهایماً منجر به ایجاد زمینه الزم برای توسعه و ترویج امار باه معاروف و نها( از منکار د     

  نه( از منکر تهیاه گردیاده اسات کاه     به معروف و ه اعضای گروه های امرژوی  انضباط(نامه  آئین ،گردد  جامعه م(

 الزم االجرا م( باشد 

  هیأت رسیدگی به تخلفات  -11ماده 

حسب مورد با هیأت رسیدگ( به تخلفات در سماد مرکز و اسما   ،ها به منظور رسیدگ( به تخلفات اعضای گروه

، مرکز ( هیأت)رئیس  ریزی و مدیریت منابع معاو  برنامهاز:  ممشکلاعضای آ  وشود تشکیل م(حکم دبیر سماد 

 سماد اسما   حراست در سماد مرکز و ممناظرین آنها در مدیرکل  و بازرس( مدیرکل نظارت ومعاو  مواوع( ، 

 اسما  خواهد بود هیأت.نماینده دبیر سماد اسما  رئیس دنم( باش 
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اساما   مدیریت منابع ساماد  برنامه ریزی و اسما  در معاونت سماد دبیرخانه هیأت رسیدگ( به تخلفات  -1

شاده و  با دریافت هر گونه گزارش و شکایت، مراتب به معاونت مواوع( ذیرب  ارساال   .باشد مسمقر م(

هیأت رسایدگ( باه    هسماد اسما  جلس یا نماینده  دبیر و با تشخی پس از اظهار نظر معاو  مواوع( 

 .م( شودتخلفات برگزار و اتخاذ تصمیم 

ذینفاع، اابال رسایدگ( در     ضاعمارا روز پس از ابالغ در صورت  23تا  اسما   آراء صادره از سوی هیأت -2

ریزی و مدیریت منابع( خواهد باود کاه    هیأت تجدید نظر مسمقر در سماد مرکز )در محل معاونت برنامه

 باشد. االجرا م( رأی صادره اطع( و الزمپس از آ  

بایسات دارای صورتجلساه باوده و     مرکز ما( سماد جلسات هیأت رسیدگ( به تخلفات در سماد اسما  و  -3

 اعضای حاار در جلسه رسانده شود. ءصورتجلسه به امضا

ساماد شهرساما     حسب پیشنهاد سماد اسما  و نیز موافقت سماد مرکز، تشکیل هیأت رسیدگ( باه تخلفاات در   تبصره:

 بالمانع است.

یا در مهلات مقارر نسابت باه حکام       و اسمنکاف نماید هیأت اسما  حکم دریافت در صورت( که عضو از  -4

 شود. اطع( محسوب م(عینا  هیأت اسما اعمراض ننماید، حکم 

مرتکب عمل خالف( شود که بنا بر اوانین کشور مسموجب کیفر باشد رسیدگ( باه جارائم   ، هرگاه عضو  -5

تکاب(، طبق اوانین و مقررات جزای( مربوط در صاالحیت مراجاع اضاای( اسات ولا( ایان امار ماانع         ار

 نامه نخواهد بود. حسب اواب  مندرج در این آئین،های رسیدگ( به تخلفات  رسیدگ( هیأت

هرگاه عضوی خارج از حوزه مأموریت و یا در حین انجام وظیفه مرتکب عمل( شود که بر حسب اوانین  -6

امن رسیدگ( به تخلف در حادود   الزم استسموجب کیفر باشد، هیأت رسیدگ( به تخلفات کشوری م

 دار اضای( و یا اداری مربوط ارجا  دهد. نامه مورد را به مراجع صالحیت این آئین

 تخلفات -16ماده 

شهرسامان(،  هاای ممفااوت در سامادهای اسامان( و      نامه و جلوگیری از اعمال سالیقه  در راسمای تعمیم مفاد آئین

 گردد. تخلفات و اادامات تنبیه( )تنبیهات( به شرح مندرج اعالم م(

 توهین، ارب و جرح  ،عدم رعایت شئو  آمر به معروف و ناه( از منکرتخلفات عموم( و اخالا( نظیر:  -1

تخلفات اداری نظیر: ارتکاب هر عمل( از سوی اشخاص حقیق( که موجب اخالل یا وافه یا مزاحمت در  -2

به اموال شخصا( و غیرشخصا(، ارائاه     رتهای سماد شود، عدم رعایت مقررات، ایراد خسا برنامهاجرای 

 سوء اسمفاده از نام، عنوا  و کارت شناسای( و گزارش ب( اساس و غیروااع(

 تنبیه منجر به اقدامات  -17ماده 

اگر فعل یا ترک فعل اعضای گروه به موجب اانو  جرم شاناخمه شاود از طریاق مراجاع اضاای(، برابار       

 .، درعین حال ارتکاب تخلفات زیر منجر به تنبیه خواهد شدمقررات اادام 
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از دست داد  شرای  عضویت در هر مرحله از همکاری موجب لغاو عضاویت و ابطاال کاارت شناساای(       -1

 خواهد شد.

روه های امربه معروف ونه( از منکر از نظر حضور در جلسات و ایفای تعهدات داخل( اصور اگر اعضای گ -2

بت به تعلیق عضاویت آناا  باه    سار و توبیخ گردیده و برابر مقررات نطو سسم( نمایند ، موجب تذکر،اخ

 شود. ماه اادام م( 1مدت 

 .اسمفاده از نام ، عنوا  ، کارت شناسای( و مواعیت شغل( عضو باشد  ءانجام عمل( که موجب سو -3

 ءااانو  اساس((اعضاا   25و22تعالیم اسالم( واصول اانون( امنیت و مصونیت شهروندا  )اصول براساس -4

مجاز به تجسس در زندگ( خصوص( افراد نبوده و موظفند کلیه اطالعات مربوط را محرمانه تلق( نموده 

 .خودداری نمایند(ین نامه ئجز در موارد ذکر شده در این آ)و از افشای آ  

 

 قوانین و مقررات مالی، آمار، برنامه و بودجه –هشتم  بخش

 قوانین و مقررات مالی، آمار، برنامه و بودجه  – 18ماده 

نواح( و مناطق امربه معروف ونه( از منکر تابعه هر حوزه ساازمان(   ، در انجام فعالیت های مصوب گروه ها  

 رعایت موارد ذیل الزام( است . 

همواره رعایت مقررات و انضباط مال(  در سطوح اجرای( این شیوه نامه حسب مورد براساس ااوانین و    -1

 .باشد مقررات ابالغ( از سوی سماد الزام( م(

اروری است تا هر گونه اادام عمل( بر اساس آمار داوطلبا  عضو در هر ( یبرای انجام فعالیت های اجرا -2

 گروه ، ناحیه ومنطقه انجام پذیرد.

اجرای فعالیمهای اعضای داوطلب امربه معروف ونه( از منکر اعم از گروه های خواهرا  و برادرا  حسب  -3

د تا همواره امکا  ارزیاب( مورد همواره با یسم( بر اساس برنامه مصوب و از پیش تعین شده صورت پذیر

 شود.ذیل هر برنامه فراهم   یبرنامه ها پس از اجرای  فعالیمها

 بودجه مورد نیاز گروه ها را م( توا  به دو روش پیش بین( نمود -4

از آنجا که فریضه امر به معروف و نه( از منکر یک تکلیف دین( و اله( بوده و بیشامر جنباه مردما(    الف : 

،  (گروه ها را م( توا  حسب مورد از ظرفیت موجاود ، دسامگاه هاای اجرایا    یاز فعالیت دارد بودجه مورد ن

 ها ،سازمانهای مردم( و... تامین نمودددولم( ، نیروهای مسلح ، اضای( ، نها 

سماد نسبت به انجام برناماه هاا و    ،رعایت اوانین و مقررات مال(با ب: بر اساس ابالغ بودجه سنوات( سماد و 

 .خواهد کرداادام ،مصوب  فعالیمهای
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 اجراییدستورات  –سوم فصل 

 ییدستورات اجرا -13ماده 

نماودار  معاونین مواوع( سماد مرکز ، اسما  و شهرسما  بر اساس آخارین  است  اروری نامه شیوهدر اجرای این 

 حسب مورد به ترتیب ذیل اادام نمایند.سازمان( 

 

مرکز و سماد اساما  ، شهرساما  و مراکاز واحاد هاای تابعاه        معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع سماد -1

حسب مورد امور پشمیبان( ، تادارکات( ،   ،دسمورالعمل اجرای( اانو  حمایت( 2)ماده ( 4 )مواو  تبصره

مال( ، اداری ، تجهیزات( و نیز چاپ کمب و جزوات با توجاه باه اعمباارات و بودجاه تخصای  یافماه باا        

 سماد را بر عهده دارد  همکاری معاونمهای مواوع(

مواو   همعاونت فرهنگ، تحقیقات و آموزش سماد مرکز و سماد اسما  شهرسما  و مراکز واحد های تابع -2

حساب ماورد تاأمین مربا(، تهیاه و تنظایم        ،دسمورالعمل اجرای( اانو  حمایات  ( 2 )ماده(  4)تبصره 

(، تکمیلا( و تخصصا( اعضااء    هاای مقادمات   محموای آموزش( کمب و جزوات آموزشا( مرباوط باه دوره   

 را با همکاری پژوهشکده سماد بر عهده خواهد داشت دارا ، یاورا  و یادآورا  های طالیه گروه

تابعااه مواااو   واحاادهایسااماد مرکااز و سااماد اسااما  ، شهرسااما  ومراکااز  مااردم دولاات بااه معاوناات -3

تقویات  یاا  تشاکیل و  حسب مورد موظف است با   ،دسمورالعمل اجرای اانو  حمایت ( 2 )ماده(4)تبصره

دارا   طالیه) های  گروهحوزه سازمان( مربوط ،نسبت به راه اندازی  اهای امر به معروف و نه( از منکرشور

امر به معاروف و  (  «آموزا  دانش»و یادآورا   «دسمگاه های اجرای( کارکنا »، یاورا  «ویژه دانشجویا »

 شیوه نامه اادام نماید.طبق مفاد این نه( از منکر 

سماد مرکز و سماد اسما  ، شهرسما  و مراکز واحدهای تابعه مواو   نظام( و اضائ(های  دسمگاهمعاونت  -4

تقویات  تشاکیل و یاا   حسب مورد موظف است با  ،دسمورالعمل اجرای اانو  حمایت( 2 )ماده (4)تبصره 

امر به معروف و های  گروهاندازی  راهحوزه سازمان( مربوط نسبت به  شوراهای امر به معروف و نه( از منکر

 طبق مفاد این شیوه نامه اادام نماید.دارا (  )طالیهنه( از منکر 

سماد مرکز و سماد اسما  ، شهرساما  و مراکاز واحادهای تابعاه موااو        مردم به دولت و مردممعاونت  -5

تشاکیل و یاا تقویات    حسب مورد موظف است با  ،حمایتدسمورالعمل اجرای اانو  ( 2)ماده  (4)تبصره 

امر به معروف های  گروهاندازی  راه حوزه سازمان( مربوط ، نسبت به شوراهای امر به معروف و نه( از منکر

 طبق مفاد این شیوه نامه اادام نماید. دارا ( )طالیهو نه( از منکر 

به مواع و تبلیغات الزم برای تشکیل  رسان( اطال موظف است با  ،الملل و امور بیناداره کل رواب  عموم(  -6

ساایت هاا باا همااهنگ(      ومکماوب   ،از رسانه های ارتبااط جمعا( اعام از دیاداری ، شانیداری       ها گروه

 معاونمهای مواوع( بهره برداری نماید. 
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 دستورات هماهنگی - فصل چهارم 

 دستورات هماهنگی -63ماده 

اجارای   دراروری اسات  و اانو  حمایت از آمرا  به معروف و ناهیا  از منکر به اسمناد اصل هشمم اانو  اساس( 

یرب  باه شارح   ذنهاد ها و سازمانهای  با را هماهنگ( الزم و معاونین مواوع( سماد دبیر  نامه شیوههر چه بهمر این 

 زیر معمول دارند : 
 -ماذهب( هاای   و کانو هیآت  -و بقا  ممبرکهمساجد  -های علمیه حوزه»و غیر دولم(: های مردم(  حوزه -1

و امااکن  عماوم(  مراکز خادمات   -ها و اتحادیه اصناف-های مردم( ها و مشارکت تشکل -ها سمن -احزاب

 «)غیر دولم((خصوص(مؤسسات ها و  شرکت - (غیر دولم( خصوص() ی ها بیمه وها بانک -عموم(

، ساازمانها و   (اانو  مدیریت خدمات کشوری:نهاد ریاست جمهاوری 5ماده )مواو  دسمگاه های اجرای(  -2

موسساات و نهادهاای    -مراکز تابعه دولما( سازمانها ، شرکمها و ،  وزارت خانه ها ، موسسات -مراکز تابعه

ساازما  تبلیغاات   مصاوب مجلاس شاورای اساالم( اعام از       ، شرکمها و مراکز تابعاه  عموم( غیر دولم( 

 سازما  صدا و سیمای جمهوری اسالم( و...بنیاد مسمضعفا  ، شهید و امور ایثارگرا  ،  بنیاد ،اسالم(

  تابعه و مراکز  نهاد ها ،مؤسسات  ،ها  سازما  اوه اضائیه: نهاد اوه اضائیه،  -3

 مراکز تابعه سازمانها و  مجلس شورای اسالم(،  ی اداری ،ها  سازما اوه مقننه:  -4

، سااه پاسدارا  انقالب اسالم(، بسیج مسمضعفین، ارتش  ،سماد کل نیروهای مسلح نیروهای مسلح:  -5

 (ها، مؤسسات و مراکز تابعه وزارت دفا  )سازما ، نیروی انمظام( 
که در فرهنگ عموم( جامعه از اهمیت باالتری برخوردار  (اسمفاده از ظرفیت های دسمگاه و سازمانهای -6

بوده و در فریضه امر به معروف ونه( از منکر بیشمر از سایر نهادها اثر گذار میباشند مانند صدا وسیما ، 

جداگانه و ممعاابا صورت  ف مراتب بهوصوآموزش و پرورش و... حسب وظایف و اخمیارات دسمگاه های م

 اعالم خواهد گردید.
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 نظارت و ارزیابی – پنجمفصل  
گیری صحیح و منطقا( ماؤثر باشاد الزم اسات      تواند در تصمیم ارسال گزارش دایق، منظم و کامل م( -65ماده 

های اعالم شده نسبت به ارزیاب( عملکرد سطوح سازمان( ااادام تاا باا مشاخ       طبق چک لیست پیوست و شاخ 

دام های سماد ااا  بموانیم در جهت پیشبرد اهداف و برنامههر فعالیت   اثربخش بودو میزا  شد  نقاط اوت و اعف 

و انسجام و یکااارچگ( در تنظایم و ارایاه گازارش     جداول پیوسم( با هدف فوق  بدین منظوراساس( به عمل آوریم 

هار   هر سه و یا مورد حسب و ارسال آ  است مسئولین مربوطه نسبت به تکمیل اروری و طراح( شده عملکردها 

 یک بار اادام نمایند. ،ماه شش

برای مشااهده، نظاارت و ارزیااب(     شاتاداره نظارت و بازرس( اسما  موظف است عالوه بر بررس( گزار -62ماده 

های اساما  عزیمات نمایاد و نمیجاه گازارش خاود را پاس از         به نواح( و مناطق مربوط شهرسما  ها عملکرد گروه

 اداره کل نظارت و بازرس( سماد مرکز ارسال نماید.بندی به  جمع

 نامه شیوههای  تکمیل چک لیست یراهنما -69ماده 

رعایت ماوارد ذیال ماد نظار     ( 7 ، 8، 9، 13  های شماره )فرمهای پیوست  لیست به منظور وحدت رویه در تکمیل چک

 اسمت تقسیم شده است: (6)ها به ول بر اساس فعالیتاجد ارار گیرد.

 ایجاد هماهنگ( -1

 تبلیغ( و فرهنگ(ترویج( ، های  فعالیت -2

 آموزش -3

 سازمانده( -4

 اجرا نحوه -5

 سایر موارد -6

 (ااادام انجاام شاده   )سامو    ،دات کاف( به عمال آورده و بار اسااس آ     (واحد سنجش)نسبت به سمو  فوق ول ادر جد

 تکمیل شود.

  (چک لیست)جداگانه ستاد در چهار فرم ول پیوست بر اساس ساختار سازمانی اجد -65ماده 

 (7)فرم شماره  مربوط تابعه هر ناحیه به منطقه های ارسال گزارش گروه -1

 (8)فرم شماره  به سماد شهرسما  تابعه هر منطقه ارسال گزارش نواح( -2

 (9)فرم شماره  تابعه سماد شهرسما  به سماد اسما  ارسال گزارش مناطق -3

 (13)فرم شماره  های تابعه اسما  به سماد مرکز شهرسما ارسال گزارش سماد  -4
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حسهب   «ناحیهه تابعه  های گروهنحوه تکمیل و ارسال گزارش عملکرد »موضوع ( 7 )راهنمای فرم شماره -61ماده 

 به منطقه مربوط مورد در حوزه سازمانی مربوط

 (اادام انجام شده  )کاف( به عمل آورده و براساس سمو   در جدول نسبت به سمو  واحد سنجش دات -1

 دد.گرتکمیل 

های تابعه اادام نموده و سااس جادول را    آوری اطالعات گروه موظف است نسبت به جمع مسئول ناحیه -2

 تکمیل نماید.

بندی به  جدول جهت بررس( و جمعبوده که پس از تکمیل  تکمیل جدول مذکور به عهده مسئول ناحیه -3

 .ارسال گردد منطقه

 شود. تکمیل م( در هر جدول، توس  مسئول منطقه (ارزیاب( )سمو  -4

بهه شهورای   سهازمانی  های در حوزه  منطقهتابعه نواحی موضوع گزارش عملکرد ( 8 )راهنمای نحوه تکمیل و ارسال فرم شماره -66ماده 

 حوزه سازمانی و ستاد شهرستان

 (اادام انجام شاده )در جدول نسبت به سمو  واحد سنجش دات کاف( به عمل آورده و بر اساس سمو   -1

 تکمیل گردد.

بر اساس فرم های جمع آوری شاده   ، تابعه آوری اطالعات نواح( موظف است نسبت به جمع ل منطقهمسئو -2

 اادام و ساس جدول را تکمیل نماید ( 7شمارهفرم ) 

بندی  تکمیل جدول مذکور به عهده مسئول منطقه بوده که پس از تکمیل، جدول جهت بررس( و جمع -3

 گردد ارسال م(شهرسما  به سماد 

 شود تکمیل م( سما توس  دبیر سماد شهر (ارزیاب()سمو   -4

بهه  سهازمانی  ههای  در حوزه  ستانشهرستاد  تابعه  مناطقموضوع گزارش عملکرد ( 3 ) فرم شماره راهنمای نحوه تکمیل و ارسال -67ماده 

 ستاد استان

 و بر اساس سمو  اادام انجام شده تکمیل گردد. معمولدر جدول نسبت به سمو  واحد سنجش دات کاف(  -1
بار اسااس   آوری اطالعات مناطق تابعه  سبت به جمعحسب مورد ن سما سماد شهر ین مربوطه درمسئول -2

 د.ننموده و ساس جدول را تکمیل نمایاادام (8شمارهفرم فرم های جمع آوری شده )
بوده که پس از تکمیل، جدول جهت  سما سماد شهر ین مربوط درتکمیل جدول مذکور به عهده مسئول -3

 گردد. اسما  ارسال م(سماد بندی به  بررس( و جمع
 .شود سماد اسما  تکمیل م( دبیرتوس   )ارزیاب((سمو   -4
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ههای   های تابعه در حوزه  ستانموضوع گزارش عملکرد ستاد شهر (53 )شماره راهنمای نحوه تکمیل و ارسال فرم -68ماده 

 به ستاد مرکزسازمان 

 و بر اساس سمو  اادام انجام شده تکمیل گردد. معمولر جدول نسبت به سمو  واحد سنجش دات کاف( د -1
طبق) فارم   ی تابعهها  سما سماد شهر گزارش عملکردآوری  سماد اسما  موظف است نسبت به جمع -2

  (اادام نماید.9شماره 
دریافات شاده از ساماد    ( 9فرم هاای شاماره    )را بر اساس( 13فرم شماره )سماد اسما  موظف است  -3

 به سماد مرکز ارسال نماید.، ید دبیر سماد اسما  ئشهرسمانهای تابعه تکمیل و پس از تا
 شود. توس  دبیر سماد مرکز تکمیل م((ارزیاب(  )سمو  -4
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 نامه اجرایی شیوههای پیوست  فرم – ششمفصل 

 

 گانه گزارش عملکرد   های ده فرم -63ماده 

 

بهه شهرح   برداری  برای بهره، ده برگ نمونه فرم کاربردی نامه شیوهبه منظور انسجام و وحدت رویه در اجرای هر چه بهتر این 

 گردیده است.ذیل تهیه 

 (نامه شیوه  8ماده مواو  )  گروهدرخواست عضویت در ( 5شماره فرم ) -1

 (نامه شیوه 12ماده  1)مواو  بند  و گواه( تحویل کارت شناسای( اعضاءتعهدنامه  (2شماره فرم  )-2

 (نامه شیوه 11ماده )مواو   لیست اسام( اعضاء گروه (9شماره فرم ) -3

 (نامه شیوه 51ماده  2به منطقه)مواو  بند  و ناحیه ناحیهبه  گروهگزارش کمب( ( 5شماره فرم  )-4

)موااو  بناد    سماد شهرسما  به سماد اسما  و از به سماد شهرسما   گزارش کمب( منطقه (1شماره فرم ) -5

 (نامه شیوه 51ماده 3

گزارش ویژه سازما  یافمه سماد شهرسما  مرباوط باه ساماد اساما  و از ساماد اساما  باه         (6شماره فرم ) -6

 نامه( شیوه 51ماده  4بند مواو  ) معاونت مواوع( سماد

 65و 64ماده  1بند مواو  ) به منطقهتابعه ناحیه  های جدول نظارت( عملکرد گروهگزارش  (7فرم شماره ) -7

 (نامه شیوه

مااده   2بند مواو  ) به سماد شهرسما جدول نظارت( عملکرد نواح( تابعه منطقه گزارش  (8فرم شماره ) -8

 (نامه شیوه 66و  64

 3بناد موااو   ) به سماد اسما  تابعه سماد شهرسما  جدول نظارت( عملکرد مناطقگزارش  (3فرم شماره ) -9

 (نامه شیوه  67و  64ماده 

 باه ساماد مرکاز    های تابعه ساماد اساما    سماد شهرسما جدول نظارت( عملکرد گزارش  (53فرم شماره ) - 11

 (نامه شیوه 68و64ماده  4بند مواو  )

 

 گانه سیر مراحل گزینش داوطلبان های پنج فرم -73ماده 

 است.شده نمونه فرم ویژه گزینش به ترتیب زیرمنظور 5به منظور انسجام و وحدت رویه در فرایند سیر مراحل گزینش 

خدمات مدیریت ری )مشمول اانو  کهای کشوری و لش گزینش افراد شاغل در دسمگاهویژه   فرم )الف( -1

 (نامه شیوه 13ماده 2کشوری( )مواو  بند 

خادمات  مادیریت  های کشاوری و لشاکری )تاابع ااانو       ویژه گزینش افرادی که در دسمگاه  فرم )ب( -2

 (نامه شیوه 13ماده  3کشوری نیسمند( شاغل نیسمند )مواو  بند 
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 (نامه شیوه 13ماده  4ویژه گزینش مربوط به مصاحبه افراد داوطلب )مواو  بند   فرم )ج( -3

 (نامه شیوه 13ماده  6 گر و محقق )مواو  بند ویژه گزینش مربوط به نظریه مصاحبه فرم )د( -4

 .(نامه شیوه 13ماده  7 مواو  بند ویژه گزینش مربوط به نظریه هیئت گزینش ) )ه(فرم  -5

از فصال دوم ااواب  تشاکیل و     6مااده   2از فصال اول و نیاز بناد     7مااده   4در اجرای بناد  نامه  شیوهاین 

پس ریاست سماد،  22/3/95مور   992/1های شوراهای امر به معروف و نه( از منکر مواو  ابالغیه شماره  فعالیت

نظرات عوامل اجرایا( و  مندی از  سماد و با بهرهدبیر  15/2/94مور   424/3از یک سال اجرای عمل( ابالغیه شماره 

تبصاره و پاانزده بارگ فارم ،      نه بند ، دویست و هفمادو هفت و  ماده هفماد هشت بخش ، ، فصل ششسمادی، در 

  .باشد االجرا م( تکمیل و تنظیم گردیده است که از تاریخ ابالغ الزمبازنگری، 

 


