
 مرکز آموزش های کاربردی بالغ

ها، ساختار و مسیرهای ارتباطی با آشنایی با اهداف، رسالت

های کاربردیمرکز آموزش  
 تاسیس

های کاربردی معاونت فرهنگی ـ تبلیغی دفتر مرکز آموزش

با هدف بینش  5831تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در سال 

های علمیه آغاز به افزایی و مهارت آموزی طالب و فضالی حوزه

ها و کار کرد. این مرکز در صدد است با ارائه آموزش

ها به صورت هدفمند، جامع و متناسب سازی کسب مهارتزمینه

آگاه در خدمت بانیازهای روز، طالبی فاضل، توانمند و زمان

 .مکتب راستین تشیع تربیت نماید

دهی و های پس از تاسیس تا کنون، با ساماناین مرکز در سال

گیری از برترین کارشناسان و فضالی نامدار به عنوان بهره

های خالء و نیازهای های خویش و شناخت حوزهاساتید دوره

های مبارکی در راه ارتقای فرهنگی و دینی عینیت، قدم

برداشته است. باعنایت به تنوع نیازهای مخاطب و نیز 

اربردی به های کهایی که ارائه آموزشتفاوت در میان گروه

های باشد، مرکز آموزشهای این مرکز میآنان در زمره رسالت

های آموزش تخصصی دوره های خویش را در قالبکاربردی فعالیت

های تبلیغی ـ ترویجی و نیز ها و کارگاهپودمانی و دوره

نامه جامع آموزشی های آموزشی و طراحی نظامتولید درسنامه

 .پی گرفته است

 رسالت

های کاربردی بر اساس شرح ین راستا، مرکز آموزشدر هم

های زیر را به منظور تربیت نیروی وظایف ابالغی، رسالت

نگر، سازمان پذیر و دانشور، خالق، آینده انسانی متعهد،

 :انقالبی برعهده دارد

های بلند مدت و میان مدت های کالن و برنامهپیشنهاد سیاست

غیآموزشی به معاونت فرهنگی تبلی . 
های تبلیغی طالب و عناصر مؤثر فرهنگی بر ارتقای مهارت

های مصوباساس مأموریت . 
های تخصصی در خصوص فرق، ادیان، مذاهب و ارائه آموزش

هاجریانات انحرافی و نقد آن . 

های فرهنگی ـ سیاسی اجتماعی طالبارتقاء آگاهی . 

عمومی و کاربردی مبلغان ارتقاء سطح دانش . 

آموزشی، فرهنگی و فوق برنامه ارائه خدمات . 

های تخصصی، عمومی، کاربردی و مهارتیهای آموزشتهیه سرفصل . 
های آموزشی بر اساس بررسی و شناسایی نیازها و اولویت

شناسینیازسنجی و آسیب . 



های ها و فعالیتارزیابی و ارزشیابی اساتید، برنامه

 .آموزشی و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت
بهسازی نظام آموزشی تخصصی، عمومی، کاربردی و  طراحی و

 .مهارتی تبلیغ
ها و نامهتهیه، تدوین و بررسی مقررات، آیین

های مورد نیاز و ارائه پیشنهادهای اصالحی و دستورالعمل

 .تکمیلی به معاونت فرهنگی تبلیغی

 راه های ارتباطی:

el.balagh.ir 


