مناسبت های تبلیغی و ثبت عملکرد (کوتاه مدت) در سامانه ثبت گزارشات (سماوات) طالب و مبلغین سفیران هدایت سراسر کشور (سال  -8931رونق تولید)
سال 8931

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مناسبت تبلیغی

مناسبت تبلیغی

سقف محاسبه
عملکرد

عملکرد مورد قبول به عنوان کسر از تعهد تبلیغی

نوروز 8931

1318/01/01

1318/01/11

11روز

«شاخص های مهم در فعالیت های تبلیغی»

1311/11/23

1318/02/11

* انجام امور تبلیغی،مذهبی،فرهنگی
فعالیت در مناسبت های نوروز  18کسر شود و مابقی
* برپایی نماز جماعت-حداکثر ( 210وعده)

مناسبت تبلیغی

*اقامه نماز جماعت (قبل از  031واحد درسی،اقامه نماز جماعت الزامی نیست.ولیکن بعد از 031واحد،
مشروط به داشتن مجوز تلبس از معاونت تهذیب و تلبس به لباس روحانیت 2،وعده ضروری می باشد).

بازه زمانی  81روزه جهت ثبت
عملکرد در سایت سماوات

1318/01/11

1318/01/30

* ثبت در زمان مقرر در سایت سماوات

غیرمناسبتی

نیمسال دوم 39-31

ثبت  210وعده،در صورت داشتن  3وعده نماز جماعت در روز میباشد.

* تدریس وسخنرانی و-..حداکثر(300ساعت)

300ساعت،در صورت فعالیت 4ساعت سخنرانی وتدریس در روز میباشد.

فعالیت های تبلیغی (اقامه نماز جماعت وتدریس و
سخنرانی و حلقه های معرفتی و  )...در این گزارش ثبت
گردد.

«شاخص های مهم در فعالیت های تبلیغی»

رمضان 8931

1318/02/11

1318/03/14

 30روز

تابستان 8931

1318/03/11

1318/01/08

 10روز

8931

1318/01/01

1318/01/23

 11روز

1318/01/23

1318/08/01

 11روز

فاطمیه 8931

1318/10/30

1318/11/01

 10روز

غیرمناسبتی

1318/01/11

1318/11/11

* انجام امور تبلیغی،مذهبی،فرهنگی
فعالیت در مناسبت های صفر ،قاطمیه و دهه فجر ،18
* برپایی نماز جماعت-حداکثر ( 210وعده)

*اقامه نماز جماعت (قبل از  031واحد درسی،اقامه نماز جماعت الزامی نیست.ولیکن بعد از 031واحد،
مشروط به داشتن مجوز تلبس از معاونت تهذیب و تلبس به لباس روحانیت 2،وعده ضروری می باشد).

* انجام امور تبلیغی،مذهبی،فرهنگی

محرم

«شاخص های مهم در فعالیت های تبلیغی»

صفر

8931

*اقامه نماز جماعت (قبل از  031واحد درسی،اقامه نماز جماعت الزامی نیست.ولیکن بعد از 031واحد،
مشروط به داشتن مجوز تلبس از معاونت تهذیب و تلبس به لباس روحانیت 2،وعده ضروری می باشد).

1318/01/24

1318/01/08

* ثبت در زمان مقرر در سایت سماوات

«شاخص های مهم در فعالیت های تبلیغی»

*اقامه نماز جماعت (قبل از  031واحد درسی،اقامه نماز جماعت الزامی نیست.ولیکن بعد از 031واحد،
مشروط به داشتن مجوز تلبس از معاونت تهذیب و تلبس به لباس روحانیت 2،وعده ضروری می باشد).

* انجام امور تبلیغی،مذهبی،فرهنگی

1318/01/01

1318/01/23

* ثبت در زمان مقرر در سایت سماوات

«شاخص های مهم در فعالیت های تبلیغی»

* انجام امور تبلیغی،مذهبی،فرهنگی

1318/03/11

1318/03/30

* ثبت در زمان مقرر در سایت سماوات

*اقامه نماز جماعت (قبل از  031واحد درسی،اقامه نماز جماعت الزامی نیست.ولیکن بعد از 031واحد،
مشروط به داشتن مجوز تلبس از معاونت تهذیب و تلبس به لباس روحانیت 2،وعده ضروری می باشد).

* انجام امور تبلیغی،مذهبی،فرهنگی

1318/02/11

1318/02/30

1318/08/08

1318/01/22

* ثبت در زمان مقرر در سایت سماوات

«شاخص های مهم در فعالیت های تبلیغی»

*اقامه نماز جماعت (قبل از  031واحد درسی،اقامه نماز جماعت الزامی نیست.ولیکن بعد از 031واحد،
مشروط به داشتن مجوز تلبس از معاونت تهذیب و تلبس به لباس روحانیت 2،وعده ضروری می باشد).

1318/11/10

1318/11/24

* ثبت در زمان مقرر در سایت سماوات

نیمسال اول 31-33

ثبت  210وعده،در صورت داشتن  3وعده نماز جماعت در روز میباشد.

* تدریس وسخنرانی و-..حداکثر(300ساعت)

300ساعت،در صورت فعالیت 4ساعت سخنرانی وتدریس در روز میباشد.

دهه فجر8931

غیرمناسبتی

نیمسال دوم 31-33

کسر شود و مابقی فعالیت های تبلیغی (اقامه نماز
جماعت وتدریس و سخنرانی و حلقه های معرفتی و )...
در این گزارش ثبت گردد.

«شاخص های مهم در فعالیت های تبلیغی»

1318/11/11

1318/11/22

 10روز

1318/11/11

1311/02/01

* انجام امور تبلیغی،مذهبی،فرهنگی
* برپایی نماز جماعت-حداکثر ( 210وعده)

*اقامه نماز جماعت (قبل از  031واحد درسی،اقامه نماز جماعت الزامی نیست.ولیکن بعد از 031واحد،
مشروط به داشتن مجوز تلبس از معاونت تهذیب و تلبس به لباس روحانیت 2،وعده ضروری می باشد).

ثبت  210وعده،در صورت داشتن  3وعده نماز جماعت در روز میباشد.

* تدریس وسخنرانی و-..حداکثر(300ساعت)

300ساعت،در صورت فعالیت 4ساعت سخنرانی وتدریس در روز میباشد.

1318/11/11

1318/11/23

1318/11/30

1318/12/01

* ثبت در زمان مقرر در سایت سماوات

فعالیت در مناسبت های نوروز ،قاطمیه و دهه فجر ،18
کسر شود و مابقی فعالیت های تبلیغی (اقامه نماز
جماعت وتدریس و سخنرانی و حلقه های معرفتی و )...
در این گزارش ثبت گردد.

امور فارغ التحصیالن مدارس علمیه سفیران هدایت کل کشور

1311/02/01

1311/02/31

طراحی و اجرا توسط :حامد زمانی

