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بسمه تعالی
شیوه نامه جذب و گزینش مبلغ نوین
مقدمه
دفتش تجليغبت اسالهي حَصُ علويِ لن ،دس ساستبي هأهَسيتْبي خَد هجلغبى ٍ گشٍُ ّبي تجليغي سا ثشاي فعبليت دس
حَصُ تجليغ ًَيي جزة،سبهبًذّي ٍ حوبيت هي ًوبيذ.
ثِ هٌظَس تعييي ضَاثظ ولي جزة ٍ گضيٌص هجلغ دس عشغِ ّبي ًَيي تجليغي ايي آئيي ًبهِ تذٍيي ضذُ است.
تعاریف
ماده .1هجلغ ًَيي :وليِ ثشادساى ٍ خَاّشاى علجِاي وِ دس يىي اص حَصُ ّبي تجليغ ًَيي فعبل ثَدُ ٍ دس دفتش
داساي پشًٍذُ تجليغ ًَيي هيثبضٌذ.
ماده .2جزة ٍ گضيٌص :فشايٌذي است وِ عالة حَصُّبي علويِ ثشاي تطىيل پشًٍذُ تجليغ ًَيي دس دفتش
تجليغبت اسالهي حَصُ علويِ عي هيًوبيٌذ.
جذب و گزینش
ماده .3فشايٌذ تطىيل پشًٍذُ تجليغ ًَيي ضبهل هشاحل ريل هيثبضذ:
 -1ثجت ًبم دس سبيت هشسالت
 -2اسائِ هذاسن ٍ آثبس هَسد ًيبص ثِ غَست حضَسي
 -3گزساًذى دٍسُ آهَصش ثذٍ تجليغ ًَيي دس اداسُ آهَصش ّبي وبسثشدي دفتش
 -4ضشوت ٍ لجَلي دس آصهَىّبي ضفبّي ٍ عولي ٍ اسصيبثي آثبس
 -5اًجبم تحميمبت ٍ هثجت ثَدى ًتيجِ تحميمبت
 -6اختػبظ يبفتي ضوبسُ پشًٍذُ تجليغي
ماده .4ضشايظ تطىيل پشًٍذُ تجليغ ًَيي:
 .1اتوبم پبيِ ضص حَصُ
 .2تَاًبيي فعبليت تجليغي دس عشغِ تجليغي هَسد تمبضب
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 .3عذم سَء پيطيٌِ
تجػشُ:1وسبًي وِ هَفك ثِ اتوبم پبيِ چْبس حَصُ ضذُ اًذ ثِ عٌَاى "ثطيشاى ًَيي" جزة ٍ سبهبًذّي هي ضًَذ.
تجػشُ :2هالن آضٌبيي ثب فعبليت تجليغي دس عشغِ تجليغي هَسد تمبضب،وويت ٍ ويفيت اثش ٍ هحػَل اسائِ ضذُ
تَسظ هجلغ هي ثبضذ.
تجػشُ :3آثبس اسائِ ضذُ تَسظ هجلغ،دس عشغِ تجليغ ًَيي تَسظ دٍ وبسضٌبس فٌي ،اسصيبثي ٍ دس "وويتِ تجليغ ًَيي"
ًسجت ثِ پزيشش يب عذم پزيشش آًْب تػوين گيشي خَاّذ ضذ(.تعييي وبسضٌبسبى فٌي،ثشعْذُ سييس اداسُ ٌّشي
خَاّذ ثَد.
ماده .5هذاسن هَسد ًيبص جْت تطىيل پشًٍذُ:
 .1گَاّي ٍضعيت تحػيلي هشاوض هذيشيت حَصُّبي علويِ
 .2يه لغعِ عىس جذيذ سًگي 3*4
 .3تػَيش وبست هلي ٍ ضٌبسٌبهِ
 .4ضوبسُ حسبة غٌذٍق لشؼ الحسٌِ دفتش تجليغبت اسالهي
 .5تىويل فشم ّبي هشثَعِ

ماده .6هجلغ ًَيي هَظف است دس يىي اص سِ گشايص لبلجي ريل ثجت ًبم ًوبيذ:
 .1سسبًِ
 .2فضبي هجبصي
ٌّ .3شي:
 ادثيبت(ضعش ٍ داستبىً ،وبيطٌبهِ  ،فيلوٌبهِ ٍ ًثش)
ٌّ شّبي تشسيوي(ًمبضي ،خغبعي)...ٍ ،
ٌّ شّبي ًوبيطي(سيٌوب ،تئبتش)...ٍ ،

ٌّ شّبي دستي(هجسوِ سبصي ،ضيطِ گشي)...ٍ ،
 هَسيمي(سشٍدّ،وخَاًيً،غوبت،هشثيِ ٍ)...
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ماده .7ثب تَجِ ثِ هسألِ هحَس ثَدى فعبليت ّبي دفتشتجليغبت،هجلغ هَظف است ٌّگبم ثجت ًبم،دس ساستبي حل
يىي اص هسبئل ريل،گشايص هَضَعي خَد سا اًتخبة ًوبيذ:
 .1تَسعِ فشٌّگ لشآًي
 .2تحىين ًظبم خبًَادُ ٍ سجه صًذگي اسالهي
 .3هجبًي سيبسي ًظبم جوَْسي اسالهي
 .4همبثلِ ثب فشق ٍ جشيبًبت اًحشافي
ماده .8پزيشش گشايص هَضَعي غيش اص چْبس هَسد هزوَس دس هبدُ ّفت،هٌَط ثِ تأييذ "وويتِ تجليغ ًَيي"
هي ثبضذ.
ماده" .9وويتِ تجليغ ًَيي" اص اعضبي ريل تطىيل هي ضَد:
 .1سئيس دفتش
 .2هذيشول فشٌّگي تجليغي
 .3سييس اداسٓ فشٌّگي ٌّشي
 .4سِ وبسضٌبس هذعَ(هتخػع دس عشغِ ّبي تجليغ ًَيي:هجبصي،سسبًِ،هىتَة )وِ
ثب پيطٌْبد سئيس اداسُ ٌّشي ٍ تأييذ هذيش ول اًتخبة هي ضًَذ.
ماده .11آصهَى ضفبّي ٍ عولي ثِ غَست تخػػي ٍ ثش اسبس عشغِ ّبي ًَيي تجليغي ،وِ تَسظ داٍعلت
اًتخبة ضذُ است ،اًجبم هي ضَد.
ماده .11هٌبثع ٍ سشفػل آصهَىّبي ضفبّي ٍ عولي ثشاي ّش سضتِ تجليغي تَسظ "اداسُ فشٌّگي ٌّشي"
تعييي ٍ پس اص تػَيت دس "وويتِ تجليغ ًَيي" اعالم هيگشدد.
ماده .12پس اص لجَلي هتمبضيبى دس آصهَىّبي ضفبّي ٍ عولي ثِ آًْب ضوبسُ پشًٍذُ تجليغي اختػبظ هييبثذ.
ماده .13آييي ًبهِ ستجِ ثٌذي ٍ استمبي هجلغيي ًَيي ٍ ٌّشي ثِ غَست هجضا تذٍيي خَاّذ گشديذ.
ماده .14ايي آئييًبهِ فمظ ثِ هٌظَس جزة ٍ گضيٌص هجلغبى ًَيي ٍ ٌّشي هيثبضذ ٍ تعْذي ثشاي دفتش دس
صهيٌِ ثىبسگيشي هجلغبى ثَجَد ًويآٍسد.
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