
عنوان گزارش
مشاغلی کھ طالب می توانند بھ آن وارد شوند

امیرحسین دادگستر

پاسخگوی آنالین مراکز آنالین پاسخگوییاستاد سطح یک حوزه

شاغل در موسسات تحقیقاتی و فرھنگیمدیر حوزه

وکیل دادگستریپژوھشگر علوم حوزوی در پژوھشکده

قاضی دادگستریمبلّغ مستقر

دفتر ازدواج و طالقمبلغ در نھادھای دولتی مثل آموزش و پرورش

مترجم رسمی یا آزاد یا آنالینمبلغ خارج کشور

ویراستار علمیناظر زکات

امامت جمعھنماینده ولی فقیھ در مراکز مختلف

ھیئت علمی حوزه یا دانشگاه یا موسسھ یا نشریھاستادیار و استاد دانشگاه

ناظر ذبح گوشتمدرس عربی، دینی،قرآن، فلسفھ، منطق، کالم

شاغل در سازمان تبلیغات اسالمیاستاد موسسات قرآنی و مذھبی

شاغل در ستاد امربھ معروفاستاد موسسات عالی

شاغل در صدا وسیماشاغل در مرکز خدمات حوزه علمیھ

ریاست موسسھ و کانونشاغل در مرکز مدیریت حوزه علمیھ

ریاست نشریھ و مطبوعاتشاغل در دفاتر مراجع تقلید

شاغل در عقیدتی و سیاسیپاسخگوی احکام شرعی در دفتر مراجع تقلید

نویسندگیشاغل در حج و زیارت

شاغل در فرھنگ و ارشاد اسالمیشاغل در بسیج و سپاه

شاغل در جھاد کشاورزیشاغل در ارتش

شافل در کمیتھ امدادشاغل در نیروی انتظامی

مشاور مدارس و دانشگاهمشاور اسالمی
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بازپرس و آمار و برسیمشاور حقوقی

شاغل در شھرداری، دھیار، معاون و شورایشاغل در اوقاف و امور خیریھ
شھر

کارشناس صدا و سیمانماینده مجلس

خادم اماکن مقدسھکارشناس مذھبی در اماکن مقدسھ

مداح و روضھ خوان و کفن و دفن میتسخنران و منبری

معاون پرورشی مدارسمعاون فرھنگی مراکز دولتی و غیر دولتی

خبرنگار و مجری صدا وسیماتولید محتوای رسانھ ای

قراردادنویس داخلی و بین المللیناظر و برنامھ ریز صدا وسیما

دادیاراجرای احکام

شاغل در وزارت دفاعشاغل در وزارت اطالعات

مدیر زندانمربی زندان

معاون مالی حوزهاستاد اخالق

معاون پژوھش حوزهمعاون تھذیب حوزه

کتابدار کتابخانھ علوم اسالمی و حوزویمعاون آموزش حوزه

شاغل در نیروھای مسلحاستاد راھنما و مشاور تحقیق در علوم اسالمی

شاغل در ستاد اقامھ نمازشاغل در شورای سیاست گذاری ائمھ جمعھ

شاغل در دادسرای ویژه روحانیتشاغل در بنیاد فرھنگی حضرت مھدی عج

سردفتر اسناد مالی و اداریداداستان

شاغل در شورای حل اختالفکارشناس دادگستری

قاری و استاد قرآنشاغل در صنعت نفت

شاغل در بھزیستیشاغل در بنیاد شھید و امور ایثارگران

مدیر کتابفروشی اسالمیکارشناس سیاسی و تحلیلگر سیاسی

مسئول کاروان ھای زیارتیمترجم توریست ھا و زوار خارجی

مربی مھدکودکمتخصص گردشگری دینی
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استاد دوره ھای کوتاه حضوری یا مجازیمربی و مشاور تربیتی

شاغل در دفتر نماینده ولی فقیھشاغل در دفتر امام جمعھ

شرکت محصوالت و تولیدات دینیشاغل در بیت رھبری

روحانی مھندسشاغل در مجمع روحانیون بانک ملی

کارشناس و پاسخگوی تلفنیمتخصص نقد فرق و مذاھب و گروه ھای گمراه

مدیر یا اعضای کادر دانشگاهشاغل در سازمان فرھنگ و ارتباطات اسالمی

استاد سطح سوم حوزهاستاد سطح دو حوزه

استاد تالوت و ترجمھ و تفسیر و مربیگری
قران

نسخھ شناس کتب دینی

نمایندگی رھبری در دانشگاهمدیر و ارشناس شبکھ ھای اسالمی ماھواره ای

شاغل در ادارات تصفیھ ورشکستگی و
سرپرستی محجورین

شاغل در دفاتر اسناد رسمی

شاغل در ستاد اجرایی فرمان حضرت امامرایزن فرھنگی در خارج از کشور
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