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 موکب احسان الحسین )علیه السالم(
 تخصص های مورد نیاز

 

همه عزیزانی که توانایی و تسلط به یک زبان داشته و می توانند مجموعه را در   :سفیران بین المللی اربعین

 ما را یاری نمایند.  به زبانهای مختلفو انجام برنامه های فرهنگی شناسایی و شبکه سازی شیعیان سراسر جهان 

  یکی از نیازهای ضروری بویژه به هنگام بازگشت زائران ، طبخ نان می باشد. : نانوای جهادی

خادمینی که توانایی آورردن انواع وسایل نقلیه)اتوبوس، مینی بوس، باربری، سواری، موتوری و...( و   : حمل و نقل

 .را دارند  به زائرین و پشتیبانی موکبخدمت رسانی 

زوار بویژه در محدوده محل استراحت خادمینی که به لحاظ آمادگی جسمانی، توانایی نظافت  : خادمین نظافت

 دارند. موکب

  .خدامی که توانایی مدیریت طبخ تعداد باالی غذا در هر وعده را دارند :هیئتیو کمک آشپز آشپز 

کاری،  خدامی که توانایی انجام کارهای اجرایی، پشتیبانی، فیزیکی، حمل بار زائران، برق :نیروی اجرایی جهادی

 .تاسیسات و ... را دارند 

برای ثبت لحظات معنوی حضور زائرین و  نی که توانایی و تجهیزات الزمهنرمندا :اربعینی و فیلمبردار عکاس

 .را دارند  برنامه های فرهنگی و مذهبیانعکاس بهتر 

،آشنا به کمک های اولیه از قبیل تزریقات و پانسمان،پزشک پزشک عمومی و داخلیاعم از  متخصصین جهادی :پزشک

 آقا و خانم. 

کلیه طالب و روحانیون جهادی جهت حضور و تبلیغ در مسیرهای راهپیمایی و همچنین : طالب و روحانیون جهادی

 داخل موکب.و اقامه نماز جماعت برنامه های مذهبی و فرهنگی اجرای 
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 فرهنگی اندیشه و تدبیر انقالب اسالمیموسسه 


