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  ه:مقدم
كارآمد فرهنگي، مختصات  ابزارهاي ،استفاده از قالبهاي كهنه ، نداشتن نقشه جامع، عدم آشنايي متوليان فرهنگي با برنامه هاي مبنايي 

هاي عميق معرفتي وموانع  سبب وشكاف فعاليتهاي آنها را فرايندهاي انجام كار، تحوالت جهاني و... بهره وري بسيار پايينمخاطب وجامعه، 

  .نموده است پر حجم بهره مندي جامعه ايراني از حيات طيبه را ايجاد

فرهنگي هنري مساجد ،  كانون هايمتناسب با ماموريت و رسالت ستاد عالي در خصوص مبنايي بودن و كارآمد شدن فعاليت هاي  

العالي( است .سخناني كه عالوه بر نظام مند بودن  بهترين منبع و مرجع براي برنامه ريزي و فعاليت، منويات مقام معظم رهبري )مدظله

لهي ) عليهم السالم( فكري ، برگرفته از كالم خداوند متعال و بيانات اولياء ا )هماهنگي و ارتباط دقيق اجزاي آن( در قالب يك منظومه

  .معظم له در مسير رسيدن به امت اسالمي و طي مراحل انقالب، نظام، دولت و جامعه اسالمي مي باشد بر استراتژي كلي مد نظر وناظر

را به باز مهندسي فعاليتهاي فرهنگي در عرصه هاي مختلف ، ضرورتي است انكار ناپذير كه بارها رهبر معظم انقالب، متوليان اين عرصه 

شود، انبوه كار فرهنگي مهم نيست، بلكه انتظام  كار فرهنگي بايد هوشمندانه باشد، برف انبار نمي "عمل به آن توصيه نموده اند:  تفكر و

بايد روشن باشد كه اصال  قرار داشتن مهم است كه بايد هوشمندانه باشد. كار فرهنگي ، چيده شدن، گزيده شدن، هركاري در جاي خود

اين نشانه كار  مي دهيم بعد هم توجه كنيم كه كار واقعا ناظر به آن هدف و متوجه به آن جهت باشد. منگي را براي چه هدفي انجاكار فره

 " 1. درست است فرهنگي

بدون نقشه ى جامع، دچار سردرگمى خواهيم شد؛ همچنان كه در طول اين سى سال، به حركتهاى " : ايشان در جايي ديگر مي فرمايند

گاهى ضد آن حركت و  و آن در زديم. گاهى يك حركتى را انجام داديم، بعد هشتى، بى هدف و زيگزاگ مبتال بوديم و به اين در و هفت

است كه به خاطر اين ، هم در زمينه ى اقتصاد و در زمينه هاىى جامع وجود نداشته است. اين  هم در زمينه ى فرهنگ -متناقض با آن را 

هاي فرهنگي، تالش درجهت  وظايف امر ترسيم نقشه جامع ساماندهي تشكل لذا از مهمترين  " 2. داشته استجامع وجود ن يك نقشه

ابزارهاي به روز فرهنگي  هاي نوين و آشنايي مديران اين مجموعه ها با قالب برنامه ريزي فرهنگي و و هاي طراحي رشد وارتقاي مهارت

 .است

هاي استاني در اين  برنامه هاي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد، برگزاري هدفمند طرح منظور ارتقاي بيش از پيش طرح ها وه ب 

 .رسد راستا بسيار ضروري به نظر مي

كاركردهاي واقعي فرهنگي و  ءماموريت اصلي ايجاد كانونهاي فرهنگي يعني احيا لذا مي توان با مطالعه اي دقيق و در راستاي عمل به 

الگوي مسجد طراز اسالمي  بهعلمي و ارائه طرح هاي اثرگذار ارزشي  وبا برنامه ريزي جامع  ؛هاجم فرهنگي ت مبارزه با هنري مساجد و

 دست يافت.
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 طرح های استانی:  1ماده 

داشته  به مرحله اجرا درآمده و آثار و بركات فراواني با خود به همراه عالي ستاد از سوي كه طي چند سال اخيرفعاليت هايي يكي از 

 .است بوده ياستانفراخوان طرح هاي 

به كميته هماهنگي و  ي استانيهاي كانون هاي ويژه و طرح هاي كانون هاي عادي توسط دبيرخانه هاطرح  قالب دو طرح ها دراين 

با توجه به مواد مندرج  و  ارسال مي گرددناميده مي شود « کمیته»كه در اين آيين نامه به اختصار ستاد عالي حمايت از كانون هاي ويژه 

 .در اين آيين نامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت

 طرح های کانون های ویژه :  -1

و جهت حمايت به دبيرخانه استان ارسال شده  تدوين (تخصصي ، مصلي و دانشگاهي  ويژه ) طرح هايي كه توسط كانون هاي

 است.

 طرح های کانون های عادی: -2

 دبيرخانه استان ارسال شده است. بهشده و جهت حمايت  تدوين( روستاييشهري و ) ي عاديكانون هاطرح هايي كه توسط 
 

ي عال ستاد اعالمي اولويت هاي واست هاي ابالغي سي طرح هاي ارائه شده مي بايست متناسب با رشته تخصصي كانون ها ، : 1تبصره 

 و نيازهاي بومي و منطقه اي تدوين گردد.

طرح ها بايد بعد از كارشناسي ، بررسي ، اصالح و تصويب در كميته استاني دبيرخانه )كميته مندرج در آيين نامه كميته  : 2تبصره 

 هماهنگي و حمايت از كانون هاي ويژه ( به ستاد عالي ارسال شود.

 اطالع رساني گردد.به كانون هاي استان آيين نامه فراخوان طرح هاي استاني الزم است  : 3تبصره 

 

 طرح های استانیازحمایت اهداف :  2ماده 

 حمايت در جهت خودكفايي آن ها و  كمك به ارتقاي سطح كيفي فعاليت كانون هاي مساجد  -1

 در كانون ها )تربيت مربي ، مبلغ ، استاد و ...(تربيت نيروي انساني توجه به  -2

 و هنري توليد آثار فاخر و اثر گذار در موضوعات مرتبط فرهنگي -3

 ارزيابي كمي و كيفي دبيرخانه هاي استاني بر اساس طرح هاي ارسالي -4

 انجام فعاليت هاي تبليغي ترويجي با هدف جريان سازي فرهنگي و شناسايي و جذب جوانان مستعد به كانون ها -7

اي فكري و استفاده از برنامه هاي آموزشي ، تقويت و جهت دهي بنيان هتوانمندسازي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد با  -6

 هدايت گري در اجراي فعاليت هاي فرهنگي

زمينه سازي جهت ظهور و بروز نوآوري ها ، خالقيت ها و ابتكارات كانون هاي فرهنگي هنري مساجد در عرصه فعاليت هاي  -7

 فرهنگي

 كانون ها در بين مديران و اعضاي تفكر مسجدي و روحيه جهادي به عنوان اصل اجتناب ناپذير و ضروري تقويت -9

 

 

 



 : زمان ارسال طرح 3ماده 

مستقر در كميته  جهت بررسي به دبيرخانه به شرح ذيل دو نوبتبا توجه به زمان اجراي آن ها  در  هاي استاني  كليه طرحضروري است 

 ساختمان توحيد ارسال گردد:

 نوبت اولالف:

به دبيرخانه آن   بهمن ماه سال قبل17كثر تا تاريخ ابايست حد مي طرح هايي كه زمان اجراي آن ها در شش ماهه اول سال خواهد بود 

             نماييد. دبيرخانه استان اعالم پس از ارسال طرح ها نتيجه بررسي خود را به اولين فرصت  دركميته  و .كميته ارسال گردد

                                    .باشدمي  17/2/1396  تاريخ  تا حداكثر1396طرح هاي شش ماه اول سال فرصت ارائه  تبصره :

 نوبت دوم : ب 

به دبيرخانه كميته  مردادماه همان سال17كثر تا تاريخ امي بايست حد سال خواهد بود دومطرح هايي كه زمان اجراي آن ها در شش ماهه 

 .نمودكميته حداكثر تا پايان شهريور ماه  نتيجه بررسي خود را به دبيرخانه استان اعالم خواهد  وارسال گردد 

 داشت.نخواهند  قرار نوبت اول اولويت بررسي طرح هايي كه زمان اجراي آن ها در شش ماهه دوم سال خواهد بود در : 1تبصره

 و طرح ارائه نمايد دبيرخانه استان درج گرديده استساالنه هر استان مي تواند حداكثر تا سقف اعتبار استاني كه در تفاهم نامه  : 2تبصره 

 . به ستاد ارسال گردداز هر كانون فقط يك طرح 

  

 : فرآیند رسیدگی به طرح های استانی 4ماده 

نمون )  ممهور به مهر دبيرخانه و كانون مجري ،  به همراه نظر كارشناسي كميته استان )فرم ارائه طرح(  نمون برگ يكارسال اصل  -الف

                                                                                                                                                                       .پيوست( برگ 

                                                                            .هااستان اعالم نظرنهايي به دبيرخانه  عالي و ستاد تصويب طرح ها در بررسي و    -ب

 ارسال به استان ها. تنظيم تفاهم نامه توسط دبيرخانه كميته و  –ج

  . توسط كانون مجري و دبيرخانه استان و ارسال آن به دبيرخانه كميته جهت پرداخت قسط اول امضاء تفاهم نامه در سه نسخه مهر و  –د

تكميل و  (تفاهم نامه ) طبق كارشناسان دبيرخانهتوسط عالي  با هماهنگي معاونت هاي مربوطه ستادنظارت بر روند اجراي طرح  –ـه

 . جهت ارسال به دبيرخانه كميته)فرم نظارت ( دوبرگ  نمون

 .جهت پرداخت قسط دوم الزامي استتفاهم نامه  مندرج در و مواد  زمانطبق ناظر به دبيرخانه كميته  نظارت ارسال اصل فرم: 1تبصره

  فرم هاي بازديد ناظران مي بايست جهت پرداخت قسط دوم به تأييد معاونت هاي مربوطه ستادي نيز برسد. :2تبصره

  

تصویب و جهت اجرا به دبیرخانه های استانی در شورای طرح و برنامه تبصره  8ماده و 4در  دستورالعملاین 

 ابالغ گردید.

 ح و برنامه ستاد عاليردبيرخانه شوراي ط

 نون های فرهنگی و هنری مساجد کشورکا             


