آشنایی اجمالی با کلیات نظام
فهما
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ویــژه آمــوزش رابطیــن و مدیــران
کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد کشــور

مــن ســفارش میکنــم کــه کانونهــای فرهنگــی  -هنــری

مســاجد را فرامــوش نکنیــد؛ البتــه بــا همــکاری بســیج .بــد
اســت کــه بیــن روحانــی مســجد و بســیج مســجد ،اختــاف
بــه وجــود بیایــد .نــه ،بــا همــکاری بســیج ،ایــن کانونهــای
فرهنگــی  -هنــری مســاجد را مؤثــر کنیــد ،برایــش کار کنیــد.

بنشــینید فکــر کنیــد ،مطالعــه کنیــد و ســخنی کــه متناســب

بــا نیــاز آن جوانــی اســت کــه آنجــا حضــور پیــدا میکنــد،
فراهــم کنیــد.

رهبر معظم انقالب (مدظله العالی)

فهما( فرهنگ و هنر مساجدایران) چیست؟

رویــدادی اســت بــرای مشــارکت ،دیــده شــدن  ،اشــتراک
محتــوا ،ســطح بنــدی و ارتقــا ،هماهنگــی و انســجام ،
انگیــزه بخشــی و ایجــاد محیــط فعالیــت و رقابــت ســالم
بــرای کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد سراســر
کشــور کــه بــا توجــه بــه شــرایط ،قابلیــت هــا و مقــدورات
محلــی ،کارکردهــای اقتضایــی و فعالیــت هــای خودجــوش
و اســتفاده هدفمنــد از فنــاوری هــای نویــن ،رســانه هــا و
مراکــز رشــد طراحــی شــده و در گام دوم انقــاب اســامی
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جــذب حداکثــری کــودکان ،نوجوانــان و جوانــان را بــه همراه
دارد .در واقــع فهمــا میــدان عمــل کانــون هــای فرهنگــی
هنــری مســاجد در سراســر کشــور مــی باشــد.
رویداد فهما به دنبال چیست؟

مشــارکت :ایــن رویــداد اعضــای کانــون هــای فرهنگــی
هنــری مســاجد را بــه مشــارکت در انجــام فعالیــت هــای
فرهنگــی هنــری در مســاجد دعــوت مــی کنــد.
دیــده شــدن :فهمــا مــی کوشــد تــا یــک فضــای
عادالنــه را در اختیــار اســتعداد هــا ،و ابتــکارات و فعالیــت
هــای اعضــای کانــون هــا قــرار دهــد تــا بتواننــد دیــده و
شــناخته شــوند.
اشــتراک محتــوا :فهمــا ایــن امــکان را بــه اعضــای
کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد مــی دهــد تــا
بتواننــد دیــدگاه هــا و ایــده هــای خــود را مطــرح و تولیــدات
و محصــوالت فرهنگــی هنــری خــود را معرفــی نمــوده و آن
هــا را در اختیــار مخاطبیــن کانــون هــای فرهنگــی هنــری
مســاجد در سراســر کشــور قــرار دهنــد.
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ســطح بنــدی و ارتقــا :کانــون هــای فرهنگــی هنــری
مســاجد براســاس نــوع ،میــزان و کیفیــت فعالیت و متناســب
بــا شــرایط و اقتضائــات بومــی و جغرافیایــی ،رصــد و ارزیابی
شــده و بــا توجــه بــه امتیــاز کســب شــده ســطح بنــدی مــی
شو ند .
هماهنگــی و انســجام :فهمــا مــی کوشــد تــا بــا
مشــخص کــردن اولویــت هــا و راهبردهــای اصلــی کانــون
هــای مســاجد را منســجم ،هماهنــگ و هــم افــزا نمایــد تــا
بتواننــد در حــوزه فرهنــگ و هنــر در ســطح کشــور تأثیــر
گــذار و جریــان ســاز باشــند.
انگیــزه بخشــی و رقابــت ســالم :فهمــا مــی توانــد
بــه مصــداق « فاســتبقوا الخیــرات» میــدان رقابــت ســالم
کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد باشــد کــه در آن
بچــه هــای مســجد و کانــون هــا بــه میــزان فعالیتــی کــه
انجــام مــی دهنــد امتیــاز کســب کننــد و مــورد حمایــت و
تقدیــر قــرار گیرنــد.
حمایــت هدفمنــد و تمرکــز منابــع :فهمــا کمــک می
کنــد تــا حمایــت هــای مــادی و معنــوی صــورت گرفتــه از
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کانــون هــا بــه صــورت عادالنــه و هدفمنــد صــورت گیــرد
و منابــع در مســیر تحقــق اهــداف اصلــی و اولویــت هــای
کانــون هــا مصــرف شــود.
شــبکه ســازی وجــذب حداکثــری :فهمــا بــا کمــک
ارتبــاط  ،اطــاع رســانی ،آمــوزش و اشــتراک محتــوا کــه از
مهمتریــن ملزومــات شــبکه ســازی اســت در شــبکه کانــون
هــای فرهنگــی هنــری مســاجد را در سراســر کشــور تقویــت
مــی کنــد .ایــن شــبکه ســازی هــم افزایــی ،ارتقــا و جــذب
حداکثــری را بــه دنبــال دارد.
فرآیند رویداد فهما چگونه است؟

بــر اســاس اصــول و سیاســت هــا و ســند تحــول ســتاد
هماهنگــی کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد کشــور،
عرصــه هــای اصلــی اقــدام و فعالیــت کانــون هــا مشــخص
شــده و ســپس اقــدام بــه ریــل گــذاری مســیر حرکــت
کانــون هــا مــی شــود و بــا شــاخص گــذاری و ابزارســازی
در بســتر فضــای مجــازی و شــبکه ســازی حقیقــی در دو
محــور جغرافیــای فرهنگــی و تخصصــی اقــدام بــه رصــد و
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راهبــری کانــون هــا مــی نمایــد کــه هــر کانــون مــی توانــد
وضعیــت خــود نســبت بــه ســایر کانــون هــا در زمینــه هــای
مختلــف را ســنجش نمایــد.
پایتخت فهما چگونه انتخاب می شود؟

بــا رصــد و پاالیــش مســتمر و منظــم ،جریــان حرکــت و
فعالیــت کانــون هــا ارزیابــی و امتیــاز دهــی مــی شــود و
رتبــه بنــدی آن هــا بــر اســاس نظــام پایــش و ارزیابــی
فهمــا کــه بــر اســاس میــزان رشــدی کــه اســتان هــای بــا
لحــاظ محدودیــت هــا ،اقتضائــات جغرافیایــی و ظرفیــت
هــای محلــی داشــته انــد ،امتیــاز دهــی شــده و در نهایــت،
پایتخــت فرهنگــی هنــری مســاجد ایران(فهمــا) معرفــی
مــی شــوند.
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شاخص های ارزیابی رویداد فهما در سال 1398
کدامند؟
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شاخص های نظام ارزیابی رویداد فهما چگونه
انتخاب شده است؟

تهیــه و تدویــن شــاخص هــای ارزیابــی کانــون هــا در ســال
 98در ابتــدا  16شــاخص اصلــی و  80شــاخص فرعــی در
دو مرحلــه تهیــه شــده و پــس از جلســات کارشناســی8 ،
شــاخص اصلــی و  34شــاخص فرعــی در اولویــت اقــدام
بــرای ارزیابــی کانــون هــا قــرار گرفــت  .ســپس بــا بهــره
گیــری از روش هــای علمــی بــه منظــور تعییــن وزن دهــی
شــاخص هــا و اولویــت بنــدی اســتفاده شــده اســت .
ایــن رویــداد بــر اســاس ســند تحــول ســتاد طــرح ریــزی
شــده و تــا پایــان ســال  1400بــر اســاس مراحــل تعییــن
شــده بــه صــورت کامــل اســتقرار مــی یابــد.
کانون های فرهنگی هنری مساجد در نظام فهما
چگونه می توانند امتیاز خود را افزایش دهند؟

کانــون هــای فرهنگــی هنــری بــر اســاس میــزان و نــوع
فعالیتهایشــان و ثبــت دقیــق آن در ســامانه رویــداد فهمــا در
شــاخص هــای مشــخص شــده امتیــاز کســب مــی نمایــد.
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(بــه طــور مثــال هــر کانــون مــی توانــد  10ایــده ثبــت
نمایــد و بــه ازای ثبــت هــر ایــده  50امتیــاز دریافــت مــی
کنــد).
بــر ایــن اســاس کانــون عــاوه بــر برخــورداری از حمایــت
و تســهیالت برابــر بــا امتیــازات کســب شــده مــی توانــد
جایــگاه خــود را در نســبت بــا ســایر کانــون هــا ارتقــا دهــد.
فعالیت های ثبت شده در سامانه بچه های مسجد
چگونه ارزیابی می گردد؟

در مرحلــه اول فعالیــت هایــی کــه در ســامانه ثبــت مــی
شــوند ابتــدا توســط کارشناســان ســتادی در اســتان تاییــد
اولیــه شــده و توســط کارشناســان ســتاد کشــور تاییــد
نهایــی مــی گــردد .همچنیــن در راســتای هدایــت گــری
کارشناســانه و نظــارت و بررســی پــاره ای از اطالعــات ثبــت
شــده در ســامانه ،مدیریــت رویــداد ملــی فهمــا از طریق راه
انــدازی مرکــز کنتــرل و پایــش فعالیــت هــا ی تاییــد شــده
را راســتی آزمایــی مینمایــد .در نهایــت ارزیابــی فعالیــت هــا
براســاس برآینــد امتیــاز کســب شــده در ســامانه و کیفیــت
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فعالیــت در میــدان عمــل صــورت مــی گیــرد.
کانون های فرهنگی هنری مساجد در رویداد فهما
از چه امکانات و تسهیالتی بهره مند خواهند شد؟

کانــون هــا مــی تواننــد متناســب بــا امتیــاز خــود در رویــداد
فهمــا از خدمــات و تســهیالت ذیــل در دو ســطح کشــوری
و اســتانی بهــره منــد گردنــد.
خدمات علمی -آموزشی:
شــامل دوره هــای آموزشــی معتبــر علمــی  ،اســتفاده از
پــارک هــای علــم و فنــاوری ،اســتفاده از مراکــز رشــد،
اســتفاده از کتابخانــه هــا و مراکــز علمــی دانشــگاهی،
اشــتراک مجــات علمــی ،زمینــه ســازی حضــور در
پژوهشــگاههای علمــی و...
خدمات اردویی  ،گردشگری:
اســکان در اماکــن اقامتــی در شــهرهای زیارتــی ،ســیاحتی،
انــواع تخفیــف هــای پــارک هــا و اماکــن تفریحــی ،بازدیــد
رایــگان از اماکــن و ابنیــه تاریخــی ،مــوزه هــاو ، ...تهیــه
بلیــط انــواع تئاتــر هــا ،فیلــم هــای ســینمایی و ...
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خدمات مالی:
سرانه های کانونی ،کارت های اعتباری و ...
تجهیــزات مشــارکتی :ســخت افــزار هــای فرهنگــی و
هنــری( سیســتم کامپیوتــر ،دوربیــن عکاســی ،فیلمبــرداری،
میــز ،قفســه کتــاب ،ملزومــات اداری ،لــوازم تحریــری و) ...
نــرم افزارهــای فرهنگــی
خدمات تبلیغی
اســتفاده از تمــام ظرفیــت هــای ســتاد بــرای معرفــی
کانونهــا در زمینــه هــای مختلــف( شــبکه هــای خبــری و
رســانه هــای تصویــری  ،خبرگــزاری هــا ،مجــات تبلیغــی،
بولتــن هــا ،نماهنــگ هــا و...
خدمات ورزشی
اســتفاده از انــواع ســالن هــای ورزشــی( فوتســال ،والیبــال،
کاراتــه ،کشــتی) اســتخر شــنا و ...
خدمات فرهنگی
اهــدای کتــاب ،اســتفاده از کتابخانــه هــا ،حضــور و کمــک
در برگــزاری انــواع نمایشــگاه هــا ،انــواع تخفیــف هــا در
چــاپ بنــر و پارچــه و...
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خدمات هنری
امــکان برگــزاری و اســتفاده از انــواع آمــوزش هــای هنــری
معتبــر علمــی ،عرضــه و معرفــی تولیــدات هنــری کانــون
هــا و...
خدمــات پشــتیبانی :اســتفاده از ســالن هــای همایــش
در ســطوح مختلــف (ملــی ،اســتانی) ،کمــک در تهیــه و
تمهیــدات الزم بــرای برگــزاری برنامــه هــا
بــه عبــارت دیگــر هــر کانونــی کــه بیشــترین فعالیــت و
تراکنــش را داشــته باشــد از حمایتهــا و تســهیالت
مضاعفــی برخــوردار میشــود.
کمیته های تدوین سیاست های
رویداد فهما کدامند ؟
کمیته محتوایی

ایــن کمیتــه بــا محوریــت معاونــت فرهنگــی هنــری
تشــکیل شــده و بررســی محتوایــی شــاخص هــای مصــوب
ســال  98و ارائــه پیشــنهادات اصالحــی و تکمیلــی ،تبییــن
طــرح فهمــا ،برگــزاری جلســات هــم اندیشــی بــا حضــور
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نخبــگان ،دانشــگاهی،طراحی و تولیــد بســته هــای آموزشــی
محتوایــی و اصالحــی ،بررســی آثــار و شــاخص هــای
کیفــی ،تشــکیل هیئــت هــای داوری و انتخــاب نهایــی ...
از جملــه وظایــف ایــن کمیتــه مــی باشــد.
کمیته تدوین شاخص ها و فرآیندها

ایــن کمیتــه بــا محوریــت اداره کل برنامــه ریــزی و ارزیابــی
عملکــرد تشــکیل شــده و از وظایــف آن تهیــه و تدویــن
شــاخص هــای ارزیابــی کانــون هــاو ســتاد هــای اســتانی
بــه همــراه فــرم و فرآیندهــا ،امتیــازات و نحــوه کســب آن
و رتبــه بنــدی آن از وظایفــی اســت کــه بــر عهــده ایــن
کمیتــه مــی باشــد.
کمیته پشتیبانی و فنی

ایــن کمیتــه بــا محوریــت معاونــت پشــتیبانی و توســعه منابع
تشــکیل شــده و از وظایــف آن پیــاده ســازی فــرم و فرآینــد
شــاخص هــای ارزیابــی در ســامانه بچــه هــای مســجد،
انعقــاد قراردادهــای مرتبــط جهــت تهیــه زیرســاخت هــای
الزم ،پشــتیبانی و حمایــت از کلیــه امــور فهمــا وظایفــی
اســت کــه بــر عهــده ایــن کمیتــه مــی باشــد.
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کمیته پایش و کنترل

ایــن کمیتــه بــا محوریــت معاونــت ســاماندهی و شــبکه
ســازی تشــکیل شــده و از جملــه وظایــف آن صــدور و ابــاغ
کلیــه احــکام رابطیــن فهمــا و مدیریــت بــر عملکــرد آنــان
در طــرح فهمــا در ســطوح مختلــف ،رصــد و بهبــود روش
هــا ،راســتی آزمایــی داده هــا و اطالعــات از طریــق مرکــز
ارتباطــات فهمــا ،تهیــه و تنظیــم گــزارش هــای نوبــه ای
آمــار و اطالعــات بــه بــرای بهــره بــرداری کمیتــه هــا،
رابطیــن ،مدیــران و مراجــع ذی ربــط مــی باشــد.
کمیته ارتباطات و اطالع رسانی

ایــن کمیتــه بــا محوریــت اداره کل هماهنگــی امــور ســتادی
و ریاســت در ســتاد تشــکیل شــده و از وظایــف آن تشــکیل
ســتاد خبــری فهمــا و ارتبــاط بــا رســانه ملــی ،تولیــد
انتشــارات وب کلیــپ ،پوســتر و ســایر اقــام بــرای توصیــف
و تبلیــغ طــرح ،انعــکاس اخبــار و گــزارش هــای تولیــدی
مــی باشــد.
کمیته هماهنگی استان ها

ایــن کمیتــه بــا محوریــت اداره کل حقوقــی و امــور اســتان
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هــا تشــکیل شــده و وظیفــه آن ارائــه بســته پیشــنهادی در
راســتای بهــره گیــری از ظرفیــت هــای موجــود از ســطح
اســتان هــا ،ســایر نهادهــا ،ســازمان هــا و تشــکیل
گردهمایــی مدیــران و کارکنــان ســتاد هــای و
شــوراهای هماهنگــی کانــون هــای فرهنگــی هنــری
مســاجد مــی باشــد.
رابطین رویداد فهما با کانون های فرهنگی هنری
مساجد چه کسانی هستند؟

بــه منظــور تقویــت شــبکه کانــون هــای فرهنگــی هنــری
مســاجد در تحقــق رویــداد فهمــا رابطینــی در ســطوح
مختلــف بــه شــرح ذیــل مشــخص شــده انــد کــه وظیفــه
آن هــا اطــاع رســانی ،آمــوزش و هدایــت گــری کانــون
هــای زیرمجموعــه مــی باشــد:
رابطین استانی

کارشناســان و مدیــران حــوزه هــای ســتادی مــی باشــند
کــه بــا نظــر معاونیــن محتــرم آن حــوزه بــرای ارتبــاط بــا
رابطیــن شهرســتانی یــک اســتان انتخــاب شــده انــد.
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رابطین شهرستانی

کارشناســان اســتانی هســتند کــه بــا نظــر مدیــر محتــرم
ســتاد اســتان رابــط بیــن ســتاد کشــور و رابطیــن کانونــی
یــک یــا چنــد شهرســتان مــی باشــند.
رابطین کانونی

مدیــران مســئول کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد
هســتند کــه بــا نظــر ســتاد اســتان توانایــی ارتبــاط بــا حــدود
 25کانــون مجــاور خــود را دارنــد و در واقــع پــل ارتباطــی
بیــن مدیــران کانــون زیــر مجموعــه بــا رابطیــن کانونــی و
ســتادهای اســتانی مــی باشــند.
برگزیدگان رویداد فهما چه کسانی هستند؟
الف) پایتخت فهما:

بــا توجــه بــه عملکــرد کانــون هــا و ســتادهای هماهنگــی
کانونهــای فرهنگــی هنــری مســاجد اســتان ها ،ســه اســتان
بــه عنــوان نامــزد پایتخــت فهمــا معرفــی شــده و از بیــن آن
هــا پایتخــت فهمــا انتخــاب مــی شــود.
ب) استان ها:
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از اســتان هایــی کــه بیشــترین امتیــاز را در 8شــاخص
اصلــی کســب نماینــد بــه عنــوان اســتان برتــر آن شــاخص
تقدیــر بــه عمــل مــی آیــد( .مثــال :اســتان برتــر در ارتقــا
فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی)

ج) کانون ها:

از بیــن کانــون هــای سراســر کشــور  180کانــون برتــر کــه
در هــر یــک عناویــن زیــر هــم امتیــاز بیشــتر را کســب
نمــوده انــد در ســه رده کانــون برتــر ،کانــون شایســته تقدیــر
ویــژه و کانــون شایســته تقدیــر شناســایی شــده و از آن
هــا تقدیــر بــه عمــل خواهــد آمــد( .مثــال :کانــون برتــر در
شــاخص شــنبه هــای کتــاب)
عناوین قابل تقدیر:

.1ترویــج و توســعه فرهنــگ نماز.2،امــر بــه معــروف
و نهــی از منکــر.3 ،جــذب عضــو و ارکان کانــون .4 ،
تولیــد آثــار ســرود کانــون  .5تولیــد آثــار تئاتــر کانــون ،
 .6تولیــد آثــار فیلــم کانــون  .7 ،اجــرای طــرح شــنبه هــای
کتــاب .8 ،مدهامتــان.9 ،اوقــات فراغــت .10 ،فعالیــت
هــای فرهنگــی هنــری اربعیــن .11 ،دهــه کرامــت.12،
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دهــه والیــت.13 ،دهــه فجــر.14 ،گفتمــان ســازی شــعار
ســال.15 ،تولیــدات فضــای مجــازی.16 ،آمــوزش.17 ،ایثــار
وشــهادت.18 ،طــرح هــا و ایــده ها(ســحاب)
 1000 -4کانــون کــه بیشــترین میانگیــن امتیــاز را در فهمــا
کســب کــرده انــد ،مــورد حمایــت ویــژه قــرار مــی گیرنــد.
د) رابطین کانونی:

 -5شــبکه رابطیــن کانونــی برتــر در هــر اســتان بــه نحــو
شایســته ای مــورد تقدیــر قــرار مــی گیرنــد.
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با توجه به آغاز فرآیند پیاده سازی رویداد فهما در سال
 ،1398بدون شک نظرات ارزشمند شما می تواند ما را
در تقویت و شکوفایی هر چه بیشتر این رویداد مهم یاری
نماید.
از این رو خواهشمند است نظرات  ،پیشنهادات و انتقادات
خود را به رایانه نامه ما به آدرس
 info@bachehayemasjed.irارسال فرمایید.
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