
 

 
 

1 

 

 

 عنوان:

 طرح ملی فهماپیش نویس 

 ی کانونفعالیت هاو کیفی سازی  بندی  دسته  فاز دوم:

 های فرهنگی هنری مساجد کشور 

 

 معاونت فرهنگی هنری

 1399بهار

 21/03/1399 -هفتم  ویرایش

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2 

 

 

 فهرست 

  .................................................................................................................................................................................................. مقدمه

  .......................................................................................................................................................................................... بیان مسأله

  .................................................................................................................................................................................. ضرورت واهمیت

  ..................................................................................................................................................................................................اهداف

  ...................................................................................................................................................................................... روش  تحقیق

  ................................................................................................................................................................................................ پیشینه

  ............................................................................................................................................................................................... یافته ها

  ................................................................................................................................................................................................ الزامات

  ............................................................................................................................................................................................اشیوه اجر

  ........................................................................................................................................................................................ نتیجه گیری

  ................................................................................................................................................................................................... منابع

 

 

  



 

 
 

3 

 

كار فرهنگي بايد هوشمندانه باشد؛ برف انبار نمي شود. انبوه كار فرهنگي مهم نيست؛ بلكه انتظام كار فرهنگي، چيده شدن، گزيده "

ي چه هدفي انجام مي اصالً كار فرهنگي را براشدن و هر كاري در جاي خود قرار داشتن، مهم است كه بايد هوشمندانه باشد. بايد روشن باشد كه 

. بعد هم توجه كنيم كه كار، واقعاً ناظر به آن هدف و متّجه به آن جهت باشد. اين نشانه كار فرهنگي درست است. اين شرط اول است كه دهيم

 ".9/7/75كار، هوشمندانه انتخاب شود. 

 ) بیان کلی نمای طرح(مقدمه

سااجد ا  مراكز توانمند برا كانون ساتنهاي فرهنگي هنري م ساالمي ايران ه صاي  انقالب ا شاراي  و  هموارهد كه ي تحقق اهداف ا مطابق با 

ساي و اا اا نيا هاي فرهنگي جامعه، ضاااا   مان و برر ضاور مطلوب و ابر بخش كانون اقت ساالمي بوده اند. ا ساا نده در جامعه ا هاي  ايفاگر نقش 

سااجد، صاه هاي مختل  بافرهنگي هنري در عر ساته ب اور  خود جو محوريت م ساتعدادهاي ناب انقالبي،ش و برخا مبين  ا  انگيزه هاي متعهد و ا

 قابليت است. سرشار ا كاركردهاي مفيد و چند منظوره با اين ساختار تشكيالتي منسجم و 

سااا نده و موبر اين كانون نظام  الب درمنويا  رهبر معظم انق و منبعث ا  تدابير و  ها با اتكال به اتطاف اليتناهي اتهي ماا اا  فعاتيت 

 قرآني است. به اهتزا  در آوردن پيام رهايي بخش اسالم ناب محمدي و گسترش فرهنگ در او ه ي فرهنگي و هنري، ،مقدس جمهوري اسالمي

ساط  تابيربا اين نگاه  ضاري  تكیير افزايش  ساالمي، تقويت انگيز و  شاار مختل  جامعه ا ساا نده بر اق شاي فعاتيت هاي  ساجام بخ ه ها، ان

با فراهم نمودن بسترهاي مناس  در قات  تشك  هاي مردمي متناس  با نيا هاي جامعه و ا   با رويكرد ي عاتمانه، خردمندانه و دين مدار فرهنگي

 فرهنگي هنري مساجد قرار دارد. همواره در دستور كار ستاد كانونهاي سويي ديگر فراهم نمودن بسترهاي توانمندي و ايجاد هم گرايي،

سا   ابتدا به بي در اين پژوهش ضارور ، اهميت و اهداف هويت بخشاي به كانون و فعاتيت هاي آن مي پردا يم .  ان كلياتي در خ او  

سات را ا  نظر مي گمرانيم و در شاده ا شاي به فعاتيت هاي فرهنگي انجام  شاينه فعاتيت هايي كه در خ او  هويت بخ ساوم پي چگونگي  به بخش 

 اجراي طرح مي پردا يم.

 

 ی فعالیتی کانون ها ی فرهنگی هنری مساجد کشور ها بیانیه ارزش

 هماهنگ كانون هاي فرهنگي هنري ساراسار كشاور با اداكیر تالش و توان خود تمام اسات ال م كههساتند   اسااساي ار ش ها، گزاره هاي 

سااس هاار ش اين. باشاند آنها به پايبند و ملتزم مديران كانون ها همه و بوده آنها با صالي ا  عليه و ) اكرم پيامبر سانت و كريم قرآن يهاآمو ه برا

 و( ره) خميني امام اضار  اساالمي انقالب كبير رهبر رهنمودهاي ايران، اساالمي جمهوري اسااساي قانون ،(اتساالمعليهم) بيت اه  اضارا  و( آته

 د ا :و عبارتن شده تدوين و تهيه سند تحول كلي هايسياست و اساسنامه ستاد و رهبري معظم مقام

 اسالم مكت  در جامعه و فرد پيوستگي و آخر  و دنيا آميختگي مظهر عنوان به مسجد به توجه .1

 اسالمي طرا  مسجد تحقق اساسي راهبرد عنوان به مسجد معنوي عمران به توجه .2

  اسالمي نوين تمدن گيري شك  به نقش مسجد در توجه .3

  جدمس بستر در انقالبي و مومن نيروهاي سا ي كادر و تربيت .4

  بسيج اعضاي و مسئوتين همچنين جماعا  و جمعه محترم اامه با تعام  .5
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 1مندرج در اسناد باالدستي قانوني تكاتي  تحقق به اهتمام .6

 با توجه به: اتسالم عليهم بيت اه  و قرآن معارف ترويج .7

 مطلوب كيفيت با نما  اقامهاايا و  ✓

 منكر ا  نهي و معروف به امر فرهنگ ✓

 جمعيت(، اجاب و عفاف  ن، جايگاه تبيين ده)خانوا نهاد تقويت  ✓

 فرهنگ ايیار و شهاد  ✓

  ايراني اسالمي  ندگي سبک ترويج ✓

 

 كتابخانه و كتاب به دسترسي سهوتت مفيد، مطاتعه نهضت گسترش .8

 مساجد به جوانان و نوجوانان اداكیري جمب براي مسجد هاي جاذبه تقويت .9

 ها فعاتيت و ها برنامه در جوان نس  نيا هاي ديني و و اعتقادي شبها  و مطاتبا  به پاسخگويي و  مان مقتضيا  رعايت .10

 مسجدي هنري و فرهنگي مح وال  توتيدكنندگان و محققان نوآوران، هنرمندان،آبار  ا  معنوي و مادي امايت .11

  فناوري و علمي اجتماعي، هنري، فرهنگي، هاي  مينه در سا نده محتواي توتيد .12

 هنري فرهنگي فاخر و ار شي كاالهاي و مح وال  هدفمند م رف و تو يع يد،توت شبكه ارتقاء و توسعه .13

 و...  .14

 

 )وضعیت موجود(بیان مسأله

ساا مان ها در او ه ساياري ا  افراد، نهادها و  ساي در كار فرهنگي دغدغه مند  ب ساا سااا  ا ساتند و به فعاتيت مي پردا ند. عدم توجه به م ه

 ل  اين فعاتيت ها يا به نتيجه نرسند يا با دهي مورد انتظار را نداشته باشند.كار فرهنگي و تشكيالتي باعث شده كه اغ

سات. دساته بندي و  صالي برنامه ريزي فرهنگي دساته بندييكي ا  موتفه هاي ا ساجام فعاتيت ها ا شاود هر فرد در يک  درساتان باعث مي 

افكار و اذهان را هم  مورد نظر جانمايي كند. دساته بندي، اهداف ساا مان ساا مان جايگاه خود و فعاتيتش را بشاناساد و بتواند خود را در نقشاه راه و

 جهت و اعضا را هم آهنگ مي كند و باعث منظم انديشي و انتظام رفتار مي شود.

سااجد با بيش  ساتاد كانون هاي فرهنگي و هنري م ساته بندي  25000ا  براي برنامه ريزي در  ا  فعاتيت ها بيش  كانون نيا  به انتظام ود

 د.پيش ا  مي شو

ساجام ، فا  دوم طرح ملي فه شافتگي ، موا ي كاري و عدم ان ما ساتاد كانون هاي مسااجد، براي افزايش كارآمدي كانون ها و جلوگيري ا  آ

 و انسجام فعاتيت ها اجرا خواهد كرد، مساا  پيش روي طرح به شرح ذي  است: را با عنوان دسته بندي 

 در راستاي بهبود وضع موجود كانون ها مي كند؟يت ها چه كمكي و انسجام فعات دسته بندي -1

 موبر كند؟ مي تواند شبكه كانون هاي فرهنگي هنري را جريان سا  وچگونه  دسته بندي فعاتيت ها  -2
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 چگونه كانون ها را به تشكلي اتگو بدل خواهد كرد؟ها و انسجام فعاتيت  دسته بندي -3

 هموار خواهد كرد؟ ر استقرار فهما را در آيندهانسجام فعاتيت ها چگونه مسي -4

 

 (بپردازیم؟این موضوع  )چرا باید به ضرورت و اهمیت

گي هنري و آغا  فعاتيت آن در سط  مساجد كشور مي گمرد اگر فعاتيت ستاد را در نزديک به سي سال ا  تاسي  ستاد كانون هاي فرهن

ساي قرار دهيم و در او دو ساي  كانون ها را تحان نماييمبخش كمي و كيفي مورد برر شااخ  تا ساي   . ه كمي  هزار كانون و ببت  25ساتادباتا

سات.بيش ا  دو ميليون عضاو و بيش ا  يک ميليون فعاتيت،گامي موبر و  شاته ا شات  قاب  تام  بردا ساي فعاتيت ها مارا بر آن دا در  مينه كيفي، برر

شاد و تعاتي كانون ها مورد مداقه ساتاي ر شامگيري در  .قرار دهيم تا طراي را در را ساتره فعاتيت كانون ها، آنها مي توانند تابيرا  چ باتوجه به گ

اسات فعاتيت كانون ها به صاور  عمومي و در برشاي ا   مان تحت عنوان كانون ساط  فعاتيت هاي فرهنگي هنري جامعه داشاته باشاند آنچه مسالم 

شااد و در  ها و اقداما ِ علت پراكندگي فعاتيت ههاي ويژه انجام مي گرفت كه اتبته ب صاا  ن شاام گيري اا گاها جزيره اي كانون، موفقيت هاي چ

ساط  كيف ساتاي بهبود  شاخ اي مطرح نبود در را شااخ  هاي م ساي كانون ها،  ساال برر  98ي فعاتيت كانون ها اجراي فا  اول طرح ملي فهما در 

ساتر فعاتيت كانون ها و ميزان توانمندي هاي آنها را اا اا و مورد ار يا ساال جاري در قات   در ادامه روند تكاملي طرح ملي فهما. بي قرار دادب در 

كانون ها عالوه برانجام فعاتيت هاي عمومي كه رساتت ذاتي فعاتيت  فا دوم اجراي طرح )گونه بندي و انسجام بخشي فعاتيت ها( ت ميم براين شد

بيش ا   ها  ميزان ابر بخشاي آن كنند سااماندهي را خود هاي فعاتيت ي ا اتخو دساته هاي   گونه در كانون هاهنگامي كه  .باشاد مي  هاي مساجد

سات كه ب ساي فعاتي ه ماني ا شااخ  هاي اعالصاور  عمومي فعاتيت مي كردند و همچنين امكان برر ساتاد بيش ا  پيش مورد ت ها در قات   مي 

اي بيشاتري با توجه به تخ ا  و نيا  كانون ها شاته و امايت هبركانون ها دا ترنظار  دقيقه قرار ميگيرد همچنين ساتاد هماهنگي مي تواند توج

 د:به طور كلي ضرور  اجراي طرح در موارد ذي  خالصه مي شو.ا  انها داشته باشد

 فعاتيت ها انسجام  انتظام و1.

 ظرفيت سا ي مناس  در كانون ها در راستاي فعاتيت خالقانه و نوآورانه-2

 خ  ي شدن انهاافزايش ابر بخشي فعاتيت ها با ت-3

 جهت دهي فعاتيت ها همسو با سند تحول-4

 تقويت نقش نظارتي ستاد با تعيين شاخ  هاي كاربردي-5

 رصه فعاتيت هاي خا هويت بخشي به كانون ها در ع -6

 (هستیم ) از اجرای این طرح دنبال چه چیزیاهداف

 و اداري  شي، ماتي فرهنگي، آموو  ير ساخت هاي   ريزيبهسا ي و تحول در نظام برنامه  -1

 مساجد فرهنگي هنري كانون هاي  ارتقاي ابربخشي و افزايش كارايي در نظام فعاتيت  -2

 هاي فرهنگي و هنريهاي كيفي براي ار يابي فعاتيتشاخ استانداردسا ي و تدوين   -3

 هاي فرهنگي هنريافزايش ميزان مشاركت كانون ها در فعاتيت   -4

  ي و پژوهشيباط سا مان يافته با مراكز علمبستر سا ي مناس  در راستاي ارت -5
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 ستاد  هاي درون و برونفيتبا اتكا به ظر فرهنگ و هنر و پيشكسوتان متخ  يننخبگان،بسترسا ي براي اضور فعال   -6

 ها و براساس رويكرد رقابتيمبتني بر شايستگي يامايت هاي سا ي نظامبهينه  -7

 فرهنگي هنري نظام خالقيت و نوآوري در فعاتيت هاي  تقويت -8

 ارائه این طرح از چه روشی استفاده شده است؟( در) روش تحقیق

اين داده ها ا  طريق فرم ها و فرآيندهاي موجود در سامانه بچه هاي ميداني استفاده شده است. اين تحقيق ا  روش تحلي  داده هاي در  

 مسجد در فا  اول طرح فهما جمع آوري شده است.

 مشابه در ستاد، کشور و بین الملل( فعالیت های)اشاره به پیشینه طرح

صال ساته بندي يكي ا  موتفه هاي ا شادند ساا ي  ي  براي تخ ا اي  سات.فعاتيت ها در او ه هاي مختل   و كيفي  ساا مان  ا براي میال 

در پنج او ه اصالي ي خود را فعاتيت هاش فراگير و دساتيابي به اين اهداف، علمي آمو شاي و فرهنگي يونساكو در راساتاي ايجاد فرهنگ صال  و دان

بدون توجه به بوم كشاور ها ارااه اغل  اين دساته بندي ها  لوم اجتماعي، فرهنگ و ارتباطا .تقسايم نموده كه عبارتند ا  : آمو ش، علوم طبيعي، ع

 شده است.

سا شاخ  گامي موبر در را ضاوعا  م ساا ي فعاتيت مدارس در مو شاور ها با تخ ا اي   شاي، ك شاتر آمو ش و در او ه نظام آمو  تاي  كارآمدي بي

 توانمند سا ي دانش آمو ان برداشته اند.

موضاو   23كانون هاي تخ ا اي با 1386د تخ ا اي ساا ي فعاتيت ها  ا  ساال مجموعه ساتاد كانون هاي فرهنگي و هنري مسااجد هم با رويكردر 

شامندي را رقم  دند اما پراكندگي اگر چه اين كانون ها شاك  گرفت.  ساجام فعاتيت  ، اقداما  ار  ساا ي و عدم ان ساطحي نگري و عدم كيفي  ها، 

 .ضع  اين كانون ها به شمار مي رودا  مهمترين نقاط  تيت ها عمق بخشي به فعا

 ) به تعریف کلمات کلیدی طرح می پردازد(تعاریف

  :فهما

 رقابت و فعاتيت محي  ايجاد و بخشاي ، انگيزه امساجان و هماهنگي، ارتقا و بندي ساط  اشاترا  محتوا، ، شادن ديده مشااركت، براي اسات رويدادي

سااجد هنري فرهنگي هاي كانون سااتم براي شاور م سار ك ضاايي كاركردهاي مقدورا  محلي، و ها قابليت شاراي ، به توجه با كه سارا فعاتيت  و اقت

سااتفاده خودجوش و هاي سااانه نوين، هاي فناوري ا  هدفمند ا شااد و مراكز ها ر سااالمي جمب انقالب دوم مگا در و شااده طرااي ر  اداكیري ا

 . همراه دارد به را جوانان و نوجوانان كودكان،

 گونه 

 گونه مفهومي كلي است كه عهده دار معرفي و سا ماندهي عناصر و پديده هاي مشابه در دسته ها  است. 

 دسته بندی: 

 دسته بندی می گویند.ی و دسترسی را با هدف انتظام و سهولت در شناسای مفهوم کلی یک  ءکنار هم قرار دادن اجزا

 فعالیت ها

 عمومی های فعالیت
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ساجد به شاود كه  مخاط  آن همه اهاتي مح   برنامه هاي جاري كانون در م سان با هراطالق مي  سايت،  ساتند.تح ايال  و  جن  )مانند ه

 تالو  نور، نما جماعت و ...(

 : کیفی فعالیت های  

سو  موضووی ممخو  شوو  که با به فعالیت هایی از کانون  اطالق می  ضوو    با بره  ییه   مجریان ممت صو ، تو ازمابزارمومقالبمهایم ر آن مو

ایاان )سون، نسسویت، تیالویالش، ش  ، لاه انعیا.ی(((ا  ارن  انهاش      ارت ا  یکمویژگ ممخوتر بها  یه هی از مخاطبین مسود  که د ال    موردمنیاز

 کس (  نبال میهنریمازمپیشمتعیینمشدهمومبارویکردمفرهنگ م کیف ماهداف مکم مورا  ر موضو  فعالیت با 

 

 )تجزیه و تحلیل(یافته ها 

 8با طرااي فرم ها و فرآيندهاي فعاتيت كانون هاي فرهنگي هنري مساجد را در  1398ستاد كانون هاي فرهنگي هنري مساجد در سال 

 اين رويداد ملي شركت كردند.نفر ا  مديران كانون ها، در  20000ا  شاخ  فرعي جمع آوري و ار يابي نمود. بيش  32شاخ  اصلي و 

*** 

ساااس آن چه تا كنون به آن پرداخته ايم،  سااتعداد و توانمندي را ا   دوم طرح ملي  در فا بر ا شااترين ا فرهنگي هنري بخش هايي كه بي

تامين اهداف و وظاي  اين دساته بندي جايگاه قاب  توجهي در  خود نشاان داده اند دساته بندي شاده و متناسا  با آن امايت و توانمند مي شاوند.

 انوا  ميان در بخش انگيزه و رقابتي فضااي ايجاد. داشات خواهد فرهنگي هاي كانون عملكرد و توانايي و توساعه در  ساتاد كانون هاي مسااجد كشاور

ساته در ها فعاتيت شاد مي ها كانون فعاتيتي كاتبد به اي تا ه جان مختل  هاي بندي د ساته.بخ  مي كمک ها كانون ساتاد به هاي فعاتيت بندي د

ساتعداد  مينه در  ا:ت كند ساتفاده و كمتر هزينه صارف با و شاده متمركز خود ا سات ا شاند موبر و كارآمد خود توان و منابع ا  در  اتزاما  و ها نيا .با

ساايي تر دقيق و بهتر كانونها هري فرهنگي هاي برنامه  براي  تخ ا اي تجربيا  كسا  ضامن.برساد م ارف به تر مشاخ  و تر ساريع و شاده شانا

شان تري پيش رو دارند.ديگ و خود ساير رو شااء ابر گماري خواهند بود.براي ادامه اركت خود م ساته نظام طرااي در كالن اهداف  ر كانون ها من  د

 توانمند ها امكان كانون تخ ااي هاي توانمندي به جهتو با ساااتم رقابت ايجاد و انگيزه افزايش فهما هنري فرهنگي هاي كانون هاي فعاتيت بندي

ساتعداد ميزان و تخ ا   تخ اي  هدفمند بودجه با توجه به نون هاكا تخ ا اي ساا ي  دساته  كشاور ك  در هنري فرهنگي هاي فعاتيت كردن ا

 وان كرد.عنو  ارااه متنوعي موارد در توان مي را فرهنگي هاي فعاتيت هاي بندي

سااجد  خ او باتوجه به آن چه در  ساابقه آن در كانون هاي م ساته بندي و  شاد، توجه به موارد و فا  اول فهما ضارور  و اهميت د گفته 

 ذي  در دسته بندي ضروري است.

 توجه به اسناد باالدستی -1

ن نوكاتالش در جهت تخ ا اي شادن "در بند هفت اسااسانامه ساتاد كانون هاي فرهنگي هنري مسااجد) وظاي  و اختيارا (  آمده اسات  

سااجد. سااجد هنري فرهنگي هاي كانون  هماهنگي ساتاد راهبردي تحول ساندهمچنين در و  " ها  و كتابخانه هاي م سائله ا  براي  م  م

: قات  3 در ها كانون( ساا ي¬تخ ا اي)بندي¬گونه ساياسات "محلي اجتماعي نيا هاي به توجهي كم و ها¬كانون اي¬كليشاه فعاتيتهاي"

شانهاد را(   مجا ي فعاتيتهاي. 3  ادبي و هنري هاي فعاتيت. 2 ، عياجتما فرهنگي فعاتيتهاي) .  سات اين ذي  اقداما  و نموده پي   را سايا
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 اصالح و  ها¬كانون جديد تخ  ي موضوعا  محور بر آمو شي هاي¬دوره اجراي و طرااي  بندي،¬گونه اجراي فرآيند تمهيد و طرااي

 .است كرده مشخ  را مربوطه هاي معاونت ا  مجدد هاي¬كانون تمديد وهحن و جديد هاي¬كانون تأسي  مجو  اعطاي سا وكار

 توجه به هویت مسجد  -2

 .نوعي ا  دسته بندي در كانون ها مورد پميرش قرار مي گيرد كه با هويت مسجد و ادبيا  به كار رفته در آن مأنوس باشد

 

  گستره فعالیت های کانون هاو  نوع توجه به -3

 

 دسته بندی ذیل پیشنهاد می شود.شده فته ه اصول گبا توجه ب

 

 

 شبستان

 دروا ههريک ا  اين عرصه ها)فرهنگ، هنر، نوآوري( به بنايي مستحكم مي ماند كه مي تواند ا  آن جهت است كه  گونه ها به شبستان گمارينام  

شاودورود به مهندساي ف ه ملكو  ات اال با خدا. در واقع شابساتان اوتين ، نقطه ات اال دنيا به آخر  و گمر ا   ندگي مادي برهنگي مساجد قلمداد 

 اضور مأموم در مسجد است، كه ا  يک سو نظر به آبادي دنيا دارد و ا  ديگر سو نظر به عمران آخر . مكان

عرصه های کالن و ذاتی فعالیت کانون ها)فرهنگ، هنر و نوآوری( هستند که معرف گونه)تخصص( کانون در واقع شبستان ها 

 لیت های آن را دسته بندی می کند. بوده و فعا

 اصول حاکم بر شبستان ها 

 كليه فعاتيت هاي شبستان  با هماهنگي كام   امام جماعت و ذي  نظر مدير كانون انجام مي شود. -1

 نافي فعاتيت هاي عمومي كانون نمي باشد.فعاتيت تخ  ي هر كانون در هرشبستان  -2

 ي يک شبستان فعاتيت كند.مي تواند به صور  تخ  ي در رواق ها هر كانون باتوجه به توانمندي خود -3

 كانون هاي فرهنگي و هنري  تنها در رواق هاي مربوط به شبستاني كه انتخاب كرده اند ار يابي مي شوند. -4

شااد: ا  جملهفعاتيت عمومي به آن بخش ا  فع -4 سااجد با شااود كه برنامه هاي ذاتي و جاري م تالو  نور،  اتيت هاي كانون اطالق مي 

 نما جماعت و ...(

 

 

 رواق

سوعان ها  رواق شوب سوعه  یی   سوعس ب الوی با  ه الو خو  ،  بها  اندام فعالیت تخ ضوو مم سود    مو را با ادیا  کارکه ها  فههسگی هسه  آن  که ر نق م

 س (ر.ایت ا لویت ها   میله    تهبیت نیه   انسانی معخالص هیها  با تولی  میالوالش فههسگی هسه   نبال می ک
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ساتقالل عم  دارند؛  در واقع نقش آفريني در سايماي كلي هر  ”ها “رواقرواق ها در عين پيوساتگي ا سات. دتي  اين نام گماري  ”شابساتان“معرف  ا

 ي متعدد  قرآني، آمو شي، اقت ادي، اجتماعي و ... در رواق هاي مسجد بر مي گردد.به سابقه انجام  فعاتيت ها

 نام گذاری رواق ها 

صاد باتوجه  ساجد در فا  اول فهما و انطباق آن با مأموريت به ر ساامانه بچه هاي م شاده در  سااس اطالعا  ببت  و پايش فعاتيت هاي كانون ها بر ا

 ده فعاتيت كانون ها در موضوعا  ذي  خالصه مي گردد:هاي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد عم

سااااناه اي، فعااتيات اجتمااعي، فعااتيافعااتيات هااي قرآن وعتر ، فعااتيات هااي كتااب و كتاابخواني، ف سااارود، عااتيات علمي، فعااتيات هاا ر ت هااي هنري)

 ( فعاتيت هاي كارآفريني و فعاتيت هاي فن آوري ديجيتال.تجسمي، ادبينمايش، فيلم، 

 توجه به آن چه گفته شده است دسته بندي ذي  پيشنهادي مي شود:با 

  :شبستان فرهنگ

پنج  ذیلرا که معرف گونه)تخصص( کانون بوده و فعالیت های آن ت  اسنون ها گی کافرهن هایعرصه ی کالن و ذاتی فعالیت

فعالیت کانون ها با رویکرد   بت گزارشمحل ث در سامانه فهما. رواق نور، دانش، کتاب، همدلی و رسانه دسته بندی می نماید

ارتباطات،  -اندوزی،کتابخوانی،اطالع رسانی علم-فرهنگی اجتماعی در موضوع قرآن و عترت، اخالق، عقاید، علم و علم آموزی

 دانش همدلی، کتاب و رسانه می باشد. مواسات،تکریم،سالمت های اجتماعی ذیل عناوین رواق های نور،

 شبستان هنر

کالن و ذاتی فعالیتهای هنری کانون ها است که معرف گونه)تخصص( کانون بوده و فعالیت های آن را ذیل پنج رواق عرصه ی 

 محل ثبت گزارش فعالیت های کانون با رویکرد هنریدر واقع  سرود، نمایش، فیلم، ترنج، قلم دسته بندی می نماید.

 ی باشد. در موضوعات قرآنی ، ارزشی و مناسبت های ملی و مذهبی م

 شبستان نوآوری

عرصه ی کالن و ذاتی فعالیتهای نوآورانه  کانون ها است که معرف گونه)تخصص( کانون بوده و فعالیت های آن را ذیل دو 

محل ثبت گزارش فعالیت های کانون با رویکرد نوآورانه و خالقانه در در واقع  کارآفرینی و فن آوری دیجیتال دسته بندی می نماید.

 ت تولید، اشتغال، تکنولوژی ارتباطات، اطالعات می باشد. اموضوع

تأیید احراز شرایط و  رواق هایی را برای فعالیت انتخاب می کند. در صورت و امتیاز کسب شده سابقه فعالیتبر اساس  هر کانون

 می شود.ء  مربوطه اعطاکانون  مجوز فعالیت  در رواق  آنسوابق و ظرفیت ها به 

 می شود.و  کیفی سازی  بندی  ؛ دستهفعالیت کانون ها در هر رواق ، گونه )تخصص( کانون شناخته شده پس از ارزیابی  

  انون های جدید التأسیس پس از دریافت مجوز فعالیت عمومی، و شش ماه فعالیت عمومی اجازه انتخاب رواق خواهند داشت.ک
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  د. جدول زیر نمای کلی شبستان و رواق های سامانه فهما می باش

 رواق شبستان ردیف

 

 فرهنگ

 فرهنگی رویکرد با ها کانون فعالیت  محل ثبت گزارش

 و علم عقاید، اخالق، عترت، و قرآن موضوع در اجتماعی

 -رسانی اندوزی،کتابخوانی،اطالع علم-آموزی علم

 ذیل اجتماعی های مواسات،تکریم،سالمت ارتباطات،

 .رسانه و کتاب همدلی، نور،دانش های رواق عناوین

 فعالیت های قالب انواع در اجتماعی سالمت  راهپیمایی،مسابقه ورزشی،خدمات فرهنگی هایی مانندفعالیت  محل ثبت گزارشِ رواق همدلی؛

 هنری فرهنگی های

 فعالیت های مرتبط با علم اندوزی، ترویج علم نافع و نهضت تولید علم . محل ثبت گزارشِ  رواق دانش؛

مدهامتان، تفسیر، حفظ، تالوت نور، روخوانی و روانخوانی، تدبر، مداحی، تواشیح خوانی، فعالیت هایی مانند  زارشِمحل ثبت گ رواق نور؛

 نهی و معروف به امر اخالقی، ترویج نوظهور،مشاوره های عرفان با مقابله ابتهال، مفاهیم، صحیفه سجادیه، نهج البالغه، مهدویت،  سیره اهل بیت،

 اسالمی زندگی منکر، سبک از

شنبه های کتاب، عرضه)فروش( کتاب، فعالیت های کتابخانه  فعالیت های ترویج کتاب و کتابخوانی از جمله محل ثبت گزارشِ رواق کتاب؛

 ای)تبادل کتاب و ...(

، راه اندازی پویش، تولید خبر، تحلیل محتوا، کالس های سواد رسانه ای،انعکاس اخبارمحل ثبت گزارشِ فعالیت هایی از قبیل   رواق رسانه؛

 پادکست

 هنر

 محل ثبت گزارش فعالیت های کانون با رویکرد هنری

در موضوعات قرآنی ، ارزشی و مناسبت های ملی و 

 مذهبی

 محل ثبت گزارشِ فعالیت هایی مانندشرکت در جشنواره ها و سوگواره ها، داستان نویسی،  ی مانندفعالیت هایمحل ثبت گزارشِ  رواق قلم؛

 نوشته، نمایشنامه نویسی.نویسی، دلنویسی، تالیف و گرد آوری کتاب،  خاطره مقاله 

 .کاتوریو...(،کار ی) معرق، قلم زنیدست عیصنا ،یطراح ،ینقاش ک،یگراف ،یسیخوشنو از قبیلمحل ثبت گزارشِ فعالیت هایی  رواق ترنج؛

 .ستانی( فیلم موبایلی، نماهنگ، انیمیشن، فیلم بلندفیلم کوتاه)مستند، دا محل ثبت گزارشِ فعالیت هایی مانند رواق فیلم؛

استندآپ کمدی، عروسکی،  تعزیه، صحنه ای، کاغذی، ،و خیابانی نمایش های میدانی محل ثبت گزارشِ فعالیت هایی مانند رواق نمایش؛

 .پانتومیم

 میدانیهای  سرودشرکت در جشنواره ها، تولید اثر،  محل ثبت گزارشِ فعالیت هایی مانند رواق سرود؛

 نوآوری

نوآورانه محل ثبت گزارش فعالیت های کانون با رویکرد 

 یتکنولوژاشتغال،  د،یتول و خالقانه در موضوعات

 ارتباطات، اطالعات

 خدمات اینترنتی، تولید نرم افزا، ساخت اپلیکیشن های مسجدی. ارائه ی مرتبط با ها تیمحل ثبت گزارشِ فعال رواق فن آوری؛

 شتابدهنده)استارت آپ(، بازار یابی،   ی مرتبط با ها تیمحل ثبت گزارشِ فعال رینی؛رواق کارآف
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  دسته بندی فعالیت ها در رواق ها 

ن
ستا

شب
 

عنوان 

 رواق

 اولویت 

پرداختن 

 به رواق

)نظر 

کارشناسان 

 استانی

 قالب ها

زمان 

 اجرا

)بستر 

 زمانی(

 موضوعات

 فعالیت ها

بر اساس اولویت های اعالمی توسط کارشناسان 

 استانی(

 ها رویژهکا

گ
نمفرهن

ستا
شب

م

م1منور

كالس، همايش، 

، )محف (نشست

مسابقه، جشنواره، 

 القه ، كارگاه

ت
  فراغ

ي، طول سال، اوقا
ي ممهب

ي مل
ت ها

مناسب
 

 تفسير و مفاهيم 2-.تالو  نور1 قرآن
تالو  نور، تفسير كوتاه، 

 ترجمه

  . بيان سيره اه  بيت3 عتر 

  . سبک  ندگي اسالمي5-بيان مساا  اعتقادي. 4 ااكام، اخالق، عقايد

 2 کتاب

مسابقه، كالس، 

نمايشگاه، با ديد، 

 كتابخانهنشست، 

 معرفي كتاب

 ترويج كتابخواني

.فعاتيت 3-. عرضه كتاب2-.شنبه هاي كتاب1

 كتابخانه اي
 نبه هاي كتابش

 4 رسانه

كالس، نشريه، 

بوتتن، سايت، 

، شبكه هاي مسابقه

 مجا ي

 ارتباطا  -اطال  رساني
. تحلي  3رسانه اي. د. سوا2ر..توتيد و انعكاس اخبا1

 . راه اندا ي پويش4محتوا.
 

 3 همدلی
ا ديد و اردو، ب

، خيريه، مسابقه

 ، ارااه طرحهمايش

و   مواسا ، سالمت

، ، تكريمتندرستي

 سالمت هاي اجتماعي

.سفيران 3-سابقا  ور شي. م2-شگري(.اردو )گرد1

 يگران  ندگي. يار4-اجتماعي
 

 5 دانش

كالس، همايش، 

نشست، مسابقه، 

 ، مقاتهكارگاه

 علم اندو ي، توتيد علم،

. مهار  2-ه خانواده.مسجد مدرس1

.كالس هاي 4-.مهدكود 3-افزايي

 ديشي.كرسي هاي آ اد ان5كمک درسي

 انون هاردوي مديران كا

ست
شب

ن 
ا

 
ی

نو آور
 

 2 کارآفرینی
كارگاه، نمايشگاه، 

 اه طرحارافروشگاه، 
 توتيد، اشتغال،

.با اريابي 3-. كارآفريني خالق2-.استار  آپ1

 مح وال  فرهنگي

ايده هاي   انفراخو

 كارآفريني فرهنگي

 1 فن آوری

كالس، شبكه هاي 

ساخت نرم  ي، مجا

 افزار

 ، تكنوتوژي ارتباطا

 اطالعا 

.توتيد 4-. پادكست3-.موشن گرافي2-.اينوفو گرافي1

)اپليكيشن، نرم افزارتوتيد —ي نرم افزاريبا ي ها

 ارااه خدما  -6.مديا و ...( موتتي 

جشنواره توتيدا  فضاي 

 مجا ي

ن هنر
ستا

شب
 

 كالس، كارگاه، 1 سرود
قرآني، ار شها و 

 مناسبتهاي ملي ممهبي

. 4 -كليپ سرود -3-ميداني -2ه اي.صحن.1

 . سرود بدون سا 5-تركيبي
 هواي تا ه

 كالس، كارگاه، 2 نمایش
قرآني، ار شها و 

 مناسبتهاي ملي ممهبي

-كاغمي-4-.صحنه اي.3-.تعزيه2-.محيطي1

 .پانتوميم7-عروسكي.6-.استندآپ5
 بچه هاي مسجد

 3 فیلم
كالس، كارگاه، نقد 

 فيلم،

قرآني، ار شها و 

 مناسبتهاي ملي ممهبي

، فيلم موبايلي .2-)مستند، داستاني(فيلم كوتاه.1

 فيلم بلند.5انيميشن، .4نماهنگ، .3
 طنين

 5 قلم
كالس، كارگاه، 

همايش، مسابقه، 

 نشست،

رآني، ار شها و ق

 مناسبتهاي ملي ممهبي

.مهار  نويسندگي)خاطره نويسي، تجربه نگاري، 1

، بلند، ق ه، اه. داستان نويسي)كوت2دل نوشته و...(

.نمايش نامه 5-  تجربي.نشريا4-. شعر3-رمان و ...(

 .كتاب7-.مقاته نويسي6-و فيلمنامه

 

 4 ترنج
كالس، كارگاه، 

 نمايشگاه، نشست،

ار شها و قرآني، 

 مناسبتهاي ملي ممهبي

-ستي.صنايع د4-.خوشنويسي3-.نقاشي2-.عكاسي1

 . كاريكاتور7-.گرافيک6-.پوستر5
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 هر رواقبرای  جدول کارشناسان استانی 

 استان های همکار در مشاوره استان کارشناس استانی رواق

 رضوی، قم، گلستان، اروندمازندران، خراسان  یاریچهارمحال و بخت مظاهریآقای  نور

 اردبیل، کرمان، اصفهان، گیالن آذربایجان شرقی هادی نیا  آقای کتاب

 سمنان، همدان، مرکزی، قم، اصفهان تهران روحانی آقای دانش

 ن شمالی، گیالنبلوچستان، اردبیل، کرمان، خراسان جنوبی، خراساسیستان و  خراسان رضوی ابدالی تکلو آقای همدلی

 آذربایجان غربی، اصفهان، آذربایجان شرقی مرکزی ذوالفقاری آقای رسانه

 لرستان، خراسان رضوی، البرز، یزد، اصفهان، خوزستان، جنوب فارس هرمزگان پهلوانی آقای سرود

 قم، هرمزگان، اردبیل، گیالن، خراسان شمالی گلستان بیکی آقای فیلم

 بیل، هرمزگان، تهران، قم، کرمانشاه، بوشهرارد البرز شکری آقای نمایش

 تهران، زنجان، اصفهان، مرکزی اردبیل سقا آقای ترنج

 فارس، قزوین، جنوب کرمان، اصفهان یزد ساالری آقای قلم

کار 

 آفرینی
 قشم، خراسان جنوبی، ایالم، اردبیل، خراسان رضوی گیالن رضوانی نژاد آقای

 تهران، قم، خراسان جنوبیخراسان رضوی،  اصفهان نیستانی آقای فن آوری
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 نور ”رواق“  

سااجد بر محور قرآن و  صالي م سااتت ا سااج تلقرآن و ن ا  اتعين قرار دادن اديث گرانقدر بقلين ر با توجه به بيان نوراني انما ن ابت اتم

شاك  مي گيرد. در اين  سااجد هنري فرهنگي هاي كانون هاي فعاتيت ا  بخش ، آن”رواق“عتر    مفاهيم تحكيم و ترويج  به كه انجام مي گيرد م

ساااالم عليهم)بيات اها  فمعاار و قرآني ساااامااناه فهماا، اين رواق  .دارد تاأكياد نماا  اقااماه فرهناگ و( ات محلل ثبلت گزارشِ فعلالیلت هلایی ملاننلد در 

شلیح خوانی، ابتهال، سلیر، حفظ، تالوت نور، روخوانی و روانخوانی، تدبر، مداحی، توا سلجادیه، نهج البالغه،  مدهامتان، تف صلحیفه  مفاهیم، 

 اسالمی زندگی منکر، سبک از نهی و معروف به امر اخالقی، ترویج نوظهور،مشاوره های عرفان با اهل بیت، مقابلهمهدویت،  سیره 

 : اهداف رواق نور

 قرآن با مردم بيشتر ان 

 اسالمي اخالق و( اتسالم عليه)بيت اه  مفاهيم گسترش

 جماعت نما  اقامه و شعاارا  تعظيم

 :دستاوردها

 مسجدي قرآني استعدادهاي پرورش و كش 

 معارف با مردم  بيشتر آشنايي

 (اتسالم عليهم)بيت اه   ندگي سبک و اخالق

 نما  فرهنگ ترويج

 کتاب ”رواق“ 

چيز جاي كتاب را در ارتقا فرهنگ عمومي همجواري كتابخانه ها با مساجد ا  يک سو و اهميت كتابخواني در جامعه امرو  و توجه به اين كه هيچ 

 به” رواق“ جامعه نمي گيرد ا  ديگر سو، كتاب و كتابخواني در مساجد را جز مساا  جانبي اوتويت دار فرهنگي در مساجد برجسته مي كند. اين

اين رواق  مح  ببت گزارشِ فعاتيت هاي در سامانه فهما  اين رواق   .پردا د مي مساجد هنري فرهنگي هاي كانون در كتابخواني، و كتاب ترويج

 ترويج كتاب و كتابخواني ا  جمله شنبه هاي كتاب، عرضه)فروش( كتاب، فعاتيت هاي كتابخانه اي)تبادل كتاب و ...( مي باشد. 

 اهداف

 كتابخواني و كتاب فرهنگ ترويج

 مومنانه  يست اعتالي

 محله اجتماعي و فرهنگي امور در نخبگان و ممرد مشاركت و همكاري جل 

 ...دستاوردها

 

 دانش ”رواق“



 

 
 

14 
و ا  آن جا كه يكي ا  كاركردهاي اساسي مساجد ا   مان تأسي  مسجد، توجه به عرصه علم و  قرار دادن مساجد به عنوان مدرس، و تكريم معلم 

ثبت گزارشِ فعالیت های مرتبط با  محلدر سامانه فهما اين رواق  است.متعلم بوده است، اين رواق در مهندسي فرهنگي مسجد قرار داده شده 

 علم اندوزی، ترویج علم نافع و نهضت تولید علم می باشد. 

 اهداف

 توجه به موضو  علم و علم آمو ي

 دستاوردها

 ارتقا سط  علمي  اارين و مجاورين مسجد

 شناسايي نخبگان مسجدي

 رونق يافتن مساجد

 رسانه ”رواق“ 

در اين رواق به جايگاه رسانه و نقش  رواق رسانه كه  پيوند داخ  و خارج مسجد را برعهده دارند. اين رواق فعاتيت هايي را شام  مي شود

ساااانه ها در تعاام  طبيعي كانون با جامعاه و محي  اطراف خود و چگونگي بياان فعاا شاااود و اينكاه تو كاربردي كه ر يت هاي خود دارند توجه مي 

در ساامانه فهما اين رواق .خ به اين نيا ها گامي مهم در راساتاي افزايش ساط  آگاهي افراد برداشاتچگونه مي توان با شاناخت نيا هاي جامعه و پاسا

سلتمحل ثبت گزارشِ فعالیت هایی از قبیل  سلانه ای،انعکاس اخبار، راه اندازی پویش، پادک سلواد ر  تولید خبر، تحلیل محتوا، کالس های 

 و... می باشد. 

 اهداف

 نهترويج فرهنگ استفاده ا  رسا

 توسعه و ترويج نهضت سواد رسانه اي

 محله هويت بخشي به كانون و فعاتيت هاي ان در مسجد 

 تعام  كانون با جامعه و محي  اطراف

 دستاوردها

 افزايش توان اعضاي كانون و محله در تجزيه و تحلي  پيام ها

 ي كانون در محلهتبليغ و ترويج فعاتيت ها

 ارااه اخبار صحي  و بهنگام بهره گيري مناس  ا  فضاي مجا ي در

 برگزاري دوره هاي آمو ش خبرنگار فعاتيت ها تقويت ارتباطا  اجتماعي

 ها نآافزايش سط  آگاهي افراد محله نسبت به رسانه ها و پيام هاي 

 رسانه ملي و معرفي فعاتيت هاي كانونتعام  با  راه اندا ي شيوه هاي آمو ش مبتني بر رسانه

 فعالیت ها
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 همدلی ”رواق“

شاود. شاام  مي  ساجد را  صاحنه ها و جلوه هايي ا  جامعه مهدوي را خودمان به وجود بياوريم  اين رواق كاركردهاي اجتماعي م ساتي  باي

ساتي ما در  ندگي  سات ،اينها را باي ساا  و برادري ا سات ،جامعه موا سات ، جامعهه علم ا سات و جامعه عز  ا سا  وعدل ا ،جامعه مهدوي ، جامعه ق

شاايم. )مقام معظم رهبري مدظله اتعاتي خودمان تحقق سااا(  ببخ شااد به گونه اي كه فرد همدتي وموا   كمک به برادر مومن در همه امور مي با

سااجد به عنوان بزری ترين و  ساتا كانون هاي فرهنگي هنري م شاريک مي داند در اين را ساي را كه به او كمک مي كند در دارايي خود با خود  ك

و مواساا  در جامعه پيشاگام باشاند و در فرآيند ايجاد  كه در ك  جامعه فعاتيت مي كند مي توانند در تحقق همدتي منساجم ترين شابكه فرهنگي

 .يک گفتمان اخالق اجتماعي نقش تابير گمار داشته باشد

 : اهداف  

ساااتي نو  فرهناگ تروج-3  اعتالي هويات اخالقي جاامعاه-2ايجااد عاداتات اجتمااعي باا اتگو قرار دادن جاامعاه مهادوي -1 -4  جاامعاه در دو

ساتاوردها  يشاهروند اقوق عايتر شانودي خداوند وبندگان خدا1-د ساتر-4  مال بركت و ر ق افزايش-3  جامعه در محبت تداوم و ايجاد-2   خ  ب

 بخشي هويت راستاي در تالش-2   انساني كرامت افظ با نيا مند افراد شاناساايي شابكه اندا ي راه-1  ها فعاتيت    فقر با مبار ه راساتاي در ساا ي

 يمردم خيرا  و نمورا  نمودن هدفمند -5 خيرين شناسايي شبكه تشكي -4  تشكي  شبكه تو يع-3مي مرد اعتماد افزايش و كانون به

 هنر ”شبستان“

طرح و بحث عمده موضاوعاتي كه در شابساتان فرهنگ .  اسات مساجد پيام انتقال در هنر برنقش اي نشاانه ابتدا، ا  هنر و مساجد اميختگي

 شبستان به  بان هنر به جان مخاط  مي نشينند.مي شوند در اين 

 اهداف

 مساجد هنري كاركرد تقويت و جامعه در ديني هنر اهميت به توجه

 دستاوردها

شا ، ساجد هاي بچه هنري هاي خالقيت كارگيري به و پرورش ك ساتره در هنري رويدادهاي با آن پيوند و م  ارتقاي اي، منطقه و مح  گ

 مساجد در آفريني جاذبه و محور دين هنري مح وال  ا  استفاده افزايش و هنري آبار كيفي

 شبستان نوآوری 

 ديني مفاهيم گسترش براي  ارتباطا  و اطالعا  آوري فن نوين ابزارهاي ا  استفاده و مجا ي دانش سط  ارتقا

 دستاوردها

ضاور ساجد اهاتي موبر و ساا  جريان هدفمند،  ا ضا در م ساترش و مجا ي ايف ضااي در ديني محتواي كيفي و كمي گ  تقويت مجا ي، ف

 مساجد در جوان نس  اضور افزايش مجاورين، و مسجد ارتباط شبكه

 فن آوری ”رواق“

ساتفاده ضارور  و اهميت به توجه با ساجد ديني مفاهيم انتقال  و ارتباط ايجاد براي نوين هاي آوري فن ا  ا ضااي محور، م  هاي كانون اع

 .كنند مي فعاتيت آوري فن” رواق“ در مساجد هنري هنگيفر
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 ظاتمالح

شاساتن مراا  و فرآيندي را طي مي كند و در صاور  رعايت اين مراا  و فرآيند مي تواند نهادينه به بمر هر موضاو  جديدي براي  -1 ن

 شود. ما براي انجام هر چه بهتر دسته بندي فعاتيت هاي فرهنگي هنري اتزاما   ير را مطرح مي كنيم

ساتادي،  -2 ساا ماني در ساطوح  ساا ماني)ايجاد ايمان و اعتقاد  ساتاني، متوافق  ساان و فعاالن كانون ديران كانونساتادهاي ا ها(  ها، كارشانا

 نسبت به محتوا و پياده سا ي؛

 ؛تحول سند اقداما  و ها¬ريزي ستاد با سياست سا ي نظام بودجه اصالح و هماهنگ-3

 همدتي و همزباني همه متوتيان امر -4

 و قانع كنندهمنظور ايجاد ادبيا  وااد تبيين و توجيه و آمو ش مجريان ا  صدر تا ذي  به  -5

 جشنواره های رقابتی رواق ها :

 مساجد هاي كانون اعضاي بين در هنري و فرهنگي مختل  هاي رشته در برتر استعدادهاي شناسايي    -1

 مساجد هنر و فرهنگ عرصه فرهيختگان بين در ساتم رقابت فضاي ايجاد    -2

 هنري بديع يها قات  در ديني فاخر آبار خلق جهت در تالش    -3

  اسالمي ايران هنر و فرهنگ جامعه به مساجد، هاي كانون در فعال جوانان نظير كم هاي توانمندي و ها ظرفيت معرفي    -4

 فراگير و مدوّن آمو شي هاي برنامه طريق ا  هنري و فرهنگي هاي او ه در مستعد نيروهاي تخ  ي اطالعا  سط  ارتقاء    -5

 اتمللي بين  و ملي هاي عرصه در آفريني نقش براي مساجد هنر و فرهنگ عرصه فعاالن بين در  مال آمادگي ايجاد    -6

 مساجد هنر و فرهنگ عرصه فعاالن  دربين مشتر  هويت نيز و تعام  ا  جديدي فضاي ايجاد    -7
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های  الزامات و مالحظات اجرای طرح دسته بندی  و کیفی سازی فعالیت های فرهنگی هنری کانون

 مساجد؛ 

  حقوقی

  شوراي  معاونين، شوراي سياستگماري، و ار  فرهنگ و ارشاد اسالمي ؛ ا  ال م م وبا  اخم• 

  همه گونه ها )شبستان( و دسته ها )رواق ها( بانيصدور مجو  و پشتي  موجود و ايجاد قوانين جديد براي مقررا  و اصالح قوانين •

  اي برنامه

 ت وي   ا  پ  ماه 6 اداكیر دسته بندي فعاتيتها)فا  دوم فهما( ظرف  نمودن اجرايي يپروژه تدوين و طرااي •

   برنامه اين چارچوب در اجرايي فرايندهاي مستمر ار شيابي و ار يابي و نظار  يبرنامه تدوين •

  ونيبير و دروني ا  اعم مجريان تحقق توجيه براي نيا  مورد آمو شي و توجيهي هايبرنامه تدوين •

 سند تحول ستاد  راهكارهاي و هاراهبرد چارچوب در گونه ها )شبستان ها( و دسته ها )رواق ها (  با مرتب  جامع هايبرنامه تدوين •

  

  پشتیبانی

  همه مسئوتين و مجريان ذي رب  ؛ هايامايت ا  برخورداري •

 مديران ستادهاي استاني؛ پشتيباني  و همكاري •

 ؛(مشاركت و تعلق ااساس گيري شك ) دسته بندي   اجراي در مديران كانون ها آااد همكاري و همراهي •

  فعاتيت هاي كانون هاي فرهنگي هنري(فا  دوم فهما )دسته بندي  نمودن پياده و استقرار براي اعتباري خا  ردي  تعيين •

 فرهنگي.  آفريني ربست و خبرگزاري شبستان در  ملي رسانه ويژه به ها رسانه همراهي و همكاري •
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 رویدادهای فرهنگی هنری کانون های فرهنگی هنری مساجد

سااا  باا اياام هفتاه، فعااتيتهااي هر  رواق  ساااتناد كاه متناا هاا را ا  منااظر مختل  باه مخااطباان) ااران، اين رويادادهاا باه منزتاه آيناه هاايي ه

 مجاوران( منعك  مي كنند.

 فرآیند جریان سازی و رویدادهای هفت گانه

 شنبه هاي كتاب

 يک شنبه هاي هنر

 دوشنبه هاي مهار 

 سه شنبه هاي تكريم

 چهارشنبه هاي نوآوري

 پنج شنبه هاي مهرباني

 جمعه هاي انتظار

 جریان سازیضرورت های 

 پشتيباني امايتي ماتي

 ن و تفهيم عمومي كانون هايتبي

 پيوست رسانه اي و تبليغاتي

 بسته هاي  فعاتيتي 

 هم افزايي 

 مبناي صحي  در انتخاب

 توجه به اوتويت هاي كشور در موضو 

 

 تدوین اولیه طرح سه شنبه های تکریم

 تکریم شوندگان:

 خانواده شهداو ايیار گران •

 معلمان •

 نخبگان •

 كسبه مح  •

 رسانان خيرين مح  و خدمت •
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 مروجان ار ش ها و فضاا  ديني •

 دانش آمو ان •

 كارآفرينان •

 خانواده موفق •

 مفاخر فرهنگي هنري •

 همسايگان و خادمين مسجد •

 مسئوتين تأبير گمارافراد  •

 مالحظات

 تكريم ها ا  مناسبت هاي رسمي غفلت نشود •

 تكريم افراد منجر به مسجدي شدن آن ها شودسعي شود  •

 تكريم به گونه اي نشود كه توث شود •

 تكريم مسجدي ها بايد منتج به دتبستگي  بيشتر ايشان به مسجد شود. •

 

 سازوکارشناسایی

 تشكي  گروه رصد و شناسايي •

 تعيين شاخ  هاي تكريم •

 راستي آ مايي افراد معرفي شده جهت تكريم •

 ت براي م اديق تكريم) هيئت امنا و ...(تأييدنهايي امام جماع •

 مشخ  كردن نو  تكريم •

 توسط ستاد انواع تکریم

 معرفي افراد  •

 ..اعطاي توح تقدير. •

 

 در برش تابستانه( 99بر اساس مدل شبستان و رواق)طرح فهما  99اوقات فراغت برگزاری 

 ظاتمالح

 اخم مجو  ا  ستاد ملي كرونا

 تنظيم پرتك  اوقا  و فراغت

 تنظيم فعاتيت ها براساس مدل رواق و شبستان در دو بستر اقيقي و مجا ي
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 بارگماري فرآيند ها بر اساس مدل جديد ادا اكیر تا اول مرداد

 فعاتيت هاي اوقا  فراغتي امسال باشد.عنوان بچه هاي مسجد) طرح تابستانه فهما( عنوان 

 جداابستان است نه يک برنامه جموعه فعاتيت كانون ها در همه رواق ها در با ه  ماني تاوقا  فراغت م

 

 

 

 


