
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم هللا الرحمن الرحیم 
 

 با موضوع  مطالعاتی    جامع   سی  

 تشکیالت و کار تشکیالتی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه

امون    جزوه مختص این  در   پی   که 
و جزواتی از کتب  برخی  است  شده  و  تالش  فهم 

ورت کار تشکیالتی با رویکردی اسالیم   معرفی  نوشته شده ، در قالب جدول ذیل  ضی
ی صحبت ها یا نوشته  گردند  . این موارد در سه قسمت تشکیالت در نگاه بزرگان )متی

ی   های بزرگان کار تشکیالتی در انقالب اسالیم(، تشکیالت در قلم نویسندگان و محققت 
ب اند( و تشکیالت در  )شامل کتاب هاتی که مستقیما  پرداخته  ه موضوع تشکیالت 

و  اقدام  تشکیالت    عرصه  بحث  به  مستقیما  هرچند  که  کتابهاتی  )شامل                عمل 
در نیم پردازند ویل مطالعه آنها عمال انسان را تشکیالتی یم کند(، تدوین شده است.   

تشکیالتی  و کار  تشکیالت  زمینه  در  هاتی که  یه 
نشر نام  هم  تخصیص انتها  فعالیت           

ی بزرگوار کمبودهای ما را در جمع یم کنند ذکر شده است.  امید آن است که مخاطبت 
ان نمایند.  mezmar.irآوری این مجموعه از طریق ارسال پیام در تار نمای   جیر

 
 
 
 

 



 تشکیالت در نگاه بزرگان  
نام کتاب یا  

 جزوه
 توضیحات  ویژگی محتوایی  نویسنده

های  دغدغه 
 فرهنگی 

 امام خامنه ای 
مجموعه ای از بیانات  
رهبر انقالب در مورد  
 الزامات کار فرهنگی

Pdf   کتاب در اینترنت
 موجود است

قرارگاه های  
 فرهنگی 

 امام خامنه ای 
مجموعه ای از بیانات  
رهبر انقالب در مورد  
 الزامات کار فرهنگی

Pdf   کتاب در اینترنت
 موجود است

 امام خامنه ای  ساله  ۲۵۰انسان  

بیانات رهبر انقالب در  
مورد زندگی سیایس  

مبارزاتی ائمه  
 معصومین )ع( 

Pdf   کتاب در اینترنت
 موجود است

 امام مویس صدر  ۱دین تشکیالتی 
جزوه ای حاوی موضوع 

ضرورت کار تشکیالتی در  
 جامعه دین 

 Mezmar.irدانلود در 

دین تشکیالتی 
۲ 

 امام مویس صدر 
جزوه ای حاوی مضوع  
اهمیت کار جمعی در  

 تبلیغ دین اسالم
 Mezmar.irدانلود در 

حزب جمهوری  
 اسالمی 

 شهید بهشت 
مجموعه سخنرانی های 

شهید بهشت در حزب  
 جمهوری اسالمی 

 Mezmar.irدانلود در 

   آیت هللا شاه آبادی شذرات المعارف 

باید  کار 
 تشکیالتی باشد 

 امام خامنه ای 
مجموعه بیانات امام 
خامنه ای در مورد کار  

 تشکیالتی
 

اتحادیه انجمن 
های اسالمی  

دانشجویان در 
 اروپا 

   شهید بهشت 

 
 



 تشکیالت در قلم نویسندگان و محققین
نام کتاب یا  

 جزوه
 توضیحات  ویژگی محتوایی  نویسنده

از صفر تا صد یک  
تشکل 

 فرهنگی 
 محمد مهدی نجاتی

چگونگی آغاز به فعالیت،  
نحوه عضو گیری و راه های  

 توانمند سازی یک تشکل
 

 مهندیس اشک 
 محمد مهدی نجاتی )دو جلد(

اصول کارتشکیالتی در  
 هیات های مذهب 

 

الفبای کار 
 فرهنگی 

پاسخ به این سوال مهم که   محمد مهدی نجاتی
  چرا باید کار فرهنگی کرد؟

اخالق 
 تشکیالتی  

حجت االسالم  
 نظافت 

مباحیث پیرامون اخالق کار 
 تشکیالتی

 

قالب تشکل، 
 تشکل غالب

مرکز فرهنگی  
 تبلیغی آینده سازان 

  درسنامه تشکل اسالمی 

تشکیالت 
ضرورت حکومت 

 الهی

واحد مطالعات  
قرارگاه شهید  

 باقری 

جزوه ای است شامل ضرورت  
  تشکیل یک تشکل

تشکیالت یک 
 فریضه است 

واحد مطالعات  
قرارگاه شهید  

 باقری 

جزوه ای است شامل گوشه 
هایی از دغدغه ها و مالحضات  
بزرگان و صاحب نظران در باب  

 تشکیالت 

 

نقش تشکل های  
فرهنگی در  

پیشبرد اهداف  
 انقالب اسالمی

 وحید جلیلی 

فعالیت فرهنگی،  
های مداری، فرصت تکلیف

ی فرهنگی، انقالب جبهه 
ز دیدگاه امام خمین اسالمی ا

های  و ….، نقش تشکل 
فرهنگی در پیشبرد اهداف 

 انقالب اسالمی

 

جای خالی عباس  
)مروری بر رفتارهای 

تشکیالتی حضرت عباس 
 ( لیه السالمع

سید علی اصغر  
 علوی 

  

برنامه ریزی  
فعالیت های  

 سعید قاسمی 
راهکارهای تنظیم برنامه 

نیاز تشکل های  ریزی مورد 
 فرهنگی 

 



فرهنگی در 
 تشکل ها 

 

مدیریت فعالیت  
 های فرهنگی 

   سید مهدی حسین 

تشکل دهه  
 پیشرفت 

محمد صادق 
 شهبازی 

ضرورت تداوم آرمان گرایی و  
تعمیق حرکت های دانشجویی 
به عنوان پیشران جامعه تأکید  

 کرده است

 

جستارهایی در  
 باب تشکل دین 

حسن مقدمی 
 شهیدانی 

تشکل  این کتاب با نگاهی به 
های اسالمی در تاریخ معاصر  

 .ایران منتشر شد
 

تشکیالت 
 انقالبی 

بستری برای رویش 
 امت واحده 

 سعید سعادتی

بازخوانی اندیشه و سیره 
تشکیالتی بزرگان و مبارزین  

انقالبی و تجربیات تشکل های  
 اسالمی

 

 

 تشکیالت در عرصه اقدام و عمل
 

نام کتاب یا  
 جزوه

 توضیحات  محتوایی ویژگی  نویسنده

 مرد رویاها 
سید مهدی 

 شجاعی 

داستان زندگی  
تشکیالتی شهید چمران 

 در آمریکا، مصر و لبنان 
 

 رسالت ناتمام 
تاملی بر کار 
فرهنگی در 

 مساجد 

محمد مهدی 
 نجاتی

آسیب شنایس حرکات  
 فرهنگی مساجد 

 

 ت مثل تجربه
محمد مهدی 

 نجاتی
تجربه فعاالن فرهنگی تر 

 مساجد کشوربیت 
 

مجموعه کتاب 
یادگاران )دوره  

 جلدی(  34
 روایت فتح

داستانک های کوچک از  
 فرماندهان دفاع مقدس 

 



قصه 
فرماندهان)دوره  

 جلدی(  28
داستان هایی از زندگی  سوره مهر 

 فرماندهان دفاع مقدس 
 

 
 

 نشریه های تشکیالتی
 توضیحات  ویژگی محتوایی  سردبیر  نام نشریه 

 فتیان 
محسن حسام  

 مظاهری 

گرچه از انتشار آخرین شماره این  
هاست که می گذرد،  نشریه مدت 

اما محتوای منتشر شده در آن می  
تواند مورد استفاده فعاالن 

 .فرهنگی و تشکلی قرار گیرد

 

 صادق یزدانی حلقه وصل 

در حال حاضر تنها نشریه  
  - تخصیص در حوزه فرهنگی 

ماهنامه»حلقه  تشکیالتی 
 وصل« می باشد

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


