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اصاً  ي   ایه تفبَم وبمٍ بٍ مىظًر احیبی کبرکردَبی فرَىگی تبلیغی مسجذ جُت مقببلٍ بب تُابجم فرَىگای ي در رااا بی   
کیفی ابزی ي ارتقبی اطح اثربخشی ي فرَىگی ي َىری مسبجذ  کبوًن َبیا بد عبلی َمبَىگی ي وظبرت بر  ایبات َبی

کٍ از ایه بًشُربیه دبیرخبوٍ َمبَىگی ي وظبرت بر کبوًن َبی فرَىگی َىری مسبجذ اا بن  فعبلیت َب ي بروبمٍ َبی کبوًن
ي کبوًن فرَىگای َىاری   ........................ بٍ ومبیىذگی آقبی .........................................پس ببخ صبر دبیرخبوٍ وبمیذٌ می شًد 

ياقاااااااار در یآدر  دقیاااااااا   ....... .............................................. مسااااااااجذ .........................................................
باٍ  کٍ از ایه پس کبوًن وبمیذٌ می شاًد  ( ........................................................................................................................پس ی

یل مىعقاذ  ربٍ شرح ................................................................ بعىًان مذیر مسئً  کبوًن .....................ومبیىذگی آقبی ............
  می گردد.

 ًبهِ: هَضَع تفبّن  –( 9هبدُ )

 حوبیت ٍ ًظبرت بز فعبلیت ّب ٍ بزًبهِ ّبی 

  .............................. هسجذ.............. ....................کبًَى فزٌّگی ٌّزی 

 اّذاف: -( 2هبدُ )

تقَیت سٍحیِ خذاهحَسی،تجلیغ،گستشش ٍ تؼویق فشٌّگ سٍح ثخص اسالم ٍ تبکیذ ثش آسهبى ّب ٍ اسصش  (1

 .ػلیْن السالم ائوِ هؼصَهیيٍ  صل الِ ػلیِ ٍ آلِ ٍ سلنپیبهجش ٍ سیشُّبی هؼٌَی ٍ فشٌّگ اسالهی 

سابلِ ًظابم،    22اًذاص ، چطن )هذظلِ الؼابلی( هقبم هؼظن سّجشی، )سُ(اّتوبم ثِ سٌّوَدّبی حضشت اهبم خویٌی (2

  .ٍ تَجِ ثِ ضؼبس سبل اسٌبد ثبال دستی

گستشش صهیٌِ هطبسکت ٍ هجبضشت هشدم دس اهَس فشٌّگی، ٌّشی، اجتوبػی، ػلوی ٍ ... ثب تقَیت سٍحیاِ   (3

 .ثبٍسی،اهیذ،ًطبط ٍ هجبسصُ ثب خَدثبختگیَدخ

عشاص اسالهی ٍ صهیٌِ سبصی دس ساستبی سسیذى ثِ هسجذ هسبجذ  ٍاقؼیتقَیت ٍ احیبی کبسکشدّب ٍ ًقص  (4

 .ثشای حضَس فؼبل جَاًبى دس هسجذ

ایجبد جبرثاِ ّابی    ،اسائِ فؼبلیت ّب، تَلیذات ٍ خذهبت فشٌّگی ٌّشی ثش اسبس هَاصیي ٍ ضَاثظ اسالهی (5

 .فشٌّگی ٌّشی ٍ تقَیت سٍحیِ جْبدی دس هقبثلِ ثب تْبجن فشٌّگی

 .ثَیژُ عشح تالٍت ًَس گستشش ٍ تشٍیج فشٌّگ اقبهِ ًوبص ٍ فؼبلیت ّبی قشآًی (6

 .گستشش ٍ تشٍیج فشٌّگ کتبة ٍ کتبثخَاًی (7

 .ثستش سبصی جْت حضَس ّذفوٌذ ٍ تبثیشگزاس فؼبالى فشٌّگی ٌّشی هسبجذ دس فضبی هجبصی (8

 .اّتوبم ثِ ًقص آهَصضی ٍ تشثیتی کبًَى دس کلیِ فؼبلیت ّب ثَیژُ تشثیت ًیشٍی فشٌّگی ٍ ٌّشهٌذ هتؼْذ (9

 

 -فزٌّگی  ّبی کبًَى ایي ..را فزاهَش ًکٌیذ؛ البتِ بب ّوکبری بسیج. هسبجذ ٌّزی -فزٌّگی  کبًًَْبی کٌن کِ هي سفبرش هی

جب  هؤثز کٌیذ، بزایص کبر کٌیذ. بٌطیٌیذ فکز کٌیذ، هطبلعِ کٌیذ ٍ سخٌی کِ هتٌبسب بب ًیبس آى جَاًی است کِ آىرا  هسبجذ ٌّزی

 -فزٌّگی  ّبی کبًَى خَدتبى را هجْش کٌیذ، هسلح بِ سالح هعزفت ٍ استذالل کٌیذ، بعذ بِ ایي ...کٌذ، فزاّن کٌیذ.  حضَر پیذا هی

 )هذظلِ العبلی(هقبم هعظن رّبزی          .ببضیذ. بب رٍی خَش ّن پذیزا ببضیذ؛ بب سوبحت، بب هذاراّب  ٌّزی بزٍیذ ٍ پذیزای جَاى
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 :ی کبًَىٍ بزًبهِ ّبفعبلیت ّب  -( 3هبدُ )

 )ابالغی ستاد عالی(الف( برنامه های مشترک در سطح ملی: 

 تطَیق ٍ تشغیت ًَجَاًبى ٍ جَاًبى جْت ضشکت دس ًوبص جوبػت هسجذ ٍ تجلیل اص ًوبصگضاساى ًوًَِ. (1

 اجشای عشح تالٍت ًَس)قشائت سٍصاًِ یک صفحِ قشآى کشین(.  (2

تفسیش( حذاقل ّفتِ ای یکجبس ثب استفبدُ اص کتت تفسیش اجشای عشح تفسیش قشآى کشین)جلسبت سٌتی  (3

 هؼتجش.

 ساُ اًذاصی ّستِ ّبی ػلوی پژٍّطی، گشٍُ ّبی ٌّشی اػن اص گشٍُ سشٍد ٍ تئبتش ٍ ... (4

 اجشای عشح آسوبًی ّب دس ایبم اٍقبت فشاغت تبثستبى. (5

 سبػت دس سٍص. 3اسائِ خذهبت کتبثخبًِ ای)کتبثخبًِ ثبص یب هخضى داس( حذاقل  (6

 آهَصش صحیح خَاًی ًوبص ٍ احکبم ٍ جلسبت پشسص ٍ پبسخ ثِ ضجْبت دیٌی. (7

 تالش دس جْت اًتطبس ًطشیِ داخلی، سبیت یب ٍثالگ کبًَى ٍ ًصت تبثلَ اػالًبت دس هسجذ. (8

اقتصبد هقبٍهتی،  "هأهَسیت اثالغی ثِ کبًَى ّبی فشٌّگی ٌّشی هسبجذ هطتول ثش  6تَجِ ٍیژُ ثِ  (9

 "ی، خبًَادُ، جوؼیت ٍ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکشثصیشت افضایی، کبسآفشیٌ

 (دبیرخانه استانمشترک در سطح استان )ابالغی ب( برنامه های 

ّوچٌیي دس  ٍ ّب قبثلیتظشفیت ّب،ٌی ثش تهی ضَد کِ دس  دثیشخبًِ استبى هج ییضبهل فؼبلیت ّب ٍ ثشًبهِ ّب

 .هی گشدداجشا  اص عشیق کبًَى ّبی استبى، ثشًبهِ سیضی ٍ استبىی فشٌّگی اجتوبػی آسیت ّبجْت سفغ 

ثشًبهِ ّبیی کِ اص سَی کبًَى فشٌّگی ٌّشی دس قبلت عشح پیطٌْبدی ثِ دثیشخبًاِ اساتبى اسائاِ های     : 1تبصره 

 هَسد حوبیت قشاس گیشد. اػتجبستأهیي دس صَست ٍ گشدد، هی تَاًذ پس اص تأئیذ دثیشخبًِ 

اجشای ثشًبهِ ّبی ستبدی ٍ استبًی اص ظشفیت کابًَى ّابی فشٌّگای    ثیشخبًِ استبى دس ضبیستِ است د: 2تبصره 

 ٌّشی هستؼذ ثبالخص کبًَى ّبی تخصصی استفبدُ ٍ ًسجت ثِ ثشٍى سپبسی ثشًبهِ ّب اقذام ًوبیذ.
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 :استبى تعْذات دبیزخبًِ -( 4هبدُ )

ثش اسبس اػتجبسات تخصیصی ٍ ًظبست ثش ػولکشد  حوبیت هبدی ٍ هؼٌَی اص ثشًبهِ ّب ٍ فؼبلیت ّبی کبًَى (1

 .آى

 .ثشٍى سپبسی فؼبلیت ّب ٍ ثشًبهِ ّبی قبثل ٍاگزاسی ثِ کبًَى (2

ٍ خاذهبت فشٌّگای ٌّاشی، ػلوای، ٍسصضای ٍ ... ثاب        اهکبًابت صهیٌِ سبصی ثشای ثْشُ هٌذی کبًَى ّب اص  (3

 .استفبدُ اص ظشفیت سبیش سبصهبى ّب ٍ ًْبدّبی دٍلتی ٍ غیش دٍلتی ٍ جزة هطبسکت ّبی هشدهی

)سابلشٍص تبسایس ساتبد ػابلی     اسفٌذ 18هشاسان  دس هٌبسجت ّب اػن اص ٍ تکشین کبًَى ّبی ثشتش  ضٌبسبیی (4

 .کبًَى ّبی فشٌّگی ٌّشی هسبجذ کطَس(

 .استبًی، هٌغقِ ای ٍ هلی دٍسُ ّبی آهَصضیًوَدى صهیٌِ حضَس اػضبی هٌتخت کبًَى دس  فشاّن (5

اعالع سسبًی دقیق ٍ ثوَقغ دستَسالؼول ّب، آئیي ًبهِ ٍ سبیش هَاسدی کِ اص الضاهبت اجشایی ضذى تفابّن   (6

 ًبهِ هی ثبضذ.

ستبی هؼشفی تَاًوٌذی ّاب ٍ  تفبدُ اص ظشفیت سسبًِ ّب ٍ هغجَػبت ٍ خجشگضاسی ّب ثَیژُ ضجستبى دس ساسا (7

 ػولکشد کبًَى ّب.

 تالش دس جْت ضجکِ سبصی ثِ هٌظَس ّن افضایی ٍ اًتقبل تجبسة هَفق کبًَى ّب (8

 کبًَى: اًتظبرات اس –( 5هبدُ )

تؼبهل ٍ ّوکبسی ثب اػضبی ّیئت اهٌب ٍ سبیش تطکل ّبی فشٌّگی هسجذ ٍ اًجبم فؼبلیت ّبی کابًَى ثاب    (1

 جوبػت.ّوبٌّگی ٍ ًظبست اهبم 

 هستٌذسبصی فؼبلیت ٍ ػولکشد کبًَى، اسائِ گضاسش هکتَة ٍ هصَس ثِ دثیشخبًِ . (2

 ضشکت هستوش ٍ هٌظن دس ثشًبهِ ّب ٍ جلسبت تَجیْی ٍ آهَصضی هَسد ًیبص دس چبسچَة تفبّن ًبهِ.  (3

تالش دس جْت خَدکفبیی ٍ تقَیت سٍحیِ کبسآفشیٌی ثب سٍیکشد فشٌّگای ٌّاشی ٍ ثاش اسابس هاَاصیي ٍ       (4

 صُ ّبی دیٌی.آهَ

ثْشُ هٌذی اص ضیَُ ّب ٍ اثضاسّبی ًَیي في آٍسی اعالػبت ٍ سسبًِ ّبی دیجیتبل دس جْت استقبی کیفای   (5

 فؼبلیت ّب ٍ ثشًبهِ ّبی کبًَى.

تالش دس جْت جزة هٌبثغ هبدی ٍ هؼٌَی اص عشیق هطبسکت ّبی هشدهی ٍ کوک ّبی ًْبدّبی دٍلتای   (6

 ٍ غیش دٍلتی.

 ی، تکویل پشًٍذُ اػضبء ٍ هکبتجبت کبًَى ٍ حفظ ٍ صیبًت اص اهَال.ثجت ػولکشد ٍ اقذاهبت هبل (7

 .تغییشات دس اسکبى کبًَى ثِ دثیشخبًِ استبىثِ هَقغ سػبیت سبختبس ٍ اػالم  (8
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تذٍیي تقَین اجشایی کبًَى ثِ صَست ّفتگی، هبّبًِ ٍ فصلی ثب رکش تابسیخ، ًاَع، تؼاذاد، هخبعات ٍ ... ٍ      (9

 .ٍ اسائِ آى ثِ دثیشخبًِ استبى ٍ آسم کبًَىاجشای توبهی ثشًبهِ ّب ثب ًبم 

اعالع سسبًی ٍ تجلیغ هٌبست فؼبلیت ّب ٍ ثشًبهِ ّب ٍ هؼشفی تَاًوٌذی ّاب ٍ دساتبٍسدّبی کابًَى ثاشای      (12

 جزة حذاکثشی هخبعت.

 ثشًبهِ سیضی ٍ تالش دس جْت استجبط هستوش ٍ ّذفوٌذ ثیي هسجذ، هذسسِ ٍ خبًَادُ ثب هحَسیت کبًَى. (11

فؼبلیت ّبیی کِ ًیبص ثِ ّبی کبًَى ثبیذ دس چبسچَة ضَاثظ ٍ هقشسات جبسی کطَس ثَدُ ٍ کلیِ فؼبلیت  (12

 اخز هجَص اص هشاجغ ریصالح هی ثبضذ، اجشای آى ثؼذ اص اخز هجَص اهکبًپزیش خَاّذ ثَد.

کست اص آًجب کِ هذیش هسئَل کبًَى دس قجبل کلیِ ثشًبهِ ّب ٍ افشاد ضشکت کٌٌذُ هسئَل است لزا، (13

ثیوِ ٍ  سضبیتٌبهِ کتجی اص ٍالذیي اػضب ثشای ضشکت دس توبهی ثشًبهِ ّب ٍ فؼبلیت ّب ضشٍسی هی ثبضذ

اػضب الضاهی ثَدُ ٍ اص هحل ٍجَُ حبصلِ اص دسیبفت حق ػضَیت ٍ هطبسکت دس فؼبلیت ّبی فشٌّگی 

 ٌّشی تأهیي هی ضَد.

ت دثیشخبًِ استبى تَسظ ثبصسس کبًَى ٍ ثش ًظبست ثش اهَس هبلی، فؼبلیت ّب ٍ ػولکشد کبًَى، ػالٍُ ثش ًظبس (14

 هجٌبی فصل چْبسم اسبسٌبهِ کبًَى ّبی فشٌّگی ٌّشی هسبجذ صَست هی پزیشد.

 ًحَُ ًظبرت: -( 6هبدُ)
اخز ًظشات اداسات فشٌّگ ٍ اسضبد  ،دثیشخبًِ استبى ثب تطکیل ٍ اػضام گشٍُ ّبی ًظبستی ٍ اسصیبثی

هستٌذات ٍ گضاسضبت هَجَد ثش هطبّذات، ثش اسبس  ،هؼیي کبًَى تخصصی ًظبست ٍ اسصیبثی ٍ ،اسالهی

 .خَاّذ ًوَداًجبم تفبّوٌبهِ ٍ کیفیت اجشای آى ًظبست  يحس

 ًسخ: –( 7هبدُ)
 سا داسد.ًسخِ حکن  ٍاحذ  2ٍ ّش ضذُ ًسخِ تٌظین  2ٍ دس  هبدُ 7ایي تفبّن ًبهِ دس 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 کبًَى فزٌّگی ٌّزی هسئَلهذیز 

 اهضبء هْزٍ

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 اهبم جوبعت هسجذ 

 اهضبء

  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 کبًَى فزٌّگی ٌّزی ببسرس

 اهضبء

.هذیشاى هحتشم کبًًَْب پبیبى هبُ هجبسک سهضبى آخشیي هْلت تحَیل تفبّن ًبهِ ثِ دثیشخبًِ هی ثبضذ 

 خیبثبى ثؼثت سٍثِ سٍاستبًذاسی فشػی اٍل سوت چپآدسس پستی دثیشخبًِ: ثَضْش خیبثبى اهبم خویٌی 

:ایویلdabirbu@yahoo.com :ٍسبیت دثیشخبًِ:12228942771ٍسبهبًِ پیبهکwww.masajed-bu.irٍکبًبل تلگشاهی@kanoonmasajed 


