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 آنیی انهم
 یاه نمااگشیه فعالیت

 اهی فرهنگی هنری مساجد کانون
 با محوریت کاردسازی 

  ) بخش جنبی دهمین دوره  اندیشه اهی آسمانی (
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 رَىمًد* 

سا فشا ثگیشین ٍ اص آى ثیٌین، آى  خَاّذ کِ ّش چیض خَة، صیجب ٍ ثباسصضی سا کِ دس ّش کدب هی عَس هستمل اص هب هی دّذ، ػمل ّن ثِ اسالم ثِ هب دستَس هی

( ًگبُ ًکي حشف 2؛)«اًظش الی هب لبل ٍ ال تٌظش الی هي لبل»( یب 1«)اعلجَا الؼلن ٍلَ ثبلػیي»استفبدُ کٌین. ایي خوالت هؼشٍفِ هتذاٍل دس صثبًْبی هشدم هب کِ 

ش، ایي گشفتي، گشفتيِ فشٌّگی است ٍ اخز فشٌّگی، گَیذ، اگش سخي خَة است، آى سا فشاثگی آهیض، داًص ٍ هؼشفت سا چِ کسی داسد هی خَة، سخي حکوت

 گضیٌیِ فشٌّگی، یک چیض الصم است تجبدل فشٌّگی ٍ صثذُ

 دس خوغ کبسکٌبى سبصهبى غذا ٍ سیوب همبم هؼظن سّجشی ( ثیبًبت1323/ 02/ 22)

 مقذمٍ* 

گیشی اص ظشفیت هسدذ دس ب سسبلت ثْشُث «َای فرَىگی َىری مساجذ با محًریت کادرسازیی کاوًنَاَا ي فعالیتطرح » ًوبیطگبُ

-َا ي فعالیتتًلیذ، پريرش ي آفریىص اوذیطٍ»اضبػِ فشٌّگ ٍ ٌّش هتؼْذ ثش هجٌبی فشٌّگ ًبة اسالهی ٍ تَخِ ثِ ػوشاى هؼٌَی اص عشیك 

 یّببدل تدشثیبت، ایذُتجّبی فشٌّگی ٍ ٌّشی هسبخذ کطَس ثِ هٌظَس تحمك خبهؼِ اسالهی هسدذ هحَس ٍ لضٍم دس سغح کبًَى «خالقاوٍ َای

افضایی حبغل اص ّبی فشٌّگی ٍ ٌّشی استبى ٍ سضذ ٍ تؼبلی ٍ ّنّب ٍ فؼبلیتیگبُ، ًمص ٍ سسبلت خَد دس ثشًبهِّب ٍ تَخِ ثِ خباػضبی فؼبل کبًَى

بًِ )التػبد همبٍهتی، گّبی ضصّبی عشاص، ثٌبثش آثبس تَلیذی دس لبلت هَضَػبت تخػػی ثش اسبس هأهَسیتآى ٍ اسائِ الگَ ٍ تشٍیح فؼبلیت

ّبی آسوبًی دس هلی ّوضهبى ثب دّویي دٍسُ اًذیطِخوؼیت ٍ توذى ًَیي اسالهی( ثشای هؼشفی دس سغح افضایی، کبسآفشیٌی، خبًَادُ، ثػیشت

  هطْذ همذس ثشگضاس خَاّذ ضذ.

 اَذاف* 

ّبی هسبخذ سشاسش کبًَى ، الگَّب ٍ تدبسةّبّب ٍ فؼبلیتعشحسبص استمبی ضٌبخت ٍ آگبّی ثبصدیذکٌٌذگبى اص کَضذ ثستشهیایي ًوبیطگبُ 

 کٌذ4عَس هطخع اّذاف صیش سا دًجبل هی کطَس دس یک فضبی هتوشکض ثبضذ ٍ ثِ

   کبًَى ّبی هسبخذفؼبالى  ٍ تجبدل تدشثیبت هیبىتؼبهل سبصًذُ ضٌبخت، ایدبد ثستش 

 تجلیغی ٍ ٌّشی استبى ّب التػبدی،ػلوی، فشٌّگی، لبثلیت ّبی ٍ ّب ظشفیت ثب آضٌبیی 

 اختوبػی،التػبدی  فشٌّگی ػلوی، ّبی سٍیص تمَیت ٍ ثشتش آثبس آٍسًذگبى پذیذ ثِ ًْبدى اسج ٍ ضٌبسبیی ٍ 

 کبًَى ّبی  هسبخذٍ خالق دس ،کبسآفشیٌی عشح ّبی ًَآٍساًِ، کبسثشدی غبحجبى ایدبد اًگیضُ هیبى  ٍ تطَیك 

 هشتجظ ثب کبًَى ّبی هسبخذدس ػشغِ ّبی  ّوکبسی، ّن افضایی ٍ تؼبهل 

 تشثیتی، اختوبػی، ػلوی  التػبدی، فشٌّگی، ،ّبی ػجبدیتدشثیبت هَفك دس صهیٌِصی، الگَسبصی ٍ هؼشفی تَاًوٌذسب آهَصش، ثِ اّتوبم

 ٍ ٌّشی

 

 : تخصصی مًضًعاتبخص َا ي * 

ثِ ػٌَاى یکی اص ٍیژگی ّبی  «ريحیٍ جُادی در بستر مسجذ»َْم هفٍ لضٍم تَخِ ثِ ثش اسبس هبهَسیت ّبی اثالغی ٍ اسٌبد ثبال دستی 

الگَ دّی ٍ ًوبد سبصی ضخػیت ّبی  ثِ هٌظَس گستشش کبسکشدّبی فشٌّگی ٍ تجلیغی هسبخذ ٍ همبثلِ ثب تْبخن فشٌّگی، ٍفؼبالى هسدذی 
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فؼبلیت ٍ عشح ّب ّبی تخػػی ٍ هَسد اّویت، ثب ًبم یکی اص ضْذای هشتجظ خْت اسائِ صهیٌِ ٍ آثبس تَلیذی ثٌبثش ّبٌَاى غشفِهزّجی ٍ اًمالثی، ػ

 ثبضذ4ضَد کِ ایي ػٌبٍیي ٍ هَضَػبت ثِ ضشح ریل هیًبهگزاسی هی

 مًضًع قرارگاٌ ردیف

 حسىی کارگرضُیذ محسه حاجی 1
 کبًَى هسدذ هب ٍ لشآى ٍ ػتشت

 السالم ٍ ...()تؼلین ٍ تشٍیح فشٌّگ لشآى ٍ اّل ثیت ػلیْن 

 ضُیذ عبذالحسیه دستغیب 2
 کبًَى هسدذ هب ٍ ًوبص

 )آهَصش ٍ تشٍیح ًوبص، فضیلت، آثبس ٍ ثشکبت ًوبص ٍ ...(

 مقذمضُیذ سردار حسه تُراوی 3
 کبًَى هسدذ هب ٍ اًمالة اسالهی

 )استمشاس حکَهت اسالهی، ًظبم سبصی، پیطشفت، ػذالت ٍ التذاس ٍ ...( 

 باقرالىمرضُیذ ومر  4
 کبًَى هسدذ هب ٍ توذى ًَیي اسالهی

 ایشاًی ٍ ...( -)ثیذاسی اسالهی، هسدذ عشاص اسالهی، سجک صًذگی اسالهی  

 رقیٍ رضایی ٌضُیذ 5

 کبًَى هسدذ هب ٍ خبًَادُ 

احیب َّیت ٍ کشاهت صى هسلوبى، احیبء ًظبم صى ٍ خبًَادُ  ثٌیبى خبًَادُ،ّبی )حفظ ٍ تمَیت اسصش

 ّبی اختوبػی ٍ ...(تشثیت فشصًذ، خوؼیت، آسیتاسالم، دس 

 ضُیذ علی خلیلی 6
 کبًَى هسدذ هب ٍ اهشثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش

 )ساُ ّبی اخشای ثْتش اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ٍ ...(

 ضُیذ سیذ مجتبی علمذار 7
 کبًَى هسدذ هب ٍ ّیأت ٍ تَسل

 ٍ تَسل ٍ...()ّیأت اًمالثی ،آسیت ّبی ػضاداسی ٍ ّیأت ، دػب 

 ضُیذ مريٌ ضربیىی 8
 کبًَى هسدذ هب ٍ ػفبف ٍ حدبة

 حدبثی ٍ تبثیشات ػفبف ٍ حیب دس صًذگی اختوبػی ٍ...(ّب ٍ تْذیذات ثیشٍیح حدبة، آسیت)ت

 ضُیذ محمذ جًاد تىذگًیان 9
 کبًَى هسدذ هب ٍ التػبد همبٍهتی

 ثٌیبى، کبسآفشیٌی ٍ ...(اًصّبی دسبصی التػبد همبٍهتی،  تَلیذ هلی، فؼبلیت)گفتوبى

 ضُیذ عبذالحمیذ دیالمٍ 11
 کبًَى هسدذ هب ٍ ثػیشت

 )تجییي هَاضغ، خشیبى ضٌبسی، هجبسصُ ثب ًفبق،دضوي ضٌبسی ٍ ...(

 دکتر سعیذ کاظمی آضتیاوی 11
 کبًَى هسدذ هب ٍ خْبد ػلوی

 )استجبط ثب هشاکض ػلوی،خذهبت آهَصضی ٍ پژٍّطی ٍ ...(

 حسیه َمذاویضُیذ سردار  12
 کبًَى هسدذ هب ٍ فشٌّگ ایثبس ٍ ضْبدت

 )ضْذای اًمالة اسالهی،دفبع همذس، هذافؼبى حشم ٍ ...(

 سیذ محمذ حسیىی بُطتی ضُیذ 13
 کبًَى هسدذ هب ٍ کبس تطکیالتی

 )اهَس تشثیتی، ثشًبهِ ّبی آهَصضی، تؼْذ ٍ ضبیستگی، کبدس سبصی، سخت کَضی ٍ ًظن ٍ ...(

 جًاد باَىرضُیذ محمذ  14
 کبًَى هسدذ هب ٍ ٌّش ٍ ادثیبت

 )ضؼش ٍ داستبى، ٌّشّبی تدسوی، تئبتش ٍ ًوبیص، سشٍد ٍ ًَاّبی اًمالثی ٍ ...(
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 ضُیذ سیذ مرتضی آيیىی 15
 کبًَى هسدذ هب ٍ سسبًِ

 ای ٍ ...(ّب ٍ تْذیذّبی سسبًِگشایی، خٌگ سبیجشی، فشغتسبصی، سلغًِشم، ضبیؼِ )تجلیغبت ٍ خٌگ

 ضُیذ جعفر احمذی میاوجی 16
 کبًَى هسدذ هب ٍ هْذٍیت

 سبصی ظَْس،فتٌِ ّبی آخشالضهبى،ضجْبت هْذٍیت ٍ...()آخشالضهبى،صهیٌِ

 

 ي يیژگی َای ومایطگاٌ معرفی* 

 تخػػی - 4 کبسثشدی ًَع ًوبیطگبُ -

 آهَصضی -تطَیمی-تجلیغی4  کبسثشی ًوبیطگبُ -

 ّبی فشٌّگی ٌّشی هسبخذکبًَى یّبفؼبلیت4  هحػَلًَع  -

   

 سازيکار ارائٍ آثار ي   قالب َا* 

ّبی صیش اسسبل لبلتدٍ ثخص اغلی ٍ تکویلی ٍ دس دس ّش یک اص ّبی خَد سا ثب سٍیکشد اسائِ الگَ ٍ اًتمبل تدشثِ فؼبلیتتَاًٌذ هی ّبکبًَى

 : کٌٌذ

 َا:فعالیتقالب اصلی ارائٍ 

 بريضًر: 

 ّبگبًِ غشفِ ضبًضدُتخػػی هتٌبست ثب هَضَػبت  مًضًع:

 کٌذ4تدبسة دس لبلت ًَضتبس سبختبسهٌذ؛ اص لبػذُ ٍ سبختبس صیش تجؼیت هیّب ٍ ّب، ثشًبهِالگَ ّب،فؼبلیت گضاسش تکىیک اثر:

 داس ثَدى(لیت ، الگَ، تدشثِ )چشایی اٍلَیتهجبًی ٍ ضشٍست فؼب -

 الگَ، تدشثِ )ػٌَاى ٍ ثیبى اخوبلی هَضَع( فؼبلیت، هؼشفی -

 ّب )لجل ٍ ثؼذ(هَاًغ ٍ هحذٍدیت -

 استجبط ثب هب )پل استجبعی( -

 ٍ سٍ دس ضص لسوت تبضَپطت  4A3 یک غفحِ  ابعاد

 4 وحًٌ ارسال

اثش ثب هطخػبت  .اسسبل کٌٌذ ثِ دثیشخبًِ استبى( لَح فطشدُّوشاُ ثب فبیل الکتشًٍیک )دس لبلت  ثشٍضَس سا ثِ غَست چبپی ّبکبًَى

 .اسائِ ضَد ػکس پشسٌلیکٌٌذگبى، هطخػبت کبًَى هسدذ ٍ تْیِ

ًَ، ٍصیي ٍ کبسثشدی سا دس  ّبیاًذیطِ ثَدُ ٍّبی هسبخذ ّب ٍ تدبسة کبًَىالگَّب، ثشًبهِ ّب،فؼبلیت ثشٍضَس هؼشفی کٌٌذُ :تًضیح

-شٍضَس است. اسائِ هَضَػبت ٍ ایذُّبی یک ثگَیب ٍ عشاحی هٌبست اص ٍیژگیکٌذ. هحتَای هطخع ٍ هَخضتشیي ضکل اسائِ ٍ هؼشفی هی

 ّبی خاللبًِ دس هتي ثشٍضَس داسای اهتیبص است. 

 ثْتشیي الگَّب دس اخشا ٍ کبسثست، ساّکبسّب ٍ کبسثشدّبی ػلوی، فشٌّگی ٍ اختوبػی اص خولِ صهیٌِ ّبی تْیِ ٍ تٌظین ثشٍضَس است.

http://www.fahadan.org/post/391
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 : َای بخص تکمیلیقالب* 

 کتابچٍ. 1

 ّبتخػػی پبًضدُ گبًِ غشفِهتٌبست ثب هَضَػبت  مًضًع:

اص لبػذُ  هٌبثغ ٍ هأخز است ٍ ثٌذی ٍ طت خلذ، فْشست هغبلت، همذهِ، فػلکتبثچِ، هدلذی داسای ػٌَاى هطخع، سٍ ٍ پ تکىیک اثر:

 کٌذ4ٍ سبختبس صیش تجؼیت هی

 داس ثَدى(اٍلَیت، الگَ، تدشثِ )چشایی ّب هجبًی ٍ ضشٍست فؼبلیت -

 ، الگَ، تدشثِ )ػٌَاى ٍ ثیبى اخوبلی هَضَع(فؼبلیت هؼشفی  -

 ّب )لجل ٍ ثؼذ(هَاًغ ٍ هحذٍدیت -

 طٌْبدات ٍ ساّکبسّب )حل هسئلِ(پ -

 استجبط ثب هب )پل استجبعی( -

لبلت ّوشاُ ثب فبیل الکتشًٍیک )دس  کتبثچِ ثِ غَست چبپی. ضَدتذٍیي ٍ عشاحی هی  A4کتبثچِ دس فشهت  :آثار وحًٌ ارسالي يیژگی 

 است.ًَیسٌذُ/ ًَیسٌذگبى هطخػبت کبًَى هسدذ ٍ ، کتبثچِ اعالػبت اغل اثش، 4حبٍیاسسبل هی ضَد ٍ  لَح فطشدُ( 

هطول ثش ضشح ٍ تجییي هَضَع تخػػی ّستٌذ کِ اص سَی اػضبی کبًَى ّبی هسبخذ ثِ ضکل فشدی ٍ گشٍّی تْیِ کتبثچِ  :تًضیح

 کتبثچِ تذٍیي کٌذ.  پیشاهَى هَضَع تخػػی  کبًَى هی تَاًذ اص عشح ّبی کبسثشدی ٍ خاللبًِ خَد هی ضًَذ. ّش 

 مجلٍ )سادٌ یا چىذ رساوٍ ای(: .2

 ّبتخػػی پبًضدُ گبًِ غشفِهتٌبست ثب هَضَػبت  مًضًع:

)سبدُ( یب ًَضتبسی، تػَیشی، غَتی ٍ ّبی ًَضتبسی ٍ تػَیشی ی است داسای هضبهیي هتٌَع ٍ لبلتهدلِ، هدوَػِ هحتَای تکىیک اثر:

 ٍیذئَ )چٌذ سسبًِ ای(

هدالت ضَد. تذٍیي ٍ عشاحی هی(  لَح فطشدُّوشاُ ثب فبیل الکتشًٍیک )دس لبلت  هدالت ثِ غَست چبپی :آثار ي وحًٌ ارسال يیژگی

هطخػبت کبًَى هسدذ ٍ ، هدلِ اعالػبت اغل اثش، 4حبٍیضَد. عشاحی ٍ اسائِ هی DVDدس لبلت ًیض ثِ غَست الکتشًٍیک ٍ ای چٌذ سسبًِ

 ثِ دثیشخبًِ استبى تحَیل دادُ ضَد. ّوشاُ ػکس پشسٌلی تْیِ کٌٌذگبى،

است کِ دس لبلت گضاسش،  ییّب ٍ الگَّب، ثشًبهِّب، الذامّب، تدبسةفؼبلیتهؼشف  اثشی تَلیذ ضذُ دس کبًَى است کِ هدلِ :تًضیح

 ضَد.دس هذیشیتی تْیِ هیکٌذ ٍ اص سَی کبکبًَى سا ثبصگَ هیّبی یبدداضت ٍ تػَیش هَفمیت

 وماَىگ )کلیپ(: .3

 ّبتخػػی پبًضدُ گبًِ غشفِهتٌبست ثب هَضَػبت  مًضًع:

 ضَد. ، الگَ ٍ تدشثِ است کِ ثِ ضکل فیلن ثیبى ضذُ ٍ ضجظ هیّبفؼبلیتًوبٌّگ گضاسش هستٌذ  تکىیک اثر:

 اعالػبت اثش، 4حبٍی،  DVDثش سٍی  MP4فشهت ٍ دس دلیمِ ثبضٌذ 6ٍ حذاکثش  3ثبیذ حذالل  ًوبٌّگصهبى  :آثار ي وحًٌ ارسال يیژگی

 ثِ دثیشخبًِ استبى تحَیل دادُ ضَد. ٍ ّوکبساى، کبسگشداى هطخػبت کبًَى هسدذ،، اثش
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ّب سا ثیبى خوغ اػضبی کبًَى ّبی هغشح دسّب ٍ فؼبلیتًوبٌّگ، یک اثش ٌّشی است کِ اص حیث ضکل ٍ هحتَا هَضَع، ثشًبهِ :تًضیح

 خاللیت ٍ اثتکبس دس اسائِ ٍ هؼشفی هَاسد هذًظش هَخت توبیض یک ًوبٌّگ است.  .کطذکشدُ ٍ یب ثِ تػَیش هی

 ّبی یک ًوبٌّگ است.ّب، الگَّب ٍ ساّکبسّبی اخشایی ٍ ػولیبتی ثشای الذام ٍ ػول اص دیگش ٍیژگیاًذیطِعشح ٍ ثیبى 

  :تًضیح

اًذ ٍ دثیشخبًِ استبًی ٍ ستبد هشکضی هٌتخت ضذُهٌتخجی است کِ ثؼذ اص ثشسسی تَسظ  آثبسّب، دادُ ضذُ دس غشفِهَاسد ًوبیص 

کِ دس ّشغشفِ ثِ ًوبیص  اثشیضًَذ. حذاکثش ثب کست اهتیبص هٌتخت هی آثبسالصم ثشای اسائِ دس ًوبیطگبُ ّستٌذ.  داسای اهتیبص ٍ ًَآٍسی

 .ثبضذهی ًوًَِ 30گزاضتِ خَاّذ ضذ 

 تًضیحات تکمیلی:* 

ًگبسش هتي سٍاى ٍ گیشا گَیی ٍ ًکتِ هحَسی ٍ ؛ گضیذُدس خػَظ ثشٍضَسگیشد ٍ هطخع ضکل هیالگَ ٍ تدشثِ ، فؼبلیت ّش اثش ثش پبیِ یک 

؛ دس ثخص هدالتػوك هغبلت ٍ اًذیطِ هحَسی دس عشح هَضَع،   دس هَسد کتبثچِ؛، ٍ )عجك الگَی پیَستی(گیشی اص عشاحی ٌّشی هٌبستثب ثْشُ

، ساّکبسّب ّبثش هجٌبی فؼبلیت عشح هفَْهی سٌبسیَ ؛دس ثخص ًوبٌّگّب ٍ تٌَع ٍ پیَستگی هغبلت ثشای هؼشفی ٍ تطشیح الگَّب، تدبسة ٍ هَلؼیت

 آغبص ٍ پبیبى هٌبست هَسد تأکیذ است. ٍ تدبسة ثب

 

 )معرفی ي ومایص آثار(َای برگساری ضیًٌ* 

ی هحل ثشگضاسی دّویي دٍسُضَد. آثبس هٌتخت دس ًوبیطگبُ هستمش دس ًوبیطگبُ ثِ دٍ ضکل دس فضبی هدبصی ٍ هحیظ فیضیکی ثشگضاس هی

ی اسسبلی ثش ّبهَضَػبت تخػػی دس ّش یک اص لبلت ّبی فشٌّگی ٍٍاخذ ضشایظ هغبثك ػٌبٍیي لشاسگبُتوبهی آثبس ثشگضاس ٍ  ّبی آسوبًیاًذیطِ

 سٍی سبیت ػوشاى هؼٌَی لبثل هطبّذُ ٍ ثبصدیذ خَاّذ ثَد. 

  آثاروحًٌ ارسال: 

 ًوبیٌذسا ثِ دثیشخبًِ استبًی اسسبل  آثبس خَدفبیل چبپی ٍ الکتشًٍیک ّبی فشٌّگی ٍ ٌّشی هسبخذ، کبًَى. 
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 حل ارسال آثارم: 

گردد سپس در مرحلٍ وُایی آثار مىتخب با ضًابط خاظ بٍ محل َا جمع آيری ي دايری میدر مراکس استان َا ابتذاتمام آثار کاوًن

      ضًوذ.مطُذ مىتقل میآسماوی در َای دَمیه ديرٌ آمًزضی فرَىگی اوذیطٍبرگساری 

 ٌجًایس بٍ آثار برگسیذ 

ًفش/ گشٍُ غبحت اثش ثشگضیذُ هؼشفی هی ضًَذ، کویتِ ػلوی ًوبیطگبُ ثب اسصیبثی آثبس  سِاسائِ آثبس   چْبسگبًِدس ّش یک اص لبلت ّبی 

 ش ثشتش ٍ هٌتخت سا هؼشفی هی کٌٌذدسیبفتی دس لبلت ّبی هزکَس، اث

  )ُضَداثش ثشگضیذُ هؼشفی هی  12دس هدوَع سِ اثش ثشگضیذُ )ثشًذُ خبیض. 


