
 تعالیبسمه

 موضوعات پیشنهادی قابل حمایت

 شناسایی مستمر، اشراف و رصد دائمی هیآت مذهبی و عناصر تأثیرگذارمحور کلی : 

 موضوعات محورهای  اصلی

نهاا  باا   هاای مار    های مختلف شناسایی مجموعهبررسی الگوی شناسایی

 های مذهبیتأکید بر شناسایی هیأت

 

و  یمذهب یهاأتیاعتماد در ه جادیا قیاز طر هیآتجذب و ارتباط با محور کلی : 

 الزم تیو مرجع یاجتماع هیمند شدن از سرمابهره

 موضوعات محورهای  اصلی

نهاا  باا   هاای مار    های مختلف شناسایی مجموعهبررسی الگوی 

 های مذهبیتأکید بر شناسایی هیأت

 

در  هاتیها و موقعو استفاده از فرصت ییو اجرا یفکر ییافزاهم جادیامحور کلی : 

 یقرارگاه اتیو عمل یسازقرارگاه قیاز طر یمختلف فرهنگ یهاانیجر ییجهت برپا

 موضوعات محورهای  اصلی

نهاا  باا   هاای مار    های مختلف شناسایی مجموعهبررسی الگوی 

 های مذهبیتأکید بر شناسایی هیأت

 

 ،ییدر ابعاد مختلف محتوا یمذهب آتیه یتوانمندسازرشد، ارتقاء و محور کلی : 

 کارآمد یروین تیفکر و ترب دیدر جهت تول تیظرف جادیمنظور ابه یالتیو تشک یمهارت

 در بعد مفاهیم دینیتوانمند سازی 

 موضوعات محورهای  اصلی

 وحدت
 اهل سنت یعزا ار آتیه یاسیس ،یاجتماع ،یرات فرهنگیاثبررسی ت

 رمسلمانانیغ یبرا أتیه ییضرورت برپا یبررس



 با اهل سنت یمذهب آتیمدل تعامل ه

 یمذهب آتی ر ه یو تبر یتول هیروح تیعوامل تقو

امر به معروف و 

 نهی از منکر

از منکار  ر   یکر ن امار باه معاروف و نها     نهی ر نها  یمذهب آتیه گاهیجا

 جامعه

 حجاب و عفاف
فرهنا  حجااب و    شارفت ی ر پ یماذهب  آتیا ه ریتأث شیمدل افزا یطراح

 یمدار ایعفاف و ح

 

 توانمند سازی در بعد اقتصادی

محورهای  

 اصلی

 موضوعات

 اقتصا  مقاومتی
 یساز  ر اقتصا  مقاومتگفتمان ینها  مر م کیبه عنوان  أتینقش ه یبررس

 یاقتصا  شرفتی ر توسعه و پ یمذهب آتیه ریتأث شیمدل افزا یطراح

جذب کمک 

 مر می های

 یمر م یجذب بهترِ کمکها یبرا أتیه یاقتصا  یکارهااصول و راه

فعالیت های 

 اقتصا ی

 (میرمستقیغ ای می)مستق یاقتصا  ی ر کارها أتیورو  ه تیفیاصل و ک لیتحل

 یهاکمک

 ی ولت

 أتیه کی یبرا ی ولت یهاکمک افتی ر یهاتیها و موقعفرصت نییتب

 یرانیا یاز کاال تی ر حما أتینقش ه 

 

 

 تشکیالتیدر بعد توانمندسازی 

محورهای  

 اصلی

 موضوعات

و 
ت 

سال
ر

ت
هیأ

ت 
وری

مأم
 

 ی ر هنگاماه وقاوب بحاران هاا    و نحاو سااماندهی هنهاا     یمذهب آتیه فهیوظ. 1

 یاجتماع

 ، اقتصا ی، سیاسییاجتماع فرهنگی،  ر عرصه أتیه یفرا عزا ار یکارکر ها. 2



  ر ایران یعزا ار یها أتیانواب مختلف هگونه ها و . 3

 ر طاول   یتراز انقالب اسالم أتیهبرنامه های تربیتی، فرهنگی،اقتصا ی و ...  .4

 هفته 

  ر بیانات رهبری یتراز انقالب اسالم أتیهشاخصه ها و ویژگی های  .5

داز
م ان

چش
 

 علت ها یا هیال لیتحل أتیه یپژوه ندهیه

 یمذهب آتیچشم انداز ه

 رسانه منبر یپژوه ندهیه

ت
طا
تبا
ار

 

باا مسااجد،    یماذهب  یهاا  أتیا ه انیا متقابال م  یو همکاار  یاثرگذار یچگونگ

 مساجد/سمنها/... ی/کانونهایتیترب یکانونها

 ییکشاور  ر برپاا   یو فرهنگا  یای اجرا یمشارکت مر   و  ستگاهها یراهکارها

 الشهدا دیس یعزا ار

ت
یری

مد
 

 یمذهب آتیتعارض  ر ه تیریمد .1

 یمذهب آتیبر ه یسازمان تیریمد راتیتأث .2

 تشکل ایبه مثابه سازمان است  أتیه أتیه تیریمد .3

 یمختلاف سان   ی ر ر ه ها شتریو جذب مخاطبان ب یجذاب ساز یراهکارها .4

 یمذهب آتیبه ه

 یتیریماد  یپسات هاا   یمساتعد بارا   یروهاا ین یریبکارگ یتیمدل ترب یطراح .5

 یپرور نیبه منظورجانش یفعل ری ر کنار مد یمذهب آتیموجو   ر ه

 می ر قد هاأتیو ساختار ه ییچارت اجرا .6

 أتی ر ه دیجد یروهایکر ن ن یاجتماع ندیفره .7

ب 
سی
و ه

ی 
زیاب

 ار
 و
ت

هیأ

سی
شنا

 

 تیو ترب میتعل ندیمخاطبان  ر فره یسنجو سطح یابیارز یهاوهیش.1

 هیآت مذهبی یشناس بیهس یو روش ها یپارامتر هامولفه ها، .2

 رسانه منبر یشناس بیهس .3

 کیکرک پاتر یبر اساس الگو یمجموعه فرهنگ یاثر بخش .4

 یمذهب یها أتیعملکر  ه یابیارز یشاخص ها یبند تیاولو .5

شیوه های 

 برگزاری

 یکف زن یها نیگزیجا - ا یائمه  ر اع رهیس ی)بررس تی ر مجالس اهل ب یشا 

 (أتی ر ه



 

 توانمندسازی در بعد هنری

 موضوعات محورهای  اصلی

رابطه هیأت و 

 هنر

 و هنر أتیو روابط متقابل ه أتیه یجامع ابعا  هنر لیتحل

 بر مخاطب یعاطف ریو تأث أتیه یهنر  ر فضاساز ریتأث فضاسازی هیأت

 یاسالم یبر نمو  معمار دیبا تاک هینیحس یطراح طراحی حسینیه

 یهنر اسالم شرفتی ر توسعه و پ یمذهب آتیه ریتأث شیمدل افزا یطراح توسعه هنر

 

 توانمندسازی در بعد هویتی و تاریخی

 موضوعات محورهای  اصلی

 أتیه یمعاصر/شفاه خیثبت تار بررسی لزو  تاریخ شفاهی

 

 توانمندسازی در بعد سیاسی و حاکمیتی

 موضوعات محورهای  اصلی

  ر انقالب مشروطه أتینقش ه انقالب مشروطه

 ی مذهبیها أتیه با همکاری یاسیاحزاب س لیتشک یخیتار ریس احزاب سیاسی

 یاسیس شرفتی ر توسعه و پ یمذهب آتیه ریتأث شیمدل افزا یطراح پیشرفت سیاسی

رابطه با نظا  

 اسالمی

 هن  ر نظا  گاهیو جا یو نظا  اسالم أتیرابطه ه نییتب

 تجمعات، انتخابات و...( ها،ییمای ر برابر مناسک انقالب )راهپ أتیه فهیوظ مناسک انقالبی

سیاست های 

 نظا 

 یمذهب آتینظا   ر حوزه ه یها استیس ینقد و بررس

 دانیساالر شه یاقامه عزا ی ر فرهن  ساز ینقش حکومت اسالم

 نیاربع ارتی ر مواجهه با ز رانیا یاسالم ی ولت جمهور یراهبر ها

 کشور یاسی ر حوزه مسائل س یمذهب آتیاثرات ه یابیارز تاثیرات سیاسی

 



 توانمندسازی در بعد فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی

محورهای  

 اصلی

 موضوعات

شبکه های 

 ماهواره ای

بار   دیا باا تأک  یامااهواره  یهاا شاخص شبکه یهاتحلیل کیفی محتوای برنامه

 ا یا معاناد(  ر ا  ایو  بیرق یهازبان) اعم از شبکهفارسی یاماهواره یهاشبکه

 وحدت و ... ه،یفاطم ن،یمحر ، اربع لیاز قب یمناسبت

شبکه های 

  اخلی

 یمذهب آتی ر حوزه ه یعملکر  رسانه مل ینقد و بررس

 یمذهب آتیرسانه  ر حوزه ه یامدهایپ یبررس

 أتی ر ه یانواب انحراف و فرق انحراف جینفوذ و ترو یدانیم یشناستیاولو فرق انحرافی

مناسک 

 ساختگی

 و محل بروز هنها  ر ایران یانواب مناسک ساختگ

 و نحوه مقابله با هن یمذهب آتینفوذ  شمن  ر ه یها وهیش

 ی ر حوزه عزا ار ینی  یمناسک ساز ینقد و بررس

انحرافات 

 عزا اری

 أتی/قمه و لخت شدن  ر هلیعالمت/شما یفقه یبررس

انحرافات 

 اخالقی

 یمذهب آتیه ییارکان اجرا یو شناخت انحرافات اخالق یشناس بیهس

مرجعیت 

 فرهنگی

 یبه قطب فرهنگ یمذهب آتیه لیمدل مطلوب تبد نیتدو

پیشرفت 

 فرهنگی

و  یفرهنگا  شارفت ی ر پ یماذهب  آتیا ه رینقاش و تاأث   شیمدل افازا  یطراح

 کشور یاجتماع

حفظ هویت 

 فرهنگی

منااط  مختلاف    ینا ی  یفرهنگا  یتیهو ی ر حفظ و ارتقا یمذهب آتینقش ه

 کشور

 

 توانمندسازی در بعد اجتماعی

محورهای  

 اصلی

 موضوعات



از واج و 

 طالق

تدوین الگوی جامع عملیاتی حضور هیآت مذهبی  ر صورت  های باه وضاعیت    

 از واج جوانان و پیشگیری از طالق

هسیب های 

 اجتماعی

 یاجتماع یها بی ر کاهش هس یمذهب آتینقش ه

 یاجتماع یها بی ر مواجهه با هس یمذهب آتیه یراهبر ها

شناسایی 

 نیازها

 ر برطارف   یماذهب  آتیا مر   و نقش ه دیجد یازهاین یبند تیو اولو ییشناسا

 ازهاین نیکر ن ا

 یکاار ی ر توسعه اشتغال و رفع ب یمذهب آتیه رینقش و تأث شیمدل افزا یطراح رفع بیکاری

  ر کشور

 یاخالق تیو امن یاجتماع تی ر امن أتینقش ه یبررس امنیت

 تی ر توسعه جمع یمذهب آتیه رینقش و تأث شیمدل افزا یطراح جمعیت

 

 

 هیأتتوانمندسازی در بعد شعر 

محورهای  

 اصلی

 موضوعات

بررسی 

 ینییشعره

اناواب شاعر،    ریهاا وجاوه مشاترک و افتاراق باا ساا       یژگیو فی)تعر أتیشعر ه

 کارکر ها(

بررسی 

 ینییشعره

بار مناابع    هیضعف ها و قوت ها با تک نییو تع ینییشعره یامروز تیوضع یبررس

 یو شفاه یمکتوب مجاز

 یمثل تعامل شاعر و مداح و چگاونگ  ی)موضوعات أتیشاعر  ر ه گاهیو جا نقش شاعر گاهیجا

 هن (

بررسی 

 نوحه ها

 یضعف ها و قوت ها با سه مولفه ملاو   نییامروز نوحه ها و تع تیوضع یبررس

 زبان و مضمون

بررسی 

 نوحه ها

 و جهر  ز ی یبر نوحه ها دیزمان انقالب با تاک ینوحه ها یژگیو

اشعار 

 سیاسی

 تیبر اشعار  عبل و کم دیعصر ائمه با تاک یی ر اشعار وال یاسیس یهایریگ جهت

 یریحم دیو فرز ق و س



 

 توانمندسازی در بعد تربیتی

محورهای  

 اصلی

 موضوعات

قالب های 

 تربیتی

 آتیا  ر ه تیا و ترب میماور  اساتفا ه  ر تعلا    یهاا ها و روشقالببررسی جامع 

 یمذهب

الگوی جامع 

 تربیتی

 ر عرصاه   یمذهب آتیحضور ه یاتیجامع عمل یو الگو یتیترب یبرنامه ها نیتدو

و  یو جها  یارتیز یمراسم  عا و ار وها بینوجوانان و جوانان)نحوه ترک تیترب

).... 

منبر و 

 تربیت

 یتیاثرات رسانه منبر  ر حوزه مسائل ترب یابیارز

استفا ه از 

شیوه های 

 مدرن

 مدرن یها وهیبه ش نی  جی ر ترو یمذهب آتیه  یها تیقابل یبررس

جایگاه 

 شناسی

 راهکارها(-)چالش ها یاسالم تیو ترب می ر تعل یمذهب آتیه گاهینقش و جا

رابطه با 

هموزش و 

 پرورش

 نیا ا یچاالش هاا   ییو شناسا أتیه گاهی ر ارتقاء جا ینقش هموزش عال یبررس

 حل هنها یبرا یاتیعمل یحوزه با ارائه راهکارها

 

هذا و  زدن جوشذ   ونذ  یپ قیذ از طر یمذههب  آتیارکان ه انیروابط و مناسبات م میتنظمحور کلی : 

 یبوم یازهایدر جهت رفع ن یتخصص یهااز ارتباطات منسجم به نام شبکه یادر منظومه شانیهاتیفعال

 یو ارائه خ مات اجتماع

 موضوعات محورهای  اصلی

شبکه های و توجاه  

 به نیازهای بومی

بارای تشاکل هاای     یباوم و نیازهاای  به اقتضاائات   یتوجه یبپیامدهای 

  مذهبی

الگوهای موف  شبکه 

 سازی

بررسی نحوه و چگونگی ایجا  هم افزایی  ر هیآت ماذهبی  ر برگازاری   

 شب و ابمراسم 



 


