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 طَیِّبَةً ةًحَیا حْیِیَنَّهُلَنُ فَوَ مُؤْمِنٌمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَر أَوْ أُنْثى وَ هُ

 (97)نحل: 

 

  مقدهم

ن و و مردا معرفی کرده است «حیات طیبه»قرآن کریم، سبک زندگی حقیقی را برای زنان و مردان مؤمن، 

 نگفرهرویج گسترش و تبه منظور  ،ازاین روسازد. تن حیات طیبه رهنمون میاشزنان جامعه را به سوی د

سترش و پیشگیری از گ نیزو ، عفاف و پوشش اسالمی ،نماز همچون سبک زندگی اسالمی،، عترتقرآن و 

می روی های اسالسازی مبتنی بر آموزهبه فرهنگگریزی نیست که و معضالت اجتماعی،  هاآسیبکاهش 

 .ستاعی ااجتم هایآسیبت و ترین روش برای کنترل و مهار معضالثرترین و موفقؤم ،پیشگیری. آوریم

ی ای اجتماعهآسیبترین راه مقابله با  مهم ،بخشی عمومی و پیشگیری های همگانی، آگاهیتوسعه آموزش

 است. (... اعتیاد، سرقت و ،طالقاز جمله )

ی سامان، نابفیزیکی، طالق عاطفی فرهنگی و اجتماعی در کشور همچون بیکاری، فقر، طالق یهاآسیب

، یبدزبانویی، ، سرقت، دروغگمواد مخدر مصرف، اعتیادفساد اخالقی، ، پوشش اسالمیها، عفاف و خانواده

از ی زیادش بخ هر ساله... و درآمدهای نامشروع، افزایش جمعیت زندانیان ،خشونت خانوادگی، رباخواری

  .شودمیصرف  هنگفتی هزینه  ،بلعد و برای مقابله با آنهامیانرژی و سرمایه کشور را 

امات با اقدو  شده تجمیعهای مراکز مختلف و پراکنده کشور، و سرمایهت امکانات شایسته اسبراین مبنا، 

در هاز  تا دشو تأکید و تمرکزبر پیشگیری از گسترش و شیوع آنها ، هاآسیبهوشمندانه برای کاهش این 

 . دگردو نیرو انسانی جلوگیری منابع مالی رفتن 

مظهر تحقق  ،زن .دناجتماع دارحیات طیبه در  مهمینقش  و دهندافراد جامعه را تشکیل می ازنیمی  زنان

تواند یکتا موجودی است که می ،زن. رودمرد به معراج می ،ن زنااز دام. مربی انسان استو  ؛آمال بشر است

های واالی به استقامت و ارزش ،جامعه، که از برکاتشان ،به جامعه تحویل دهد بزرگی را افراد ،ن خودااز دام
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فعال در همه ابعاد  یعالوه بر اینکه قشر ،زنان ،باالتر از نقش مرد است ،نقش زن در جامعه. رسدبانسانی 

صالح و فساد یک جامعه، از صالح و فساد زنان . کنندن خود تربیت میادر دامنیز قشرهای فعال را ،هستند

به فساد کشاندن  راستای در نیزدشمن در تهاجم فرهنگی  سهمگین حمالت .گیردآن جامعه سرچشمه می

اسالمی  و رفتارهای هاطریق ترویج ارزشاز این است که  سعی و تالش ما بر بنابراین. این زمینه است است

 . ها در جامعه مقابله کنیمبا گسترش این آسیب ،و پوشش اسالمیف عترت، نماز، عفا همچون قرآن و

 باید ،هانگیری از گسترش آاعی و پیشهای اجتمکاهش آسیبهای اسالمی و ترویج و گسترش ارزشبرای 

نگی و های فرهبرای توجه به این قشر و انجام کار. که نقش تربیتی را به عهده دارند، توجه کردزنان، 

بر نیز  )ره(نیامام خمی .باید از بانوان فرهیخته و تحصیل کرده بهره گرفت ،سازی در بین بانوانفرهنگ

که  مفتخریم ما»فرمود: می و  نگی، اقتصادی و نظامی تأکید داشترههای فحضور زنان و بانوان در صحنه

و  ،حاضر، قتصادی و نظامی، ادر صحنه های فرهنگی ،پیر و جوان و خرد و کالن ،بانوان و زنان

 .«ندت داردر راه تعالی و اعتالی اسالم و مقاصد قرآن کریم فعالی ،همدوش مردان یا بهتر از آنان

وان، باید بان که بودعقیده  نبر ای «ره»امام خمینی. امکان پذیر است ،علیم و تربیتفرهنگ سازی از طریق ت

 ،علمیه هایحوزه این هدف از طریق بسیج نیروهای انسانی فعال در. پیشتاز باشند امعهجتربیت  و در تعلیم

 به. داندل بومسؤ ،جامعه و مشکالت هاآسیبروحانیت باید خود را نسبت به . امکان پذیر خواهد بود

او  که برای ایاگر روحانیت شیعه در مقابل حوادث خصمانه :«العالیمدظله »:فرموده مقام معظم رهبری

ه کگی را لیت نکند، وارد میدان نشود، ظرفیت خود را بروز ندهد، کار بزرئوآید، احساس مسپیش می

س، هر عکه متوقف کند؛ بشود که دشمن، دشمنی خود را بر عهده اوست، انجام ندهد، این موجب نمی

 ودشانخوقت آنها در ما احساس ضعف کردند، جلو آمدند؛ هر وقت احساس انفعال کردند، به فعالیت 

  .افزودند و پیش آمدند

تر رچه بیشه، زمینه حضور استکه یکی از دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی  ،های علمیه خواهرانحوزه

ای هب حوزهبا توجه به حجم انبوه طال. ده استکرجتماعی فراهم های فرهنگی و ابانوان را در فعالیت

ای هج آموزهو تروی گیری از این گروه فرهیخته در زمینه تبلیغهای بهرهضرورت دارد زمینه ،علمیه خواهران

خود را  نقش ،امعههای فرهنگی و تبلیغی جبرای اینکه خواهران طلبه در فعالیت. شودفراهم  دینی در جامعه

د آید و جوه ها بحضور در مدارس، این آمادگی در آن آغازهای ، الزم است از همان سالکنندخوبی ایفا  به

 . دشوضمن شناسایی استعدادها و عالیق آنها، نسبت به پرورش و شکوفایی این استعدادها تالش 

. و ترویجی داشته باشندفعالیت تبلیغی  ،توانند برای بانوان جامعهخواهران طلبه بهتر از برادران طلبه می

نفر کادر و استاد، 10.000، در سراسر کشور مدرسه 500حدود با  ،های علمیه خواهرانمرکز مدیریت حوزه

سازی مناسبی برای فرهنگوسیع و از شبکه تبلیغی  ،استان 28فارغ التحصیل در  90.000و  هطلب 70.000

برخوردار  و کاهش آنها ت اجتماعی و فرهنگیو معضال هاآسیبگیری از گسترش و شیوع و پیش اسالمی



6 

 

ه خواهران در راستای مأموریت های علمیمعاونت فرهنگی و تبلیغی مرکز مدیریت حوزه بنابراین .است

با  ،های انقالبی در سطح ملیمبنی بر تبلیغ، ترویج، تثبیت و تعمیق فرهنگ و معارف اسالمی و ارزش مرکز،

هویت واال، تبیین و تثبیت الگوی زن مسلمان برای حضور  یهمچنین احیاتأکید بر عرصه زن و خانواده و 

-انداز حوزهو در راستای تحقق چشم علمی و مهارتی ،در عرصه های فردی، خانوادگی، اجتماعی، تربیتی

می در عرصه زن و در ترویج دین و اندیشه اسال بودن مرجعمبنی بر  ،1404های علمیه خواهران در افق 

، هماهنگ، و برای دستیابی به تشکیالتی منسجم، هم افزا در اعتالی نظام اسالمی یآفریننقشو  خانواده

 . های فرهنگی می نمایدقرارگاه ؛«طرح حیات طیبه»اندازی راه اقدام به ،متوازن، چاپک و پاسخگو

ف   اهدا

 می؛هدایت جامعه زنان با تکیه بر تعلیم، تعمیق و گسترش معنویت اخالق و رفتار اسال  .1

ر سطح دی آنان هاها و معارف اسالمی در جامعه زنان و خانوادهتبلیغ، ترویج، تثبیت و تعمیق ارزش  .2

 ملی و فرا ملی؛

گیری و به منظور پیشهای اجتماعی های علمیه خواهران در فعالیتحضور طالب و مشارکت حوزه  .3

 اجتماعی؛ هام و آسیبیکاهش جرا

 اد وتوسعههای دانش آموختگان با حمایت ازآنان درایجوانمندیاستفاده بهینه از ت و ساماندهی  .4

 فرهنگی؛ -های مردم نهاد اجتماعیمؤسسات علمی، فرهنگی، انجمن های علمی و تشکل

 ؛هدایت، راهبری و جهت دهی به فعالیتهای تبلیغی مبلغان و طالب خواهر  .5

 .یو تهذیب در عرصه های تبلیغیوارسته و توانمند  تأمین و تربیت جامع و متوازن بانوان عالم،  .6

 اهاصول و سیاست

 ؛«لسالما علیهم»حوریت معارف قرآن و اهل بیت م .1

ره و به «لیه العامدظل»و مقام معظم رهبری «ره»ها و رهنمودهای امام راحلاهتمام ویژه بر تحقق اندیشه .2

 ؛«مدظلهم» تقلید مراجع عظام یاهمندی از منویات و فرمایش

 ؛لوک معنوی و اخالقیاهتمام به تقویت س .3

 ؛ار اجرها د لیتوتمرکز گرایی در راهبری و سیاست گذاری و تأکید بر واگذاری اختیارات و مسؤ .4

ان با خواهر های علمیهمند، فعال و اثر بخش حوزهاهتمام ویژه به نقش آفرینی مؤثر و تعامل نظام .5

 ؛های فرهنگی و تبلیغینهادهای علمی و سازمان
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کید با تأ ،اهعالیتفها و خاص بانوان و اهتمام به تحکیم و تعالی خانواده در برنامه هایتوجه به ویژگی .6

 بر نقش محوری زنان در خانواده و تربیت فرزندان؛

ن با واهراهای علمیه ختأکید بر حفظ و گسترش ارتباطات مردمی و تعامالت اجتماعی همدالنه حوزه .7

 جامعه بانوان؛

 .های فرهنگی و تبلیغیدمی و دستگاهی در فعالیتهای مراهتمام به جلب مشارکت .8

 راهبرداه

 ،ایجاد وحدت رویه و هماهنگی فرهنگی میان مدارس علمیه خواهران سراسر کشور -1

 یاسی؛سایجاد ارتباط مؤثر و تعامل سازنده با مجامع و نهادهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و  -2

 ؛تخصصی هایرتباط با موضوعهای علمیه در ادهی مبلغان و طالب خواهر حوزهسامان -3

 ؛ی فرهنگی جامعه و مناطق مختلف کشورها بر اساس نیازهااولویت تعیین -4

  ؛مجازی و ، هنریایتبلیغ چهره به چهره، مکتوب، رسانه توسعه کمی و کیفی -5

  ؛از طریق تبلیغ سنتی، مجازی و مکتوب های دینی مردمیتوسعه شبکه فعالیت -6

 ؛مبلغان خواهرآموزش و توانمندسازی طالب و  -7

 ؛اتها و حمایت از ابتکارات و ابداعدادها و خالقیتهای الزم برای شکوفایی استعبسط زمینه -8

 ؛تخصصی یهارونق بخشی به فضای معنوی مدارس و قرارگاه -9

 .یغیگی و تبلهای فرهنهم افزایی و ارتقای فعالیتبرای ها ایجاد هماهنگی و تعامل بین قرارگاه -10
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 شیوه اجرا 

ب فرهنگی را شورای عالی انقال ،1384در سال  «العالیمدظله»ونه که رهبر معظم انقالب اسالمیهمان گ

 قرارگاه این جا. مهندسی فرهنگی کشور به عهده شماست» :و فرمود کردقرارگاه اصلی مهندسی کشور معرفی 

 در دیدار با ائمه محترم جمعه فرمود: ایشان، «اصلی است
د ما ارگاه نبایبیر قراز تع. ست؛ قرارگاه ایمان، قرارگاه تقوا، قرارگاه بصیرت، قرارگاه اخالقیک قرارگاه ا ،نماز جمعه»

جنگ  ب، اینخُ. چون قرارگاه جزو تعبیرات و اصطالحات مربوط به جنگ و مبارزه و این چیزهاست ؛وحشت بکنیم

انی ی و ایممعنوی است، جنگ اعتقادما درحال جنگیم، منتها جنگ نظامی نیست؛ جنگ  ،وجود دارد، بر ما تحمیل شده

ردی ر حال یک چنین نبدما .. ..شویمدفاع می آنجایی که دفاع الزم است، چرا، وارد عرصه.... است، جنگ سیاسی است

ه تقوای بکنند، یمکنند، به بصیرت مردم ما حمله به ایمان مردم ما حمله می. هستیم؛ ما در حال یک چنین جهادی هستیم

 کنند؛ خب،یهای گوناگونِ خطرناکِ معنوی را در میان ما پراکنده مکنند، ویروسکنند، به اخالق ما حمله میما حمله می

ترینِ این ز مهمیکی ا ،های میدان جنگ؛ نماز جمعهاین، قرارگاه الزم دارد، مثل قرارگاه. ما چه کار کنیم؟ باید دفاع کنیم

 «.اه تقواستها است؛ قرارگاه ایمان است، قرارگقرارگاه

المی، های اصلی و مهمی چون قرآن و عترت، نماز، سبک زندگی اسحوزه علمیه خواهران برای ارزش

یر ورت فراگصبه هایی را قرارگاه ،مقام معظم رهبری هایاز فرمایش با الگوگیری عفاف و پوشش اسالمی

رای ب ،شورو معضالت ک یب هاآسایجاد خواهد کرد و همچنین بعد از بررسی و شناسایی در تمامی مدارس 

 ،اینطقهمنیاز کشوری و  یبه اقتضا ،کشورمناطق مختلف در، دارو معضالت اجتماعی اولویت هاآسیب

د و شیجاد خواهد اها نهایی در استا، قرارگاههاها و اولویتضرورتو به تناسب  کندقرارگاهی ایجاد می 

-قرارگاه این. شد ایجاد خواهدها و نیازها تناسب با اولویتمهای تخصصی قرارگاه ،در هر مدرسه علمیه نیز

 ،سالمیاها و هنجارهای ضمن ترویج ارزش ،های علمی و سازمان یافتهها به صورت منسجم و با روش

و  ،لوگیریو از گسترش آنها ج ،ای شناساییموجود در مناطق مختلف کشور را به صورت نقطه یهاآسیب

 . کنندام می ها اقدنسبت به کاهش آن

  ساختار و شرح وظایف

در طرح  های علمیه خواهرانحوزه مرکز مدیریت های تخصصی در معاونت فرهنگی و تبلیغیایجاد قرارگاه

 در ،جمعی از متخصصان موضوع تخصصی بلکه صرفاً ؛نیستبه منزله توسعه ساختار معاونت  ،حیات طیبه

و هماهنگی با مراکز مرتبط در سطح  بط با آن موضوعمرت یهاآسیبشوند و ضمن رصد جمع می قرارگاه
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ها نیز ساختار در استان. کنندو مدارس را هدایت و راهبری می هاهای فرهنگی و تبلیغی استانفعالیت کالن،

 ،تعدادی از متخصصان در قالب کارگروه یا کمیته تخصصی های استانی تغییر نخواهد کرد و صرفاًمدیریت

کنند و بر هدایت و حمایت می ،راهبری ،ب مدارس( را در زمینه موضوع تخصصیفعالیت مدارس )طال

فرهنگی  هایسازمانبا فعالیت های خود را های استانی قرارگاهاین . های آنها نظارت خواهند داشتفعالیت

وضوع های خود در ارتباط با مفعالیت نیز هاسازمانتا این  ،کنندتبلیغی و اجرایی استان هماهنگ می،

 یکه همان اعضا ،آن زمینه متخصص و آموزش دیده در آموختگانو دانشتخصصی را از طریق طالب 

 . کنند، اجرا هستندمدارس  تخصصی هایکانون

ابتدا . شد ایجاد نخواهد 1395در سال  ،های تخصصیتمامی این قرارگاههمچنین باید در نظر داشت که 

ها و استان ها دراین قرارگاه ،با رعایت اولویتو به تدریج  شناسایی خواهد شد ،مورد نیاز موضوعات

 . ایجاد خواهد شد ،مدارس یهاکانون

 مرکز اهی فرهنگیشورای راهبردی قرارگاه

 خواهران، یهعلم هایحوزه مرکز رئیس از متشکل ،یک شورای عالی راهبردی ،فرهنگیهای در رأس قرارگاه

 رکل امورمدی ز،کل امور تبلیغی مرکمدیر های علمیه خواهران،حوزه معاون فرهنگی و تبلیغی مرکز مدیریت

 ایجاد خواهد شد.های مرکز رؤسای قرارگاهدانش آموختگان و 

 مرکز وظایف شورای راهبردی قرارگاه اهی فرهنگی

 ؛کالن قرارگاه و راهبردهای هاسیاست و ابالغ تدوین .1

 .هاهای قرارگاهاصول و خط و مشی و ابالغ تدوین .2
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 معاونت فرهنگی تبلیغی 
 های علمیه خواهران()مرکز مدیریت حوزه

 قرارگاه فرهنگی اقتصاد مقاوتی مرکز

 

 مرکز زن و خانوادهفرهنگی  قرارگاه

 

 ن و عترت مرکزآقرارگاه فرهنگی قر

 

 های فرهنگی مرکزشورای راهبردی قرارگاه

 استان قرآن و عترتقرارگاه فرهنگی 

 

 استان زن و خانوادهارگاه فرهنگی قر

 

 قرارگاه فرهنگی اقتصاد مقاوتی استان

 

 های قرآنیکانون فرهنگی فعالیت

 یاوران نمازکانون فرهنگی 

 

 غدیر کانون فرهنگی

 

 فاطمیکانون فرهنگی 

 

کانون فرهنگی سبک زندگی و 

 تحکیم خانواده

 کانون فرهنگی عفاف و حجاب 

 

 جکانون فرهنگی ازدوا

 

کانون فرهنگی پیشگیری و مقابله 

 با اعتیاد

 

 کانون فرهنگی صرفه جویی

 

 کانون فرهنگی کارآفرینی

 

 کانون فرهنگی تولیدات خانگی

 

 شورای راهبردی قرارگاه  استان

شورای راهبردی کانون های 

  فرهنگی مدارس

 و اربعین کانون فرهنگی عاشورا

 

 کانون فرهنگی خادمان رضوی

 

 ن فرهنگی مهدویتکانو

 

طرح حیات طیبه اهی فرهنگیاه و کانونقرارگاهنمودار 
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 مرکز اهیقرارگاه

ی و ی استانهالیت معاون محترم فرهنگی و تبلیغی، وظیفه راهبری قرارگاهوبا مسئ مرکزی هایقرارگاه

 ند از: ا ها عبارت. این قرارگاهعهده خواهد گرفت مدارس را برهی کانون

 ؛قرارگاه فرهنگی قرآن و عترت .1

 ؛قرارگاه فرهنگی زن و خانواده .2

 .قرارگاه فرهنگی اقتصاد مقاومتی .3

 :هستندشرح  دینهایی بکانونها دارای هر یک از این قرارگاه

 های:کانونشامل  ،قرارگاه فرهنگی قرآن و عترت .1

  ؛های قرآنیفرهنگی فعالیتکانون 

  ؛فرهنگی یاوران نمازکانون 

  فرهنگی غدیر؛کانون 

  ؛یفرهنگی فاطمکانون 

  ؛و اربعین فرهنگی عاشوراکانون 

  ؛فرهنگی خادمان رضویکانون 

  فرهنگی مهدویتکانون. 

 شامل: ،قرارگاه فرهنگی زن و خانواده .2

  ؛فرهنگی سبک زندگی و تحکیم خانوادهکانون 

  ؛فرهنگی عفاف و حجابکانون 

  ؛فرهنگی ازدواج و ازدیاد نسلکانون 

  ؛نانپیشگیری و مقابله با اعتیاد زفرهنگی کانون 

 شامل: ،قرارگاه فرهنگی اقتصاد مقاومتی .2

  ؛فرهنگی صرفه جویی و قناعتکانون 

  ؛فرهنگی کارآفرینیکانون 

  فرهنگی تولیدات خانگی زنانکانون. 

ها و نیازا و متناسب ب می شود، مطالعات اجتماعی و فرهنگی به صورت میدانی انجام مرکزیدر قرارگاه 

 ذیل یاعضاز متشکل ا قرارگاههر . خواهد شد ایجاد ،های فرهنگینکانوها و قرارگاه ،ظرفیت هر منطقه

 است:

 ؛مدیرکل امور تبلیغی یا نماینده ایشان به عنوان دبیر .1
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 ؛یا نماینده ایشان دانش آموختگانمدیرکل امور  .2

 ،گاهقرارهای مرتبط با موضوع و دستگاه های فرهنگی و حوزوی و متخصص نفر از شخصیت 7تا 5 .3

 ؛معاون فرهنگی و تبلیغیانتخاب  یر کل امور تبلیغی وپیشنهاد مد به

 به ،فقدیریتی مومحوزه تخصصی قرارگاه و باتجربه  های علمی و صاحب نظر دریک نفر از شخصیت .4

 .به عنوان رئیس قرارگاه ،معاون فرهنگی و تبلیغیانتخاب 

 مرکز قرارگاهوظایف رئیس 

 ؛قرارگاهتهیه دستور جلسات  .1

 ؛ی قرارگاه برای شرکت در جلساتدعوت از اعضا .2

 ؛اداره جلسات قرارگاه .3

 ؛معاونت فرهنگی و تبلیغیالغ مصوبات قرارگاه به با .4

 .بر حسن اجرای مصوبات قرارگاه کالن نظارت .5

 مرکز قرارگاهوظایف دبیر 

 ؛راهبری قرارگاهتهیه صورت جلسات  .1

 ؛پیگیری مصوبات قرارگاه .2

 ها؛قرارگاههای الزم برای ا و دستورالعملهامهنینیآپیش نویس تهیه  .3

 .های استانیتعامل، هماهنگی و نظارت بر قرارگاه.4

 وظایف قرار گاه مرکز

 واستانی  هایقرارگاههای فرهنگی و تبلیغی های فعالیتها، اهداف و شاخصتهیه و تصویب سیاست .1

 ؛مدارسهای کانون

 ؛هاقرارگاههدایت و راهبری  .2

 ؛ها با یکدیگرو کار الزم برای هماهنگی و تعامل مؤثر قرارگاه ایجاد ساز .3

 ؛با مراکز مرتبطها های الزم برای فعالیت فرهنگی و تبلیغی قرارگاههماهنگیایجاد  .4
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و  هااناتخاذ تدابیر الزم برای توانمندسازی و جلب مشارکت مردمی و تقویت نقش حمایتی سازم .5

 ؛های فرهنگی و تبلیغیقرارگاهتوسعه و تقویت  براینهادها 

ها از ای رفع آنهای مختلف برها و استفاده از ظرفیتقرارگاهها و موانع  شناسایی نیازها، محدودیت .6

 ؛طریق مراجع مرتبط

مهارتی  عرفتی وسطح علمی، م یهای مختلف و ارتقاقرارگاهریزی برای تأمین اساتید مورد نیاز برنامه .7

 ؛هاقرارگاه یاعضا

 ؛هاهای ارتباطی بین قرارگاهای طراحی و ایجاد شبکهریزی بربرنامه .8

 ؛های آموزشی قرارگاه هاها و محتوای برنامهتصویب سرفصل .9

 ؛هاتصویب محورهای پژوهشی و مطالعاتی قرارگاه.10

 ؛قرارگاههای فعالیت فرهنگی و تبلیغی تصویب زمینه.11

 ؛ها و اتخاذ تدابیر مناسبشناسی فعالیت قرارگاهآسیب.12

 ؛هاقرارگاهرسانی عمومی با هدف توسعه و تقویت ام اطالعتعریف نظ.13

 ؛هاقرارگاه یتعریف نظام تشویق برای اعضا.14

 ؛هانظارت بر حسن اجرای امور قرارگاه.15

 استان اهی فرهنگیقرارگاه هبردیا شورای ر 

ز شکل اتم ،فرهنگیهای قرارگاه در رأس ،طرح حیات طیبههای قرارگاه راهبردی شورای ،استان هر در

 ایجاد خواهد شد: ذیل اعضای

 شورا؛ رئیسبه عنوان  ،مدیر حوزه علمیه خواهران استان -1

 دبیر شورا؛به عنوان  ،استانحوزه علمیه خواهران  معاون فرهنگی -2

 ؛استان خواهرانبه صالحدید مدیر حوزه علیمه  استان ،ان مدارسمدیرسه نفر از  -3

هران میه خواحوزه علبه پیشنهاد معاون فرهنگی  ،سه نفر از خواهران طلبه با سابقه تبلیغی موفق  -4

 ؛استان

 .های علمی متناسب با موضوع قرارگاهسه نفر از اساتید و شخصیت -5
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 اهی فرهنگی استانوظایف شورای راهبردی قرارگاه

 ؛های استانهدایت، راهبری، حمایت و هماهنگی قرارگاه .1

ر و ستانداامام جمعه مرکز استان، ا ن،نماینده ولی فقیه در استا مشورت، هماهنگی و جلب حمایت .2

 .هافعالیت قرارگاه با های مرتبطنهادها و دستگاه

 فرهنگی استان قرارگاه

دهای ا راهبرباستان، با هماهنگی با قرارگاه مرکزی و متناسب  طرح حیات طیبه در فرهنگی هایقرارگاه

 ومیدانی  و بر اساس مطالعات شدد هماهنگ خواهن ،ها و نهادهای اجرایی در استانبا سازمان ،مرکز

واهند خپیشنهاد  مدارسو برای استان  ،موضوع قرارگاههایی را در حیطه برنامه ،متناسب با نیازهای منطقه

 . داد

فرهنگی  ارگاهقر. شد خواهد ایجاد استان در های فرهنگیقرارگاه ،های فرهنگی مرکزقرارگاه باظر متنا

 :ستا ذیل متشکل از افراد ،استان

 ؛ستانمعاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران ا -1

 ؛نظران و متخصصان مرتبط با موضوع قرارگاهنفر از صاحبسه   -2

 ؛های علمیه خواهرانیک نفر از اساتید حوزه -3

 ؛خواهران طلبه موفق در تبلیغ دو نفر از -4

 استان. های شاخص فرهنگی و تبلیغیو چهره خیرین سه نفر از -5

 اهی وظایف قرارگاه
ت

صصی استانی خ
 

ا بمتناسب  ،و شورای راهبردی استان مرکزی قرارگاه مصوبهای ها و برنامهاجرای سیاست -1

 ؛اقتضائات استان

 ؛دارسم هایکانونهای و کار الزم برای هماهنگی و تعامل مؤثر در زمینه فعالیت ایجاد ساز -2

عالیت فبرای توسعه  های مردمی و دولتیتوانمندسازی و جذب حمایت برایاتخاذ تدابیر الزم  -3

 ؛هاقرارگاه
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ی رفع ستان براهای اها و استفاده از ظرفیتقرارگاهها و موانع فعالیت شناسایی نیازها، محدودیت -4

 ؛آنها

 هانکانو اعضایسطح علمی، معرفتی و مهارتی  یآموزش و ارتقا ،برنامه ریزی برای شناسایی -5

 ؛متناسب با نیازهای محیط

 ؛توسعه کمی و کیفی آن برایاستان و برنامه ریزی  فعال هایکانونشناسایی  -6

 ؛های مدارس در سطح استانکانوننظارت بر فعالیت  -7

 ؛در سطح استان هاکانونآسیب شناسی نحوه فعالیت  -8

 .ممتاز در سطح استان هاییکانونتشویق  -9

 مدرهساهی فرهنگی کانونشورای راهبردی 

-کانونگی به منظور هدایت، راهبری، حمایت و هماهن فرهنگی هایکانون راهبردی شورای ،مدرسه هر در

 ایجاد خواهد شد: ذیل اعضایمتشکل از  ،مدرسههای تخصصی 

  ؛رئیسبه عنوان  ،مدیر مدرسه .1

 ؛به عنوان دبیر ،معاون فرهنگی و تبلیغی مدرسه .2

 تخصصی مدرس؛ یهاکانونرئیس  .3

 ؛یک نفر از فعاالن فرهنگی و تبلیغی .4

 ؛یک نفر از خیرین .5

 .از مؤسسین مدرسهیک نفر  .6

 مدرهس فرهنگی اهیکانون

عیین شده در های تنیازها و اولویتجه به و با تو هیعلم مدارس اجتماعی و فرهنگی نیازهای با متناسب

ذیل راد متشکل از اف هاکانون اینهای تخصصی در مدارس تشکیل خواهد شد. کانون  قرارگاه استان،

 :خواهد بود

 به عنوان دبیر؛ ،رسهمعاون فرهنگی و تبلیغی مد -1

 ؛کانونهای علمی در ارتباط با موضوع  شخصیتاساتید یا سه نفر از  -2
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 کانون؛چهره های فعال مرتبط با موضوع تخصصی دو نفر از  -3

 دو نفر از خیرین؛ -4

 ؛طالب مدرسهدانش آموختگان و نفر از  10حداقل  -5

 به ،درسهمو با حکم مدیر  یاعضابه انتخاب  ،کانونیکی از اساتید، طالب یا دانش آموختگان عضو  -6

 تعیین می شود.کانون عنوان مدیر اجرایی 

های عالیتمتناسب با موضوع تخصصی خود، ف فرهنگیکانون در مدارس هر ها، کانونبعد از تعیین نوع 

 ،مختلف هایها و محیطدر عرصه فرهنگیکانون مبلغان و  خود انجام خواهد داد اعضایآموزشی برای 

ا در رن، آنها ها ضمن شناسایی مبلغان خواهر موجود در شهرستاکانوناین . یت خواهند شدمشغول به فعال

جازی، چهره، م و از آنها در تبلیغ چهره بهمی کنند ساماندهی  ،های تبلیغیقالب مبلغان فردی یا گروه

حوزه  خواهر در آموختگانو دانشغان برای فعال کردن مبلّ. کردای و هنری استفاده خواهند مکتوب، رسانه

 بقاعجد، از مسا اعم ،های تبلیغی شهرستانو مکان ها برای تبلیغ چهره به چهره، ابتدا محیطکانون تخصصی 

های طمحی ،هانبیمارستا های دانشجویی،ها، خوابگاهها، مجالس خانگی، مدارس، دانشگاهحسینیهمتبرکه، 

ا، هزندانا، نشین شهرههای حاشیهمحلهسراها، گهای فرهنگی، فرهنبهداشتی و درمانی، ادارات، کانون

ان هر ی مخاطبربط و شناسایلین ذیوئو پس از هماهنگی با مس می شودشناسایی  ...های ترک اعتیاد وکمپ

ن مبلغا. دشواهند خمشغول ها به کار غانی در آن مراکز و محیطمبلّ ،مرکز و محیط، متناسب با نیاز مخاطبان

وره رائه مشاخنرانی، اس انندهایی مبرنامه ،هاها و مکانربط در این محیطها و نهادهای ذیبا همکاری سازمان

 وت پرسش سیر مطالعاتی، اردو، همایش، جلسا مسابقه، کالس داری، خانواده، مشاوره بهداشت روانی،

هند برگزار خوا ،در راستای موضوع تخصصی... معرفت، میز گرد علمی و تخصصی و ه هایپاسخ، حلق

 . کرد

ناسایی ش ،که در شهرستان فعال هستندرا ، مجالت و نشریاتی مدارسدر عرصه تبلیغ مکتوب، مبلغان 

الت آن مج با تولید مطالبی برای نشریات با ادبیات خاص مخاطبان ،و در حوزه تخصصی خود کردخواهد 

شهری و  بلیغاتیی تابلوهای تها و تولید محتوا براکارتو نشریات، تهیه داستان کوتاه، بروشورها، فلش

 ،صصی خودی جذاب و زیبا در حوزه تخهادیوار نوشتهو  هابنرهای مختلف در سطح شهر، پارچه نوشته

 . می کنددینی را ارائه  هایپیام

 عضو گیری های اجتماعی وبا تشکیل شبکه ،تخصصی مدرسهکانون هر  اعضایغان و مبلّ ،در حوزه مجازی

زه در حو ،یهای فرهنگی و تبلیغو ایجاد سایت های اجتماعیشبکهان شهرستان در جوانان دختر و زناز

 .کرد خواهند فعالیت ،تخصصی خود

 جلساتشود و ضمن برگزاری می انجاماستان  یبا صدا و سیماهماهنگی های الزم ای در حوزه رسانه

خواهد  ، تولیدرسانه در شهرستانمتناسب با نیاز مخاطبان  کانون، برنامه هاییکارشناسی در حوزه تخصصی 
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تا در قالب هنر ریخته نشود، شانس  ... هر پیامی، هر دعوتی،» :از آنجا که به فرموده مقام معظم رهبری. شد

، در این بخش از کارشناسان صدا و سیما و افراد دارای «نفوذ و گسترش ندارد و ماندگار نخواهد بود

د داد و با همکاری نخود را در این زمینه آموزش خواه ،و مبلغانهای هنری، استفاده خواهد شد توانمندی

نگ، مستند، مسابقه، میزگرد تخصصی، جُ مانند هایی برنامه ،های هنریکارشناسان صدا و سیما و شخصیت

 . تولید و به تناسب از طریق صدا و سیمای استان پخش خواهد شد... فیلم داستانی کوتاه، انیمیشن و

تبلیغی  از طریق نهادهای فرهنگی و ها مدارس در شهرستان فرهنگیای هکانونت که الزم به ذکر اس

، اداره حترم جمعهها با همکاری اداره کل تبلیغات اسالمی، ائمه مکانوناین . کردفعالیت خواهند  ،موجود

زیستی، هان بسازمکل اوقاف و امور خیریه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره کل آموزش و پرورش 

 ،قعدر وا. اددانجام خواهند را فعالیت خود  ،و سایر نهادهای فرهنگی و مردمی استانها سازمان زندان

ها و نین سازماتأمین کننده نیروی تبلیغی و فرهنگی ا ،هاکانونهای علمیه خواهران از طریق این حوزه

 داد، در م خواهنداستان و شهرستان انجا هایی که این مبلغان درها و فعالیتبرنامه. نهادها خواهند بود

امل با کماهنگی ها و نهادها به تصویب رسیده است و با هبا حضور نمایندگان این سازمانقرارگاه استان 

پیش  وسالمی اهای هر گونه فعالیت فرهنگی و تبلیغی در راستای ترویج ارزش ،هاصف و ستاد این سازمان

 . انجام خواهد شدهای اجتماعی گیری و کاهش آسیب

صصیاهی کانون وظایف  تخ
 مدرهس 

 ؛ستانامدارس  هایکانونهای ایجاد ساز و کار الزم برای هماهنگی و تعامل مؤثر در زمینه فعالیت.1

ی در های سازماناتخاذ تدابیر الزم برای توانمندسازی و جلب مشارکت مردمی و جذب حمایت.2

 ؛های تخصصی مدارسکانونجهت توسعه و تقویت 

ی می و محلهای بوهای مدارس و استفاده از ظرفیتکانونها و موانع  شناسایی نیازها، محدودیت.3

 ؛برای رفع آنها

 ؛هاتخصصی و ارتقای سطح علمی، معرفتی و مهارتی آن یهاکانون اعضایشناسایی و آموزش .4

 ؛های تخصصی مدارسکانوننظارت بر فعالیت طالب و مبلغان عضو .5

 ورد نیازمآوری اطالعات ها از طریق جمعکانون حل فعالیت فرهنگی اعضای تعیین نقاط هدف و م.6

 ؛در سطح شهرستان

 ؛مدارس و تأمین محتوا برای آنها هایکانونشناسایی نیازهای محتوایی .7

 ؛هاکانون تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز.8
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صورت  کند. درمی ماه صادر 6به مدت  ،قتورا ابتدا به صورت مکانون مجوز هر ،مدیر مدرسه

ه به ما 6پس از شکل گیری به مدت  ،تخصصیکانون هر مجوز دائم صادر خواهد شد.  ،موفقیت

 از مدیر راکانون مجوز  ،های خودو در صورت موفقیت در فعالیت می کندصورت آزمایشی فعالیت 

هده ع ا را برهکانوننظارت بر فعالیت  ،معاون فرهنگی و تبلیغی مدرسه. کردمدرسه دریافت خواهد 

 . دارد

صصیکانون حوزه فعالیت  تخ
 اهی 

 فعالیت داشته باشد: ذیلتواند در امورمیکانون هر 

 ؛کانون اعضایآموزش و توانمند سازی علمی، معرفتی و مهارتی  .1

 ؛هاکانونانجام مطالعات مرتبط با حوزه فعالیت تخصصی  .2

، مجالس ها، بقاع متبرکهجد، حسینیهدر مساکانون در حوزه تخصصی چهره به چهره انجام تبلیغ  .3

 ..؛أدیبی و.تبیتی و های ورزشی، اماکن بهداشتی و درمانی، مراکز ترها، محیطبانوان، مدارس، دانشگاه

 ؛هاکانونها در حوزه تخصصی و نمایشگاه ها ها، همایشبرگزاری نشست .4

 ؛هاکانونانتشار نشریات داخلی و محلی با کسب مجوز در حوزه تخصصی  .5

 ؛هاکانونبرگزاری مسابقات بین مخاطبان و عموم مردم در حوزه تخصصی  .6

 نرم افزار؛ و کلیپ، فلش کارت،لم تولید فی .7

 ؛هاکانوناندازی و تأسیس سایت و بالگ در حوزه تخصصی راه .8

 .هاکانونها و شبکه های اجتماعی درحوزه تخصصی ایجاد گروه .9

بسط  ر راستاید ،ثر، بتوانیم گامی هر چند اندک، مفید و مؤدر پایان، امید است به یاری پروردگار متعال

 به عنوان سبک زندگی حقیقی اسالمی برداریم. ،طیبه جامعه یاتو توسعه ح


