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  مقدمه
النبی و حکومت مدینهنخستین مسجد در انقالب اسالمی برخاسته از مسجد است و مساجد مانند  

دفاع سال  8اسالمی صدر اسالم همواره کانون اصلی مبارزات انقالبی و جهادي بوده است. دوران طالیی 
مقدس و مقاومت خداپسندانه ملت غیور ایران و نظام جمهوري اسالمی در برابر جنگ تحمیلی و نیابتی 
استکبار جهانی صحنه بسیار ارزشمندي از تمرکز مردم و نظام اسالمی در مساجد بود و دستاوردهاي 

جامعه اسالمی در ت. عظیم و ماندگار آن در پیروزي رزمندگان اسالم و نابودي جبهه متجاوز نمایان گش
مسجد مرکز  درواقعحوزه تعلیم و تربیت اسالمی، مسجد از جایگاه بسیار متعالی برخوردار است.  براي

سوره بقره یکی از وظایف  114قرآن کریم آیه  فرهنگی و اجتماعی است. در هايفعالیتثقل همه 
فِی  مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ وَسَعَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ «کند: گونه ذکر میرهبران جامعه را این

 »:َعِظیمٌ  َعذَابٌ  اْآلِخَرةِ  فِي َولَُھمْ  ِخْزيٌ  الدُّْنیَا فِي لَُھمْ  خَائِفِینَ إِلَّا یَدْخُلُوهَا أَنْ  لَهُمْ  کَانَ  مَا أُولَئِکَ خَرَابِهَا 
 و اھتمام آن خرابی در و کند منع مساجد در خدا نام ذکر از را مردم کھآن از ستمکارتر کیست«

 .باشد ترسان) خود بر( آنکھ جز ینددرآ مسلمین مساجد در کھ نشاید را گروه چنین نماید؟ کوشش
آمده نیز  در روایات ».گبزر عذابی آخرت در و است نصیب خواری و ذلت دنیا در را گروه این

خداوند آسایش و راحتی و  او باشد خانه مسجدو هرکس  اندپرهیزگارانهاي مساجد خانه«است که 
  )473 ص ،4 ج ،جامع االحادیث شیعه( .»کرد خواهداو ضمانت  براي راعبور از صراط 

بسیاري از مسائل  وفصلحلفضایی براي طرح مباحث علمی و  عنوانبهاز طرفی این مکان مقدس  
هرگونه نشستى در مسجد «: فرمایندمیص) (خدا اجتماعی از ارزش بسیار باالیی برخوردار است. رسول 

» .خواندن قرآن، خدا را یاد کردن و یا دانش اندوختن: است مگر اینکه براى سه کار باشد بیهوده
فرهنگی  هايفعالیت) بنابراین، مساجد در جامعه اسالمی کانون اصلی همه 86 ص، 77(بحاراالنوار، ج 

) العالیمدظلهدیگر جایگاه اساتید در بیانات مقام معظم رهبري (. از طرف شودمیو اجتماعی محسوب 
عالوه بر شاگرد پروري، نیز حضور در جامعه و حل مسائل مربوط به جامعه با کاربردي کردن و فراهم 

  .هستنمودن فضا جهت استفاده از متخصصین دانشگاهی 
مند و پژوهشگر در دسترس آحاد علم عالم باید در خدمت جامعه قرار گیرد و بایستی دانش درواقع 

بسیجی تعریف جامع  جامعه باشد تا جامعه بتوانند از تخصص او بهره ببرد. در این زمینه کار جهادي و
یک استاد  عنوانبهت علمی یک دانشگاه که أعضو هی دیگرعبارتبهخواهد داد؛  مسئلهو کاملی به 

ابطه خوبی داشته باشد و هم جامعه بتواند با او این استاد باید هم با جامعه ر شودمیبسیجی شناخته 



رابطه مطلوبی برقرار کند تا از علم او براي حل مسائل جامعه اسالمی استفاده شود. بدین خاطر سازمان 
در این راستا و با استفاده از ظرفیت باالي اساتید بسیجی خود؛ و همچنین  تواندمیبسیج اساتید کشور 

 حالدرعینمسجد در جامعه اسالمی به فرآیند تمدن سازي اسالمی کمک نماید و با بهره بردن از جایگاه 
به پرورش اساتیدي در طراز جامعه اسالمی ایران همت بگمارد. در این خصوص فراهم ساختن آتش به 

فرهنگی و اجتماعی و تالش براي جهاد تبیینی و جهاد کبیر و نیز تبیین  هايحوزهاختیاري جوانان در 
غناي خاصی  تواندمیکه  حالدرعین .گیردمیگام دوم انقالب اسالمی در دستور کار اساتید قرار بیانیه 

  فرهنگی مساجد ببخشد. هايبرنامهبه 
  

  کلیات فصل یکم)

  فاهدا -1
  اي در سراسر کشورگیري و نهادینه ساختن کار فرهنگی جبههشکل -
  فرهنگی نیروهاي انقالب اسالمی.تحقق مطالبات رهبر معظم انقالب مبنی بر تشکیل جبهه  -

در این طرح هر استاد بسیجی با مسجد محل خود افزایی بین عناصر تأثیرگذار در مسجد. تعامل و هم
کند و این ارائه خدمات عمومی و تخصصی) برقرار می منظوربهارتباط مستمر و رابطه تعریف شده و منظمی (

متدینین مسجدي  درنهایتت امنا و امام جماعت مسجد و أاعضاي هی وسیلهبهو منظم  شدهتعریفرابطه 
و  هايقالبرسمی آن استاد یا اساتید مسجد خود را در  طوربهت امنا یا امام جماعت أرسمیت داده شود. هی

و براي استفاده از ظرفیت و توانمندي علمی او تدابیر الزم  نمایدمیمحورهاي مشخص به نمازگزاران معرفی 
  آورد.میرا به عمل 

؛ اعم از اساتید بسیجی و جوانان سازمان بسیج مستضعفین و سازمان بسیج اساتیداعتالي  تحقق طرح -
  بسیجی در مساجد

 تحکیم خانواده و کاهش طالق -
  و اساتید اجتماعی با استفاده از ظرفیت مساجد هايآسیبکاهش  -

  منظور -2
  مساجد محالت ها ودانشگاه بین اساتید شدهتعریفبرقراري ارتباط منظم و  -
 با استفاده از ایفاي نقش در مساجددر بین اساتید دانشگاه  علمی و فرهنگی و اجتماعی تقویت جهاد -
 هاي فرهنگی و اجتماعیفعالیتقرار دادن مسجد در رأس  -
  رجوع مردم تقویت مرجعیت و محوریت مساجد و اساتید براي -
 در محالتکشور جوان نوجوان و  ویژه اساتید بر اقشار تأثیرگذاري -
 تقویت بنیه معنوي اساتید -
 هاي فرهنگی و اجتماعیکمک به علمی کردن برنامه -
کننده مسجد در ایجاد تقویت کارکردهاي مسجد در گام دوم انقالب و توجه به جایگاه تعیین -

 هاي فرهنگ و تمدن نوین اسالمیزیرساخت



 گیري از نقش اساتید و مساجد در تداوم زندگی زوجینبهره -
 مسائل و مشکالت زوجین در خارج از محیط رسمی دادگاهبررسی  -
 حل مسائل و مشکالت مردم در حد مقدورات -

 
  و اختصارات تعاریف - 3
  ل سکونت خودمساجد مح و مراکز آموزش و پژوهشی در هادانشگاه: اساتید فعال مسجداد تاس

  منظور جبهه فرهنگی نیروهاي انقالبی و والیی در مساجد است. :جبهه فرهنگی
  بسیج اساتید: يطرح اعتال -4

  ترسیم کرده است. 113تحول نظام ارتباطی پس از تحول درونی جایگاه استاد مسجد را در صفحه الف) 
  دارد:مقرر می 73در خصوص استاد مسجد در صفحه  اساتید بسیجهاي بند سه شرح وظایف مأموریت)ب
اساتید با مساجد، روش  مؤثرتقویت ارتباط اساتید با مساجد، طراحی و تدوین مدل ارتباطی  منظوربه«

امناء مساجد و مشارکت در  هايهیئترایند تصمیمات ائمه جماعت و افزایی استادان در فهمهمکاري و 
و  ناءاعتاجتماعی علم و دین طرح  نهادهايتعمیق همکاري  منظوربهامور اجتماعی مساجد و محالت 

  .»نوسازي بسیج اساتید در سازمان تهیه و به تصویب رسیده است
  تدابیر و مستندات -5

رهبر معظم انقالب همواره بر نقش اساتید بسیجی در تحوالت فرهنگی جامعه اسالمی تأکید داشته و در 
د. معظم له در انها بر این مهم تأکید مضاعف نمودهدیدارهاي ماه مبارك رمضان با اساتید و رؤساي دانشگاه

: آفرینی وجود داردکنید... دو جور نقش آفرینینقششما اساتید محترم در دانشگاه باید «: فرمایندمی این رابطه
آفرینی در بیرون محیط وي دانشجو؛ یکی نقشآفرینی رپروري است یعنی نقشیکی شاگرد پروري و عالم 

  )96 /3 /31( »دانشگاه؛... نقش دوّم، نقش در مسائل کشور است.
ها نباید از مسائل مردم و جامعه منفک دانشگاه«فرمودند:  98ها در سال در دیدار رمضانی با اساتید دانشگاه

باشد، اساتید و جامعه دانشگاهیان با ایجاد سازوکارهاي مناسب بکوشند دانشگاه را درگیر مسائل اجتماعی 
هاي مشابه وجب گرفتار شدن جامعه دانشگاهی به آسیبکنند... جدا شدن اساتید از مسائل مردم و جامعه م

  )8/3/98» (شود.هاي روشنفکري میمحیط
، تقویت جانبههمه هايتوانمنديء ارتقا«در حکم انتصاب فرماندهی کل سپاه سرلشکر سالمی مرقوم فرمودند: 

» مورد انتظار است.کارشناسی  هايتواناییبرخوردار از بنیه معنوي و  هايمدیریتگوهر درونی، گسترش 
)1/2/98(  

اعتالي بسیج و فرهنگ «سردار سلیمانی تصریح کردند:  در حکم انتصاب رئیس سازمان بسیج مستضعفین
هاي هاي بروز خالقیت و ابتکار بسیجیان... در گسترش، تعمیق و حفاظت از ارزشمقاومت و تقویت زمینه

» هاي موردنیاز انقالب اسالمی.بر تجارب در عرصهیهتر آنان با تکیافتهانقالبی و ارتقاي حضور سازمان
)11/4/98(  

تاکنون رهبر معظم انقالب در هرسال به اجالس نماز تشریح محورهاي  70در اجالس سراسري نماز از سال 
  توان در مورد استاد مسجد مواردي را نام برد.ازجمله می ؛اندمهمی درباره ترویج نماز مطرح کرده



 )16/07/1370جماعت بخوانید. (به فضیلت  نماز را در وقت -1
  )10/06/1373جماعت رونق ببخشید. ( نمازهايمساجد را با حضور خود در  -2
 شناسی نماز مطرح شود.در بازسخنان سنجیده و افکار بلند  هادانشگاهدروس دینی  هايکالسدر  -3
)16/07/1370(  
  )16/07/1370علمی، فرهنگی و آموزش نماز را در وقت خود بجا آورند. ( گردهماییدر  -4
 )16/07/1370اساتید، دانشجویان را به خواندن نماز تشویق کنند و خود پیش در آن باشند. ( -5
 )10/6/1373بزرگان جامعه و افراد مطرح در مراکز همگانی نماز دیده شوند. ( - 6
 )10/6/1373سطح جامعه مطرح شود. ( بحث اعتقادي و عرفانی و اجتماعی نماز در -7
 )07/07/76شود. ( گنجاندهعالمانه، عمیق و تازه درباره نماز در کتب معارف دانشگاه  هايبحث -8
 )16/06/1372بهره بگیرد. ( نمازگزارسینما براي نمایش گوهر نماز و چهره  هنر از -9

ش آثار هنري گوهر نماز را تبلیغ و با آفرین هااینهنرمندان عزیز با زبان شعر و قصه و نقاشی و جز  -10
 )16/06/1372کنند. (

 )07/07/76نماز را براي کودکان بخوانید. ( درباره فهمآسانشیرین و  هايکتاب -11
 در هر بنایی مانند شهر و روستا، مدرسه و دانشگاه و... باید مساجد همچون قطب و محور ساخته شود. -12

)19/07/1390( 
ها و اقشار بسیج ابالغ شده بسیج مستضعفین که به همه استان ي سازمانعالوه بر این موارد طرح اعتال 

  تواند راهگشا و مبناي حرکت قرار گیرد.است می
 

  فصل دوم) دستورات اجرایی
در سازمان بسیج اساتید معاونت فرهنگی و اجتماعی مسئول مستقیم اجراي این دستورالعمل،  -1ماده 

محل استقرار دبیرخانه  وخواهد بود ي استادي هاکانونمرکز سازمان و مراکز استانی و دفاتر هماهنگی و 
اما در فرایند اجرا همه نهادهاي همکار و مرتبط بر ؛ باشدیممعاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان نیز آن 

، معاونت فرهنگی و اجتماعی هااستاندر بنابراین ؛ مشارکت خواهند نمود چندجانبهدو یا  نامهتفاهماساس 
  هستند. طرح استاد مسجد، مسئول اجراي اساتیدمراکز بسیج 

  در سطح ملیترکیب اعضا  -الف
 امور مساجدسازمان  -
 معاونت فرهنگی و هنري سازمان بسیج مستضعفین -
 سازمان بسیج مستضعفین معاونت اجتماعی -
  ستاد اقامه نماز -
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -
  سازمان بسیج مساجد و محالت -
 سازمان اوقاف و امور خیریه -



 سازمان تبلیغات اسالمی -
 گذاري ائمه جمعه و جماعاتشوراي سیاست -
  در سطح استانی -ب
 نماینده استاندار یا فرماندار -
 امور مساجد -
 سپاه استانمعاونت فرهنگی و هنري  -
 سپاه استانمعاونت اجتماعی  -
  ستاد اقامه نماز استان -
 )فرهنگی و هنري مساجد هايکانونفرهنگ و ارشاد اسالمی استان ( اداره کل -
  بسیج مساجد و محالت -
  هاشهرداري -
 سازمان اوقاف و امور خیریه -
 جمعهدفتر امام -

 مشارکت اساتید در شکل و محتواي خدمات فرهنگی و اجتماعیحضور و  -2ماده 
 نقش ایفا کنند توانندمیاساتید در سه حوزه 

  تشکیالتی -ساختاريحوزه  -الف
 مسجد امنايهیئتدر  عضویت -
 مشاوره و مشارکت در تهیه محتواهاي فرهنگی و اجتماعی مساجد -
 مسئله شناسی و ارائه نظرات در خصوص حل مسائل ملی و محلی -
 ها و محالتهاي نسبی استانشناسایی و شناساندن مزیت -
 هاي زندگیباال بردن مهارت -
  حوزه آموزشی و تربیتی-ب 
 تربیتی خانواده اعم از مشاوره خانواده، مشاوره ازدواج، مشاوره تربیت کودکان و... هايفعالیتام انج -
هایی آموزشی دانشجویان و دانش آموزان مبتنی بر تخصص -هاي علمیکمک به روند تقویت فعالیت -

 که استاد دارد از طریق ارائه مشاوره تحصیلی
 هاي آموزشی با موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ها و کالسبرپایی کارگاه -
 تبیین بیانیه گام دوم انقالب اسالمی -
 تبیین منظومه فکري و نظامات رفتاري امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقالب -
 هنر متعهد و هنر متعالی -
 خدمات کامپیوتري -
 البالغهآموزش قرآن و نهج -
  ايمشاورهحوزه  -ج
 ها مطابق نیازهاي هر محلامثال آن، طب سنتی و شناختیرواندرمانی اعم از تی و بهداشهاي مشاوره -



 جوانان ویژهبهحضور اساتید در اردوهاي تفریحی و آموزشی به همراه نمازگزاران  -
 مطالعاتی نظیر طرح شهید مطهري هايطرحعلمی، ارائه  هايحلقهمطالعات جمعی در قالب  دهیشکل -
 صالحین مسجد يهاحلقهکمک در هدایت  -
 مسجد فرهنگی و اجتماعیکمک به خدمات  -
 انجام مشاوره و اقدام براي رصد حوزه فرهنگی و اجتماعی محله -
 هاي عزاداري مسجد و یا محل زندگیبخشی محتواي فرهنگی هیئتکمک به ارتقا و عمق -
 هاي فرهنگی و اجتماعیکمک به روند بررسی و برطرف ساختن آسیب -
  و اجتماعیخدمات فرهنگی  -د 
 ثبت و انتشار خاطرات سازنده در محیط پیرامون مسجد -
 هاي فرهنگی و هنريتشکیل گروه -
 معروف و نهی از منکراجراي فریضه امربه -
 الگوسازي عفاف و حجاب و حیا در میان جوانان -
 کمک به بهبود سبک زندگی اسالمی ایرانی مردم -
 ايقبیلهتالش براي کاهش اختالفات و منازعات خانوادگی و  -
 آموزي تخصصیمهارت -
 وکارهاي خرد و خانگیهاي کسبتسهیل حوزه -
 اهللاو گرامیداشت ایام هامناسبتبرگزاري مراسم،  مشارکت در کمک و -
 افزایی نهادهاي حاکمیتی پیرامون مسائل و نیازهاي محلانجام هم -

  حوزه پژوهشیو) 
  ویژه مسائل قرآنیپژوهش موضوعات معرفتی و دینی به -
  هاي فرهنگی و اجتماعیپژوهش -
  هاي دانشگاهینامهکمک به جوانان دانشجو براي انجام پایان -
  سازي اوقات فراغت جوانانهاي غنیبررسی راه -

 تشکیل کمیته اساتید مسجد (در صورت ضرورت) -3ماده 
بیشتر از خدمات اساتید نسبت به تشکیل کمیته اساتید اقدام  برداريبهرهجهت  توانمیدر دو حالت زیر، 

نموده و در  کارتقسیماساتید فعال در مسجد  ورزاندیشه هیئتکه در این صورت اساتید با تشکیل  نمود
  مسجد فعالیت خواهند نمود

این مساجد در منطقه  حالدرعیناست و توجه قابلنمازگزار، تعداد مخاطب  ازنظردر مساجدي که الف) 
فعالیت  مورد نیازمتشکل از اساتید آن محل تشکیل شود و در امور  ايکمیتهجامعیت دارند، الزم است که 

 داشته باشد.
در مساجدي که اساتید بسیجی متعددي تقاضاي حضور و مشارکت در ورز تشکیل هیأت اندیشه)ب

 .مسجد را دارند



ها و بررسی کارشناسی روند امور و محتواي مباحث و نوع تفعالیاوقات فراغت و سازي غنی کمک به)ت
 تر سازد.تواند پشتوانه علمی فعالیت را اثربخشآفرینی اساتید در مسجد میحضور و نقش

 مراحل اجرا -4ماده 
  مرحله قبل از اجرا -الف

، توسط بسیج اساتید استان با همکاري هر یک از مساجدشناسایی دقیق مساجد شهر و میزان مراجعین  -
نوع نمازگزاران و حضور و کیفیت بر اساس میزان  هاآن بنديدرجه.. و و. هااستانسازمان امور مساجد 

 مسجد فرهنگی هايفعالیت
، در کنار تخصص و هاآنمحل سکونت مربوط به اطالعات  روزبه آوريجمعاساتید بسیجی و  ساییشنا -

  فعالیتشان قهموردعال هايزمینه
باید توجه داشت  معرفی رسمی و مکتوب استاد بسیجی توسط مراکز بسیج اساتید استان به مساجد هدف. -
، در شودمیدر صورت وجود ظرفیت براي هر مسجد، بیش از یک استاد همیار مسجد براي محله تعریف که 
  باشد. شود هر مسجد حداقل یک استاد همیار مسجد داشتهسعی می صورت اینغیر 
مربوطه و رشته تخصصی یا اساتید رسمی، استاد  اياطالعیه، طی امناهیئتامام جماعت مسجد با مشورت  -

تابلو  و عالوه بر درج اطالعیه در رساندمیدر مسجد را به اطالع نمازگزاران  اساتیدو زمان حضور حتمی آنان 
 .رساندمیع مردم بعد از نماز به اطالهاي مناسب و یا در زماناعالنات مسجد، 

 منظم به اطالع نمازگزاران خواهد رسید. طوربهاستاد  هايبرنامه -
 نامه و توافقنامه با عوامل تأثیرگذار در مسجدانعقاد تفاهم -

  ه حین اجرامرحل   -ب
باید ترتیبی اتخاذ دارند  وآمدرفتدر ابتدا با شناسایی اساتیدي که به مساجد محالت خود مرحله اول: 
. در شوندجاري مسجد محله خودشان درگیر  هايبرنامهکه دارند در  هاییتخصصنسبت به کرد که اساتید 

. هستند هاامثال آن، پایگاه مسجد و امناهیئتاساتیدي است که خود عضو  کارگیريبهاین مرحله اولویت بر 
 نامه با هیأت امناي مساجد.امضاي تفاهم

 هاآنآدرس و تخصص  (عضو) و احصاي از اساتید بسیجی فهرستیدر مرحله دوم ضمن تهیه  مرحله دوم:
تعریف خواهد  نبا مساجد محل خودشا هاآندر قالب یک دستورالعمل اجرایی رابطه فرهنگی و اجتماعی 

 شد
  .شودقرار میبر با مساجد (اعم از اساتید عضو بسیج یا غیر عضو) در این مرحله ارتباط اساتید مرحله سوم:

  و قلمرو اجراي دستورالعملسطوح  -5ماده 
  باشد اجراقابلبا توجه به گستره متفاوتی که مساجد دارند طرح مذکور در سه سطح 

 مساجد بزرگ و فعال -الف
عی از یو داراي حجم وس برگزارشدهمداوم  صورتبهمسجد،  هايبرنامه که عمدتاً بزرگ و فعال در مساجد
یا  امناهیئت(در قالب عضویت امنا امام جماعت و هیئتچون مشاوره به  هایینقشاساتید در  ؛نمازگزار است

(ب و  آموزشی و سایر خدماتی که اساتید در دو سطح دیگر هايبرنامهغیر عضویت)، مشاوره جهت برگزاري 
  شوند.میدرگیر فعالیت  دهندمیج) انجام 



 فعال نسبتاًمساجد متوسط و   -ب
ضرورت دارد در صورت  ،چشمگیر نیست چندانفرهنگی و اجتماعی مسجد  هايفعالیتکه ر این مساجد د

و آموزشی در حوزه اجرائیات  ايمشاوره هاينقشفراهم بودن زمینه، اساتید همکار عالوه بر فعالیت نمودن در 
 .نیز درگیر فعالیت شوند هافعالیتمربوط به این 

 فعالکم مساجد کوچک و  -ج
، امناهیئتو ممکن است فاقد  شودمیدر این مساجد که مساجد مناطق روستایی و محروم را نیز شامل 

باشند ضروري است اساتید و حتی فاقد امام جماعت کانون فرهنگی مسجد و یا حتی فاقد پایگاه بسیج 
مساجدي که خارج  در حوزه مشاوره، آموزش و اجرا وارد شوند و حتی بهو آتش به اختیار جهادي  صورتبه

  .اعزام گردند باشدمی(در مناطق روستایی و محروم)  از محل سکونتشان
 ارزیابی -6ماده  
طور طبیعی و مانند هر برنامه دیگر در مراحل مختلف قبل و حین و پس از اجراي مأموریت و برنامه به

ست با تعریف یک سیستم ارزیابی ضروري انسبت به ارزیابی و بازخورد گیري برنامه اقدام شود. بدین منظور 
حضور اساتید مورد ارزیابی قرار گیرد و با شناسایی نقاط  باریکوقت  هرچندتوسط بسیج اساتید استان، 

  شود.افزوده  برنامهبر غناي ها و تهدیدهاي آن و نیز فرصتضعف و قوت 
  اجرا ندارد.اجرا بوده و محدودیت خاصی از حیث قلمرو این برنامه در سراسر کشور قابل

 اساتید همکار مسجد ايشبکهارتباط  -7ماده 
با دبیرخانه مرکزي در معاونت فرهنگی معرفی شود تا ) برنامهاز هر استان یک نماینده (استاد فعال در این  -

  .شدباو اجتماعی سازمان مرتبط 
و  برقرار کنند اساتید همکار مساجد محالت یک استان با یکدیگر ارتباط شدهتعریفدر قالب یک شبکه  -

 بخشی و غناي برنامه بیفزایند.صورت مستمر بر عمقبهتبادل تجربه نظر و همفکري و با تبادل
گردهمایی فعالین اساتید همکار مسجد برگزار  باهدف همایش مسجد و دانشگاه عنوانبه ايبرنامه هرسال -

 .خواهد شد
  روشمندي -8ماده 

هاي متناسب استفاده تناسب اوضاع و سطح تحصیلی مخاطب از روشبهدر انجام فعالیت اساتید در مسجد 
صورت ایراد سخنرانی، نوشتن یادداشت براي نشریات مسجد، برگزاري جلسات کارگاهی، ها بهشود. فعالیت

صورت حضوري، تبیین مشاوره علمی، تبلیغ و توجیه مستقیم چهره به چهره، تبیین و ارائه خالصه کتاب به
اي رهبر معظم انقالب اسالمی اهللا خامنههاي مورد تأکید امام خمینی (ره) و حضرت آیتو کلیدواژه هاگفتمان

  ها استفاده شود.و امثال آن
توجهی دارد و استاد را در ارائه اي در تبیین مباحث و تأثیرگذاري نقش قابلرشتهاستفاده از علوم بین

شناسی شناسی سیاسی، جامعهوانشناسی اجتماعی، جامعهرساند، رمباحث و کاربردي ساختن آن یاري می
  باشد.ها از این جمله میحقوق و امثال آن

  مهارت افزایی و کارآفرینی -9ماده 



مسجد معطوف به باال بردن مهارت،  –فعالیت اساتید برادر و خواهر در برنامه استاد  یکی از کارکردهاي مهم
نان است که به کارآفرینی و مشاوره و مساعدت در مهارت افزایی ویژه جواتخصص و حرفه کاربردي مردم به

کند. این رویکرد خواهد توانست منزلت اساتید عزیز را در افکار عمومی افزایش دهد و پیوند جامعه کمک می
  ازپیش تحکیم خواهد بخشید.استاد با مردم را بیش

  ايرسانهپوشش و انعکاس  -10ماده 
هاي اساتید و افزایش بازتاب اجتماعی آن در اي فعالیتهماهنگی براي پوشش رسانهریزي و انجام برنامه

تواند ضمانت اجراي مناسبی براي توسعه سازمانی میهاي سازمانی و برونتهیه و انعکاس جذاب گزارش
یشتري ها باشد. این اقدام با هماهنگی معاونت فرهنگی سپاه استان و در چارچوب ضوابط با سهولت بفعالیت

  گیرد.انجام می
  هاي تخصصی در صورت ضرورت و امکانکمیتهو  هاکارگروهتشکیل  -11ماده 

وسیله پیوندهایی ایجاد هایی تشکیل دهند و بدینها و کمیتهتوانند کارگروهاساتید در صورت ضرورت می
الب است. ترکیب این ساز جبهه سازي فرهنگی بشود که مورد تأکید رهبر معظم انقکنند که بتواند زمینه

  باشد. تواند از اساتید باشد و هم از میان مخاطبان فعال مسجد و یا مرکب از هر دوها هم میها و کمیتهگروه
  احصاي مسائل اساسی فرهنگی و اجتماعی -12ماده 

تهیه فهرستی از مسائل اساسی و مبتالبه محیط اعم از محیط استانی، محیط شهرستانی یا محیط محلی 
اجرا در هر یک از مسائل حل بومی و تأثیرگذار و قابلنفسه موضوعیت و اهمیت دارد، سپس ارائه راهجد فیمس

  احصا شده صورت پذیرد.
  سازي بیانیه گام دوم انقالب اسالمیدادن به فرهنگ اولویت -13ماده 

سه کلیدواژه اساسی و بر اساس بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که توسط رهبر معظم انقالب صادر نمودند 
تبیین شود و در این راستا اقدامات خودجوش جوانان » خودسازي، جامعه سازي، تمدن سازي«مهم شامل 

  شده و هدایت شوند.به خدمت گرفته
  »رصد هوشمندانه، نقد منصفانه، حمایت حکیمانه«سه راهبرد کاربست  -14ماده 

مختلف باید بر اساس تدابیر و رهنمودهاي رهبر معظم  هايها و جریاندر مواجهه با عملکردها و دیدگاه
انقالب اقدام نمود تا بتوان اوالً به سؤال مخاطب پاسخ داد و هم موضع صحیح را اتخاذ نمود، معظم له در این 

  شود.می» رصد هوشمندانه، نقد منصفانه، حمایت حکیمانه«اند که شامل زمینه سه راهبرد ارائه کرده
  سرمایه اجتماعی نظام اسالمی بخشیعمقو  افزایش -15ماده 

هاي برنامه است. پس بخشی سرمایه اجتماعی جمهوري اسالمی در سطوح مختلف از اولویتافزایش و عمق
ترین سرمایه گاه و پشتوانه انقالب اسالمی هستند و مهمتوان گفت که مردم تکیهاز امداد و عنایات الهی می

روند. این سرمایه باید حفظ شود و از طریق توجیه و آموزش و به شمار میاجتماعی نظام جمهوري اسالمی 
  توان به این مطلوب دست پیدا کرد و سرمایه دانایی محور را تحکیم بخشید.بصیرت افزایی می

  
  

  و مقابله با جنگ نرمتحکیم مبانی قدرت نرم  -16ماده 



ارائه راهکار مناسب و عملی براي مقابله با جنگ هاي قدرت نرم جمهوري اسالمی و تبیین مبانی و مؤلفه
که بیش کننده فلسفه حجاب و عفاف و آثار و برکات آننرم و عملیات روانی دشمن و تبیین صحیح و اقناع

هایی است که باید اهتمام الزم نسبت به آن مبذول از هرزمانی مورد هجمه دشمن قرارگرفته است از اولویت
  داشته شود.

  الحظاتم -17 ماده
از سوي بسیج و  عمدتاًارتقا بلکه  نامهآیین(نه در قالب  لحاظ نمودن مکانیسم انگیزشی براي این طرح -

 .دوباال بر صورت مداومبهظرفیت حضور اساتید  تالش بشود تامسجد) 
در حوزه فرهنگی و اجتماعی) که  ویژهبه( طبیعی است که هر استان متناسب با معضالت و مشکالتی -

 خواهد بود تأثیرگذارپیش روي دارد متمرکز خواهد شد که بر تعیین موضوع فعالیت اساتید همکار مسجد 
لحاظ  ايبرنامهآن روستا فاقد استاد دانشگاه است ضروري است  مساجدي که در روستاها قرار دارند و -

ز یک منطقه دیگر براي انجام خدمات آموزشی و غیر آموزشی ا داوطلب استاد شدهتعریف هايزمانشود تا در 
 به این مساجد اعزام گردد.

 باشد و صرفاً اختصاص به برادران ندارد.اجرا میاین دستورالعمل در سطح اساتید برادر و خواهر قابل -
  اساتید الزحمهحق -18ماده 

با آن نخواهد بود لکن  مقایسهقابلمادي  ت خداپسندانه قطعاً هیچ هزینهامعنوي این خدم به ارزشبا توجه 
و  گرددمیتأمین  ايبرنامهبه لحاظ مساعدت حداقلی بخشی از زحمات اساتید محترم در قالب اعتبارات 

 بخشی نیز از اعتبارات محلی استفاده شود.
 

  فصل سوم) دستورات هماهنگی
  خصوص حسن اجراي برنامه در بسیج اساتیدانجام هماهنگی با سازمان  -
  انجام هماهنگی با سپاه استان و شهرستان -
  در دانشگاه ربطذيانجام هماهنگی با مسئوالن  -
 انجام هماهنگی با ائمه جمعه و جماعات -
 انجام هماهنگی با اساتید -
  

  سنجی و بازخورد گیري ارزیابی، اثرفصل چهارم) 
 انجام برنامهقبل از و مراحل مقدماتی  هاگامارزیابی  -
 حضور اساتید در مسجد و اقدام فرهنگی فرایند درارزیابی حین انجام برنامه و  -
 گرددمیماهانه تهیه و منعکس  صورتبهدر هر مسجد که  هافعالیتارزیابی پس از انجام  -
 نفعان و عوامل مرتبط با این برنامهانجام نظرخواهی یا نظرسنجی از ذي -

  بازرسی لیستخاتمه) چک
 قبولی از برنامه و دستورالعمل ابالغی وجود دارد؟ تا چه میزان؟آیا برداشت قابل  -1
 شده است؟ تا چه میزان؟ نام از آنان انجامرسانی به اساتید بسیجی و ثبتآیا اطالع -2



 ؟شده است؟ تا چه میزانموقع انجامهاي الزم براي حضور اساتید در مسجد بهآیا هماهنگی -3
 اند؟ تا چه میزان؟قبال کردهآیا اساتید از برنامه استاد مسجد است -4
 آیا گزارش اقدامات و مشکالت برنامه تنظیم و منعکس شده است؟ تا چه میزان؟ -5
 شده است؟ تا چه میزان؟موقع انجامسنجی اقدامات به آیا ارزیابی و اثر - 6

 
 

 

  

  

 


