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�پیشگفتار

انقــالب  پییــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای د�نــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذ�ــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــالمی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بد� ــش و جا� ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مد�ریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــالح،  تدویــن،  فرا�ندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مد�ریــت حضــرت آ�ــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ا�فــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکالت و معضــالت ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تالش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مد�ری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی ترد� ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س پییش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کیف کّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عالقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جد� چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه
یکــی از مهم تریــن لــوازم برنامه ریــزی و اجــرای 
درســت تبلیــغ، داشــتن اطالعــات صحیــح و آگاهی از 
وضعیــت فرهنگــی، تبلیغــی، جغرافیایــی، جمعیتــی، 
آموزشــی، پژوهشــی، اقتصــادی و سیاســی جامعــه و 
نیــز شــناخت امکانــات و ســرمایه های خــودی و مراکــز 

و نهادهــای هم ســو و وضعیــت مخالفــان اســت.
تاکنــون بــرای ایجــاد اطلــس فرهنگــی و تبلیغــی از 
ســوی برخــی ســازمان ها و نهادهــا گام هایــی برداشــته 
شــده، ولــی هیــچ گاه نتوانســته اســت راهنمــای عمــل 

همــه مدیــران و مبّلغان باشــد. 
معاونــت تبلیــغ و امــور فرهنگــی حوزه هــای علمیــه 
ــس  ــه اطل ــت برنام ــم اس ــت مصم ــن واقعی ــا درک ای ب
ــه  ــکاری هم ــا هم ــی و ب ــی را طراح ــی و تبلیغ فرهنگ
ســازمان ها، نهادهــا، گروه هــای تبلیغــی و مبّلغــان 
بــه آن جامــه عمــل بپوشــاند. ایــن اطلــس در کســوت 
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ــر دســته بندی  ــد عــالوه ب ســامانه ای جامــع کــه بتوان
داده هــا، امــکان دسترســی آســان بــه اطالعــات و 
تجزیــه و تحلیــل آن هــا را فراهــم کنــد، پیــاده خواهــد 

شــد. 

هدف کلی
اشــراف اطالعاتــی نســبت بــه وضعیــت فرهنگــی، 
و  جغرافیایــی  اجتماعــی،  سیاســی،  تبلیغــی، 
ــت گذاری و  ــان در سیاس ــرای اتق ــه ب ــادی جامع اقتص

طراحــی و اجــرای برنامه هــای تبلیغــی.

سیاست ها
1. توجــه بــه رهنمودهــای امامیــن انقــاب اســامی و 

ــد؛ ــام تقلی ــع عظ مراج

2. حرکــت در چارچــوب اســناد باالدســتی نظــام جمهــوری 

ــه؛ اســامی و حوزه هــای علمی

3. رعایت اصول طبقه بندی اطاعات؛

4. پرهیز از موازی کاری؛ 

5. اهتمــام بــه هماهنگــی و هم افزایــی بــا ســازمان ها و 

نهادهــای هم ســو در گــردآوری اطاعــات؛

ــار و  ــه آم ــز از ارائ ــا و پرهی ــان داده ه ــرای اتق ــاش ب 6. ت
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ــروری؛ ــر ض ــات و غی ــل اثب ــر قاب ــف، غی ــات ضعی اطاع

7. اهتمــام بــه در دســترس قرارگرفتــن اطاعــات بــرای 

ــراد  ــان و اف غ
ّ
ــا، مبل ــا، گروه ه ــازمان ها، نهاده ــی س تمام

ــط. مرتب

مراحل اجرای طرح
مرحله اول: تعیین شاخص  های اطالعاتی مورد نیاز

شــامل  نیــاز  مــورد  اطالعاتــی  شــاخص های 
محورهــای کلــی ذیــل در دو ســطح ملــی و بین المللــی 

می باشــد:
الف(جغرافیای انسانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی:

1.تقسیمات کشوری و موقعیت جغرافیایی؛

2.جمعیت؛

3. وضعیت اقتصادی؛

4. وضعیت اجتماعی؛

5. وضعیت سیاسی.

ب( تبلیغی:

غان و فعاالن فرهنگی؛
ّ
1. مشخصات فردی مبل

2. اماکن مرتبط با تبلیغ؛

3. شکل های مختلف تبلیغ؛

4. فعاالن فرهنگی؛

5. برنامه ها و فعالیت های تبلیغی؛
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6. رتبه های تبلیغی؛

7. وضعیت مناطق از حیث فعالیت تبلیغی؛

8. آسیب های ناشی از فعالیت های تبلیغی مخالفین؛

یان های مخرب شیعی؛ غان جر
ّ
9. مبل

10. نهادهای اعزام کننده؛

11. کارویژه های تبلیغی روحانیت؛

12. مناسبت های تبلیغی؛

13. طرح های تبلیغی؛

14. منابع و محتواهای تبلیغی.

ج( فرهنگی:

1. آداب، رسوم و آیین ها؛

2. شخصیت ها و نمادها؛

3. دین، مذهب و فرقه؛

4. اماکن فرهنگی؛

5. آسیب ها.

تفصیل شاخص های اصلی به همراه زیرشاخه ها به 
پیوست می آید.

مرحله دوم: گردآوری اطالعات
ــت  ــه دس ــل ب ــرق ذی ــار از ط ــورد انتظ ــات م اطالع

می آیــد:
1. اطاعــات گردآوری شــده توســط معاونــت تبلیــغ و 
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ــا و  ــایر معاونت ه ــه، س ــای علمی ــی حوزه ه ــور فرهنگ ام

ــران؛ ــرادران و خواه ــه ب ــای علمی ــتادی حوزه ه ــز س مراک

یافــت اطاعــات از ســازمان ها و نهاد هــای مختلــف  2. در

تبلیغــات  ســازمان  ایــران،  آمــار  ملــی  مرکــز  ماننــد: 

ــم،  ــه ق ــوزه علمی ــامی ح ــات اس ــر تبلیغ ــامی، دفت اس

ــور  ــاف و ام ــازمان اوق ــه، س ــی العالمی ــة المصطف جامع

ــازمان  ــپاه، س ــات س ــات، اطاع ــه، وزارت اطاع ی خیر

بســیج، دادگاه ویــژه روحانیــت، ســازمان میــراث فرهنگــی، 

ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات، وزارت امــور خارجــه و ...؛

ــق  ی ــی از طر ــورت میدان ــه ص ــات ب ــع آوری اطاع 3. جم

ــود در  ــای موج ــایر ظرفیت ه ــغ و س ــت تبلی ــبکه معاون ش

ــوص. ــای مخص ــا فرم ه ــور ب ــر کش سراس

مرحله سوم: تطبیق آمار
آمــار  و  اطالعــات  بیــن  اختــالف  صــورت  در 
اســت  الزم  مختلــف،  منابــع  از  جمع آوری شــده 
ــن  ــود. بدی ــت ش ــایی و ثب ــر شناس ــات دقیق ت اطالع
منظــور براســاس منابــع دریافــت اطالعــات، اطالعات 
دقیق تــر توســط شــورای علمــی اطلــس تعییــن و 

می شــود. ثبــت 
تذکــر: آمارهایــی کــه از طریــق تحقیــق میدانــی 

ــرد. ــرار می گی ــت ق ــد، در اولوی ــده باش ــع آوری ش جم
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مرحله چهارم: طبقه بندی اطالعات
کارشناســان  توســط  گردآوری شــده،  اطالعــات 
ــی  ــّری، خیل ــه س ــی ب ــور فرهنگ ــغ و ام ــت تبلی معاون
ــود. ــته بندی می ش ــادی دس ــه و ع ــه، محرمان محرمان

مرحله پنجم: طراحی و تدوین نرم افزار
ــور  ــه منظ ــی ب ــی و تبلیغ ــس فرهنگ ــزار اطل نرم اف
حفــظ و ارائــه مناســب اطالعــات، تحــت اشــراف مرکــز 
فنــاوری اطالعــات مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه 
ــزار  ــن نرم اف ــردد. ای ــد می گ ــی و تولی ــل، طراح تحلی
آن  ســورس  بایــد  و  می شــود  طراحــی  وب  تحــت 
ــزار الزم  ــن نرم اف ــردد. در ای ــغ گ ــت تبلی ــل معاون تحوی
اســت امکانــات و قابلیت هــای زیــر پیش بینــی شــود:

1. به روزرسانی، ارتقا و افزودن اطاعات؛

ــه  ــات و ارائ ــت اطاع ــف ثب ــای مختل ــاخت قالب ه 2. س

ــداول و ...(؛ ــا، ج ــن، نموداره ــر، مت ــه ها، تصاوی آن )نقش

ــات در  ــاع اطاع ــرفته و ارج ــت وجوی پیش ــکان جس 3. ام

ــر؛ ــا یکدیگ ــا ب ــه آن ه ــف و مقایس ــای مختل قالب ه

4. گرفتــن خروجــی از اطاعــات بــه شــکل فایــل یــا 

ینــت؛ پر

ــا نرم افزارهــای  5. اســتفاده از لینــک، وب ســرویس و ...  ب



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

17 اطلس فرهنگی تبلیغی

مــورد اســتفاده در معاونت هــا و مراکــز حوزه هــای علمیــه 

هماننــد ســماوات، نرم افــزار جامــع طــاب، نرم افــزار 

نهادهــای  و  ســازمان ها  نرم افزار هــای  ســایر  و  نجــاح 

ــط؛ فرهنگــی مرتب

متن هــا  یــا  تصاویــر  نقشــه ها،  روی  بزرگ نمایــی   .6

فلــش  نرم افــزار  بــا  نرم افــزار  ایــن  می شــود  )توصیــه 

ســاخته شــود(؛

7. استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل داده ها؛

8. دارای برنامه اندروید منطبق بر ویژگی های وب؛

ــش  ــی بخ ــور مال ــرای ام ــی ب ــال درگاه مال ــکان اتص 9. ام

ــت؛ ی ــر و مدیر کارب

10. مقایســه و نمــودار ســازی از اطاعــات ســال های 

ــف؛ مختل

یخچه و سابقه اطاعات؛ یافت تار 11. در

یــف ســطوح مختلــف دسترســی بــه  12.   امــکان تعر

ــر  ــان ام ــرای متولی ــری و...( ب ــه، س ــات )محرمان اطاع

غــان، اپراتــور و...؛
ّ
تبلیــغ، مبل

13. جلوگیری از کپی یا رایت نرم افزار توسط دیگران؛

14. پشتیبانی و به روزرسانی سیستم.

مرحله ششم: بارگزاری اطالعات و تأییید نهایی
اطالعـــات  نرم افـــزار،  نهایی شـــدن  از  بعـــد 
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جمع آوری شـــده شـــامل متـــون، نمودارهـــا، جـــداول 
و نقشـــه ها و... بارگـــزاری می شـــود. ایـــن اطالعـــات 
قابـــل  اطلـــس  علمـــی  شـــورای  تأییـــد  از  پـــس 

می باشـــد.  بهره بـــرداری 

مرحله هفتم: بهره برداری از اطالعات
همــه مجموعه هــا و افــراد فعــال در عرصه هــای 
تبلیغــی می تواننــد بــا رعایــت اصــول طبقه بنــدی 
اطالعــات و براســاس ســطوح مــورد تصویــب معاونــت 
از  علمیــه،  حوزه هــای  فرهنگــی  امــور  و  تبلیــغ 

اطالعــات موجــود در نرم افــزار اســتفاده کننــد.
ــرای متقاضیــان در هــر  ــه اطالعــات ب دسترســی ب
ــغ  ــت تبلی ــای معاون ــنهاد مدیریت ه ــا پیش ــطحی ب س
و تأییــد معــاون تبلیــغ و امــور فرهنگــی حوزه هــای 

ــه انجــام مــی شــود. علمی

مرحله هشتم: به روزرسانی
ــاالنه  ــورت س ــه ص ــزار، ب ــود در نرم اف ــات موج 1. اطاع

بازنگــری و بــه حســب نیــاز به روزرســانی می شــود؛

ــازمان های  ــا و س ــز، نهاده ــه مراک ــوط ب ــات مرب 2. اطاع

به روزرســانی  بــرای  آن هــا  هماهنگــی  بــا  مختلــف 

می گــردد؛ اخــذ  نرم افــزار، 
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3. در صــورت تغییــر هــر گونــه آمــار و اطاعــات در طــول 

یافــت، اطاعــات  یــخ در یافــت آن، بــا قیــد تار ســال و در

ــود؛ ــه روز می ش ــش ب ــان بخ هم

صــورت  در  یافت شــده،  در بازخوردهــای  براســاس   .4

نیــاز بــه تغییــرات اساســی در نرم افــزار یــا محورهــای 

اطاعاتــی آن، بــا موافقــت معــاون تبلیــغ و امــور فرهنگــی 

ــد. ــد ش ــدام خواه ــه، اق ــای علمی حوزه ه

شورای علمی اطلس
طــرح،  اجــرای  بــرای  هماهنگــی  منظــور  بــه 
شــورای هماهنگــی بــا اعضــا و وظایــف ذیــل تشــکیل 

. د می شــو
اعضای شورا:

1. معــاون تبلیــغ و امــور فرهنگــی حوزه هــای علمیــه 

)رئیــس شــورا(؛ 

معاونــت  نظــارت  و  یــزی  برنامه ر کارشناس مســئول   -2

ــورا(؛ ــر ش ــغ )دبی تبلی

3- مدیران معاونت تبلیغ و امور فرهنگی؛ 

4- نماینده مرکز فناوری اطاعات حوزه های علمیه؛

و  ارتباطــات  مرکــز  تأییــد  مــورد  کارشــناس  یــک   -5

؛ لملــل بین ا

6- کارشناسان فنی و مرتبط با موضوع )4 نفر(.
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تبصــره: بــه تناســب نیــاز و موضــوع جلســه از ســایر 

مدیــران دفاتــر و معاونت هــای حــوزه و نماینــدگان 
ــورا  ــرکت در ش ــرای ش ــا ب ــز و نهاده ــازمان ها، مراک س

ــد. ــل می آی ــه عم ــوت ب دع
وظایف شورا:

ــردآوری  ــای گ ــی و فرم ه ــاخص های اطاعات ــن ش 1. تعیی

اطاعــات؛

2. نظارت بر محتوای اطلس؛

3. نظارت بر روند اجرا.

ــده  ــر عه ــات ب ــی جلس ــکیل و هماهنگ ــر: تش تذک

ــد. ــی باش ــورا م ــر ش دبی



فصل دوم

شاخص های
 اطلس فرهنگی تبلیغی





شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

23 اطلس فرهنگی تبلیغی

نقشه کلی
شــاخص های کلــی اطلــس فرهنگــی و تبلیغــی 

عبارتنــد از:

و  اجتماعــی  اقتصــادی،  انســانی،  جغرافیــای  الــف( 
: ســی سیا

1. تقسیمات کشوری و موقعیت جغرافیایی؛

2. جمعیت؛

3. وضعیت اقتصادی؛

4. وضعیت اجتماعی؛

5. وضعیت سیاسی.

ب( تبلیغی:
غان و فعاالن فرهنگی؛

ّ
1. مشخصات فردی مبل

2. اماکن مرتبط با تبلیغ؛

3. شکل های مختلف تبلیغ؛

4. فعاالن فرهنگی؛
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5. برنامه ها و فعالیت های تبلیغی؛

6. رتبه های تبلیغی؛

7. وضعیت مناطق از حیث فعالیت تبلیغی؛

8. آسیب های ناشی از فعالیت های تبلیغی مخالفین؛

یان های مخرب شیعی؛ غان جر
ّ
9. مبل

10. نهادهای اعزام کننده؛

11. کارویژه های تبلیغی روحانیت؛

12. مناسبت های تبلیغی؛

13. طرح های تبلیغی؛

14. منابع و محتواهای تبلیغی.

ج( فرهنگی:
1.  آداب، رسوم و آیین ها؛

2.  شخصیت ها و نمادها؛

3.  دین، مذهب و فرقه؛

4.  اماکن فرهنگی؛

5.  آسیب ها.

شاخص های تفصیلی
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  انســانی،  جغرافیــای  الــف( 

: ســی سیا
1. تقسیمات کشوری و موقعیت جغرافیایی 

● کشور؛
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● استان ؛
● شهرستان؛

● بخش؛ 
● شهر؛

● شهرک، منطقه، محله، حاشیه مناطق؛
● دهستان؛

ــه،  ــد کارخان ــكان: مانن ــه، م ــتا، مزرع ــادی )روس ● آب
ــی و...(؛ ــز نظام مراک

ــتان و  ــا شهرس ــهر ت ــش، ش ــتا، بخ ــه روس ●  )فاصل
ــتان(؛ ــز اس مرک

● نقــاط فرعــی )دامــداری، قهوه خانــه، چــاه آب 
و...(.

2. جمعیت 

● تعــداد کل جمعیــت و خانــوار: ثابــت، متغیر )شــهری، 
روســتایی، حاشیه نشــین(؛ 

● جنسیت: زن، مرد؛
میان ســال،  جــوان،  نوجــوان،  کــودک،  ســن:   ●

؛ ل کهن ســا
● تجرد، تاهل؛

● نرخ رشد جمعیت؛
● نرخ ازدواج؛

بــزه،  اعتیــاد،  اجتماعی)طــاق،  آســیب های   ●
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بدسرپرســت، بــی سرپرســت، سرپرســت خانــوار و ...(؛
ــی،  ــطح تحصیل ــه و س ــوزوی )پای ــات: ح ● تحصی
ــی،  ــواد )ابتدای ــوزوی باس ــس( غیرح ــس و غیرملب ملب
ــری(،  ــد، دکت ــی، ارش ــی، کارشناس ــطه، کاردان متوس

کم ســواد؛ بی ســواد، 
● فرقه، دین، مذهب ؛

● مذهبی، غیرمذهبی؛
● شهدا، جانبازان، ایثارگران؛

● زبان: فارسی، عربی، ترکی، سایر؛
● گویش: لری، کردی، ترکمن، گیلكی، سایر؛

ــرد،  ــوچ، ک ــرب، بل ــارس، ع ــر، ف ــرک، ل ــت: ت ● قومی
ترکمــن و ...؛

● اتباع خارجی )ملیت، جمعیت(.
3. وضعیت اقتصادی 

▫ وضعیت محرومیت منطقه:
● محروم؛

● غیرمحروم:
 برخوردار؛

 نیمه برخوردار؛

▫ شاخص های محرومیت:
● درصد بدی آب و هوا؛

●  فاصله با مرکز بخش، شهرستان و استان؛
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● فقدان یا کمبود امكانات شهری و روستایی؛
● وجود آسیب های اجتماعی و فرقه ای؛

● مرزی بودن منطقه؛
● حاشیه نشینی.

▫ توسعه یافتگی، امکانات:
ــت،  ــز بهداش ــگاه، مرک ــتان، درمان ● بهداشتی)بیمارس

ــس و...(؛ ــه، اورژان داروخان
ــكده،  ــگاه، آموزش ــه، دانش ــد، مدرس ــی )مه ● آموزش

ــی و...(؛ ــون علم کان
● تفریحــی )بوســتان، کــوه، جنــگل، دریــا، رودخانــه، 

آثــار باســتانی و...(؛
● ورزشــی )ســالن ورزشــی، اســتخر، زمیــن ورزشــی، 

ــا و...(؛ ــه ورزش ه ــدی ب ــد عاقه من درص
ــاب  ــانی، آب وفاض ــش نش ــهرداری، آت ــی )ش ● خدمات

و...(؛
امـام خمینـی&   امـداد  )کمیتـه  نهادهـای حمایتـی   ●
و...(؛ دیـه  سـتاد  خیریـه،  مؤسسـات  بهزیسـتی،  سـازمان 

● رفاهی: 
 بــرق، آب، گاز، تلفــن ثابــت، تلفــن همــراه، اینترنــت، 

بانــک؛

 راه  هوایــی، آبــی، زمینــی، آســفالت، شوســه، راه آهــن، 

خاکــی، مــال رو؛
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● فاصله طبقاتی؛

● منابع تأمین معیشت؛

● میانگین درآمد؛

● بیکاری؛

● فعاالن اقتصادی:

● نوع فعالیت اقتصادی؛
● خّیربودن یا نبودن؛
● دین، مذهب، فرقه.

▫ فعالیت هــای اقتصــادی: )تعــداد، میــزان درآمــد، 
جنســیت، کارگــر، کارفرمــا(

ــری و  ــگل داری، ماهی گی ــداری، جن ــاورزی، دام ● کش
ــرغ داری؛ ــی، م ــرورش ماه پ

● معدن داری؛
● تولید صنعتی؛

● ساختمان سازی؛
● خرید و فروش؛

● حمل و نقل؛
● خدماتی؛

● مالی و بیمه؛
● آموزشی؛

● اطاعات و ارتباطات؛
● اداری، دفتری و خدمات پشتیبانی)دولتی، خصوصی(؛
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● مددکاری؛
● هنر، سرگرمی و تفریح؛

● صنایع دستی؛
● فعالیت های خانگی؛

● حرفه ای، علمی و فنی؛
● واسطه گری مالی؛

● اماک؛
● انبارداری.

4. وضعیت اجتماعی

ــون و  ــو، تلویزی ــی )رادی ــانه های جمع ــعه رس ▫ توس
مطبوعــات(، شــبکه های اجتماعــی )فیــس بــوک، 

توئیتــر، یوتیــوب( ؛
ــر  ــبکه فیب ــاوری: ش ــاخت های فن ــعه زیرس ▫ توس
نــوری، دکل هــای همراه اول و ایرانســل، پشــتیبانی 
شــرکت های ارائــه دهنــده خدمــات اینترنــت 

ــران و ...؛ ــرات ای ــل شــاتل، مخاب مث
▫ اعتمــاد اجتماعــی )میــزان رضایــت عامــه مــردم از 

ــوزه و ...(؛ حکومت، ح
▫ آسیب ها، معضالت و ناهنجاری ها:

وجوهــات،  نــدادن  خــواری،  )ربــا  اقتصــادی   ●
بهره کشــی، کارکردن هــای طوالنی مــدت در مناطــق 
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دیگــر یــا کشــورهای خارجــی و ...(؛
● اجتماعــی )اختافــات خانوادگــی، مشــكات ازدواج، 
طــاق، اعتیــاد، اختافــات قومیتــی و محلــی، قاچــاق، 

شــراب خواری، تكدی گــری، دزدی و ...(؛
بــه  اعتقــاد  بی ســوادی،  فرهنگی)کم ســوادی،   ●

...(؛ و  خرافــات 
● سیاسی امنیتی؛

● تبلیغــی )امــام جماعــت غیرروحانــی، نمــاز در غیــر 
مســجد، حســینیه، مدرســه، بقــاع و ...(؛

ــای  ــرق و جریان ه ــب و ف ــان، مذاه ــادی )ادی ● اعتق
ــی(. انحراف

5. وضعیت سیاسی

▫ میــزان رضایت منــدی و اعتمــاد بــه نظــام اســالمی 
مسئوالن؛  و 

▫ میــزان مشــارکت در وقایــع سیاســی )انتخابــات، 
ــی و...(؛  راه پیمای

گرایشات سیاسی، حزبی )اصول گرا، اصالح طلب،   ▫
خاکستری و ...(؛

▫ شخصیت های فعال سیاسی:
● مخالف، موافق؛ 

● حقیقی، حقوقی: 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

31 اطلس فرهنگی تبلیغی

  احزاب؛
 سمن ها؛

 گروه ها؛

 گروهک ها؛

 تشكل های سیاسی؛

 فعالیت های سیاسی؛

▫ رویدادهای سیاسی؛
ــی قــدرت را در دســت  ــه قــدرت )یعن ▫ نگــرش ب

ــد(: ــی می بینن ــه کس چ
● سپاه؛

● فرمان دار؛
● افراد خاص.

ــی  ــت سیاس ــه وضعی ــبت ب ــردم نس ــی م ▫ ارزیاب
ــور: کش

●  گذشته؛ 
●  موجود؛ 

● آینده.

ب( تبلیغی:
غان و فعاالن فرهنگی

ّ
1. مشخصات فردی مبل

ــی،  ــای تحصیل ــنامه ای، پرونده ه ــات شناس ▫ اطالع
خدماتــی، اطالعــات تمــاس و... مبّلغــان و فعــاالن 
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̂ و مخالفــان آن هــا:  فرهنگــی مکتــب اهــل بیــت
شامل: نام و نام خانوادگی، شهرت، نام مستعار، نام 

قبلی، نام خانوادگی قبلی، نام پدر، شماره شناسنامه، 
مرکز  )کد  حوزه  دانش آموخته  ملی،  کد  تولد،  تاریخ 
هجرت،  پرونده  شماره  خدمات،  مرکز  کد  مدیریت، 
شماره پرونده سایر مراکز(،  پست الکترونیکی، شماره 
شبکه های  همراه  شماره  همراه،  شماره  ثابت،  تلفن 
محل  آدرس  فرزندان،  و  همسر  تعداد  اجتماعی، 

سکونت و کار.
▫ وضعیت تلبس:

* تلبس:

 دائم؛
 در مناسبت های تبلیغی؛

* عدم تلبس؛

* جواز تلبس:

 دارای مجوز؛
 عدم جواز.

▫ وضعیت نظام وظیفه:
 مشمول؛

 پایان خدمت؛

 معافیت:

● تحصیلی؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

33 اطلس فرهنگی تبلیغی

● پزشكی؛
● کفالت؛

● ایثارگران؛
● مددجویان؛

● بخشودگی سنی )عفو رهبری(؛
● متعهدین خدمت؛

● موارد خاص.
▫ سطح تحصیالت:

 کاســیک )ســیکل، دیپلــم ، فــوق دیپلــم، کارشناســی، 

ــد، دکتری(؛ ارش

 حوزوی:

● بلندمــدت )مقدمــات، ســطح 1، ســطح 2، ســطح 3، 
ســطح 4، اجتهــاد(

● سفیران )سطح 1، سطح 2 ، سطح 3 ، سطح 4(؛
ــفه،  ــیر، کام، فلس ــغ، تفس ــی )تبلی ــته تخصص ● رش

ــه و...(؛ فق
 تحصیات دینی پیروان ادیان، مذاهب و فرق: 

تذکــر: زیــر مجموعــه ایــن بخــش از قســمت ادیــان، 

ــود. ــی می ش ــرق بازخوان ــب و ف مذاه
▫ دوره ها و آموزش های تبلیغی:

کاس داری،  ســخنرانی،  عمومــی:  آمــوزش   

و...؛ رثــاء  فــّن  مشــاوره،  نویســندگی، 
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 آموزش هــای تخصصــی: ادیــان، مذاهــب، فــرق؛ 

آســیب های  هنــری،  اینترنتــی،  تبلیــغ  دانش آمــوزی، 

ــار. ــاف و اقش ــی، اصن ــددکاری دین ــی، م اجتماع

▫ مهارت ها:
 تبلیغی:

ــاء  ــخنرانی، کاس داری، رث ــندگی، س ــی )نویس ● عموم
و...(؛

● تخصصــی )مشــاوره، مــددکاری دینــی، آســیب های 
اجتماعــی، مدیریــت گروه هــای فرهنگــی تبلیغــی، 
ــازی و ...(. ــای مج ــغ در فض ــاص، تبلی ــان خ مخاطب

 هنری )خوشنویسی، طراحی و نقاشی، شعر و...(؛

 ورزشی )فوتبال ، والیبال ، کشتی و ...(؛

ترکــی،  اردو،  فرانســه،  عربــی،  )انگلیســی،  زبــان   

...(؛ و  اســپانیولی 

▫ دین، مذهب، فرقه؛
 براساس تفصیلی که در نمایه مربوطه آمده است. 

▫ سوابق مدیریتی، پژوهشی و اجرایی:
یتی؛  مدیر

ــی،  ــی پژوهش ــه علم ــاب، مقال ــف کت ــی )تألی  پژوهش

مقالــه علمــی ترویجــی- یادداشــت روزنامــه ای، تدویــن 

کتــاب،  گــردآوری، ترجمــه کتــاب یــا مقالــه، تهیــه 

ــی و ...(؛ ــات میدان ــرح، مطالع ط
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یس؛  تدر

 اجرایی:

● نوع فعالیت؛
● میزان فعالیت )فعال، نیمه فعال، غیرفعال(.

▫ مناصب:
 منصب دینی؛

یتی؛  منصب سیاسی، مدیر

 منصب اجتماعی؛

 سمت علمی.

▫ شغل؛
 براساس تفصیلی که در نمایه مربوطه آمده است.

2. اماکن مرتبط با تبلیغ

در ایــن بخــش عــالوه بــر شناســایی اماکــن مرتبــط 
بــا تبلیــغ، محــل فعالیــت تبلیغــی هــر یــک از مبّلغــان 

ــردد.  ــت می گ ثب
▫ اقتصادی )تولیدی،تجاری،صنعتی(:

 کان:

● بازار؛
● اماکن تجاری؛

● شهرک های تولیدی و صنعتی؛
● کارخانه های تولیدی و صنعتی؛

● پاالیشگاه ها )گاز، نفت، پتروشیمی(.
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 خرد:

● پاساژها؛
● بازارچه ها؛

ــره ای )رفــاه، اتــكا، همشــهری  ● فروشــگاه های زنجی
و ...(.

یز:  ر

● اصناف:
* پزشکی و سامت؛

* پوشاک؛

* زرگران و طافروشان؛

* خدمات ساختمانی و تأسیسات؛

* خدمات عمومی و دولتی؛

* غذا و رستوران؛

* صنعت و کشاورزی؛

* آرایشی و بهداشتی؛

* آموزش و پژوهش؛

* الکترونیک و دیجیتال؛

* حمل و نقل؛

* سفر و گردشگری؛

* چاپ و تبلیغات؛

* ورزش و سرگرمی و هنر؛

* خودرو و وسایل نقلیه؛
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* سایر.

● مغازه داران؛
● خیابان های تجاری پرتردد؛

● کارگاه های خانگی؛
● مشاغل خانگی.

▫ فرهنگی:
 آموزشی:

● مدرسه علمیه )برادران و خواهران(؛
● دارالقرآن؛

ــی،  ــی )ابتدای ــی، غیرانتفاع ــیک: دولت ــدارس کاس ● م
متوســطه اول و دوم، امیــن، شــبانه روزی، اســتعدادهای 

درخشــان، دخترانــه و پســرانه(؛
ــته و  ــی، وابس ــگاه های دولت ــی: دانش ــوزش عال ● آم
ــی،  ــی- غیرانتفاع ــی غیردولت ــوزش عال ــات آم مؤسس
فنی وحرفــه ای«،  آموزشــكده ها»زبان،  دانشــكده ها، 
ــز  ــی و مراک ــدارس عال ــی، م ــوزش عال ــای آم مجتمع ه

ــی(. ــوزش عال آم
 علمی، پژوهشی:

● پژوهشگاه  و پژوهشكده؛
● مرکز تحقیقات؛

● انتشارات؛
● کتابخانه؛
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● کتابفروشی؛
● سایر.

 مراکز فرهنگی هنری:

● دار القرآن؛
● پایگاه بسیج؛
● فرهنگ سرا؛

● سالن نمایش؛
ــری  ــی هن ــوالت فرهنگ ــه محص ــگاه های ارائ ● نمایش

)دائمــی، موقــت، اختصاصــی، عمومــی(؛
● کانون های فرهنگی؛

● فروشگاه محصوالت فرهنگی و... .
یحی و گردشگری :  مراکز ورزشی، تفر

● بوستان؛
● اردوگاه؛

● جنگل؛
● سواحل دریا و رودخانه؛

● مكان های خوش آب و هوا مانند ییاق؛
●  آثار باستانی؛

● باشگاه ورزشی؛
● پیست  ها؛

● سالن ورزشی؛
● ورزشگاه ها و... .
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▫ مذهبی:
 اماکن تجمع:

ــیه،  ــه، عباس ــه، ابوالفضلی ــه، فاطمی ــینیه، زینبی ● حس
مهدیــه، نمــاز خانــه و... ؛

● تكیه؛
● خانقاه؛

● جمع خانه، خانه حق؛
● سالن اجتماعات؛

● سایر.
یارتگاه ها:  ز

ــهدای  ــور، ش ــت الن ــزاده، بی ــه )امام ــره و بقع ● مقب
گمنــام، گلــزار شــهدا، مقابــر صحابــه و علما و بــزرگان 

ادیــان، مذاهــب و فــرق و ...(؛
● پیرانگاه؛
● قدمگاه؛
● نظرگاه؛

● آرامستان.
 پرستش گاه ها:

● مسجد؛
● کلیسا؛

● کنیسه؛
● آتشكده؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

اطلس فرهنگی تبلیغی40

● معبد.
▫ خدماتی:

 بیمارستان؛

 اورژانس؛

 هال احمر؛

 مراکز درمانی؛

 خانه بهداشت؛

 مراکز بهزیستی؛

 مراکز کمیته امداد؛

یه و نیکوکاری؛   مراکز خیر

 خانه سالمندان؛

  شیرخوارگاه؛

 شرکت خدماتی:

کشــتی رانی،  باربــری،  )مســافربری،  پایانه هــا   ●
فــرودگاه، راه آهــن(؛

 رستوران.

▫ سایر اماکن:
 مراکــز نظامــی و انتظامــی )پادگان هــا، پاســگاه ها، 

ــهرک های  ــته، ش ــرکت های وابس ــی ، ش ــایت های نظام س

نظامــی و ...(؛

 دادسراها و مراکز قضایی؛

 مراکز مشاوره خانواده و حقوقی؛
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 ادارات و سازمان ها )دولت، غیردولتی(؛

 زندان ها و کانون های اصاح و تربیت؛

 کمپ های ترک اعتیاد و مراکز تجمع افراد NA؛

 نمایشگاه ها )موقت، دائم، داخلی، بین المللی(؛

 مجتمع های مسکونی؛

 مناطق عشایری )ییاق و قشاق(؛

 محیط های رسانه ای؛

ــه ای  ــای رایان ــازی و بازی ه ــی مج ــای تبلیغ  محیط ه

.)Game(

مشخصات اماکن

در هر یک از اماکن، اطالعات زیر ثبت می شود:
 نوع مکان ) براساس تفصیل فوق(؛

 آدرس؛

 نیروی انسانی )مسئوالن، هیئت امنا، خدام و...(؛

 امکانات و تجهیزات؛

ــوده،  ــا فرس ــاز ی ــان، نوس ــه و اعی ــا )عرص ــت بن  وضعی

ــه(؛ یخچ ــاحت، تار مس

 نوع و میزان فعالیت؛

یرمجموعه.  اماکن ز

3. شکل های مختلف تبلیغ

در ایــن بخــش مشــخص می شــود هــر یــک از 
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زیــر  تبلیغــی  شــکل های  از  کدام یــک  در  مبّلغــان 
کرده انــد. فعالیــت 

▫ فردی و گروهی:
 فردی:

غ عمومی:
ّ
مبل

 مربی یار؛
 مربی؛

 مبّلغ یار؛
 مبّلغ: 

● سطح یک؛

● سطح دو؛

● سطح سه؛

● سطح چهار.

غ تخصصی:
ّ
مبل

  دانش آموزی )مهد و مدارس امین(؛
  نخبگانی؛

  آسیب های اجتماعی:
● اعتیاد؛

● فقر و بیکاری؛

● مفاسد اخاقی؛

● بی حجابی و بی عفتی؛

● حاشیه نشینی؛
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● مناطق بحران خیز؛

● جمعیت.

 مددکاری دینی؛
 خارج از کشور؛

 اعزام مبّلغ به مراکز آموزش عالی؛
 اعزام مبّلغان خیر البریه )فرق و ادیان(؛

 اعزام به مناطق آسیب پذیر )طرح نسیم رحمت(؛
 اعزام روحانی خانواده؛

 اعــزام مبّلــغ بــه مراکــز تأدیبــی و تربیتــی )کمپ هــای 
تــرک اعتیــاد و کانون هــای اصــاح و تربیــت(؛

 اعزام مبّلغ به زندان ها؛
 اعزام برای اصناف و اقشار خاص؛

 اعزام مبّلغ توریست؛
 اعـزام به اماکن ورزشـی )اسـتادیوم، سـالن ورزشـی 

و...(؛
ــتان ها و  ــی )بیمارس ــز درمان ــه مراک ــغ ب ــزام مبّل  اع

درمانگاه هــا(؛
ــا،  ــی )پادگان ه ــی و انتظام ــز نظام ــه مراک ــزام ب  اع
شــهرک های  نظامــی،  ســایت های  پاســگاه ها، 

نظامــی و ...(؛
ــانه ای  ــری، رس ــای هن ــا و فضاه ــغ در محیط ه  تبلی

و مجــازی.
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گروهی:

گروه هــای فرهنگــی تبلیغــی فعــال در محورهــای 
زیــر:

آسیب های اجتماعی:

 جمعیت؛
 اعتیاد؛
 طاق؛

 فقر و بیكاری؛
 عدم امربه معروف و نهی ازمنكر؛

 حجاب و عفاف و... .

مفاسد اخاقی:

 بزه کاری؛
 شراب خواری؛

 خشونت؛
 سرقت؛

 خودفروشی؛
 خودکشی؛

 ضرب و جرح؛
 کاهبرداری؛

 هم جنس گرایی.



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

45 اطلس فرهنگی تبلیغی

مشاوره:

 خانوادگی؛
 تحصیلی؛
 مدیریتی؛
 اعتقادی.

فرق و ادیان:

 وهابیت؛
 اهل سنت؛

 بهائیت؛
 زرتشت

 مسیحیت؛
 اهل حق؛
 تصوف؛

 مدعی یمانی؛
 عرفان های نوظهور.

خطابه و کاس داری:

 سخنرانی؛
 روایت گری؛

 روضه خوانی)فن رثاء(؛ 
 کاس داری تبلیغی.
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اماکن عمومی:

 بازار؛
  مترو؛

 پارک و بوستان؛
 جنگل؛

 سواحل؛
 پاساژ.

رسانه و فضای مجازی:

 شبكه های اجتماعی؛
 پیام رسان ها؛

 سایت، وباگ و... .

کودک، نوجوان و جوان:

 کودک؛
 نوجوان؛
 جوانان.

دانشجویی:

 فضای دانشگاه؛
 فضای خوابگاه.
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یه. گروه های خیرالبر

▫ بلندمدت و کوتاه مدت:
بلندمدت:

 تمام وقت؛
 پاره وقت.

کوتاه مدت:

 ساعتی؛
 بینات؛

 آزاد؛
 سایر موارد.

▫ شهری و روستایی:
شهری؛

روستایی.

▫ تبلیغ در فضای مجازی.

4. فعاالن فرهنگی

 رابطین فرهنگی؛
 اعضای گروه های خیرالبریه؛
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 افراد معروف و بانفوذ؛
 ماهای محلی؛

 همسران مبّلغان؛
 معلمان؛
 مداحان؛

 کارشناسان مذهبی صدا و سیما و رسانه ها؛
 متدینان فعال؛

 نویسندگان؛
 هنرمندان؛

 کاربران اینترنتی؛
 ورزشكاران؛

 مسئوالن ادارات و سازمان ها و دولت؛
 مدیران سازمان های آموزشی و فرهنگی؛

 سفرا و رایزنی های فرهنگی؛
 نیروهای دارای حساسیت فرهنگی؛

 نیروهای بسیج؛
 کارمندان ارزشی؛

 دانشجویان و دانش آموزان ارزشی؛
 اساتید متدّین؛

ــه العالــی(   نماینــدگان مقــام معظــم رهبــری )مدظل
نیروهــای  )دانشــگاه،  مختلــف  ســازمان های  در 

مســلح و ...(؛
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 مستبصرین؛
 مولوی ها و ماموستاهای همراه و... .

مــکان  و  زمــان  )تعــداد،  تبلیغــی  فعالیت هــای  و  برنامه هــا   .5

و...( شــرکت کینندگان  ســنی  میانگیــن  و  تعــداد  برگــزاری، 

▫ اجتماعی:
● رسیدگی به مسائل اجتماعی:

 فعالیت های مبّلغین آسیب های اجتماعی؛
 آموزش مهارت های زندگی اسامی ؛

موضــوع  در  تخصصــی  نشســت های  برگــزاری   
و غیرحضــوری(؛  طــاق )حضــوری 
 انجام مشاوره در آسیب های اجتماعی؛

 جلوگیری و ممانعت از طاق؛ 
 تشكیل کارویژه مقابله با آسیب های اجتماعی؛ 

ــی و  ــیب های اجتماع ــاره آس ــخنرانی درب ــام س  انج
ــرات آن؛ مض

دانش آمــوزان،  خانواده هــا،  بــه  آگاهی بخشــی   
دانشــجویان و ... نســبت بــه آســیب های اجتماعــی؛
ــیب های  ــی از آس ــوص یك ــای مخص ــاد پویش ه  ایج

اجتماعــی؛
یــا  مردمــی  ناصحیــن  هســته های  ایجــاد   

نهی ازمنكــر؛ و  امربه معــروف 
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بــا شــهدا،  انــس  برگــزاری همایــش، محافــل   
مرتبــط؛ فــروش  غرفه هــای  مردمــی،  ایســتگاه های 

 اصاح افراد بزهكار و دچار مفاسد اخاقی؛
 خنثی سازی باندهای فساد و فحشا؛ 

 ترک دادن افراد مبتا به مسكرات؛
 جمع آوری ماهواره؛

 نجات دختران فراری؛
 تعــداد بســته های معیشــتی جمــع آوری کمــک بــرای 

ــام و افــراد بی بضاعــت؛  ایت
ــرای  ــد ب ــغل آبرومن ــاد ش ــتای ایج ــاش در راس  ت

ــرا؛  فق
 اســتفاده از تخصــص افــراد بــرای کمــک رایــگان بــه 

فقــرا، مثــل تعمیــر وســایل منــزل؛
از  عیــادت  قرض الحســنه،  صنــدوق  راه انــدازی   
بیمــاران و... ویــژه فقــرا، مســتمندان و بیــكاران؛

 پی گیری و رفع مشكات محل؛
 کمک به ایتام؛

 تأمین جهیزیه؛
 حل اختافات مردمی، خانوادگی و ...؛

 اجرای طرح پیوندهای آسمانی.
● مدد کاری دینی:

 سرکشی از خانواه های نیازمند:
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 رفع نیازهای فرهنگی؛

 رفع نیازهای اجتماعی؛ 

 رفع نیازهای اقتصادی.

● روابط اجتماعی:
 ارتباط با خانواده ایثارگران، شهدا و جانبازان؛

 عیادت بیماران، سال خوردگان و مصیبت دیدگان؛
ــییع،  ــردم )تش ــمات م ــس و مراس ــرکت در مجال  ش

...(؛ و  جشــن ها 
● عمرانی؛

● ورزشی.

▫ خیرالبریه )ادیان، مذاهب و فرق(:
 ارتباطات فرقه ای:

و  فــرق  نخبــه  گروه هــای  آمــوزش  و  فعال ســازی   

ادیــان؛

 ارتباط با رابطان فرهنگی فرق و ادیان؛

ین منطقه؛  ارتباط با مستبصر

 ارتباط با پیروان  فرق و ادیان؛

 پاسخ گویی تخصصی فرق و ادیان؛
 پاسخ گویی به شبهات فرق و ادیان؛

 ایجاد شبهه میان پیروان فرق و ادیان؛
 جلسات مناظره )فرق و ادیان(؛

 مشاوره اعتقادی؛
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 رصد وضعیت ادیان، مذاهب و فرق.
▫ عبادی:

● اقامه نماز:
 اقامه نماز جماعت صبح؛

 اقامه نماز جماعت ظهرین؛
 اقامه نماز جماعت عشائین.

● دعا و نیایش:
 جلسات دعا و نیایش؛

ــواده  ــط خان ــارات توس ــا و زی ــات دع ــزاری جلس  برگ
ــان. مبّلغ

▫ فرهنگی دینی:
یخ و سیره: ● تار

 بیان تاریخ و سیره اهل بیت^؛
 شرح احادیث و زیارات:

یارات مأثوره؛  جلسات تفسیر ادعیه و ز

 بیان و شرح احادیث.

● مشاوره دینی:
 مشاوره های اخاقی، خانوادگی، تربیتی؛

 مشاوره های فرهنگی و اجتماعی.
● فضــای مجــازی )شــاخص های تبلیــغ در فضــای 

ــود(؛ ــه ش ــی اضاف ــغ اینترنت ــط تبلی ــازی توس مج

● آموزش معارف دین:
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 برگزاری کاس و جلسات معارف دین )عمومی(؛
 برگزاری کاس و جلسات معارف دین )اختصاصی؛

 حبل المتین.
● سخنرانی:

 سخنرانی در مسجد؛
 سخنرانی در مدرسه؛

 سخنرانی در سایر اماکن و مراکز.
● اردو:

 برگزاری اردوهای تربیتی و فرهنگی.
● مراسمات دینی:

ــبت های  ــات در مناس ــزاری جلس ــت و برگ  بزرگداش
ــی؛ ــی و مل مذهب

 برگزاری برنامه های فرهنگی )مسابقه و...(.
● ارتباطات فرهنگی:

ــای  ــی )محیط ه ــن عموم ــی در اماک ــور تبلیغ  حض
ــی و ...(؛ ــی، آموزش فرهنگ

 حضور تبلیغی در روستاهای مجاور.
● آموزش احکام:

 کاس اختصاصی احكام مبتابه؛
 بیان احكام شرعی )قبل یا بعد از نماز(؛

 برگزاری جلسات احكام توسط خانواده مبّلغان.
● منشورات فرهنگی:
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 انتشار نشریه محلی.
● پرسش و پاسخ دینی:

 جلسات اختصاصی پرسش و پاسخ؛
 پاسخ گویی به سؤاالت عمومی:

ــه  ــاوره ب ــوزان و مش ــؤاالت دانش آم ــه س ــخ گویی ب  پاس

آن هــا.

▫ قرآنی:
● جلسات قرآنی:

 جلسات قرائت قرآن کریم )جمع خوانی(؛
 مراسمات قرآنی )شبی با قرآن و ...(؛

 ترتیل روزانه قرآن - یک صفحه در روز؛
 تفسیر قرآن؛

 ترجمه و مفاهیم قرآن.
● آموزش قرآن و نماز:

 آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن؛
 تصحیح قرائت نماز؛

 حفظ قرآن کریم:
 حافظین به تفکیک میزان جزء های حفظ شده.

6. رتبه های تبلیغی

 فعال؛
 نیمه فعال؛
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 برتر )کشوری، استانی، شاخص، متخصص(؛
 نخبه.

7. وضعیت مناطق از حیث فعالیت تبلیغی

 دارای مبّلغ ) عمومی، تخصصی و ...(؛
 نبود مبّلغ )مبّلغ عمومی یا تخصصی(؛

 کمبود.

8. آسیب های حاصل از فعالیت های تبلیغی مخالفین

 میزان اثرگذاری بر منطقه؛
 مقاومت در برابر مناسک؛ 

 تزلزل اعتقادی؛
 نارضایتی.

غان جریان های مخرب شیعی
ّ

9. مبل

 شیرازی ها؛ 
 انجمن حجتیه؛ 

 یمانی؛ 
 اخباری گری )معاصر(. 

10. نهادهای اعزام کیننده

 معاونت تبلیغ حوزه های علمیه برادران؛ 
 سازمان تبلیغات اسامی؛
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 دفتر تبلیغات حوزه  علمیه قم؛
 سازمان اوقاف و امور خیریه؛

 معاونت فرهنگی حوزه علمیه خواهران؛
 نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها؛

 نهادهای نظامی و انتظامی؛ 
 جامعة الزهرا÷؛

 جامعة المصطفی العالمیة؛
 دفاتر مراجع تقلید؛

 سپاه پاسداران انقاب اسامی؛
 امور زندان ها؛

 ائمه جمعه؛
 بعثه مقام معظم رهبری؛

 ستاد اقامه نماز؛
 ستاد امربه معروف و نهی ازمنكر؛

 کمیته امداد امام خمینی&؛
 جامعة المرتضی؛

 اتحادیه انجمن های اسامی دانش آموزی؛
 دبیرخانه شورای اهل سنت؛

 سازمان فرهنگ و ارتباطات؛
 کانون های فرهنگی - هنری مساجد؛

 مجمع اهل بیت^؛
 مجمع تقریب مذاهب؛
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 مرکز رسیدگی به امور مساجد؛
 مؤسسات خصوصی مانند امیر بیان؛

 مؤسسه مطالعات اسامی؛
 وزارت خانه ها )کشاورزی، نفت و...(؛

 سایر... .

11. کار ویژه های تبلیغی روحانیت

در ایــن قســمت مشــخص می شــود کــه هــر مبّلــغ 
در کــدام کارویــژه و در چــه مکانــی فعالیــت کــرده یــا 

ــد. ــت می باش ــغول فعالی مش
 مساجد:

 امام جماعت شهری؛

 امام جماعت روستایی؛

 دستیار تبلیغ؛

 مشاور تربیتی.

 آموزشگاه های آموزش و پرورش:
 معلم؛

 مربی پرورشی؛

 مشاور امین؛

غ امین؛
ّ
 مبل

یتی )مدرسه، آموزشگاه، اداره و ...(؛  جایگاه مدیر

 مشاور متخصص تربیتی؛
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 امام جماعت مدرسه.

 آموزش عالی:
یتی؛  جایگاه مدیر

 اساتید معارف؛

 اساتید علوم انسانی؛

 نهاد نمایندگی ولی فقیه؛

 محقق و پژوهشگر؛

 مشاور متخصص تربیتی؛

غ مشاور؛
ّ
 مبل

 امام جماعت دانشگاه؛

غ.
ّ
 مبل

 بقاع متبرکه:
 مدیر؛

غ؛
ّ
 مبل

 مدرس؛

غ مشاور.
ّ
 مبل

 مناصب حكومتی:
 امامت جمعه؛

 نمایندگی ولی فقیه در استان؛

 قضاوت؛

و  ســازمان ها  نهادهــا،  در  فقیــه  ولــی  نمایندگــی   

؛ نه هــا رت خا زا و
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 عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح؛

 اوقاف؛

 سازمان تبلیغات؛

 فرهنگ و ارشاد اسامی؛

 ستاد اقامه نماز جمعه، اقامه نماز، ستاد زکات؛

 کارشناسی اسامی نظام کارشناسی کشور؛

 کارشناس دینی شهرداری ها؛

 کارشناس و مشاور فقهی بانک ها؛

 روحانی ثابت حج و عتبات؛

ــه  ــگر، کتابخان ــس، پژوهش ــده مجل ــه )نماین ــوه مقنن  ق

ــی(. مل

 مرکز مدیریت:
 مشاور تربیتی؛

 مشاور عمومی مراکز مشاوره حوزوی؛

یت و استان ها.  کادر اداری تبلیغ مرکز مدیر

 نهاد رسانه و فضای مجازی:
 کارشناس دینی رسانه و فضای مجازی؛

 مشاور و پاسخ گوی برخط؛

یتی؛  جایگاه مدیر

 مولدین محتوا.

 بین الملل:
غ خارج از کشور.

ّ
 مبل
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 مبّلغ مراکز اداری، نظامی و اقتصادی:
غ ادارات؛

ّ
 مبل

 مراکز اقتصادی – کارخانه های بزرگ؛

 مراکز اقتصادی - مراکز تجاری؛

 نظامی؛

 مراکز عمومی.

 سایر:
 دفاتر مراجع و بعثه ها؛

 مشاور مددجو؛

غ گردشگری؛
ّ
 مبل

غ بالینی؛
ّ
 مبل

 دفاتر ازدواج و طاق؛

 مشاور متخصص تربیتی؛

 مشاور عمومی مراکز مشاوره.

12. مناسبت ها ی تبلیغی

در ایــن قســمت مشــخص می شــود هــر مبّلــغ 
در کــدام مناســبت در کجــا تبلیــغ کــرده و در چــه 
ــام  ــغ انج ــبت ها تبلی ــه مناس ــن گون ــی در ای مکان های

ــت. ــده اس ش
▫ مناسبت های قمری:

یارتی: ● ایام معروف تبلیغی، ز
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 دهه اول محرم؛
 دهه آخر صفر؛

 ماه مبارک رمضان؛
 ایام فاطمیه؛

 ایام غدیر)دهه والیت(؛
 دهه کرامت؛

 پیاده روی اربعین.
● مناسبت های دینی:

 تاسوعای حسینی ]٩ محرم[؛
 عاشورای حسینی ]١٠ محرم[؛

 شهادت امام زین العابدین×]١٢ محرم[؛
 اربعین حسینی ]٢٠ صفر[؛

حســن  امــام  شــهادت  اکــرم؛  رســول  رحلــت   
صفــر[؛  ٢٨[ مجتبــی× 

 شهادت امام رضا× ]٣٠ صفر[؛
 هجــرت پیامبــر اکــرم| از مكــه بــه مدینــه ]١ 

ربیــع االول[؛
 شهادت امام حسن عسكری× ]٨ ربیع االول[؛

ــنت ]١٢  ــل س ــت اه ــه روای ــرم| ب ــول اک ــاد رس  می
ــع االول[؛ ربی

 میــاد رســول اکــرم| و امــام جعفــر صــادق× ]١٧ 
ربیع االول[؛
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 والدت امام حسن عسكری× ]٨ ربیع الثانی[؛
 وفات حضرت معصومه’ ]١٠ ربیع الثانی[؛

 والدت حضــرت زینــب’ و روز پرســتار و بــه ورز ]5 
جمادی االولــی[؛

 شهادت حضرت فاطمه زهرا’ ]٣ جمادیالثانیه[؛
 والدت حضــرت فاطمــه زهــرا’ و روز مــادر ]٢٠ 

ــه[؛ ــادی الثانی جم
 والدت امام محمد باقر× ]١ رجب[؛

 شهادت امام علی النقی الهادی× ]٣ رجب[؛
 والدت امام محمد تقی× ]١٠ رجب[؛

 والدت امام علی× و روز پدر ]١٣ رجب[؛
 وفات حضرت زینب’ ]15 رجب[؛

 شهادت امام موسی کاظم× ]25 رجب[؛
 مبعث رسول اکرم| ]٢٧ رجب[؛

روز  و  امــام حســین×   والدت ســاالر شــهیدان، 
پاســدار ]٣ شــعبان[؛

 4[ جانبــاز  روز  و  العبــاس×  ابوالفضــل  والدت   
شــعبان[؛

 والدت امام زین العابدین× ]5 شعبان[؛
 والدت علی اکبر× و روز جوان ]١١ شعبان[؛

 والدت حضــرت قائــم# و جشــن نیمــه شــعبان ]15 
شــعبان[؛
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 والدت امام حسن مجتبی× ]15 رمضان[؛
 شهادت حضرت علی× ]٢١ رمضان[؛

 عید سعید فطر ]١ شوال[؛
 شهادت امام جعفر صادق× ]25 شوال[؛

 ١[ دختــر  روز  و  معصومــه’  حضــرت  والدت   
ذوالقعــده[؛

متبــرک]5  بقــاع  و  امامــزادگان  از  تجلیــل  روز   
ذوالقعــده[؛

 روز بزرگداشــت احمدبن موســی بن جعفر معــروف 
بــه شــاهچراغ]6 ذوالقعــده[؛

 روز عفاف و حجاب ]9 ذوالقعده[؛
 والدت امام رضا× ]١١ ذوالقعده[؛

ــام ]٣٠  ــه الس ــی× علی ــد تق ــام محم ــهادت ام  ش
ــده[؛ ذوالقع

 شهادت امام محمد باقر× علیه السام ]٧ ذوالحجه[؛
 روز عرفه ]٩ ذوالحجه[؛

 عید سعید قربان ]١٠ ذوالحجه[؛
 والدت امام علی النقی الهادی× ]15 ذوالحجه[؛

 عید سعید غدیر خم ]١٨ ذوالحجه[؛
 والدت امام موسی کاظم× ]٢٠ ذوالحجه[؛

 و... .
▫ مناسبت های شمسی/ملی:
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 نوروز؛
 12 فروردین روز جمهوری اسامی؛

 13 فروردین جشن روز طبیعت )سیزده به در(؛
 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسامی ایران؛

 1۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس؛
ــری،  ــی مطه ــتاد مرتض ــهادت اس ــت ش  12 اردیبهش

ــم؛ روزمعل
 3 خــرداد فتــح خرمشــهر در عملیــات بیــت المقــدس 

و روز مقاومــت، ایثــار و پیــروزی؛
 14 خرداد رحلت حضرت امام خمینی&؛

 قیام 15 خرداد؛
ــامی و  ــوری اس ــزب جمه ــر ح ــار دفت ــر انفج  ۷ تی
ــزب،  ــای ح ــر از اعض ــتی و ۷2 نف ــر بهش ــهادت دکت ش

ــه؛ ــوه قضایی روز ق
 2۷ تیــر اعــام پذیــرش قطع نامــه 598 شــورای 

ــران؛ ــوی ای ــت از س امنی
 26 مرداد سالروز ورود آزادگاِن سرافراز به وطن؛

 2 شهریور آغاز هفته دولت؛
نخســت وزیری  دفتــر  در  انفجــار  شــهریور   8  
جمهــوری اســامی ایــران، روز مبــارزه بــا تروریســم؛

 قیــام 1۷ شــهریور؛
 31 شهریور آغاز هفته دفاع مقدس؛
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 13 دی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی؛
ــران و  ــه ای ــی& ب ــام خمین ــت ام ــن بازگش  12 بهم

ــر؛ ــه فج ــار ده آغ
 22 بهمن پیروزی انقاب اسامی؛

 8 اسفند آغاز هفته تربیت اسامی؛
 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت ایران.
▫ مناسبت های سایر ادیان، مذاهب و فرق:

  مسیحیت؛
 زرتشت؛

 اهل سنت و وهابیت؛
 صوفیه؛

 اهل حق؛
 بهائیت.

13. طرح های تبلیغی

شـامل عنـوان، موضـوع، طـراح، واحـد مربوطـه، 
جامعه هدف، گسـتردگی، مجری، سـطح محرمانگی، 

پیوسـت ها، وضعیـت اجرایـی طـرح، درجـه اولویـت.

14. منابع و محتواهای تبلیغی

ــع  ــش مناب ــی در دو بخ ــای تبلیغ ــع و محتواه مناب
و  منابــع  و  شــیعه  مبّلغــان  تبلیغــی  محتواهــای  و 
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محتواهــای تبلیغــی مخالفــان بــا تفصیلــی کــه از 
ثبــت می شــود. آمــد،  اقســام آن هــا خواهــد 

▫ موضوعات کلی:
 اخاق و آداب؛ 

 ادیان، مذاهب و فرق؛
 تاریخ و سیره؛

 تربیت و مشاوره؛
 حدیث؛
 حقوق؛

 دین پژوهی؛
 سیاست و اجتماع؛

 عرفان؛
 فقه و احكام؛

 فلسفه؛
 علوم و معارف قرآن؛

 کام و اعتقادات؛
 فلسفه احكام؛

 فضای مجازی؛
 شیوه ها و روش ها ؛

 متفرقه.
▫  مخاطب:

 ســن: کودکــی، نوجوانــی )بلــوغ تــا 18(، جوانــی )18 
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ــه  ــالی )6۰ ب ــا 6۰( و کهن س ــالی )4۰ ت ــا 4۰(، میان س ت
بــاال(؛

 جنسیت؛
 قومیت؛

 طبقه اجتماعی؛
 زبان.

▫ مناســبت )بــر اســاس آنچــه در قســمت زمــان و 
ــت(: ــده اس ــبت ها آم مناس

▫ قالب:
 کتاب؛

 مقاله؛
 بروشور؛

 عكس نوشته و پوستر؛
 صوتی تصویری؛

 نرم افزار؛
 پرسش و پاسخ؛

 لطیفه؛ 
 مصاحبه و گزارش؛

 نكته ها و سرگذشت ها؛
 شعر؛

 سوژه های سخن؛
 سخنرانی مكتوب؛
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 اخبار؛
 خاطرات و تجارب؛

 متفرقه. 

ج( فرهنگی
1. آداب، رسوم و آییین ها:

▫ دینی:
●  اعیاد و موالید ائمه^ و امام زادگان؛ 

●  مراسم عزاداری اهل بیت^:

 دسته عزاداری؛
 تكیه؛

 مراسم روضه؛
 نخل گردانی؛

 تعزیه؛
 سنگ زنی؛

 قمه زنی؛
 گل مالی و... .

●  جشن تکلیف؛

●  مجالس ترحیم ؛

●  آیین های دینی: 

 سحرخوانی ماه رمضان و... .
●  مراسم و جشن های مربوط به ادیان، مذاهب و فرق. 
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▫ غیر دینی: 
●  جشن ها و اعیاد ملی، باستانی و استانی؛

●  جشن تولد، ختنه سوران؛

●  عقد و عروسی و... .

2. شخصیت ها و نمادها )از شیعیان و غیر شیعیان(

▫ بزرگان فرهنگ و اندیشه-نام آوران؛
▫ مصنوعات فرهنگی؛

▫ آثار باستانی؛ 
▫ بناهای تاریخی، مذهبی و ...؛

▫ یادمان ها و المان ها؛

3. دین، مذهب و فرقه

و  فــرق  پیــروان  و  رهبــران  باورهــای  و  عقایــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــردد. ب ــت می گ ــش ثب ــن بخ ــان در ای ادی
ــرق،  ــب و ف ــان، مذاه ــاخه های ادی ــتردگی زیرش گس
زیرشــاخه ها در فایــل جداگانــه ای آورده شــده اســت.

▫ ابراهیمی:
 اسام:

 شیعه:
▫ اثنی عشری:

● جعفری؛
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● متصوفه شیعه؛

● گروه های انحرافی.

▫ اسماعیلیه؛
▫ زیدیه؛

▫ هشت امامی؛
 مذاهب اهل سنت:

▫ حنفی:
یدی اشعری؛ ● ماتر

● متصوفه؛

● مودودی؛

● دیوبندی

● ذکری؛

● اصحاب حدیث.

▫ شافعی:
● اشعری؛

● متصوفه؛

● اخوانی؛

● اصحاب حدیث؛

● مکتبی؛

● خوارج؛

▫ مالكی؛
▫ حنبلی؛
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▫ سلفیه:
● سنتی، تقلیدی؛

● وهابیت؛

● جماعت اهل حدیث؛

● اصاحی؛

● جهادی؛

● صوفی؛

● شیعی.

 مسیحیت:

 کلیسای کاتولیک:

● کلیسای کاتولیک یونانی وابسته به رم:

● کلیسای کاتولیک رومی) غربی(؛

● کلیساهای مستقل کاتولیک.

 کلیسای ارتدکس:

● کلیسای ارتدکس شرقی:

مستقل؛
ً
    o کلیساهای  کاما

    o کلیساهای نیمه مستقل.

● کلیسای ارتدکس مشرقی.

 کلیسای پروتستان:

● کلیسای لوتری؛

● کلیسای مراوی؛

● کواکرها؛
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● والدوسیان )Waldensians(؛

● کلیساهای اصاحی ؛

● کلیسای باپتیست؛

● کلیساهای جداشده ازآنا بابتیست.

 انگلیکن ها.

 کلیساهای جدا شده از انگلیکن:

● پنطیکاست ها:

    o پنطیکاست های غیر ایرانی؛

    o پنطیکاست های ایرانی.

یقایی.  کلیسای مستقل آفر

 کلیساهای صهیونیست مسیحی.

 کلیساهای غیر رسمی:

● کلیساهای غیر رسمی) لیبرال(.

 یهودیت:

 سنتی؛
 اصاح گرا؛

 محافظه کار؛

 گرایش ها.

▫ غیر ابراهیمی:
 الهی:

 شمنیسم؛

 صابئی؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

73 اطلس فرهنگی تبلیغی

 زرتشت.

 غیر الهی:

 بت پرستان؛

 شینتو؛

 تائوئیسم؛

 بودیسم؛

 شمنیسم؛

 هندوئیسم؛

 کنفوسیوس؛

 جین.

▫ معنویت های نوظهور:
 معنویت های شرقی؛

 معنویت های غربی غیر روان شناختی و متافیزیکی؛

 معنویت های روان شناختی و متافیزیکی؛

 معنویت های مسیحی و یهودی؛

 معنویت های بومی.

▫  اشتراکات با اقوام، ادیان، مذاهب:
 زبانی

 مرزی

 دینی

 مذهبی
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4. اماکن فرهنگی )براساس آنچه پییش تر  آمده است(

5. آسیب ها 

 معضات و ناهنجاری های فرهنگی؛ 

 رواج خرافات و... .


