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 ماموریت اصلی 

  تمدن نوین اسالمی   مسائل فرهنگی و اجتماعی در جهتو حل    قیام جوانان و ایجاد حرکت عمومی در جامعه برای شناخت، راهکاریابی

 اختیار مردمی در موضوعات مختلف  بهخودجوش و آتش هایو تشکیل یا تقویت هستهمیانی   هایحلقه هایجریاناز طریق ایجاد  

 اهداف 

 های انسانی به خصوص جوانان مومن و متعهد برای حل مسائل فرهنگی اجتماعیها و سرمایه شناسایی و هدایت ظرفیت •

 سازی برای کنشگری مردمی در شناخت مسائل، راهکاریابی و اجرایی کردن حل مسائل فرهنگی اجتماعیزمینه  •

 های میانیهای مردمی حلقه عملیات هدایت سازی وشناسایی، توانمندسازی، شبکه  •

 هاستاصول و سیا

 به میدان آوردن مردم در مقام افاده و محوریت یافتن جوانان مومن و متعهد •

 مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ...  های حوزهبین  چندسویهتوجه به ارتباط عمیق و   •

 افزایش ضریب هماهنگی و همکاری با نهادهای حاکمیتی و دولتی از طریق خود مردم  •

 مردم برای حل مسائل و مدیریت محلی خود گریتسهیلو   تمرکز اساسی بر توانمندسازی •

 « و انقالب اسالمی محوریت داشتن گفتمان اصیل اسالم ناب محمدی»ص •

 محوریت یافتن الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در حل مسائل و مبنا قرارگرفتن  •

 هاحلراهصحیح  سازیپیادهدر  گریتسهیل و مسائل  رانهحل خالقانه و نوآو، دارتوجه به مسائل حقیقی و اولویت •

شامل دستورگذاری و    گذاریسیاستحاکمیتی و دولتی در سه مرحله  هایافزایش ضریب هماهنگی، همیاری و همکاری با ظرفیت •
 و نظارت و ارزیابی با تکیه بر توان مردم و از طریق خودشان  سازیپیادهقانون گذاری، اجرا و 

  



 

 1های میانی موضوعی حلقه سالهیک  ملیاتیتمرکز ع

 یاستان   های میانی موضوعیحلقه •

 ها در پیوست مشخص شده است.()شایستگیموضوعی یهای میانهای حلقه شایستگیدارا بودن ارزیابی رابطین استانی موجود ناظر به  ✓

 میانی موضوعی در سطح استان هایحلقه  جایی جابه تعیین یا  ✓

 های الزم های میانی موضوعی استانی ناظر به ماموریت و شایستگیسازی و توانمندسازی حلقه گفتمان ✓

 و ...(  ، طراحی عملیاتهای میانی موضوعی استانی)سفر، مشاوره، اطالع از آخرین وضعیت، آموزش، ارسال محتواپیگیری و ارتباط مستمر با حلقه  ✓

 2یانی موضوعی شهرستانیهای محلقه •

 های میانی موضوعی های حلقه ارزیابی رابطین شهرستانی موضوعی موجود ناظر به دارا بودن شایستگی ✓

 های میانی موضوعی در سطح شهرستانحلقه  جایی جابه تعیین یا  ✓

 های الزم میانی موضوعی شهرستان ناظر به ماموریت و شایستگی هایسازی و توانمندسازی حلقه گفتمان ✓

 های میانی موضوعی شهرستانیپیگیری و ارتباط مستمر با حلقه  ✓

 مردمی در سطح محالت موضوعی  رنشگهای کهسته •

 در سطح محالت  و مستعد  های موجودشناسایی و تکمیل بانک اطالعاتی ناظر به ظرفیت ✓

 های کنشگری سطح محالت و شهرستان سته سازی و توانمندسازی هگفتمان ✓

 هالحظه با هسته به پیگیری و ارتباط مستمر و لحظه  ✓

المقدور چه بایست حتیهای خرد محلی، میدر پی نسبت به هستهلحظه و پیبهدر راستای ارتباط مستمر و پیگیری لحظه  مالحظه:

سالهسته از  که  موجودی  شدههای  شناسایی  گذشته  چههای  یا  میهسته  اند  شناسایی  آینده  در  که  جدید  مردمی  به  های  شوند، 

شبکهحلقه توانمندسازی،  آموزش،  طریق  از  و  شوند  متصل  شهرستانی  میانی  برون  های  یا  حاکمیتی  ارتباطات  و  اتصاالت  سازی، 

 های خرد محلی یا شهرستانی و ... این اتصال و ارتباط تقویت شود. ای، عملیاتشبکه

 

 
 بایست متناسب با حیطه موضوعی خود شناسایی یا کمک به ایجاد آنان نمایند. های میانی است که مجامع تخصصی می های میانی موضوعی، حلقه . منظور از حلقه  1
با توجه به ظرفیت عملیاتی و توافق   1400تخصصی در سال برای هر مجمع باشد. تعداد شهرستان شهرستان می 457های کشور تا حال حاضر در حدود  . تعداد کل شهرستان 2

 دبیرخانه قرارگاه شهید ابراهیم هادی انجام خواهد گرفت. 



 

 )مجامع استانی(3های میانی عامساله حلقهتمرکز عملیاتی یک 

 4شهرستانی عامهای میانی حلقه •

 های میانی های حلقه ارزیابی رابطین شهرستانی موجود ناظر به دارا بودن شایستگی ✓

 های میانی عام در سطح شهرستانحلقه  جایی جابه تعیین یا  ✓

 های الزم های میانی عام شهرستان ناظر به ماموریت و شایستگیحلقه سازی و توانمندسازی گفتمان ✓

 سازی و توانمندسازی های میانی موضوعی در شناسایی، گفتمانهماهنگی و کمک به حلقه  ✓

 های میانی عام شهرستانیپیگیری و ارتباط مستمر با حلقه  ✓

 مردمی در سطح محالت  نشگرهای کهسته •

 در سطح محالت  و مستعد  های موجودشناسایی و تکمیل بانک اطالعاتی ناظر به ظرفیت ✓

 های کنشگری سطح محالت و شهرستان سازی و توانمندسازی هسته گفتمان ✓

 هالحظه با هسته به پیگیری و ارتباط مستمر و لحظه  ✓

  

 
 در سطح استان و رابطین شهرستانی هستند.  های میانی عام، ستادهای جبهه فرهنگی . منظور از حلقه  3
با توجه به ظرفیت عملیاتی و توافق دبیرخانه    1400باشد. تعداد شهرستان برای هر ستاد استانی در سالشهرستان می 457کشور تا حال حاضر در حدود   های. تعداد کل شهرستان 4

 قرارگاه شهید ابراهیم هادی انجام خواهد گرفت.



 

 های میانی  های حلقههای جریان پیوست یک: شایستگی 

 توان استفاده کرد: های ذیل میهای میانی از شایستگیسایی و ارزیابی حلقهدر راستای شناخت، شنا

شامل معیارهای پیش فرض و ابتدایی بوده که در صورت عدم احراز این معیارها، فرد   معیارهای سطح اول و مقدماتی:

 صالحیت انتخاب به عنوان حلقه میانی را نخواهد داشت. 

 توانایی ایشان اعتماد به مردم و باور به  1

 های کشور، افول جبهه استکبار، وعده و نصرت الهی(باور به عوامل امید بخش)ظرفیت 2

 های میانی های حلقهها و اولویت دانستن ماموریت جریاناحساس ضرورت نسبت به ایجاد حرکت اجتماعی با محوریت جوانان متعهد و تمرکز بر فعالیت 3

 ی و پرهیز از تعصب و وابستگی به مجموعه خودبرخورداری از نگاه فراگروه 4

 گذاری مناسب( لحظه و مستمر)وقتبهفعالیت و پیگیری لحظه 5

 جوان با انگیزه و پرتحرک  6

 های جنبشی و تشکلی)و نه صرفا سازمانی(داشتن سابقه فعالیت 7

گیرد و که پس از احراز معیارهای سطح اول، مورد ارزیابی قرار می  باشدشامل معیارهای عمومی می  معیارهای سطح دوم:

 ربط قابلیت آموزش این معیارها وجود خواهد داشت. در صورت تایید مسئولین ذی

جبهه   1 شناخت 
اجتماعی  فرهنگی 

 انقالب اسالمی 

 سازی انداز جبهه، ماموریت بنیاد و مفهوم جبههدارا بودن درک صحیح نسبت به چشم

 برخورداری از شناخت کافی نسبت به نقاط قوت ضعف جبهه خودی و معارض 

 برخورداری از احساس تعلق و باور به آرمان و ظرفیت جبهه

و  2 تعامل  قدرت 
 اثرگذاری 

 سازی انداز جبهه، ماموریت بنیاد و مفهوم جبههدارای مرجعیت نسبی به چشم

 انتقادپذیری صدر و پذیری، سعهدارای قابلیت مشورت

 برخورداری از مهارت خوب گوش دادن

 دهی)امیدبخشی( بخشی و انگیزهدارای قدرت تحرک

 گری برخورداری از روحیه مربی

 ها سازی عناصر و گروهپذیری و فعالدارای قابلیت مشارکت

 برخورداری از توانایی انجام کار تیمی

 دارای توانایی حل تعارضات و اختالفات

 زدهپرهیز از رویکردهای حزبی، جناحی و سیاست

برنامه 3 ریزی،  توانایی 
و تصمیم گیری 
 هدایت 

 یابی شناسی و ظرفیتدارای شناخت نسبت به اقتضائات بومی و توانایی مسئله

 بندی ها، منابع و زمانبرنامهبینی صحیح ودقیق اهداف، برخورداری از توانایی پیش

 سازی فرهنگی اجتماعیبرد هوشمندانه عملیات و جریاندارای قدرت طراحی مبتکرانه و پیش

 ها ویژه در بزنگاهگیری بهبرخورداری از درایت، شجاعت و ابتکار در تصمیم

 و فرعی و تمرکز روی اصل ایاز ابتالء به مسائل حاشیه پرهیز



 

 برخورداری از بیان علمی، منطقی، زبان خوش و گویا  سازی توانایی گفتمان 4

 دارای توانمندی تولید یا تامین محتوا 

 ای شناخت ابزارهای ترویجی، تبلیغی و رسانه

 های مردمی برخورداری از توانایی انتقال ایده، تجارب و الگوهای برتر فعالیت

قدرت خودسازماندهی  5
 افزایی و هم

دغدغه  نیروهای  حداکثری  بهرهشناسایی  توانایی  و  کارآمد  و  انقالبی  از مند،  حداکثری  مندی 
 های ایشانظرفیت

 های مردمی یابی ظرفیتگری برای نقشتسهیلسازی و برخورداری از توانایی زمینه

 های مردمیهای ظرفیتها، ابتکارات و نوآوریرسانی جوششدارای توانمندی به فعلیت

هم مومنانه،  ارتباطات  تقویت  و  ایجاد  توانایی  از  میان برخورداری  مؤثر  هماهنگی  و  سویی 
 های مردمیظرفیت

 یی اقتصادی و مدیریتی سازی خوداتکادارای توانمندی زمینه

تصمیم 6 سازی  توانایی 
دهی نهادهای  و جهت

 حاکمیتی و دولتی

 سو با جبهه فرهنگیها و ادارات همها و ادارات به خصوص سازمانهای سازمانشناخت ظرفیت

 های مردمی نزد نهادهای حاکمیتی ودولتیبخشی فعالیتدارای توانمندی مقبولیت

های نهادهای حاکمیتی و ها و برنامهدهی سیاستسازی و جهتبرخورداری از توانایی تصمیم
 دولتی بر مبنای مسائل جامعه 

 سازی به منظور ترویج آنگری و زمینهدارای توانایی مطالبه

 دهی منابع برد اقدامات الزم برای جذب و جهتبرخورداری از توانمندی پیش

 

  



 

 های میانی:های قابل استفاده در شناخت و ارزیابی حلقهشیوه

 مصاحبه اولیه: ✓

 به منظور شناسایی اولیه واجدین شرایط، انجام مصاحبه های تلفنی و مجازی قابل اجرا می باشد.

 تحقیقات میدانی:  ✓

در پس از انجام مصاحبه اول به منظور آشنایی بیشتر با روحیات و ارزیابی میزان مقبولیت واجدین  فرهنگی   میان   شرایط  جبهه  عناصر 
 انقالب اسالمی تحقیقات میدانی امری اجتناب ناپذیر است. 

 رویداد دریافت محصوالت و تجربیات: ✓

فرهنگی   ها و توان  باعث ارزیابی و آشنایی با فعالیتبرگزاری رویدادهایی از جنس دریافت محصوالت و تجربیات  جبهه  عناصر  اجرایی 
 گردد.انقالب اسالمی می

 تورهای ارزیابی:   ✓

مشکالت   برگزاری تورهای مسئله محور و عملیات محور کمک شایانی به ارزیابی عکس العمل واجدین شرایط در   و  مسائل  با  مواجهه 

 فرهنگی می نماید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ردیف   روش ارزیابی   نقطه قوت   نقطه ضعف  

امکان   دلیل  به  گرفته  صورت  ارزیابی 

 ارائه اطالعات نادرست دقیق نمی باشد 

دارای سرعت باال و ارزیابی تعداد زیادی از   

 متقاضیان  
 1 مصاحبه اولیه 

از مسئولین زیاد است و ارزیابی   زمانبری

صرفا با تناسب به شرایط فعلی می باشد  

 آل نه ارزیابی نسبت به شرایط ایده

 2 تحقیقات میدانی  دقت ارزیابی باال بوده 

قابل   تجربیات  و  محصوالت  صرفا 

شخصیتی  های  ویژگی  و  بوده  ارزیابی 

 قابل ارزیابی نمی باشد 

امکان بررسی و ارزیابی کلیه محصوالت و  

تجربیات در کنارهم به منظور انجام اولویت  

 بندی 

دریافت   رویداد 

و   محصوالت 

 تجربیات 

3 

 هزینه اجرایی آن زیاد است  
ارزیابی دقیق نسبت به افراد و متقاضیان در  

 همه جوانب و معیارهای شایستگی 
 4 تورهای ارزیابی 

 

  



 

 : ادبیات و تعاریف دوپیوست 

 سازی مردمی در جنگ نرم:تعریف جبهه

ها به  ای آنورود گسترده و شبکه  نیروهای مردمی وافزایی  * و هم  دهیریزی، پیگیری، بسترسازی و هدایت برای خودسازمانبرنامه

از طرق    ایجاد حرکت عمومی جامعه در راستای گسترش چتر گفتمان انقالب اسالمی و حل مسائل فرهنگی و اجتماعیو    میدان افاده

 ذیل:

ن جوانان متعهد به میدان آورد  ای و محلّی برایهای میانی در سطوح ملّی، منطقههای حلقهدر بین جریاننخبگانی    **.تبیین و اقناع 1

 ؛ های میانی برای محورشدن جوانان متعهدهای حلقهتوسط جریان و تبیین و اقناع اختصاصی گستردهسازی مستعدِ گروه

 ای موثر های رسانهبرای تسریع و گسترش حرکت عمومی جامعه در بین عموم مردم، با انجام عملیاتسازی . ترویج گفتمان جبهه 2

و حفظ  3 ایجاد ظرفیتتظرفی. شناسایی  و  موجود  مردمی  های  و مجموعههای جدید  عناصر  تکثیر  )کشف  و  تشکیل  و  مستعد  های 

های  توسط جریان  هاسازی موضوعی)تخصصی(  و موضعی)جغرافیایی( آن شبکهو    توانمندسازیبرای    گریتسهیل های خودجوش( و  گروه

 ؛های مختلفهای میانی در موضوعات و الیهحلقه

های  توسط جریانهای مختلف جبهه و صیانت از مرزهای آن  . هماهنگی و هدایت محتوایی و پشتیبانی حقوقی و زیرساختی از الیه4

 )نه تصدی و مالکیت(   های مختلفهای میانی در موضوعات و الیهحلقه

های مشترک و هماهنگ  ی و هدایت عملیاتهای خودجوش، طراحتوسط گروه    اختیاربههای آتش. بسترسازی و پیگیری انجام عملیات5

ها و  ها، مجموعهآوردن حداکثری مردم در میدان افاده توسط عناصر، گروهمیدانبا تاکید بر بهای در موضوعات و سطوح مختلف  شبکه

 دهد؛را تشکیل میساخت اصلی جبهه که  های موضوعی)تخصصی( و موضعی)جغرافیایی(شبکه

 ها؛ شدن آنهای خودجوش مردمی و کمک به شبکهیابی گروهنقش  گیری وکشف عناصر و شکل*

 ، با تاکید بر تبیین و اقناع چهره به چهره هاگیریتدقیق جهت ایجاد انگیزه و حس اضطرار و همچنین**



 

 میانی و کارکرد آن  تعریف حلقه

ریزی،  انداز، با تمرکز، برنامهمردمی، که با درک ضرورت ورود گسترده جوانان به حرکت عمومی جامعه به سمت چشم  هایمجموعهو    افراد

آوردن مردم  میدانلحظه، در یک عرصه مشخص یا به صورت عمومی، راهکارهای عملی بهبهدرپی و لحظههدایت، پیگیری، فعّالیّت پی

 کنند.را دنبال میبرای حل مسائل فرهنگی اجتماعی  ی جدید های مردمبرای افاده مانند تشکیل گروه

 شوند؟چه فعاالنی از جبهه، حلقه میانی محسوب نمی

تمایلی به میدان آوردن مردم بیشتری در گروه  نه    رغم توان ایجاد میدان وسیع استفادههای فعال جبهه انقالب که علیافراد یا تشکل

 های جدید مستقل و متکثر اهتمام دارند. دهی گروهکلخود دارند و نه به تالش عملی برای ش 

الزامات چهارگانه حرکت عمومی جامعه هستند اما تالش عملی   کنندهبوده و تبیینذهن فعّال و زبان گویا    ساز که دارایهای گفتمانچهره

 های جدید ندارند. برای توسعه میدان افاده و تشکیل گروه

سازی ضروری باشد اما مطابق  از جبهه مردمی انقالب هستند و ممکن است نقش آنها نیز در جبهه  نکته: بدیهی است موارد فوق جزئی

 شوند. منظور رهبر معظم انقالب، »حلقه میانی« محسوب نمی

 های میانی تخصصی و موضوعیوظایف اصلی و عمده حلقه

ها به تشکیل داوطلب و ترغیب آن  شناسایی افرادای  بر  سازی در آن موضوع، در سطح محالت،سازی در بین مستعدین گروهگفتمان.  1

 گروه 

با کمک رابط عمومی محله  جدید( مردمی و گسترده در سطح محالت ) هایگروه)تشکیل سازی ظرفیتو   یابیانجام عملیات ظرفیت. 2

 ( و شهرستان

 ها اختیار توسط گروهبهها و پیگیری انجام عملیات آتش. توانمندسازی گروه3

 های تخصصی در سطح محالت و سپس در سطح شهرستانسازی گروهه. شبک4

 ها ای تخصصی در سطح محالت و شهرستان توسط شبکههای شبکهریزی و عملیات. پیگیری برای طرح5



 

 پیوست سه: فرم دریافت برنامه 
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