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 :ستاد جهاد تبیین دانشگاهیان کشورنامه فعالیت شیوه عنوان 

 :دبیرخانه ستتاد جهاد تبیین دانشگاهیان کشور ممعاننت فرهگگ  ن اجتاای  ناار  یوو،   تهیه

 تحقیقا  ن فگانری(

 :انل نوبت انتشار 

 :0011اسفگدماه  تاریخ انتشار 

 :ها  مراکز آمواش یال   پژنهش  ن فگانری کشوردانشگاهنیژه  –محدند  شمارگان 

 :01  تعداد صفحات 

 :نبش   چهارراه هرمزان  بووار خوردین  میدان صتتتگعت  شتتتهرد  د   هرانت اطالعات تماس

ستتتاد دبیرخانه   0۱طبقه  تحقیقا  ن فگانری   ستتاختاان ناار  یوو،  خیابان پیرناان جگوب 

 1۱0-۰۱۱00۱11توفن:   جهاد تبیین دانشگاهیان کشور

 :تارنما  www.tabein.msrt.ir  

 

 

ها، مراکز آموزش عالی، دانشگاهنامه متناسب با حوزه فعالیت این شیوه

آن را یم ه و تنظیم شده است؛ لذا خواهشمندتهی پژوهشی و فناوری کشور

 در اختیار کل خانواده دانشگاهی کشور قرار دهید.
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 فهرست مطالب

  فصل اول؛ کلیات

 5 مقدمه -0
 6 ن رنایت شگاس  جهاد تبیین مساله  -۱
 7 ن رنایت مفهو، شگاس  جهاد تبیین -0

  

  ماده( 01نامه عمومی )فصل دوم؛ شیوه

 07  موضوی هایاحصا سرفصل -0

 07 نفعانشبکه ذیدر  یحداکثر رسان فراخوان ن اطالع -۱
 0۰ مستعدان  ن احصا بانک اطالیات هیته -0
 0۰ ایمگطقه یرگین هدف محوریبو، -0
 0۰ ای بوم های ارتباط  نهادی ن رسانهشبکه -5
 01 های مرجعطوب  گرنهمشارکت -6
 01 الاوو مگابع استگادی داخو  ن بین  -7
 01 فرآنری مستگدا   گزارشا  ن آمارهای تخصّص  -۰
 ۱1 بخشیدن به مستگدگوی انلویت -1
 ۱1 «محتوا»ن « فُر،»تگاسب  -01

  

  سرفصل( 02نامه اختصاصی )فصل سوم؛ شیوه

 ۱0 در رسانه هادانشگاه ن ارکان فعال مسئوالنکگشگری  -0
 ۱۱ رسانهدر استادان  پژنهشگران ن فگانران فعال کگشگری  -۱
 ۱0 ندانشجویا هایتواناگدیبااناای   -0
 ۱0 ها ن دستانردهای دانشگاهیانگزارش مستار تواناگدی  -0
 ۱0 ها ن تهدیدهای بوم  ن محو تارکز بر فرصت -5
 ۱0 یمجاا ین فضا یارسانه  یهگر یها الب -6
 ۱5 های بیان  ن استدالل  متگوع الب -7
 ۱6 کگشگری ناایشگاه  ن میدان  -۰
 ۱6 یاوم  ن محافل مجامع در کگشگری -1
 ۱7 طوب  ظرفیت مردم  ن خصوص مشارکت -01
 ۱۰ تورهای یوا   فرهگگ  ن فگانری -00
 ۱۰ هم افزای  هاه ارکان دانشگاه -0۱

  

 ۱1 بندی پایانیجمع
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 فصل اول؛ 

 

 مقدمه -0

 (۸)صف/« نُورَ اللَّه  ب أَفْوَاه ه مْ وَاللَّهُ مُت مُّ نُور ه  وَلَوْ کَر هَ الْکَاف رُونَ طْف ئُوایُل  دُونَیر  یُ»

خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا گر چه کافران را ناخوش افتد  مى

 .نور خود را کامل خواهد گردانید

 ن یمگطقه ا   مو ا یدر مق  ایانقالب  رن ستترمگشتتا تحوال  ی  نیتر  به یگوان مردم  استتالم انقالب 

جهانشاول  یاراشها یرا بر مبگا  خود در مقابل بوود غرب ن شتر،  راه سوم تیبوده که بگا بر ماه  جهان

را با خود هاراه  ضعفانطوبان  یدالتخواهان ن مست قتیاا حق   رار داد ن انبوه تیبشتر یرن شیپ  استالم

ت داش  برآمده اا آن سع  انقالب ن ن ا، اسالم نیتکو ییوت  جبهه استکبار اا هاان ابتدا نیساخت. به ها

آنرا   ین رسانه ا  شگاخت   ن به خصوص فرهگگ  حقو   یا تصاد   اسیس   ن ام یکه با استفاده اا ابزارها

شار  ا   ن ا، را که با کوشش ن جانفشان نیبزرگ ا یتانردهاانقالب ن دس ا،یاستتحاله ناوده ن پ ایسترکوب 

مرانبو، به ثار  نیا  نخبگان ن جوانان دانشگاه  کشتور  بخصتوص جهاد یوا نیمختوف ا یا وا، ن گرنهها

 .دیناا فینشسته  تحر

به  ن انیرانیا  ناوده اند بر تاام دی( بارها تاک ممد ظوه العال چگتانکه رهبر مع م انقالب استتتالم ن یبگتابرا

ن هوشاگدانه اا آرمانها  اهداف ن   صاد انه  مگطق  گیین تب تیفرض است که با ارائه رنا انیدانشگاهخصوص 

 نیا نییالاان  متفکران ن خادمان راستتت یدانشتتگاهها  احاا  ن مجاهدتها ژهیانقالب ن به ن یدستتتانردها

انقالب   تادن ریحرکت در مستت یستتاا کشتتور برا گدهیرا در نستتل آ زهین انگ دیمرانبو، را پا  داشتتته ن ام

ستاد جهاد »بدین مگ ور  یصتر مارناحگا له الفدا(( رنن  بخشگد.  ظهور حضتر  نل یبرا  ن آمادگ  استالم

ه ب« بخشتت شتتتاب»ن « گریتستتهیل»ناار  یوو،  تحقیقا  ن فگانری با هدف « تبیین دانشتتگاهیان کشتتور

رگ دانشتتگاهیان کشتتور  نجه هاّت خود بر تحق  گری توستتع یاو، خانواده بزگری ن تبیینجریان رنایت

 رار داده است ن بر این یقیده استوار است که هیچ ظرفیت   ( ظوه العالممدرهگاودهای مقا، مع م رهبری 

تواند اا دستانردها  ثارا  ن برکا  انقالب شکوهاگد اسالم  ی جامعه بزرگ دانشگاهیان کشور نا به اندااه

  جاهوری استتالم  ایران  رنایت معتبر ن صتتاد انه ارائه کگد  چرا که نقطه  و  ن مرد، ایران ن ن ا، مقد

بالگدگ  انقالب اسالم   در شکوفای  استعدادها   ووب ن یقول مرد، مبتگ  است ن هاین امر  رمز پیشرفت  

 استقالل ن تعال  کشور ن جامعه است.
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 روایت و شناسی جهاد تبیینمساله -2

در جهت   یاوم یهاگان به خصتتوص جوانان ن افراد موثر بر افکار ن فضتتا تیرهبر انقالب بر مستتئول دیتاک

به مگزله ساامان دهگده حرکت  کگشگران دانشگاه  یرا فرا رن ی هاتیها ن انلوستهیبا نیحرکت ن جهاد تبب

که اکگون در   جگگ شگاختها ن تیجگگ رنا ثیاا ح که آن است تینا ع .دهد  رار م گریرنایتن  نییتب

ه بها ها ن دنلتموت انینبرد م  به یگوان ابزار ن ساانکار اصو -در انواع ن ا سا، آن–ها رسانه  جهان بر پاست

 قتیحق گکهیا یبرا  افکار ن احسا  یاوم یبر فضا یگذارریشتگاخت درستت صتحگه ن تاث آیگد.شتاار م 

دال مرکزی جهاد تبیین ن جهاد ندهد؛  طرهیس بو ون  بر افکار قتیحق ینارننه نشتود ن باطل خود را به جا

ای را بر   نظیفهتیمستتئول حس یانستتان دارا در چگین شتترایط  استتت که هر ن دهدرنایت را تشتتکیل م 

مخاطب ن فعال  هاگان  دیآ رهبر مع م انقالب بر م انا یآن گونه که اا ب کگگد.ی خود احستتا  م شتتانه

هاچگان که مخاطب - ن  شر فرهیخته کشور انیدانشجو  جوانان در این میان  هستگد ن نیییرصته جهاد تب

ن  نییتب  مفهو، شگاس هیاند. بر پارهبرانقالب  رار گرفته دیمورد تاک شتریب -بودند همگا، دن،  هیانیب  اصتو

ها  ها ن ابها، افکگ فین چه مقابوه با تحر  یحقا  توان گفت چه در شگاساندن ن معرف مفهو، مخالف آن م

هم در سطح تولید محتوا ن هم در سطح -ای رسانه کگشگری انقالب ن ن ا،؛  یحقا دنیکتاان ن پوشت زین ن

 .  رار دارد نییجهاد تب فرایگدهایدر صدر  -یرضه ن انتشار محتوا

 

 نییتب یشناس مفهوم -3

 ا کردن  دیکردن  پ دایهو زیشتدن ن آشتکار شدن ن ن دایشتدن ؛ پ دایهو یدر لغتگامه دهخدا به معگا نییتب

 :باشد  م ریمعادل با موارد ا  در ابان فارس نییرن ناژه تب نیکردن ن آشکارا ساختن است. اا ا انیب

 ل؛یتان ان؛یاظهار؛ ب  یرنشن گفتن ن رنشگگر رکردن؛ین تفست حیکردن ؛ آشتکارستاختن؛ توضت انیب -

 .هیتوج ف؛یتعر ر؛یتعب

 .نصف؛ بااگفت ح؛یتوض ؛فیتوص -

]ن راه هاى  ا ی؛ مما آ«انْ کُگْتُمْ تَعق وُونَ ا  یلَکُمُ اأْلَ گَّای ّ َدْ بَ: »خوانیمم سوره آل یاران  00۰ هیآ ریتفست در

 .0(دیشیگدیاگر ب میکرد انیاا شرّ آنها[را براى شاا ب رىیشگیپ

                                                           
 .8(، جلد 1831مکارم شیرازی ) 1 
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ن آشکار شدن آمده؛  ىیاست. سپس به معگاى جدا زىیدن چ انیبه معگاى فاصتوه م «نیب»اا مادّه  «نییتب»

دن معگا به طور جداگانه به  نیرا دارد  بعداً در هر کدا، اا ا جهیدن نت نیا ز یدن چ انیچرا که فاصوه افتادن م

 .است دنن گاه به معگاى ظهور ن آشکار ش ىیکار رفته  گاه به معگاى جدا

ن گاه به معگاى اتصال  ىی: گاه به معگاى جدادیى متضاد مى آبه دن معگا «نیب»صحاح الوغه آمده است که  در

لغت آمده استتت به معگاى  یکتاب ها گریاستتت. نلى به ن ر مى رستتد که معگاى اصتتوى هاان گونه که در د

مى شود به الامه  گریبه امرى د وستنیچه بسا بایث پ زىیاا چ ىیاستت. مگتها  چون جدا «ن فرا، ىیجدا»

 .اطال، شده است زیآن ن

 ىزیبه چ «گهیّ ب» رآن به معگاى ظهور ن انکشتاف ن نضوح آمده است؛ لذا  ا یاا آ ارىیدر بست «نییتب»ناژه 

به دن شاهد  لیدل نیمحسو . به ها ایرنشتن ن آشتکارى استت  خواه یقوى باشد  لیگفته مى شتود که دل

فته گ «گهیب» زین ا(یمعجزا  انب هشود. باطال، مى  «گهیب»شهادتشان مدرد است  ىییادل که در امور  ضتا

اشاره  اینوشتن  اینط  بوده باشد  وهیاست  خواه به نس زىیبه معگاى پرده بردارى اا چ «انیب»شده است  ن 

 .شاهد حال ای

 انیاا ب یبار  است دهیپد کی  یوا نییتب  اا ن ر برخ ؛به سه معگا آمده است  یوا نییتب  فوسفه یوم در

 ن انیب  عگیپردااند.   ها م دهیپد ی ن چرا تتتلیبتتته دل گرید    گرنهتتتدادین رن دهیآن پد تییوت ن سبب

   سانان دهیآن پد نییتب  عگیمعطوف است؛   انسان یها دهیامر که یاوما به پد کین هدف اا  لیدل حیتوض

  کگگد. گترنه نخستت معتقتد استت  ن ت  م نییاطال، تب دهیپد کیمعگا ن مفهو،  انیبته ب گترید  ن برخت

. میتحقت  آن را مشتخص کگ  رننین ب  گتیکته یوتت ی میشتتو  م یا تتدهیپد  یواتت تتحیموف  به توض

ه ک  معقولت لیدل نیییبار  استت اا تع  امر اجتاایت  یوات تحین تر استت کته توض تتنیگرنه دن، بتتر ا

یاتتتل انسان ها   ن فرهگگتتت  تتتیمعگا یآن بوده اند گرنه سو، به دنبال فهم چارچوب هتتتا  فایالن در پ

در پرتتو فرهگتگ ختاص   افعتال جاعت یجتز کشتف معگتا ستتین یتتزیها چاا ن ر آن تتنییهستگد ن تب

 .فایالن

 

 نییمخالف ن متضاد تب میمفاه -0-0

- . مردیگ  متضاد ن مخالف آن بهتر صور  م میمفاه  ن معرف ی ناژه اا راه شگاسا کیمعگا ن مفهو،   گاه

ن  فیحرت قت؛ی؛ کتاان حق فی؛ تحر  مانگد ابها، افکگ  توان اا ناژگان  م نییتوان گفتت در نقطه مقابل تب

ر که د ی . ناژگان آشگاگفتستخن  قتیکردن ن مگحرف کردن حق کین تار یپگهان ستاا زین ن تی وب نا ع

 .پر کاربرد است اریها در رسانه ها بس تیرد رنان نب  جگگ شگاخت
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 نییمختوف به جهاد تب یهاکردیرن -0-۱

 کردیرن» :کرد کیرا اا هم تفک کردیدن رن  یحقا نییرهبر مع م انقالب در جهاد تب انا یب هیتوان بر پتا  م

 «.ین پدافگد  ناکگش کردیرن» ؛« ن کگش  جابیا

 

  ن کگش  جابیا کردیرن -۱-0-0

ا بهره کوشد ب  دارد ن م  انقالب ن ن ا، اسالم  ین نشر حقا جیدر بسع ن ترن  سع  ن کگش  جابیا کردیرن

اراه با کامل  ه تیّن یقالن نین مگط  ن سخن مت تیرهبر انقالب با یقالن ریبه تعب یارسانه یهااا ابزار یریگ

را مگتشر کگد. در   اسالم هنین ن ا، ن م بانقال  یاخال،  حقا یریکارگن به   یاطفه ن یواطف انسان گتیا

به  یکار رستتانه ا یها تیاا هگر ن ظرف یرین با بهره گ عیشتترا یانقالب با ا تضتتا  یحقا  جابیا کردیرن نیا

  یبااتاب دادن حقا یاگرچه رستتانه ها برا زین  شتتود. در یرصتته داخو  داخل ن خارج ارائه م  افکار یاوم

در  .شگاسانده نشده است  نسل جوان به  در کاف یبرا یاریبس  یها ن حقا ا،یپ انقالب در تالشگد  اما هگوا

 فه ینظ کیهر کدا، اا شاا به یگوان  »فرمایگد: در این خصوص رهبر فراانه انقالب اسالم  صریحا تاکید م 

 یباا استتت برا دانی. امرنا خوشتتبختانه مدیخودتان را رنشتتن کگ رامونیپ ینور کیمثل    چراغ کیمثل 

هم   برکا  بزرگ انرد یکه ماکن است به نجود ب  در کگار مشکالت ممجاای(  یاوم یفضا نیانتشار افکار. ا

را در  ها گیآفرپاسخ به اشکاال  را  پاسخ به ابها، د یرا مگتشر کگ حیافکار درست را  افکار صح دیتوانیدارد؛ م

. دیگکواه جهاد ک  نا ع یبه معگا گهیام نیدر ا دیتوانین م دیامکان مگتشر کگ نیاا ا یفضتا با استتفاده نیا

که  یارک نیا اکرد. ا یرنیکار پ نیدر ا  اخال  یوهیاا ش  ستیاست که با نیباب ا نیدر ا  البتّه اصل  طع

که با دشگا،  با تهات ن  دهگدین آنجا انجا، م گجایها ن ادر مطبویا  ن در مقاله ای یمجاا یدر فضا ها بعض

سخن   یرا با مگط   و  یحقا  ستیبشدّ  اجتگاب کرد. با دیبا شوند یمواجه م  ن درنغ با افکار یاوم بیفر

 یاخال، مگتشر کرد. امرنا هاه یریکارگن به   انسان یواطفیاطفه ن  گتیکامل  هاراه با ا تیّن یقالن نیمت

 (15/17/0011« م.میراه دار نیکه در ا  ن با سها یهر کدا، به نحو م؛یحرکت بکگ دانیم نیدر ا  ستیما با

 

  ن ناکگش یپدافگد کردیرن -۱-0-۱

کتاان  ای فیتحر یبرا  حرکت دشاگان انقالب اسالم یساا  کوشد به خگث  م  ن ناکگش یپدافگد کردیرن

 شاا جوانان: »رهبر مع م انقالب ریبپردااد. به تعب  ها نزد افکار یاومن کم اراش کردن آن  یانحراف حقا ای

 یبه مسئوه د یکشور نیا یگدهیآ دیدل موّت ن ام یوهیکواه م  نا ع یکه به معگا زییز انین دانشتجو زییز

که  یاهکگگدحرکت گاراه نیبشود. در  بال ا نییتب دیهستت که با  یاا حقا  وی. خدیبده تیّاهاّ «نییتب»

بزرگ  یاا هدفها  کیکه   بر افکار یاوم یرگذاریاستتت ن ت ث ریستتراا رانیاا صتتد طرف به ستتات موّت ا



 
 

9 

 

جهاد تبیین دانشگاهیان کشور نامهشیوه  
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استتت ن دچار ابها، نگه داشتتتن  افکار ن رها کردن اذهان مرد، ن   ن استتال، ن انقالب استتالم رانیدشتتاگان ا

 «حرکت دشتتتان استتتت. نیدشتتتان ن ا یتوطئه نیا یکگگده خگث «نییحرکت تب»بخصتتتوص جوانهتا  

 (15/17/0011م

 

  یحقا ین دسته بگد نییتب -۱-0

ن دارندگان ابزار موثر بر افکار  بونین اهل تر گدگانیتوان گفت با هاه تالش ن هات اصتحاب رسانه ن گو  م

ن  یتصادا  تیشود. البته نضع  نا حین تشر نییتب دیها آنگونه که با تین نا ع  یاا حقا  هگوا برخ  یاوم

بدخواهان ن دشاگان انقالب  گکهیا یارا بر دانی رار داده است ن م یدشتوار تیکرننا کشتور را در نضتع هیبو

 حیباا کرده استتت. اما تشر یایتاادستاا  ب ریها در مستمشتکال  ن کتاان دستتانرد ی با بزرگگاا  استالم

ها   بخش دیام یرن به جوو ریشده ن مس ی کوچک ناا ایگرفته شده  دهیناد یها تین نا ع  یحقا ی اکثرحد

 تییرصه در یال به مسئول نیرا در ا  بر افکار یاوم ریرنشتن ن ا، ن انقالب  رستانه ن صاحبان تاث گدهین آ

 :است  معرف ر ابلین ا، ن انقالب در ناودار ا یها تین نا ع  یحقا یخود کاک خواهد کرد. دسته بگد

 

 دستانردها: 

ا ر رهبر انقالب انا یب یمحتوا لیبر اسا  تحو  انقالب ن ن ا، استالم یهادستتانرد نیمهاتر بگدیصتور 

 جیرنن ت  مورد بااخوان  عیبه صور  تجا ایها دستانرد نیاا ا یاریبس بگدی ذیل ارائه ناود.توان در دستهم 

کتاان  ای  ماستتتال یبه یاد اا جانب معاندان ن مخالفان ن ا، جاهور اینستتتل جوان  رار نگرفته  نیب  کاف

 .ها داشته اندآن یایتبار ساا  ن ب ی در اراش ادا  سع ایشده است 

 ؛ین مرد، ساالر یآااد-0

 تین معگو نیبرخاسته اا د آنن استقرار  یساالربستر مرد، جادیا -0-0
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گاهیان کشور  دبیرخاهن ستاد جهاد تبیین دانش

 ساالرن ن ا، مرد،  حکومت انتخاب -0-۱

 جاهوریبه ن ا،  ن ا، طاغو  لیتبد -0-۱-0

 مختوف یانتخابا  ها یبرگزار -0-۱-۱

 رانیمد نییکشور ن تع تیّریمرد، در مدنقش دادن به  -0-۱-0

 شکل نیدر بهتر ی دست به دست شدن  در  اجرا -0-۱-0

 آااد ن نقد ن اصالح یفضا -0-0

 تذکر ن مخالفت ن ایتراض یفضا -0-0

 ها با حقو، ن کرامتشانکردن مرد، ن آشگا کردن آن داریب -0-5

 شهیها ن بااکردن راه اندآااد کردن استعداد -0-6

 کردن موت کپارچهی -0-7

 

 ؛یزیا تدار ن استکبارست -۱

 ابر در  ها  پوشال بتیشکسته شدن ه -۱-0

 رانیاا با، ا کایشدن پرچم تسوع  ظالاانه ن متکبرانه آمر دهیکش نییپا -۱-۱

 کشور اا سوطه  در  هاى مستکبر جهانى افتنینجا   -۱-0

  ستیشکست ن ا، مارکس -۱-0

  ن دفای  ا تدار یوا -۱-5

 رامگدگان یها یدفاع مقد  ن دالنر -۱-6

 دن هزار ن پانصد ساله   شدن حکومت سوطگت دهیبرچ -۱-7

 ریباطل سوطه گر ن سوطه پذ  درهم شکستن خع کش -۱-۰

 

 ؛ یز  ن ایتااد به نفس مو -0

 یخور یموت ن خرنج اا فالکت ن توسر یسربوگد -0-0 
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 مرد،  اسالم -  رانیا تیهو یریشکل گ -0-۱

 های بوگدخودبانری ن تالش برای تعال  ن فتح  وه -0-0

 

 ؛ اسیاستقالل کامل س -0

  کشور اا هر نوع سوطه ن ا تدار خارج تیجدا ناودن حاکا -0-0

 کشورها ریرنابع با سا ییال در بر رار یآااد -0-۱

 ن ید، انفعال الاوو کگگدگ  در مگاسبا  ن تحوال  بین در  تعیین -0-0

 

 ؛ ن اسالم  اانیا یفضا -5

 کشور به سات اسال، ن تحق  اسال، یها یری رارگرفتن جهت گ -5-0

 نه به شکل سر بار ن تعارفى یاشهیبه شکل جوهرى  اصولى ن ر تیمعگو جیترن -5-۱

 آن در جامعه میگسترش رناافزنن  رآن ن مفاه -5-0

 داریپا  شدن نااا جاعه به سگت لیایتکاف ن تبد رین   گسترش مراسا -5-0

 به انسان  اا نگاه اسالم  ناش تیگسترش احسا  مسئول -5-5

 ن اخال، تیبرافراشتن پرچم معگو -5-6

 

 ؛یدناریام -6

 زهیسرشار اا انگ ینسل ها تیترب -6-0

 موت انین نشاط در م دیام  یتزر -6-۱

 جوانان انیم یجهاد یهازهیانگ جادیا -6-0

 

 ؛ یوا ریچشاگ یها شرفتیپ -7

 های جدید ن تکگولوژی باالهای فگانریامیگهدر  -7-0
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 های بهداشت  ن درمان در امیگه -7-۱

 های صگعت  ن یاران در امیگه -7-0

 های دفای  ن تسویحات در امیگه -7-0

 های معرفت   فرهگگ  ن هگریدر امیگه -7-5

 های یوو، پایهدر امیگه -7-6

 

 ؛ایمگطقه پوااس  ن ا تدارید -۰

 ایدن ی در  ها نیبزرگ تر یها استیخوردن سشکست  -۰-0

 رانیا  اسالم یجاهور یانفوذ مگطقه -۰-۱

 کگگدگ  ن تحول آفریگ  در  تعیین -۰-0

 

 ؛اسال، یایبخش دنشدن به کانون الها، لین تبد  در مسائل جهان یمگط   و -1

 موت ها تیدفاع اا یدالت ن م ووم -1-0

  ن احکا، اله دیتوح   اسالم یاراش ها  معرف -1-۱

 ن رنح افتخار به اسال،  انده کردن رنح  غرنر اسالم -1-0

 

 ؛ گسترش خدما  اجتاای -01

 بهداشت یاوم  سراسری -01-0

 ایپوشش بیاه -01-۱

 پوشش سراسری آب ن انرژی -01-0

 پوشش سراسری ارتباطا  -01-0
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 ؛ر ین بابص  انقالب عیمح -00

 مرد، ر ین بص یدارین ب  آگاه -00-0

 گسترش فرهگگ جهاد ن شهاد  -00-۱

 معگویت توامان با یقالنیت -00-0

 

 ؛ ن ادب  ن فرهگگ  یوا  یال یهاانان در یرصه شرفتیپ -0۱

 رشد چشاگیر آمواش ن تحصیال  یال  بانوان-0۱-0

 های ا تصادی بانوانرشد چشاگیر اشتغال ن فعالیت-0۱-۱

 سیاس  بانوانهای اجتاای  ن رشد چشاگیر فعالیت-0۱-0

 های نراش   فرهگگ  ن هگریهای جهان  بانوان در انواع فعالیترشد چشاگیر ن موفقیت-0۱-0

 

 ؛پزشکان متخصص تیدر یرصه ترب شرفتیپ -00

 های پزشک  ن درمان خودکفای  در کویه امیگه-00-0

 های مهم پزشک سرآمدی در آمواش انواع تخصص-00-۱

 بسیاری اا کشورهای پیشرفته ن مراندا  یوا  گسترده در  باالی ر ابت با -00-0

 

 ؛ین فکر ی ن اجرا  ن یاو  یوا یهاربگایا جادیا -00

 های یوا ها ن تجهیزا  موردنیاا فعالیتتوسعه باالی ایرساخت -00-0

 های مختوفتوسعه شتابان امکانا  ن ابزارهای اجرای  موردنیاا در حواه-00-۱

 توسعه شتابان ن سراسری مراکز آمواش ن پژنهش در ا صا نقاط کشور -00-0
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  یگاصر ن مگابع  در 

 اهین»  «سخت» به سه دسته  در  زین ن  ن انستان  عیبه دن دستته مگابع طب ی در  در هر کشتور مگابع

اا  یمعاوالً با حد  استت.  در  سخت برآمده اا مگابع ن ام ی ابل دستته بگد «هوشتاگد-نر،» ن «ستخت

 ای یتر  در  ا تصتتاد شیب تیمد  ها بر ستتر اها  استتیحال ناظران ستت نیهاراه استتت. با ا زی در  نر، ن

 .بحث کرده اند  ن ام در  

ها  برالیآن. ل ی را رنبگا  اسیس یهاشگاسد ن نهاد   در  م نیادیا تصاد را ساختار بگ  ستیمارکست ستگت

به تگگ تر شتتتدن هر چه  تیدر نها  تجار  ن مراندا  مال گدهیفزا  دگیدر  رن نوادهم معتقد بودند که تگ

تگها شتتاخص ن مولفه  در    ن ام یستتاا ن برگ ها اگرچهجگگ مگجر خواهد شتتد.  یها دانیتر م شیب

اما  د ین؛ اا درنن فرنپاشجها یاراد خانه هسته ا نیاا بزرگتر یبا برخوردار ین اتحاد شورن ستیها نکشتور

ها را شکل ا تدار هوشاگد کشور یسخت ن نر،؛ طبقه بگد اهیاا مگابع  در   ستخت؛ ن یهاچگان مجاویه ا

 تواند موت چگونه م کیکه  نیادیپرسش بگ نیدر پاستخ به ا الاولنیب ا ین ن ر مکاتباا  کی. هردهد  م

دنلت    گینسعت سرام ت یجاع د یجد ا یاند. در ن رها را طرح کردهاا شاخص یا درتاگد باشد  مجاویه

اا صتتاحب ن ران  گرید  . برخکگگد م  موت معرف کی در   یریگیگاصتتر شتتکل نیتررا مهم تین حاکا

 که در آن برند به سر م  طیها در محکشتور رایاستت  ا  ن ام یتواناگد    در  مو ی نها اریمعتقدند مع

  برخ   ن ام ی رار دارد. در کگار تواناگد  شتگین ها انفران  ن خارج  داخو یهادیها مورد تهدآن تیامگ

 دانگد  م  مهم ا تصاد جهان یهاها در مستوع شدن بر بخشکشتور ی را در توانا   در  مو یهاشتهیر زین

 مولد نیز هم گدهیاا یا تصتتاد مگابع .مانده استتت   در  با   تجو نیترمهمهاچگان   ن ام یتواناگد  نل

ایاال  یدر راستتتا  مگابع بالقوه ن ام گدهینه فقع اا یمدل موف  ا تصتتاد کی در  نر، اند ن هم ستتخت. 

 هی در  نر، اتحاد یدارد. غگا زیرا ن  ن هم چشتتا دیبه تقو گرانید بی در  ستتخت استتت  بوکه توان ترغ

 در  در ها دارد. آن یمدل ا تصاد  یدر توف شهیر حاضر در حال  نیجگگ سرد ن  در  چ انیدر پا ی ارنپا

در کسب ا تدار است؛  رانییالج موت ا»گردد: بگدی م چهارچوب فکری مقا، مع م رهبری ایگگونه صتور 

به دستتت آنردن  در    یا تدار ا تصتتاد   ا تدار یوا دیبا ستتت؛ین  ا تدار ن ام یا تدار فقع به معگا نیا

 کی یکه اا اتکال به خدانند متعال برا-  ن رنح یا تدار معگو گهایا ین بتاالتر اا هاته  ن اجتاتای  اخال 

 (10/10/00۰7« مم.یشود ت هم کسب کگ  موت حاصل م

 .کرد یرا در دن دسته  در  سخت ن نر، دسته بگد  اسالم رانییگاصر  در  ا توان م

ن   در یرصه ن ام رانیا  اسالم یجاهور ا یشتده در چهل ن دن ستال گذشتته اا ح  ط ریبه مست  نگاه

 شعار  گین تحق  ی  د ر یرصه ن ام رانیا  استالم یجاهور  توان دفای ین ارتقا شترفتیپ یایگو  دفای

 «.است میتوان  ما م»
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ت. اس افتهیچهاردهم دست  گاهیبه جا  در صگعت دفای این سو، دن ستتیب گاهیاا جا ستالیان اخیر  ط رانیا

 رار داشته ن اا   حاتیتستتو یهامیتحت تحر 00۰6اا ستال  رانیا  استالم یاستت که جاهور  در حال نیا

 گعتموثر در ص یهاتاا، حواه بایاا برجا،  تقر رئیس جاهور ن ت آمریکاهازمان با خرنج  0017 بهشتیارد

د که کگ  را تجربه م یریرشد چشاگ  طیکشور در شرا  توان دفای یشده است. ارتقا میکشتور تحر  دفای

ه هم داشت یکاتر  مگطقه بودجه دفای یهاکشور  با برخ سهیدر مقا   مگابع مال تیبه ناسطه محدند رانیا

خانواده محصول  771اا  شیبامرنا » رستا  مقاما  یال  دفای  کشتور هاه  بر استا  ایال، نیاستت. با ا

 تیفیک ۱.«میکگ م نیتام در کشتتور مستتوح را یهارنیحواه را، ن یهااایدرصتتد ن 11بالغ بر   عگی  دفای

  فمگ غا یاست که به رغم تبو  در صگعت دفای یگرید ممه اریها معشده ن به رنا بودن آن دیتول یهاسالح

 .مسوح  رار دارد یهارنین یدر صدر برنامه ها  خارج یهارسانه

 

 یاسالم رانیعناصر اقتدار نرم ا

 ت یرضتتا ت یاستتت. در  در  نر، جذاب تیبر رضتتا  مبتگ گرانید تینر،   در   جذب  کگترل ن هدا  در 

رابطه انر  اجبار ن  نیاستتت. در ا گرانید حا ین ترج ال یتاا   یبه یال  یامل شتتکل ده بین ترغ  یتشتتو

،  در  نر یباشد  دارا اربرخورد گرانید تین هدا یرگذاریتوان ت ث نیکه اا ا یندارد. کشتور یکاربرد دیتهد

 یاراش ها   ن فرهگگ یایتقاد ینامواو  ن نامحسو   با استفاده اا جاذبه ها ی در  به گونه ا نیاست. ا

   معقول ن انسان یهاها ن رفتارمشرنع ن یامه پسگد  هگجار یها استیجهانشتاول  س  ن اجتاای  استیست

 .شود  مرفتار آنان  ریین تغ گرانیجذب د بمثبت اا خود ارائه ن موج یریموجه ن تصو یچهره ا

 زین گرانید یکه برا  دارد: فرهگگ مدر نقاط نیادیدر سه مگبع بگ شتهیر یادینر، هر کشتور تا حد ا  در 

  خارج استیها نفادار باشتد.(  ن سبه آن رننیمچگانچه خود در درنن ن ب  استیست یباشتد(  اراش ها رایگ

 .(رندیآن را بپذ  اخال  تیآن را مشرنع بدانگد ن مرجع گرانیمچگانچه د

 

حواه  نیگردند. اما ا  چون هگر  رسانه ها  دانش ن نراش مطرح م  ی اجتااع  مقوله ها اییرصه فرهگگ  در

 ماتاا ن  فرهگگ تیکه ابانزد جهان است  مو ع  مو دهیپسگد یچون خصوت ها  یموارد رندهیدر برگ  حت

 یمبادله ها  یا تصاد رشدچون   یباشد. در حواه ا تصاد موارد  م زیکشور ن کی  تعداد محصوال  فرهگگ

ن   به اندگ دیرفاه  ام زانیم   خارج میمستتتق یگذار هیستترانه کشتتورها  ستترما دیتول زانیم  یتجار  یارا

  الاوو نین ب  در هر دن یرصه داخو استتیبرخوردارند. حواه ست یادیا تیاا اها یکاریب زانیبودن م نییپا

حقو،  تیریا   توان در افکار یاوم را م استیاا س صل در  نر، حا   است. در یرصه داخو تیاها یدارا

                                                           
1 www.ion.ir/news/128311  

http://www.ion.ir/news/605821
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تعامل با  زانیحجم ن م   الاوو نیمورد مالح ه  رار داد ن در یرصتتته ب  دخالت جامعه مدن زانیبشتتتر ن م

ن مشتتارکت در کگفرانس ها ن  یمطووب ن گستتترده  برگزار کیپوااتیارتباطا  د   الاوو نیب یستتاامان ها

استتت که   مها اریبستت یاا مؤلفه ها زین  یاوم  پوااستتیرا مدن ر  رار داد. د  الاوو نیب یاه شتتگاهیناا

  ماسال یمگابع  در  نر، جاهور نیاا مهاتر  کیباشد. م  استیاا سه یامل فرهگگ  ا تصاد ن س  بیترک

 نیدر ا یاستگذاریدرآنردن ا تدار کشور ن س تین هم به فعو نیر تدناست که هم د  اسیس یاراش ها رانیا

 .موثر است ریمس

ه که رهبر فراان است « گید یهاایتقاد ن بانر» رانیا  اسالم ی در  نر، جاهور  اا مگابع فرهگگ گرید  کی

 در   دیمگبع تول نیتوان مهاتر  ها را اا آن رن م. بانراندانقالب استتتالم  نیز بتارهتا بر آن ت کید داشتتتته

بخشد  فرهگگ را انده ن با   م ژهین  ن تحرد ن استتحکام تی در  را فعو  مگابع انستان گریبرشتارد که د

 ی ابل استفاده ن کاربر  امان زی در  ن  عیمگابع طب ن ی. افزنن بر ااندستا  ن پر تحرد م رینشتاط ن فراگ

در  را که یریکه به راه خود بانر ندارند ن مس ی ها برخوردار باشگد؛ انسان هاهستگد که اا پشتوانه بانر یجد

ن  یرن تراب  حاتیامکانا  تستتو لیستت گد یناا  نا  کگگد با تاا، نجود اراشتتاگد توق  م  ط  جاع ا یح

 یبر فرهگگ جهاد  مبتگ  دفای استیتوان گفت س  را نخواهد کرد. م شانیا یجبران ضعف بانرمگد هیتغذ

  در تحق  اهداف ن ا، اسالم یشتاایدر مباراه با دشان ن حرکت به جوو ن پ یدارین پا  سخت کوش انگریب

گردد. جوشش ن   م شرفتیتحرد ن پ   بودن  جوشگدگ الیموجب س ین جهاد  فرهگگ یاست. اراش ها

آداب  اا  بیترت چیخدمت کردن بدنن ه یکار ن ابتکار برا ییال ن صحگه  دانیتحرد ن نشاط در نرند به م

صتحگه ها ن یرصه ها به دنبال دارد.  یهاه  در یاستت که فرهگگ ن به خصتوص فرهگگ جهاد ی نقش ها

  طرخیغ دیبا زیدفاع ن نیبگابرا است؛ن نامگ م بودن جگگ ه  رخطیغ گدهیآ یجگگ ها یها  ژگیاا ن  کی

 .دهد  م شییال افزا دانیها ن اراده ها را در م تیمحور باشد. فرهگگ   ابو تین  ابو

 

 هاتیها ن  ابوتیها ن ظرفیتواناگد 

 : راراست نیاا ا« میما توانست»  گیی  یمصاد  برخ  انقالب اسالم رهبر ریتعب به

 یاهسته یها شرفتیپ -0

 یادیبگ یهاسوّول گهیدرام شرفتیپ -۱

 نانو گهیدرام شرفتیپ -0

 هوافضا گهیدرام شرفتیپ -0

  ن موشک  ا تدار دفای -5
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  گسترش جامعه دانشگاه -6

 یساا رنگاهین ن یدر سدساا شرفتیپ -7

  صگعت یساخت ها -۰

 گوناگون یها  یاران ن مهگدس   ساختاان یسااه ها -1

 هااایها ن هواپ نیماش  طراح -01

دند امور مح نیبه ا  اسالم رانیا  ن فرهگگ  اسین س یا تصاد یها تیا تدار ن  ابو یها ن جووه هانااد البته

ن مقانمت موت در  ی ایپو ریها هم در مسدستانرد نیها ا یین جز  یمصاد  ید  نیی. اما مستواا تبستتین

 .ن ا، سوطه موثراست یها ن خصومت ها  برابر تگدباد دشاگ

ن جگبه تااه درباره د ا یادب دیتوان آغااگر تول  در کال، رهبر انقالب را م نییناژه جهاد تب دیکوگفتگ  است  

ن ا، سوطه دانست. مسواا نشان دادن  یمساو، رسانه ها غا یتبو یساا  انقالب ن خگث  یشتگاستاندن حقا

با نشان دادن ابعاد ن  نهن الا، است تا اصحاب رسا  در نوشتتار کوتاه حاضتر  نشتدن  یحقا نییهاه ابعاد تب

 کگگد.  شرانیبحث پ نیدر ا یفرهگگ ساا یرسانه ؛ برا یها تیانلو
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 فصل دوم؛ 

 

 ن  پژنهشتت   ها  مراکز آمواش یالدانشتتگاهنامه یاوم  جهاد تبیین ن رنایت ناظر به کگشتتگری کویه شتتیوه

اهمّ  ارائه کگگده  ماده اصو  01 نامه مشتال برشیوه در ن ر گرفته شده است. در سطح یاوم  کشور یفگانر

 استتتت. «تبیین»ن  «گریرنایت»برای طراح  ن ا دا، در امیگه درستتتت ن موثر امر  نکا  کویدی ن بگیادین

چگانچه با د ت ن ر مورد یگایت  بوده نهای مختوف مترتب های موضوی  ن تخصصهاه حواه مفادی که بر

 ن ای ن مّو گری در سطح مگطقهگیری جریان رنایت رار گیرد  مستیر یاوم  ن ایرساخت اصو  برای شکل

 آنرد.فراهم م  به بهترین شکل را در موضویا  مختوف تخصّص 

 

 امر برایهای موضوعی متناسب با حوزه فعالیت )اختصاصی و عمومی( احصاا سارفصال -0ماده 

 گری؛روایتتبیین و 

ها  دستتتانردها  آمارها ن ستتواب  یاوکردی شتتاخص هر مرکز تهیه ن تدنین فهرستتت  اا تواناگدی

گری صحیح ن د ی  گری ن تبیینآمواش   پژنهش  ن فگانری  گا، نخست ن مهم آغاا فرایگد رنایت

ای ن خاص مرکز آمواشتتت  ن مگطقههای بوم   افزنده در این محور  حتاا امتیااا  ن اراشاستتتت. 

 پژنهش  موردن ر  برجسته ن مورد تاکید  رار گیرد.

 

رساانی حداکرری در میان اساتید، پژوهشگران برجسته، دانشوویان و فراخوان و اطالع -2ماده 

 های همکاری در این زمینه؛های علمی نسبت به ضرورت موضوع و شیوهتشکل

جریان جهاد تبیین ن رنایت در بین نخبگان  درستتت گیریی شتتکلیک  اا مراحل انلیه ن اصتتو  برا

ست نخ. استکشتور ن کگشگری فعاالنه ایشان  تبیین ضرنر   اهایت ن ابعاد این موضوع برای آنها 

ثارا  ن برکا  شوند ن دن، آنکه  « ا گاع»ایگکه خود ایشتان نسبت به موضوع ن دستانردهای کشور 

یک جریان جز با مشارکت حداکثری . درست  تشریح گردد  بهآنساا کگشتگری ایشتان ن سترنوشت

 شود.های متگوع  ایجاد نا سالی  ن ظرفیت
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مندان، مسااتعدان و کلیه ساارمایه انسااانی واجد تهیه و احصااا بانا اطالعاتی از عالقه -3ماده 

 های فرایند جهاد تبیین و روایت؛ظرفیت برای فعالیت در هر یا از بخش

های نخبگ  بستتیار ایاد در ن پژنهشتت  مختوف در کشتتور یالنه بر دارابودن ظرفیتمراکز آمواشتت  

میان کارکگان ن هاکاران  درمیان اساتید  پژنهشگران ن دانشجویان  ناجد سرمایه انسان  متخصص  

گری صتترفا مگحصر به تولید گری ن تبیینفرآیگد رنایت باشتگد.در فضتای آمواشت  ن پژنهشت  م 

های مختوف نیستت  بوکه مراحل اجرای   هااهگگ   ارتباطا   رسانه ن پیگیریمحتوای تخصتصت  

ها فعالیت در هر یک اا این بخش گدتوانم  یشدارد که بستتیاری اا افراد متگاستتب با تواناگدی خو

لذا آنچه مهم ن ضرنری است  شگاسای  ن احصا بانک اطالیات  کویه این افراد است تا هریک  ناایگد.

ها ن امکانا  ارتباط   بتوانگد در این فرآیگد ی یم مشتتارکت داشته استتعداد  تواناگدی متگاستب با

 باشگد.

 

 ای در جریان روایت و تبیین؛گیری منطقهمحوری و هدفبوم -4ماده 

گری ی بوم  به صور  توأمان  جهت درست ن مگ ر د ی  رنایت«هاظرفیت»ن « مسائل»تارکز بر 

یان صتتاد، بو، خویش ناا که نخبگان هر مگطقه  بتوانگد ردهد. بدین معگگری را شتتکل م ن تبیین

ی دربردارندهن هم  خواهد بود فرآیگدهامحتوا ن بتاشتتتگتد. این امر هم ناجد افزایش رنای  ن پایای  

 های اختصاص  در هر مگطقه خواهد شد.جذابیت

 

 ای بومی؛های ارتباطی نهادی و رسانهسازی شبکهفعال -5ماده 

گری محوریت دارد  ستاختن تصویر صحیح اا یک نا عیت است. گری ن تبیینآنچه در فرایگد رنایت

ها ن افزایش ارکان حکاران  محو  بسیار موثر بوده ن در کاهش هزیگه هاه در این مستیر  مشارکت

  قهای حقینااید. بدین معگا که نهادهای بوم  نستتبت به ظرفیتم بااخورد ا داما  نقش آفریگ  

های لجستیک  ن شبکه انسان  خود ن ظرفیت اطالع کاف  به دست آنرند در بو، ن مگطقه خود یوا 

های رستتانه  رار دهگد. هاچگین ن تولید یوم پژنهشتت   افزای  در اختیار مراکز آمواشتت را برای هم

ن  کگگدهای تخصص  را پیدا ای نیز فرصتت دستترست  به محتوای تبییگ  در حواهمحو  ن مگطقه

 .ن نخبگان مراکز یوا  بدست آنرند تعامو  مستار با اساتیدامکان 

 

 

 

 



 
 

21 

 

جهاد تبیین دانشگاهیان کشور نامهشیوه  

گاهیان کشور  دبیرخاهن ستاد جهاد تبیین دانش

 های مرجع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در هر منطقه؛طلبی گروهمشارکت -6ماده 

پذیرد؛ در این میان نیز نقش اخبار ن اطالیا  تاثیر م  اصتتتو افکتار یاوم  بته شتتتد  اا جریان 

طوب  هگرمگدان  نراشتتکاران  کارآفریگان  پیشتتکستتوتان  بدیل استتت. مشتتارکتهای مرجع ب گرنه

آنری ضریب نفوذ فرآیگد های مرد، نهاد ن معتادین محو   به طرا شتتگفتصتگوف  احزاب  تشتکل

دهد. لذا اگر محتوای تخصتتصتت  اا رنایت ن تبیین را در میان ا شتتار مختوف اجتاای  افزایش م 

ری گسراایر نشود  جریان رنایت های ناسع اجتاای ن حوقه مدن   ای میان هی نخبگان  به الیهالیه

 یابد.گری به درست  تحق  نا ن تبیین

 

 داخلی و بین المللی به صورت توأمان؛ استنادی تمرکز بر منابع -7ماده 

که در تالش برای ایتبارادای  اا مگابع ن  نجود دارد ما در جامعه توستتع دشتتاگان القائات هاواره 

شود تا نا عیت  به مراجع اطالیات  داخو  کشتور استت ن مت سفانه در بسیاری اا موارد مشاهده م 

به  اگوی  اا ایتبار ن نثا ت الا، برخوردار نیستتت. خود این امر نیا  مگابع بین الاوو  مستتتگد نشتتود

ای هاست که در کگار مگابع ن مستگدا  بین الاوو   اا درگاه الا،اکید تبیین درست دارد؛ لذا توجه 

 گریالاقدنر فرآیگدهای رنایتت ت نشود. حوفتگدستاای موّ  ن داخو  کشور نیز غستگجش ن مست

 ای صور  گیرد.ن مقایسه« تطبیق »صورت  به

 

 عموم مردم؛های محتوایی برای فرآوری مستندات، گزارشات و آمارهای تخصّصی به بسته -۸ماده 

رنایتت استتتت. ایگکه « ابتان»آنچته در فرایگتد جهتاد رنایتت ن جهتاد تبیین محوریتت نیژه دارد  

ترین مطالب تا مادامیکه به ابان یاوم  آحاد مرد، ترجاان ن تبدیل نگردد  ترین ن یوا تخصتص 

آنچه در این  توان آن را به یگوان یک میراث جاع  در حاف ه تاریخ  جامعه به شاار آنرد. لذانا 

ها  ابزارها ن صگایع تبدیو  در حواه محتواست. بگحوی که جریان ضترنر  دارد  استتفاده اا تکگیک

های هویت  برای یاو، جامعه  ابل ادراد باشد ن هر شهرنند ایران  آن را به یگوان جزئ  اا شاخص

ر فرآیگد جهاد تبیین د« رنحیه جهادی»گرای   یک  اا ابعاد خود دریتافتت ناتایتد. پرهیز اا خاص

 است.
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 غلبه مستندگویی بر ارائه گزارش کار یا توصیفات شعاری و تبلیغاتی؛ -9ماده 

های رسا  ماکن استت برای برخ  این نکته هگوا جای ستوال باشتد چطور در شترایط  که رسانه

هستگد  اما باا های مراکز دنلت  ن حاکایت  کشتور در اختیار معرف  ن پژناد دستتانردها ن فعالیت

ر د« جهادی»ا ناکاف  ن غیر ابل  بول توصیف کرده ن فرمان به ا دا، هم رهبر انقالب این نضعیت ر

های اصو  به چگین ابهام   . یک  اا پاسخدهگدامیگه رنایت ن تبیین دستانردها ن نضعیت کشور م 

ت ن عگا که رنایت ن تبیین درسگری نهفته است؛ بدین مگری ن تبیینن الگوی فرآیگد رنایت در شیوه

 «مخاطب»ه محوریت دارد گری  آنچموثر با ایال، گزارش ن خبر ن ایع بسیار متفان  است. در رنایت

نیاا  میل ن مصوحت مخاطب »ت آنچه مهم است  بگدی شتدهجاع ین ادراد انستت ن در یک گزاره

استت که  رار است گزارش ن ای ؛ اما در خبررستان  رستا   آنچه محوریت دارد اصتل نا عه«استت

توجه به نضتتتعیت  کگدبگیادین پیدا م مخابره شتتتود. لذا آنچه در فرآیگد رنایت ن تبیین ضتتترنر  

 هایمخاطب ن سطح ادراد انست ن به هاین سبب بیان مستگد ن استدالل  ن ایع موثرتر اا گزارش

 شعاری است. خبری ن بعضا کاری یا توصیفا 

 

 ؛«محتوا»و « فُرم» و تناسب ترازیهم ،گامیهم -01ماده 

غیرجذاب   هایکه محتواهای بسیار خوب  مستگد ن د ی   با شکل ن فر، هستیمبه کرا  شاهد آن 

های این گذارد. ناونهاثر معکو  بر مخاطب م که نتیجه ن شتتوند ن نادرستتت ارائه م  ای نکویشتته

شاهد آن هستیم. یک  اا محورهای  های رسا  ن غیررسا نضتعیت ایاد استت ن رناانه در رستانه

ستتت. این نکته در «تگاستتب فر، ن محتوا»گری  توجه به گری ن تبیینمهم در فرآیگد درستت رنایت

نیز داللت دارد. لذا ضرنری است تا حدا ل به هاان میزان  « های متگوعاستفاده اا فر،»بطن خود بر 

ب  در سطح شکل   الگردد  حساسیت مصرنف م که برای تهیه ن تگ یم محتوای تبییگ  نسوا  ن 

 خواهیممدیو، ن فر، ارائه ن یرضه یک محتوا نیز حسا  باشیم. این یک توجه حدا و  است! اگر م 

ت د   «خال یت در فر،»آل دستتتت یابیم  یقیگا باید گام  فراتر رفته به بته خرنج  مطووب ن ایده

 ای ن رنیکردهایچگدرسانه ه استفاده اا ابزارهای هگری ن ری نیژه داشتته باشیم. نتیجه آنکه  نیاا ب

 خال انه در یرضه محتوا بسیار جدی است.
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گاهیان کشور  دبیرخاهن ستاد جهاد تبیین دانش

 ؛ سومفصل 

 

گری ن مراحل ن مستتیرهای کگشتتگری در فرآیگد رنایتجهاد تبیین ن رنایت ناظر به  اختصتتاصتت نامه شتتیوه

در ن ر گرفته شده است. این مسیرها ن  کشور یفگانر ن  پژنهش   ها  مراکز آمواش یالدانشگاهگری تبیین

ن طبیع  است هریک اا مراکز متگاسب با  گرددیگوان پیشگهاد ارائه م محورهای کویدی ا دا، در هریک  به

های اختصتتاصتت  خویش مچه اا حیث یوا   چه اا حیث موضتتوی   چه اا حیث جغرافیای  ن چه اا ظرفیت

 را نیز تدارد دیده ن ا دا، ناایگد.   یتوانگد مسیرهای خال انه ن موثر بیشترحیث ارتباط (  م 

 

 

 

 

ها، دانشگاه یها )روسادانشگاه و ارکان حضاور فعال مساائو ن یهماهنگ

( رانیمدو  معاونان ،یعلم و فناور یهاپارک ،یپژوهش ،یمراکز آموزش عال

 ی؛و محل یملّ یدر رسانه ها
 

 های هدف؛مکاتبه ن بر راری ارتباط رسا  با رسانه 

 ساای رنابع یاوم  مراکز برای پیگیری این موضوع به یگوان م موریت  نیژه ن مستار؛فعال 

 ها؛ها ن ایال، آن به رسانهتهیه دستورالعال اختصاص  جهاد تبیین برای هاکاری با رسانه 

 صور  موضوی (ها؛ مبهبه رسانه افراد معرف  ن ارائه بانک شااره توفن 

  های هر مرکزها  دستتتتانردها ن خرنج اا تواناگدی «بانک ستتتوژه ن ایده»تهیته ن تتدنین 

ها ن پیشتتگهاد به آنها جهت تولیدمحتوا ن هاکاری در به رستتانهصتتور  تیترنار( برای ارائه مبه

صتت  آگاه  فعال ن تولیدمحتوا؛ مذهن اصتتحاب رستتانه م  بایستتت نستتبت به موضتتویا  تخصتتّ

 حسا  گردد(
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گاهیان کشور  دبیرخاهن ستاد جهاد تبیین دانش

 

ای استادان، پژوهشگران و فناوران سااازی جهت حضور مو ر رسانهزمینه 

 ؛برجسته

 

 محتر، نسبت به ضرنر  حضور ن یرضه دانش ن دستانردهای  توجیه ن ا گاع اساتید ن نخبگان

خود در یرصتته یاوم  ن اجتاای ؛ ممکاتبه  ابالغ ن فراخوان  برگزاری نشتتستتت توجیه  در 

 شورای یاوم  مراکز ن گفتگوی رنسا ن معاننان محتر، مراکز با اساتید ن نخبگان جهت ا گاع(

   ا؛ هپژنهشگران برجسته ن دانشجویان نخبه به رسانهمعرف  ن ارائه بانک شتااره توفن اساتید

 صور  موضوی  ن مبتگ  بر خرنج   محصول ن دستانرد هر فرد(مبه

  ص  خود–اخذ محورهای موضتوی  اا هر استتاد ن پژنهشتگر ن ارائه آن به  -در حیطه تخصتتّ

 اییگوان موضویا  انجا، مصاحبه ن تولید انواع محتوای رسانهها بهرسانه

   های خبری صتتتدانستتتیاا ماستتتتان  ن موّ (  نخبگان محتر، جهت حضتتتور در: بخشمعرف

های اجتاای  ن های مختوف رادیو ن توویزیون  برنامههای یوا  ن گفتگومحور شتتتبکهبرنتامه

 ها ن مطبویا  ن انجا، مصاحبه.خانوادگ  رادیو ن توویزیون  حضور در خبرگزاری

 کواه(  0111های کوتاه ن رنان منهایتا د متندرخواستتتت ن ترغیتب نخبگتان محتر، بته تولی

 رن؛ نهای پیشهای آیگده ن ظرفیتها  کارنامه کشور  دستانردها ن ترسیم اف درباره پیشرفت

های اختصتتاصتت  های مختوف مکتوب ن برخع به یگوان یادداشتتتها در رستتانهانتشتتار متن

 نخبگان؛

 های اجتاای  های مختوف شبکهدر درگاه های کوتاه نخبگان محتر،انتشتار ن توایع یادداشت

« یاتهاجم ترکیب  رستتتانه»های متگوع؛ مبا توجه به تاکید رهبر انقالب بر مجاای  در پوتفر،

کان االمبایست اا محدندیت در یک پوتفر، ن بستر خاص پرهیز ناود ن حت توسع دشات  م 

 های موجود بهره گیری کرد(ی ایرساختاا هاه
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گاهیان کشور  دبیرخاهن ستاد جهاد تبیین دانش

 

( …ای، نمایشااگاهی و سااازی جهت بازنمایی مناسااب )رسااانه زمیناه

 ؛ندانشوویا هایتوانمندی

 

 های توجیه  برای کسب انجا، فراخوان مستتقل برای دانشجویان ن برگزاری نشست ن کارگاه

گری جهاد تبیین؛ مبا محوریت معاننان فرهگگ   ایشان در حواه کگش ن تواناگدساای آمادگ 

 دانشجوی  مراکز(اجتاای  ن 

 ور  صها؛ مبهبه رسانه هان مسئوالن تشکل معرف  ن ارائه بانک شتااره توفن دانشجویان نخبه

 (تگ  بر خرنج   محصول ن دستانردموضوی  ن مب

 ،های یوا  ن آمواش  برای دانشجویان فعال در امیگه جهاد تبیین؛درن رگرفتن مشو 

  های میدان  ن ناایشتتتگاه  دانشتتتجویان ن فعالیتتدارد ایرستتتاخت ن امکانا  الا، برای

 های دانشجوی  در این امیگه؛تشکل

 دانشجوبان به فعالیت در این موضوع؛ها برای ترغیب ها ن جشگوارهتدارد انواع برنامه 

 های جذاب؛های فرهگگ  ن هگری برای تولید محتوا در  البگیری اا ظرفیت کانونبهره 

 

 

 

های و دسااتاوردهای دانشااگاهیان در حوزهها توانمندیگزارش مسااتمر  

 ؛آموزشی، پژوهشی، فناوری، دانشوویی، فرهنگی و اجتماعی

 

 در هر مگطقه  بو، ن – انیدانشگاه ین دستانردها هایتواناگد تهیه ن تگ یم فهرست جزئ  اا

 ن انتشار این فهرست به صور  یاوم  ن در اختیار ا شار مختوف؛ -مرکز

  های تیپ برای مکاتبا  به نهادهای مختوف در کشتتور با موضوع گزارش تگ یم فرمتتهیه ن

 های دانشگاه  در هر مگطقه؛تواناگدی

 گری ن گزارش طراح  سهم ن نقش مستقل ن مجزا برای هریک اا ارکان دانشگاه در امر رنایت

ان مگحصر نگردد ها؛ مارائه گزارش فقع توسع رنسا  معاننان ن مدیردستانردهای ن تواناگدی

 گر دستانردها تبدیل شوند(ن کویه ایضای خانواده آمواش یال   به مرنّج ن رنایت

 های مفصل ن مطول کاری های محتوای  خالصه  چکیده ن جذاب اا گزارشتهیه ن تولید بسته

 ن اداری  بسیار مهم ن ضرنری است؛
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  مرکز آمواش  ن پژنهش   انلین کارکگان  دانشتجویان  استاتید ن کل خانواده یک دانشتگاه ن

مخاطب هدف برای جهاد تبیین نسبت به دستانردهای آن دانشگاه هستگد  بدین معگا که اگر 

های بیشتتتری برای در مرحوه انل خود ایضتتای خانواده توجیه گردند  در مراحل بعد ظرفیت

 سایر آحاد جامعه ن مخاطبان یاوم   بوجود خواهد آمد؛

 

 

 

دانشااگاه در قبال مسااائل جامعه، به  یاجتماع تیبه مساائول ژهیتوجه و

و کم برخوردار  ریپذ بیمناطق و اقشار محروم، آس ،یخصوص جوامع محل

 ؛مرتبط یتهایو گزارش فعال
 

 ؛تارکز محوری موضویا  مورد تبیین در نسبت با مسائل ن مشکال  هر بو، ن مگطقه 

  مشتتکال  در هر مگطقه ن نضتتعیت ترستتیم تصتتانیر متعادل ن غیرصتتفرنصتتدی اا نضتتعیت

 گری صاد انه؛ده  به فرآیگد رنایتصور  توأمان  در راستای شکلها در آن  بهپیشرفت

 پوش  نشود ن ها ن نقاط  و  حت  جزئ  نیز چشمیک اا خدما   دستانردها  پیشرفتاا هیچ

 هاه موارد به د ت احصا گردد؛

 

 

 

 یارسانه ،یهنر یهامخاطب محور از قالبه، خالقانه و هوشمندان یریگبهره

 ؛یمواز یفضا یهاتیو ظرف

 

 ای مورد توجه ن تاکید جهت یرضه محتوا در این امیگه  یبارتگد اا:های چگدرسانه الب 

 نوشته مفتوتیتر(؛/ یکس0

 نوشته منیدئو کامگت(؛/ فیوم۱

 / نااهگگ مموایک نیدئو(؛0

 رسان مایگفوگراف (؛/ تصویر اطالع0

 / موشن گراف ؛5

 نگار مپانرپویگت(؛/ پرده6

5 

6 



 
 

26 

 

جهاد تبیین دانشگاهیان کشور نامهشیوه  
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 ای؛ثانیه61/ نیدئوهای کوتاه 7

 / پوستر؛۰

 / کایک استریپ؛1

  های اجتاای  مید، مگحصر مجاای در شبکهن انتشتار محتوا در کویه بسترهای فعالیت تولید

 (؛خاص پوتفر،ن محدند شدن به یک یا چگد  سم 

  تولید محتوا  بگحوی که کویه محتواهای  ابویت فرآنری در « ناایش»ن « تصویر»توجه به امر

 تصویری ن ناایش  داشته باشگد؛

 

 

 

 روایتو  نییجهت تب هاای بیانی و اسااتد لی متنوعگیری از قاالاببهره

 ؛و اقدامات دستاوردها

 

   یوا شکویه دستانردها  ا داما  ن کارنامه یاوکردی مراکز نیاامگد بااتعریف ن بااناای  جذاب

 ن فراگیر است؛ مهیچ موضوی  را نباید به صرف کم اهایت بودن حذف ناود(

 :استفاده اا الگوهای تحویو  ن استدالل  جذاب ن موثر 

 ای؛/ استدالل تطبیق  ن مقایسه0

 / استدالل تاریخ ؛۱

 / استدالل راهبردی ن ژئوپوتیک؛0

 / استدالل تجرب  ن اجتاای ؛0

 موّ   استقالل هویت   سوحشوری ن  هرمان  ن ...(/ استدالل یاطف  مغرنر 5

 /استدالل مگطق   یقالی  ن یوا ؛6

 / استدالل نقو  ن رنای ؛7

 دی طبع هر فربایستت متگاسب با رنایان تگ یم شود. بههای بیان  متگوع م استتفاده اا  الب

هوشاگدانه را  ها را ندارد. یگایت به ریایت این تگاستب خرنج ظرفیت استتفاده اا هاه  الب

 آنرد؛حاصل م 
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های دستاوردهای آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و فناورانه برپایی نمایشگاه 

 ؛برای جامعه مخاطب غیردانشگاهی و توده مردم

 

  طراح  ا داما  میدان   فراگیر ن متگاستب با ذائقه ن رنحیه ا شار مختوف اجتاای ؛ مدر این

ا شتتتار مختوف  تگوع در فر، ن محتوای برگزاری ا داما  را لحا  توان به تفکیک امیگته م 

 ناود(

 ای ن مگاسبت  های موجود ناایشتگاه  که به صتور  نوبهده  به ظرفیتکردن ن جهتفعال

 گری برای یاو،گری ن تبیینشود در راستای فرآیگد رنایتتوسع نهادهای مختوف برگزار م 

 مرد،؛

 رنایت پیشتترفت ن  در امیگه« کودکان ن نوجوانان»ن « بانوان»دن  شتتر  براینیژه  ریزیبرنامه

 خدما  در کشور؛

 ها ن رنیدادهای ش برای تارکز بخشتتت  اا برنامهرهاکتاری نثی  با ادارا  کل آمواش ن پرن

 مدار  در این امیگه با هاکاری مراکز آمواش  ن پژنهش  هر مگطقه؛

  ها در مگاط  مختوف شهری  به برگزاری ناایشگاهدر « جایاب  مکان  هوشتاگدانه»یگایت به

های نحوی که در معرض دید ا شتار مختوف اجتاای  باشد؛ متارکز در امکان یاوم  ن محل

ها ن مراکز تفریح   پرتردد: فرندگاه  راه آهن  ترمیگال بین شهری  مراکز بزرگ خرید  بوستان

 مصو  شهر ن ...(

  در هر مرکز به مگ ور معرف  «   پیشتتترفت ن خدمتناایشتتتگاه دائا»تتدارد برای ایجتاد

 دستانردها به یاو، مخاطبان ن ارباب رجوع؛

 

 

 

های ها و همایشدر موامع عمومی نظیر؛ نماز جمعه، نشست مستمر حضور

 ؛گری پیشرفت و خدمتروایتمرتبط و ارائه 

 

 مگطقه ن ا دا، به مذاکره ن ها ن رنیدادهای مهم ن محوری در هر ضرنر  شگاسای  کویه برنامه

تفاهم با مستتئوالن رنیداد مذکور جهت حضتتور ناایگدگان  اا مراکز یوا  ن دانشتتگاه  برای 

مرناانه ن هفتگ  رنیدادهای متگوی  توستتع نهادها ن  ؛در آن مراستتم گری پیشتترفترنایت

شتتتود که مخاطبان خاص ن های مختوف مدنلت   یاوم   خصتتتوصتتت ( برگزار م مجاویه

 گری در این مجامع نجود دارد(ای دارد ن لذا ظرفیت مگاسب  برای رنایتشدهبگدیهگرن
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  به  «گران ن رانیان پیشرفتشبکه تبیین»معرف  لیستت  اا افراد شاخص دانشگاه  به یگوان

 ی رنیدادهای یاوم  ن فراگیر هستگد:های  که برگزارکگگدهمجاویه

 / ستاد ائاه جاعه؛0

 بویغا  اسالم ؛/ شورای هااهگگ  ت۱

 ها؛/ استانداری ن فرمانداری0

 ها؛/ شهرداری0

 / ادارا  کل فرهگگ ن ارشاد اسالم ؛5

 / ادارا  کل نراش ن جوانان؛6

 / ن...7

 های محتوای  به ائاه جاعه در هر مگطقه؛تگ یم ن یرضه بسته 

 جهت یرضه های محتوای  رنایت پیشرفت دستانردها ن ا داما   ستاای بستتهتگ یم ن آماده

 های مختوف فراگیر:در رنیدادها ن برنامه

 کد(؛ QRکاتالوگ یا کتابچه مهاراه با / برنشور 0

 / پوستر؛۱

در آن به صور  مختصر   یات تبویغات  مکه امکان درج پیا،/ ا ال، ن محصوال  کوچک ن اراان0

 نجود داشته باشد(؛

 
 

 

مردمی و خصااوصاای اقتصادی، طلبی و بکارگیری ظرفیت بخش مشاارکت

 ؛فرهنگی و عمومی در هر منطقه

 

 ها ن مراکز فعال خصوص  در موضویا  مختوف برای شتگاستای  ن بر راری ارتباط با مجاویه

گری پیشترفت ن خدمت؛ مدر بستیاری موارد شبکه تعریف مشتارکت ن هاکاری در امر رنایت

 گری را به فعاالن بخش، داده ن امر رنایتتوانگد صرفا پشتیبان  محتوای  را انجادانشگاه  م 

های هر ا دا،  به ایجاد جذابیت برای خصتتوصتت  ناگذار نااید. این امر ضتتان کاهش هزیگه
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ستتاا فراگیری هرچه بیشتتتر ا داما  تبییگ  فعاالن بخش خصتتوصتت  مگجر شتتده ن امیگه

 گردد(م 

 هایهای کشور در یرصهها ن دستانردتوجیه ن ا گاع فعاالن بخش خصوص  نسبت به ظرفیت 

 مختوف؛

 ای ن ترنیج  فعاالن بخش خصوص  برای معرف  ن رنایت های رستانهطوب  ظرفیتمشتارکت

 هر مجاویه؛دستانردهای کشور  متگاسب با حواه تخصص  فعالیت 

 
 

 

برگزاری تورهای علمی، فرهنگی و فناوری جهت آشاانایی با دستاوردها و 

 ؛رو تبیین نیازها و مسیر پیش

 

  تواند متگاسب با انواع مخاطب طراح  ن اجرا شود:تورهای یوا  م 

 / دانشگاهیان مایم اا اساتید  دانشجویان  پژنهشگران  مدیران ن کارکگان(؛0

 لشگری ن یاوم ؛/ کارمگدان ن کارکگان نهادهای کشوری  ۱

 ترنیج ؛-/ نیا   ائاه جاایا   مداحان  سخگرانان فرهگگ 0

 های شاخص فرهگگ  ن اجتاای ؛هگرمگدان  نراشکاران  چهره/ 0

 / ا شار مختوف مرد،؛5

 طوب  نهادهای مختوف فرهگگ   اجتاای  ن آمواش  در برگزار تورهای یوا ؛مشارکت 

 تهیه ن یرضه محتواهای مختصر اما جذاب ن کویدی به باادیدکگگدگان تورها؛ 

 

 

 

 ؛یاسالم انقالب حقایق گریروایت درهم افزایی همه ارکان دانشگاه 

 مقا،   گدگینهاد نااتعریف ستهم ن نقش برای هاه ارکان کویدی جامعه دانشتتگاه  کشور؛ م

  های صگف  ن ...(های یوا   نشریا  یوا   کانونانجان د یاسات جیبس  یمع م رهبر

  ها؛انقالب اسالم  با استفاده اا تاام  ظرفیت« گرانشبکه تبیین»تشکیل 

 استفاده اا انواع ابزارها ن راهکارها برای توسعه شبکه ن ایضای فعال در این مسیر؛ 
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 بندی پایانی؛جمع

 

اجب ای ناند  این بر ما جامعه دانشگاهیان کشور نظیفهاستالم  تاکید کرده انقالبفراانه رهبر هاانگونه که 

ین ا انقالب اسالم  داشته باشیم. تبیین حقای  شده  متشکل ن موثر در موضوعتا نرندی ستاامانده  استت

که هگوا بستتیاری اا حقای  هستتتگد که  بدان معگاستتت گزاره مطرنحه اا ستتوی رهبر حکیم انقالب استتالم 

کگگده کگگده ن تحریفاست. در مقابل تبیین  حرکت گاراهخوب  این کار انجا، نشتده اند ن یا بهنشتده تبیین

ن  گردیده ستوی جاهوری اسالم  ایران سراایروانب مختوف ن اا صتدها طرف بهدشتان نجود دارد که اا ج

جهت  یک  اا موضویا  خوب  که آلود  رار دهد. اا این افکار مرد، را مورد اثرپذیری سم هدف بر آن دارد تا

ن ستتتات راه درستتتت ن مگطق  ن راه  که در آکگگد این استتتت که افکار یاوم  را بهرهبر انقالب ذکر م 

« نجهاد تبیی»با  ؛کگگده توطئه دشتتان استتت  خگث «جهاد تبیین»یقالنیت انقالب  هستتت  هدایت کگیم. 

 هایآفریگ توان ابها،م « جهاد تبیین»با  ؛توان حرکا  صتتحیح را مگتشتتر کرد ن به ستتؤاال  پاستتخ دادم 

 .ناود ترکیب  قابوهنوی  مورد خدشه  رار داد ن با آن مموجود در فضای اجتاای  ن مجاای را به

امید که خانواده بزرگ دانشگاهیان ن اصحاب یوم ن دانش در کشور  هاچون هایشه افتخاری دیگر را در این 

یرصتته جهاد آفریده ن خشتتگودکگگده  وب  طب یالم امکان حضتتر  بقیه ام االی م مارنحگا فداه( باشتتد ن 

 د:شایسته این کال، گهربار نایب اما، امانمیج(  که فرمو

 «.است، قرار بده «جهاد تبیین»رپوردگارا! ما را سربازان جهادِ عظیمِ این روزگار که »

 

 

 

 و آخر دعوانا أَن  الْحَمْدُ ل لَّه  رَبِّ الْعالَم ین
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