
 اساسنامه، اهداف و وظایف مصوب سازمان تبلیغات

 :اساسنامه، اهداف و وظایف مصوب

رسیده   )دام عزه(رهبریمعظمنهایی نماینده مقام تهیه و به تصویب ۱/۴/۱۳۶۸سازمان تبلیغات اسالمی در تاریخ  اساسنامه

ره( و ) ن حسب دستور تأسیس توسط رهبر کبیر انقالب اسالمیقانونی فعالیت سازمان کماکا است و مستند حقوقی و

تبلیغات اسالمی به عنوان نهادی غیردولتی و دارای  اساسنامه مصوب آن است. بر اساس مفاد اساسنامه موصوف، سازمان

 .شده است شخصیت حقوقی و مستقل معرفی

 :اهداف کلی سازمان

 .روح عبودیت الهی و ترویج اخالق اسالمی در میان مردم، بویژه نسل جوان ـ احیاء و اشاعه اندیشه تابناک اسالم و تقویت۱

تبلیغی بیگانگان و تبیین انحطاط و  های فرهنگی ـدفاع از اصول اسالم، نظام مقدس جمهوری اسالمی و شناخت توطئه ـ۲

 .یت اسالمهای التقاط و تحجر با تکیه بر جامعمبارزه با آفت های الحادی و انحرافی وبطالن مکتب

عمومی در قبال اسالم و  مسئولیت  و برانگیختن احساس  های ملی در این راستاو کیفی دینی مردم و سنت ـ گسترش کمی۳

 .اسالمی بویژه در میان نسل جوان نظام مقدس جمهوری اسالمی با ارتقاء و رشد بینش

 :وظایف و ماموریتهای اساسی سازمان

 دایت تبلیغات دینیریزی و هـ سیاستگذاری، برنامه۱

هماهنگی به منظور هدایت و  ریزی وهای الزم و برنامهسازمان یافتن نیروهای مؤمن و پیدایش تشکل سازی برایـ زمینه۲

 .تقویت نهادهای دینی و مردمی

م مذاهب تأکید بر وحدت تما های ممکن بااحیاء و اشاعه معارف دینی، فرهنگ و تاریخ تشیع از همهز راه ـ تالش در جهت۳

 .اسالمی، با همکاری مراجع و نهادهای ذیربط

ترفندهای تبلیغی علیه اسالم و  تحقیق و بررسی درخصوص تبلیغات سوء و تهاجم فرهنگی دشمنان و شناسایی و تحلیل ـ۴

 .مقتضیسازی آنها و تنویر افکار عمومی در زمان تدابیر الزم در جهت خنثی بندی آنها با اتخاذانقالب اسالمی و طبقه

 پذیرـ مقابله با فرهنگ منحط بیگانه و نفی آن با شناسایی نقاط ظعف و آسیب۵

فرهنگی اقشار مختلف جامعه اسالمی بویژه  های کاربردی در زمینه مسائل و نیازهایانجام مطالعات راهبردی و بررسی ـ۶

 .در تبلیغ اسالم های سنتیو اصالح و احیاء روشروز   های تبلیغی نوین با ابزار کارآمدشیوه ها وجوانان و طراحی برنامه

مناسب و ضروری به منظور معرفی علوم، معارف، فرهنگ، تمدن  افزارهایـ تهیه، تدوین، انتشار کتب، نشریات و نرم۷

 .هاحکومت اسالمی با رعایت اولویت و پرهیز از موازی کاری اسالمی و نظام

 .ایهای همگانی و فعالیت مستقیم رسانهـ تالش برای هدایت افکار عمومی با استفاده از رسانه۸

 .ها و آثار فرهنگی و هنری اسالمی و حمایت از هنرمندان متعهد انقالبیـ تهیه و عرضه فرآورده۹

از جمله: روحانیون،   ماعی تأثیرگذاراجت سازی و انجام اقدامات الزم برای هرچه فعالتر شدن اقشارریزی، زمینهبرنامه ـ۱۰

 .های بیگانهجهت رشد فرهنگ اسالمی و مقابله با آثار نامطلوب فرهنگ دانشگاهیان، معلمان و هنرمندان در

 .ـ همکاری علمی و تحقیقاتی و کمک به توسعه کمی و کیفی مراسم فرهنگی، مذهبی و مردمی۱۱

 .هنگی، آموزشی به منظور تعمیق و گسترش فرهنگ و معارف اسالمیهای فرها و دستگاههکاری با وزارتخانه  ـ۱۲

های جهت توسعه فرهنگ دینی در محیط های غیردولتیهای اجرایی و سازمانهای علمی و تحقیقاتی با دستگاههمکاری ـ۱۳

 .سازمانی و بهبود کارکرد فرهنگی آنان

سایر مراکز دانشگاهی موجود به  انشگاهی و همکاری باتأسیس و اداره مؤسسات فرهنگی، هنری، آموزشی و مراکز د ـ۱۴

 .مدیران کارآمد فرهنگی، دینی منظور تربیت مبلغان، هنرمندان، مربیان و

 .رسانی تخصصی ـ تبلیغی و دینیـ تأسیس مراکز اطالع۱۵

 .ز دانشگاهی و مردمهای علمیه، مراکهای ذیربط، حوزهـ سازماندهی و اعزام مبلغ در سراسر کشور با مشارکت دستگاه۱۶

های فرهنگی دینی به منظور تعمیق و گسترش ها و نمایشگاهها، جشنوارهـ مشارکت و همکاری در برگزاری همایش۱۷

 .معارف اسالمی

 .ـ نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم و کتب ادعیه۱۸

 .ـ شناسایی و تشویق کلیه آثار علمی، فرهنگی و هنری مؤثر در توسعه فرهنگ دینی۱۹



های اجرایی برای توسعه های حمایتی و مالی مردم و نهادها و دستگاهـ تالش سازمان یافته جهت گسترش مشارکت۲۰

 .فرهنگ دینی و شعائر اسالمی

 :های اجرایی سازماناصول سیاست

سی استفاده از توان تخصصی و کارشنا گیری در سازمان وگیری از طریق اجرای نظام تصمیمـ مشارکت در تصمیم۱

 .های ستادی، صفی و اجراییجلسات کارشناسی و تخصصی با حوزه ها و برگزاریها و کمیتهشوراها، کمیسیون

 .سازی واحدهای سازمانی در سطوح مختلفها با هماهنگـ تمرکز زدایی در اجرای برنامه۲

 .هاهای مردمی در اجرای برنامهـ جلب مشارکت۳

 .هاهای اسالمی در اجرای برنامهها، هیئات و انجمنرهنگی در تشکلـ بکارگیری نیروهای مخلص و مؤثر ف۴

 .های آنانگیری از امکانات و حمایتها و نهادهای مردمی به منظور بهرهـ برقراری ارتباط مؤثر با دستگاه۵

 .ـ تالش برای افزایش سهم اعتبارات بخش فرهنگ به ویژه در حوزه فرهنگ دینی۶

ها و توانمندیها ها به منظور شناسایی فرصتفعالیت ها و انجامها، برنامهع به منظور تنظیم سیاستهای جامانجام بررسی ـ۷

 .رسانی بیشتر به نسل جوان ایران اسالمیها جهت خدماتظرفیت و استفاده مناسب از

 :های اجراییاولویت

 :ـ ساختار سازمانی ـ منابع انسانی۱

 .های اجراییها، نیازها و اولویتازمان متناسب با مأموریتـ مهندسی مجدد ساختار تشکیالتی س۱/۱

 .ریزی نیروی انسانی به منظور تأمین نیروی متخصص و مورد نیاز سازمان برای حال و آیندهـ برنامه۲/۱

 .های مورد لزومـ تنظیم نظام ارتقاء سطح معیشتی و رفاهی کارکنان و تعیین اولویت۳/۱

 .ای اجرایی و اداری سازمان و استفاده از ابزارهای نوین در بهبود کیفی جریان کارهـ مکانیزه کردن فعالیت۴/۱

جویی و استفاده بهینه های جامع جهت صرفهأی و مصرفی و ارائه طرحـ بررسی نیازهای سازمان به کاالهای سرمایه۵/۱

 .از امکانات

 :ریزیـ نظام برنامه۲

 .هاکردن فعالیتهای انجام کار و قانونمند ـ بهبود روش۱/۲

 .وری از امکانات و منابع موجودجویی در هزینه و ارتقاء بهرهـ صرفه۲/۲

 .های شکلی و فاقد محتواها و پرهیز از فعالیتـ کیفیت بخشی به برنامه۳/۲

 .ای ـ عمرانی ـ ساختاریهای برنامههای جامع در فعالیتـ تدوین طرح۴/۲

 .گیریریق اجرای نظام پیشنهادات و نظام تصمیمـ تقویت نقش مشارکت کارکنان از ط۵/۲

 .سازی و قانونمند کردن آنـ بازبینی فرآیند جریان کار و بهینه۶/۲

 :ـ پژوهشی و آموزشی۳

های پژوهشی، های مأموریتی آنان در زمینه پشتیبانیهای تخصصی سازمان و بررسی نیازمندیـ ارتباط مؤثر با حوزه۱/۳

 .مطالعاتی و تحقیقاتی

 .های مناسب جهت رفع آنها و پاسخهای فکری و شبهات دینی جوانان و یافتن راهـ بررسی بحران۲/۳

راهبردهای اجرایی مناسب به منظور  شناسی فرهنگ دینی، بررسی تهدیدات فرهنگی متوجه مظام و ارائهآسیب ـ۳/۳

 .های سازمانمأموریت پیشگیری و مقابله با آن متناسب با

های سازمان از طریق برقراری ارتباط مستمر و مؤثر با در برنامه ی به مطالعات کاربردی و قابل استفادهدهـ اولویت۴/۳

 .ستادی سازمان و بررسی نیازهای پژوهشی آنها هایحوزه

 :ـ فرهنگی و تبلیغی۴

خصوصاً نسل جوان و  های آن در تقویت باورهای دینی جامعهـ سازماندهی و مبلغات کشور و استفاده مؤثر از توانایی۱/۴

 .نوجوان

روحانیون به منظور ارتباط مستقیم با  های الزم خصوصاً از بینتربیت مربیان جوان از بین نیروهای مؤثر با قابلیت ـ۲/۴



 .جوانان و نوجوانان

 .های تبلیغی آنانهای آموزشی و تدوین متون مناسب برای مبلغین و افزایش مهارتـ برگزاری دوره۳/۴

تحوالت اجتماعی و فرهنگی و تبیین  سازی آنان ازای و آگاههای توجیهی به صورت متمرکز و منطقهگزاری دورهبر ـ۴/۴

 .آنان در شرایط روز وظایف و مأموریت

 .های آنانهای گسترش فعالیتهای تبلیغی و بررسی راهـ استفاده از مبلغات بومی در فعالیت۵/۴

 .آوری نوینهای نو و فنیغ و استفاده از روشهای سنتی تبلسازی روشـ بهینه۶/۴

وری شایسته از عناصر فعال در های فرهنگی و تبلیغی و بهرهـ محور قرار دادن مساجد شهرها و روستاها در فعالیت۷/۴

 .مساجد

 .های فرهنگی آنانومساجد در مناطق روستایی و محروم و تقویت فعالیت  ـ توسعه و تجهیز۸/۴

های فرهنگی سازماندهی نیروهای مؤثر نظیر نویسندگان، فرهنگیان، هنرمندان و استفاده از آنان در فعالیت ـ شناسایی و۹/۴

 .و تبلیغی

 .های سازمانهای اسالمی و مشارکت آنان در فعالیتهای دینی و مردمی و انجمنـ ساماندهی تشکل۱۰/۴

 :های قرآنیـ فعالیت۵

برنامه توسعه سوم، نیازسنجی  بر نتایج حاصله از تحقیقات قانون  با تکیه اجرای طرح جامع نهضت قرآن آموزی ـ۱/۵

 .بندی مخاطبینمناطق و اولویت

 .ـ برقراری ارتباط مؤثر با مربیان، قاریان و مراکز قرآنی و سازماندهی آنان در اجرای طرح نهضت قرآن آموزی۲/۵

 .های آموزشیو استفاده از آنان در برگزاری کالسـ تربیت مربی و مبلغ قرآن متناسب با نیاز مناطق کشور ۳/۵

 .های تفسیر قرآن و تربیت مفسر قرآن برای جوانان و نوجوانانـ توسعه فعالیت۴/۵

 .های قرآنی به منظور ایجاد فضاسازی قرآنی در کشورـ برگزازی مسابقات و همایش۵/۵

های آنان در توزیع جلب حمایت پ و نشر قرآن کریم،سازماندهی ناشران و مؤسسات چاپ قرآن کریم و نظارت بر چا ـ۶/۵

 .قرآن کریم به مناطق محروم

 .ـ انجام تکالیف سازمان در برنامه سوم توسعه در بحث قرآن آموزی۷/۵

 .های قرآنیـ انجام مطالعات و پژوهش۸/۵

 :ـ اطالع رسانی۶

 .اسالمی ـ استفاده از فن آوری اطالعات و ارتباطات در گسترش فرهنگ و معارف۱/۶

 .اندازی خبرگزاری مهرـ راه۲/۶

 


