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من مىخواهم اين واجب فراموششدهى اسالم را به ياد شما و ملت ايران بياورم“ :امر
به معروف و نهى از منكر” ...همهى آحاد مردم بايد وظيفة امر كردن به كار خوب و نهى
كردن از كار بد را براى خود قائل باشند.
در راستای اجرايی سازی اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منكر متكی
بر نيروهای مردمی با شماره ثبت 65553مندرج در روزنامه رسمی شماره  98602مورخ  59/59/26و مطابق تفاهم
نامه شماره  5235/6- 5/5/26با ستاد احياء امربه معروف و نهی از منكرانجام اين فريضه بزرگ الهی را از طريق جذب-
آموزش وسازماندهی آغاز نموده است و در استان های مختلف كشور در حال فعاليت است.
در استان البرز نيز گروهی از طالب و دانشجويان به عنوان افسران جوان جنگ نرم امام خامنه ای مدظله العالی از
اوايل سال 5626به صورت خودجوش در پی تأكيدات نماينده محترم ولی فقيه در استان البرز فعاليت خود را برای
احيای بزرگترين واجب فراموش شده ی اسالم آغاز نمودند كه در طی فعاليت های خود ،با مجمع رهروان امر به
معروف و نهی از منكر كشور آشنايی پيدا كرده و در قالب اين مجموعه قانونی مردمی درآمدند.
در حال حاضر نيز اين مجموعه با بيش از دو هزار نفر از دانشجويان ،طالب و مؤمنين انقالبی استان در ارتباط است.
اهمّ فعاليت های صورت گرفته تاكنون عبارت است از:
 برگزاری چندين همايش انگيزشی و دوره آموزشی امر به معروف و نهی از منكر در استان انجام تذكرهای لسانی گروهی در چندين منطقه استان جذب و سازماندهی امت حزب اهلل جهت ايجاد ت شكيالت مردمی امر به معروف و نهی از منكر در مناطق كرج،فرديس ،نظرآباد و هشتگرد
 طراحی و چاپ بروشورها و بنرهای فرهنگی و توزيع آنها بين اقشار مختلف جامعه طراحی و راه اندازی پايگاه مجازی  www.110313.irو سامانه پيامكی58885888688656 تشكيل اتاق فكر و جلسات مداوم جهت بررسی مسائل فرهنگی و ضدّفرهنگی در استان برای مقابله با منكرات تشكيل مركز رصد و دريافت گزارش های مردمی از طريق پايگاه مجازی و سامانه پيامكی مجمع هماهنگی و ارتباط با مسئولين استان از جمله نيروی انتظامی ،سپاه ،مساجد،پايگاه های بسيج ،اتاق اصناف و... جذب بودجه فرهنگی از شهرداری به مبلغ  5808880888ريال و كمک های مردمی به مبلغ بيش از 5808880888ريال

تشکیالت مجمع در یک نگاه

معاونت فرهنگی
واحد محتوایی فرهنگی
 -5برنامه ريزی كوتاه مدت (ماهانه) ،ميان مدت (فصلی) و بلند مدت (ساالنه)
 -9اولويت بندی برنامه های فرهنگی در جامعه و دستگاه های دولتی
 -6رصد فعاليت های ضد ارزشی فرهنگی در شهر
 -4تهيه بروشور ها ( 5عدد در ماه) و بنرهای تبليغاتی (سه نوع در ماه)
 -5ارتباط و هماهنگی با مراكز تبليغاتی
واحد تبلیغات و چاپ
 -5ايجاد فضای سالم تبليغات تابلو ها و بنرها و مراكز حساس
 -9اطالع رسانی و معرفت افزايی از طريق پخش تراكت و بروشور
 -6تهيه امكانات فرهنگی ،چاپ و توزيع
 -4تهيه بسته های فرهنگی برای اقشار جامعه و توزيع آن ها
واحد چند رسانه ای
 -5فعالسازی قسمت فرهنگی سايت مجمع
 -9ايجاد سامانه پيامكی برای اطالع رسانی فرهنگی
واحد مناسبات و مراسمات
 -5برگزاری همايش و كنفرانس و نمايشگاه های فرهنگی (هر شش ماه يک همايش)
 -9ايجاد پوشش تبليغی ساختمان ها و فضای عمومی در ايام ا ...و مناسب های ويژه

معاونت سازماندهی و ارتباطات
واحد سازماندهی مدارس،حوزه های علمیه و دانشگاه ها
-5

تدوين برنامه جامع جهت نفوذ در حوزه های علميه  ،دانشگاه ها و مدارس

-9

شناسايی نيروهای ارزشی و سازماندهی آن ها در رابطه با برنامه های مجمع  9مورد در ماه

-6

تهيه آمار و اطالعات و تعيين رابطين از مراكز فوق

-4

برنامه ريزی جهت اثر گذاری در مراكز فوق

واحد سازماندهی اصناف و اماکن
-5

تدوين برنامه جامع ارتباط با اصناف و اماكن

-9

شناسايی نيروهای ارزشی و سازماندهی آن ها در رابطه با برنامه های مجمع

-6

تدوين روش های اجرايی جهت ايجاد ارزش ها و اثرگذاری در آن ها

واحد سازماندهی مساجد ،بسیج و محالت
-5

تدوين برنامه جامع جهت نفوذ در مساجد و پايگاه های بسيج

-9

شناسايی نيروهای ارزشی و سازماندهی آن ها در رابطه با برنامه های مجمع

-6

تدوين برنامه های مشترک در مساجد و پايگاه ها (سخنرانی ،كليپ ،نمايشگاه) 9مورد در ماه

واحد سازماندهی ادارات ،مراکز دولتی و بیمارستان ها
-5

تدوين برنامه جامع جهت ايجاد تيم های مرتبط با مجمع در مراكز فوق

-9

شناسايی نيروهای ارزشی و سازماندهی آن ها در رابطه با برنامه های مجمع

-6

برنامه ريزی روش های عملی موفق (مكاتبه ،اجرای برنامه ،بسته فرهنگی ،سخنرانی) 9مورد درماه

معاونت اداری
واحد روابط عمومی و دبیرخانه
-5

ايجاد سايت جامع مجمع (به روز رسانی) ،مديريت سامانه پيامكی و ايميل

-9

جمع آوری مدارک فعاليت ها وجلسات تاكنون

-6

تدوين بروشور تبليغاتی معرفی مجمع (فعاليت -برنامه ها)

-4

تهيه يا تامين دوربين فيلم برداری و عكاسی و سيستم ضبط صوت و تصوير

-5

پاسخگويی به تمامی ارتباطات سازمان ها و افراد در مورد مجمع

-3

دريافت و ثبت نامه ها و مكاتبات و ارسال به داخل و خارج مجمع

-7

مستندسازی كليه فعاليت ها و برنامه های مجمع

-0

معرفی مجمع به كليه ادارات و شركت ها و سازمان ها و افراد جامعه

واحد نیروی انسانی
-5

تهيه ی فرم جذب و پخش در مراكز موثر برای جذب  588نفر در هر قصل

-9

فعال سازی قسمت نيروی انسانی سايت مجمع و مديريت سامانه ی پيامكی

-6

برنامه استعالم و تاييد نيرو ها در مدت فعاليت

-4

ثبت سوابق ،مشخصات ،توانمندی و عملكرد نيروها

-5

آمار نيروها در هر واحد و مرتبطين مجمع

واحد تدارکات و پشتیبانی
-5

پيگيری مكان ثابت مجمع

-9

تهيه تلفن و تجهيزات و لوازم اداری مجمع

-6

تهيه و تامين امكانات مورد نياز برنامه ها و واحد های مجمع

واحد مالی
-5

پيگيری و تامين بودجه مالی مجمع برای هر فصل  58888888ريال

-9

ارتباط با مراكز مختلف فرهنگی ( اوقاف ،شهرداری ها و )...برای جذب امكانات

-6

برنامه ريزی تبليغات برای جذب امكانات و كمک های مردمی

-4

برنامه ريزی و شناسايی خيرين و واقفين فرهنگی و نذورات فرهنگی

-5

مركز دريافت كمک های مردمی

-3

تدوين اسناد و مدارک مالی

-7

تهيه و تنظيم برنامه و بودجه ی ساالنه ی فعاليت ها و واحدهای مجمع

-0

همكاری در برآورد هزينه ی پروژه های واحد ها

معاونت آموزش و پژوهش
واحد آموزش مقدماتی
-5

برگزاری دوره های آموزش عمومی در هر فصل (تعيين محل-فضاسازی تبليغاتی-آماده سازی سيستم صوتی و

تصويری-تنظيم برنامه دوره ( تاريخ دوره -ساعت شروع و خاتمه -پذيرايی -مدرس-موضوع و مراحل دوره)
-9

برگزاری سخنرانی در مساجد و مراكز خاص (مدارس و ادارات) دو مورد در ماه

-6

اطالع رسانی و دعوت از عالقه مندان جهت شركت در دوره

-4

هماهنگی با مساجد و مراكز خاص تنظيم برنامه و هماهنگی با واحدهای مجمع

واحد آموزش تخصصی و کارگروهی
-5

برگزاری دوره های آموزش برای اعضای مجمع در هر فصل

-9

برگزاری دوره های آموزشی برای مربيان مجمع در هر فصل

-6

برگزاری دوره های آموزشی در صداوسيمای استان يک جلسه در هفته

-4

تشكيل ،هدايت ،آموزش كارگروه های تخصصی در هر فصل

واحد پژوهش و تهیه ی محتوا
-5

تهيه ی محتوای دوره های آموزشی مقدماتی و عالی

-9

تهيه كتاب ،جزوه و  CDآموزشی

-6

تهيه بسته های فرهنگی مناسب برای اقشار جامعه

-4

تهيه بروشور و محتوای تبليغاتی تابلوهای شهر

-5

تحقيق و پژوهش بنيادی موضوعات جامعه

-3

تهيه بانک اطالعات پژوهش از شهر و جامعه

-7

تهيه محتوای كارگروه های تخصصی

واحد امور آموزش ،سنجش و ارزیابی
-5

برگزاری آزمون برای افراد آموزش ديده

-9

تهيه و آماده سازی آمار دوره های آموزش

-6

تدوين كارنامه و ارائه آن به افراد

-4

تنظيم سواالت و تصحيح اوراق امتحانی

-5

ثبت سوابق آموزش افراد

-3

ارزيابی دوره ها و مربيان

معاونت اجرایی
واحد عملیات
 -5برنامه ريزی و فعال سازی افراد برای تدكر فردی و تعيين موضوع تذكر و تعداد تذكر  ،هر فرد  98مورد در
ماه
-9

برنامه ريزی تذكرات اجتماعی و گروهی ( آموزش عملياتی _تعداد تيم ها – تهيه نقشه منطقه عملياتی –

حكم – بيمه افراد ) هرفصل يک مورد حداقل
-6

برنامه ريزی تذكر به مراكز تاثيرگذار دولتی و آزاد  58مورد در ماه

-4

برنامه ريزی تذكر به رسانه های جمعی و مطبوعات  5مورد در ماه

-5

برنامه ی سامانه تذكر پيامكی تعداد  5888نفر در ماه

واحد اطالعات و رصد پایش
 -5ايجاد شبكه ی در يافت اطالعات و فعال سازی قسمت اطالعات و خبر سايت مجمع بازسازی ماهانه
-9

برنامه ريزی ورصد ناهنجاری های دستگاه های دولتی و اجتماع  58مورد در ماه

-6

برنامه ريزی رصد فعاليت دشمنان داخلی و خارجی بررسی  68سايت در ماه

-4

پاسخگويی به سواالت و خبر تماس گيرنده گان سايت  68نفر در ماه

-5

انتقال اطالعات به واحد های مربوط جهت برنامه ريزی  5مورد

واحد قضایی وانتظامی
 -5هماهنگی ارتباط با نيروی قضايی وانتظامی جلسه ماهانه
-9

برنامه ريزی مشترک و اولويت بندی عمليات در هر فصل

-6

برنامه ريزی فعال سازی دستگاه های دولتی ذی ربط پيگيری  5مورد در ماه

-4

بررسی علل افزايش جرم و ضرورت تنظيم قوانين و مجازات های باز دارنده و تهيه پيشنهاد  6مورد در ماه

واحد نظارت و ارزیابی
 -5ارزيابی كيفی و كمی عملكرد كليه واحد ها  ،اجزاء و عناصر مجمع گزارش در هر فصل
-9

نظارت و ارزيابی فعاليت های امر به معروف و نهی از منكر ادارات  ،بسيج  ،مساجد ،مدارس  ،صدا و سيما و

مطبوعات
-6

بررسی اثر و نفوذ نوع برنامه ها چگونگی وسعت فعاليتها گزارش درهر فصل  5مورد در ماه

-4

نظارت و ارزيابی فعاليت واحد های شهرستانهای مجمع گزارش ماهانه

-5

ايجاد شبكه نظارت دولتی و عمومی گزارش در هر فصل

-3

ايجاد ساختار ارزيابی قانونمند گزارش در هر فصل

