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بددن ن هددید دردبددنی بدداودربر    نودددربر رنمددری کدده در  وجودبددت  هددر 

فرهندآ هدر جا عده . جا عه دخالت نساسدی دنرد فرهندآ  ن جا عده نسدت

رنه نصالح بک  ملکتدی فرهندآ. هوبت    وجودبت  ن رن دشکیل  ی دهن

فرهنددددآ نسددددت کدددده  خددددن  همدددده خو ددددخ تی ها   .   ن  ملکددددت نسددددت

 ن چیزی که  لت ها رن  ی سازد فرهنآ.  بنب تی های بک  لت  ی با ن

نگر فرهندآ درسدت  دود بدک  ملکدت نصدالح  ی  دود   لد ن . صحیح نست

.درباره فرهنآ هر چه گفته  ود کم نست

(رحمه نهلل)ن ام خمینی 



نمای کلی

نهنفر  رکت کنن60کارگاه بک ر زه
نفره30در د  دیم 

  وز یچهار سارت کالس 
ه نرنئه  طالب  ختنی بر جا ع

هنف
 نرک  عتخر

نمدددددددددددای کلی 
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نستاد بنیانیان

دحمیالت

، لیسدان  برندا هربزت دوسدعه ناتمدادت، فدو   هننس سداختمان •

دکترنت

(ورکشبرنا ه ربزت  رکز دحقیقات ساز ان  نبربت   ) نبربت د لتی 

: برخی نز سونبق

یفرهنگ کمیسیون فرهنگی   نجتماری  ورنی رالی ننقالب ربی  •

نسال ی شا ر   دستیار ن ور فرهنگی رئی  دننشگاه  زند •

رضوبت در  ورنبعالی   وزش   پر رش•

وربرنا ه ربزت کشرضوبت در  ورنت دحول ندنرت ساز ان  نبربت   •

دوسعه رضوبت در ستاد برنا ه سوم •

رضو کمیته فرهنگی  ورنت دش یص  ملحت نظام•
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نرنئه  نهسرفمل های 

فرهنگیپیوست  نگاری دارب چۀ •

لونزم بینشی  ناخت رمیق در فرهنآ•

چیستی   کارکرد فرهنآ در جا عه نسال ی•

دخییر چگونگی دغییرنت در فرهنآ•

 فهوم    حتونی  نبربت    هننسی فرهنگی•

چیستی   چگونگی پیوست نگاری فرهنگی•

 عرفی چنن نلگوی رمو ی نز پیوست فرهنگی•
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 حتونی کارگاه

نگاری،نبجاد ندبیات پیوست •

،  نابی با فر بنن ننجام  طالعات پیوست نگاری•

سازی نفرند برنی رضوبت در گر ه ها   دیم   اده •

.های  طالعادی

، نطالع بافتر   اطب در ز ینه  ناحت رلمی فرهنآ•

 نبربت  طالعات پیوست نگاری،•

–های فرهدددنگی    سیددددب هددای فرهددددنگی فرصت •

نجتماری، 
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بیانات  قام  عظم رهخری در خموص پیوست نگاری
فرهنگی 

:عالیشورایاعضایجمعدررهبریمعظممقاممجددتاکید
تپیوسمهمگوناگونمسائلواقتصادىمسائلگفتیممااینكه

هكاستاینآنمعناىاست؛همینآنمعناىباشد،داشتهفرهنگى
درسیاست،ىزمینهدراقتصاد،ىزمینهدركهاساسىحركتیك

ميعلمپیشرفتتولید،،فناوریىزمینهدرسازندگى،ىزمینه
92/9/19.باشیمآنفرهنگىلوازمملتفتبدهیم،انجامخواهیم

دراول.کنممیمشاهدهعامومهمطوربهعرصهسهدررافرهنگ
جهتعنوانبهفرهنگیعنیاست،کشورکالنهایتصمیمعرصه
یاسی،ساقتصادی،هایتصمیمحتیکشور،کالنتصمیماتبهدهنده

81/9/26.دارندنقشتولیددرکهتصمیماتییاومدیریتی
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فرهنگینگاریپیوست

سازیگفتمان

سازینیرو

سازیتشکل

ادبیاتتولید

سازیالگو

نویسیقانون
گذاریضابطه
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گزنرش دموبری
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anamm.ir

ه تعالی سازمانی فرآیندی  سسدک  د
ناشددددی سز سددددرآمی  د      ددددرد   

شددددتا ی نی  .نتددددای  مددددی  اشددددی 
مسدد ر  رتددر   د سسددتعیسد آنددا 

تعدددددالی سدددددازمانیی سل ددددد  سددددداز ی 
  شناسدددایی   تصدددو عی ت سدددعه

ت سن نددددی سدددداز  مددددییرس    ددددک 
م فق ددددک د  سددددازمان ا  سی  رنامدددده 

.  یز  می ن ایی 
ر آنا   ده  ند س  مصدا     تسد    
ه د   نا  مییرس      برس  فر  وت

  تعالی سندیی  سدازما ی تققد   
 صدددد    دددده زصددددن سنددددیسز آ مددددانی 
سددددازما   س تسدددد      یددددا   مددددی 

.ن ایی 
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