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 طرح انجمن های سواد رسانه ای 

 مقدمه

  ای که، ها وابسته است به گونه رسانه کنیم و زندگی ما به  ای شده زندگی می در یک جهان رسانهامروزه  

اند.  مثل اینترنت(، جایگاه مهمی را به خود اختصاص دادهتعاملی )های  رسانه ها و به طور ویژه،  رسانه 

گونه که زندگی بسیاری از این گروه  ها در بین نوجوانان و جوانان جذابیت خاصی دارند آن این رسانه 

جهانی در    جنبش  های جدید اطالعاتی و ارتباطی،خورده است. فناوری های تعاملی پیوند  سنی به رسانه 

اند.  را به وجود آورده   ترین زمان ممکنهای ارتباطی در سریع حوزه ارتباطات و انتقال محتواها و پیام 

با استفاده    جرائمخالف قانون و رشد  کارهای  جدید باعث تسهیل انجام    هایفناوری همین    از سویی دیگر

 .اند جدید شده   هایشیوه از 

که در برابر  بارد، همه نیاز دارند به این گروه و... بر زمین و زمان می سایت، کانال،  ها  حاال که میلیون 

هایشان بیشتر دقت کنند، درست  که در انتخاب چنین فضایی، چتری بر سر بگیرند. همه نیاز دارند به این 

اند، مراقب هستند  مردم اکنون باسوادتر شده  ؛ زیرانند کخودشان عمل می   تغذیهمانند آنچه مردم در مورد  

ای  چقدر کلسترول، ویتامین و یا مواد دیگر باید باشد؛ در فضای رسانه   کنند میکه در غذایی که مصرف  

های مختلف اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری بود  هم باید دانست چه مقدار باید در معرض رسانه 

 شود. نامیده می ای«  »سواد رسانه  این چتر دانشی و بینشی  .ا برداشت هو چه چیزهایی را از آن 

بنای خود را بر واکسینه کردن مردم در برابر  «  یارسانه ، »سواد  ایمدرسان سواد رسانه   های انجمن 

وه بر بسترسازی برای  تا عال  د اما تالش دار  بخشی نهاده است های فضای مجازی از طریق آگاهی آسیب 

آسیب »سواد گسترش   با  مبارزه  راهکارهای  از  یکی  عنوان  به  دیگر  «  به  مجازی،  فضای  های 

این مهم    . و برای آن برنامه ریزی داشته باشد التزام    کاربران نیز   «یارسانه »تربیت    ی مانند راهکارهای

تی  شده و تربیتگر که بتوانند با کار نهض ای از مدرسان تربیت مقدور نخواهد بود مگر با تربیت شبکه 

»انجمن  سازی کنند.  بخشی و استفاده مفید از آن را فرهنگهای فضای مجازی را آگاهی بخشی از آسیب 

ای در سطوح مختلف جامعه اسالمی و  در پی تحقق سواد و تربیت رسانه «  ایرسانه مدرسان سواد  

 مند فضای مجازی است. مخاطبان عمومی به کنشگران دغدغه تبدیل 

سابقه  پژوهان دانشگاهی و حوزوی دارای  با عضویت اساتید و دانش   ایمدرسان سواد رسانه   های انجمن 

دهی  ، با هدف شناسایی و سازمان یارسانه ه تبلیغ و ترویج گفتمان سواد  تدریس و یا توانمند در عرص

آنان    مؤثر ی  افزایی میان مدرسان و به کارگیر اندیشی و هم فعاالن این عرصه، پشتیبانی، ایجاد زمینه هم 

مردم مجموعه  یک  عنوان  است.  به  شده  تشکیل  زیرمجموعه  نهاد  نهاد،  مجازی    سازمان این  فضای 

ای نخبگانی، کارا  و تالش دارد با استفاده از ظرفیت بسیجیان سراسر کشور شبکه  است سازمان بسیج  

 و فعال را شکل دهد. 

  به یک گفتمان عمومی و به تبع   یارسانه در تبدیل سواد    مؤثر گامی    هاامید است که تشکیل این انجمن 

آن باشد. ان شاء   های های فضای مجازی و استفاده از ظرفیت آن ایجاد عزم ملی در جهت کاهش آسیب 

 . هللا
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 اهداف: 

 هدف اصلی:

دهی و توانمندسازی سازمان  از طریق شناسایی، جذب،   یارسانهگفتمان سازی سواد   .1

 مبلغان و مدرسان سواد فضای مجازی

انقالب اسالمی توسط مدرستشکیل جب  .2 ارائه  هه مردمی  عمومی    یهاآموزشان و 

 به صورت وسیع در اقصی نقاط ایران  یهارسانهسواد 

 اهداف فرعی:

به صورت    های مربوط به فضای مجازیای و مهارتافزایش سطح سواد رسانه .1

 سازیعمومی در جهت گفتمان

همهم .2 و  مجازیگرایی  فضای  سواد  مدرسان  بین  دانش  افزایی  طریق  افزایی،  از 

 افزایی و ایجاد بسترهای الزم مهارت

 استفاده از فضای مجازیاصالح فرهنگ  .3

 تربیت افسر جنگ نرم در فضای مجازی  .4

 فضای مجازی های ها در برابر آسیبسازی خانوادهمصون .5

 شکستن حصر تبلیغاتی دشمن در فضای مجازی .6

 هارسانه یهاامی پ مسلح کردن عموم مردم به تفکر انتقادی و بینش نقادانه نسبت به   .7

 یارسانهجهاد تبیین با محوریت سواد  یهاحلقهشناختی و  یهاگعدهایجاد  .8

 

 های فعالیت زمینه

مدرسان عبارت   هایهای انجمنبر اساس اهداف تعیین شده، برخی مصادیق فعالیت

 خواهد بود از: 

 های آموزشی و تبلیغی فعالیت .1

 های علمی، تخصصی و عمومی سخنرانی .أ

 های آموزشی برگزاری کارگاه .ب

 های آموزش مجازی دورهتولید و برگزاری  .ج

 افزایی تربیت مدرس و دانش هایدورهبرگزاری  .د

 رصد و پاسخگویی به مسائل فضای مجازی  .ه
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 های پژوهشی فعالیت  .2

 های  های بنیادی در جهت تبیین مسائل فضای مجازیپژوهش  . أ

 تولید محتوای آموزشی متناسب با اقشار مختلف  . ب

 های تحلیلی و راهبردیتولید گزارش  . ج

 ای های علمی و رسانه نگارش مقاالت و یادداشت  . د

 های عملیاتی فعالیت  .3

 در فضای مجازی  مؤثر های راهبردی و تعریف و اجرای عملیات  . أ

 عملیات در فضای مجازی  برای تربیت افسران جنگ نرم  . ب

 تقویت حضور افندی در فضای مجازی با محوریت جنگ شناختی  . ج

 ای های رسانه فعالیت  .4

و    یارسانه سازی سواد فضای  گفتمانبرای  (  ای )ایجاد سایت، کانال و ...های رسانه استفاده از ظرفیت  . أ

 مجازی فضای 

 فضای مجازی و   یارسانه  هایسازی عملیات جریانبرای  ای های رسانه تشکیل شبکه  . ب

 

 ساختار انجمن 

 شود: سطح تشکیل می  3از  ایمدرسان سواد رسانه  هایانجمن  ستادی ساختار

 ( کشوری ) هسته مدیریتی .1

  دبیر انجمن  است که مدیریت آن به عهده عضو اصلی  ای و چند  برجسته حوزه سواد رسانه   نفر از استادان  3حداقل  این هسته شامل  

تربیت و آموزش سازمان(  مدرسان کشوری  بود  )مسئول معاونت  و    کالن  یهاریزیبرنامه سیاست گذاری، راهبری و  .  خواهد 

 پذیرد.در این هسته صورت می کشوری 

 وظایف هسته مدیریتی:

 های فعالیتی انجمن گیری در خصوص زمینه ها و تصمیم اولویتتعیین  •

 های اصلی تصویب برنامه  •

 اجراییهای سته تبیین شرح وظایف ه •

 برای سطوح باالتر آموزشی  هاانجمن توانمندسازی اعضای  یهابرنامهتدوین  •

 استانی و شهرستانی یهاانجمن پشتیبانی فنی و محتوایی از  •

 متمرکز آموزشی )حضوری و مجازی(  یهادوره برگزاری  •

 ها:سازوکار تصویب برنامه 

در    رأیها بر مبنای مشورت اعضا است و تصویب هر برنامه منوط به کسب بیشترین  گیریدر این هسته تمام تصمیم  -

 تواند در تصمیم شورا اعمال نظر کند.شورای مدیریتی خواهد بود. لیکن در موارد خاص ریاست هسته می 

  توانند یم  هااستاناصلی سطوح مختلف تربیت مدرسان از سوی هسته مدیریت کشوری اجرا خواهد شد و    یهادوره  -

 د.مکمل برگزار کنن  یهادوره توانمندسازی سطوح را به عنوان  یهادوره 

در فصول مختلف سال در سامانه نسرا برگزار و اطالعیه آن    یانوبه مجازی تربیت مدرس ساالنه به صورت    یهادوره  -

 در اختیار همه استانها قرار خواهد گرفت. 

در یک مصاحبه تخصصی در مرکز استان شرکت و جهت بهره مندی از   ستی بای مپذیرفته شدگان در آزمون هر سطح  -

 عضویت در انجمن، نمره الزم برای قبولی در این مصاحبه را کسب کنند.

 از سوی مسئول سازمان فضای مجازی بسیج صادر خواهد شد.  هاانجمن: احکام دبیر و اعضای هسته مدیریت کشوری 1تبصره 

 . شود ی مسطح یک مدرسان نسرا به صورت آموزش مجازی در سامانه آموزش مجازی نسرا برگزار  یهادوره : 2تبصره 

  مدرسان به صورت حضوری و بنا به اقتضائات زمانی و مکانی از سوی هسته کشوری برگزار  3  و   2سطح    یهادوره :  3تبصره  

 خواهد شد. 
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 )استانی( هسته اجرایی .2

  عضو است:  3هسته اجرایی متشکل از 

 هسته اجرایی )مسئول قرارگاه فضای مجازی استان(  ناظر •

 (مسئول معاونت تربیت و آموزش استان)ای استان ی سواد رسانه هاانجمنمدیر  •

 ( یارسانه )مبلغ سواد   تبلیغ و اعزام مدرسکارشناس  •

 اجرایی: شرح وظایف هسته 

 هسته اجرایی:  ناظرشرح وظایف  •

o   و مراکز آموزشی،    مؤسسات با    گیری مدیر انجمنها و دبیران نواحی ارتباطالزم جهت   یهانه ی زمفراهم کردن

 یارسانه فرهنگی و علمی برای ایجاد ظرفیتهای تعاملی برای تدریس مباحث سواد 

o  هاانجمنحسن انجام امور   برایالزم با فرماندهان نواحی  یهایهماهنگانجام 

o  ها انجمن کشوری و استانی در  یهاابالغو  هادستورالعمل نظارت بر حسن اجرای 

 :ی استانهاانجمن شرح وظایف دبیر  •

o  (شهرستانینواحی )  یهاانجمن مدیریت تشکیل 

o مراکز آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و عقد تفاهمنامه های مختلف جهت برگزاری  مؤسساتگیری با  ارتباط ،

 ی ارسانه کالسهای سواد  

o  با هماهنگی رئیس هسته اجرایی  شهرستانی یهاانجمن انتخاب دبیر 

o  ء به اقتضا مدیریت کشوری شرکت در جلسات هسته 

o  تشکیل جلسات هسته اجرایی 

o ها و اعطای مدارک علمیریزی برای تشکیل دوره برنامه 

o  هاابالغ و  هادستورالعمل الزم با هسته کشوری و دریافت و ابالغ به موقع   یهایهماهنگانجام 

o  هاانجمن کمک آموزشی برای توانمندسازی اعضای  یهابرنامهتدوین 

o  ها ت ی مأمورو نظارت بر حسن اجرای  هاانجمنوزانه و هفتگی از گزارش گیری ر 

o  به هسته کشوری  هاانجمن یهاگزارش تدوین و ارسال 

o  در پایان هر سال  هاانجمن تهیه پاورپوینت گزارش عملکرد ساالنه 

o   ،نهادها با  گرفته  تعامالت صورت  راستای    مؤسسات ،  هاارگانپیگیری  در  فرهنگی  و  آموزشی  مراکز  و 

 ی ارسانه سواد   تی مأمور

o  نواحیآموزش حضوری و مجازی سازمان فضای مجازی در ستاد استان و  یهادوره مدیریت برگزاری 

o  مدرسان و خط دهی محتوایی  یهاانجمنراهبری محتوایی اعضای 

o  هسته اجرایی یرأ براساس  ی اشبکه نظارت بر عملکرد مدرسان و برخورد با تخلفات سازمانی و 

 

 استان یارسانه انجمن سواد   اعزام مدیر •

o سازی بین اساتید و مدرسان انجمنشبکه 

o  با مدرسان و رفع مشکالت آنها مؤثرارتباط 

o مؤسسات ها و هماهنگی اعزام مدرس به سازمان 

 از سوی مسئول سازمان فضای مجازی بسیج صادر خواهد شد.  هاانجمن نکته: احکام دبیر و اعضای هسته اجرایی استانی 

 یاه ی ناح یهاانجمن .3

انجمن مدرسان هر ناحیه  هسته اجرایی موظف است زمینه سازی تشکیل انجمن مدرسان در هر یک از نواحی خود را فراهم کند. 

آنها تکمیل و تحویل شده بود. از این پس گروهان های مدرسان در    یهاشناسنامه همان گروهان مدرسان است که تا پیش از این  

در هر شهرستان یک انجمن بیشتر فعالیت نخواهد داشت که و دبیر آن  مدرسان شبکه سازی و شناخته خواهند شد.    یهاانجمنقالب  

ئول نسرای استان منصوب خواهد شد. ذیل دبیر انجمن، دو بخش گروهان مدرسان خواهر و گروهان مدرسان برادر  از سوی مس

 الزم بین دو گروهان از سوی دبیر انجمن صورت خواهد پذیرفت.  یهایهماهنگبه صورت مجزا فعالیت خواهند داشت و 

اهر/برادر باشد و یا به انتخاب دبیر نسرا فردی غیر از این دو  همان فرمانده گروهان مدرسان خو تواندی مدبیر انجمن شهرستان 

 مسئول باشد 
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 ساختار انجمن 
 

 ضوابط عضویت در انجمن مدرسان و احراز عنوان مدرسی

 شرایط عضویت در انجمن مدرسان به شرح ذیل است: 

 های انقالب اسالمیمذهبی و التزام به آرمان-های عمومی اخالقیشایستگی .1

 توانمندی علمی و دانشی و سابقه مطالعات و پژوهش در زمینه سواد فضای مجازیاحراز   .2

 های علمی و عمومیدارای سابقه با احراز مهارت و توانمندی در تدریس و سخنرانی .3

 سازی سواد فضای مجازی انگیزه و تعهد در تبلیغ و گفتمان .4

 ی ارسانهدریافت گواهینامه سطح یک آموزش مدرس سواد  .5

الزم است داوطلبان عضویت در انجمن مدرسان، دوره تربیت مدرس سواد فضای مجازی را بر  که  توضیح این

 طی کنند:  اساس استانداردهای ذیل

 حداقل سطح مخاطب  مجموع ساعات آموزشی نوع دوره  سطح دوره

طالب،   ساعت  6 آموزشی سواد  1سطح مدرسی  دانشجویان، 
التحصیالن  فارغ

 کارشناسی 
 1سطح  قبول شدگان ساعت  16 کارگاهی -آموزشی سواد  2سطح مدرسی 
 2قبول شدگان سطح  ساعت  30 کارگاهی –آموزشی  سواد  3سطح مدرسی 

گذارندن سطوح قبلی الزم و اجباری است.    یارسانهبرای ورود به سطح باالتر آموزش تربیت مدرس سواد  

ای سطوح مختلف جامعه برگزار های عمومی برتواند دوره به فراخور شرایط می  ای انجمن مدرسان سواد رسانه

 کند. 

از سوی مسئول نسرای استان و مسئول قرارگاه فضای مجازی استان    یاهیناح   یهاانجمننکته: احکام دبیران  

 صادر خواهد شد. 

 مقررات 

انجمن مدرسان باید حداقل به صورت ماهی یکبار جلسات حضوری یا مجازی با حضور حداقل دو   ❖

 . کندسوم اعضای انجمن برگزار  

ا  را ب  هارساندبیر انجمن هر ناحیه الزم است با ساماندهی و سازماندهی اعضا، گروهی را در پیام   ❖

و   هاکالسبرگزاری   یالحظه  دهد و به صورت روزانه وحضور تمام اعضای مدرسان ناحیه تشکیل 

 را در این گروه هماهنگ کند.  یارسانهآموزشی و اعزام مدرسان سواد  یهادرخواست

  ی ا رسانهسواد    جهت انتشار روزانه محتواهای   یو محتوای  یکانال آموزشیک    ستیبایمهر انجمن   ❖

در یکی از پیام رسانهای تلگرام، ایتا، روبیکا و یا   )تولیدی ناحیه / استان / کشور یا تولیدات دیگران(

 اینستاگرام داشته باشد. 

  ی هاکمکغیر انتفاعی و غیر دولتی است و برای دریافت هدایا و    یامجموعه  ی ارسانهانجمن سواد   ❖

استان عمل    یا رسانهو نهادها و غیره مختار و متناسب با تصمیمات انجمن سواد    هاسازمان و    هاارگان

 . کندی م

 یهادوره بنابر اجرای فریضه جهاد تبیین خود را مقید به برگزاری    یا رسانهاعضای انجمن سواد   ❖

اجتماعی   یهاتی ظرفو از تمام    دانند یمحضوری و مجازی    یهاصورتبه    یارسانهآموزشی سواد  

د  ن انقالب اسالمی برای حضور در بین مردم استفاده خواه  یهاارزشو فرهنگی مجاز و مطابق با  

 کرد.

یکبار از سوی مسئول انجمنهای مدرسان    ماه   3فعالیت اعضای شبکه مدرسان باید به صورت حداقل   ❖

   متخلف از شبکه حذف شوند. انا  یاح در استان ارزیابی و مدرسان غیرفعال یا 

 طرح انجمن های سواد رسانه ای 


