
كارگاه های آموزشی

زمان سالن برگزاریارائه كنندهرئیس كارگاهعنوان كارگاه آموزشی
شركت كنندگانارائه

1

تعیین و معرفی معیارهای 
 سنجش کیفیت

 سایت های دستگاه های 
فرهنگی

آقای دباغدكتر مقدسی

 سالن
  شماره یک)1(

B2 طبقه 
ظرفیت 66 نفر

 ساعت
12-10

مرکز اسناد انقالب اسالمی	 
 مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم 	 

اسالمی
 شورای عالی انقالب فرهنگی	 

2
نقش مسجد در ارتقاء 

 حجه االسالمدكتر ناظمیکارکردهای فرهنگی جامعه
 الهیاری

  سالن
    شماره دو)2(

B2طبقه
ظرفیت 66 نفر

 ساعت
12-10

مرکز رسیدگی به امور مساجد	 
ستاد اقامه نماز سازمان	 
اوقاف و امور خیریه	 
نمایندگی مقام معظم رهبری 	 

در دانشگاه ها

3
نقش جلوه های ویژه 

 در ارتقای
 کیفیت فعالیت های  هنری

دكتر 
حسن خجسته

آقای
  کریمیان فخار

  سالن
    شماره  سه)3(

B2طبقه
ظرفیت 66 نفر

 ساعت
12-10

حوزه هنری	 
نمایندگی ولی فقیه در انجمن 	 

اسالمی دانش آموزان
سازمان صدا و سیما	 

4

پیوست فرهنگی و جایگاه 
 آن در طرح های

 اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی

دکتر مددیدكتر پیروزمند

سالن
شماره چهار )4 (

B2 طبقه
ظرفیت 100 نفر

 ساعت
12-10

سازمان تبلیغات اسالمی، 	 
سازمان فرهنگ و ارتباطات 	 

اسالمی

5
نظام نوآوری در تولید 

آقایدكتر ملکی تبارمحصوالت فرهنگی
قاضی نوری

سالن
شماره شش )6( 

B1 طبقه
ظرفیت 66 نفر

 ساعت
12-10

آستان قدس رضوی	 
 موسسه امام خمینی قم	 
 مؤسسه پژوهشگاه فرهنگ و 	 

اندیشه اسالمی

6
نقش خالقیت در 

تولیدات و محصوالت 
فرهنگی

آقای نخ چیآقای گلشناس

سالن
شماره  هفت)7( 

B1 طبقه
ظرفیت 66 نفر

 ساعت
12-10

سازمان تبلیغات اسالمی	 
 دفتر تبلیغات اسالمی 	 
حوزه علمیه قم	 
پژوهشکده باقر العلوم)ع(	 

7

جایگاه مهندسی کاال و 
 محصوالت فرهنگی 
در نقشه مهندسی 

فرهنگی کشور

آقای اسحاقیدكتر كمالی

سالن
شماره  هشت )8( 

B1 طبقه
ظرفیت 66 نفر

 ساعت
12-10

دانشگاه عالی دفاع 	 
سازمان فرهنگی هنری 	 

شهرداری تهران
صدا و سیما 	 
 شورای عالی انقالب فرهنگی	 

میهمان گرامی
ضمن عرض سالم و خیر مقدم، برنامه تفضیلی سومین همایش ملی و دومین جشنواره 
ارتق���ای كیفیت آث���ار، فعالیت ها و محصوالت فرهنگی، جهت بهره ب���رداری تقدیم حضور 
می شود. مستدعی است به توضیحات ارائه شده در انتهای جدول ها توجه بفرمایید.

روز سه شنبه 5خردادماه 1394 ساعت 12-10

 توضیحات:
1. حض���ور عالقه من���دان در پنل ه���ای تخصصی، آزاد و به انتخاب خود اس���ت و نیز اس���امی دس���تگاه های ذکر ش���ده برای 

کارگاه ها صرفا پیشنهادی است.
2. نمایشگاه در حاشیه سالن اصلی و در روز دوشنبه 4 خردادماه از ساعت 8تا 20و سه شنبه 5 خرداد ماه از ساعت 9 

تا 19برای بازدید، دایر خواهد بود.



پنل های تخصصی همایش شماره )1(

زماندستگاه های مشارکت کنندهسالن برگزاریارائه کننده عنوان مقالهرئیس پنل

1

ی  قمی
ن بلخار

س
 دكتر ح

شناس���ایی نظ���ام مس���ائل کیفیت در 
مس���اجد و معرفی ابزاره���ای مدیریت 

اثر بخش
دکتر  روح اهلل  رازینی

 سالن
  شماره یک)1(

B2 طبقه 
ظرفیت 66 نفر

دانشگاه عالی دفاع	 
سازمان فرهنگی هنری 	 

شهرداری تهران
صدا و سیما	 
شورای عالی انقالب فرهنگی	 
سازمان تبلیغات اسالمی	 
 دفتر تبلیغات اسالمی	 

حوزه علمیه قم
پژوهشکده باقر العلوم)ع(	 

15:20-15

الزام���ات طراحی نظ���ام ارتقای کیفیت 2
15:30-15:50دکتر محمد رضا باقریفعالیت ها و محصوالت

کیفی���ت در فرهنگ اس���المی )مبانی و 3
16- 16:20دکتر عبدالقادر پریزمبادی(

4

تحلی���ل نق���ش کتابخوان���ی در جه���ان 
فرهنگ و نقش���ه راه ارتق���اء »فرهنگ 
مطالع���ه مفی���د« ب���ه عن���وان فعالیت 

فرهنگی استراتژیك

16:30-16:50بهروز واعظی

پنل های تخصصی همایش شماره )2(

زماندستگاه های مشارکت کنندهسالن برگزاریارائه کننده عنوان مقالهرئیس پنل

1

سته
ن  خج

س
 دكتر ح

طراح���ی و کارب���رد عناص���ر تصوی���ری، 
در برنامه  ه���ای تلویزیون���ی کودک با 

رویکرد آموزشی
دکتر ابوالحسن قاسمی

 سالن
  شماره  چهار )4(

 B2 طبقه
ظرفیت 100 نفر

آستان قدس رضوی	 
مؤسسه امام خمینی قم	 
مؤسسه پژوهشگاه فرهنگ 	 

و اندیشه اسالمی
ارتباطات 	  و   سازمان فرهنگ 

اسالمی

15:20-15

تدوی���ن راهبره���ای برتر برای ش���بکه 2
15:30-15:50سید مرتضی موسویانمستند سیمای جمهوری اسالمی ایران

3
بازمهندسی برنامه های گفت وگومحور 
رادی���و ج���وان ب���ر مبن���ای »مدیریت و 

هدایت افکار عمومی«
16-16:20محمدرضا مانی فر

4
ت����دوی����ن راه�����ب�����رده�����ای م��ط��ل��وب 
کودک  پویانمایی  تولید  مدیریت 
برای سیمای جمهوری اسالمی ایران

16:30-16:50دکتر محمود اربابی

پنل های تخصصی همایش شماره )3( 
زماندستگاه های مشارکت کنندهسالن برگزاریارائه کننده عنوان مقالهرئیس پنل

1

دكتر  مجید  ملکی تبار

TQMفراگیر کیفیت  مدیریت  بررسی 
در کتابخانه های مناطق چهارده گانه 
ارائ��ه الگوی  آزاد اسالمی و  دانشگاه 

پیشنهادی مناسب

دکتر  علیرضا ناصری

 سالن 
 شماره پنج )5(

 B2 طبقه
 ظرفیت 100 نفر

حوزه هنری	 
تاری���خ 	  مطالع���ات  مؤسس���ه   

معاصر ایران
 پ���ژوه���ش���گ���اه ف���ره���ن���گ و 	 

اندیشه اسالمی
 نمایندگی ولی فقیه در انجمن 	 

اسالمی دانش آموزان
 سازمان صدا و سیما	 

15:20-15

2
و  ه���ا  آس���یب  تحلی���ل  و  بررس���ی 
چالش ه���ای ف���را روی ارتق���اء کیفی���ت  

فعالیت ها و محصوالت فرهنگی
15:30-15:50دکتر محمدرضا سلطانی

3
جایگاه مدیریت پژوهش���ی در ارتقای 
کیفیت پژوهش با  تأکید بر پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی
16-16:20دکتر حکمت نیا

ارزیاب���ی متوازن فعالیتهای فرهنگی با 4
16:30-16:50میثم غفاریبهره گیری از رویکرد سیستمی

روز دوشنبه 4خردادماه 1394 ساعت 15-16:50روز دوشنبه 4خردادماه 1394 ساعت 16:50-15
پنل های تخصصی همایش شماره )4( 

زماندستگاه های مشارکت کنندهسالن برگزاریارائه کننده عنوان مقالهرئیس پنل

1

دكتر مقدسی

مدل  از  گیری  بهره  چگونگی  تحلیل 
کیفیت  ارت��ق��اء  در  جهادی  مدیریت 

فعالیت ها و محصوالت فرهنگی
خانم شهرزاد بخشایش

  سالن
    (شماره  دو)2

B2 طبقه
ظرفیت 66 نفر

آستان قدس رضوی	 
موسسه امام خمینی قم	 
مؤسسه پژوهشگاه فرهنگ 	 

و اندیشه اسالمی 
سازمان تبلیغات اسالمی	 
ارتباطات 	  و  فرهنگ  سازمان 

اسالمی 
مرکز اسناد انقالب اسالمی 	 
مرکز تحقیقات کامپیوتری	 
علوم اسالمی	 
 شورای عالی انقالب فرهنگی	 

15:20-15

2
ع��م��ل��ک��رد  ای  ب���رن���ام���ه  ارزی������اب������ی 
ارتقای  الزمه  فرهنگی  دستگاه های 

کیفیت 
15:30-15:50دکتر محمدحسین رستگاری

3
ب���ررس���ی ج���اذب���ۀ رف����ت����اری اه��ال��ی 
و  کودکان  حفظ  و  جذب  در  مسجد 

نوجوانان
16-16:20آقای نعیمی

4
ت���ح���ل���ی���ل���ی ب�����ر ع�����وام�����ل م����وث����ر ب��ر 
در  م��ح��ص��والت  و  خ��دم��ات  کیفیت 

سازمان های فرهنگی کشور
16:30-16:50دکتروحید خاشعی

پنل های تخصصی همایش شماره )5( 

زماندستگاه های مشارکت کنندهسالن برگزاریارائه کننده عنوان مقالهرئیس پنل

1

دكتر  میرعبداللهی

م��ط��ال��ع��ه، ش��ن��اس��ای��ی و ت��ح��ل��ی��ل و 
بر  ه��ن��ری  تکنیکی-  ع��وام��ل  معرفی 

ارتقای کیفیت انیمیشن  ایران
ناصر گل محمدی

 سالن 
شماره سه)3(

B2طبقه
ظرفیت 66 نفر

بنیاد شهید	 
حج 	  در  فقیه  ول��ی  نمایندگی 

و  زیارت
و 	  انسانی  علوم  پژوهشگاه 

اسالمی
مطالعات تاریخ معاصر ایران	 
حوزه هنری	 
نمایندگی ولی فقیه در انجمن 	 

اسالمی دانش آموزان

15:20-15

2
ت��ول��ی��د  در  ک��ی��ف��ی��ت  ه�����ای  م���ول���ف���ه 
اطلس های دینی  با تأکید بر معرفی 

اطلس رضوی
15:30-15:50دکتر امیر سلمانی رحیمی

اینترنتی 3 بازاریابی  استراتژی  بررسی 
16-16:20 مهدی تقی نژادمحصوالت فرهنگی

4
کشورها  ت��ج��ارب  تطبیقی  م��ط��ال��ع��ه 
و  فعالیت ها  کیفیت  ارتقاء  پیرامون 

محصوالت فرهنگی
16:30-16:50امیر دبیری مهر

 كارگاه های آموزشی

شرکت کنندگانزمان ارائهسالن برگزاریارائه کنندهرئیس کارگاهعنوان کارگاه آموزشی

1
 مبانی ارتقای ادبیات و هنر 

انقالب اسالمی
دکتر 

آقای ترکیمیرعبداللهی
 شماره  شش )6(

B1 طبقه
ظرفیت 66 نفر

 ساعت
16:50-15:30

به انتخاب 
دستگاه ها

2
بررسی فرآیند 

تولیدمحصوالت فرهنگی با 
نگاه تولیدی

احمد صادقیعلیرضا الور
 شماره  هفت)7(

B1 طبقه
ظرفیت 66 نفر

 ساعت
16:50-15:30

به انتخاب 
دستگاه ها

3
ارتقای کیفیت با ابزارهای 

 دکتر مهدی نیک نامدکتر بهنیافرنوین پژوهشی 
امیر حسین رجب زاده

 شماره  هشت )8(
B1 طبقه

ظرفیت 66 نفر

 ساعت
16:50-15:30

به انتخاب 
دستگاه ها



ارتق���ای كمی و كیف���ی مصرف و تولید محصوالت و كااله���ای  فرهنگی جز با 
سیاس���ت گذاری های درس���ت و اقدام پیگیر و مس���تمر و به صحنه آوردن 
همه ظرفیت های ملی این عرصه ممکن نخواهد شد. باز مهندسی ساختار 
فعالیت ه���ای مدیریت های فرهنگی با چنی���ن رویکردی الزمه موفقیت در 

این آوردگاه تاریخی فرهنگی است. 

مقام معظم رهبری  )مدظله العالی(
١٣93/07/2٧ 



کیفیت  که “س���ومین همایش  ملی  و دومین جش���نواره ارتقاء  خداوند س���بحان را سپاس���گزاریم 
آث���ار، محص���والت و فعالیت های فرهنگی” در چه���ارم و پنجم خرداد م���اه 1394، با همکاری 22 
دس���تگاه فرهنگی، با موفقیت برگزار شد. در این همایش، شرکت  کنندگان، ضمن تأیید ضرورت 
کیفیت آثار، محصوالت و  همکاری هر چه بیشتر دستگاه های فرهنگی برای هم افزایی در ارتقاء 

کید قرار دادند: فعالیت های فرهنگی، نکات زیر را مورد تأ
کیفی���ت مطل���وب محص���والت فرهنگ���ی، نیازمن���د تالش���ی منس���جم، هدفمند و  دس���تیابی ب���ه 
هماهنگ است. با وجود نقش آفرینان متعدد در حوزه فرهنگ، لزوم حرکتی یکپارچه میان این 

گیرد. نقش آفرینان باید مورد توجه جدی دستگاه ها، قرار 
کالن فرهنگی، حرکت  ب���ا توجه به ماهیت فرهنگ و نیز با توجه به ماهیت معم���اری نظام های 
گام  کیفیت مطلوب محصوالت فرهنگی، نمی تواند ب���ه صورت دفعی و در یك  به س���مت تحقق 
گیرد؛ بلک���ه الزم اس���ت در یک حرکت تکامل���ی تدریجی، توس���عه یابد تا ب���ا برنامه ریزی  ص���ورت 
هوشمندانه، در هر مرحله، سطح دقیق تری از مسیر حرکت مشخص و اقدامات الزم برای تحقق 

گیرد. کشور انجام  آن در 
آموزه های دین مبین اسالم، دستیابی به جامعه ای با فرهنگ مطلوب را به عنوان یك آرمان و 
مقصد، نه تنها امکان پذیر می داند، بلکه تالش برای تحقق آن را ضروری می شمارد. بنابر این، 
که باید  کیفیت محصوالت فرهنگی اس���ت  یکی از ابعاد اساس���ی فرهنگ مطلوب، ارتقاء و تعالی 

گیرد. مورد توجه جدی دستگاه های ذیربط، قرار 
کیفیت آثار، محص���والت و  فعالیت های فرهنگی و  تهی���ه و تدوین نقش���ه راه و طرح جامع ارتقاء 
که  اب���الغ آن به تمامی دس���تگاه های فرهنگ���ی، از جمله پیش نیازها و اولویت های اصلی اس���ت 

ضروری دارد، در جهت تدوین آن، اقدام عاجل به عمل آید.
دستگاه های فرهنگی، اهتمام به تحقق خواسته ها و مطالبات مقام معظم رهبری به خصوص 
کیفی سازی آثار و محصوالت فرهنگی را وظیفه خود دانسته و پیگیری جدی این مهم را  رویکرد 

در باالترین سطح دنبال نمایند.
دس���تگاه های فرهنگی، نسبت به تدوین سیاس���ت ها، راهبردها و برنامه های ی الزم در جهت 
کیفیت آثار، محصوالت و  فعالیت های فرهنگی در سطح دستگاه های متبوع خود اقدام  ارتقاء 

نمایند. 
با توجه به نقش و تاثیر آثار و محصوالت فرهنگی در سازندگی فکر و روح افراد جامعه، توسعه این 

گیرد. کید قرار  کشور به عنوان یك ضرورت مورد تأ کالن  رویکرد در سطح 
با عنایت به نقش مهم دستگاه های فرهنگی در عرصه تولید و توزیع محصوالت فرهنگی فاخر، 

گردد. مفید و اثرگذار، در راستای تحقق این هدف اقدامات الزم مبذول 
کیفیت آثار، محصوالت  پیش بینی الزامات الزم به منظور طراحی و انتشار نشریه تخصصی ارتقاء 

گیرد.  و  فعالیت های فرهنگی، در دبیرخانه، صورت 
کیفیت آثار، محصوالت فرهنگی و بستر سازی برای دستیابی به تولید  آسیب شناسی موانع ارتقاء 
محصوالت فاخر و مفید در سطح کشور، از جمله موضوعات مهمی می باشد که الزم است، مطالعه 

گیرد.  کار قرار  و پژوهش ویژه پیرامون این موضوع در سطح دستگاه های فرهنگی، در دستور 
کز علمی، دانش���گاه ها،  از ظرفی���ت  ها، تجربیات و دس���تاوردهای پروژه  های علمی � تحقیقاتی مرا
ح���وزه ه���ای علمیه، به ویژه دس���تگاه های فرهنگی تحت پوش���ش دفتر مقام معظ���م رهبری، در 

کثری شود. کیفیت آثار، محصوالت و فعالیت های فرهنگی، استفاده حدا زمینه ارتقاء 
کیفیت آثار، محصوالت و  از تجربیات سازمان ها و نهادهای فرهنگی ملی و فراملی در جهت ارتقاء 

فعالیت های فرهنگی و برگزاری جشنواره های فرهنگی، استفاده مطلوب شود.
تداوم برگزاری برنامه ریزی ش���ده، دقیق و هدفمند این همایش ها و جشنواره ها، می تواند منجر 
کیف���ی فعالیت های فرهنگ���ی و تولید محصوالت فرهنگی هن���ری فاخر و مفید  کمی و  به توس���عه 

گردد؛ الزم است تا دبیرخانه دائمی همایش بر این مهم اهتمام ورزد. 
کیفیت آث���ار، محص���والت و فعالیت های  بح���ث، تب���ادل نظ���ر و مفاهمه پیرام���ون موضوع ارتق���اء 
کشور، می توانند منشاء تولد افکار و راهکارهای  فرهنگی در حوزه ها و جوامع علمی و دانشگاهی 
گردد؛ بنابراین توس���عه فعالیت های دبیرخانه برای اس���تفاده از این فرصت، باید در دستور  بدیع 

گیرد.  کار قرار 
کیفیت آث���ار، محصوالت و فعالیت های فرهنگی سلس���له نشس���ت های  دبیرخان���ه دائمی ارتق���اء 
تخصصی، با موضوعات مرتبط با ماموریت دستگاه های فرهنگی و با حضور اندیشمندان و صاحب 
نظران دانشگاه ها، حوزه های علمیه و دستگاه های فرهنگی، را در سطح دستگاه ها، برگزار نماید. 
کمیت���ه های علم���ی در حوزه های تخصصی دس���تگاه های فرهنگی، ب���ه منظور بحث و  تش���کیل 
کیفیت محصوالت فرهنگی هر دس���تگاه، دارای فواید و ثمرات متعدد  تبادل نظر در زمینه ارتقاء 

که دبیرخانه بر این مهم الزم است اهتمام ورزد.  خواهد بود 
مشارکت هر چه بیشتر و بهتر آحاد جامعه و استفاده از همه ظرفیت های نخبگان فرهنگی هنری 

کشور در راستای پیشبرد اهداف دبیرخانه، در همایش های بعدی، مطمح نظر قرار گیرد. 

و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمین
دبیرخانه برگزاری سومین همایش ملی و دومین جشنواره

ارتقاء كیفیت آثار، محصوالت و فعالیت های فرهنگی

بیانیه اختتامیه
س���وم���ی���ن ه���م���ای���ش  م���ل���ی  و دوم����ی����ن ج���ش���ن���واره
 ارتقاء كیفیت آثار، محصوالت و فعالیت های فرهنگی


