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ّای علویِ خَاّزاى،  یثاًی اس حَسُّای هزدهی در پشت تا تَجِ تِ اّویت ٍیژُ خیزیي ٍ کوک

رٍاتط عوَهی در تزگشاری کل  ّوشهاى تا هطزح شذى تزگشاری ّوایش خیزیي، اقذاهات ادارُ

 ّای فزاٍاًی در ایي سهیٌِ اًجام پذیزفت. تز ایي ّوایش آغاس شذ ٍ فعالیت ّزچِ تاشکَُ

 

 :ای رساًِ رساًی اطالع -1

ثب تَجِ ثِ لزٍم اطالع ػوَم ثِ ٍیژُ هسئَالى ًسجت ثهِ ثگزهزا ا ایهي ّوهبین ٍ ًنهز اًؼ هب        

 ثِ ایي ّوبین اًجبم شذ.  سبًی د  سطح ٍسنغ ًسجت اا هٌبست آى، اطالع  سبًِ

 

 تزگشاری ًشست خثزی: -

ایي ًشسهت  ّبا هختلف اًجبم شذ ٍ  ثِ هٌظَ  ثگززا ا ایي ًشست، پنبهک ٍ ایونل ثِ  سبًِ

ًفگ از خجگًگهب اى ٍ ثهب ورهَ  جٌهبة      83هبُ ثب شگکت  ثْوي 11د  آستبًِ دِّ فجگ د   ٍز 

آقهبا ثَ ثهَ  ههذیگػبهل جبهؼهِ      آقبا ػجذاللْی هؼبٍى هحتگم ادا ا هبلی هگکز ٍ ًنز جٌهبة 

 دٍست تْگاى ثگززا  شذ. خنگیي د  سبختوبى وجت
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 رساًی هقذهاتی تزگشاری ّوایش خیزیي اطالع -

      ِ ّهبا   پس از ثگززا ا ًشست خجگا، اخجهب  هدهذهبتی ثگزهزا ا ّوهبین خنهگیي د   سهبً

ّبا زیهگ   زگٍُ سبًی ایي ّوبین ثِ  اطالعٍ ایونل ػالٍُ ثگ ایي پنبهک  هختلف هٌؼ س شذ.

 ا سبل شذ:

 خجگًگب اى ٍ اصحبة  سبًِ 

 هذیگاى وَزٍا

 اػربا جبهؼِ هذ سني

 ًوبیٌذزبى هجلس

 ّبا ػلونِ خَاّگاى هذیگاى ٍ هؼبًٍبى استبًی وَزُ

 هذیگاى ٍ هؼبًٍبى هگکز
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 استبًی هگکز قن  شج ِ ٍ ّبا سگاسگا  ادیَ ٍ تلَیزیَى شج ِّوبٌّگی پخن تنز  د    -

 

 ّای اًعکاس رادیَیی ٍ تلَیشیًَی ّواٌّگی -

ّهبا ایهي    ػالٍُ ثگ ثگززا ا ًشست خجگا، ثِ هٌظَ  تْنهِ زهزا و ٍ پخهن سهخٌگاًی    

ّبا هتؼذدا اًجبم شذ از  ًگب ا ّبا  ادیَیی ٍ تلَیزیًَی، توب  ٍ ًبهِ ّوبین د  شج ِ

 جولِ ا تجبط ثب:

o خبًن دکتگ آثگٍاًی -هؼبٍى صذاا سبزهبى صذا ٍ سنوب 

o آقبا دکتگ صبلحی -هذیگ  ادیَ قگآى 

o آقبا دکتگ پَ وسني -هدبم سبزهبى صذا ٍ سنوب قبئن 

o آقبا دکتگ پَ وسني -هذیگ شج ِ چْب  سنوب 

o آقبا هحوذزادُ -هذیگ شج ِ قگآى سنوب 

o آقبا سنذهْذا -هذیگ خجگززا ا صذا ٍ سنوب 

o آقبا ٍثَقی -هذیگکل پخن اخجب  سنوب 

o آقبا ثَالی -هذیگ شج ِ خجگ 
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o آقبا اهبهی - ادیَ هؼب ف 

 حضَر اصحاب رساًِ در ّوایش -

اًجبم شهذُ، خجگًگهب اى، ػ بسهبى ٍ ترهَیگثگدا اى فگاٍاًهی ثهِ هٌظهَ           سبًی ثب تَجِ ثِ اطالع

 اًؼ ب  هٌبست ّوبین د  آى ورَ  یبفتٌذ از جولِ:

o تنن ترَیگثگدا ا شج ِ چْب  سنوب 

o تنن خجگا شج ِ خجگ سنوب 

o ًِسنوب اا شج ِ قگآى تنن  سب 

o تنن خجگا خجگززا ا صذا ٍ سنوب 

o ًِاا شج ِ افق سنوب تنن  سب 

o ًِاا  ادیَ فگٌّگ تنن  سب 

o ًِاا  ادیَ هؼب ف تنن  سب 

o ًِّبا ایٌتگًتی خجگًگب اى  سب 

o ًِّبا هختلف ػ بسبى  سب 
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 ای ّوایش: اًعکاس رساًِ -

ّهبا   اخجهب  ٍ زهزا و  ػ بسبى ٍ ترَیگثگدا اى د  ّوبین خنگیي،   پنگٍ ورَ  خجگًگب اى،

 ّبا هختلف از ایي ّوبین هٌتشگ شذ. هتؼذدا د   سبًِ

 زفتگَ ثب آقبا ػجذاللْی -خجگ  ادیَ فگٌّگ

 ززا و  ادیَ هؼب ف

 هگکز خجگ  ادیَ -زفتگَ ثب آقبا فبضلی

 پخن ززا و ٍیژُ د  شج ِ افق

 آقبا ػجذاللْی -شج ِ قگآى 11ا تجبط زًذُ ثب خجگ سبػت 
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  اجزایی:اهَر  -2

ّبا ػلونهِ   ّب ٍ اقذاهبت ثبال، ثِ هٌظَ  ثگززا ا ثبش َُ ّوبین خنگیي وَزُ ػالٍُ ثگ ّوبٌّگی

 ّبا هتٌَػی اًجبم شذ. خَاّگاى، فؼبلنت

 ّوکاری در تْیِ کتاب ٍیژُ ّوایش خیزیي -

ّبا هذا   ػلونهِ خهَاّگاى    ثب تَجِ ثِ ٍجَد آ شنَ غٌی از تربٍیگ ٍ اطالػبت فؼبلنت

ِ  پگٍژُثِ ٍیژُ  پهگٍژُ جذیذاالوهذا     91اا از ترهبٍیگ وهذٍد    ّبا سبختوبًی، هجوَػه

هذا   ػلونِ خَاّگاى ثِ ّوگاُ اطالػبت آًْب ثِ هٌظَ  اًتشب  د  ٍیژُ ّوهبین خنهگیي   

 ا ائِ شذ.

اا ثِ هذا   ػلونِ خَاّگاى زهنٌِ ّو ب ا د  زهنٌِ تْنِ  ػالٍُ ثگ ایي ثب ا سبل ثخشٌبهِ

 َسسبى ٍ خنگیي د  تْنِ ایي کتبة فگاّن آهذ.هربوجِ ثب هذیگاى، ه
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 اجزای اهَر تشزیفات ّوایش -

ّهبا ػلونهِ    ّبا هختلف د  ّوبین تجلنل از خنگیي وهَزُ  ثب تَجِ ثِ ورَ  شخرنت

 کل اجگا شذ. تشگیفبت ایي هگاسن از سَا ّو ب اى ایي ادا ُخَاّگاى 

 

 

 

 

 

 

 هَ د 01 پیگیزی، چاج ٍ ًصة تیلثَرد در سطح شْز: -

 

 

 

 

 تصَیزتزداری هزاسن -

کل  ٍاثط  ثِ هٌظَ  ثجت هٌبست ایي هگاسن هْن، ترَیگثگدا ا آى از سَا ّو ب اى ادا ُ

 دٍ ثني ترَیگثگدا ا اًجبم شذ. 9ػوَهی ثب 
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 ّا هصاحثِ تا شخصیت -

ّبا هختلف د  ایي ّوهبین، ّو هب اى    ثگدا ا از فگصت ورَ  شخرنت ثِ هٌظَ  ثْگُ

ّبا کشَ ا ٍ هذیگاى ههذا   ػلونهِ    ًفگ از شخرنت 81کل هربوجِ ثب وذٍد  ایي ادا ُ

 وبضگ د  هگاسن  ا ثِ صَ ت ترَیگا اًجبم دادًذ.
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 تزپایی ًوایشگاُ -

ّبا ػلونهِ   ّب ٍ دستبٍ دّبا وَزُ ًوبیشگبّی از فؼبلنتد  وبشنِ ثگززا ا ایي ّوبین 

 خَاّگاى ثگپب شذ.

o هگثغ هتگ 171 از ػول گد وَزُ ّبا ػلونِ خَاّگاى: ًرت ثٌگ 

o هَ د 11  :هگاجغ تبثلَ اجبزات 

o هَ د 11: اهلل شگػی ورگت آیت تربٍیگ 

o هَ د 11: اهلل شگػی ّبا هختلف د  هَ د آیت ا سخٌبى شخرنتّب ًَشتِ ػ س 

o هَ د 11: ػوگاًی ّبا پگٍژُ هؼگفی 

o هَ د 11:  ٍایبت ٍ اوبدیث استٌذّبا 

o هَ د 11: خَاّگاى ػلونِ ّبا وَزُ هَ د د  هؼظن تدلنذ هگاجغ سخٌبى استٌذّبا 
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آ ایهی ٍ   : پنگنگا تْنهِ زهل ٍ هلزٍههبت زهل    ساسی سي ٍ هحل تزگشاری ّوایش آهادُ -

 چنذهبى سي

ًبههِ   وهبٍا ٍیهژُ  ثسهتِ   911ثِ تؼذاد وهذٍدا   تثلیغاتیّای  تستِ تَسیعساسی ٍ  آهادُ -

 ًبهِ هؼگفی هگکز، ثگٍشَ  پذیگو، کتبثچِ فدنِ اًدالثی اهلل شگػی، ٍیژُ آیت

 

 

 

 

 

 

 اهلل شزعی در ّوایش ای آیت دقیقِ 11ای ٍ  فیلن چْار دقیقِتَلیذ ٍ پخش دٍ  -

 


