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  مقدمه

و تحکیم  در راستای ترویج سبک زندگی اسالمی و علوم و معارف رضوی ها برای گسترش و ترویج ارزش

با همکاری  ،و دختران جامعه زنانو کاهش آن در بین  اجتماعی یهاآسیبو پیشگیری از گسترش خانواده 

 د.گردایجاد میهای فرهنگی فرهنگی خادمان رضوی در ذیل قرارگاه کانونآستان قدس رضوی، 

ابراز ارادت و اخالص به پیشگاه موالی خود، نمایند ضمن می که در این طرح شرکت مبلغخواهران اساتید و 

علی  امامجال خواهند داد و گل واژه های توحیدی را در کالم شکوهمند  امام همامآن  دل را به صفای حرم

 هستی بخش، هایی برای رضای خالقگام ،در احیاء امر آل اهلل و ( جستجو خواهند نمودبن موسی الرضا )ع

 ،ولی نعمت خود عنایت بندگانش خواهند کوشید، بدان امید که مشمول بین برخواهند داشت و به روشنگری 

ی دین به ساحت قدسی قرار گیرند تا گستره مهرورزی در ادا (الرضا )ع علی بن موسی حضرت ابوالحسن

 ( افزونتر و درک فضایل و کرامات هستی بخش رضوی تعالی و کمال یابد.اهل بیت )ع

رضوی و  اسالمیای هآموزهاساس بر  ان ترویج سبک زندگی اسالمی و تربیت فرزند حوزه علمیه خواهران

 ایجادرضوی خادمان  کانون فرهنگیهر مدرسه یک در بر این اساس  .داده است ررا در دستور کار خود قرا

خادمان مبلغان و  عنوان های علمیه بهو دانش آموختگان حوزه اساتیدخواهد نمود. در این طرح جمعی از 

در یک مرکز تبلیغی)مانند مسجد،  های آموزشی،پس از گذراندن دورهرضوی انتخاب خواهند شد و فرهنگ

در خصوص به صورت هفتگی ، صدا و سیما و ...( حسینیه، مجالس خانگی بقاع متبرکه و امام زادگان درسه،م

، فعالیت فرهنگی و تبلیغی در خانواده سبک زندگی اسالمیبه ویژه زندگی و سیره امام رضا )علیه السالم( و 

نماید، در ت، فعالیت های فرهنگی و تبلیغی که آستان قدس رضوی طراحی میخواهند نمود و در دهه کرام

 شهرستان و محدوده مدارس علمیه خود، اجرا خواهند نمود.

الم( مراسم )علیه الس امام رضاشهادت  والدت آن امام همام مجالس جشن و شادی و در ایامهمچنین در ایام 

خواهند یافت و به زائران  تشرفرضوی در حرم شریف  چند روز را در سالو سوگواری برگزار نموده 

 خدمات فرهنگی ارائه خواهند نمود. رضوی

 

 اهداف
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 خواهر؛های تبلیغی مبلغان هدایت، راهبری و جهت دهی به فعالیت -1

 ؛هاو خانواده دختران دانش آموختگان، زنان،طالب، بین در تبلیغ فرهنگ رضوی  -2

 ؛و رضوی اسالمی هایتحکیم خانواده با تکیه بر آموزه ترویج سبک زندگی اسالمی و -3

و انس و ارتباط قلبی  عارف و سیره امام رضا )ع(به آشنایی با علوم، م رغیب و تشویق اقشار مختلفت -4

 های رضوی.و عمل به آموزهحضرت آن با 

 

 هابرنامه
 ؛در قالب کانون خادمان رضویمند شناسایی و ساماندهی طالب عالقه .1

 برنامه ریزی و تهیه محتوا و متون آموزشی؛ .2

 های الزم به اعضای کانون؛ارائه آموزش .3

 ؛های مشخصآستان قدس رضوی در دوره در حضور اعضای کانون .4

 ؛برگزاری جلسات مناسبتی در ایام والدت و شهادت .5

 های فرهنگی تبلیغی رضوی؛در زمینه فعالیت مبلغانفراهم سازی بکارگیری  .6

جلسات خانگی، اماکن مذهبی، مساجد، در  دانش آموختگان فعالیت های فرهنگی تبلیغی اساتید و .7

 های فرهنگی تبلیغی رضوی؛جهت فعالیت و ...؛ هاآموزش و پرورش و دانشگاه

 ای؛رسانه های مجازی، مکتوب ودر شیوهرضوی تبلیغی فرهنگی های فعالیت .8

 انتظارات
 انتظارات کمی:

 ؛علمیه ارسمد ون فرهنگی خادمان رضوی در کلیهکان ایجاد 

  ؛اساتید، دانش آموختگان و کارکنانافزایش تعداد اعضای کانون از 

 های فرهنگی تبلیغی رضوی.افزایش برقراری پیوند مدارس با اماکن و نهادهای مرتبط با فعالیت 

 انتظارات کیفی:

  طالب، ، دانش آموختگان ،اساتیدهای رضوی نگرش، دانش و گرایش آموزه سطح بینش،ارتقاء

 ؛زنان و دختران جامعه عمومی و مخاطبان آنان کارکنان و خانواده

  رضوی؛و دانش آموختگان در ترویج علوم و معارف  اساتیدافزایش سطح توانمندی 

 زنانکودکان، دختران نوجوان و جوان و در سطح  رضویهای سازی و کاربست آموزهنهادینه 

 .جامعه

 

 مخاطبان
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 و زنان جوان، و نوجوان دختران کودکان،،کارکنانطالب،  آموختگان، دانش ،اساتید طرح این مخاطبان

 .دنباشمی هاخانواده

 ارکان

و کانون ها ، قرارگاه فرهنگی قرآن و عترت استان قرارگاه فرهنگی قرآن و عترت مرکزاین طرح شامل  ارکان

 است. ارس علمیهمد خادمان رضویفرهنگی 

 

 

سازمان فرهنگی »ضویبا هماهنگی آستان قدس ر قرارگاه قرآن و عترت مرکزوظایف 

 «رضوی قدس مور خادمان و مرکز امور بانوان و خانواده آستاناستان، مرکز ا

فرهنگی  کانونهای علمیه خواهران در قالب طرح دانش آموختگان حوزه واساتیداندهی سام -1

 خادمان رضوی؛

 کانونهای آموزش حضوری و غیر حضوری برای خواهران مبلغه عضو ها و کارگاهطراحی دوره -2

 فرهنگی خادمان رضوی؛

 خواهران مبلغه؛فراهم سازی زمینه آموزش  -3

 و معرفتی علمی، سطح ارتقای و نون خادمان رضویکا نیاز مورد اساتید تأمین برای ریزیبرنامه -4

 ؛اعضا مهارتی

 ؛رضوی تبلیغی و فرهنگی فعالیت هایزمینه تصویب -5

 .خادمان رضویهای فرهنگی نظارت و ارزیابی روند اجرایی کانون -6

ن یادآوری: آستان قدس رضوی مسئولیت حمایت آموزشی و محتوایی از اعضای کانون خادما

 ؛را به عهده داردرضوی در سراسر کشور 
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 وظایف قرارگاه قرآن و عترت استان

و نهادهای فرهنگی و اجرایی در سطح  هاسازماننمایندگی آستان قدس رضوی هماهنگی با  -1

جهت فراهم سازی زمینه فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی خواهران طلبه عضو کانون فرهنگی  استان

 خادمان رضوی؛

 مبلغه؛ های فرهنگی خواهرانمدیریت فعالیت -2

فرهنگی خادمان های فرهنگی و تبلیغی خواهران مبلغه عضو کانون نظارت و ارزیابی فعالیت -3

 رضوی؛

 رضوی نماینده آستان قدسمعاونت فرهنگی مرکز و به  ها()رابط کانون استان معرفی سرکشیک -4

 در استان؛

نماینده  مرکز ومعاونت فرهنگی به  های خادمان رضویکانون اهتمام به ارائه گزارش فعالیت -5

 .رضوی آستان قدس

 مدرسه (یاران خادمرضوی) فرهنگی خادمان کانون

ایجاد  علیمه خواهران با حضور اعضاء زیر مدرسه هر در مدرسه (یاران خادمرضوی) فرهنگی خادمان کانون

 خواهد شد:

 ؛به عنوان دبیر معاون فرهنگی و تبلیغی مدرسه -1

 ؛کانون های علمی در ارتباط با موضوع سه نفر از اساتید یا شخصیت -2

 ؛کانون های فعال مرتبط با موضوع تخصصی دو نفر از چهره -3

 ؛نفر از خیرین دو -4

 ؛4و  3،  2سطح وختگان منفر از دانش آ 10حداقل  -5

به انتخاب اعضاء و با حکم مدیر مدرسه به عنوان  کانونیکی از اساتید، یا دانش آموختگان عضو  -6

 .منصوب می گردد کانونمدیر اجرایی 

 مدرسه فرهنگی خادمان رضوی کانونوظایف 
طرح کانون خادمان همکاری در  هبشناسایی و جذب طالب و دانش آموختگان مستعد و عالقمند  -1

 ؛رضوی 

قرارگاه قرآن و  های آموزشی مصوبدوره برگزاریارتی اعضا با مهارتقاء سطح علمی، معرفتی و  -2

 ؛رضویبا همکاری آستان قدس عترت مرکز 

در مراکز و  کانونشناسایی مراکز فرهنگی و تبلیغی در شهرستان و هماهنگی جهت حضور اعضای  -3

 ارائه خدمات فرهنگی و تبلیغی؛



 

6 

 

های سازمانی در اتخاذ تدابیر الزم برای توانمند سازی و جلب مشارکت مردمی و جذب حمایت -4

 ؛های تخصصی مدارسکانونجهت توسعه و تقویت 

های بومی و محلی های مدارس و استفاده از ظرفیتکانونها و موانع محدودیت شناسایی نیازها، -5

 ؛برای رفع آنها

 ؛کانوننظارت بر فعالیت طالب و مبلغان عضو  -6

از طریق جمع آوری اطالعات مورد نیاز  کانونتعیین نقاط هدف و محل فعالیت فرهنگی اعضای  -7

 ؛در سطح شهرستان

 ؛تأمین محتوا وکانون شناسایی نیازهای محتوایی  -8

 هایی در راستای محرومیت زدایی.های محرومین و ارائه طرحنیازمندیرفع اهتمام به  -9

 کانون فرهنگی خادمان رضوی اعضایوظایف 
 ؛کانونهای آموزشی ها و کارگاهشرکت در دوره -1

بقاع  د،کی از مراکز فرهنگی و تبلیغی )مساجدر یهای فرهنگی و تبلیغی مستمر  انجام فعالیت -2

ی بانوان ، مجالس خانگها دانشگاه، رس آموزش و پرورشاتبرکه و امام زاادگان حسینیه ها، مدم

 ستان محل سکونت؛و...( شهر

راستای گسترش  های فرهنگی و تبلیغی ارائه شده از سوی آستان قدس رضوی دراجرای برنامه -3

 ؛فرهنگ رضوی و آداب زیارت و سبک زندگی اسالمی در خانواده

و حضرت  والدت امام رضا )علیه السالم( دهه کرامت، مراسم جشن و شادی در ایاماری برگز -4

 ؛معصومه سالم اهلل علیها

 برگزاری مراسم سوگواری در ایام شهادت امام رضا )علیه السالم(؛ -5

 ؛استانقدس رضوی در  همکاری با نماینده آستان -6

 4)حداکثر به زائران حضور چند روز از سال در حرم شریف رضوی و ارائه خدمات فرهنگی -7

ساعت می  12به میزان قدس رضوس  مرتبه در سال؛ هر مرتبه حضور در آستان 2مرتبه و حداقل 

 باشد(.

 همراهی اردوهای دانش آموزی به مشهد مقدس و فعالیت فرهنگی و تبلیغی در این اردوها؛ -8

 برگزاری مسابقات معارف و سیره رضوی در بین اقشار مختلف جامعه؛ -9

با موضوع های پیام رسان های اجتماعی و کانالزی و مدیریت تبلیغ مجازی در شبکهراه اندا -10

 ؛و سبک زندگی اسالمی در خانواده فرهنگ رضوی

صدا و سیمای استان و »در رسانه های مکتوب، رسانه های صوتی و تصویری  فعالیت تبلیغی -11

 ؛«منطقه
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 اجرایی کانون )سرکشیک(. به مدیرارائه گزارش  وثبت گزارش فعالیت در سامانه نرم افزاری  -12

  ساعت می باشد 6میزان انجام فعالیت های مذکور در هفته حداقل. 


