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 بسمه تعالی

 وادهخان    حوزه رد البط  زاییاولین مرحله از سلسله مسابقات وژیه مهارت اف دستور العمل اجرایی 
  (1)خاهن فیروزه ای  :با عنوان 

 خانواده و مهارت اهی زندگی موضوع اول:
 مقدمه
 و بوده آن دنبال به پیش از بیش روز هر ها بحران گسترش و مرگی روز  با ها انسان که است  ای گمشده آرامش

 مستلزم انسانی، نیاز این تامین و  آوردن بدست اما نمانید، می جستجو خانواده گرم کانون در را آن همه از بیش

 والدین  طتوس خاص شرایط در صحیح مدیریت و ها بحران با درست مواجهه در افراد آمادگی و مهارت کسب

 .پذیرد می صورت  خانواده در

 طـــرح خانه، در انوادهخ افراد ماندن به اجبار و کشور در کرونا ویروس شیوع و جامعه فعلی توضعی به توجه لذابا

 بسیار منزل در مناسب فرهنگی محتوای تامین و مهارت افزایش ایجاد جهت تواندمی آموزشی - فرهنگی های

 تبلیغی فرهنگی معاونت خانواده و زنان امور اداره طرف از ای، فیروزه یطرح خانه راستا این در. شود واقع موثر

 ء سطحارتقا هدف با اسالمی، انقالب فجر فرهنگی  موسسه همکاری با خواهران علمیه حوزهای مدیریت مرکز

 .گرددمی دپیشنها اسالمی زندگی سبکاصالح  محور باو  خانواده اعضایطالب به همراه  آگاهی و مهارتی

 اهداف
  یاسالم طراز مهارت های مورد نیاز در خانواده  به جعرا مخاطبین بصیرت و آگاهی ارتقا.  1

  ی زندگیمهارت ها آموزش بر تاکید با خانواده افراد روحی نشاط و مودت میزان ارتقاء. 2

د برآموزش سبک با تاکی خانواده افراد برای  جذاب و  مناسب های سرگرمی ایجاد و فراغت اوقات پرکردن. 3

 زندگی اسالمی

 حوزه خانواده در حوزه تدوین و تالیف کتب مرتبط بااد توانمند . شناسایی افر4

 :موضوع

 مهارت های  زندگی و خانواده 

 :مخاطبان
  ( )جوان( فرزندان و همسر)شامل  آنان های خانواده و طالب
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 :مسابقه قالب های اجرایی     

  کتابخوانی.1

 (1خانه فیروزه ای)لیست منابع پیشنهادی جهت برگزاری مسابقه کتاب خوانی طرح 

 موضوع ردیف

 

قالب  نویسنده نام کتاب

 سنی

تعداد 

 صفحات

 دانلود 

1  

 

 

قیام امام 

 حسین )ع(

 آفتاب در مصاف

مقام معظم  سسلسله سخنرانی های

با موضوع  ()مد ظله العالیرهبری 

 درس های عاشورا

دفتر حفظ و نشر آثار 

)مدظله مقام معظم رهبری 

 العالی(

 

 

جوانان و  

 رگساالنبز

 

 

 

259  

 

 

 

 

 

رایگان فایل 

 الکترونیکی

 چهار گفتار

سلسله سخنرانی های مقام معظم 

با موضوع تبیین زمینه  )مدظله العالی(رهبری 

 ها ، علل و آثار حادثه عاشورا

دفتر حفظ و نشر آثار 

)مد ظله مقام معظم رهبری  

 العالی (

132 

2  

مهارت های 

قبل از 

 ازدواج 

  میر حسین بانکی پورا مطلع مهر

جوانان و 

 بزرگساالن

266 

 80 رامین تبرایی و دیگران های ازدواج دانستنی

به جوان در آستانه  ینامه ا

 ازدواج

حجت االسالم مهدی 

 عدالتیان

72 

3  

مهارت های 

 زندگی 

 

 رضایت از زندگی هنر

حجت االسالم عباس 

 پسندیده

 

جوانان و 

 بزرگساالن

 

 خرید فایل 204

 الکترونیکی

 

 

 همسفر تا بهشت 

حجت االسالم و 

 المسلمین علی اکبری

 

81 

رایگان فایل 

 الکترونیکی

4  

مهارت های 

فرزند آوری 

و فرزند 

 پروری

 

 

در کالم امام  یتجمع

 یاخامنه

  ستاد فرهنگی فجر

 

 

 

جوانان و 

 بزرگساالن 

رایگان فایل  103

 الکترونیکی

خرید فایل  104 یمحمد علی جعفر شغل شریف

  الکترونیکی

سبک های ارتباطی والدین با 

 فرزندان

رایگان فایل  60 محمد رضا احمدی

 الکترونیکی

 103 حسین مظاهریا... آیت  فرزند از نگاه اسالم یتترب   
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 مکتوب آثار ارسال.2

 در شعر نامه نویسی وی، نمایشرمان نویسی، فیلمنامه نویس بلند، و کوتاه های داستان قالب درتالیف کتاب 

 .کالسیک و طنز بخش دو

 تولیدات رسانه ای .3 
 .در دو بخش طنز و کالسیکعکس نوشته ، فلش کارت و...  در قالب کلیپ،      

 امتیازات 
  کشی قرعه بصورت و امتیاز برحسب محور هر در برگزیدگان به جوایز اهداء و تقدیر. 1

 (کننده تولید اشخاص از مجوز با) حقیقی و مجازی فضای در برتر آثار انتشار.2

 .. شناسایی افراد فعال در حوزه خانواده جهت فعالیت های آتی3

 جوایز

  اول رتبه نفرات دارای برای عالیات عتبات به سفر هزینه کمک .1
  دوم رتبه نفرات دارای برای مقدس مشهد سفر هزینه کمک .2
 .سوم تا پنجم نفرات برتربه  هدیه ارتءکنفر جهت اهدا 100قرعه کشی برای . 3

 

 دستور العمل اجرایی
ن و ادانش آموختگ اعم از حضوری و غیر حضوری و اساتید، مدیران، معاونان، مشاوران، 4و  3و  2سطح تمامی طالب  .1

ب انقالجر فرهنگی مبلغان و خانواده های آنان اعم از همسر و فرزندان و همچنین فعاالن فرهنگی و اعضای موسسه ف

ام نثبت وود بن خواهد ثبت نام همزمان با حضور درآزموشرکت نمایند؛ الزم به ذکر است اسالمی می توانند در این طرح 

 وجود نخواهد داشت.جداگانه 

 کر است کهزم به ذمورد عالقه خود شرکت کنند؛ ال یک یا چند کتاب مسابقه کتابخوانی در توانند درداوطلبان می .2

 .اهد بودکتاب های مطالعه شده و امتیاز افراد در رتبه بندی آنان جهت قرعه کشی موثر خوتعداد آثار و 

پایگاه اطالع رسانی فرهنگی به آدرس درمرداد ماه  25 کلیه کتاب های مندرج در لیست، از تاریخالکترونیکی  فایل .3

www.Farhangi.whc.ir  یافت خواهد بود.قابل در 

امانه در س شهریورماه 30شهریور ماه  تا 15 سؤال تستی بوده و سؤاالت تمامی منابع، از تاریخ20آزمون کتاب ها در قالب .4

سپس   ونموده  مطالعه بب انتخابی خود، را در فرصت مناسرود داوطلبان کتانتظار می شود؛معاونت فرهنگی بارگزاری می

 مراجعه و پاسخ سؤاالت را ثبت نمایند. به سامانه معاونت فرهنگی

 را آثار،راث قالب نمودن مشخص ضمن توانند می کنندگان برای ارسال آثار مکتوب و تولیدات رسانه ای شرکت .5

 .بارگزاری نمایند  www.Farhangi.whc.irدر سایت  شهریورماه 30شهریور ماه  تا 15از

http://www.farhangi.whc.ir/
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که  ذکر است زم بهال؛ گرددمیکانال یاد شده، اعالم  شرایط ارسال تولیدات مکتوب ورسانه ای در سایت و .6

مان با همز آبان ماه 5 درصد امتیاز وارد قرعه کشی خواهند شد و اسامی برگزیدگان در 70کلیه داوطلبان با کسب حداقل 

 اعالم خواهد شد. )عجل ا.. تعالی فرجه الشریف(سالروز والیت امام زمان 

الزم  ، تمهیداتتباطیرهنگی نسبت به اطالع رسانی طرح از طریق راه های مختلف اراست معاونان محترم ف به ذکر الزم .7

 شند.هتمام و دقت الزم را داشته بااجاد زمینه مشارکت حداکثری طالب را مبذول نموده و در خصوص ای

اص اختص  شندشته باکه باالترین درصد مشارکت طالب را دای موفق و مدرسه ای ها به معاونان استانیبخشی از تقدیر .8

 می یابد. 

ر د 025-32144347ماسالزم به ذکر است که همکاران اداره امور زنان و خانواده ازطریق پیام اتوماسیونی و شماره ت .9

 معاونین محترم استانی خواهند بود.پاسخگوی سؤاالت احتمالی 12تا 10ساعات 

 : باشدای به شرح ذیل میزمانبندی اجرایی دوره اول از سلسله مسابقات طرح خانه فیروزه .10

 

 (1ی فیروزه ای)زمانبندی اجرایی دوره اول از سلسله مسابقات طرح خانه          
کتب و بارگزاری زمان 

 دستور العمل
زمان آزمون های 

 کتابخوانی

زمان بارگزاری آثار 

 مکتوب و رسانه ای

نحوه بار گزاری آثار 

 مکتوب و رسانه ای

ات زمان قرعه کشی  و اعالم نفر

 برتر

مردادماه 25از  

)همزمان با روز 

 خانواده(

 در سایت

www.Farhangi.
whc.ir 

شهریور ماه  تا 15

شهریورماه  30  
شهریور ماه  تا 15

 شهریورماه 30

www.Farhangi.
whc.ir 

آبان ماه همزمان با  5

سالروز  والیت امام زمان 
 لی فرجه الشریف()عجل ا.. تعا
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