
 وضعیت مخاطب  برنامه

 وضعیت هدا :ـش

با  و گرامیداشت شهید محسن حججی  حرم مدافع شهدایهمایش 

 همکاری سپاه پاسداران
 

شهرستان با حضور عموم مردم در جوار شهدای گمنام  96مرداد ماه  31
 )خواهران و برادران(

گرمی مغزپسته و بادام و گردو و ارسال به تهران  200بسته بندی بسته های 

 حرم مدافعانجهت فرستادن به سوریه برای 

 

 در دست اقدام

 گمنام شهدایقرائت دسته جمعی زیارت عاشورا ماهی یکبار در جوار 

 پذیرایی و ارائه محصوالت فرهنگی(شهرستان الشتر)به همراه 
 

در این برنامه که باحضورکارکنان،اساتید ،طالب وعموم بانوان برگزار 
می شود عالوه برفضاسازی معنوی در راستای گرامیداشت مقام شامخ 

 شهادت نیزفعالیت طالب نمود پیدا می کند

با محتوای معرفی "همسفر شما تابهشت"برنامه ای تحت عنوان  و معرفی شهدای شهرستان شهداتهیه کارت های کوچک با محتوای وصیت 
مختصری اززندگی  شهدا و معرفی کتابهای شهدا به عنوان ره توشه 

 تبلیغ سیره شهدا.

 
 

 
 

 و طرح های اجرایی و در دست اقدام مدرسه علمیه بنت الرسول)سالم اهلل علیها( شهرستان الشتر ی فرهنگی برنامه ها



ژه شهدا و اهداء لوح مقاومت و سپاس و بسته فرهنگی وی خانوادهدیدار از 

 مادران شهدا

هدایایی همراه با لوح تقدیر بنیاد شهید و خیرین شهرستان با همکاری 
 تقدیم می شود.

خیرین به همراه جمعی از طالب و اساتید به دیدار خانواده ها رفته و 
ضمن بیان خاطرات شهید واالمقام،خصوصیات تربیتی آن بزرگوارتوسط 

خواهر و یا برادر ایشان بیان می شود و این خود الگویی مادر،پدر ،
 د .سازنده برای جمع حاضر خواهد بو

 در دست اقدام شهرستان الشتر با همکاری بنیاد شهید طلبه شهدایهمایش 

 وضعیت : مارستانـبی

جهت پاسخگویی  بیمارستاناعزام طالب هفته ای یکبار در بخشهای مختلف 

 بیماران و پزشکان و پرستاران به سواالت شرعی و بیان احکام مبتلی به

ای یک روز از صبح تا طالب در بخش های بیمارستان هفته حضور 
 ظهر عالوه بر پاسخگویی به سواالت شرعی به عیادت بیماران خانم

 رفته و احکام مربوطه را در صورت ضرورت بیان می کند .

و تشویق والدین به امر استحباب والدت فرزند طراحی بنرخوش آمدگویی 

 برای فرزند . کردن عقیقه

 

 دست اقدام ( ر) دنصب در  اتاق انتظار زایشگاه بیمارستان 

 

 :روستـا
 



 وضعیت

 15بصورت  جهادی اردوهایاعزام مستمر در طول سال به روستاها در قالب 

 روز و تبلیغ های یک روزه

با همکاری بسیج ،اعزام مبلغین در طول سال به پایگاههای روستایی 
 روزه 15در قالب اردوهای جهادی یک روزه تا 

 به روستاهای صعب العبور و دور افتاده مبلغتعامل با سپاه پاسداران و اعزام 

 

 در طول سال اعزام مبلغ صورت می گیرد
 

 وضعیت امور اصـناف :

عهده داشتند ضمن )در این کارگاه که مدیریت محترم اجرای آن را بر  )با همکاری بسیج اصناف( آرایشگربرگزاری کارگاه دینی آموزشی ویژه بانوان 
برگزاری کالسهای آموزشی اخالقی، بسته های فرهنگی و کتابچه 

احکام مبتلی به که توسط مدرسه علمیه بنت الرسول)س( جمع آوری 
 شده بود خدمت آرایشگران اهداء شد(

تاکسی ویژه و برگزاری کالس  رانندگانبا همکاری بسیج اصناف دعوت از 

احکام مبتلی به( توسط امام جمعه و معرفی اخالق )متناسب با شغل و بیان 
 ایشان به عنوان رانندگان خوش اخالق و اهداء شاخه گل

 در دست اقدام

 
 

جامعه زنان و بسیج مشارکت مدرسه علمیه بنت الرسول)سالم اهلل علیها( با 

 
 
 



خانواده های سپاه پاسداران و خانواده فرماندهان بسیج هر با دعوت از  بار در سال ( 4برپایی کالسها و کارگاههای آموزشی تحکیم بنیان خانواده )
سه ماه یکبار کارگاه آموزشی بهشت خانواده با اجرایی برنامه و 

کالسهای تحکیم بنیان خانواده در ناحیه سپاه پاسداران تشکیل شده و 
در پایان هر کالس به مسائل و مشکالت شخصی در قالب مشاوره 

 پاسخ داده می شود .

های سطح شهرستان  بانکطراحی احکام بانکداری اسالمی و نصب در 

تصویری طراحی شده و در بانک ها نصب –الشتر)احکام بصورت گرافیکی 
 خواهد شد (

 در دست اقدام

های سطح  بانکطراحی آیات مربوط به قرض الحسنه  و ... و نصب در 

 شهرستان الشتر

 در دست اقدام

)نظر مراجع معظم تقلید در موارد متعدد مربوط به  آرایشگرانطراحی احکام 

 آرایشگری(

احکام آرایشگری از قبیل کاشت ناخن،تاتو،خالکوبی، اپیالسیون و ....که 

طراحی شده ، و با   A3بصورت گرافیکی و تصویری در قالب دو برگه 
توجه به  تعاملی که مدیریت مدرسه  در جلسات اخالقی برگزار شده در 

رایشگران داشته است،این احکام توسط طالب مبلغه و زیر مدرسه  با آ
 رایشگاهها نصب خواهد شد . نظر امور اصناف در درون آ

های سطح  مغازهطراحی احکام و  احادیث مربوط به رزق حالل و نصب در 

 شهرستان

 در دست اقدام



 وضعیت رستان و مدارس راهنمایی:ـدبی

جرای او دادن طرح و  مدارسدعوت از مربیان پرورشی مدارس و آسیب شناسی 

 برنامه های متناسب در جهت دفع آسیب ها

ان مرتبه با همکاری آموزش و پرورش، از مربی 2در سال 
 پرورشی و حتی المقدور مدیران مدارس دعوت می شود و
ار ضمن برگزاری جلسهع اخالقی که در مدرسه علمیه برگز

 د به تبیین آسیب ها و ارائه راهکارهای مدارسمی شو
 پرداخته می شود .ضمن اینکه طالب موظف هستند اداره

 جلسات اخالقی مدارس را بر عهده بگیرند .

 در دست اقدام روز ( 10ای به مدت  مدرسهبرپایی نمایشگاه زالل احکام )بصورت مصور و هر 

رس و مدا انهادبیرستاجرای برنامه نشست آموزشی تربیتی با عنوان یار مهربان در 

 راهنمایی شهرستان

ر دبا هماهنگی آموزش و پرورش ماهیانه یک مرتبه طالب 
 جمع دانش آموزان مدارس حضور دارند و در قالب نشست
های صمیمانه به گفت و گوهای علمی اخالقی و بررسی 

 مسائل می پردازند .

 :دـمسج

 

 

 

 

 وضعیت

 جدمسر داستقرار ثابت محل پاسخگویی به سواالت شرعی و تصحیح قرائت نماز 

 جامع شهر

هر هفته جمعه ها طالب و اساتید بصورت گردشی در مسجد جامع شهر 
حضور دارند و ضمن تصحیح قرائت نماز  )که در قالب فرم هایی طراحی 



،نحوه صحیح نماز خواندن با شده و با یادداشتن کردن ایرادات نماز 
رعایت ادات تجویدی در اختیار ایشان قرار داده می شود . همچنین واحد 
پاسخگویی به سواالت شرعی نیز همزمان توسط اساتید مشغول فعالیت 

 است.

 
صب در و ن طراحی و چاپ )بصورت لمینت(سواالت و احکام اعتکاف از تمام مراجع

 اعتکاف محل مساجد

 
 مساجد محل اعتکاف نصب می شوددر هر سال 

ت سطح شهر در وقت نماز ظهر و عصر،جه مساجداستقرار طالب در تمامی 

 پاسخگویی به مسائل شرعی

طالب  بصورت مشخص شده در مساجد شهر مستقر می 
 سائلمین شوند و در فاصله قبل و بعد نماز ظهر و عصر به تبی

 تر میشرعی پرداخته و تعامل مسجد و مدرسه را پررنگ 
 کنند .

در سطح  پزشکانو  پرستارانو  بیماراننصب احادیث متناسب با 

 بیمارستان
 وسطتیرینی شل و تعامل با پرستاران و دیدار ایشان در روز پرستار و اهداء شاخه گ

 طالب

در  شکیطالب به همراه اساتید  و با همکاری بسیج جامعه پز
از این  ل،شاخه گ روز پرستار به دیدار ایشان رفته و با اهداء

 گ تررن قشرخدمتگزار تجلیل و تعامل حوزه را با این قشر پر
 می کنند .

 وضعیت سایر برنامه ها :

مقدس در اجرای برنامه های مذهبی نظیر خاطرات دفاع تئاتر با همکاری حوزه و دانشگاه )اجرای تئاتربا محتوای  نمایشیتشکیل گروه 



 قالب مفهومی طنز تربیتی و طنز( –دینی در قالب آموزشی 

 تحریرال ملوازبرپایی فروشگاه عرضه و فروش محصوالت ایرانی اسالمی در قالب 

رایه کورت و محصوالت عفاف و حجاب )توسط طالب ، قابل ذکر است این مغازه بص
اه به میور ای در سطح شهر به فعالیت خود می پردازد و فعالیت خود را در شهر

 دهند .مدرسه انتقال می 

 
 تاکنون مشغول فعالیت است93از سال 

 
 

تا کنون طالب بصورت خود جوش و حمایتهای 90از سال  طالب ( توسط)سالم اهلل علیهاالزهرا بیتاحداث مکان فرهنگی تبلیغی با عنوان 
زیر نظر مدرسه علمیه بنت خیرین و کمک های مردمی 

ن عنوا مکان فرهنگی تبلیغی بااقدام به برپایی الرسول)س( 
 بیت الزهرا)س(نموده که همزمان با مراسمات والدت و
شهادت که در مدرسه برگزار می شود ،پذیرای جمع 

در  رکتسافت امکان شکثیربانوانی می شود که به دلیل بعد م
 واف مرسمات حوزه را ندارند . همچنین ارائه محصوالت عف
 حجاب در این مکان بصورت دائم برقرار است .

ح های سط مغازهام و  احادیث مربوط به رزق حالل و نصب در طراحی احک

 شهرستان

 در دست اقدام

از داران در نم مغازهاجرای طرح نماز اول وقت جهت شرکت حداکثری صنف 

 جماعت مساجد  سطح شهرستان الشتر

 در دست اقدام



 در دست اقدام ( دکانیژه کووها )فراخوان جشنواره نقاشی با موضوعات قرآنی  مهدکودکتعامل با 
 

در  نصب طراحی احادیث اسراف و احادیث مربوط به شیوه غذا خوردن و .... و

 های سطح شهرستان فود فستها و  رستوران

 در دست اقدام

 
اه ب دادگر شع.... و نصب دربیتی ویژه موارد گذشت و صبر و طراحی نکات اخالقی ت

 شهرستان الشتر

 
 در دست اقدام

نم ن خاگاهها با حضور کارکنامرحله از این کار دوتا کنون  ل سالو اجرای کارگاههای آموزشی عفاف و حجاب  در طو بهزیستیتعامل با 
ه دیدبرگزار گربهزیستی در ساختمان جلسات اداره بهزیستی 

 .است

ف و عفا انوادهکشاورزی و اجرای کارگاههای آموزش  تحکیم بنیان خ جهادتعامل با 

 طول سالو حجاب  در 

انم ن ختا کنون سه مرحله از این کارگاهها با حضور کارکنا
ی جهاد کشاورزی در ساختمان جلسات اداره جهاد کشاورز

 برگزار گردیده است

جرای ار جهت دآزاد اسالمی ، ملی، پیام نور و علمی کاربردی  دانشگاهتعامل با 

 برنامه های همایش،کارگاه و جلسات اخالقی

 شستنگاه و رهای متعددی در قالب همایش،کاکنون برنامه تا
ت های اخالقی تربیتی برگزار گردیده است و همایشی تح
ر ب دعنوان هفت قلم زیبایی با محوریت مباحث عفاف و حجا

 ن ویژه عموم برگزار گردید .سطح شهرستا



 

طالب مدرسه علمیه . اعزام توسط  فالح طرحاجرای برنامه  امام خمینی)ره(  در طول سال امداد کمیتهتعامل با 

 دو نفر از طالب به عنوان مربی قرآن

اساتید و طالب مبلغه فعال به روستاها جهت برگزاری اعزام  در روستا برگزاری همایش 
 همایش ها

 در ماه مبارک رمضان فعالیت های خور را آغاز می کنند .  تعامل با هیات مذهبی جهت پاسخ گویی در مراسمات سخنرانی 


