
 (ًسرا) رساًِ ای اًقالب  اسالهی دستَرالعول رزهایص رساًِ ای ًْضت سَاد

1401ضْرستاى ّای استاى فارس  خرداد هاُ  

:هقذهِ   

ًیازهٌذ کار ػویق اجتْادی ٍ هجتْذاًِ  (رحوة اهلل ػلیِ)استٌثاط صحیح هٌظَهِ فکری حضرت اهام خویٌی 

در ایي هیاى، رّثر هؼظن . است کِ در ًْضت تازگشت تِ اًذیشِ ّای هؼوار اًقالب اسالهی، تِ آى ًیازهٌذین

اًقالب اسالهی حضرت آیت اهلل خاهٌِ ای تِ ػٌَاى اهتذاد دٌّذُ راُ هؼوار کثیر اًقالب اسالهی ٍ شارح ٍ هفسر 

تسرگ اًذیشِ ّای ایشاى، در طَل دٍراى زػاهت خَد تا درک حضَری ٍ شَْدی ٍ رجَع هذاٍم تِ اًذیشِ ّای 

هکتَب اهام راحل؛ تِ استٌثاط هجتْذاًِ ٍ تثییي هٌظَهِ فکری حضرت اهام تِ هٌاسثت ّای هختلف پرداختِ 

اًذ ٍ از ایي لحاظ کاهل تریي ٍ دقیق تریي استٌثاط اجتْادی اًذیشِ ّای اهام را در هٌَیات ایشاى تایذ جست ٍ 

تِ ػثارت دیگر اًذیشِ ّای ًاب اهام راحل را در آییٌِ ٍ هرآت اهام خاهٌِ ای تایذ ًگریست ٍ فْن کرد کِ 

  (الوَهي هرات الوَهي)

:اّذاف طرح    

ٍ ارایِ یک تصَیر ٍاقغ تیٌاًِ از ًسثت ٍضؼیت فؼلی (هؼٌَیت، ػقالًی ٍ ػذالت )تثییي اتؼاد اصلی هکتة اهام 

 کشَر تا ّریک از آًْا

  سالِ اًحطاط، ضؼف ٍ ٍاتستگی200 تِ ػٌَاى رّثرجْاًی ٍ هلی در پایاى دادى تِ دٍرُ  (رُ) ترسین ًقش اهام 

 ایراى ٍتحقق هجذٍػظوت ایراى

ى ٍ تحقق هجذ ٍ ػظوت ایرا(رُ) خویٌی تثییي ًقش رّثر هؼظن اًقالة در استورار ٍ تَسؼِ هکتة اهام   

:تستر اجرای طرح   

هجازی (1      

(تا رػایت پرٍتکل ّای تْذاشتی ) حضَری (2      

 



 پَیص هکتة اهام

  خرداد ها31ُتا 5 

اهیذ-کلیذ ٍاشُ هکتةتا هحَریت هکتة اهام  ٍ   

( خرداد ها14ُ)  

رّثر هعظن اًقالب اداهِ دٌّذُ ):تازًطر ٍپردازش سخٌاى هْن رّثر  اًقالب در حرم تا تاکیذ ترگسارُ

 راُ ٍ هکتة اهام خویٌی ّستٌذ

( خرداد هاُ 16)  

هقاتلِ تا ضثْات هطرح ضذُ از سَی هعاًذیي درخصَظ سخٌاى رّثری تاکیذ ترآغاز زعاهت رّثر 

 هعظن اًقالب ٍدستاٍردّای ایي دٍراى در تحقق ایراى قَی ٍ هقتذر

:اّذاف   

درسال ّای اخیر تا رعایت ( رُ)اعتثارزدایی از اتْاهات ٍاکاریة ًسثت دادُ ضذُ تِ اهام خویٌی (1

 اصل عذم اضاعِ ضثْات

درزهیٌِ هردم ساالری دیٌی ٍ استقرار ًظام (رُ)ًوایص ّوساًی هَاضع ٍعولکرد اهام خویٌی (2

 اًتخاتاتی در کطَر پیص ٍ پس ازجوَْری اسالهی 

ترجستِ سازی ًقص ًْادّای هردهی ایجاد ضذُ تِ اتتکار اهام در حوایت ازهظلَهاى ٍستن دیذگاى (3

 جٍادساسوذگی، کمیتً امذاد امام خمیىی ، تىیادمسکه ،تسیج: هاًٌذ (رُ)هطاتق ٍعذُ ّای اهام خویٌی 

 اوقالب  

تثثیه ایه وکتً کً ٌمً پیطزفت ٌای اوقالب اسالمی درحُسي ٌای مختلف ، تً خاطز عمل تً مکتة  (4

 امام تً َیژي تحقق عقالویت مکتة امام تُدي است

تثییه جشیی َدقیق علت مطکالت اقتصادی مُجُد کً تً عملکزد دَلت ٌا َعمل وکزدن َفاصلً  (5

 ارتثاط دارد(ري)گزفته اسمکتة امام 



در رفتار َ رَش مذیزان َمسُلیه؛ مثل سثک سوذگی اضزافی، دَری اس مزدم ، غزب سدگی َ کذخذا  (6

 ....پزستی ، عذم اتکا تً مزدم َ

تاسخُاوی معضالت اقتصادی کً اس محُریت الگُی تُسعً غزتی تزای پیطزفت کطُروطات گزفتً  (7

اوذ؛معضالتی چُن اختالف طثقاتی، گستزش عمُمی فقز، تقُیت قذرت ثزَتمىذتزیه دٌک دراستثمار 

دٌک ٌای پاییه تز ،التفاظ فزٌىگی،مصزف گزایی فشایىذي ، گستزش تثلیغات فشایىذي اقتصادی، افشایص 

مذاَم تُرم ،خام فزَضی اکثزکطُرٌای جٍان َدروتیجً محزَم ضذن اس ارسش افشَدي صىایع تک 

 َگستزش فقز عمُمی دراکثز وقاط جٍان

سزَد )اضاري تً رضذ معىُی َدل تستگی اعتقادی وسلٍای سُم َچٍارم اوقالب تً آرماوٍای مکتة امام (8

(سالم فزماوذي ومُوً تزجستً ایه ادعا است  

درعالقً احاد جامعً تً ایطان ( ري)تطزیح وقص مزدم محُری امام خمیىی (9  

سادي :ماوىذ(ري)تاسخُاوی َتزجستً ساسی اتعادضخصیتی َرفتاری جذب کىىذي امام خمیىی  (10

سیستی،تعٍذ َ  تقیذ  وسثت تً ملت ایزان ، ٌمت َ ارادي در راي استقزار حکُمت اسالم َخذمت تً مزدم 

 ،اسخُدگذضتگی َایثار تزای مزدم ایزان 

 سرفصل های ماموریتی رزمایش 

برگزاری کالسهای آموزشی شاخص حضوری یا مجازی در حوزه فتح الفتوح امام،تربیت انسان های تراز انقالب اسالمی (1  

:اهداف برنامه   

به الگو ورهبر پیش برنده آرمان های جامعه    (رحمة هللا علیه)باز نمایی شخصیت امام خمینی -  

معرفی شخصیت ها و قهرمان های بزرگ ومحبوب شرکت به عنوان شاگردان مکتب امام؛ رهبر انقالب، شهیدسلیمانی، شهید -  

.......تهرانی مقدم، شهید چمران، شهید بهشتی، شهید فخری زاده، شهید کاظمی آشتیانی و  

ورهبر معظم انقالب در عبوردادن کشور ازبحران های مختلف         (ره)بیان نمونه های متعددی از موفقیت های امام خمینی -   

:شیوه اجرای برنامه   

حداقل یک کالس آموزشی در حوزه های فوق الذکر جهت تنویر افکار عمومی برگزار شود-  

.مدرس کالس از مدرسان برجسته استانی یا شهرستانی نسرا باشد-   

.زمان و جزییات کالس ها تا پایان خرداد ماه در سامانه درخواست مجوز ثبت گردد-   

.برای هر کالس پوستر طراحی و تبلیغات آن در کانال های نسرا و شهرستان توزیع شود-   

پس ازبرگزاری گزارش دوره با جزئیات در کانال گزارش عملکردگزارش داده شود-  



 
 آمُسضی... عکس وُضتً َ / یادداضت / کلیپ / مُضه گزافیک/ تُلیذ پُستز -2 

 اٌذاف تزوامً

 تبکیذ ثشهؼٌَیت دس هکتت اهبم -

  (ع)اضبسُ ثِ سیشُ اهبم خویٌی دس هحجت ثِ اّل ثیت ثِ ٍیژُ اهبم سضب  -

 تبکیذ ثش ایٌکِ کل هکتت اهبم ٍ اًقالة اسالهی هٌطؼت اصهکتت سضَی ٍ اّل ثیت است -

 ثضسگذاضت  ثبهي الحجج ٍ هطبلت احسبسی ًسجت ثِ حشم ٍ ضخصیت ایطبى -

 
 ضیُي اجزای تزوامً

هحذٍدیتی دس اًتخبة قبلت . ثٌب ثِ هقتضیبت ضْشستبًی، قبلت تَلیذ هحتَا اًتخبة ضَد -

ٍجَد ًذاسد اهب اهتیبص قبلت ّبی  (یبدداضت، پبدکست، کلیپ، هَضي گشافی، ایٌفَگشافی ٍ غیشُ)

 .پشصحوت ثیطتش اص قبلت ّبی آسبى هبًٌذ یبدداضت ًَیسی ٍ غیشُ خَاّذ ثَد

تَلیذات هی ثبیست آهَصضی دس ثخص ّبی سَاد سسبًِ ای، سَاد فضبی هجبصی دس ساستبی  -

ثشجستِ سبصی سٍایت اضخبظ اثش گزاس ًٍخجگبى داخلی ٍ خبسجی ساجغ ثِ ضخصیت حکیوبًِ 

 اهبم خویٌی 

 .تَلیذات دس کبًبل ٍ صفحبت ًسشای ضْشستبى تَصیغ ضَد -

هحصَالت حتوب تَلیذی اختصبصی ًسشای ضْشستبى ثبضذ؛ چٌبًچِ تخلفی دس ایي هَضَع  -

 .هطبّذُ ضَد کل گضاسش ضْشستبى ًبدیذُ گشفتِ خَاّذ ضذ

تَلیذات قجل اص اًتطبس هی ثبیست دس کبًبل ّبی اسصیبثی تَلیذات اسسبل ٍ تبییذیِ اخز ضَد ٍ پس  -

 .اص تبییذ دس سبهبًِ دسخَاست هجَص ثبسگزاسی ضَد

ی ، مجاسی رفضایگزٌَان،مذ تزادرَخُاٌزتاحضُرفزماوذي مذرسانی ٌا گزٌَانی اعضا جلسًی تزگشار

 ٌا گزدان  فزماوذٌان

 اٌذاف تزوامً

 ّوبٌّگی ٍ ّن افضایی هذسسبى -

 ضیُي اجزای تزوامً

هی ثبیست یک جلسِ تجویؼی اػضبی گشٍّبى ّبی هذسسبى ثشادس ٍ خَاّش ًبحیِ ثب حضَس  -

فشهبًذّبى گشٍّبى ّبی هذسسبى، هسئَل فضبی هجبصی، فشهبًذّبى گشداى ٍ توبهی هذسسبى ًسشا 

 .ٍ اػضبی گشٍّبى ّبی هذسسبى ثشگضاس ضَد

 دس جلسِ گضاسش فؼبلیت ّب جْت اطالع اػضبی گشٍّبى اسائِ ضَد -

 .پشسص ٍ پبسخ هذسسبى حتوب هذًظش ثبضذ -



 ّوبٌّگی ثشًبهِ ٍ ّن افضایی هذسسبى هذًظش ثبضذ -

 

 رَتیکایی درصفحات وسزا تاحضُر چٍزي ٌای استاوی َ یا ضٍزستاوی/ تزگشاری الیُ ایىستاگزامی  -1

 ضیُي اجزای تزوامً

یک هیْوبى ٍیژُ استبًی یب ضْشستبًی، چْشُ اًقالثی پیشاهَى سَاد سسبًِ ای، ظشفیت ّبی سسبًِ  -

ای اًقالة اسالهی ٍ جٌگ سٍایتْبی جبسی، هقبیسِ ٍضؼیت ػذالت اقتصبدی ٍاجتوبػی قجل اص 

 .اًقذس سسبًِ ّب طشح ثحث کٌذ

 هالک اسصیبثی چْشُ ثَدى سخٌشاى ٍ تؼذاد ثبصدیذ ّب هی ثبضذ -

 .ّوِ الیَّب ضجط، رخیشُ ٍ دس کبًبل ًسشای ضْشستبى ثِ صَست صَت ٍ فیلن هجضا ثبصًطش ضَد -

 ثشتشیي الیَ ّب هؼشفی خَاٌّذ ضذ -

 .ثشای ّش الیَ پَستش طشاحی ٍ تجلیغبت آى دس کبًبل ّبی ًسشا ٍ ضْشستبى تَصیغ ضَد -

 .پس اص ثشگضاسی گضاسش الیَ ثب جضییبت دسکبًبل گضاسش ػولکشد ثبسگزاسی گشدد -

 

 تبسیخ ًبحیِ سدیف تبسیخ ًبحیِ سدیف

 خشداد هب21ُ خشهجیذ 14 خشدادهب8ُ احوذثي هَسی 1

  خشداد هب22ُ  داساة 15 خشدادهب9ُ ثقیة اهلل 2

  خشداد هب23ُ سستن 16 خشدادهب10ُ ثبساهلل 3

 خشداد هب24ُ  صسقبى 17 خشداد هب11ُ حضشت سسَل 4

 خشداد هب25ُ  صسیي دضت 18 خشدادهب12ُاثبدُ  5

 خشداد هب26ُ   سپیذاى 19   خشدادهب13ُاسسٌجبى  6

 خشداد هب27ُ  سشچْبى 20  خشداد هب14ُاستْجبى  7

 خشدادهب24ُ   سشٍستبى 21  خشدادهب15ُ اقلیذ  8

 خشدادهب25ُ  فسب 22   خشدادهب16ُ   ثختگبى 9

 خشدادهب26ُ  فیشٍصاثبد 23 خشدادهب17ُ ثَاًبت 10

 خشداد هب26ُ  فشاضجٌذ 24 خشدادهب18ُ ثیضب 11

 خشداد هب27ُ  قیش کبسصیي 25 خشدادهب19ُ جَین 12

 خشداد هب28ُ  کبصسٍى 26 خشدادهب20ُ جْشم 13
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 خشداد هب17ُ هشٍدضت 32  خشداد هب29ُ کَاس 27

 خشداد هب25ُ هوسٌی 33 خشداد هب30ُ کَُ چٌبس 28

 خشداد هب16ُ هْش 34 خشداد هب31ُ گشاش 29

  خشداد هب26ُ ًی سیض 35 خشداد هب7ُ السستبى 30 
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