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 طرح : اّذاف* 

 تِ ًیل جْت در رّثزی هؼظن همام فزهایطات راستای در حجزات هثارکِ سَرُ اخاللی هؼارف تا آضٌایی ٍ حفظ

 .لزآًی ٍ دیٌی سًذگی سثک
 

 

 طرح : كيذُ* چ

 ٍ ًام ثثت ٍ فضاساسی اس سگزدد. پ هی اًجام ػاللوٌذاى آهَسش ٍ جذب تزای ػوَهی ضاساسی، فطزح ایي طی

 ّوزاُ تِ آى تثثیت ٍ حجزات سَرُ آیات ٍ ػثارات هفاّین ٍ حفظ ضیَُ آهَسش ّای کالس هخاطثاى، تٌذی کالس

 را هزتَطِ آیات ٍ ػثارات ّا، دٍرُ هؼلواى ًظز تحت هخاطثاى ٍ ضذُ تزگشار اضکال رفغ ٍ هحفَظات ارائِ جلسات

 .خَاٌّذ دریافت را هزتَطِ کارًاهِ لثَلطذگاى ٍ ًوَد خَاٌّذ حفظ

     غثح در تواهی 9رأس ساػت  05/06/1395تَدُ ٍ در رٍس جوؼِ  تستی ٍ کتثی تػَرت طزح ایي پایاًی آسهَى

 هی تاضذ. 10/04/1395تزگشار خَاّذ ضذ. سهاى ضزٍع طزح اس تاریخ حَسُ ّای تؼییي ضذُ 

 

 

 طرح : کلی هطخصات* 

 حجزات هثارکِ سَرُ هفاّین ٍ حفظ آهَسضی طزح :طرح ًام .1

 تاال تِ سال 13 ٍ سال 13 تا 7 سٌی گزٍُ: طزح هخاطثیي .2

 حضَری جلسِ 8 حذالل :دٍرُ هذت .3

 در تفاّوٌاهِ تزای ّز استاى ضذُ اػالم ّای دٍرُ تؼذاد اساس تز :هخاطبيي تعذاد .4

 1395  تاتستاى :زهاًی هقطع .5

 ًذارد :ًياز پيص .6

 کطَر سزاسز :طرح گسترُ .7

 حضَری :دٍرُ اجراي ضكل .8

 سزاسزکطَر لزآًی هَسسات :دٍرُ تطكيل هحل .9

 سَرُ هثارکِ حجزات هفاّین ٍ حفظ آهَسش :دٍرُ آهَزضی هحتَاي .10

 هَسسات لزآًی طزیك اس استاًی ّای تحادیِا :طرح هجري .11

 کطَری اتحادیِ تَسط ضذُ تؼییيًٍوایٌذگاى  استاًْا اسالهی تثلیغات کل ادارات :ًاظر .12

هزتَطِ  اتحادیِ ٍ استاى اسالهی تثلیغات کل اهضاء ادارُ تا لثَلی کارًاهِ لثَلطذگاى تِ :آهَزضی ارزش .13

 ضذ. خَاّذ اػطاء

 

 

 آهَزضی : درسٌاهِ ٍل* جذ
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 هفاّين حفظ آیات جلسِ

 2ٍ  1آیات  اٍل
     رسَل، ٍ خذاًٍذ تز گزفتي پیطی ،ًشٍل ضأى) هزتثط هفاّین ارائِ

 (اللْی رّثزاى جایگاُ ػول، حثط غذا، کزدى تلٌذ

 2ٍ  1ٍ هزٍر آیات  4ٍ  3آیات  دٍم
              تسویِ ٍجِ الْی، هغفزت ،غَت غض) هزتثط هفاّین ارائِ

 (حجزات سَرُ

 آیات هفاّین هزٍر ٍ هزتثط هفاّین ارائِ ٍ هزٍر آیات 5آیِ  سَم

 (ٍاردُ اخثار تزرسی فاسك،) هزتثط هفاّین ارائِ 6آیِ  چْارم

 6ٍ هزٍر آیات  8ٍ  7آیات  پٌجن
 آرای اس خذا رسَل پیزٍی ،خذا رسَل جایگاُ) هزتثط هفاّین ارائِ

 (کفز ًاخَضایٌذی ایواى، جایگاُ سایزیي،

 10ٍ  9آیات  ضطن
        هؤهٌاى، تزادری لسط، ٍ ػذل ،هزدم تیي اغالح) هفاّین ارائِ

 (الْی رحوت

 10ٍ  9آیات ٍ هزٍر  11آیِ  ّفتن
    ٍ کزدى تَتِ دادى، تذ ًسثت جَیی، ػیة توسخز،) هفاّین ارائِ

 (ًکزدى َتِت ًتیجِ

 13ٍ  12آیِ  ّطتن
 غیثت، کزاّت دلیل غیثت، تجسس، ظي، اس اجتٌاب) هفاّین ارائِ

 (ّذف ٍ دلیل اًساى، خلمت

 ارائِ هفاّین )ایواى اػزاب، تزرسی هفَْم اسالم ٍ ایواى( ٍ هزٍر آیات 14آیِ  ًْن

 (الْی ػلن ّستٌذ، کساًی چِ هؤهٌاى) هفاّین ارائِ 16ٍ  15آیات  دّن

 ٍ هزٍر آیات  18ٍ  17آیات  یاسدّن
 غیة، ػلن ،الْی هٌت ،آٍردى اسالم تاتت گذاردى هٌت) هفاّین ارائِ

 (خذاًٍذ تَدى تػیز

 هزٍر هفاّین هزٍر آیات دٍاسدّن

 

 

 * هالحظِ :
 تَد خَاّذ هوکي جلسات تؼذاد افشایص یا ٍ ضذى فطزدُ اهکاى ،دٍرُ هزتیاى ٍ هخاطثیي ضزایط گزفتي ًظز در تا

 .تاضذ جلسِ 20 اس تیطتز حذاکثز ٍ جلسِ 8 اس کوتز حذالل ًثایذ جلسات لیکي

 

 

 طرح : آهَزضی بع* هٌ

 لزائتی ٍالوسلویي االسالم حجِ حجزات سَرُ تفسیز لیکي تاضذ. هی هزتَطِ هزتی اًتخاب تِ آهَسضی هٌثغ

 .تاضذ هیاستفادُ   لاتل ّویي خثز اًتْای در هذکَر کتاب .گزدد هی پیطٌْاد

 * هربياى :
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 ٍ هَفك تزجستِ، هزتیاى اس ضَد هی تَغیِ لیکي .گزدد هی تؼییي استاًی ّای اتحادیِ تطخیع ٍ اًتخاب تِ

 .ضَد استفادُ دیذُ آهَسش

 

 

 * ضْریِ :

 هیشاى تؼییي. )ًوایٌذ دریافت ضْزیِ ،طزح آهَساى لزآى اس حوایتی هثلغ تز ػالٍُ تَاًٌذ هی هجزی هَسسات

 خاظ ضزایط تِ تَجِ تا لیکي ،تاضذ هی استاًی ّای اتحادیِ ػْذُ تِ هٌطمِ ّز تا هتٌاسة ضْزیِ دریافت

 تِ گیزی سخت لذا تاضذ، پیطٌْادی پَضص تحت ّای تطکل تزای ضذُ تؼییي هثالغ است السم هَسسات،

 .(گزدد ًوی تَغیِ ٍ ًثَدُ ضایستِ هَسسات

 

 

 آزهَى : برگساري زهاى* 

 .گزدد هی تزگشار کطَر سزاسز در غثح 9ت ساػ رأس 05/06/1395  تاریخ در جوؼِ رٍس ، ّوشهاى تػَرت آسهَى

 

 

 : آزهَى َاالتس *

 زچٌذ. )ّضذ خَاّذ تحَیل ٍ ارسال استاًی ّای اتحادیِ ِت 04/06/1395  پٌجطٌثِ رٍس ٍ طزاحی هتوزکش تػَرت

 خَاّذ طزاحی ای گًَِ تِ سَاالت لیکي است، ضذُ پیطٌْاد لزائتی ٍالوسلویي االسالم حجِ حجزات سَرُ کتاب

 آسهَى در خاغی هطکل ،کٌٌذ استفادُ هختلف هٌاتغ اس هزتیاى چٌاًچِ کِ ًثاضذ، خاغی هٌثغ تِ هٌحػز کِ ضذ

 (.ًگزدد ایجاد

 

 

 : آزهَى برگساري هحل* 

 دستِ تػَرت آسهَى تزگشارید. )گزد هی تزگشار استاًی ّای اتحادیِ ًظارت تا ٍ هجزی هَسسات تَسط آسهَى

 .(ضَد هی تَغیِ ًکٌذ ایجاد اجزایی یا هالی هطکل اتحادیِ تزای کِ غَرتی در استاًی ّای اتحادیِ تَسط جوؼی

 

 

 پایاى : آزهَى* 

        ّا استاى لیکي ذ.ض خَاّذ اًجام ای گشیٌِ چْار سَاالت تا حفظ ٍ هفاّین تخص دٍ در کتثی تػَرت آسهَى

   تطخیع تِ ضفاّی آسهَى چگًَگی. )ًوایٌذ الذام ًیش ضفاّی آسهَى تِ ًسثت تطخیعغَرت در تَاًٌذ هی

 .(تَد خَاّذ استاًی ّای اتحادیِ

 : آزهَى ًتایج* 
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      اس پس ٍ اػالم استاًی ّای اتحادیِ تِ هزتَطِ فزم تزاتز هجزی هَسسات تَسط تػحیح اس پس آسهَى ًتایج

 غَرت در تَاًٌذ هی استاًی ّای اتحادیِذ. )ض خَاّذ ارسال کطَری اتحادیِ تِ هزتَطِ ّای فزم تزاتز تٌذی جوغ

 .(ًوایٌذ الذام آسهَى اٍراق تػحیح تِ راساً تطخیع

 

 

 * گَاّيٌاهِ :

 ٍ استاى اتحادیِ ػاهل هذیزاهضاء ) دٍ تا ٍاحذ ًوًَِ تا پایاًی گَاّیٌاهِ ّا، دٍرُ در کٌٌذگاى ضزکت کلیِ تزای

 غادر اهضاء سِ تا تَاًذ هی ّا گَاّیٌاهِ لشٍم غَرت در ضوٌاً .ضذ خَاّذ غادر( استاى اسالهی تثلیغات کل ادارُ

 .(ضذ خَاّذ ارسال هتؼالثاً گَاّیٌاهِ ًوًَِ. )گزدد تؼییي سَم اهضاء تؼٌَاى هجزی هَسسِ ٍ ضذُ

 

 

 ضٌاسایی : کارت* 
 .ًوایٌذ غادر دٍرُ ٍیژُ ضٌاسایی کارت آهَساى لزآى تزای استاى اتحادیِ ّواٌّگی تا تَاًٌذ هی هجزی سساتهَ

 

 

 * گسارضات :

 .هیثاضذ تاییذ هَرد ًاظزیي اس یکی حذالل تاییذ اس پس ٍ ارسالی ّای فزهت اساس تز گشارضات کلیِ


