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 مقام معظم رهبری:

و چند مسأله  ثیحد کیدر مسجد،  رودیهمان است که م یروحان میکن الیخ دیما نبا

مختصِ  ن،ینه. ا د؛یآیم رونیداشته باشد، ب یو شِر کارها کار ریبه خ کهنیو بدون ا دیگویم

هستند. امام بزرگوار،  یکشور هم روحان نِی. امروز مسؤولستین نیبود. امروز ا گریروزگار د کی

. کردیبود و به آن افتخار م یروحان کیکشور بود،  نیامور و شخص اول ا یهمه سکه در رأ

بودن  یو به روحان دانمیطلبه م کیخودم را  ،ریحق ی. بندهاندگونهنیکشور هم نیامروز مسؤول

جزو  میدهیرا که انجام م یکار نیا یعنی. کنمیلباس افتخار م نیخود در ا فیو انجام وظا

شدن آگاه ن،ید قیشدن از حقا: آگاهنهاستیامروز ما ا فی. وظامیدانیخودمان م یروحان فیوظا

 .نید غیتبل یبرا هاز اوضاع عالم و گذشت



1440ت گذاری عملیات فرهنگی تبلیغی رمضان سیاس  

 

  توجه خاص و ویژه و به دور از مباحث کلیشه ای به بحث بیانیه گام دوم انقالب و

 لزوم اولیت بندی سرفصل ها انتخابی

 د بر طراحی برنامه  برای اجرایی کردن امام محله و  محور قرار گرفتن امام با تاکی

 بهره وری از روحانیون مستقر

  مام به برگزاری نشست های توجیهی آموزشی : )دوره های آموزشی استانی و اهت

 همایش های طلیعه داران تبلیغ( 

  اهتمام ویژه به طراحی و برنامه ریزی اجتماعی و استفاده از ظرفیت های اجتماعی 

  تاکید بر محور قرار گرفتن قشر جوانان 

 ارک رمضان بهره بری از ظرفیت مناسبت های ملی مذهبی در ماه مب 

  استفاده از ظرفیت های مردمی در اجرای برنامه ها و تقویت و اثر بخشی این

 ظرفیت

  اهتمام ویژه به درگیر کردن دیگر نهاد ها و سازمان های استان 

  طراحی برنامه ها و عملیاتی کردن آنها بر اساس اقتضائات بومی محلی اعم از آداب

 و رسوم و مذاهب 

 ازی جهت طراحی برنامه ها و تبیین بیانیه گام دوم برای بهره مندی از فضای مج

 عموم مخصوصا جوانان 

 

 

 

 

 



 1440 لیست برنامه های ابالغی عملیات رمضان

  عناوین کلی برنامه ها 

 روحانیون مستقر  فرهنگی تبلیغی  حمایت از فعالیت های (1

 ت اسالمی حمایت از فعالیت های فرهنگی تبلیغی روحانیون اعزامی از دفتر تبلیغا (2

 حمایت از فعالیت های فرهنگی تبلیغی روحانیون طرح هجرت  (3

 حمایت از فعالیت های فرهنگی تبلیفی ائمه جماعات مساجد  (4

 حمایت از فعالیت های فرهنگی تبلیغی مبلغات  (5

 حمایت از فعالیت های فرهنگی تبلیغی در اماکن عمومی (6

 ناطق سیل زدهسازماندهی تشکل های دینی جهت حمایت و پشتیبانی از م (7

 حمایت از گسترش برنامه های مناجات خوانی (8

 حمایت از راه اندازی جلسات ویژه با موضوعات اخالقی ، تفسیری ،  اعتقادی و ... (9

حمایت و پشتیبانی از طرح ها ، برنامه ها و جشنواره های ملی که توسط سازمان تبلیغات  (10

 اجرا می گردد

 تبیین و گفتمان سازی بیانیه گام دوم تشکیل جلسات با موضوع بررسی شیوه های  (11

   



 مرتبط با روحانیون مستقر ، اعزامی ، طرح هجرت و ائمه جماعات برنامه های فرهنگی تبلیغی  توضیح مختصر 
 هیه بسته ارزاق غذایی برای افراد نیازمند با کمک خیرین و احسان مردمیت 

 غبارروبی مساجد 

 ا جهت برپایی مجالس  ویژه بانوانو روست فعال سازی مبلغات حاضر در محله ها 

 ایجاد و راه اندازی گروه سرود یا تئاتر 

 نمایش فیلم ها و نماهنگ های ارزشی جشنواره عمار 

 بازی های بومی محلی و  وانند: تیراندازی، اسب دوانی جام رمضان م ورزشی برگزاری مسابقات ... 

  شب هر شب یک منزل( 30معتمدین    )حضور در منازل اهل محله یا روستا با همراه تنی چند از 

 (30حضور درمحل کسب و کار و فعالیت اهالی محل یا روستا )روز هر روز یک برنامه 

 درمانگاه، پایگاه های بسیج و ...یمراکز بهداشت حضور در ، 

 حضور در مدارس و کالس درس دانش آموزان و بیان معارف الهی 

 و ترجمه خوانی یک یا چند صفحه جزء همان ر و مفاهیم مختصرقرائت یک جزء قرآن در هر روز و بیان تفسی 

  تصحیح قرائت نماز در مسجد، اماکن عمومی، منازل و.... 

 رمضان ماه مبارک برگزاری اعتکاف دهه آخر 

 برنامه ریزی جامع و پر محتوا برای لیالی قدر و احیاء آن شب ها تا نزدیک سحر 

  با اولویت در مساجد احیاء افطاری ساده 

 برگزاری جلسات خانگی روخوانی قرآن و هیئات محلی 

  همراه افطاری ساده در مسجد اقامه نماز جماعت سه وعده در مساجد و برگزاری نماز مغرب و عشاء در اول وقت به 

  جلسه در ماه ( 6)حداقل  پرسش و پاسخ برای سنین مختلف برگزاری جلسات 

 ئه شدهسخنرانی و منبر منظم با توجه به محتوای ارا 

 بزرگداشت مناسبت های ملی مذهبی با محوریت تبیین گام دوم 

 س( جهیبزرگداشت وفات حضرت خد( 

 السالم  هیهل یامام حسن مجتب الدیم جشن 

 السالم  هیعل نیالمومن ریام شهادت 

 خرداد 15 امی)ره( و ق ینیرحلت امام خم بزرگداشت 

 ییمایروز قدس و راهپ بزرگداشت 

 فطر دیسع دیع 

 دختران و پسران در ماه مبارک رمضان یبرا فیجشن تکل برگزاری 

 گام دوم هستند انیدانش آموزان مجر نیکه ا هیتوج نیمدارس منطقه با ا ایاز دانش آموزان برتر مرتبط با مساجد  لیتجل 

 گام دوم نییبه منظور تب نیدر مساجد با عنوان حلقه طاهر یمعرفت یحلقه ها لیتشک 

  



 مرتبط با مبلغات ی فرهنگی تبلیغی برنامه ها توضیح مختصر 
 

  تهیه بسته ارزاق غذایی برای افراد نیازمند با کمک خیرین و احسان مردمیکمک به 

 فعال سازی بانوان برای غبارروبی مساجد 

 ویژه دختران ایجاد و راه اندازی گروه سرود یا تئاتر 

 مدارس دخترانهویژه  حضور در مدارس و کالس درس دانش آموزان و بیان معارف الهی 

 قرائت نماز در مسجد، منازل و جلسات خانگی تصحیح 

  در مساجدافطاری ساده فعال سازی بانوای برای مشارکت در برگزاری 

 ویژه بانوان برگزاری جلسات خانگی روخوانی قرآن و هیئات محلی 

  جلسه در ماه ( 6بانوان و دختران )حداقل پرسش و پاسخ برای  برگزاری جلسات 

 دختران  یبرا فیجشن تکلی برگزار 

 

 

  مرتبط با اماکن عمومی  توضیح مختصر برنامه های فرهنگی تبلیغی 
  برگزاری نماز جماعت مغرب و عشاء در بوستان ها و پارک ها 

  جوانان در اماکن عمومی و پانوق های جوانان گعده با 

  راه اندازی غرفه پاسخگویی به سواالت و ارایه مشاوره 

 ن های عمومی )استیج تبلیغی(راه اندازی جش 

  راه اندازی غرفه کودک و نوجوان 

 .... راه اندازی نمایشگاه عکس ، پوستر ، اینفوگرافی و ... با موضوعات انقالب اسالمی ، گام دوم و 

 

 توضیح مختصر سازماندهی تشکل های دینی جهت حمایت و پشتیبانی از مناطق سیل زده 

  کمک ها مع آوری جساماندهی تشکلهای تخصصی برای 

 ساماندهی خیرین و گروههای خاص برای باز سازی مناطق 

 در منطقه جهت هماهنگی کمک ها سیل سازمان ارتباط با ستاد 

 ساماندهی گروههای جهادی از میان تشکلهای تخصصی 

 

  حمایت از گسترش برنامه های مناجاتبرنامه توضیح مختصر 

 یتقویت و حمایت از برنامه های مناجات خوان 

 تشویق مساجد به تشکیل جلسات مناجات خوانی در ماه مبارک رمضان 

 تشویق هیئات شاخص به راه اندازی مراسم مناجات خوانی 

  



  حمایت از راه اندازی جلسات ویژه با موضوعات اخالقی ، تفسیری ،  اعتقادی و توضیح مختصر برنامه... 
  برگزاری محافل تفسیر قرآن با حضور مفسرین برجسته   

  برگزاری محافل سخنرانی  با حضور خطبا و اساتید برجسته 

  حمایت از گسترش جلسات اخالق با حضور اساتید اخالق 

 

 طرح ها ، برنامه ها و جشنواره های ملی  توضیح مختصر برنامه حمایت از 
  روز قدس و .... ییمایها راهپ یافطار ئاتیه یمسابقه عکس از محافل قرآن   

 یشده در محافل قرآن هیارا یاز محتوا نیمفاهیم قرآ مسابقه 

 جشنواره ابتکارات فرهنگی تبلیغی 

  مسابقه کتاب خوانی با موضوع بیانیه گام دوم 

 

  تشکیل جلسات با موضوع بررسی شیوه های تبیین و گفتمان سازی بیانیه گام دومتوضیح مختصر برنامه 
 ان با موضوع بررسی شیوه های تبیین و گفتمان سازی بیانیه برگزاری هیات اندیشه ورز با حضور فرهیخگان و نخبگان است

 گام دوم

  برگزاری جلسات ستادی با حضور مسئولین دستگاه های فرهنگی استان با موضوع هم افزایی اقدامات انجام شده در زمینه

 تبیین بیانیه گام دوم

  هیئات، معلمین و مدیران مدراس، روحانیون برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور اقشار تاثیر گذار )مداحان ، مسئولین

 برجسته استان و ...( پیرامون تبیین و نهادینه سازی بیانیه گام دوم

 

  



 1440تشریح و تبیین عملیاتی برنامه های فرهنگی تبلیغی  رمضان 

 

 برنامه های فرهنگی تبلیغی  مرتبط با روحانیون مستقر ، اعزامی ، طرح هجرت و ائمه جماعات 

 

 بانوان ژهیمجالس و ییمبلغات حاضر در محله ها و روستا جهت برپا یساز فعال 

های توانمند شهر شناسایی شده و پس از برگزاری یک نشست توجیهی با محوریت در این طرح، ابتدا مبلغه 

ی شهر نسبت به فعال سازی ایشان در محله ها و روستاها تبیین بیانیه گام دوم انقالب،نقش بانوان در 

شود، به رمضان برگزار می کدر مجالس ویژه بانوان که در ایام ماه مباراقدام مناسب صورت می پذیرد تا 

و محافل قرآنی وِیژه بانوان به سرفصل های  مجالسالزم است مبلغات محترمه در .بپردازندایفای نقش 

معنویت ، سبک زندگی و ... بپردازند و همچنین سالروز مطرح شده در بیانیه گام دوم از قبیل اخالق و 

 هم و ارزشمندی است برای اینکه بهرحلت ام المومنین حضرت خدیجه کبری )س( نیز فرصت بسیار م

 پرداخته شود. «در انقالب اسالمی ننقش بانوا»

 

 تئاتر ایگروه سرود  یو راه انداز جادیا 

ور مبلغ هر مسجد اعم از روحانی مستقر ، اعزامی ، طرح هجرت و یا امام جماعت به منظ در این طرح،

الزم است از جوانان و نوجوانان مسجدی جهت تشکیل جوانان و بهره مندی از قالب هنر استفاده از ظرفیت 

ی گروه سرود و یا تئاتر دعوت بعمل آورد. البته نیازی نیست که تمام امور را شخص مبلغ انجام دهد بلکه م

کانون های فرهنگی هنری و یا پایگاه های بسیج استفاده  تواند از گروه های فرهنگی مستقر در مسجد مثل

بدیهی است محتوای آماده شده در گروه ها می تواند د.برده و مبلغ فقط مدیریت امور را به دست بگیر

الزم به ذکر است سازمان تبلیغات متتاسب با مناسبت های ملی مذهبی در طول ماه مبارک رمضان باشد. 

حوزه ان بعد از تولید آثار توسط گروه های سرود و تئاتر با همکاری اه مبارک رمضدر صدد است در پایان م

را برگزار نماید. آیین نامه جشنواره متعاقبا ارسال خواهد  نواره هنری گروه های سرود و تئاترهنری جش

   شد.

 

 یارزش یها و نماهنگ ها لمیف شینما  

هر چند اجرای این برنامه ارتباط مستقیم با ماه مبارک رمضان ندارد اما به منظور بهره مندی از حضور 

فرصت مناسبی است برای استفاده بیش از پیش از قالب هنر و رسانه ،  ،گسترده مردم در محافل و مجالس

محتوای فیلم ها و  های الزم در صدد است فلشی را بابه همین منظور سازمان تبلیغات پس از بررسی 

وحانیون مستقر و ام دوم در اختیار ربیانیه گمتناسب با  )نمایش داده شده در جشنواره عمار و ...( نماهنگ های ارزشی

جد ادر مس فیلم ها الزم است مبلغین محترم عالوه بر فراهم سازی امکان پخشبنابر این  .اعزامی قرار دهد

ال محتوا به دیگر مبلغین و مراکز نیز اهتمام تحت پوشش خود نسبت به ارسمدارس اماکن عمومی و  ،

.باشندویژه داشته   

 

 



 

 

 

 و یمحل یبوم یها یو باز یاسب دوان ،یراندازیت از قبیل  یمسابقات ورزش یبرگزار ... 

نظر به لزوم مشارکت حداکثری جوانان و نوجوانان در برنامه ها در طول ماه مبارک قالب ورزش یکی از 

مناسب ترین و جذاب ترین قالب هایی است که می تواند جذب حداکثری جوانان و نوجوانان را به 

مسابقات دنبال داشته باشد. به همین منظور پیشنهاد می شود مبلغین محترم نسبت به راه اندازی 

ام کنند.اقد ،محل تبلیغ جام رمضان ناظربر ظرفیت های رمضان در قالب   

 

 محل الیدر منازل اه ضورح  

تبلیغ نسبت به حضور در منازل افراد به بهانه  محل ی ظرفیت هایلغ پس از شناسایمبدر این طرح 

زان ، مستضعفین و ...( اقدام می انباهای مختلف )اعم از تکریم ، عیادت ، دیدار با خانواده شهدا و ج

 . نماید

عتمدین مسجد و محل در دیدارها در برخی دیدار ها و یا م در صورت امکان()همراهی خانواده مبلغ 

آمادگی ر منزل افراد ناظر به علت حضور قبل از حضور د محترم الزم است مبلغ .سفارش می شود

فرصت مناسبی است برای اینکه  در منزل افراد گعده و نشست صمیمی زمان را کسب نماید. الزم

هدایایی به  است سازمان در صدد .ه نمایداستفاد مبلغ بتواند برای انتقال معارف دینی و اسالمی

از دیگر مبلغین برای تهیه هدایا خود قرار دهد و البته اقدام  همین منظور در اختیار مبلغین محترم 

روز ماه مبارک رمضان حداقل  30پیش بینی می شود هر مبلغ در طول  منابع نیز مزید امتنان است.

 امه ریزی کند.دیدار را برن 20

 

 و جیبس یها گاهی، پاها درمانگاه ،یدر مراکز بهداشت  حضور ... 

محل تبلیغ نسبت به حضور در  با شناسایی ظرفیت های مبلغ محترمنیز مثل طرح قبلی  در این طرح

خدا عرض خواهد داد تا پس از حضور در مراکز ضمن  الزم را انجاماماکن خدماتی عمومی برنامه ریزی 

موانع و مشکالت پیش روی  ،ها فعالیتدر جریان  قوت و خسته نباشید به دست اندرکاران آن مرکز

با تبیین اهمیت  از مراکز بهداشتی درمانی سرکشیدر  می تواند مبلغبه عنوان مثال قرار بگیرد.  ایشان

رایگان  تماهای اسالمی، افراد متخصص در حوزه بهداشت و درمان را برای ارائه خددرمان در آموزه

 پذیر ترغیب نماید.ای در مناطق محروم و آسیببهداشتی و مشاوره

 

 یمعارف اله انیدر مدارس و کالس درس دانش آموزان و ب حضور 

دانش  تا نیمه خرداد ادامه خواهد داشت. نظر به اینکه ماه مبارک رمضان از نیمه اردیبهشت آغاز و

دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم به رند ولی ارس حضور دادت در مابتدایی تا پایان اردیبهش آموزان

دلیل برگزاری امتحانات در تعطیلی قبل از امتحان به سر خواهند برد . بنابر این فرصت حضور در مدارس 

ت است و الزم است در این فرصو اجرای برنامه برای مدارس ابتدایی در نیمه اول ماه مبارک فراهم 



دیران محترم مدارس را انجام ارس شناسایی اولیه  و هماهنگی با من محترم نسبت حضور در مدمبلغی

 طرح درس الزم متناسب با مخاطبین را نیز به همراه داشته باشند.داده و برای حضور در مدارس ابتدایی 

برنامه های امتحانات مدارس اطراف محل تبلیغ را کسب کرده و برای  محترم پیشنهاد می شود مبلغین

د تا ضمن خدا قوتی به دانش نداشته باش برنامه ریزیحضور در زمان برگزاری امتحانات در مدارس 

استفاده دارند آموزان از فرصت بعد از برگزاری آزمون ها که معموال دانش آموزان فراغت چند ساعته ای 

 بهینه داشته باشند.
.  
 

 ختصر م میو مفاه ریتفس انیجزء قرآن در هر روز و ب کی قرائت 
کریم در مساجد و حسینه ها چند سالی است که رونق گرفته است ، الزم است  قرآن خوانیء جلسات جز 

. به عنوان مثال دننسبت به ساماندهی و کیفی بخشی این گونه محافل اهتمام ویژه داشته باشمحترم  ینمبلغ

همچنین الزم است مبلغین محترم نسبت به د. نشته باشمناسب برنامه ریزی دازمان  نسبت به انتخاب مکان و

پیشنهاد  اقدامات شایسته ای داشته باشند. غنی سازی این گونه مجالس با بیان نکات تفسیری و مفاهیم قرآن

ر جلسه پس از خواندن یک جزء از قرآن کریم یک صفحه نس بیشتر مردم با قرآن در همی شود به منظور ا

 )ترجیحا همان بخشی که قرار است مبلغ محترم تفسیری از آن را ارایه دهد( ترجمه نیز خوانده شود . 

و جذابیت باعث می شود مبلغین محترم قرآن عالوه بر تنوع  قرائت جهتر در محفل قرآنی مشارکت افراد حاض

نسبت به شناسایی افرادی که در تجوید ایراداتی دارند اطالع پیدا کنند تا در فرصتی خارج از محفل نسبت به 

 .تصحیح قرائت نماز ایشان اقدام الزم صورت پذیرد

سازمان در صدد است مسابقه مفاهیم قرآنی را در سطح ملی برگزار نماید. آیین نامه ها و شیوه اجرای آن 

 متعاقبا اعالم خواهد شد.

                                                                                                            

 منازل و ،یقرائت نماز در مسجد، اماکن عموم حیتصح .... 
ماه مبارک رمضان فرصت مناسب است برای تصحیح قرائت نماز افرادی که در مجالس و محافل حضور پیدا 

و از طرف دیگر موج انی در مساجد و حسینه ها جلسات تجوید و روان خوبرگزاری  طرفیک میکنند . از 

مستقر،  روحانیونگسترده حضور روحانیون و مبلغین در مساجد حسینه ها و اماکن عمومی ایجاب می کند 

و اعزامی از دفتر نسبت به بیان احکام و واجبات دین به خصوص تصحیح قرائت  طرح هجرت، ائمه جماعات

 نماز اقدامی شایسته داشته باشند.
. 

 

 اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضان یبرگزار 

اعتکاف را به ایام البیض ماه رجب می شناسند اما آنچه که در روایت ها مشهور است آن  عموم مردمدر هر چند 

به خصوص در دهه آخر بوده  ماه مبارک رمضان است که سنت نبی مکرم اسالم )ص( به برگزاری اعتکاف در 

هر کس در ماه رمضان ده روز معتکف که  ریفی از آن بزگوار نقل شده است در روایت شکه است به طوری 

حضرت امام خمینی )قدس( نیز در بیانات شان به اعتکاف  . شود، ارزش آن معادل دو حج و دو عمره است



 نیاوقات اعتکاف ماه رمضان است و برتر نیتر لتیبا فضدهه آخر ماه مبارک رمضان اشاره کردند و فرمودند 

 . ماه رمضان، دهه آخر آن است امیا

اف از جمله اموری است که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم نیز از آن یاد کردند و آن را فرصتی اعتک

و معنویت دانستند بنابر این پیشنهاد می شود مبلغین محترم نسبت به راه اندازی  مناسب برای تقویت ایمان

  اعتکاف سه روزه در دهه آخر ماه مبارک رمضان اهتمام ویژه داشته باشند.

 

 سحر کیآن شب ها تا نزد اءیقدر و اح یالیل یجامع و پر محتوا برا یزیر برنامه 

از میان شب ها شب قدر را اختیار کرد و آن را افضل و باالتر از هزار ماه خواند . شاید بتوان گفت تمام خداوند 

برنامه های ماه مبارک رمضان یک طرف و برنامه شب های قدر یک طرف . الزم است مبلغین محترم از ابتدای 

یالی قدر آگاه کنند به طوری که نسبت به بهره مندی حداکثری از ل را ماه مبارک رمضان مردم و آحاد جامعه

 مردم بی صبرانه منتظر رسیدن شب های قدر باشند.

برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم لیالی قدر تمام ظرفیت ها و امکانات موجود برای  است  به همین منظور الزم

از مادحین و  به کار گرفته شود. از مشارکت افراد به خصوص جوانان در برگزاری و اجرای مراسم تا استفاده

 مناجات خوان ها در برنامه ها .

زود به پایان برسانند و  مشغولیت کاری مراسم شب های قدر رادلیل ممکن است به و روستاها در برخی شهر ها 

از لذت مناجات و احیاء آن بهره مند نشوند که الزم است در این خصوص مبلغین محترم از ابتدای ماه مبارک 

فرهنگ سازی کنند تا حضور حداکثری افراد را در برنامه ای که تا نزدیک سحر طراحی خواهد شد را  رمضان

 .شاهد باشیم

 

 در مساجد تیساده با اولو یافطار اءیاح 

هدف ترویج ساده زیستی و پرهیز از تجمل گرایی و بمنظور تحقق منویات مقام معظم رهبری در این رابطه و  با

مناسب است  و اقامه نماز مغرب در مساجد در اول وقت  میهمچنین گرایش حداکثری به مشارکت های عمو

گسترده گردد.توصیه  بعد از اقامه نماز جماعت سفره های افطاری ساده در اماکن عمومی مختلف بویژه مساجد

و تا حد  می شود از هر گونه تجمل گرایی در این سفره ها بمنظور تبلیغ فرهنگ ساده زیستی خودداری گردد

ده شود. سازمان در نظر دارد در مساجدی که تا کنون ممکن از مشارکت افراد در راه اندازی افطاری بهره بر

چنین برنامه ای را نداشتند به عنوان شروع کار هزینه ای را در اختیار مبلغین قرار دهد . میزبانی مبلغین به 

 .امر مبارک مزید امتنان استعنوان طلیعه داران این 

 

 یمحل ئاتیقرآن و ه یروخوان یجلسات خانگ یبرگزار 

ف آشنایی با قرآن و مفاهیم متعالی آن و وارد کردن آموزه ها و تعالیم جلسات و حلقه های تفسیر با هد برگزاری

نورانی قرآن به متن زندگی مردم می تواند از ضرورتها و اولویتهای مهم در جامعه کنونی محسوب 

-جلسات خانگی قرائت قرآن تگردد.معطوف به این نگرش،توجه به قرائت قرآن در هیئات مذهبی و نیز تقوی

مناسب است تا حد امکان زمان کوتاهی به تفسیر موضوعی قرآن در جلسات اختصاص  -ک جزءدر هر روز ی

پیشنهاد می گردد در آخر ماه  ،یابد.ضمن اینکه جهت ایجاد جذابیت برنامه برای مخاطبین کودک و نوجوان

نتخبین در مساجد محله اقدام گردیده و به م آنمبارک نسبت به برگزاری مسابقات روخوانی و مفاهیم قر



جوایزی اهدا گردد.در برگزاری این برنامه شایسته است از ظرفیت های استانی به نحو مقتضی بهره گیری 

در پایان متذکر می شود برنامه ها و محافل خانگی نباید برنامه های مساجد را تحت الشاع قرار دهد و از .گردد

 کیفیت و شکوه آن ها بکاهد.

 

 و عشاء به خصوص نماز صبح و مغرب مساجدجماعت سه وعده در  نماز اقامه 

با توجه به حضور  .مه نماز جماعت در بین مردم استمبارک رمضان فرصت مغتنمی برای تقویت فرهنگ اقا ماه

و ترویج و از این فرصت برای ارائه مسائل فرهنگی و دینی در مساجد در اوقات نماز الزم است مبلغین پررنگ مردم 

یکی از  . اجتماع نماز گزارانت گرددیان مردم تقویتا جایگاه دین در م کنند به جامعه استفاده مبتالتبیین احکام 

مناسب است با برگزاری برنامه های جانبی نظیر مسابقات است که  انقالب مبرای تبیین گام دو ها بهترین فرصت

بیدار شدن آحاد  .فرهنگی و ترویج سفره های افطاری زمینه توجه جدی و حضور حداکثری مردم به آن فراهم گردد

که ایجاب می کند مبلغین محترم از این فرصت برای  مردم قبل از اذان صبح در طول ماه مبارک فرصت مناسبی است

 ه بهترین شکل ممکن بهره مند شوند.بصبح جماعت نماز فریضه رونق بخشیدن به 

 

 مختلف  نیسن یجلسات پرسش و پاسخ برا یبرگزار 

سنی مختلف از اهمیت باالیی برخوردار است و  به جامعه در مقاطع مناسب به مسائل و موضوعات مبتال پاسخگویی

منجر به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه ، عالوه بر پیشگیری از بروز بسیاری از آسیب ها و انحرافات 

برای پاسخگویی به سواالت عموم مردم  مضانمناسب است از فرصت فراغت ایجاد شده در ماه مبارک ر خواهد شد.

لسه پرسش و پاسخ را برنامه ج 6توقع می رود هر مبلغ در طول ماه مبارک رمضان حداقل  استفاده شود. جوانانبویژه 

 ریزی نماید.

جوایز به منتخبین نیز توجه ویژه نظیر پذیرایی همراه با برگزاری مسابقات متنوع و اهداء  لسهبه جذابیت های ج

 .گردد

 

 ارائه شده یو منبر منظم با توجه به محتوا یسخنران 

ی دبا موضوعات متنوع و کاربر متوالیایراد سخنرانی های منظم و  مبارک رمضان فرصت بسیار خوبی برای ماه

آحاد مردم بویژه قشر جوان  است.ضروری است از این فرصت به بهترین وجه ممکن برای تبیین گام دوم انقالب برای

مراسم وعظ و خطابه نیز پیشنهاد می  برگزاریبهره برداری گردد .استفاده از فضای مساجد و مراکز آموزشی برای 

 .انقالب ارسال خواهد شددر خصوص تبیین بیانیه گام دوم محتوای مورد نیاز مبلغان  گردد.

 ری مجالس و عظ وخطابه متناسب با شرایط و اقتضائات محل تبلیغ تنظیم و برنامه ریزی شود.زمان برگزا

 

 گام دوم نییتب تیبا محور یمذهب یمل یمناسبت ها بزرگداشت 

با در مساجد محله و برگزاری ویژه برنامه های متنوع در آن  شعائر و نکوداشت مناسبت های ملی و مذهبی تعظیم

مبلغین محترم عالوه بر برنامه ریزی برای مساجد، حسینه ها  مناسب است محوریت گام دوم انقالب مدنظر می باشد.

 ز و نهادهای اداری دولتی نیز برنامه ریزی داشته باشند. ، مراکادارات  ، مدارس و اماکن عمومی برای حضور در



استفاده از ظرفیت های دستگاهها و ستادهای استانی در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم ها مورد انتظار می 

 اهم مناسب های ملی مذهبی در ماه مبارک رمضان عبارت است از : باشد.

 س( جهیبزرگداشت وفات حضرت خد( 

 السالم هیعل یامام حسن مجتب الدیجشن م 

 السالم هیعل نیالمومن ریشهادت ام 

 ره(  ینیبزرگداشت رحلت امام خم( 

  خرداد 15 امیق 

 ییمایبزرگداشت روز قدس و راهپ 

 فطر دیسع دیع 

 

 دختران و پسران در ماه مبارک رمضان یبرا فیجشن تکل یربرگزا 

دخترانه   دختران و پسران در ماه مبارک رمضان با همکاری مدارس مقاطع ابتدایی یبرا فیمراسم جشن تکل برگزاری

با محوریت شبکه مبلغین و مبلغات و همچنین ائمه جماعات و مستقرین مورد انتظار است.الزم  و متوسطه اول پسرانه

هدایا و  تهیه جهت همکاری ادارات آموزش و پرورش استان و شهرستان ادارات استانی سازمان با  از ظرفیت ها  است

ایراد سخنرانی و بیان اهمیت موضوع اجرای برنامه های شاد متنوع جذاب و  .ن استفاده شودجوائز برای دانش آموزا

 .باشد ین محترمدنظر مبلغتکلیف برای دانش آموزان از ضرورت و اهمیت باالیی برخوردار می باشد که می بایست م

 

 مدارس منطقه  ایاز دانش آموزان برتر مرتبط با مساجد  لیتجل 

مراسم تجلیل از دانش آموزان و نوجوانان مسجدی که فعالیت های مناسب و درخور توجهی در سطح مدارس  برگزاری

البته در این راستا همکاری ادارات استانی سازمان و وزارت آموزش و  دارند مورد انتظار می باشد. و مساجد محله

تبیین  و هدایا برای برترین ها نباید از نظر دور بماند. یپرورش و سایر نهادهای ذیربط بویژه در تهیه بسته های فرهنگ

تقابل -هاعرصه یدر همه رانیا شرفتیعامل عزت و پ ؛«میتوانیما م»و اعتقاد به اصل  یجهاد تیریمد مسائلی مانند:

 یمرحله نیبه دوم یورود انقالب اسالم، جهان معاصر یبرجسته یدهی؛ پد«اسالم و استکبار» دیجد یدوگانه

 .باشدمجریان مراسم می بایست مورد توجه  یسازو تمدن یپردازجامعه ،یخودساز

  



 

 یمرتبط با اماکن عموم یغیتبل یفرهنگ یبرنامه ها 

نظر به قرار گرفتن ماه مبارک رمضان در روزهای پایانی فصل بهار و آغازین فصل تابستان شب ها شاهد حضور 

مردم در پارک ها  و بوستان های شهرها و شهرستان ها هستیم. افرادی که شاید سر و کارشان کمتر از گسترده ای 

رک رمضان دل هایشان بیش از پیش آماده کاشت بذر معرفت و ببا مسجد و منبر باشد .لکن در فضای معنوی ماه مبا

هدایت است . بنابر این پیشنهاد میشود مبلغینی که امکان حضور در بوستان ها و پارک های شهر را دارند از این 

به  معنویت صفا و نورانیت بهداشته باشند و با برگزاری برنامه های پیشنهادی ذیل الذکر را فرصت بهترین استفاده 

 محافل عمومی هدیه کنند.

 به سؤاالت و ارائه مشاوره ییغرفه پاسخگو یاندازراه 
 در اماکن عمومی  غرفه جادیا یمناسب برا یهامکان انتخاب 

 مخاطب یرمضان جهت جذب حداکثرماه مبارک  یغرفه مورد نظر متناسب با حال و هوا نییتز. 

 مناظره و مباحثه نینو یهاوهیجلسه با استفاده از ش تیریو مد نیبه سؤاالت حاضر ییگوافراد توانمند در پاسخ انتخاب. 

 درباره سؤال خود دارند شتریکه قصد مطالعه ب یکنندگانسؤال زیگو و نپاسخ دیاسات یمنابع پرمحتوا برا ارگزاردنیاخت در. 

 درباره غرفه و مسئول آن نیاز مخاطب ینظرسنج یفرمها هیته. 

 به پرسشگران یبسته فرهنگ یاهدا. 

  (یغیتبل جی)است یعموم یهاجشن یانداز راه 
 برای عموم باشد. به طوری که قابل استفاده جشن یاندازراه یمناسب برا یهامکان انتخاب 

 فطر دی(، عالسالمهیعل یماه مبارک رمضان )تولد امام مجتب مهیها؛ مانند: نجشن یبرگزار یمناسب برازمان  انتخاب. 

 و مفید زیانگشاد و نشاط یهابرنامه یو اجرا ،وران کارآمد و اثر گذارو سخن انیمجر ن،یاز مادح استفاده 

 متناسب با ماه مبارک رمضان نیدر شأن حاضر ییرایوسائل پذ نمودنفراهم. 

  غرفه کودک و نوجوان یاندازراه 
 ازی غرفه کودکان و نجوانانانتخاب مکان مناسب برای راه اند. 

 فاخر دارند یهاتیوجوان فعالدر حوزه کودک و ن یکه به طور تخصص ییو تعامل سازنده با تشکلها ارتباط. 

 متناسب با ماه مبارک رمضان ییرایو پذ یاسالم یرانیا ریالتحرو لوازم یباز ،یلوازم سرگرم هیته. 

 آورجذاب و نشاط یسرودها یاجرا ،یشعرخوان ،ییسراجهت داستان یشؤون اسالم تیبا رعا زهیبا انگ انیاز مجر استفاده. 

 یقرآن یهاقصه لهیوسبه ینیکودکان و نوجوانان با مسائل د آشنانمودن.  

  



  مناجات یاز گسترش برنامه ها تیحمابرنامه 
ماه مبارک رمضان ماه مناجات و گفتگوی با خداست. متاسفانه فرهنگ مناجات و مناجات خوانی کمتر از دیگر برنامه ها 

در بین عموم مردم رواج دارد.تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از ادعیه و مناجات مخصوصا تاکید ایشان بر انس با 

از فرصت معنوی  ملکوتی ماه مبارک رمضان بهر ه ببریم و مساجد ، حسینه ها و کتاب صحیفه سجادیه ایجاب می کند 

عنایت به  باهیئات شاخص شهر و روستا را به راه اندازی مراسمات مناجات خوانی ترغیب و تشویق کنیم. امید است 

 مرکز استان و شهرستان هادر هیئات شاخص موجود مساجد و جه نیروی انسانی و فراوانی مخاطبین، ظرفیت قابل تو

 .مراسم مناجات خوانی را در دستور کار خود قرار دهند

 .مهم با رویکرد تقویت روحیه معنوی تمدن ساز برای گروههای هدف بویژه جوانان اهمیت بسزایی دارد این

سجد برنامه مراسم مناجات خوانی هیئات شاخص به جنس مراسم مناجات و سنخیت آن با فضای معنوی م باتوجه

  ترجیحاً و تأکیداً در مساجد بزرگ شهر و یا مصلی شهر برگزار گردد

بصورت موردی در طول سال در مناسبت هایی مثل ایام ماه شعبان)مناجات شعبانیه( و مراسم مناجات خوانی  استمرار

 شبهای جمعه )دعای کمیل( توصیه می گردد

برگزاری مراسم مناجات خوانی با توجه به فرهنگ منطقه پیش بینی گردد ولیکن ترجیحًا ساعات پایانی شب با  زمان

 می شودهدف شب زنده داری در لیالی ماه مبارک توصیه 

 به هدف گسترش اینگونه مراسم تبلیغات مناسب محیطی و فضای مجازی در دستور کار هیئات شاخص قرار گیرد باتوجه

 می گردد که در انتخاب مناجات خوان دقت الزم صورت پذیرد چراکه هر مداحی مناجات خوان نمی تواند باشد متذکر

انند:حاج منصور ارضی، حاج ماشاء اهلل عابدی، حاج مهدی های مشهور کشوری م از سبکهای مناجات خوان الگوگیری

می تواند در هرچه بهتر برگزار شدن مراسم   حاج رضا بکایی و حاج علی قربانیحجت االسالم میرزا محمدی ، سماواتی، 

 .کمک شایانی نماید

  

  و ی، اعتقاد یری، تفس یبا موضوعات اخالق ژهیجلسات و یاز راه انداز تیبرنامه حما  ... 
به منظور بهره مندی حداکثری از افراد  برگزیده و شاخص و توانمند در طول ماه مبارک رمضان پیشنهادی می شود در 

مراکز شهرهای بزرگ مجالس و محافلی با موضوعات اخالقی ، تفسیری ، اعتقادی و مسایل روز راه اندازی شود . اداره کل 

از اینگونه مراسمات اهتمام ویژه داشته باشند. موارد زیر در اجرا و طراحی این  استان ها موظف هستند نسبت به حمایت

 گونه برنامه ها مزید امتنان است.

 برجسته نیقرآن با حضور مفسر ریتفس محافل یبرگزار( 

 (دهی تفسیری به برنامه های قرآنی موجود در استان می تواند مفاهیم قرآنی را هرچه بیشتر در جامعه پیرامونی گسترش دهد جهت)

 کززامی از مرمندی از اساتید موجود در حوزه های علمیه استان و مفسرین اعالمی و بعضاً اع بهره 

  انعکاس برنامه های تفسیری در رسانه استانی به منظور استفاده  جهتصدا و سیمای استان هماهنگی با

 حداکثری افراد از برنامه های اجرا شده 

  مشارکت حداکثری افراد ای و مجازی مناسب جهت سانهمحیطی، ر تبلیغاتاستفتاده از 

 بهر مندی حداکثری از ظرفیت دارالقرآن اداره کل استان 

 ارایه خواهد دادسر که مف تهیه و توزیع متن تفاسیریامکان  و در حدکتب تفسیری  معرفی 

 تشکلهای شاخص استاننمایشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی در حاشیه جلسات توسط  برپایی  

 



 برجسته دیبا حضور خطبا و اسات یمحافل سخنران یبرگزار 
گسترش تبلیغ و تبیین معارف اسالمی و اثربخشی و جهت دهی اعمال عبادی مردم در ماه مبارک رمضان برپایی  جهت

 تأکید می گردد محافل سخنرانی

مندی از اساتید موجود در حوزه های علمیه استان و سخنرانان اعالمی و بعضاً اعزامی از مرکز )مدل دهه فجر( در  بهره

 تقویت برنامه ها مفید فایده خواهد بود

 تقویت روحیه معنوی تمدن ساز برای گروههای هدف بویژه جوانان اهمیت بسزایی دارد رویکرد

 رسانه ای و مجازی مناسب جهت شرکت هرچه بیشتر مردم در این مراسم مدنظر قرار گیرد محیطی، تبلیغات

 نمایشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی در حاشیه جلسات توسط تشکلهای شاخص استان مطلوب می باشد برپایی

  دهی موضوعی به سخنرانان با محوریت اولویتهای بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب جهت

 نمایشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی در حاشیه جلسات توسط تشکلهای شاخص استان مطلوب می باشد برپایی

 


