
 
 

 حینحوي الزّثسن اهلل الزّ

 الحوذهلل رةّ العبلویي ٍ صلّی اهلل علی سیّذًب ٍ طجیت قلَثٌب هحوّذ ٍ آلِ الطّبّزیي الوعصَهیي

 ذاءــــِ الفـــزاة هقذهـــبلویي لتـــــی ٍ أرٍاح العــــة اهلل رٍحـقیّـسیّوب ث

 ٍ اللّعي الذّائن علی أعذائْن أجوعیي هي اآلى إلی یَم الذّیي

 

 

 

 ِـــــــًبهشح ــــــط

 تشکیالت خواصروه کارگ
 

 

 

 گشٍُ تجلیغی ضیبفت قن

 ُ.ش9999

 

 

 

 



 ضشٍست طشح؛

 در ثیي ثعضی فعبلیي فزٌّگی ،ثزای کبر فزٌّگی ًجَد اًگیشُ کبفی 

 ثعضی اس طزح ّبی اجزا شذُ کبفی ًجَدى 

  ًوَدى ثِ تجزثِ ّبی شخصیٍ اکتفب عویق ٍ ضبثطِ هٌذ ًجَدى ثیٌش ّبی پبیِ ای در ثیي هزثی ّب 

 عذم کالم هشتزک ثیي اسبتیذ ٍ فزاگیزاى ثزای عویق کزدى ثحث ّب 

 عذم دستزسی فعبالى فزٌّگی شْز ثِ اسبتیذ ، جْت هشَرت ٍ راٌّوبیی گزفتي 

 

 اّذاف طشح:

  6ٍ جْبدی 5، اًقالثی4، تشکیالتی3، تزثیتی2، اخالقی1تزثیت ًیزٍی دغذغِ هٌذ ثٌیبدیثزای ًخست ثزداشتي قذم 

  ایجبد کالم ٍاحذ ٍ سهیٌِ هشتزک ثزای گفتوبى فزٌّگی 

 ضبثطِ هٌذی ٍ عوق ثخشی ثِ ثیٌش ّبی کبر فزٌّگی 

 اًگیشُ ثخشی صحیح ٍ ثِ دٍر اس جَ سدگی 

 آشٌبیی ثب کالم ٍدغذغِ ّبی هقبم هعظن رّجزی در راثطِ ثب فزٌّگ 

 

 سیبست ّبی طشح:

 ُجذاة ٍ کبرثزدی ثَدى دٍر 

 هجبسیثِ صَرت ی دٍرُ ثزگشار 

 لشٍم ّوزاّی ٍ ّوذلی اعضبی شزکت کٌٌذُ در طزح 

 هخبطت طشح: 

  سبلِ( ثب رٍحیِ کبر تزثیتی سبکي شبّیي شْز43-18) خَاّزاى ًفز اس ثزادراى ٍ 33حذاکثزتب 

 : هَارد خبص طجق صالحذیذ هجوَعِ هستثٌی خَاٌّذ ثَد.1تجصزُ

 جذاگبًِ تشکیل خَاّذ شذ.:درصَرت فزاّن ثَدى شزایط، گزٍُ خَاّزاى 2تجصزُ

                                                           

 . دارای دغدغه های مبنایی در خصوص جایگاه تربیت در زندگی 1

 خودساختگی فردی . تربیت و2

 . دارای دانش وفهم تربیت 3

 . دارای دانش و مهارت کار جمعی و گروهی4

 . با روحیه والیت مدارانه 5

 



 

 

 

 

 صهبى طشح:

 5  هبُ هجبرک رهضبى  –رٍس(  33)  خزدادهبُ 5لغبیت  هبُاردیجْشت 

 

رٍس اٍل ٍ  رٍس تعطیلی در  2،در  رٍس ّبی قذر ٍ قزار دادُ هیشَد ٍ سِ رٍس تعطیلی استبد رٍس صَت 25 -

 هی ثبشذ. رهضبى آخز هبُ هجبرک

 هکبى طشح:

 پگ»ایزاًی پیبهزسبى -فضبی هجبسی» 

 

 حقبلت ّبی طش

  صَت 

 فیلن 

 ِعکس ًَشت 

 هتي 

 پخش سًذُ تصَیزی ٍ صَتی 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ثشًبهِ ّبی طشح

 :صَت دس هَضَعبت صیش دسطَل دٍسُ اسائِ خَاّذ ضذ 52صَت استبد تقذیشی:  .9

 تعذاد قبلت هَضَعبت س

 2 صَت چزایی کبر فزٌّگی 1

 3 صَت فعبل فزٌّگی یکٍیژگی  2

 11 صَت فزٌّگی شزٍع کبر 3

 9 صَت عزصِ ّبی فعبلیت فزٌّگی 4

 

 هعشفی کتبة .5

 صهبى آى سٍص ّبی دٍضٌجِ ٍ چْبسضٌجِ ّش ّفتِ هی ثبضذ. کتبة هعشفی خَاّذ ضذ. 8دٍسُ ، طَل دس 

 

 حل یک سَال .9

پشسص ٍ پبسخ اسائِ خَاّذ ضذ . پبسخ ایي سَاالت فشٌّگی سا، ثضسگبى فشهَدُ اًذ.  8دس طَل دٍسُ  

 آى دس سٍصّبی یک ضٌجِ ٍ سِ ضٌجِ ّش ّفتِ هی ثبضذ.صهبى 

 

 تقشیش ًَیسی .4

تقشیش، اص صَت ّبی اسائِ ضذُ ثِ  52دس طَل دٍسُ افشاد ضشکت کٌٌذُ دس طشح، هَظف ّستٌذ 

 هسئَلیي ثذٌّذ. صهبى اسائِ تقشیش تب ثبسگضاسی صَت ثعذی خَاّذ ثَد. 

 

 کتبة دغذغِ ّبی فشٌّگی .2

دس قبلت عکس ًَضتِ  )حفظِ اهلل(غذغِ ّبی فشٌّگی هقبم هعظن سّجشیدس طَل دٍسُ، خالصِ کتبة د

عذد عکس ًَضتِ ثبس گضاسی خَاّذ ضذ. دس طَل دٍسُ،  4ًَثت ،  4اسائِ خَاّذ ضذ. ّش سٍص دس 

 عکس ًَضتِ قشاس دادُ خَاّذ ضذ. 951حذٍد 

 

 ثشًبهِ ضشٍع سٍص .6

ثب ثبسگضاسی ًبم خذاًٍذ هتعبل ٍ دعبی دس ّش سٍص اص هبُ هجبسک سهضبى، ّن صهبى ثب اراى صجح، کبس 

 سٍص ضشٍع خَاّذ ضذ.

 



 کلیپ ٍ ًوبٌّگ .7

ًوبٌّگ یب کلیپ ثب هَضَع فشٌّگی اسائِ خَاّذ ضذ. صهبى آى، جوعِ ّب خَاّذ  4دس طَل دٍسُ، 

 ثَد.

 

 ًطبط  .8

کلیپ اصخبطشات طٌض تجلیغی یک طلجِ، دس قبلت کلیپ یک دقیقِ ای اسائِ خَاّذ  8دسطَل دٍسُ، 

 ضذ.

 

 دٍسّوی هجبصی .9

جلسِ دٍسّوی هجبصی اسائِ خَاّذ ضذ. صهبى ایي دٍسّوی ّب، دٍضٌجِ ٍ جوعِ  2دس طَل دٍسُ، 

. سبیت ّبی هَجَد جْت 5. پخص صًذُ پیبهشسبى گپ 9خَاّذ ثَد. ایي دٍسّوی ّب دس دٍ قبلت 

اسبتیذ ٍ هَضَعبت  کالس آًالیي،  ّوشاُ ثب پشسص ٍ پبسخ افشاد ضشکت کٌٌذُ ثشگضاس خَاّذ ضذ.

 هختلفی دس ایي دٍسّوی ّب ضشکت خَاٌّذکشد.

 

 هسبثقِ کتبثخَاًی ) ثب ّوکبسی کبسگشٍُ هثجت کتبة(  .91

دس طَل دٍسُ دس ثبصُ ی صهبًی خبظ، کتبة ثبیستِ ّبی فشٌّگی آقبی اًجَی ًژاد دس قبلت هسبثقِ 

 اسدیجْطت تب پبیبى سهضبى خَاّذ ثَد. 55اسائِ خَاّذ ضذ. صهبى آى 

 

 هسبثقِ ّشضت .99

تطَیق ثیطتش ضشکت کٌٌذُ ّب ثِ هطبلعِ دقیق تشّوِ هطبلت، ّشضت هسبثقِ ای اص دسطَل دٍسُ، ثشای 

 هطبلت سٍص گزضتِ ثشگضاس خَاّذ ضذ.

 

 هطبٍسُ فشدی .95

دس طَل دٍسُ دس ثبصُ صهبًی خبظ، ثشای افشاد ضشکت کٌٌذُ اهکبى هطبٍسُ فشدی اص اسبتیذ دٍسّوی ّب 

 اسدیجْطت تب پبیبى هبُ سهضبى( خَاّذ ثَد.59سٍص آخشهبُ هجبسک سهضبى) 2صهبى آى فشاّن خَاّذ ضذ. 

 

 

 

 



 

 جذٍل صهبى ثٌذی

 هسئَل تبسیخ ثشًبهِ س

 آقبی عسکزی فزٍردیي 17 آهبدُ سبسی طزح 1

 آقبی طجبطجبیی فزٍردیي 23تب طزاحی پَستز تجلیغبت 2

 آقبی خذاهی اردیجْشت 5فزٍردیي تب23 تجلیغبت 3

 عسکزی آقبی اردیجْشت 5فزٍردیي تب23 ثجت ًبم ) غیز حضَری(  4

 + آقبی کالتِ آقبی عسکزی اردیجْشت 6 شزٍع ثزًبهِ ّبی دٍرُ 5

 آقبی خذاهی خزداد 4 ٍ اهتحبى ارسیبثی 9

  )عیذ سعیذ فطز( خزداد 5 جَایش 13

 

 ثشآٍسد ّضیٌِ

  

 

 

 

 

 

 

 ریبل ّشیٌِ تعذاد عٌَاى ر

   جَایش 1

   اسبتیذ 2

 2333333 4 هسبثقِ ّزشت 3

 ثب کبرگزٍُ هثجت کتبة است. - هسبثقِ کتبثخَاًی 4

 533333 - سبیز 5



 ًکبت ضویوِ ای

 تجلیغبتًحَُ  

 پیبهک ثزای هسئَالى ٍ افزاد فزٌّگی .1

 پَستز تجلیغبتی ثزای گزٍُ ّب ٍ کبًبل ّبی شبّیي شْزی .2

 کبرگزٍُتوبس ثب افزاد شزکت کٌٌذُ در دٍرُ ّبی قجلی  .3

 جَایض

 . ثب تَجِ ثِ هحذٍدیت ّبی اعوبل شذُ ثزای ثیوبری کزًٍب، ًَع ٍ تعذاد جَایش هتعبقجب هعلَم هی گزدد.   

 

 

 


