
 

 

 

 

 حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ

 الحمدهلل ربّ العالمین و صلّی اهلل علی سیّدنا و طبیب قلوبنا محمّد و آله الطّاهرین المعصومین

 داءــــه الفـــراب مقدمـــالمین لتـــــی و أرواح العــــة اهلل روحـقیّـسیّما ب

 و اللّعن الدّائم علی أعدائهم أجمعین من اآلن إلی یوم الدّین

 

 

 

 طــــــرح نامــــــــه

 کـارگـروه مسـاجـد
 ویرایش دوم

 

 

 

 گروه تبلیغی ضیافت قم

 1398رمضان 

 



 :1ضرورت اجرای طرح

 خلوت انس با خدا و جلوت حشر با مردم 

 کانون ذکر و معراج معنوی و عرصه ی علم و جهاد و تدبیر دنیوی 

 جایگاه عبادت و پایگاه سیاست 

 حضور نسل جوان پاک نهاد ما و حضور روحانیون و معلّمان آگاه و دلسوز 

 )به دلیل خطر تهدید جامعه، جوانان، خانواده ها و نسل های آینده )تهاجم و شبیخون فرهنگی 

 

 اهداف طرح:

 

 هدف کلی: 

  ــارف ــ  مع ــازی، تبلی ــای خودس ــازدهی مســاجد در حیطــه ه ــاایش ســطج ب ــه اقشــار و اف مســیدی کــردن هم

 اجتماعی -می و سیاسی اسال

 

 اهداف جائی: 

 دعوت مردم به عبودیت 

 بارزسازی نماد های اسالمی 

 روشن نمودن معارف بنیادین اسالم 

 اییاد جاذبه در مساجد و اقبال مردم به مسید 

 ارتباط مسید با مراکا آموزشی، بسیج و دیگر مساجد 

 

 سیاست های طرح:

  مستند بودن به شرع مقدّس 

 جذاب بودن 

 کاربردی بودن 

 اییاد رقابتی سالم 

 لاوم ارتباط حداکثری با مسید 

 

                                                           
 1389/ 18/7 -پیام مقام معظّم رهبری مد ظله العالی  1



 مخاطب طرح: 

 عموم مردم به خصوص نوجوانان و جوانان 

 

 مکان طرح: 

 مساجد شاهین شهر و در برخی برنامه ها مصلّی شهر 

 

 زمان طرح:

 13  روز( 30مصادف با ماه مبارک رمضان ) 1398خرداد ماه  14اردیبهشت ماه لغایت 

 

 های طرح:  قالب

 سخنرانی و مداحی 

 نمایشگاه 

 حلقه های معرفتی 

 برنامه های تفریحی و ورزشی 

 افطاری 

  مسابقه 

o کتابخوانی 

o  تئاتر 

o ...و 

 همایش 

 تالوت قرآن 

 ... 

 

 

 

 برنامه های طرح: 



 اوقات شرعی شاهین شهر از ابتدای ماه مبارک تا انتها:

 4:18نهایت تا  4:42اذان صبج: از  .1

 13:02نهایت تا  13:00اذان ظهر: از  .2

 20:29نهایت تا  20:08اذان مغرب: از  .3

 مکان زمان قالب زیرمیموعه هدف ریا برنامه ردیف

1 
 سپاسگااری

 )برشمردن نعمات الهی(

 دعوت مردم به عبودیت

 ارتباط مساجد با یکدیگر

 مسابقه برداشت آزاد
 اردیبهشت 31تا  18

 رمضان( 16تا  3)

 3اردیبهشت تا 28 نعماتمسابقه برشمردن  مساجد

 خرداد

 مسابقه نمای نعمات رمضان( 19تا  13) 

 همایش 

 )جمع بندی نهایی(

رمضان(  24خرداد ) 8

 20:30الی  18:30/ 
 مصلّی

 تفسیر قرآن کریم 2

 دعوت مردم به عبودیت

 بارزسازی نماد های اسالمی

روشن نمودن معارف 

 بنیادین اسالم

 سخنرانی ایستاده و یا 

 اردیبهشت  16 با پاورپوینت

 خرداد 14تا 

 رمضان( 30تا  1) 

بعدنمازعصر 

/ و یا بعد 

 مسابقه  جاء خوانی

3 

مهارت سازگاری و »

و « گذشت

 «فرزندپروری مثبت»

روشن نمودن معارف 

 بنیادین اسالم

برگااری کالس تربیتی 

برای والدین و زوج 

به های جوان )دوکالس 

صورت یک روز در 

 میان(

 رمضان 30تا  1

صبج ها، 

وصل به 

ظهر یا بعد 

از نماز 

 عصر

     تفریج و ورزش 4

   فایل جداگانه اییاد جاذبه جذابیت در مسید 5

6 

 کریمانه 
)ویژه برنامه میالد امام 

حسن میتبی علیه 

 السالم(

 دعوت مردم به عبودیت

 بارزسازی نماد های اسالمی

 در سطج عام افطاری ساده
 29حداقل:

 اردیبهشت 

 رمضان(15)شب 

و نیا شبهای حداکثر: 

 قدر و یا کل ماه مبارک

 مساجد /

نقاط 

 افطاری ساده درسطج خاص فقیرنشین



7 
 هاار ماه پیش رو

 )ویژه برنامه شبهای قدر(

 دعوت مردم به عبودیت

 بارزسازی نماد های اسالمی

 نمایشگاه

اردیبهشت تا  31

 23تا  16خرداد )7

 رمضان( / 

 بامداد 2:00بعدمغرب تا 

تصمیم 

 مسئولین

 همان موعد نمایشگاه سخنرانی

8 
  انس با انیس

 )ویژه برنامه اعتکاف(

 دعوت مردم به عبودیت

 بارزسازی نماد های اسالمی

روشن نمودن معارف 

 بنیادین اسالم

 سخنرانی و مداحی

 حلقه معرفت

 مسابقه

 تالوت قرآن

 اطالع رسانی وثبتنام:

اردیبهشت تا  30

 خرداد1

 رمضان( 17تا  15)

مساجد / 

نمایشگاه 

هاار ماه 

 پیش رو

 آماده سازی مساجد:

 خرداد 8تا  2

مساجد  رمضان( 26تا  18)

 اجرای برنامه اعتکاف: جامع شهر

 خرداد  11تا  9

 رمضان( 27تا  25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نیروی انسانی: تخمین

 مسئولیت ها ریزبرنامه برنامه ردیف
 تعداد نفرات 

 مورد نیاز
 جمع

 سپاسگااری 1

مسابقه برداشت 

 آزاد

 نفر مبل  2 جمع آوری محتوای مذکور و قوانین مسابقه

 نفر غیرمبلّ  8

 نفر مبلّ  15

 نفر مبل  در مسید 1 اطالع رسانی و تبلی  مسابقه

 نفر غیر مبل  1 ها میان نمازگاارانچاپ و توزیع برگه 

 نفر مبل  2 اییاد کانال مسابقه، به روزرسانی و پشتیبانی از آن

 نفر مبل  2 بررسی و داوری میان جمالت ارسال شده

مسابقه برشمردن 

 نعمات

فحص نعمات الهی و دسته بندی آن بر اساس قوانین 

 مسابقه و همچنین وضع قوانین مسابقه
 نفر مبل  2

 همان فرد قبلی اطالع رسانی و تبلی  مسابقه

 همان دو فرد قبلی اییاد کانال مسابقه، به روزرسانی و پشتیبانی از آن

 همان دو فرد قبلی بررسی و داوری میان آثار ارسالی

مسابقه نمای 

 نعمات

 فحص علمی درقوانین چهار رشته مذکور و وضع آن
گاار مسابقه دو قانون 

 برشمردن نعمات

 همان فرد قبلی اطالع رسانی و تبلی  مسابقه

 همان دو فرد قبلی اییاد کانال مسابقه، به روزرسانی و پشتیبانی از آن

 همان دو فرد قبلی بررسی و داوری میان آثار ارسالی

 همایش

)جمع بندی 

 نهایی(

و افطاری  هماهنگی مصلّی و دستگاه های مربوطه

 برای میهمانان

 2نفر مبل  و  1حدوداً 

 نفر غیر مبل 

 همان دو داور قبلی امتیازدهی و انتخاب آثار برگایده

اییاد نمایشگاه مختصر برای به نمایش گذاشتن آثار 

 برگایده

 3نفر مبل  و  1حدوداً 

 نفر غیر مبل 

 خرید جوایا برای مسابقات برگاار شده
نفر  1مبل  و نفر  1

 غیر مبل 

 اجرای همایش

نفر مبلّ  سخنران و  3

 میری و مداح

 2نفر غیر مبل  1و 

2 
تفسیر قرآن 

 کریم

سخنرانی توسط 

تخته و ماژیک / 

آماده سازی محتوای مذکور در پاورپوینت و یا 

 نموداری جهت استفاده آموزشی نوع اول

 1نفر غیر مبل  و  1

 مبل نفر 

 نفر غیرمبلّ  2

 نفر مبلّ  6

                                                           
 برای مثال کسی که پای دستگاه ویدئو پرژکتور می نشیند و یا صدا را تنظیم می کند و یا صدای پس زمینه برای گفتگوی میری پخش می کند. 2



توسط 

 پاورپوینت

 نفر مبل  2 طراحی سواالت چهارگاینه ای

 نفر مبل  در مسید 1 اجرای سخنرانی، اطالع رسانی و تبلی  مسابقه

 نفر غیر مبل  1 چاپ و توزیع برگه ها میان نمازگااران

 اییاد کانال مسابقه، به روزرسانی و پشتیبانی از آن
پشتیبان طرح دو 

 سپاسگااری

 نفر مبل  2 بررسی و داوری میان جمالت ارسال شده

 خرید جوایا
دو خریدار جوایا 

 طرح سپاسگااری

 کریمانه 6

در سطج عام 

 )مساجد(

 نفر غیرمبلّ  1 3جمع آوری نذورات مردمی

 نفر غیرمبلّ  10

 نفر مبلّ  3

 نفر غیرمبلّ  2 4خرید مواد افطاری

 نفر غیرمبلّ  5حدوداً  5اجرای افطاری

 6اجرای برنامه های فرهنگی خالل افطاری
 نفر مبلّ  میری 1

 نفر غیر مبل  1و 

اجرای مراسم جشن میالد امام حسن میتبی علیه 

 7السالم

نفر مبلّ  سخنران و  3

 میری و مداح

 8نفر غیر مبل  1و 

در سطج خاص 

 )نقاط فقیرنشین(

 نفر غیرمبلّ  1 9آوری نذورات مردمیجمع 

 نفر غیرمبلّ  10

 نفر مبلّ  2

 نفر غیرمبلّ  2 10خرید مواد افطاری

 نفر غیرمبلّ  5حدوداً  بسته بندی افطاری

 شناسایی نقاط فقیرنشین
نفر غیر مبلّ   2حدوداً 

 نفر مبل  1و 

هماهنگی دستگاه های مربوطه از جمله سپاه برای 

 جذب امکاناتی همچون حمل و نقل، آشپاخانه و ...
 نفر مبل  1

 نفر غیرمبلّ  8 نفر مبل  2 آماده سازی محتوای مذکور اعتکاف 7

                                                           
 هایی را در مسید بدین منظور قرار داد.که از ابتدای ماه مبارک شروع می شود و می توان صندوق  3

 اعم از مواد غذایی مانند پنیر و خرما تا ظروف یکبار مصرف 4

 اعم از پخت و پا افطاری مانند جایی که افطاری آش، شله زرد و ... باشد و آماده کردن چای تا پخش و جمع کردن سفره افطار 5

 ای، حدیث خوانی نوجوانان و یا سخنرانی چند دقیقه ای ایشان در موضوعات دینی دقیقه 5مانند پخش کلیپ تصویری و صوتی، سخنرانی  6
 اعم از هماهنگی سخنران و مداح تا آماده سازی جایگاه مراسم با پارچه های رنگی و ... و همچنین برنامه های شاد دیگر 7

 ی کند و یا صدای پس زمینه برای گفتگوی میری پخش می کند.برای مثال کسی که پای دستگاه ویدئو پرژکتور می نشیند و یا صدا را تنظیم م 8
 که از ابتدای ماه مبارک شروع می شود و می توان صندوق هایی را در مسید بدین منظور قرار داد. 9
 اعم از مواد غذایی مانند پنیر و خرما تا ظروف یکبار مصرف 10



مقدمات برنامه 

 اعتکاف

هماهنگی اجمالی با مساجد شهر جهت برگااری 

 اعتکاف و دستگاه های مربوطه
 نفر مبل  2

 نفر مبلّ  15

 + ؟

 اعتکاف / ثبت نام در فضای میازیاطالع رسانی 

مبلغین  مستقر در 

مساجد / دو پشتیبان 

 طرح سپاسگااری

 فضاسازی درمساجدی که اعتکاف درآنها قطعی است
نفر  6نفر مبل  و  6

 غیر مبل 

 ؟ ساماندهی مسئولین واحد ها و خادمان اعتکاف

 سخنرانی ها
 بحث وهماهنگی سخنرانان گرامی که در چارچوب 

 متناسب با سطوح سنی معتکفین حرکت کنند.
 نفر مبل  1

حلقه های 

 معرفت

آماده سازی محتوای مذکور متناسب با سنین شرکت 

نفر  1نفر مبل  و  1 کنندگان در سه سطج

 غیر مبل 
 چاپ برگه های حلقه های معرفت

 مسابقات

 مبل  مستقر در مسید اطالع رسانی و تبلی  مسابقه

طراحی سواالت مسابقه کتابخوانی و چاپ آنها و 

 وضع قوانین

وضع قوانین متناسب با رشته های متفاوت به خصوص  نفر مبلّ  3

 رشته تئاتر برای نوجوانان

 بررسی و داوری میان آثار ارسالی

 خرید جوایا
دو خریدار جوایا 

 طرح سپاسگااری

 مراسمات
 نفر غیر مبل  1 11جایگاه مراسماتآماده سازی 

 نفر مبل  2 هماهنگی قاریان، سخنرانان و مداحان

 شب های قدر 8

مقدمات 

 نمایشگاه

 مبل  مستقر در مسید اطالع رسانی نمایشگاه

 نفر غیرمبلّ  00

 نفر مبلّ  00
 نفر مبل  1 هماهنگی با دستگاه ها و جذب امکانات احتمالی )!(

 نمایشگاه
 نفر مبل  5 آماده سازی محتوای غرفه ها و سخنرانی هر شب

 نفر مبل  و غیرمبل  10 برپایی نمایشگاه
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 برآورد هزینه

 

 

 هاینه تعداد عنوان ر 

نفر 10 حق الاحمه اساتید 1 ریال 50000000   

نفر 1000 پذیرایی و تدارکات 2 ریال 50000000   

ریال 00000400 200 جوایا مسابقات 3  

ریال 10000000 -- خدمات چاپ و . ... 4  

ریال 10000000 -- متفرقه ) اجاره وسایل، ....) 5  

ریال 160000000 جمع  


