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 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 ؟ خانه خوبان؟

 مشخصات طرح.1

 عنوان.1/1
 ؟؟؟

 طرح دهندگان.1/2
 خدامی و صادقیآقایان 

 زمان ارائه طرح.1/3
 ( ارائه گردیده است.1399)اردیبهشت همان سال برای ماه مبارک رمضان هـ.ق 1441شعبان این طرح در 

 حامیان و مشاورین طرح.1/4
 تبلیغی ضیافت شورای فکری گروه  •

 السالمعلیهمدیریت مدرسه تخصصی فقه امام کاظم  •

 و... •

 مقدمه.2
ــو   ــاهیناز یک سـ ــیافت در شـ ــه راه گروه تبلیغی ضـ ــهربا توجه به مراحل نقشـ   کارگروهی با عنوان »کارگروه 1شـ

ــنهاد و اجرای طرح ــد. وظی ه این کارگروه  ارائه  دیش ــکیل ش ــر عمومی« در گروه تبلیغی ضــیافت تش ــت که قش هایی اس

 . وسیعی از مخاطبین را دربربگیرد 

و همچنین   به کشـور  نشـینی و عدم ارتباط مسـتقیم با مخاطبین در ایام ورود ویروم منحوم کرونااز سـوی دیگر  خانه

 اهمیت ورود به فضای مجازی  گروه را مجاب کرد تا به نحو گسترده در فضای مجازی فعالیت کند.

 مین این مهم فراهم گردیده است.رو برای تأطرح دیش  

 بیان مسأله و ضرورت طرح.2/1
د با توجه به فراهم ـشدن ـشرایط و توفیج اجباری  حضـور در فضـای مجازی برای گروه تبلیغی ضـیافت  به نظر می رـس

باید بدانیم که فضــای مجازی همچون »  باید این فرصــت را ینیمت شــمرد و با قوت تمام در فضــای مجازی حاضــر شــد.

نا اسـت و دشـمن در این حیطه  با تمام توان  آرایش جنگی به خود گرفته اسـت.د  حضـور در این  یگر فضـاها  فضـای جگ

ما با دشـمن کامال  معلوم   ندی  فرهنگی  سـیاسـی  اعتقادی  اندیشـانه. در این فضـا  باید مرزبفضـا باید مدبرانه باشـد  نه سـهل

حضــور در این فضــا باید با »صــدق   کند  باید بذر امید را در جامعه داشــید.دشــمن در این فضــا  القای ناامیدی می  باشــد.

 
ن وذ در شــهرســتان و تعامل با نهادهای دولتی و عمومی شــهر ) شــهرداری  دفتر امام جمعه  ســداه  اوقاف  ســازمان تبلیغات   الف(   1

 آموزش و درورش و ...(
 ب( ن وذ در مجموعه های فرهنگی شهر

 شناسایی  آموزش و تقویت مهارت های تربیتی و تبلیغی نخبه های فرهنگیج( 
 تشکیل مجموعه و یا موسسه فرهنگی تربیتی در شهرستان و نظارت بر آند( 
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ــایعه ــد و از اهانت  بدگویی  شـ ــد  باید با این حضـــور باید جریاندراکنی و... دوری گزید.  الحدیث« همراه باشـ ــاز باشـ سـ

که باید به فضـای واقعی اهتمام   ماند این نکته نیز مغ ول ن. البته  های مؤثر فرهنگی همراه باشـد شـناسـایی و ارتباط با گروه

 یبرا   -ینهاو مانند ا  یترتوئ-  یمجاز  یبه فـضا  اند یدهچـسب  هایبعضـ داـشت  فـضای مجازی  چیز خوبی اـست اما کافی نیـست.  

 2«.الزم است  یندارد  تخاطب واقع یدهفا ینرا برسانند  ا هایشانیامد ینکها

فـضای مجازی برای گروه تبلیغی ـضیافت  واـض  و مبرهن اـست و بنابراین با توجه به ـشرایط موجود  اـصل  ورود به  

ــته باشــد  باید طرح را به گونه ای آماده کرد که همه از آنجا که بنا اســت کارگروه عمومی فعالیتی در فضــای مجازی داش

 های سنی را دربربگیرد.اقشار و گروه

 و تحلیل محیطی دیشینه طرح.2/2
رســد که حاوی به چاپ میهللا  رحمهامام خمینی  آموزشــی و دهوهشــی  خوبان« از ســوی موســســهای با نام »خانه  نشــریه

ــته  ــد تا اینچنین فعالیتی را در فضــای مجازی نیز داش مطالبی برای همه اعضــای خانواده اســت. همین نکته  ســر نخی ش

ر   طرح  یناصـل اباشـیم.   مت ها یکه دارا  اسـت   یخانوادگ  اییهنـش . اسـت خانواده    یکدام از اعضـاهر    یبرا  یمت اوت  یقـس

که مخاطب با   یمهـست  های اجتماعیها و ـشبکهرـسانیامد  یدر فـضا  یمجاز  یهنـشر  یک  یجاد طرح به دنبال ا  یندر واقع در ا

 تواند باشد.یم ادهخانو یکفرد تا  یکمخاطب طرح از  ین. بنابرایرد مت اوت را دربر بگ یهایقهسل

 ها()سیاست اصول حاکم.2/3
 مستند بودن محتواها به شرع مقّدم •

 هاو قالب  جذابیت و تنوع در محتوا  •

 بیشتر بودن تعداد محتواهای تولیدی نسبت به محتواهای بازنشری •

 گویی در بیان محتواو درهیز از کلی کاربردی بودن مباحث  •

 فعالیت در فضای مجازی و درگیر کردن مخاطب در فضای حقیقی •

 ا در تهیه محتو استقالل گروه •

 و درهیز از گستردگی بیهوده گروهدوشانی نیروها هم •

 و برنامه مشخص در ارائه مطالب  نظم •

 هدف)های( کالن.3
 سازی فرهنگی مثبت در شهرستانجریان •

 بردهااهداف عملیاتی)جزئی( و راه.4
 های سنیچشاندن طعم معنویت به مخاطب عام و همه گروه •

 انقالب  دخش بذر امید در شهرستان نسبت به دین و •

 فعالیت فرهنگی مخاطبین در فضای حقیقی •

 های الزم مربوط به هرگروه سنیآشنایی با مهارت  •

 و... •

 
 با کلیدواهه »فضای مجازی« Khamenei.irهای موجود در سایت ای از فیشخالصه 2
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 بندی(  مخاطبین  زمانهاطرح اجمالی )برنامه.5
 شود:این طرح در دو مرحله انجام می

گرفته نمی ـشود در وهله ی اول با توجه به ـسبکی کار وآزمایـشی بودن آن مخاطب زیادی برای طرح در نظر   •

خانواده = 200)حدودا   ـشوند می  دعوت ی به طور خـصوـصی و از طریج لینک دعوت به کانال  د افراد محدو  و

 :3. این افراد عبارتند از(ن ر700

o های ایشانها و خانوادهو آسمانی فصل رویش متربیان 

o همراهمساجد   ها  هیئات و اهالی  کانونهادایگاه  

o بعضی از مدارم همراه 

 این مرحله   در

o  شود.تهیه می خانوادهو نوجوان کودک   گروه   سهمحتواها بر اسام 

o ــاعتی مشــخص بارگذاری میدر ابتدا  برنامه ــنی در س ــدن های هر گروه س ــود و در ادامه و زیاد ش ش

 توان برای هر قشر  کانالی مجزا ترتیب داد.اعضا  می

o نشود.گذاری و تهیه فهرست از مطالب فراموش هشتا 

o    ــوگیریزمان مرحله اول ــعبان )عض انتهای ماه مبارک تا    تا ابتدای ماه مبارک(  و تبلیغات   دهه آخر ش

 است. ه ته فعالیت رسمی( 4)

o .در انتها نیز برنامه اختتامیه و تقدیر از افراد برتر انجام خواهد شد 

و تبلیـغات   اقدام به عضـــــوگیری عمومیتوان  می  در مرحـله ی دوم  با توجه به رفع مـعایب و تقویت مـحاســـــن •

 به کانال اضافه شوند. نمود تا مخاطبین در سط  شهرستانگسترده 

 در این مرحله  

o گردد: کودک  نوجوان  جوان  خانواده.محتواها در چهار دسته ارائه می 

 
 هستند: یگیریکه قابل د ییمجموعه هااین لیست قابلیت اضافه شدن را نیز دارد.  3

: یامکیسامانه د •  گروه تبلیغی ضیافت  شامل 
o یاسینآل یاتنوجوان محرم سال گذشته ه ینخادم 
o یاسیننوجوانان آل ینیهنوجوانان فعال در یرفه حس 
o و فصل رویش و خانواده ایشان هایگروه آسمان 
o (و خواص2و1 یالتشهر )تشک ینشاه یفرهنگ  ینفعال 
o  ن ر مخاطب عام 2000بالغ بر 
o شهرینشاه ینو مسئول یرانمد 
o یالت(از تشک  یر)ی یفرهنگ  ینفعال 

 ینصالح یهاحلقه یهاو کانال یامکیسامانه د •

 شهرینکانال دفتر امام جمعه شاه •

 یدو انصارالمه یاسینآل یئاته •

 آباد و خانه کارگر یحاج یم گلد یالد شهرک م یه مساجد فاطم •

 برادران و خواهران یهحوزه علم •

 از مدارم هماهنا و همراه یبعض •

 یغاتسازمان تبل یامکیسامانه د •

 یدانش آموز یجو کانال بس یامکیسامانه د •

 شهر گرگاب یفرهنگ  یهامجموعه •
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o ــم  دو  کانال دارای ــت: موس ــم اس ــال.  موس ــته   یک  ید با  یغیتبل  یامدر مدت اهای تبلیغی و دیگر ایام س بس

ها  تل یقی از فضـــــای و فـعالـیت   مـخاطب با کانال گره بخورند   یدرنظر گرفـته شـــــود که به نوع  یغیتبل

ــد  ــای مجازی باشـ ــورت    یگرد   یاماما در ا  حقیقی و فضـ ــال  کانال به صـ ــورت طرفه و ب  یکسـ  ه صـ

 خواهد بود. اطالعات  یبارگذار

o گردد.مان شروع این مرحله بعد از دایش اطالعات  مرحله اول معین میز 

  مرحله اولطرح ت صیلی  .6

 ها و قالب اجرا(تشری  طرح )برنامه.6/1
ــمت از فعالیت  ــت  برای هر قسـ ــده اسـ ــکیل نشـ ــنهادها و از آنجا که هنوز اتاق فکری تشـ های طرح  فقط به بیان دیشـ

 گردد:اکت ا میتوضیحی اجمالی از نحوه اجرا 

 .تشکیل کانال6/1/1
د طبج زـمان اـی ا  بـندی  بـعد از تصـــــوـیب این طرح در اـتاق فکر و تعیین مســـــئولین  ادمین )ـهای( محترم ـب اـمل ـب ا تـع ـب

  شـود برای این منظور نماید. دیشـنهاد می  و عضـوگیری  هارسـاناقدام به تشـکیل کانال در دیام  های مشـخص شـدهمجموعه

 تلگرام و واتسآپ برویم. سراغ  سروش  ایتا  

 دردازیم.ها  رونمایی از جوایز و... به عضوگیری میدم از تشکیل کانال  با موجی از تبلیغات  اعالم اجمالی برنامه

گیرد که در اختیار اعضــا قرار می  به صــورت مجازی  های نشــریهنام در کانال و فعالیت دم از عضــوگیری  فرم ثبت 

 کنند و برای مدیر کانال ارسال کنند.باید آن را تکمیل 

 )و خردسال( .کودک6/1/2
های کانال زمانی مشخص داشته باشد تا مخاطب سردرگم نشود  مثال  برنامه مربوط  بهتر است که هر قسمت از برنامه 

 . 14و خانواده ساعت  12شود  نوجوانان ساعت صب  بارگذاری می 10به کودکان ساعت 

 رنا آمیزی مجازی •

o  شـود. کودکان در کانال بارگذاری می  صـب ( عکسـی بدون رنا  10زمانی مشـخص )مثال  سـاعت  در

(  17باید با کمک والدین این عکم را درینت کرده و آن را رنا کنند و تا ســــاعتی مشــــخص )مثال   

یقه( کنند. ثانیا   فیلمی کوتاه )حداکثر یک دقاوال  از نتیجه نهایی عکم گرفته و برای ادمین ارســــال می

برای ارسـال آزمایی اسـت.  کند. ارسـال فیلم برای راسـتیآمیزی برای ادمین ارسـال میاز مراحل رنا

 توان قوانینی وضع کرد.برداری میها و نحوه دوشش و نحوه فیلمفیلم

 دادن موضوعات برای مسابقه نقاشی •

o   فیلمی کوتاه از مراحل نقاشـی   صـویری از نقاشـی را ارسـال کند و نیز باید ت  قبل اسـت و مخاطب مانند

 ارسال کند.

 قصه های شب  •

o  شــود. کودکان باید گری میروایت   برای کودکان و جذاب   داســتانی کوتاه در زمانی مشــخص   هر شــب

ابقه ابقات میفردای آن ـشب تا ظهر  مـس تان اـست را تحویل دهند. این مـس تواند ای که مربوط به آن داـس

 به این اشکال باشد:

 داستان شب .نقاشی از 1
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 شود را در قالب فیلمی کوتاه بیان کند می .نتیجه و درسی که از داستان گرفته2 

کنیم و کودک باید آن را با معنایش ح ظ .در دایان قصــه  حدیثی کوتاه متناســب با داســتان را نقل می3 

 کند و در قالب فیلمی کوتاه ارسال کند 

 آمیزی کنند و....ستان را رنا. تصویری بدون رنا و متناسب با فضای دا4 

 داخل منزل و اُریگامی آموزش کاردستی •

o  فیلمی کوتاه از مراحل ساخت را باید ارسال کنند.تصویری از نتیجه نهایی کاردستی و 

 آموزش بازی های جدید  •

o توان مسابقه برگزار کرد:به انحاء مختلف می 

 برای ما ارسال کنند. اند .فیلمی کوتاه از این بازی را که منزل انجام داده1 

 .براسام همین بازی  بازی دیگری طراحی کنند.2 

 دوزی با ایموجیشماره •

o کنند.دوزی درینت گرفته و با نخ و سوزن درست مییک طرح ایموجی را روی ورقه شماره 

 مداحی  شعرخوانی  ترتیل خوانی •

o  خوانی مناســـب و کوتاهی را تقلید های مختلف  مداحی یا شـــعرخوانی یا ترتیل  هر بار و به مناســـبت

 کنند.می

 معماهای مناسب سن آنها •

 .نوجوان6/1/3
 عرض هم( یابه صورت درطول هم مسابقه ) یکایذها یطراح •

o   ـشود و نوجوانان  مثال  های حاوی ـسواالت بارگذاری می( کاربرگ12در زمانی مـشخص )مثال  ـساعت

 نیم ساعت فرصت دارند به سواالت داسخ دهند.

 یمجاز یها چالش •

o توان برگزار کرد و آنها را به رقابت گذاشت:های مختل ی میچالش 

ــی کوتاه می1 ــازه ماکارونی )آموزشـ ــازهدهیم و از نوجوانان می.سـ ــام خواهیم سـ های مختل ی بر اسـ

ــازهآموزش ــازند. ســ ــهها میها بســ ــتحکام و...( به رقابت توانند در عرصــ های مختلف )زیبایی  اســ

 بدردازند(.

 های نسبتا سخت و زیبا .آموزش  اُریگامی2 

خودترین  زیـباترین  انتـخاب کنـید. )مثال  بی  98مورد از »ترین« ـهای شـــــهر خود را در ســـــال  5.  3

 ترین و...(شلوغ

ــباهت 4 ــه مورد از ش های »نوجوان« و »؟« را بیان کنید. )مثال  رییم جمهور  هوادیما ها و ت اوت .س

 و...(

 از یک گلدان تا یک بایچه .چالش  ایجاد فضای سبز در محل زندگی5

 یاسین یا...( و ارسال صوت به ادمین.چالش  قرائت یک ص حه از قرآن )دعای فرج  زیارت آل6

 :ها( ]سرفصلH4): شامل  های زندگی برای نوجوانانآموزش مهارت  •

o  head : ( :3 گیرییم.تصم2آموختن ی.چگونگ1سر)حل مسأله. 

o heart : ( :هات اوت  یرش.دذ 8.حل تعارض 7 یاجتماع های.مهارت 6 ی.همکار5.ارتباط 4قلب) 

o hands :  در گروه( ی.همکار11 دذیریمسئولیت .10 داوطلبانه خدمات  در شرکت .9: )هادست 
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o health : الم    ی.ـسبک زندگ12: )یـسالمت  یت .امن15  یماریاز ب  یـشگیری.د14اـسترم    یریت .مد 13ـس

 ([یخصش

 و ساخت تراکت با موضوعات مختلف یلمارسال ف •

که هر تعداد عـضو در کانال که   ینها  یـشنهادمالبته دبچه ها گره زد )  یدرسـ   یبه بحث ها  یدر موارد   یـشهم  یحت •

بشـه   یخودش فت  باب  ید را با اون هماهنا کنند. شـا  اوصـل بشـند و کاره  یباندشـت  یکقسـمت هسـتند به    یندر ا

 (یرگذاریتاث یبرا

های بهتر و بهتر اسـت در این گروه سـنی  ت کیک جنسـیتی بین دختران و دسـران داشـته باشـیم تا بتوان برنامه •

 تری برای نوجوانان تنظیم کرد.جذاب 

 .خانواده6/1/4
 روان قرآن یرت س •

o بیان ت سیر روزانه و برگزاری مسابقه 

 یکوتاه موضوع یها یسخنران •

 در فضای مجازی مسابقه کافه سوال •

 های زندگی برای بزرگساالن: شامل  آموزش مهارت  •

o 1-ه از نقـاط ضـــــعف  خود  واقع یاز نقـاط قوت  آگـاه ی)آگـاه یخودآگـاه از حقوق و  یآگـاه بینـاـن

 (هاارزش ی توض ها یت مسئول

o 2-کمتر  دوست   یبا درخاشگر  یفرد   ینتحمل افراد مختلف  رفتار ب  یگران )عالقه داشتن به د   همدلی-

 (یگراناحترام به د  ابی ی

o 3- مؤثر  ابراز وجود  مــذاکره  امتنــاع  یلبــه  یکالم یرو ی ی)ارتبــاط کالم یارتبــاط هــایمهــارت

 خجالت  گوش دادن مؤثر(

o 4- مناـسب    یفرد   ینب  یمرزها  یص و مـشارکت  اعتماد به گروه  تـشخ  ی)همکار  یفرد   ینب  هایمهارت

 طات(شروع و خاتمه ارتبا یابی دوست 

o 5-(یجدق یابیمشکالت  علل و ارز یص مهارت حل مسأله )تشخ 

o 6-یابیارز  یبر مبنا  گیرییمتصم  یج از حقا  یآگاه  یفعاالنه بر مبنا  گیری یم)تصم  گیرییممهارت تصم 

 مشترک( هایراه یص مهارت حل تعارض  تشخ یت موقع یجدق

o 7-مقابله   یجانات با ه  ی مقابله صــح  یگران خود و د   یجانات )شــناخت ه  یمن   یجانات مهارت مقابله با ه

 (یستند ن ییرکه قابل تغ هایییت با موقع

o 8-کنترل استرم هاییکتکن  

o 9-مهارت ت کر خالقانه 

o 10-]مهارت ت کر نقادانه 

 مشاوره •

ــود یم • ــا  شــ ــک  ینبه عنوان کمد ار  ییفضــ ــت یمهبد   یلتشــ و از مردم در   یمهمختلف فراخون بد   یها. در فرصــ

 و ... یصلوات یستگاهساده  ا ی. مثال افطاریریممختلف کمک بگ یهاقسمت 

مت • ود یهم م  یدر قـس کرد. مثال   یمعرف اند رهمردم بد   یهبه بق  ینند خدماتاتویم  یگانکه به صـورت را یافراد   ـش

 و ... یلوسا یرتعم ی مشاوره درس ی رفع اشکال درس
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 .اختتامیه6/1/5
توان به اجرایی شــدن هرچه بیشــتر و بهتر  مرحله دوم  برنامه اختتامیه با شــور و شــعور مناســبی برگزار گردد میاگر 

 طرح امیدوار بود. در واقع  اختتامیه  نمایش قدرت طرح مجازی در فضای حقیقی است.

 های باال شود برای هریک از برنامهدیشنهاد می

شـود  از امتیازگیری محروم هر شـخصـی که در ادامه به کانال اضـافه می  اوال   امتیازی در نظر گرفته شـود و •

 نشود.

 تقدیم گردد. به ن ر برتر به قید قرعه ایها هدیهثانیا   در هر بخش از مسابقات و چالش •

 در انتهای ماه مبارک و در برنامه اختتامیه از ن رات برتر با بیشترین امتیاز تقدیر گردد.ثالثا    •

 نمخاطبی .6/2
 هایی که در اتاق فکر مشخص خواهند شد به سراغ  مخاطبین زیر خواهیم رفت:از میان مجموعه

 سال( 11تا  6) انکودک •

 سال( 17تا  12) اننوجوان •

 )افراد خانواده بما هم خانواده( هاخانواده •

 بندی اجرازمان.6/3

 زمان  فعالیت 

 شعبان 9فروردین/15تا جمعه   طرح  یب تصو 

 شعبان  11فروردین/ 17تا یکشنبه   چارت و اتاق فکر  ی کردن اعضا مشخص 

 شعبان  12فروردین/ 18از دوشنبه   جلسات اتاق فکر شروع 

 های هر قسمت )کودک  نوجوان  خانواده(تصویب برنامه
  25از زمان شروع جلسات اتاق فکر تا 

 شعبان 19فروردین/

-یامد  کانال در های مشخص شده  تشکیلتعامل با مجموعه 

 )ها( و عضوگیری رسان

-اردیبهشت/اول رمضان  6شعبان تا 20فروردین/26از 

 لمبارک ا

 شعبان 20فروردین/26از  اول کار(  یروزها  یمطالب گروه )برا یسازآماده

 یت کانال فعال شروع 
  2المبارک تا جمعه  اردیبهشت/اول رمضان 6شنبه  

 المبارک رمضان 28خرداد/

 شوال  2خرداد/ 5دوشنبه   اختتامیه 
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 دهی نیروها  و وظایف ایشاننحوه سازمان.6/4

 .ادمین )ها(6/4/1
 سه ن ر شامل  : مدیر  جانشین مدیر  روابط عمومی

 وظایف:

 های مشخص شده برای عضوگیری اولیهتعامل با مجموعه •

 های سروش  ایتا  تلگرام و واتسآپ و بارگذاری مطالب رسانتشکیل کانال در دیام •

 ها و ساماندهی آنهاها  کمدیننام در کانال  مسابقات  چالشهای ثبت دریافت فرم •

 و... هاداسخ به سواالت کاربران از نحوه شرکت در برنامه •

 داسخ )و یا احیانا  ارجاع شبهات به کارشناسان و داسخ( به شبهات علمی کاربران •

 .بخش کودک6/4/2
 شامل  

 ن ر(3) تهیه محتوا •

o  محتوای خام  برنامه  مسابقه  چالش و بررسی شیوه اجرایی آن در کانالتهیه 

o )تعامل با طراح و رساندن مطلب نهایی به ادمین )ها 

 ن ر( 1طراح ) •

o  طراحی  کلیپ  دوستر  موشن گرافی  دادکست  عکم نوشته  این وگرافی و... با توجه به مطالب 

o  یشانو اخذ تایید نهایی از ا با تیم تهیه محتواتعامل 

 .بخش نوجوان6/4/3
 ن ر(4مانند بخش کودک )

 .بخش خانواده6/4/4
 ن ر(4بخش کودک )مانند 

 .اختتامیه6/4/5
 ن ر( 10طراحی و اجرا )

 

 .بودجه6/5
 بودجه )تومان(  عنوان 

   000.000 3 طراح و طراحی 

 000 000 2 تبلیغات میدانی 

 000 000 5 کارشناسان و نیروها 
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 000 000 5 )مکان  صوت  سن و...(  تدارکات اختتامیهدشتیبانی و 

 000 000 5 هدایا و جوایز بعد از هر برنامه 

 000 000 5 هدایا و جوایز اختتامیه 

 000 000 25 جمع 

 

  مشخص شدهمختلف   هایچگونگی تعامل با مجموعه.6/6

 ها )حین اجرا(نحوه نظارت بر نیروها و برنامه.6/7

 یابی )دم از اجرا(نحوه ارز.6/8
 


