
 
 

 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

 

 

 

 هـــــــنامرح ــــــط

 مراکز علمیکـارگـروه 
 

 

 

 گروه تبلیغی ضیافت قم

 1398رمضان 

 

 

 

 



 ضرورت طرح؛

در شرائط كنونی با توجه به تهاجم بلكه شبیخون و قتل عام فرهنگی و هجمه شدید دشمن براي ربودن دین و ایمان جوانان این مرز 

ایرانی خود و جذابیت الگوهاي غیر دینی و معرفی كردن تمدن اومانیستی غرب، به  -و بوم و تهی ساختن جوانان از هویت اسالمی 

هاي انسانی و مدینه فاضله و اتوپیاي انسانٍ عصر مدرن و با توجه به شیفتگی و فریفته شدن بسیاري از كسانی كه عنوان اوج ارزش

یین زوایا و ایرانی و تب -دین جهت ارائه هویت اسالمی اند، بیش از پیش ضرورت كاري بنیادر معرض این هجمه سنگین قرار گرفته

 هاي ساختگی و میان تهی بودنهاي كاذب تا دینهاي آن؛ از معنویتمزایاي آن براي جوانان و نشان دادن پوشالی بودن نسخه بدل

 شود.مقابل آن یعنی فرهنگ ضد دینی و اومانیستی غرب، احساس می نقطه

 

 اهداف طرح:

 آموزان و دانشجویانینی به دانشمعرفی هویت د 

 تبیین فائده دین و ضرورت احتیاج به آن در ساحت دنیا و آخرت 

 پاسخ به شبهات پیرامون كارآمدي دین در عصر مدرن 

 نگرتبیین عقالنیت دینی در مقابل عقالنیت مادي 

  ایجاد روحیه خودباوري و طرد خودباختگی 

 

 سیاست های طرح:

 ن و دیگر مسئوالن مدارس و دانشگاه هاهمكاري صمیمانه با مدیرا 

 همكاري و پشتیبانی فكري و اجرائی اساتید دینی و معارف اسالمی 

 برقراري ارتباط صمیمی و موثر با دانش آموز و دانشجو 

  استفاده بهینه از وقت وتخصیص كمترین زمان ممكن به دلیل نزدیكی به امتحانات 

 

 مخاطب طرح: 

  اول و دوم مدارس دخترانه و پسرانه شاهین شهردانش آموزان مقطع متوسطه 

 دانشجویان 

 



 

 زمان طرح:

 1  اردیبهشت ماه براي دانش آموزان 30تا  16ماه مبارك رمضان/  15تا 

 ماه مبارك رمضان براي دانشجویان 

 

 هابرنامه

 مدارس 

o حضور در كالس و ارائه مباحث به همراه پرسش و پاسخ 

o تفریحآموزان در زنگ حضور میان دانش 

o  برگزاري نماز جماعت 

o افزائی با دبیران دینی و پرورشیبرگزاري جلسات هم 

o  برگزاري مسابقه 

o برگزاري جشن میالد امام حسن مجتبی علیه السالم و اهداء جوائز مسابقه 

 

 دانشجويان 

o حضور در كالس و ارائه مباحث به همراه پرسش و پاسخ 

o  دانشجوئی با حضور كارشناسانبرگزاري نشست علمی معرفتی  و پرسش و پاسخ 

o حضور میان دانشجویان در فضاهاي غیر كالس 

o  برگزاري نماز جماعت 

o افزائی با اساتید معارفبرگزاري جلسات هم 

 

 برآورد هزينه:

 هزینه نام برنامه ر

 ریال 100000000 نفر( 20هدیه اساتید )  1

 ریال 10000000 عدد( 200جایزه ) 2

 ریال 5000000 حمل و نقل 3

 ریال 115000000 جمع كل

 


