قال رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله :

اِنَّ اللّهَ تَعالی يُحِبُّ اِذا عَمِلَ اَحدُكُم عَمَالً اَن يُتقِنَهُ.
خداوند متعال دوست دارد ،هرگاه كاري انجام داديد ،آن را محكم و بيعيب انجام دهيد.

استاندارد فعّالیّتهای
گروه فرهنگی یاران خمینی
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تشکیالت

ما اعتقادمان این است که بهترین راهی و برترین حربهای که میتواند این راهها را باز
کند و هدایت الهی را و هدایت انقالبی را در ذهنها و جانها بنشاند و به میوه بیاورد،
مثمِر بکند؛ یک تشکیالت است .ما عقیده داریم که اگر چنانچه کسانی بخواهند برای
انقالب کار کنند و این ها متشکّل نباشند ،نخواهند توانست از لحاظ کیفیّت و از لحاظ
کمیّت آن کاری را بکنند که یک گروه متشکل انجام خواهد داد.

1

تشکیالت یکی از فرائض هر گروه مردمی است که یک هدفی را دنبال میکنند .تشکیالت
یعنی نظم ،یعنی تقسیم وظایف ،یعنی ارتباط و اتصال ،و زنجیرهای کار کردن؛ این
معنای تشکیالت است .این چیزی است که نه فقط بد نیست ،بلکه یک چیز خوب و بلکه
یک چیز ضروری است .هیچ کاری در دنیا بدون تشکیالت پیش نمیرود؛ انقالب اسالمی
ایران هم بدون تشکیالت پیش نرفت و پیروز نشد.

2

 1امام خامنهای ـ 61/9/18
 2امام خامنهای ـ 60/11/27
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هدف

گزارش دهی و سازماندهی فعّالیّتهای اجرایی گروه.


مخاطب

معاون اوّل ،مسئولین واحدها ،دبیر مجمع همدلی ،دبیر طرح لبیک یا امام و ریاست مسئول گروه.


زمان اجرا

هفتگی به مدت سه ساعت( .بخش اول  :گزارش مسئولین  /بخش دوم  :موضوع فکری)


شيوه اجرا و نكات اجرايي

* دستور جلسه
ـ بیان نکات مدیریتی و اجرایی توسط مسئول گروه( .بیان نقاط قوّت و ضعف)
ـ گزارش جلسات واحدها و فعّالیّتهای انجام شده( .تبادل نظر جهت دستیابی به نظرات بهتـر در
ادارهی کارها)
ـ واگذاری فعّالیّت توسط مسئول گروه و مشخّص کردن زمان اجرا.
ـ بررسی طرحهای ارائه شده از سوی واحدها.
* نکات جانبی
ـ مسئولین فرم مخصوص حضور و غیاب را در جلسه تکمیل مینمایند.
ـ مطابق با آیین نامه انضباطی ،تأخیر ،غیبت و عدم انجام به موقع فعالیـتهـا ،مشـمول جریمـه
خواهد شد.
ـ در صورتی که یکی از اعضا ،قادر به شرکت در جلسه نباشد ،ضمن اطّالع دادن به مسئول گروه و
دبیر هیئت مرکزی ،یک نفر از واحد (معاون) را با کلیهی اختیارات به جلسه معرّفی مینماید.


پيشنهادها (هنوز وارد استاندارد نشده)

6

ـ مدلهای مختلف برای کار واحدها  :پروژهای با خروجی مشـخص (نظیـر کـارگروه اعملیـت) /
فعالیت حول محور بیانات حضرت آقا متناسب با فعالیتهای هر کمیته
ـ اعضای هیئت مرکزی به عنوان یک تیم.
ـ تذکر  :تعریف کار برای اعضای گروه  /اعضای کارگروه معاونت  /اعضای طرح لبیـک  /خـانواده
اعضا  /مدرسه
ـ اگر در مواردی علم داریم  :نتیجه بی دقتی ،اثر وضعی میشود.
ـ برنامه ریزی برای قبل (انگیزش از طریق پیامـک ،سـایت ،سرپرسـتان)  ،حـین برنامـه ،بعـد
(خروجی)
ـ دفتر  :کار و کار  /حضور خودمان و آوردن اعضا
ـ سپردن مسئولیت و بازخواست
ـ همه فعالیت ها به صورت پرونده جهت سایت و ...
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الف) نسبت به گروه
ـ استاندارد فعّالیّتها
استاندارد فعّالیّتها حاصل تجربیات چند ساله گروه و اعضای مختلف آن است؛ نباید به سادگی از
کنار آن گذشت.
دو وظیفه نسبت به استانداردها:
 )1اجرای دقیق استاندارد موجود.
 )2تصحیح و تکمیل استاندارد در صورت نیاز و ارسال به مسئول گروه جهت ثبت (تجربیاتی کـه
به دست میآید ،بحث شخصی نیست .این تجربیات باید به گونهای تدوین شود که برای مسئولین
آیندهی گروه و همچنین برای دیگر مجموعهها قابلیت استفاده داشته باشد).
ـ اجرای به موقع برنامهها
مسئولین برنامههای مربوط به واحدشان را در برنامه فصالنه و تقویم اجرایی مشخص کنند و سعی
نمایند برنامه در موقع خود انجام شود.
ـ آرشیو
کلیه ی اسناد ،مدارك ،گزارش جلسات ،مصوبات ،دستورالعملها ،بخشنامهها ،اطالعات ،تحقیقات،
محصوالت و هر مطلبی که مربوط به واحد است به طور مـنظم و بـه صـورت رایانـهای ،آرشـیو و
بایگانی گردد تا در صورت لزوم بتوان سریعاً به آن دسترسی پیدا کرد.
ـ نگاه فرابخشی
مسئولین همهی فعّالیّتهای گروه را از خودشان میدانند؛ به همین سبب در بررسی طرحهای ارائه
شده از سوی واحدها در هیئت مرکزی ،نهایت دقت و تالش خود را انجام میدهند.
ـ انجام وظیفه تا لحظهی آخر
مسئولین تا لحظهی آخر مسئولیت ،نسبت به انجام وظایف محوّله مسـئولیت دارنـد و نبایسـتی
دچار سستی و رکود شوند.
ب) جلسات واحد
ـ نظم
جلسات واحد به صورت هفتگی مطابق با تقویم اجرایی ،رأس ساعت آغاز و در موعد مقرّر پایـان
بگیرد( .مدّت زمان پیشنهادی جلسات  60 :دقیقه)
در صورت غیبت مسئول واحد ،جلسه توسط معاون اداره میشود و نباید تعطیل گردد.
8

پرداخت جریمهی عدم تشکیل یا تأخیر در برگزاری جلسات به عهدهی مسئول واحد میباشد.
ـ دستور جلسه
پیش از جلسه ،دستور جلسه به اعضای واحد اعالم شود تا قبل از جلسه ،فرصت فکر کردن باشد.
جلسه محلّ تضارب آراء ،جهت رسیدن به نظر بهتر است؛ نه شروع فکر کردن.
داشتن دستور و برنامه برای جلسات ،موجب میشود که اعضای واحد تصـوّر نکننـد وقتشـان در
جلسه به هدر میرود.
حتماً اعضای واحد را وادار به فکر کردن و ارائه نظر نمایید.
ـ ادارهی جلسه
مسئولین میبایست در جلسات ،تمامی شئونات ،حرکات و سکنات خود را کنترل نمایند .نحـوهی
شروع و پایان جلسات بسیار مهم است .جلسات به صورت رسمی و با قرائت آیاتی از قرآن مجید
(سوره مبارکه قدر) آغاز شود.
ج) اعضای واحد
ـ مشخّص بودن فعّالیّتها
شرح وظایف و تاریخ انجام فعّالیّت هر عضو باید به طور دقیق مشخص باشـد تـا امکـان نظـارت
فراهمتر گردد .اعضای واحد میبایست جدول شرح وظایف را با دقت تکمیل نمایند.
تمام اعضا باید برای هر روز خود ،برنامهی کاری داشته باشند.
مسئولین واحد باید قادر باشند در هر زمان ،شرح وظایف اعضای واحد خود را ارائه نمایند.
ـ ارتباط با اعضا
مسئولین در طول هفته با اعضای واحد خود ارتباط داشته باشند و فقط منحصر به جلسه نشـود.
جویای احوال و عملکرد آنها باشند.
ـ نظارت
مسئولین به طور دقیق بر عملکرد مجموعه ی خود ،نظارت مستمر داشته باشند .در صورت تأخیر
یا عدم انجام فعالیت ،جریمهها به طور قاطع گرفته شود.
انشاءاهلل با لطف امام زمان ارواحنا فداه  ،وجدان کاری ،انضباط و وفای به عهـد در مجموعـهی گـروه
نهادینه گردد.
ـ عضویت فعّال
شرط ارتقای عضویت از عادی به فعّال ،شرکت مستمر در جلسات واحد و انجـام فعّالیّـت اسـت.
مسئولین واحدها تالش نمایند تا زمینهی این ارتقا فراهم شود.
9

عضویت فعّال می بایست در ذهن اعضا ،اهمّیّت ویژه پیدا کند .این زمینه سازی ،توسط مسـئولین
واحدها انجام میشود.

طبق اساسنامه ی گروه ،نظارت بر عملکرد مسئولین بر عهدهی مسئول گروه میباشد که انشاءاهلل
با دقت پیگیری خواهد شد.
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شاخص



هدف

ـ گرامیداشت روز  12بهمن.
ـ افزایش روحیه همدلی و مشارکت جمعی بین خانواده یاران خمینی (ره).
ـ گزارش برنامههای سال قبل و تبیین برخی سیاستهای فرهنگی گروه.
ـ ایجاد هویت جمعی( .قدرت نمایی!)
نکته مهم  :این مراسم ساالنه باید برای اولیا و اعضا مهم و به یاد ماندنی باشد .یـک بـار در سـال
اینگونه دور هم جمع میشویم و باید برای قبل ،حین و بعدش برنامه ریزی خوبی انجام دهیم.


مخاطب

کلیه اعضای گروه و همراهان.
کلیه اعضای طرح لبیک یا امام و همراهان.
کلیه خانوادهها (پدر ،مادر و همسر).
فعّالین فرهنگی و شخصیتهای اثرگذار ؟


زمان اجرا

 12بهمن هر سال (سالروز ورود حضرت امام) از ساعت  19تا .21


شيوه اجرا و نكات اجرايي

* اطّالع رسانی و تبلیغات
در اطالع رسانی و تبلیغات ،جایگاه همایش  12بهمن تبیین شود( .به عنوان همایش ساالنه خانواده
یاران خمینی)
1ـ ارسال پیامک  :روزهای  6 ، 1و  12بهمن.
11

2ـ توزیع دعوتنامه به درب منازل مخاطبین .طراحی زیبای دعوتنامه .روزهای  8تا  10بهمن.
3ـ صحبت در جلسات :
جلسات طرح لبیک یا امام توسط سرپرستان
جلسه همدلی
جلسه مادران فاطمی
4ـ تبلیغ داخل منازل توسط اعضا.
5ـ زمینه سازی در سایت.
6ـ تبلیغ داخل شهرك :
نصب یک بنر در محل مناسب( .حداقل یک هفته قبل از برنامه ،نصب شود).
* محتوای همایش
ـ سرود جمهوری اسالمی.
ـ قرائت قرآن مجید( .پاورپوینت تهیه شود).
ـ مجری.
ـ پخش نماهنگ یا برنامه دیگری در رابطه با روز  12بهمن و شخصیت حضرت امام خمینی.
ـ پخش نماهنگ از فعّالیّتهای سال گذشته گروه.
ـ تبیین یکی از برنامههای اصلی گروه در آینده (مثالً اردوی نوروز).
ـ سخنرانی مسئول گروه.
ـ تقدیر از همراهان گروه ،فعّالین گروه و برگزیدگان طرح لبیک یا امام( .پاورپوینت تهیه شود).
ـ پذیرایی.
ـ اهدای بسته فرهنگی به نام هر عضو.
ـ سخنرانی مهمان؟
* فضاسازی
ـ هماهنگی سالن (متناسب با جمعیت مخاطب)
ـ کارهای داخل سالن (از تزیین و مرتب کردن و هماهنگی وسایل مثل صوت و پروژکتور و )...
* نکات دیگر
ـ لیست حضور و غیاب
12



هزينه (سال )1394

* دعوتنامه ( 119000تومان)
چاپ نامه و پاکت 119000 :
* تبلیغات ( 108000تومان)
چاپ دو بنر 108000 :
* تقدیر ( 1025000تومان)
جوایز اعضای گروه ( 6نفر  )800000 :جوایز اعضای طرح لبیک ( 3نفر  )68000 :جوایز مهمان ویژه
( )40000لوح ،ابر و باد ()117000
* پذیرایی ( 527000تومان)
موز و نارنگی  / 250000شیرینی  / 120000شربت  / 95000لیوان و ظرف 62000
* دکور ( 67500تومان)
چاپ دو بنر 67500 :
* یادبود ( 755000تومان)
گلدان  / 700000کرایه 55000
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واحد آموزش



شاخص



هدف

رفع اشکاالت درسی در طول ماه.
فراگیری سبک زندگی اسالمی.
فراگرفتن اهمیت علم آموزی و مهارتهای مطالعه.
آشنایی با شخصیتهای علمی جهان تشیّع.


مخاطب

اعضای طرح لبیک یا امام (از ابتدای قدم دوم)


زمان اجرا

جمعه آخر هر ماه شمسی ،ساعت  7تا .14


شيوه اجرا و نكات اجرايي

* محتوای برنامه
قرائت زیارت عاشورا  20 :دقیقه
صبحانه (سر سفره حضرت اباعبداهلل علیه السالم)  30 :دقیقه
سخنان مسئول گروه پیرامون اهمّیّت علم آموزی و شخصیت عالم  10 :دقیقه
سخنان مسئول واحد آموزش پیرامون شیوه مطالعه  10 :دقیقه
تنظیم وقت مطالعه ،رفع اشکال و زنگ تفریح  :حدود  45دقیقه 15 ،دقیقه
بازی (فوتبال و والیبال)  60 :دقیقه
اقامه نماز جماعت و بیان نکته اخالقی
14

ـ هر اعتکاف علمی ،به نام یکی از علمای شیعه نام گذاری میگردد که ثواب اعتکاف به روح مطهّر
ایشان اهدا میشود.
ـ مناسب است زمان بندی در ابتدای برنامه اعالم و در محلّی نصب شود.
ـ میتوان از یک ساعت درسی شروع کرد و به تدریج کاسته شود.
ـ رفع اشکال در درسهای عربی ،ریاضی و حسابان ،فیزیک ،شیمی و هندسه صورت مـیگیـرد.
برای هر یک از دروس ،یکی از دانشجویان هماهنگ میگردد و در ابتدای برنامه اعالم میگردد.
* فراهم کردن زمینه مطالعه
ـ کنار هم نشستن بچهها ،باعث شلوغی میشود.
ـ پیشنهاد  :تلفنهای همراه جمع شود.
* نکات دیگر
ـ محل اعتکاف ،حداقل دو روز قبل هماهنگ شود.
ـ یک وعده تغذیه داده میشود.


پيشنهادها (هنوز وارد استاندارد نشده)

ـ تبیین افق علمی (بچه ها انگیزه درس خواندن ندارند).
ـ آموزش درس خواندن (مطالعه پویا نه منفعالنه) توسط سرپرست به اعضا
ـ ایجاد یک وبالگ دیواری برای اعتکاف علمی
ـ اعتکاف علمی در تابستان  :شبانه روزی باشد  /شـیوه مبحثـی  /المپیـادی  /درس سـال بعـد
(آمادگی عربی و )...
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شاخص



هدف

تبیین نیاز کشور به علم.
ایجاد معرفت و انگیزه الزم برای درس خواندن.
تبیین وزن علمی گروه و جایگاه برنامهی اعتکاف علمی.


مخاطب

اعضای گروه؟
اعضای طرح لبیک یا امام.


زمان اجرا

 30شهریور


شيوه اجرا و نكات اجرايي

* محتوای کلی برنامه
میتوان از این سه گونه سخنران بهره برد:
 )1سخنران علمی و انگیزشی (محورها :نیاز کشور به علم ،نقاط قوت و ضعف علمی کشور و
بیان مثالهای کاربردی ،اهمیت حضور بچههای مذهبی در این عرصه و مشکالت ناشی
از عدم حضور ،فضای دانشگاه ،بیان کاربردی دغدغههای رهبری و)...
 )2سخنران آموزشی (محورها :توصیف روحیه علمی ،چگونگی مطالعه صحیح و جایگاه نظم
در مطالعه ،برنامه ریزی درسی ،تمرکز در مطالعه ،اهمیت کارگروهی و تبیین جایگاه
اعتکاف علمی و )....
 )3سخنران فرهنگی (محورها :تعریف انسان کاریکاتوری ،لزوم جمع نمودن فضای علمی و
فرهنگی ،اهمیت زکات علم ،تبیین جایگاه وزن علمی گروه و )...
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تهیه و پخش کلیپ با دو رویکرد زیر:
 )1بیانات امام خامنهای (پیرامون اهمّیّت جایگاه علم ،علم آموزی ،رابطه جهاد علمی و
جهاد با نفس ،جایگاه علمی کشور و نقاط قوت و ضعف این عرصه)
 )2فعّالیّتهای علمی گروه از جمله اعتکاف علمی.
* نکات دیگر:
ـ همایش به نام یک شهید علمی برگزار شود و سعی شود دکور مناسب با فضای علمی آماده شود.
از کلیپ و تبلیغات جهت معرفی ویژگیهای علمی و اخالقی شهید استفاده شود.
ـ سعی شود از دستاوردهای علمی کشور به جهت ایجاد روحیه "ما میتوانیم" بهره گرفته شود.
ـ با توجه به تقاون با هفته دفاع مقدّس ،تا حدّ توان سعی شود بین فضای دفاع مقدس با فضای
جهاد علمی و شهدای این عرصه رابطه برقرار شود .شاید بتوان از یک راوی دفاع مقدس نیز در
این زمینه استفاده نمود.
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هدف

آشنایی با دبیرستانها جهت انتخاب بهتر و متناسب با شرایط هر یک از اعضا.


مخاطب

دانش آموزان سال نهم.


زمان اجرا

از هفته سوم بهمن تا پایان فروردین (هر هفته ،یک دبیرستان معرفی میگردد).


شيوه اجرا و نكات اجرايي

ـ یک نفر از مسئوالن یا فارغ التحصیالن یا دانش آموزان دبیرستانهـایی کـه در مجمـوع دارای
نقاط مثبت میباشند ،در جلسه حلقه حاضر شده و پیرامون موارد مشخص شده توضیحات الزم را
ارائه نموده و به سؤاالت اعضای حلقه ،پاسخ میدهد.
ـ انتخاب دبیرستان با پیشنهاد مسئول واحد آموزش و تأیید مسئول گروه انجام میپذیرد.
ـ در روزهای برگزاری این طرح ،ده دقیقه به مدّت جلسات اضافه خواهد شد.
ـ سرپرست در حدّ توان ،هر یک از اعضا را به صورت چهره به چهره ،در انتخاب دبیرستان مناسبِ
با شرایط هر فرد راهنمایی مینماید.
نکته مهم :نبایستی گرایشات شخصی سرپرست از جمله دبیرستان و رشته تحصیلی خودش ،در
این راهنمایی مؤثر باشد.
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مواردي كه ميبايست پيرامون آنها توضيح داده شود :

الف) خودسازی علمی
ـ توضیح پیرامون محتوای رشتهی مدرسه.
ـ تشریح کامل برنامهی آموزشی و کادر آموزشی مدرسه.
ـ شرح حال برخی اساتید دروس مهم و پایه.
ب) خودسازی روحی و فکری
ـ تشریح کامل و جزئی فضای فرهنگی و اعتقادی کادر مدرسه (مدیر  ،ناظم  ،معـاون پرورشـی ،
مشاورین پایهها)
ـ تشریح فضای عمومی فرهنگی و اعتقادی مدرسه (دانش آموزان)
ـ برنامههای مدرسه جهت این دو خودسازی (مثالً کالسهای فوق برنامه ،زیارت عاشورای هفتگی،
اردوهای زیارتی و )...
ج) خودسازی جسمی
ـ امکانات ورزشی
ـ برنامههای ورزشی مدرسه
ـ اردوهای درون شهری و برون شهری
د) ثبت نام
ـ مالی
ـ مسافت
هـ) نام اعضای گروه که در این مدرسه ،مشغول به تحصیل بودهاند.
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شاخص



هدف

فراگرفتن روحیه استقامت و اطاعت


مخاطب

اعضای همدلی
اعضای طرح لبیک یا امام (از ابتدای قدم اوّل)


زمان اجرا

صبح جمعه همزمان با طلوع آفتاب( .ایام تابستان  :هر هفته .ایام تحصیل :یک هفته در میان)


شيوه اجرا و نكات اجرايي

* ساعت شروع و پایان
ـ حداکثر  5دقیقه بعد از زمان مشخص شده در تقویم ،حرکت کنیم.
ـ مدت زمان برنامه کوه :
حداکثر  3ساعت بعد از زمان درج شده در تقویم  :در محل ورودی ارتفاعات
مدت زمان کوهپیمایی در فصل تابستان 4 ،ساعت خواهد بود.
ـ اعضا احساس نکنند که در این نوع برنامهها ،بی نظمی وجود دارد.
* نکات مربوط به سرپرستان
ـ سرپرستها برای نفرات ،برنامه مشخص داشته باشند( .کوه فرصت بسیار مناسبی برای بیان
نکات خاص میباشد).
ـ تذکر مهم و همیشگی  :کنترل ارتباط باقی اعضای گروه با اعضای دورهها( .تحت نظارت مستقیم
سرپرست)
20

ـ مسئولیت سه کار بر عهده سرگروه یا سرپرست و اعضای دوره است:
 )1هر کوه ،یک شهید
هر برنامه کوه به یاد یکی از شهدا برگزار میشود .در چند توقفگاه ،نکات کوتاه و ویژه از
زندگینامه یا وصیتنامه شهید بیان میشود .دعای عهد نیز به روح آن شهید اهدا میگردد.
 )2قرائت دعای عهد
 )3صبحانه
ـ برای تهیّه صبحانه طوری عمل شود که برنامه در ساعت مقرّر آغاز شود.
ـ به صورت کامل آورده شده و وسیلهای جا نماند! (صبحانه بر سر سفره میل شود)
ـ حتی المقدور مسئول کوه شخصاً جهت خرید نان ،اقدام نکند.
ـ قرائت دعای ابتدای غذا فراموش نشود.
ـ مناسب است هر بار مسئولیت این سه کار به عهدهی یکی از اعضا گذاشته شود تا تمرین
مدیریت اتفاق بیفتد.
* نکات دیگر
ـ یک نفر به عنوان مسئول ،در ابتدای جمع و یک نفر نیز در انتها حرکت کند.
ـ کوهپیمایی برنامهای با نشاط و شاداب باشد( .به بچهها خوش بگذرد).
ـ صحبت در ابتدای حرکت (مفهوم اطاعت)

21

تمام نکات مندرج در استاندارد کوهپیمایی لحاظ گردد.


مخاطب

تمامی اعضای طرح به همراه پدران گرامی


زمان

چهار بار در سال  :بهار ؛ تابستان (دو بار) و زمستان (اسفند)


شيوه اجرا و نكات اجرايي

* لوازم مورد نیاز برای  70نفر:
ـ وسایل تدارکات:
لوازم یکبار مصرف :لیوان مقوایی و پالستیکی هر کدام  100تا  /چاقو  /سفره  /بشقاب
کلمن آب و شربت هرکدام  2تا  /فالکس چای شیرین  5تا در اندازه متوسط  /سینی  2تا  /قند
حبّهای
پنیر  6تا سفید ایرانی /هندوانه  6تا بزرگ  /خامه شکالتی  15تا  /نان سنگک  20تا
زیرانداز  5تا بزرگ  /کمکهای اولیه و دستمال کاغذی و...
ـ یک نفر مسئول سفره باشد( .کنترل توزیع اقالم در همه سفره)
ـ وسایل ورزشی:
ایجاد زمین والیبال و فوتبال  /توپ والیبال و فوتبال از هرکدام  2تا  /تور والیبال  /بدمینتون  2تا
 /راکت پینگ پونگ و توپ  2تا  /مقدار زیادی گچ برای خط کشی  /طناب خیلی محکم برای
مسابقه طنابکشی  /چوب و یا یک المان زیبا برای مسابقه دو امدادی
ـ وسایل فرهنگی  :دعای عهد  /بلندگو
22



حرکت

از ورودی ارتفاعات شهرك


مقصد

زمین چمن ارتفاعات


مدت برنامه

تقریبا  3:30ساعت


سین برنامه25 :

دقیقه از ورودی تا زمین چمن –  40دقیقه مراسم خوش آمدگویی و دعای عهد و زندگی نامه
شهید 45 -دقیقه بازی 40-دقیقه بازی دسته جمعی 30-دقیقه صبحانه  20-دقیقه برگشت


نکات اجرایی برنامه:

 -1حداقل افراد مورد نیاز برای اجرای برنامه  4 :نفر شامل مسئول کوه -مسئول ورزش – مسئول
تدارکات – مسئول فرهنگی
در ضمن در حین اجرای اردو به افراد بیشتری برای انجام کارها نیاز است.
 -2باید برنامه های انگیزشی مانند حضور مسئول کوه در حلقه ها و دادن دعوت نامه به پدران در
هفته قبل برنامه ریزی شود.
 -3باید برای زندگینامه شهدا هماهنگی ها طوری صورت بگیرد که مطالب هیچ هم پوشانی با
یکدیگر نداشته باشد.
 -4باید از قبل با باغبان زمین چمن صحبت شود که زمین چمن آب داده نشود.
 -5دعای سفره فراموش نشود.
 -6باید در اجرای برنامه از هرگونه بی احترامی به پدران جلوگیری شود.
 -7در حرکت به سوی زمین چمن توجه شود که پدران در جلوی اطفال حرکت کنند.
 -8تمامی وسایل تدارکات و ورزشی از طریق اطفال تهیه شود.
 -9حتما قبل از حرکت ،تمامی وسایل تدارکاتی و ورزشی از اطفال طرح جمع آوری شود.
 -10در مسیر حرکت به سمت زمین چمن ،مکانی برای استراحت و نوشیدن شربت در نظر گرفته
شود.
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 -11در صورت امکان  ،تهیه یادگاری برای برنامه می تواند مفید باشد.
 -12در صورت امکان برای افرادی که فوتبال بازی می کنند کاور تهیه شود زیرا همدیگر را اصال
تشخیص نمی دهند.
 -13مراسم خداحافظی و پایان برنامه در ورودی ارتفاعات خواهد بود به همین دلیل از هرگونه
جدایی خانواده ها پس از صرف صبحانه جلوگیری شود.
 -14تمامی گروه باید منسجم حرکت کنند و از هرگونه پراکندگی جمعیت جلوگیری گردد.
 -15در زمان بازی های دسته جمعی باید تمام بازی های دیگر لغو شده و همه برای شرکت و یا
تشویق در برنامه دسته جمعی شرکت نمایند.
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شاخص



هدف

تقویت آمادگی جسمانی.
فراگرفتن روحیه کارگروهی.
افزایش همدلی و همبستگی در حلقه و در کلّ گروه.


مخاطب

اعضای گروه
اعضای طرح لبیک یا امام


زمان اجرا

تمام ایّام سال به صورت هفتگی.
در ایّام ماه مبارك رمضان ،دهه اوّل محرم و روزهای شهادت اهل بیت

علیهم السّالم

سانس برگزار

نمیشود.


شيوه اجرا و نكات اجرايي

مدت زمان سانس حداکثر  2ساعت باشد.
* مسئول سانس:
هر سانس یک مسئول دارد.
مسئول سانس طرح لبیک یا امام با مشورت سرپرستان انتخاب میشود.
ـ وظایف مسئول سانس:
حضور غیاب افراد.
پیگیری وسایل ورزشی مثل توپ ،سوت و ...
25

جمع کردن هزینه از بچهها.
پرداخت هزینه سانس به مسئولین سانس در موعد مقرّر.
* قوانین سانس و بازی :
ـ حداقل  5دقیقه قبل از شروع سانس همه افراد در سالن حاضر شوند.
ـ بعد از  10دقیقه از شروع سانس افراد تأخیر کننده باید  500تومان جریمه بپردازند.
ـ بازیها به صورت  6دقیقه دوگل انجام میشود و پس از اتمام زمان ،یک پشت گل اعالم میشود.
ـ هر بازی دارای یک داور بوده که از میان اعضا طرح انتخاب میشود و همهی بازیکنان موظّفند از
قضاوتهای او تبعیت کنند.
ـ هر تیم باید یک کاپیتان داشته باشد و اعضای تیم باید به دستورات او گوش دهند.
ـ اخراج موقت بازیکن بی ادب و کسی که از روی عمد خطا میکند.
ـ هرکس باید در صورتی که مرتکب خطایی شد خود به آن اذعان نماید.
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واحد عترت



هدف

1ـ توسّل به حضرات معصومین

علیهم السّالم

به عنوان تعظیم شعائر دینی.

2ـ ایجاد یک هیئت نمونه مبتنی بر نظرات امام خامنهای جهت ارائهی الگو.
3ـ تعمیق معرفت دینی و سیاسی در بین اعضا.
4ـ افزایش همدلی و تقویت روحیهی اخوت و برادری میان اعضا.
5ـ تقویت فضای معنوی گروه.


مخاطب

اعضای گروه
اعضای طرح لبیک یا امام از ابتدای قدم سوم (ابتدای ترم دوم سوم راهنمایی)
خانواده اعضا (پدران  /مادران  /همسران)
افراد خارج از گروه؟


زمان اجرا

* ساعت شروع
شش ماه اول سال  :همراه با اقامه نماز مغرب و عشا.
شش ماه دوم سال  :حدود یک ساعت بعد از اذان مغرب.
ماه مبارك رمضان  :قبل از اذان مغرب.
ماه محرم  30 :تا  40دقیقه بعد از پایان نماز مغرب شروع شود.
* مدّت زمان
در ماه محرم  135 :دقیقه
در صورت تعطیلی فردای هیئت  120 :دقیقه
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در صورت غیر تعطیل بودن  90 :دقیقه
ـ شروع و پایان به موقع (طبق تقویم اجرایی) و عدم تعطیلی جلسات.


نكات اجرايي

* سخنرانی
قبل منبر
ـ دعوت سخنران حداکثر دو هفته قبل از هیئت انجام بگیرد.
ـ لیست سخنرانها ،مرتب به روز شود.
ـ صحبت با سخنران و گرفتن پیشنهاد که قبل منبر چه کارهایی میتوانیم بکنیم؟ (مثال برگهای
بدیم= همان بیرق  /یا در سایت یه چیزی راجع به موضوع سخنرانی بزنیم  /یا موضوع هر شب رو
پیامک بکنیم  /یا )...
ـ ساعت دقیق شروع به سخنران اعالم شود( .حداقل پنج دقیقه زودتر)
ـ مخاطبین هیئت به سخنران یادآوری شود( .دانش آموزان دبیرستان ،دانشجویان ،خواهران)
ـ موضوع سخنرانی مشخّص باشد و در پیامک هیئت ذکر گردد.
حین منبر
ـ ضبط و آرشیو صوتی سخنرانیها( .ارسال به سایت  /تولید نماهنگهای صوتی و تصویری)
ـ ترغیب اعضای هیئت به نوشتن مطالب( .خودکار باشد)
بعد منبر
ـ تقدیر از سخنران (در پاکت طراحی شده)
ـ بازخور گرفتن از سخنران.
ـ بازخور گرفتن از اعضای هیئت( .حتی شاید در قالب نظرسنجی)
ـ خالصه کردن سخنرانی و ارسال برای سایت.
ـ پیشنهاد:
برگزاری مسابقه از محتوای سخنرانی.
معرّفی کتاب توسط سخنران و ارائه به صورت فروش یا امانت.
* مداحی
ـ ساعت دقیق شروع به مداح اعالم شود( .حداقل پنج دقیقه زودتر)
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ـ تقدیر از مداح (در پاکت طراحی شده)
* اعضای هیئت
ـ اطالع رسانی به مخاطبین از طریق پیامک( .زمان ارسال  48 :ساعت قبل از هیئت)
ـ نظارت کلی بر نحوهی حضور اعضای هیئت و پیگیری علل غیبت.
ـ بچهها هیئتی بشوند.
* خادم الحسین علیه السالم:
ثبت نام طرح خادم الحسین علیه السالم در محرّم هر سال صورت میپذیرد.
ـ ترغیب اعضا توسط سرپرستان و سرگروهها.
ـ تبلیغ طرح در سایت.
ـ اعالم ثبت نام از طریق پیامک و ارسال عبارت «امیری حسین و نعم االمیر»
ـ همه کارهای هیئت به صورت ریز نوشته شود و در هر مناسبت بین خادمین پخش گردد( .از قبل
معلوم باشد که هرکسی چه کاری به عهدهاش است).
ـ پیشنهاد  :بخش «ادب نوکری»
* مادران (خواهران)

هرکه باشی باز با مادر به جایی میرسی

باید این را با حسین فاطمه تعبیر کرد

ـ فضای هیئت جهت حضور خواهران مهیّا باشد( .مقدار فضا  /اقامه نماز و )...
ـ فضاسازی (تزیین)
ـ استفاده از ال سی دی و مدار بسته( .جهت تمرکز و توجّه ،مؤثر است).
ـ توزیع قرآن ،زیارتنامه ،بیرق ،برگهها و ...
ـ پخت غذا
* بانی
ـ پیدا کردن بانی و هماهنگیهای الزم با میزبان( .تذکّر وظایف به بانی)
ـ تحویل دادن و تحویل گرفتن سالم وسایل هیئت( .قرآن ،دعا یا زیارت ،بیرق هیئت ،بنر و وسایل
تزیین ،دستگاه صوت و پایه میکروفون)
زمان تحویل دادن  24 :ساعت قبل از هیئت و زمان تحویل گرفتن  :حداکثر  24ساعت بعد از هیئت.
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ـ باز بودن درب محل هیئت حداقل ده دقیقه قبل از شروع جلسه( .حتی المقدور یک چراغ درب
منزل روشن باشد).
ـ آماده کردن فضای هیئت :
الف) نصب بیرق هیئت در محل مناسب (حتیالمقدور پشت سخنران و مداح)
ب) تزیین مناسب محل جلسه با راهنمایی مسئول مربوطه.
ج) در نظر گرفتن محل مناسب برای سخنران ،مداح و سیستم صوتی.
د) تفکیک کامل ورودی و محل استقرار برادران و خواهران.
هـ) در صورت اقامه جماعت :مهیا نمودن زمینهی اقامه نماز با در نظر گرفتن اتصال خواهران.
ـ دعوت از اعضای هیئت( .حضوری ،تلفنی یا پیام کوتاه)
نکته  :به هیچ وجه در هنگام برگزاری مراسم ،پذیرایی صورت نپذیرد.
* وسایل
ـ خرید وسایل مورد نیاز هیئت.
ـ جمع آوری کمکهای مالی در انتهای هیئت.
* فضا سازی
ـ آماده سازی یک سن کوچک جلوی هیئت( .حداقل :بنر .یک چراغ کوچک .صندلی و میز
کوچک)
ـ ورودی هیئت  :عود یا اسفند و ایستگاه صلواتی (میز  +فالکس بزرگ  +لیوان یکبار مصرف +
قند و چایی +سطل زباله )... +
ـ نصب بنر و داربست جلوی در هیئت( .در دهه اول محرّم)
* بیرق
* مناسبتهای ویژه
محرم :
ـ ارسال پیامک چند روز قبل از آغاز محرم.
ـ آغاز سیاهی زدن با یک مراسم و روضه کوتاه با حضور خادمین الحسین علیه السالم.
ـ پیشنهاد  :طراحی سربند برای اعضای هیئت.
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ـ شب عاشورا  :بیت امام خامنهای مدظله العالی
شب آخر صفر :
تقدیر از خادمین هیئت در ماه محرم و صفر
فاطمیه دوم :
ـ شام غریبان  :بیت امام خامنهای مدظله العالی
عید سعید غدیرخم :
ـ همراه با حضور خانوادهها
ـ طرح تکریم سادات
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* برنامه ریزی
ـ افتتاحیه در یکی از امامزادهها برگزار شود( .برنامه :زیارت  /منبر با موضوع زیارت  /مسئول
گروه  /همخوانی شعر اردو)
ـ مدت اردو ،سه شب باشد.
ـ برای بچهها عنوان وقت آزاد گذاشته نشود.
ـ نمازهای هر سه وعده در حرم اقامه گردد.
ـ یک شب ،برنامه هیئت برگزار شود.
ـ یک وقت به عنوان « خرید انگشتر و عطر » گنجانده شود.
ـ برنامهای برای شهدا ،گذاشته شود( .بهشت رضا  /سرکشی به خانواده شهدا  /پخش کلیپ  /و
)...
ـ برنامه زیارت دوره (علما و شهدای مدفون در حرم) به صورت جمعی باشد .به همراه توضیح
مختصر پیرامون هر یک از بزرگان.
ـ ختم قرآن کریم (یک زمان در برنامه گنجانده شود)
ـ یک سحر ،برنامه حرم جمعی باشد.
ـ برنامه وداع ،به صورت جمعی باشد( .پیشنهاد  :دعای عالیه المضامین)
ـ در ابتدای صبح ،وقتی به عنوان نظافت جمعی گنجانده شود.
ـ در هر شب ،به مدت نیم ساعت برنامه تحت عنوان جلسات شبانه برگزار شود  :قرائت سوره
واقعه  /بیان یادگاری  /تذکر نکاتی از برنامه اردو
ـ برنامه جلسات ،کتابخوانی ،حفظ از هم جدا باشد.
* اجرایی
ـ شعر اردو در موارد مختلف همخوانی شود.
ـ برنامه جمعی زیادتر شود.
ـ حتی المقدور محل اسکان از قبل بازدید شود( .مثال  :حمام و )...
ـ وعدههای شام توسط اعضای دورهها تهیه و آماده شود.
ـ جای خانمها ،سوئیت آپارتمان باشد.
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ـ پیشنهاد  :برگزاری مراسم بدرقه و استقبال توسط اولیا
ـ نکات دیگر  :بازی (حتما کنترل شده باشد)  /همدلی یاران ها  /ناهار حضرت  /برگزاری مسابقه /
برنامه آموزشی و معرفتی
ـ تابستان  48 : 92بلیط (خواهران  6 :نفر)
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واحد معارف



شاخص

یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نُودِی لِلصَّالةِ مِن یَوممِ الججمممعَِِ فَاسمعَوما إِلَ ذِکجرِ اللَّهِ وَ ذَرموا الجبَیمعَ ذَلِکُمم خَیمرٌ لَّکُمم
إِن کُنتُمم تَعملَممونَ
اى کسان که ایمان آورده اید! چون براى نماز روز جمعه ندا داده شد ،به سوى ذکر خدا بشتابید و
داد و ستد را واگذارید که این براى شما بهتر است ،اگر م دانستید.


هدف

1ـ کمک به ادای وظیفه.
پیامبر اکرم

صلّی اهلل علیه و آله و سلّم

میفرمایند :خداوند ،نمازجمعه را بر شما واجب کرد .هرکس آن را در

حیات من یا پس از وفات من ،از روی سبک شمردن و یا انکار رها سازد ،خداونـد ،او را پریشـان
میکند و به کارش برکت نمیدهد .بدانید! نمازش پذیرفته نمیشود .بدانید! بدانید! زکاتش را قبول
نمیکنند .بدانید! حجّش ،قبول نیست .بدانید! کارهای نیک او قبول نخواهد شد تا آنکه توبه کند
و دیگر نمازجمعه را رها نکند ،سبک نشمارد و منکر نشود (.وسایل الشیعه ،ج  5ص )7
2ـ افزایش همدلی.
3ـ افزایش ارتباط خانوادهها با همدیگر.
4ـ برگزاری با شکوهتر نمازجمعه (کمک به ساختن اجتماع سالم و معنوی)


مخاطب

اعضای گروه
اعضای طرح لبیک یا امام (از قدم چهارم)


زمان اجرا

هر  3هفته یکبار.
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البته در مواقعی نظیر امتحانات ،برنامه تغییر پیدا میکند(.تغییرات در برنامه فصالنه اعـالم مـی-
شود).


شيوه اجرا و نكات اجرايي (نكات ديگر)

* قبل از نماز جمعه (اطّالع رسانی و تبلیغات)
در اطالع رسانی و تبلیغات ،جایگاه نمازجمعه تبیین شود.
ـ صحبت در جلسات :
جلسات طرح لبیک یا امام توسط سرپرستان
جلسه همدلی
جلسه مادران فاطمی
ـ تبلیغ داخل منازل توسط اعضا.
ـ زمینه سازی در سایت.
ـ ارسال پیامک  :اعضا  /خانوادهها
ـ دادن نشریه به اعضاى طرح
* در روز جمعه
ـ اجتماع  :یک ساعت قبل از نماز در یک مکان که به طور معمول مسجد حضرت ولیعصر

ارواحنافـداه

میباشد .بهوسیله اتوبوسهای شرکت واحد به نماز میرویم.
ـ میتوان تراکتهاى کوچک با موضوعات مختلف فرهنگ و حتّ موضوعات مختلف روز در بین
نمازگزاران پخش کرد.
* بعد از نماز:
ـ پس از بازگشت از نماز یک پذیرایی مختصر انجام میشود.
ـ خالصه خطبهها به همراه گزارش متن و تصویرى توسط اعضاى طرح به نگارش در بیاید.
الزم به ذکر است از گزارش برتر تقدیر میشود و جایزه اهدا میگردد.
* نماز جمعه به صورت خانوادگی:
ـ یک اتوبوس توسط خودمان تهیّه میشود.
ـ مکان توقف اتوبوس برای راحتی نمازگزاران در دو جای مختلف میباشد.
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ـ پذیرایی در حین بازگشت در داخل اتوبوس انجام میگیرد.


پيشنهادها

میتوان از هفته قبل در سایت با توجه به انتخاب خود اعضا موضوع انتخاب شـود و بـر روى آن
موضوع در سایت ابتدا مباحثه شود سپس هنگام رفتن به نماز فردى بیاید صحبت کند و ابهامات
را در آن موضوع از بین ببرد.
این صحبت ها در اتوبوس حتی میتواند توسط والدین نیز صورت پذیرد.
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هدف

انس بیشتر با قرآن کریم


مخاطب

اعضای گروه
اعضای طرح لبیک یا امام (از قدم اول)


زمان اجرا

هر روز ماه مبارك رمضان .بعد از نماز صبح.


شيوه اجرا و نكات اجرايي

* مکان
با توجه به تراکم اعضا در نقاط مختلف شهرك و نزدیکی به مساجد  ،مکان را انتخاب می کینم.توجه شود که در زمان مقرر برای جزءخوانی اگر مساجد برنامه دارند ،هماهنگی الزم انجام شودو با خادم برای باز کردن در مسجد مثال قبل از ظهر هماهنگ شود.
به برنامه خواهران مسجد مورد نظر نیز توجه شود.* برنامه محتوایی
 اگر طبق مصوبه جلسه سرپرستان قرار باشد هر یاران از طرح لبیک در حلقه ای جدا بنشـیند،محتوای آن حلقه نیز با سرپرست آن خواهد بود.
خوب است که در بعضی از حلقه ها مانند حلقه دبیرستانی ها به باال که کمی عربی خوانده اند و با
ابتداییات(!) جمالت آشنا اند ،از "قرآن آموزشی معین" یا قرآنی از آقای بهرام پور استفاده کـرد
که معنای جمله به جمله ندارد بلکه معنی کلمات سخت هر صفحه را در کنار آن نوشته اسـت .در
این صورت خود بچه ها معنی می کنند و ترجمه و انس با قرآن بیشتر می شود.
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احتماال برای یاران های کنکوری به بعد را باید ما محتوا بدهیم و در قالب یک حلقه باشـند .دراین حلقه هر نفر یکی از سیاق های کتاب "تالوت قرآن محور" را می خواند .یکی از اعضا حلقه را
مشخص کرده تا او سیاق را از روی کتاب بخواند.
مطلوب آن است که کسی این سیاق ها را بخواند که آن نوشته را با زبانی ساده تر و قابل فهم تربه طوری که بهتر در ذهن افراد بماند ،بگوید .چراکه هدف از سیاق خواندن  ،توجه داشتن به معنی
در هنگام تالوت است.
سیاق های کتاب را اگر در پاورپوینت به شکلی زیبا در صفحه نمایشی مثل لپ تاپ ارائه دهـیم،در راستای هدف گفته شده در باال خیلی یاری کننده است ؛ چراکه از حافظه تصویری که حافظـه
ی قوی ای است استفاده می کنیم.
عالوه بر متن سیاق اگر تصویر و عکسی مرتب با هر سیاق پیدا کنیم و نمایش دهیم ،باز هم بهتـر
در ذهن می ماند.
 آخر جزء می توانیم از کسی بخواهیم تا تفسیری از یک آیه ارائه دهد. می توانیم صوت هایی از حضرت آقا و  ...راجع به آیه مورد نظر هر حلقه تهیه و در حلقات بخشکنیم.
همچنین صوت تالوت بعضی آیات که مدنظر بعضی از سرپرستان هست را می توانیم تهیه کنیم و
در اختیار سرپرستان بگذاریم تا روان خوانی و تجوید و ...بچه ها تقویت شود.
*عمومی سازی:
این را به سادگی می توان عمومی برگزار کرد .بدین ترتیب که مردم نیز در همان حلقه ای که غیر
طرح لبیکی ها می نشینند و سیاق ها را تالوت می کنند.
فقط باید قبل از این که مساجد برنامه جزءخوانی را بریزند با آن مسجد مورد نظر صحبت کرد تـا
برنامه ما را به عنوان برنامه عمومی جزخوانی مسجد اعالم کنند.
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شاخص

حضرت امام صادق علیه السالم فرمود که حضرت رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله فرمودند :زمین قیامت آتش
است ،مگر سایه مؤمن و جوار آن که صدقه او ،او را سایه میاندازد و حفظ مینماید.


هدف

ـ ترویج سنّت حسنه انفاق و صدقه.
ـ تقویت روحیه ایثار.


مخاطب

ـ اعضای گروه
ـ اعضای طرح لبیک یا امام (از قدم اول)


زمان اجرا

ـ هر دوره جدید در ایام میالد امام حسن مجتبی

علیه السّـالم

 ،مسـئولیت یـک یتـیم را بـه عهـده

میگیرد.
ـ زمان جمع آوری صدقات  :هفته سوم هر ماه.


نكات اجرايي

ـ با معرفی سرپرست یا سرگروه ،یک نفر از اعضای دوره به عنوان «رابط طرح اکرام ایتام» معرفی
میشود.
ـ صدقات در هفتهی سوم هر ماه جمع آوری میشود .عالوه بر درج در تقویم اجرایی ،در ابتـدای
هفته اکرام ،به کلیه مخاطبین پیامک ارسال میگردد.
ـ رابطین صندوق مخصوص طرح را در کلیه برنامههای هفته اکرام (جلسات ،هیئت ،مناجات و )...
همراه خود میآورند .در صورت غیبت رابط ،مسئولیت را به فرد دیگری واگذار مـیکنـد تـا کـار
تعطیل نشود.
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ـ رابطین می بایست در پایان هفته اکرام ،صـدقات را بـه مسـئول طـرح اکـرام تحویـل دهنـد.
(پنجشنبه شب ،مسجد امیرالمؤمنین علیه السّالم)
در صورتی که موفق به حضور در مسجد نشدید ،صدقات را در اسرع وقت به مسئول طرح اکـرام
برسانید.
ـ رابطین تدبیر نمایند که صدقات به هر صورتی جمع آوری شود .غیبت اعضای دوره یا تشـکیل
نشدن جلسه مانعی برای فعالیت نخواهد بود.
ـ صدقات جمع آوری شده ،به طور دقیق در لیست وارد شود.
ـ میبایست به حساب هر یتیم حداقل مبلغ  20000تومان واریز شود .رابطین تمام تـالش خـود را
انجام دهند تا این امر محقّق شود.
ـ رابطین این کار را با افتخار انجام دهند و از دادن تذکر به دوستان ،خجالت نکشند.
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طرح سفره کریم (نیمه ماه مبارک رمضان)


هدف

ـ ایجاد و حفظ فرهنگ کمک به نیازمندان در خانواده یاران خمینی

(ره)

.

ـ ارتباط گیری با خانوادههای مستضعف و مشاهده محلههای فقیر نشین و متنبّه شدن.
ـ امتداد یا آمادگی فضا جهت اردوی جهادی.


مخاطب

اعضای گروه
اعضای طرح لبیک یا امام از قدم اوّل
خانواده اعضا (پدران  /مادران  /همسران)
خارج از گروه؟


زمان اجرا

بازهی نیمه ماه مبارك رمضان مصادف با والدت امام حسن مجتبی علیه السالم و شب های قدر.
آغاز فعالیت از ابتدای ماه مبارك.


شيوه اجرا و نكات اجرايي

* اطالع رسانی
ـ صحبت در جلسه همدلی و جلسات طرح لبیک یا امام (یک هفته قبل از نیمه ماه)
(فضایی که در حلقهها ایجاد میشود ،در سیر و سرعت وحجم کمک های جمع آوری شده ،بسیار
موثّر است).
ـ ارسال نامه برای اولیای اعضای طرح
متن نامه شامل برنامهی انجام شده در سالهای پیش ،اقالم مورد نیاز و شماره کارت میباشد( .از
میان کمکهای جمع آوری شده برنج کاالی مهمی است که بهتر است خانوادهها کمک کنند و
خریداری نشود).
ـ ارسال پیامک برای مخاطبین.
ـ پیگیری سرپرستها و سرگروهها و تذکّر آنها در جمع آوری کمکها بسیار موثّر است.
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* خرید و بسته بندی
پس جمع آوری کمک ها در مکان مشخص و خرید کمبود های سبد کاالیی باید بسته بندی انجام
شود.
ـ در تأمین اقالم سبد کاال ،گوشت و مرغ و برنج در اولویت است؛ پس از آن حجم کاالی داده شده
نیز از اهمّیّت برخوردار است.
برای مثال تن ماهی دارای ارزش کمی است چون با همان مبلغ میتوان  2کیلو عدس خریداری
کرد .همچنین خرید شوینده هم از اهمیت برخوردار است.
موارد دیگر را مسئول خرید با توجه به نیازمندیهای منطقه باید در نظر داشته باشد.
خرید اقالم به صورت فله و سپس دسته بندی آنها مفید است( .هم از نظر مالی و هم دخیل
شدن اعضا در کار)
ـ استفاده از اعضای طرح (با هماهنگی سرپرست) در خرید و بسته بندی بسیار مفید است.
ـ حتماً بستهها شامل محتوای فکری و فرهنگی باشد.
الزم است مسئول طرح با کمک اعضای واحد ،از مدتی قبل برنامه ریزی مناسب داشته باشد.
* توزیع
ـ هماهنگی با آشنای منطقه و خانوادههای فقرا از ضروریات است.
نکته :معموالً کمکهای جمع شده بیشتر از نیازمندان یک منطقه است.
خیریه منطقه پاکدشت  :خانم حبیبی
خیریه اهواز  :تحت نظارت امام جمعه شهر
خانوادههای فقیر قم  :آقای شیخ االسالم
ـ توزیع بستهها توسط گروهی شامل تعدادی از اعضای گروه و یک نفر از هر حلقه طرح لبیک یا
امام.
* فعالیتهای جانبی و الزم
ـ مستندسازی فعالیتها (جمع آوری ،خرید ،بسته بندی و توزیع) توسط واحد تبلیغات.
ـ اهدای هدیه از طرف گروه جهت قدردانی از افرادی که در خیریهها با گروه همکاری کردهاند.
ـ حتماً بعد از اتمام طرح به والدین و افرادی که کمک کردهاند ،گزارش داده شود.
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پيشنهادها (هنوز وارد استاندارد نشده)

ـ اگر با خانوادهها ،ارتباط مستمر داشته باشیم (مثالً اطالعاتی از تعداد افراد خانواده و سنّ آنها
موجود باشد) میتوان سبد کاال و فعّالیّت فرهنگی را طبق آن تعیین کرد.
ـ تأسیس یک خیریه ثابت برای ادامه کمکها
ـ در صورتی که بخواهیم طرح را گسترش دهیم ،ارتباط با مساجد و مدارس منطقه الزم است.

-ریز کاالی خریداری شده و مبالغ آن در سال 92در فایلی  pdfبه این فایل پیوست شده است.

پیامک به والدین
سایت
امتداد جهادی
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شاخص



هدف

1ـ تعظیم شعائر اسالمی.
2ـ احیای سنّت روزه مستحبی و کسب فضایل روزهی آن روز.
3ـ ذکر و فکر و توسل.
4ـ تقویت فضای معنوی گروه.
5ـ افزایش همدلی و تقویت روحیهی اخوت و برادری میان اعضا.
6ـ اطعام.


مخاطب

اعضای گروه
اعضای طرح لبیک یا امام از ابتدای قدم چهارم


زمان اجرا

* بعضی از روزهای سال که فضیلت زیادی برای روزه گرفتن دارند که میتواند هر سال بیشتر هم
بشود:
اول رجب ـ  27رجب (عید سعید مبعث) ـ آخر شعبان ـ
 25ذیالقعده (روز دحواالرض) ـ  8ذیالحجه (یوم الترویه)
* ساعت برنامه  :از یک ساعت قبل مغرب تا یک ساعت بعد اذان


نكات اجرايي

* اطالع رسانی
ـ ارسال نامه به اولیا و اعضا
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ـ غنی سازی محتوایی سرپرستان محترم و یادآوری برای تشویق اعضا به گرفتن روزه و شـرکت
در برنامه.
ـ زمینه سازی در سایت (از سه روز قبل)
ـ ارسال پیامک به اعضا و اولیا با محتوای فضیلت روزه  /ارسال پیامک به مادران و همسـران بـا
محتوای آماده کردن سفره سحر  /ارسال پیامک به اعضا با محتوای مشخصات برنامه
* برنامهها
ـ خواندن دعای مأثور آن روز ( 10الی 20دقیقه)
حتما قبل از مراسم دعاخوان ،صحیح خواندن دعا را تمرین کند.
متن دعا یا زیارت برای همه تهیه شود.
ـ سخنرانی ( 25دقیقه)
سخنران از یک هفته قبل ،دعوت شود( .همراه با توجیه نسبت به برنامه و مخاطبان)
ـ توسّل ( 10الی  20دقیقه)
(عرض ارادت محضر یکی از معصومین

علیهم السالم

که با آن مناسبت ارتباط بیشتری دارند)

مداح از یک هفته قبل دعوت شود.
ـ اقامه نماز ( 20دقیقه)
تهیه ممهر به تعداد شرکت کنندگان.
ـ پذیرایی ( 30دقیقه)
وسایل افطار و پذیرایی ،شب قبل مهیّا شود.
 مختصر  :افطار ساده (نان و پنیر و خرما و چای) مفصل ( :در صورت هماهنگی بانی) همراه با شامـ فضاسازی های الزم و نظافت دفتر گروه ،یک روز قبل انجام شود.
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شاخص



هدف

1ـ تعظیم شعائر اسالمی.
2ـ احیای سنّت اعتکاف دهه آخر ماه مبارك رمضان.
3ـ ذکر و فکر و خلوت و راز و نیاز.
4ـ تقویت فضای معنوی گروه.
5ـ افزایش همدلی و تقویت روحیهی اخوت و برادری میان اعضا.


مخاطب

اعضای گروه.
اعضای طرح لبیک یا امام (از قدم چهارم).
خانوادهها.
عموم مردم (باالی  15سال).


زمان اجرا

ـ سه روز از دهه آخر ماه مبارك رمضان( .دقت شود با روز قدس تـداخل نداشـته باشـد .حتـی
المقدور شب بیست و هفتم ماه مبارك در ایام اعتکاف باشد).
ـ شروع فعالیت :از ابتدای ماه شعبان.


شيوه اجرا و نكات اجرايي

* مسئولین:
ـ مسئول اعتکاف
ـ مسئول ثبت نام و مالی
ـ مسئول تدارکات
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ـ مسئول تبلیغات  :در صورتی که برنامه اعتکاف بخواهد به صورت عمومی برگزار شود ،نیـاز بـه
تبلیغات قوی دارد .وظیفهی فضاسازی داخل مسجد هم به عهده ایشان است.
ـ رابط خواهران  :اگر اعتکاف بخواهد عمومی برگزار شود این شخص نیاز است .لذا باید با یکی از
متأهلین گروه صحبت کرد تا همراه همسرش در اعتکاف شرکت کند و رابط بین ما و همسرش بـه
عنوان مسئول خواهران باشد( .دقت شود که کالً خانمها روی شـرایط و امکانـات و  ...حساسـیت
بیشتری دارند).
* محلّ اعتکاف
ـ مهم  :مسئول اعتکاف در ماه شعبان و قبل از نهایی شدن برنامه ماه رمضان مساجد ،با بررسـی
مساجد مختلف ،مسجد محل اعتکاف را تعیین کند .بدین ترتیب که با مسـجد مـورد نظـر قـرار
گذاشته شود که برنامههای مسجد ـ اعم از سخنران ظهر ،برنامه مناجـات سـحری بـرای عمـوم
مخاطبان مسجد ،سخنرانیهای بعد از نماز صبح ،دعای افتتاح ،جزء خوانی قرآن و  ...ـ در سه روز
مد نظر را ما برنامهریزی کنیم و برای برای بقیه ماه دعوت و برنامه ریزی کننـد .چراکـه مـثال در
سالهای پیش خود مسجد برای بعد از نمازها سخنران دعوت می کرد و این بـه عـالوه سـخنران
های دعوتی اعتکاف ،باعث خستگی بچه ها از سخنرانی میشد.
ـ پس از برنامهریزی ،با خادم مسجد ،صحبتهای الزم جهت مشخص کردن ساعت بسـته شـدن
درب منزل و خاموشی چراغها انجام شود.
ـ مسجد هماهنگ باشد که در برخی برنامهها بتوان از سیستم صوت استفاده کرد( .حضور مسئول
صوت مسجد یا تحویل به ما)
* اطّالع رسانی و تبلیغات
در اطالع رسانی و تبلیغات ،جایگاه اعتکاف دهه آخر ماه مبارك تبیین شود.
سعی شود هر چه زودتر تبلیغات انجام شود تا مردم در برنامه خود قرار دهند.
ـ تبلیغ داخل شهرك :
نصب یک بنر در محل مناسب( .حداقل یک هفته قبل از برنامه ،نصب شود).
برگه  A3و ( A4در مساجد شهرك ،جاهای مهم دیگر مثل نانواییها ،بلوكهای نزدیک مسجد
محل برگزاری ،منازل و بلوك اعضای طرح و اعضای گروه)
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توزیع تراکت در کلیه مساجد شهرك در شب قدر( .مهم ـ از مزایای تراکت این است که چون قرار
است مردم برای ثبت نام به یک شماره زنگ بزنند ،این شماره را به راحتی در اختیار دارند).
ـ صحبت در جلسات :
جلسات طرح لبیک یا امام توسط سرپرستان
جلسه همدلی
جلسه مادران فاطمی
ـ تبلیغ داخل منازل توسط اعضا.
ـ زمینه سازی در سایت.
ـ ارسال پیامک  :اعضا  /خانوادهها  /بقیه کسانی که در سامانه هستند.
* فضاسازی
کار فرهنگی تبلیغی داخل مسجد بسیار الزم و مهم است.
نصب بنر و جمالت متناسب با فضای اعتکاف و مناجات و ارتباط با خدا.
مشخص شود که گروه این برنامه را برگزار میکند.
* تغذیه
ـ با توجّه به عدم طبخ غذا در سحرها ،در سفارش غذای سحر دقّت شود.
ـ جهت انجام بهتر برنامه خلوت ،سحری  45دقیقه قبل از اذان صبح جمع شود.
ـ هر چه غذای بهتری بدهیم بازده باالتر میرود مخصوصا میان وعدهها .اگر میان وعدههـا میـوه
باشد خیلی بهتر است تا آبمیوه و ! ...
ـ با توجّه به افطار مختصر مساجد ،تهیّهی شام الزم به نظر میرسد.
دلیل  :بسیاری عادت به خوردن شام دارند( .مخصوصا که بعضی بچهها تا صبح بیدارند).
ـ حیله بستنی برای سرحال کردن بچه ها قبل از مناجات شبانه مؤثر است.
ـ برنامه ریزی برای عدم اسراف در اعتکاف( .به تعداد افراد و حداکثر یکی بیشـتر غـذا گرفتـه
شود).
* برنامه محتوایی
ـ جلسه افتتاحیه
با زمینه سازی قبلی (شب قبل از شروع اعتکاف)  /جا انداختن مفهوم اعتکاف
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ـ انس با قرآن
ختم قرآن توسط همه معتکفین (یک ساعت فرصت الزم است).
ـ صحیفه سجادیه
با هماهنگی سرپرستان ،دعای صحیفه سجادیه برای هر حلقه مشخص شود.
پیشنهاد  :جلسه سوم به صورت مشترك برگزار شود و نفر برگزیده هر حلقه ،خالصهای از آن دعا
را ارائه دهد( .قبال سرپرست مطالب و نوع ارائه را تأیید کند تا بازدهی جلسه باالتر رود).
ـ حلقه موضوعی
انتخاب موضوعات جذاب و کاربردی و هماهنگی با مسئول آن در زمان مناسـب پـیش از شـروع
اعتکاف
پیشنهاد  :در مراسم افتتاحیه مباحث مطرح در حلقه توسط مسول هـر حلقـه معرفـی شـود تـا
انتخاب بهتری صورت بگیرد.
در ضمن جذابیت موضوعات باید در یک سطح باشد.
ـ مناجات سحر
بچه ها را بوسیله چای و  ...بیدار بکنیم و هر کسی خواست بیاد مناجات.
زمینه سازی برای مناجات.
دعوت از سخنران و مداح( .یکی از برنامههای اصلی اعتکاف)
ـ خلوت
پیش از شروع اعتکاف ،مفهوم خلوت در حلقهها تبیین شود.
بایستی در مواقف مختلف پیرامون خلوت توضیح داده شود تا بچهها بدانند که در آن موقـع چـه
باید بکنند( .راهکارهای ایجاد خلوت متناسب با سن مخاطبین)
* خواب
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ـ الزم است مسئول اعتکاف شرایط خوابیدن را برای کسانی که قصد خوابیدن دارنـد (مخصوصـاً
شبها) فراهم نماید .از طریق :عدم حضور افراد خارج از اعتکاف در مسجد و عدم برقراری برنامه-
های جمعی از قبیل بازی و اعمال قانون از سوی مسئول اعتکاف.
میتوان با تعریف برنامه ،از ظرفیت شب برای کسانی که نمیخوابند استفاده کرد( .به عنوان مثال :
روایت داستانهای اهل بیت)
مسئول اعتکاف در برنامههایی که پس از خواب انجام میگیرد ،حدود  30دقیقه زودتر از دیگـران
بیدار شود ،و برای بیدار کردن معتکفین اقدام نماید تا برنامه رأس ساعت مقـرّر آغـاز شـود( .از
سرپرستان و سرگروهها کمک گرفته شود).
مسئول پیش از خواب ،معتکفین را از ساعت شروع برنامه پس از خواب آگاه کند.
ـ به این دلیل که برخی معتکفین ،شبها نمیخوابند حتماً باید برنامه خواب تقریبا مفصـل بـرای
بعد از بین الطلوعین یا حتی بعداز ظهر تعریف شود تا به برنامهها لطمه نزند.
ـ یک پیشنهاد :برنامه های بعد از ظهرها را پر کرد و وقت خواب نداد تا بچه هـا خسـته شـوند و
موقع خواب شب بخوابند و در وقت مناجات هم با شادابی شرکت کننـد .همچنـین مـی تـوانیم
بگوییم هر که می خواهد بیدار باشد در طرف دیگر مسجد و دور از خوابییون(!) باشد.
* نکات دیگر
ـ به مسئول اعتکاف توصیه میشود خودش معتکف باشد و ضمن داشتن دغدغهی اجرای صحیح
برنامهها ،خودش نیز بیبهره نباشد.
ـ برای جذب مالی صحبت با تک تک بچهها و ایجاد دغدغه برایشان کارسازتر است تا درخواست
کمک در رضایتنامهها.
در هنگام دریافت پول تذکر داده شود که نیت خاصی پشتش نباشد (مثال بخواهد دقیقا بـا پـول
هایش سحری خریداری شود) باید گوشزد کرد کال برای اعتکاف پول نیاز است.
ـ هماهنگی با سرپرستان :برنامه را از خودشان بدانند / .البی کردن!  /مشـورت بـا سرپرسـتان /
استفاده از اهرم سرپرستان برای نظم بیشتر اعتکاف
ـ فضای معنوی را بچههای بزرگتر باید جهت دهی بکنند.
ـ مسئول گروه و سرپرستان حتی المقدور معتکف بشوند( .بچه ها ارتباط با خدا را ببینند!!!)
ـ زمینه سازی برای اعتکاف:
مفهوم سازی اعتکاف = کندن!!! سه روز تمرین بریدن /.محوریت با خلوت است.
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من در میان جمع و دلم جای دیگرست

هرگز وجود حاضر غایب شنیدهای

 /مثال ممنوع بودن تلفن همراه و وسائل بازی  /برای همه بچه ها جا بیفتد.
هنوز وارد استاندارد نشده
شرایط جهت معتکفین
پخش کلیپ
سیستم صوت
ـ ممنوع بودن گوشی همراه:
در همین جاست که باید جا انداخت که با توجه به مفهوم اعتکاف چرا گوشی همراه ممنوع اسـت.
همچنین باید قبل از شروع اعتکاف مثال با پیامک گفته شود که آوردن گوشی همراه ممنوع است.
در خود اعتکاف نیز سخت این ممنوعیت پیگیری و اعمال قانون شود .چراکـه یکـی از معضـالت
اصلی ،استفاده از گوشی همراه بود که در حتی تو نظر سنجی ها هم گفته بودند ؛ هم باعث می شد
که خود فرد از حال و هوای اعتکاف خارج شود و هم در استفاده کردن ببجا مثال در وقـت خـواب
حواس دیگران را پرت می کردند .یکی از دالیل مناسب نبودن نیز خواب همین بود.
ـ هر کاری کنیم نمیتوان معتکفین سن کم را آرام کنیم .اصال شعار خلوت ،اشتباه است .حاال هی
مانور بدیم که اعتکاف برای خلوت است.
ـ از طرفی سخنران زیاد باعث لوث شدن کار میشه!
ـ بچهها دور هم جمع میشوند ،پس چه بهتر که ما از این گعده ها استفاده کنیم .کار فکری از بچه
ها بگیریم .چند دقیقه ای فکر کنند ،شاید دغدغه سازی شود! شاید مثال آنهـا را بتـوان گفـت:
کارهایی از قبیل برنامه فلسطین در اعتکاف و گعده جهادی در مورد ساده زیستی.
ـ به نظر می رسد اگر برنامه ها فردی یا نهایتاً گروهی محدود (بدون استفاده از سیسـتم صـوتی)
باشد بهتر است .به جز محدود سخنرانی (نهایتاً یک بار یا دو بـار در روز) و محـدود مناجـات یـا
قرآن.
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شاخص



هدف

1ـ تعظیم شعائر اسالمی.
2ـ احیای سنّت احیای شب نیمه شعبان.
3ـ یاد امام زمان ارواحنا فداه و تبیین مفهوم انتظار پویا.
4ـ تقویت فضای معنوی گروه.
5ـ افزایش همدلی و تقویت روحیهی اخوت و برادری میان اعضا.


مخاطب

اعضای گروه.
اعضای طرح لبیک یا امام (از ابتدای قدم چهارم).
خانوادههای اعضا.
عموم ساکنین شهرك شهید محالتی و شهركهای اطراف.


زمان اجرا

* شب نیمه شعبان( .آغاز فعالیتها  :از نیمه رجب).
* ساعت برنامه  :نیمه شب تا  45دقیقه به اذان صبح( .مدت برنامه  150دقیقه)


نكات اجرايي

* مکان :یکی از مساجد شهرك شهید محالتی( .اولویت  :مسجد الزهرا سالم اهلل علیها)
* اطالع رسانی و تبلیغات
در اطالع رسانی و تبلیغات ،جایگاه احیای شب نیمه شعبان تبیین شود.
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ـ تبلیغ داخل شهرك :
نصب یک بنر در محل مناسب( .حداقل یک هفته قبل از برنامه ،نصب شود).
برگه  A3و ( A4در مساجد شهرك ،جاهای مهم دیگر مثل نانواییها ،بلوكهای نزدیک مسجد
محل برگزاری ،منازل و بلوك اعضای طرح و اعضای گروه)
توزیع تراکت در مساجدی که برنامه ندارند.
ـ صحبت در جلسات :
جلسات طرح لبیک یا امام توسط سرپرستان
جلسه همدلی
جلسه مادران فاطمی
ـ تبلیغ داخل منازل توسط اعضا.
ـ زمینه سازی در سایت.
ـ ارسال پیامک  :اعضا  /خانوادهها  /بقیه کسانی که در سامانه هستند.
* ریز برنامه (به ترتیب)
ـ تالوت قرآن مجید ( 15دقیقه)
آیات مرتبط با حضرت ولیعصر عجل اهلل تعالی فرجه و ارواحنا فداه.
پخش آیات و نکات آن بر روی پرده نمایش.
استفاده از نکات حضرت آقا در مورد آیات.
ـ قرائت زیارت حضرت اباعبداهلل علیه السّالم در شب نیمه شعبان ( 10دقیقه)
متن زیارت با ترجمه زیبا و فونت قشنگ بر روی پرده نمایش داده شود.
حتما قبل از مراسم دعاخوان ،صحیح خواندن زیارت را تمرین کند.
ـ پخش نماهنگ ( 10دقیقه)
مرتبط با مفهوم انتظار و نیمه شعبان (ترجیحاً از حضرت امام و حضرت آقا)
ـ مدح و مولودی خوانی میالد امام زمان ارواحنا فداه ( 15دقیقه)
ـ سخنرانی ( 45دقیقه)
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ـ پخش نماهنگ ( 5دقیقه)
(این نماهنگ باید حزن آمیز باشد که زمینه را برای دعای کمیل و استغفار آماده کند).
ـ مناجات  :دعای کمیل ( 45دقیقه)
دعای کمیل را یک مناجات خوان بخواند؛ نه روضه خوان.
متن دعا با ترجمه زیبا و فونت قشنگ بر روی پرده نمایش داده شود.
ـ پذیرایی:
ابتدای مراسم
چای مدام دم درب
* فضا سازی
ـ آذینبندی و دیگر فضاسازیها (پخش مولودی در محلّ پذیرایی و ( )...شرکت کنندگان نشاط
پیدا کنند)
* نکات دیگر
ـ با توجّه به زمان برنامه ،حضور به موقع مسئوالن مسجد (خادم ،مسئول اتاق صوت ،آبدارچی و
 )...هماهنگ شود.
ـ اجرای برنامه به صورت ذهنی و چیدن تمهیدات الزم برای عدم ایجاد خلل و نقصان در برنامه از
قبیل محل صندلی ها ،وضعیت نور ،محل منبرها ،مفاتیح مداح ،آب سخنران ،وضعیت سرمایش و
گرمایش ،پاکت مدعوین و ...
ـ کارهای متفرقه ولی ضروری برنامه مثل صوت ،نور ،آب برای سخنران و مداح ،ریختن چای و
شربت ،استقبال و مشایعت مدعوین ،هدیه سخنران و مداح و ...از قلم نیفتد و به افراد سپرده
شود.
ـ حتماً مسجد در پذیرایی و دیگر برنامهها مشارکت مالی داشته باشد.
برنامههای پیشنهادی دیگر:
توزیع مطلب مکتوب منطبق با اهداف
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نمایش (تئاتر)
نماز امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف
سرود
تواشیح
میثاق با امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف
توقیع امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف
روایتگری
ختم قرآن
به نظرم تو این مناسبت ها یه قرار ماندگار و ثابت که سال بعد هم دوباره تکرار بشه جا داره .مثال
بگیم از این نیمه شعبان تا نیمه شعبان بعدی همه یک چله ی دعای عهد با توجه (توجه و دقت
بیشتر از آنی که وقتی هر روز دعاعهد رو میخونن دارن) داشته باشن؛ خود گروه هم یه چله را
اعالم میکنه و هرکی خواست با گروه چله سالش رو میگیره.
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شاخص

عَنْهُ عَنْ اَبيهِ عَنِ الْقاسِمِ بْنِ إِسْحاقَ عَنْ عَبَّادٍ الدواجني [الرَّوَاجِنِيِ] عَنْ حَفْصِ بْننِ سَنعِيدٍ
عَنْ بَشِيرِ بْنِ زَيْدٍ قالَ :قالَ رَسولُ اللَّهِ صلّي اهلل عليه و آله لِفَاطِمَةَ عليها السّالم :اشْنهَدِي
ذَبْحَ ذَبِيحَتِكِ فَإِنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْهَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهَا كُلَّ ذَنْنبٍ عَلَيْنكِ وَ كُنلَّ خَطِيٍَنةٍ عَلَيْنكِ.
فَسَمِعَهُ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ فَقالَ :يا رَسولَ اللَّهِ هذَا لِاَهْلِ بَيْتِكَ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمينَ عامَّنةً؟
قال :إِنَّ اللَّهَ وَعَدَني في عِتْرَتي اَنْ ال يَطْعَمَ النَّارُ اَحَداً مِنْهُمْ وَ هذا لِلنَّاسِ عامَّةً  :با ريخنتن
اولين قطره خون قرباني به زمين ،صاحب قرباني آمرزيده ميشنود( .محاسنن ،

،1

ص )67
ابان بن محمد از امام جواد علیه السّالم نقل م کند کـه فرمـود :در روز عیـد قربـان چیـزى بـا
فضیلت تر از پنج چیز نیست :قربان کردن ،یـا راه رفـتن در جهـت نیکـ بـه پـدر و مـادر یـا
خویشاوندى که قطع رحم کرده تا به او چیزى ببخشد و آغاز سالم کند ،یا مردى کـه از بهتـرین
جاى قربانیش به دیگران اطعام کند و بقیه آن را به همسایگان از یتیمـان و بیچارگـان و بردگـان
بدهد و از اسیران دلجوی کند( .خصال  ،ج  ، 1ص )298
ـ امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیـه  :پس به منا روید و آرزوهاى حقان را در آنجا دریابید که آن قربان
نمودن محبوبترین چیز خویش در راه محبوب مطلق است .و بدانید تـا از ایـن محبـوبهـا کـه
باالترینش حبّ نفس است و حبّ دنیا تابع آن است ،نگذرید به محبوب مطلق نرسید و در این حال
است که شیطان را رجم کنید و شیطان از شما بگریزد.

صحیفه امام/ج 90/ 20پیام به مردم و زائران بیـت اهلل الحـرام بـه

مناسبت ایام حج(مهجوریت حج ابراهیم )  .....ص 86 :

ـ حبّ دنیا و راههاى زدودن آن


(قسمتی از چهل حدیث امام ره درمورد صدقه)

هدف

1ـ تعظیم شعائر اسالمی.
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2ـ احیای سنّت قربانی( .احیای سنت اسالمی قربانی با مشارکت جمعی یاران خمینی و خـانواده-
های محترم)
3ـ افزایش همدلی.
4ـ تقویت فضای معنوی گروه.
5ـ تقویت روحیه گذشت از مادیات در راه خدا.


مخاطب

اعضای طرح لبیک یا امام (از قدم اوّل) و خانوادههای محترم
افراد خارج از گروه؟
ـ دقّت شود که اعضا به صورت مستقل ،جدا از کمکی که خانوادشان اهدا میکنند ،در این طرح
شرکت داده شوند.


زمان اجرا

عید سعید قربان (دهم ذیالحجه)
شروع فعّالیّت  :اوّل ذیالحجه


نكات اجرايي

* اطالع رسانی
ـ ارسال نامه به اولیا و اعضا (بیان هدف  /اعالم حداقل مبلغ اهدایی خانوادهها  :هر خانواده معادل
قیمت دو کیلو گوشت گوسفند)
نکته  :در نوشتن نامه باید اصول جذب افراد رعایت شود؛ تهیهی محتوایی درخور و البته شـکل و
شمایی هنرمندانه.

(حدیث امام رضا علیه السالم :چگونه کالم شما را احیا کنیم ؟ سخن مارا به بهترین نحو منتقل کنید).

ـ غنی سازی محتوایی سرپرستان محترم و یادآوری برای تشویق بچهها به شرکت در این امر در
جلسه قبل از جمع آوری هدایا.
ـ زمینه سازی در سایت به صورت مقاله نویسی

(میتوان درمورد عید قربانی نکاتی نوشت و )...

ـ ارسال پیامک به اولیا و اعضا (سه روز قبل از عید)
* هماهنگیهای قبل از روز عید
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ـ اگر مبلغ زیادی برای قربانی جمع شد؛ به اندازه خانوادهها و همسایهها گوسفند خریده شـود و
باقی مبلغ به خیریهها دادهشود.
ـ هماهنگی با یک مغازه قصابی برای تکه تکه کردن گوشتها( .ساتوری کردن گوشتهـا توسـط
خود اعضا تجربه موفقی نبود؛ چرا که این کار مشکل بوده و اجرت قصاب نیز ارزان است).
* قربانی
ـ ذبح گوسفندان از اذان صبح شروع میشود؛ لذا بهتر است بعد از نماز ،کار قربانی شروع شود تا
بتوان قبل از مغرب گوشتها را به دست اعضا رساند( .برخالف ظاهر ،مجموعه کار قربانی بسـیار
زمانبر است).
ـ در نظر داشتن محلی برای سرد شدن گوشتها و بسته بندی (دور از گربه ها)
ـ احتماال تکه تکه کردن گوشتها در قصابی توسط مغازه دار پشت گوش انداختـه میشـود؛ لـذا
بهتر است بعد از ذبح بالفاصله گوشتها رو تحویل قصابی داد که در همـان مغـازه قصـابی سـرد
بشود.
ـ باید ظرف مناسب برای حمل گوشت ها تهیه کرد( .پالستیکهای بزرگ تجربه خوبی بودند؛ چرا
که وزن سبکی داشتند و به تعداد زیاد موجود بودند ،نیازی هم به شستشو نداشتند).
ـ تعداد ظروف یا پالستیکهای حامل گوشت ها زیاد و وزنشان کم باشد تا جابجـایی راحـت تـر
صورت بگیرد.
ـ باید به تعداد دو برابر اعضا (خودشان و همسایهشان) تکه گوشت و پالسـتیک فریـزر در نظـر
گرفت.
ـ در نظر داشتن یک کله پزی که موهای کلهها را بسوزاند( .قیمتها بسیار متفـاوت اسـت؛ لـذا
سرزدن به چند کله پزی ضروریست .دقت شود برای هر کله حـدود  15000تومـان هزینـه کنـار
گذاشته شود).
* توزیع
ـ تهیه دو متن کوتاه که همراه توزیع گوشت تقدیم خانوادهها شود:
 )1از طرف گروه به خانوادهها )2 .از طرف خانوادهها به همسایه
ـ بهتر است با هماهنگی سرپرستان از اعضای طرح برای بسته بندی و توزیع گوشتها اسـتفاده
کرد.
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ـ برای توزیع میتوان فراخوان زد که هرکس بیاید مسجد یا محل بسته بندی ،گوشتش را دریافت
کند و باقی توسط سرپرستها توزیع شود.
ـ کلهها و جگرها را میتوان در جلسههای گروه (همدلی ،کوه ،اعتکاف علمی و )...نوش جان کـرد
پس باید برای آشپزش هماهنگی صورت بگیرد.
* شماره تماسهای الزم
ـ خیریه مسجد انصارالحسین علیه السّالم  :آقای لیایی 09127933809
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واحد والیت



شاخص



هدف

تجدید بیعت با آرمانهای امام خمینی (ره) و بیعت با امام خامنهای.
جلوهی وحدت و انسجام امت اسالمی.


مخاطب

اعضای گروه
اعضای طرح لبیک یا امام (از قدم سوم)


زمان اجرا



نكات اجرايي

* قبل از برگزاری
پیگیری بنر  ،پالکارد  ،سربند (لبیک یا خامنهای)  ،پرچم  ،دستگاه صوت دستی و ....
آماده کردن شعار و هماهنگی با چند نفر برای شعار دادن
هماهنگ کردن اتوبوس در روز برگزاری
* هنگام راهپیمایی
ـ تجمّع  :ساعت  8:30صبح  ،مسجد انصارالحسین علیه السّالم
ـ حرکت سر ساعت (جا گذاشتن بچهها)
صحبت ابتدایی مسئول گروه
نظم در حرکت به هنگام راهپیمایی ( 3-2نفر مسئول برای نظم انتخاب شود)
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گرفتن عکس یادگاری
استقرار در میدان آزادی تا ساعت  11و سپس حرکت به سمت اتوبوس ها
برگزاری نماز جماعت ظهر
* پس از مراسم
جمع آوری وسایل توزیع شده
قرار گرفتن عکسها به همراه حاشیه روی سایت
* شعارهای راهپیمایی  22بهمن
ـ اهلل اکبر
ـ خامنهای کوثر است  /دشمن او ابتر است
ـ خونی که در رگ ماست  /هدیه به رهبر ماست
ـ میجنگیم ،میمیریم  /سرباز جنگ نرمیم
ـ سلم لمن سالمکم خامنهای  /حرب لمن حاربکم خامنهای
ـ ما همه سرباز توییم خامنهای  /گوش به فرمان توییم خامنهای
ـ خامنهای خمینی دیگر است

 /والیتش والیت حیدر است

ـ یاد امام خمینی پاینده باد  /امام ما خامنهای زنده باد
ـ حسین حسین شعار ماست  /شهادت افتخار ماست
ـ وای اگر خامنهای حکم جهادم دهد  /ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد
ـ ما با والیت زندهایم  /تا زندهایم رزمندهایم
ـ ما ذوالفقار حیدریم  /فدائیان رهبریم
ـ ما اهل کوفه نیستیم  /علی تنها بماند
ـ اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اکبر

جانم فدای یک لحظه عمر تو رهبر

ـ انرژی هسته ای حق مسلم ماست
ـ هیهات منا الذله شعار نهضت ماست 22 /بهمن ماه تجدید بیعت ماست
ـ  22بهمن ماه حماسه حضور است /جمهوری اسالمی زمینه ی ظهور است
ـ مرگ بر ضد والیت فقیه  /مرگ بر آمریکا  /مرگ بر انگلیس  /مرگ بر اسرائیل  /مرگ بر منافق
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ـ برگ برنده ما  /دشمنی با آمریکا
ـ نه سازش نه تسلیم /ما همه با هم هستیم
ـ این است  DNAما  /نفرت از امریکا
ـ سازشگری با شیطان  /خیانت است به قرآن
ـ رمز بزرگ پیشرفت /یک اقتصاد بی نفت
ـ سازشگر بی ریشه /ایران کوفه نمی شه
ـ نفرت از امریکا  /میراث روح اهلل است
ـ نیرنگ و بی وفایی  /سوغات امریکایی
ـ ایرانیان صبور وهم بصیرند /آزاده اند ذلت نمی پذیرند
ـ اوباما ،سازشگر /پیوندتان مبارك
ـ ما ملت دالوریم /پیرو امر رهبریم
ـ نه سازش ،نه تسلیم /نبرد با آمریکا
ـ تا فتح بدر و خیبر /یک یاحسین دیگر
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شاخص



هدف

عمل به سیرهی امام خامنهای.
ادای دین و احترام به خانواده معظّم شهدا.
آشنایی اعضای گروه و طرح با شهدای عزیز.


مخاطب

اعضای گروه
اعضای طرح لبیک یا امام (از قدم چهارم)


زمان اجرا

هر ماه ،یک دیدار


نكات اجرايي

* قبل از دیدار
هماهنگی با خانواده شهید (حداقل سه روز قبل از دیدار)
هماهنگی با خانواده شهید جهت در اختیار گذاشتن وصیت نامه و عکس شهید
پیگیری هدیه (قاب عکس امام و آقا با آرم گروه)
آماده کردن پیامک تبلیغی
آماده کردن سؤاالت مصاحبه
پیگیری پذیرایی
* هنگام دیدار
برقرار کردن نظم
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توضیح مختصر مسئول برگزاری در رابطه با گروه و برنامه دیدار با خانواده شهدا
مطرح شدن سؤاالت توسط مسئول محترم گروه
کمک کردن به خانواده شهید در پذیرایی
اهدای هدیه به خانواده شهید
ذکر مصیبت یا سالم به سیدالشهدا علیه السالم (در صورت وقت و آمادگی جلسه)
* پس از دیدار
آماده کردن پرونده دیدار به شرح زیر:
الف) ساخت کلیپ از برنامه (صوتی و تصویری)
ب) عکس های دیدار
ج) متن کامل پیاده شود
د) وصیت نامه و عکس شهید
ه) خاطرات شهید
و) گزیده ای از متن پیاده شده دیدار
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اول ماه دی ،مسئول اردو مشخص شده باشد.
* برنامه ریزی
ـ تبیین این مطلب که «چرا جنوب میرویم؟»
ابن ابی شیبه نقل میکند :پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله ،ابتدای هر سال به زیارت قبور شهدای
احد میآمد و به آنان اینگونه سالم میکرد :السالم علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار( .مستدرك
حاکم ،ج)
ـ حتماً از وجود راوی (به صورت منطقهای) استفاده شود.
نکته مهم  :روای در برنامهها اعمال نظر نکند.
ـ مدت اردو ،سه شب باشد( .محل اسکان  :دوکوهه  ،هویزه  ،خرمشهر) معموال مناطقی که اسکان
داریم ،مورد غفلت واقع میشود ،به تعبیری شهید میشود .سعی شود این اتفاق نیفتد.
ـ قبل از اردو مشخص باشد که برای هر منطقه چه برنامهای داریم( .برای هر منطقه ،بـه تناسـب
همانجا برنامه ریزی شود).
ـ سعی شود هر سال منطقهی عملیاتی جدیدی هم برویم.
ـ در مناطق ،غیر از برنامهی عمومی ،وقت قابل توجهی جهت برنامه شخصی با محوریت تفکر داده
شود( .تنظیم وقت توقف در هر منطقه  :نه زیاد نه کم)
ـ فضای عملی متناسب با جنگ و جبهه در نظر گرفته شود؛ مثال :نماز خواندن در بـین راه  /روی
زمین نشستن  /میشداغ و ...
ـ بعضی مناطق قبل از غروب آفتاب بسته میشوند .برای رفتن به این منـاطق ،بایـد حواسـمان
باشد.
ـ اجرای برنامه سال تحویل با خودمان باشد .حتماً برنامهریزی جدی داشته باشیم( .آمادگی قبل از
سال تحویل بسیار مهم است .ایجاد فضای معنوی.
پیشنهاد  :قرائت قرآن  /زیارت آل یس و توسل به امام زمان  /تفکر  /استماع پیام امام خامنهای /
سخنرانی مسئول گروه  /اهدای هدایا)
ـ یک زمان برای مناجات و یک زمان برای عزاداری گنجانده شود( .روضه ،خسته کننده نباشد).
ـ در برنامه ،زیارت گلزار شهدای یکی از شهرها ،گنجانده شود.
ـ در یادمان محل شهادت عنوان یادواره ،برنامه ویژه داشته باشیم.
* اجرا
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ـ هماهنگی جدیتر اتوبوس و محل اقامت
ـ باید برای ماشین دوم ،یک رابط در نظر گرفته شود با توجیه کامل.
ـ پیگیری جدی در اجرای برنامهها (زود بیدار شدن و حرکت به موقع به سوی مناطق عملیاتی)
ـ نباید معطل غذا ی گرم شویم .استفاده از کنسرو جهت صرفه جویی در وقـت در بعضـی جاهـا
مناسب است.
ـ نکات دیگر  :پخش کلیپ و توضیح قبل از هر منطقه عملیاتی  /نامه شهدا  /افزایش مسـئولیت
پذیری  /غذا دیر توزیع می شد ضعف تدارکات  /برنامه برای حفظ دستاوردها  /جزوات مناطق
ـ نوروز  60 : 92بلیط (خواهران  12 :نفر)
ـ نوروز  54 : 94بلیط (خواهران  7 / 12 :نفر)
مناطق :
روز اول  :سایت  4و  / 5یادمان فتح المبین  /دوکوهه
روز دوم  :شرهانی  /فکه  /کانال کمیل  /هویزه
روز سوم  :طالئیه  /شلمچه  /اسکان در خرمشهر
روز چهارم  :پادگان شهید محمودوند
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طرح لبیك یا امام


مقدمه

به منظور تربیت نیروی انقالب اسالمی و تقویت ایمان و بصیرت در میان این نیروها ،طرح لبیک یا
امام در رده سنی نوجوانان و جوانان به اجرا درمیآید.


هدف

تربیت انسانهایی خدا محور ،والیت مدار ،معاد باور و خمینی مسلک.
تربیت انسانهایی در مسیر خودسازی (خودسازیهای علمی ،روحی ،فکری و جسمی) و دارای
دغدغه نسبت به دیگر سازی.
تربیت مدیران و مربیان شایسته و کارآمد در عرصههای مختلف تربیتی ،فرهنگی و ...

ـ جلسه طرح لبیک یا امام  :جلسه سرپرستان با مدیریت مسئول گروه و حضور کلیه سرپرستان
به صورت هفتگی برگزار میگردد.
محتوای جلسه  :بیان نکات تربیت اسالمی  /بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل فکری مرتبط با
طرح  /تذکرات الزم پیرامون نحوه فعالیت سرپرستها  /بررسی برنامههای هفته گذشته و هفته
آینده

* سرپرست  :به فردی اطالق میشود که بر کلیه امور مربوط به تربیت اعضای حلقه ،تسلط کافی
داشته باشد( .مسئول تربیتی حلقه)
* حلقه  :تعداد محدود و معینی از افراد هم سطح از لحاظ سنی ،تحصیالت و ...
هر حلقه دارای یک سرپرست میباشد.
* قدم  :هر سال به سه قدم تقسیم میشود .اعضا در هر سال ،سه قدم را طی میکنند.
قدمها بدین صورت میباشد :
تابستان (ماههای تیر ،مرداد و شهریور)
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پاییز (ماههای مهر ،آبان ،آذر و دی)
زمستان و بهار (ماههای بهمن ،اسفند ،فروردین ،اردیبهشت و خرداد)

ـ تعداد اعضای حلقه  10 :تا  20نفر ( 14نفر مناسب است).
ـ سن اعضا  :اعضا میبایست به لحاظ سنی ،همسال باشند.
ـ تحصیالت  :سطح تحصیالت اعضای حلقه میبایست نزدیک به هم باشد.
ـ تعداد جلسات :
در فصول بهار ،پاییز و زمستان  :دو جلسه در هفته (انتخاب از روزهای زوج)
در فصل تابستان  :سه جلسه در هفته (روزهای زوج)
تبصره  : 1در ماههای دی و خرداد به دلیل ایام امتحانات ،یک جلسه در هفته (روزهای چهارشنبه)
برگزار میگردد.
تبصره  : 2با توجه به اهمیت مسافرت به همراه خانواده ،در فصل تابستان به هر یک از اعضا یک
هفته مرخصی جهت مسافرت خانوادگی داده میشود.
ـ مکان جلسات  :مسجد به عنوان مهمترین پایگاه تربیتی اسالم

1

تبصره  : 1در صورتی که در مسجد برنامهای بود ـ حالت اضطرار ـ جلسه در محلّ دیگری تشکیل
خواهد شد.
تبصره  : 2در موارد خاص ـ حداکثر دو جلسه در هر قدم ـ با توجه به محتوای طرح درس ،جلسه
در محلی متناسب با محتوا برگزار میگردد.
برخی پیشنهادها :مقبره الشهدا ،منازل اعضا ،کهف الشهدا ،حرم امام و ...
ـ مدت زمان جلسات  :هفتاد دقیقه
در حالت عادی  :قبل از اذان مغرب و عشا.
(جلسات به نحوی به اتمام برسد که با اذان مساجد تداخل نداشته باشد).

 1قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله  :اَحَبُّ البِالدِ اِلَی اهللِ مَساجِدُها  :محبوو

رون ج جواه هو نها در و د

خداو د ،مساجد هستند ( .ج الفصاحه  ،ص )595
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ماه م بارك رمضان  :بعد از نماز ظهر  /یک ساعت قبل از اذان ظهر (به تناسب فصل ،ساعات
مدارس و )...
فصل پاییز  :بعد از نماز مغرب و عشا در مساجدی که برنامهی خاصی ندارند( .جلسات مطابق
ساعت مقرر در تقویم آغاز شده و رأس هفتاد دقیقه به اتمام برسد).
ـ نحوه نشست  :به صورت حلقهای ،چهره به چهره ،روی زمین و بی تکلف.

1

الف) نسبت به گروه و مسئول گروه
ـ حضور منظّم ،فعال و با نشاط در جلسه سرپرستان.
ـ اطالع دادن تمامی برنامهها و دیدارهای دو نفره و چند نفره و محتوای آنها به مسئول گروه.
(عدم انجام کار بدون هماهنگی)
ـ اجرای دقیق و منظّم برنامههای درج شده در برنامه فصالنه و تقویم اجرایی.
ـ شرکت منظّم و فعّال در برنامههای عمومی گروه (هیئت ،کوه و )...
تبصره  :در صورت غیبت در هر برنامه باید فرد دیگری را به عنوان جانشین به اعضا معرفی کرده و
لزوم پیروی از او را به آنها گوشزد نماید( .فرد جایگزین با هماهنگی مسئول گروه انتخاب شود و
به دبیر سرپرستان نیز اطالع داده شود).
ـ زودتر حاضر شدن از ساعت درج شده در تقویم در کلیهی برنامهها.
ـ رعایت نظم و تشکیالت
ـ هویت قائل شدن به غیر از «یاران خمینی

(ره)

»  ،معنی ندارد.

ـ با توجه به طرح سرپرست ثابت ،ارتباط با اعضای دوره قبل کامال ملغی شود ،مگر از سوی آنها
مراجعه شود که با درنظر گرفتن مالحظات به سرپرست جدید ارجاع داده شود.
ـ پیامکهای گالیهای حذف و مطالب از طریق صحبت رو در رو منقل گردد.
ـ ارتباط اعضای یاران  1و  2با اعضای طرح حتماً با هماهنگی مسئول گروه باشد.

1

مُتکئیج عَلی ا مُتَقابلیج  :روبه روه هم بن آ ا رکیه دادها د( .سوره مبارکه واقعه ،آ ه  :16از و ژگیهاه

السابقون)
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ب) نسبت به اعضای دوره
ـ تکمیل فرم ارزیابی اعضا و به روز رسانی آن.
ـ ارتباط مستمر و وقت گذاشتن برای اعضا( .ایجاد انس با اعضا  /در صورت لزوم  :صحبت چهره
به چهره)
ـ توجه به اعضا از روی عدالت باشد.
ـ در ارتباط با اعضا ،حریمها حفظ و ارتباطها کنترل گردد.
ـ عدم تذکر صریح پیرامون وضعیت ظاهری اعضای طرح.
ـ تنبیه بدنی ،مطلقاً ممنوع( .شوخی جدی بدنی هم نباید باشد).
ـ تقویم ،رضایت نامه و نشریات به دست اعضا برسد.
ـ اطالع پیدا کردن اعضا از تمامی برنامهها.
ـ عدم طرح مباحث مصداقی سیاسی( .عدم شائبه جناحی بودن)
ج) نسبت به خانواده اعضا
ـ ارتباط مستمر با خانواده اعضا
ـ اننهای هر ماه ،وضعیت حضور اعضا در برنامهها از طریق پیامک به والدین اطالع داده شود.
ـ پیگیری شود که پیامکهای سامانه گروه به والدین برسد.
د) در جلسات
ـ حفظ حرمت جلسهی علم  :به عنوان مثال؛ اعضا مطلقاً در جلسات ،چیزی نخورند.
ـ حضور در جلسات با آمادگی کامل علمی.
ـ جهت نشستن به سمت قبله باشد.
ـ یادآوری مناسبتها و برنامههای گروه در طول هفته.
ـ ترتیب محتوای جلسات  :قرائت قرآن ،همخوانی حدیث فضیلت علم ،خواندن فرازی از دعای
توسل ،بیان مباحث مربوطه ،نکات هفته ،آیه انتهایی جلسه.
ـ حفظ وقار و متانت در هنگام تدریس( .از کثرت مزاح و شوخی پرهیز شود).
ه) برخی دیگر از وظایف


ابتدای هر قدم

ـ تهیه لوازم و امکانات مورد نیاز در قدم.
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ـ تهیه کارنامه فعالیت اعضا در قدم گذشته در قالب ارسالی از سوی مسئول گروه.
ـ ثبت نام قدم جدید (برگههای تصحیح شدهی آزمون برگردانده شود).
ـ تکمیل یا تصحیح دقیق لیست شماره تماس و آدرس اعضای حلقه و والدین.
ـ تحویل دادن فرمهای ثبت نام به مسئول گروه.
ـ تهیه و توزیع دفترچه یادداشت (تأکید بر نوشتن نام و جلد کردن دفترچه)
ـ تکمیل ستون مسجد.


طول هر قدم

پیگیری جدی غیبت در برنامهها (اردو ،هیئت ،کوهپیمایی و )...


پایان هر قدم

ـ طراحی نمونه سؤاالت و رساندن به اعضا و کار در جلسات.
ـ آرشیو نمونه سؤاالت در پوشه مخصوص رایانه گروه.
ـ طراحی سؤاالت آزمون و ارائه به مسئول گروه.
ـ اطالع رسانی و برگزاری مناسب آزمون( .عدم پیدایش استرس در اعضا)
ـ تصحیح برگهها و برگزاری آزمون غایبین و آزمون مجدد.
ـ استخراج درصد حضور و تحویل لیست حضور و غیاب.
ـ آسیب شناسی قدم گذشته.
ـ تهیه لیست نفرات قدم بعد به همراه تعیین سطح.
ـ معرفی نفرات برتر (نفر برتر آزمون ،معدل برتر و باالترین درصد حضور) جهت تقدیر.


هیئت

ـ فضاسازی مناسب برای حضور اعضا در هیئت از هفته قبل
ـ مرور مرتب آداب بیان شده هیئت  :سر موقع حاضر شدن  /تکیه ندادن موقع سخنرانی (مجلس
پیرمردی !)  /نوشتن مطالب


کوهپیمایی

ـ همآهنگی کامل با واحد آموزش
ـ مسئولیت صبحانه (وسیلهای جا نماند)
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ـ نامگذاری کوه به نام یک شهید و بیان خاطره توسط اعضا( .حتی المقدور دو یا سه نفر)


برنامه های ورزشی و تفریحی خاص حلقه

ـ هماهنگی کامل با مسئول گروه( .اطالع زمان ،مکان و نفرات شرکت کننده)
ـ گرفتن رضایت نامه از تمامی اعضا در قالب مشخص گروه.
ـ عدم برگزاری برنامههای تفریحی و ورزشی در روزهای شهادت اهل بیت.
ـ برگزاری دقیق و منظم برنامه از لحاظ زمانی.
نسبت به اعتکاف علمی
نسبت به اردوها
سرپرست در اردو ،همه کاره اعضای حلقه میباشد .باید با دقت تمام امور مربوط به اعضای حلقه
رسیدگی شود.
مشورت دادن به مسئولین اردو در برگزاری برنامهها و زمان بندی مناسب آنها
داشتن شور و نشاط در کلیه برنامهها
تبیین اخالق گروهی در روند اردو از قبیل کمکرسانی ،نظم ،تحمل سختیها و غر نزدن ،طرز
صحیح انتقاد و....

نسبت به هیات و مناجات
نسبت به طرح اکرام ایتام
نسبت به کتابخوانی اعضا
نسبت به حفظ قرآن اعضا
نسبت به نشریه دل
وظایف سرپرست نسبت به خودسازی جسمی
وظایف سرپرست نسبت به خودسازی روحی
وظایف سرپرست نسبت به خودسازی فکری
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وظایف سرپرست نسبت به خودسازی علمی
ـ گزارش ماهانه وضعیت درسی اعضای دوره که عضو همدلی شدهاند ،به مسئول گروه و خانواده
عضو
ـ حضور در مساجد
ـ ترغیب اعضا به حضور در مسجد
ـ گرفتن کارنامه هر ترم و آرشیو و پیگیری نقاط ضعف
ـ کنترل صحبت مخصوصا در جمع اعضا( .الگوگیری)
ـ سرپرستها حتی المقدور با ماشین بیایند.
ـ سرپرستهای دو حلقه میبایست نهایت همکاری و هماهنگی را با یکدیگر داشته باشند .آنچه
دیده میشود ،برنامه یکسان و هماهنگ است.
ـ سرپرستها باید به صورت منظم و هفتگی با یکدیگر جلسه داشته باشند و نتایج را به صورت
مکتوب ،در جلسه طرح لبیک یا امام ارائه دهند.
ـ لزوم توجه به بحث خودسازی
ـ کنترل صحبت مخصوصا در جمع اعضا( .الگوگیری)
ـ لزوم هماهنگی کامل میان کلیهی سرپرستها
ـ مطالعه کتاب پیرامون سن بلوغ
ـ در صورت غیبت سرپرست در جلسات طرح لبیک ،حداکثر تا  48ساعت بعد ،مواردی که می-
بایست پیگیری کند را به صورت مکتوب به مسئول گروه گزارش دهد.
ـ مقرر شد در صورت غیبت هر یک از سرپرستها ،گزارشهای الزم جهت جلسه ،به سرپرست
دیگر داده شود تا درجلسه همراه خود داشته باشد.
ـ سرپرستها مسئول برنامههای گروه نباشند  :مانند اردوها ،اعتکاف و ...
ـ سرپرستها حتی المقدور با ماشین بیایند.
ـ صحبت با اعضای حلقهها و تعیین وضعیت سطح  1و سطح ( .2لیست نفرات قدم بعد)
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ـ اهداف:
الف) آشنایی نوجوان با کلیات طرح ،سرپرست و فضای مسجد.
ب) شناخت دقیقتر سرپرست نسبت به نوجوان.
ـ آغاز دوره 12 :بهمن ماه (همزمان با ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسالمی و آغاز
دهه فجر انقالب اسالمی)
ـ مدت دوره :از  12بهمن ماه تا پایان اردیبهشت سال بعد( .حدود سه ماه و نیم)
ـ در دوره چه میگذرد؟
الف) یک جلسه معرفتی در هفته( .در مجموع  14 :جلسه)
ب) ارتباط سرپرست با نوجوان در طول هفته.
ـ جلسه معرفتی
الف) زمان :یک جلسه در هفته .قبل از نماز مغرب و عشا .به مدت  50دقیقه.
ب) محتوای جلسه( :ریز محتوا در طرح درس)
ـ تالوت قرآن کریم (در طول دوره ،جزء  30تالوت میگردد و فضیلت سورهها نیز بیان میشود)
ـ حفظ یک حدیث کوتاه از معصومی که هفته به نام اوست( .هر هفته به نام یک معصوم ،نامگذاری
میشود ـ در طول دوره 14 ،حدیث حفظ میشوند).
ـ بیان آداب جلسه علم.
ـ بیان خاطراتی از امام خمینی و امام خامنهای ،متناسب با موضوع داستانها یا احادیث.
ـ مطالعه و بحث پیرامون داستانهای کتاب داستان راستان استاد شهید مطهری (شمارهی
داستانها طبق طرح درس ـ در طول دوره 60 ،داستان بحث میشود).
ـ بستهی فرهنگی:
در اولین جلسهی حضور نوجوان در دوره ،یک بسته حاوی موارد زیر به وی اهدا میگردد:
ـ جلد اول کتاب داستان راستان استاد شهید مطهری
ـ دفترچهی طراحی شده مزین به تمثال امام خمینی و امام خامنهای جهت ثبت احادیث و نکات
داستانها.
ـ یک خودکار
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ـ برنامهی جلسات و ساعات دقیق دوره.
ـ نامه به اولیا (توضیح طرح به ضمیمه برنامهی جلسات)
اداره جلسه
جلسات پیش طرح توسط مسئول گروه و با کمک سرپرست حلقه ،اداره میگردد.
شرح وظایف سرپرست
پیش از شروع دوره
ـ معرفی طرح به مدیران مدارس راهنمایی شهرك.
ـ تنظیم وقت با مدارس جهت معرفی طرح به دانشآموزان سال دوم.
ـ تهیه و نصب اطالعیه ثبت نام و توزیع بروشور تبلیغات در مدارس همزمان با جلسه معرفی
طرح.
ـ مشخص کردن مسئول ثبت نام در مدارس و پیگیریهای الزم.
ـ دریافت لیست ثبتنامیها از مسئولین مشخص شده در مدارس.
ـ تایپ ،تکثیر و توزیع دعوتنامهها به نام افراد (از طریق مدارس)
ـ خرید وسایل مورد نیاز (کتاب داستان راستان ـ دفترچه جیبی ـ خودکار ـ
ـ آماده سازی بستههای فرهنگی به تعداد افراد ثبت نام شده
در طول دوره
ـ ارسال نامه به مدیران مدارس راهنمایی (توضیح طرح همراه با برنامه جلسات)
ـ باز کردن درب محل جلسه ،حداقل  5دقیقه قبل از شروع جلسه و آماده کردن وسایل مورد نیاز
(تخته ،ماژیک و )...
ـ ثبت حضور ،غیاب و ساعت ورود اعضای دوره به صورت مرتب.
ـ پیگیری غیبت اعضای دوره و اعالم نتیجه در جلسات طرح لبیک یا امام.
ـ یاد گرفتن نام اعضای دوره و نظارت دقیق بر روند فعالیتشان در طول جلسات.
ـ ادارهی حداقل یک جلسهی کامل با راهنمایی مسئول گروه( .از ابتدا تا انتهای جلسه).
پایان دوره
ـ استخراج درصد حضور اعضای دوره به صورت دقیق.
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ـ ارسال نامه به اولیا حداکثر یک هفته قبل از آزمون نهایی و همایش؛ حاوی  4برگه (دعوت برای
همایش  /بیان نتایج طرح و درصد حضور نوجوان  /ضمیمه  : 1احادیث و داستانهای مطرح شده
در طرح  /ضمیمه  :2فرم رضایت والدین)
تبصره  :نامهی اولیا توسط اعضای گروه درب منازلشان تحویل داده میشود.
ـ تماس با اعضای دوره جهت آزمون نهایی (یک شب قبل از آزمون)
ـ آماده سازی آزمون و تکثیر به تعداد اعضای دوره.
ـ برگزاری به موقع آزمون و تصحیح اوراق حداکثر در  48ساعت.
ـ اعالم نتایج نهایی
ـ نحوهی گزینش نهایی :
گزینش نهایی بر اساس  5مورد و در قالب  100نمره صورت میپذیرد.
آزمون نهایی  :برگزاری آزمون کتبی از احادیث و داستانهای مطرح شده در طول دوره35( .
نمره)
رضایت والدین  :گرفتن نظرات والدین پیرامون دورهی برگزار شده و نظراتشان در مورد ادامه
حضور فرزندشان در طرح در قالب فرم ضمیمهی نامهی انتهای دوره 20( .نمره)
معدل نیمسال دوم ( 15نمره)
حضور و غیاب و نظم در جلسات ( 15نمره)
نظر مسئول گروه و سرپرست دوره با توجه به عملکرد هر کدام از اعضای دوره در طول این مدت.
( 15نمره)
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همدلی

1ـ پیگیری اطالع رسانی جلسه به همه اعضا.
2ـ هماهنگی برنامه های محتوایی جلسه با مسئول گروه حداکثر تا ظهر روز جلسه.
3ـ اجرای مصوبات مربوط به جلسه.
4ـ حضور و غیاب.
5ـ اداره جلسه.
6ـ آرشیو جلسه (به صورت صوتی ،تصویری یا )...
7ـ پذیرایی.
8ـ پیگیری غائبین و اطالع رسانی به مسئول گروه حداکثر تا ظهر روز بعد از جلسه.
9ـ پیگیری و اخذ جریمهها.
10ـ اجرای طرح ورودیهای جدید در اولین جلسهی ورود عضو جدید.
* محتوا :
توسل  15 :دقیقه
تذکر یکی از اعضا  15 :دقیقه
سخنان مسئول گروه (اخالقی  /سیاسی  ،اجتماعی  /مسائل گروه)  45 :دقیقه
پذیرایی  15 :دقیقه
ـ به متأخرین اجازه ورود داده نمیشود.
ـ گوشی تلفن همراه در ابتدای جلسه جمع آوری می شود.
ـ اگر برنامه عمومی گروه (نظیر هیئت) همزمان با جلسه همدلی شد ،همان برنامه عمومی جلسـه
همدلی محسوب خواهد شد.
ـ جریمهها :
پیگیریهای ثابت :
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اعالم اسامی غایبین و علت غیبت
عکس پشت زمینهی گوشی همراه
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الف) تهیه بسته فرهنگی:
شامل یک پوشه محتوی کتاب سیره آفتاب ،قاب عکس امام خامنهای ،کارت پستال نظرات اعضا،
برگه شیعه مرتضی علی ،دفترچه یادداشت ،خودکار ،چفیه ،برگه شماره تماس اعضا.
ب) نحوه ورود به اولین جلسه همدلی:
1ـ با تأخیر  20دقیقهای
2ـ آوردن شیرینی
3ـ صحبت  10دقیقهای در جلسه (قبل از جلسه ،موضوع اطالع داده شود).
ج) فضاسازی محل جلسه:
پخش نماهنگ ،تزیین و...
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شاخص

امام خامنهای  :یک جمله در بارهى امام بزرگوارمان است .م خواهم به شما برادران و خواهران،
استنباط خودم را از عظمت و مکانت این بزرگوار بگویم .اعتقاد من این است که عظمت که این
مرد اله و معنوى ،حتّ بعد از در گذشت خود ،در دلها و چشمها پیدا کرد و مرقد او محل زیارت
مشتاقان در تمام دورهى سال شده و دلها متوجّه به او و مجذوب اوست ،به خاطر این است که او
یک انسان مخلص و پرهیزکار بود .آن بزرگوار ،در همهى کارها ،براى خدا و در راه خدا و به نام
خدا ،حرکت و عمل م کرد.


1

هدف

تجدید میثاق با روح مطهر امام راحل (با توجه به نام گروه و تأسیس جلسه همدلی در  12بهمن)
تقویت روحیه برادری و همدلی میان اعضا


مخاطب

اعضای همدلی


زمان اجرا

دهه مبارك فجر (یا هفته پس از آن)


نكات اجرايي

سالگرد در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) برگزار میگردد.
ـ محتوا:
زیارت حضرت امام خمینی (ره)
اقامه نماز جماعت مغرب و عشا
برگزاری جلسه همدلی (سخنان مسئول گروه و اعضا  :هر یک از اعضا در حدود دو دقیقه،
پیرامون همدلی و جلسه همدلی صحبت میکنند).
1

بیانات در خطبههاى نماز جمعه تهران ()1372 /03 /14
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نمایش نماهنگ (موضوع  :جلسه همدلی در یک سال گذشته  /اعضای همدلی  /تذکرات اعضا در
جلسات  /صندلی صریح  /اعضای جدید  /افراد مستعفی و  )...کلیپ توسط اعضای کارگروه
معاونت ساخته میشود.
صرف شام
ـ حمل و نقل:
هماهنگی وسیله نقلیه به تناسب نفرات همدلی تا ایستگاه مترو( .برای بازگشت دقت شود که
ساعت کار مترو به اتمام نرسد).
ـ اطعام:
هماهنگی با رستوران حرم مطهر در ابتدای رسیدن به حرم و هماهنگی با معاون مالی گروه( .اعضا،
شام را مهمان گروه خواهند بود).
ساعت شروع جلسه  /متأهلین
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