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گسارش ّفتِ ػفاف ٍ حداب – تیرهاُ 99
ّوایص دختراى حاج قاسن
ّوایص دختراى حاج قاسن تِ هٌاسثت رٍز دختر ٍ تا هحَریت عفاف ٍ حجاب در تاریخ  2تیرهاُ در پارک حکین ًظاهی ترگسار گردیذ .ایي هراسن تِ ّوت
دتیرخاًِ عفاف ٍ حجاب تا ًظارت ستاد اهر تِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر تفرش ٍ دتیری هذیریت فرٌّگی ٍ اجتواعی داًطگاُ تفرش ٍ هطارکت تسیج خَاّراى
ترگسار گردیذ .حجت االسالم هحوذجَاد هحوَدی از کارضٌاساى حَزُ ٍ داًطگاُ ٍ استاد تٌیاد ًواز ٍ هْذٍیت استاى قن در خصَظ حجاب ٍ عفاف ،اخالق
در خاًَادُ ،ترتیت دختراى ٍ ارتثاط خاًَادُ تا دختراى تِ ارائِ تیاًات پرداختٌذ .در ایي هراسن کِ تا حضَر تاضکَُ تاًَاى ٍ دختراى ٍ تا رعایت پرٍتکل ّای
تْذاضتی ترگسار ضذ تِ ّوِ ضرکت کٌٌذگاى گل ٍ ّذایای فرٌّگی اّذا گردیذ.

ترگساری هساتقِ کتاتخَاًی قذرت ٍ ضکَُ زى در تیاًات رّثری
ایي هساتقِ تِ صَرت هجازی ترگسار ضذ ٍ تعذاد ً 03فر از تاًَاى در آى ضرکت ًوَدًذ .تِ رسن یادتَد جَایسی تِ رتثِ ّای اٍل تا سَم اّذا خَاّذ ضذ.

ترگساری هساتقِ عرٍسک قطٌگ هي
در ایي هساتقِ تعذاد  5اثر دریافت ضذ کِ تِ قیذ قرعِ تِ دٍ ًفر از ضرکت کٌٌذگاى ّذایای ارزًذُ ای اّذا گردیذ.

فضاسازی ٍ تثلیغات هحیغی تا ًصة تٌر

فؼالیت در فضاّای هدازی

ّوایص ریحاًِ تاتا
ایي ّوایص در تاریخ  61تیرهاُ ٍیژُ پذراى ٍ دختراى در تیت المرآى هؼراج تفرش ترگسار گردیذ .حدت االسالم هْذی دّطتی از کارضٌاساى حَزُ
خاًَادُ ٍ سثک زًذگی در خصَظ رفتار پذر ٍ دختر ٍ ترتیت دختراى ٍ ًَع ارتثاط ػاعفی تیي آًْا ٍ تاثیر آى تر پیطگیری از آسیثْای اختواػی تِ
ارائِ ًظر پرداختٌذ .تؼذ از آى دختراى تِ ًطاى تکرین از پذراى یک ضاخِ گل اّذا ًوَدُ ٍ دست پذراى خَد را تَسیذًذ.

هساتمِ ػکاسی ًَر چطن پذر

ردیف

عٌَاى فعالیت

تازُ زهاًی اجرا

ًْادّای هطارکتکٌٌذُ در اجرا

تَضیحات

فؼبِیت دس فضبی ٔدبصی

دس ع َٛسبَ

ٔذیشیت فشٍٙٞی  ٚاختٕبػی  ٚوبٟ٘٘ٛب

.2

فؼبِیت ٔدبصی وبٟ٘ٔ ٖٛش ٔ ٚبٜ

دس ع َٛسبَ

وب٘ٞ ٖٛبی فشٍٙٞی  ٚاختٕبػی

.3

ثشٌضاسی ٔسبثم ٝوتبثخٛا٘ی

پبییض

ٔذیشیت فشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٟ٘ ٚبد سٞجشی

.4

فؼبِیت دس وب٘بَ لشآ٘ی خب٘ٞ ٝبی ٘ٛسا٘ی دس ثستش ایتب  ٚتٍّشاْ ( ٚیژ ٜوُ وطٛس )

پبییض

ٔذیشیت فشٍٙٞی  ٚاختٕبػی

.5

تدّیُ اص ایثبسٌشاٖ  ٚتشٚیح فشٍٙٞی ایثبس  ٚضٟبدت
تدّیُ اص ثب٘ٛاٖ  ٚاٞذای ٔحػٛالت حدبة ( ٔمٙؼ) ٝ
ثشٌضاسی دٚسٞ ٜبی آٔٛصضی ٔدبصی
تدّیُ اص خب٘ٛاد ٜپشستبساٖ ٔ ٚذافؼبٖ سالٔت
فضبسبصی  ٚتجّیغبت ٔحیغی ثب ٘ػت ثٙش
اٞذای ٌُ  ٚتدّیُ اص پشستبساٖ ثب حضٛس دس ثیٕبسستبٖ
تِٛیذ ػىس ٘ٛضتٔ ٚ ٝحتٛا دس خػٛظ ػفبف  ٚحدبة  ٚثبسٌزاسی دس سبیت یب وب٘بَ
ثشٌضاسی ٔسبثمبت لشآ٘ی
ٌشأیذاضت ایبْ اهلل ٙٔ ٚبسجتٟبی ٔزٞجی ّٔ ٚی
تٛصیغ ثستٞ ٝبی فشٍٙٞی  ٚسصق ٔؼٛٙی  ٚثشٚضٛس حدبة  ٚػفبف
تٛصیغ فشٟٔبی وٕیت ٝػفبف  ٚحدبة  ٚتؼٟذ وتجی اص ٘ٛدا٘طدٛیبٖ
ثشٌضاسی خّس ٝضٛسای فشٍٙٞی ثب ٔٛضٛع ػفبف  ٚحدبة
تٟی ٚ ٝتٛصیغ ٘طشی ٝاِىتش٘ٚیىی ٔطىبت ثب ٔٛضٛع ػفبف  ٚحدبة
٘ػت ٔٙظٛس ػفبف  ٚحدبة دس دا٘طٍب ٚ ٜخٛاثٍبٟٞب
اسائ ٝخذٔبت ٔطبٚس ٜای سٚا٘طٙبسی ٔ ٚزٞجی
ثشٌضاسی خّسبت وٕیت ٝا٘ضجبعی خٟت سسیذٌی ثٛٔ ٝاسد تخّف

ٞفت ٝدفبع ٔمذس
پبییض
پبییض
آرسٔبٜ
دس ع َٛسبَ
ٚالدت حضشت صیٙت
دس ع َٛسبَ
ٞفت ٝلشآٖ دا٘طٍبٟٞب
پبییض
پبییض
آثبٖ
آثبٖ ٔبٜ
دس ع َٛسبَ
ٔستٕش
ٔستٕش
ٔستٕش

ٔذیشیت فشٍٙٞی  ٚاختٕبػی
ٟ٘بد سٞجشی ٔ ٚذیشیت فشٍٙٞی  ٚاختٕبػی
ٔذیشیت فشٍٙٞی  ٚاختٕبػی
ٚاحذٞبی ٔختّف دا٘طٍبٜ
وٕیت ٝػفبف  ٚحدبة دا٘طٍب ٜتفشش
وب٘ٞ ٖٛالَ احٕش ٔ ٚذیشیت فشٍٙٞی
ٔذیشیت فشٍٙٞی  ٚاختٕبػی
وب٘ ٖٛلشآٖ  ٚػتشت
ثخطٟبی ٔختّف
ٔذیشیت فشٍٙٞی  ٚاختٕبػی
وٕیت ٝا٘ضجبعی
ضٛسای فشٍٙٞی  ٚاختٕبػی دا٘طٍبٜ
وب٘ ٖٛػفبف  ٚحدبة دا٘طٍبٜ
وٕیت ٝػفبف  ٚحدبة دا٘طٍبٜ
ٟ٘بد سٞجشی  ٚاداس ٜثٟذاضت ٔ ٚطبٚس ٜدا٘طٍبٜ
وٕیت ٝا٘ضجبعی  ٚحشاست

ثبسٌزاسی ٔدٕٛػ ٝپٛستشٞب  ٚتِٛیذات فشٍٙٞی
ثبسٌزاسی ٔدٕٛػ ٝوّیپٟب  ٚغٛت اسبتیذ دس حٛص ٜاصدٚاج ٚ
حدبة  ٚػفبف ،ا٘تخبة ٕٞسش ... ٚ
ثشٌضاسی آصٔٔ ٖٛدبصی ٚیژ ٜوبسوٙبٖ  ٚخب٘ٛادٜ
ثبسٌزاسی ٔغبِت دس حٛص ٜػفبف  ٚحدبة ،اخالق  ٚخب٘ٛاد،ٜ
لشآٖ ... ٚ
اصدٚاج ،ػفبف  ٚحدبة ... ٚ
٘ػت ثٙش دس دا٘طٍب ٚ ٜدا٘طىذٞ ٜب
اٞذای ٌُ  ٚضیشیٙی ث ٝپشستبساٖ
تِٛیذ ٔحتٛای فشٍٙٞی دس فضبی ٔدبصی
اخز تؼٟذ وتجی خٟت سػبیت ٔٛاصیٗ ضشػی
حضٛسی  ٚتّفٙی
-
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ترگساری ًطست هدازی تا هَضَع :ازدٍاج داًطدَیی آری یا خیر؟

د٘ ٚطست ٔدبصی ثب ٔٛضٛع اصدٚاج ثب حضٛس دوتش سؼیذ ػضیضی ٚیژ ٜدا٘طدٛیبٖ دا٘طٍب ٜتفشش ٟٔ 21شٔب 8 ٚ ٜآرسٔب ٜثٕٞ ٝت ٔذیشیت فشٍٙٞی ٔ ٚشوض ثٟذاضت
 ٚدسٔبٖ دا٘طٍب ٜثشٌضاس ٌشدیذ.
دس پبیبٖ لشػ ٝوطی  ٓٞدس ثیٗ ضشوت وٙٙذٌبٖ ا٘دبْ  ٚث ٝلیذ لشػ ٝث٘ 5 ٝفش ٞذیٞ 311 ٝضاس سیبِی تمذیٓ ٌشدیذ.

کوک هَهٌاًِ ٍ تَزیغ تستِ ّای حوایتی تیي ًیازهٌذاى

ثسیح دا٘طدٛیی دا٘طٍب ٜتفشش ثب وٕه آستبٖ لذس سضٛی ثب ٞذف وٕه ثٔ ٝشدْ دس آستب٘ ٝاسثؼیٗ حسیٙی الذاْ ث ٝتٛصیغ ثستٞٝبی وٕه ٔؼیطتی وشد ٜاست.
ٚی ادأ ٝداد :دا٘طدٛیبٖ ثسیدی دا٘طٍب ٜتفشش دس الذأی ٔٙٔٛب٘ ٚ ٝخٟبدی ث ٝدستٛسات  ٚفشٔبیطبت ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی (ٔذظّ ٝاِؼبِی )دس خػٛظ ٕٞذِی ٚ
وٕه ثٔ ٝستضؼفبٖ خبٔؼٔ ٚ ٝمبثّ ٚ ٝسفغ  ٚسخٛع ٚضؼیت سخت ٔؼیطتی ّٔت غجٛس ایشاٖ ِجیه ٌفتٙذ.

هراسن یاد یاراى تا حضَر یادگاراى در داًطگاُ تفرش ترگسار ضذ
ثٙٔ ٝبسجت فشا سسیذٖ چّٕٟیٗ سبٍِشد دفبع ٔمذس ٔشاسٓ یبد یبساٖ ثب حضٛس یبدٌبساٖ سٚص س ٝضٙج ٝأٟ َٚشٔب ٜثب حضٛسأبْ خٕؼٔ ٝحتشْ ضٟشستبٖ ،فشٔب٘ذ ٜسپبٜ
٘بحی ٝتفششٔ ،سئِٛیٗ ٔحّی،سئیسٔ ،سئٟ٘ َٛبد سٞجشیٔ ،ؼب٘ٚبٖ  ٚوبسوٙبٖ دا٘طٍب ٜتفشش دس خٛاس یبدٔبٖ ضٟذای ٌٕٙبْ ایٗ دا٘طٍب ٜثشٌضاس ضذ .خبعشٌٛ ٜیی
پیطىسٛت دفبع ٔمذس آلبی ضیشاصی ٔ ٚذاحی حبج حسیٗ ٘یٕٚ ٝسی ،تدّیُ اص ایثبسٌشاٖ  ٚسصٔٙذٌبٖ،سٕ٘ٚبیی اص تبثّٔ ٛیذاٖ سشداس ضٟیذ حبج لبسٓ سّیٕب٘ی،
ثشپبیی غشفٕ٘ ٝبیطٍبٞی پٛستش اص ٕٟٔتشیٗ ثش٘بٔٞ ٝبی خب٘جی ٔشاسٓ یبد یبساٖ ثب حضٛس یبدٌبساٖ ثٛد و ٝثٕٞ ٝت ٔؼب٘ٚت فشٍٙٞی  ٚدا٘طدٛیی ٔ ٚذیشیت فشٍٙٞی
دا٘طٍب ٜتفشش دس ایٗ دا٘طٍب ٜثشٌضاس ٌشدیذ.

درخطص دٍ داًطدَی داًطگاُ تفرش در رٍیذاد هٌغمِای کار،هْارت ٍ ًَآٍری دختراى داًطدَ(کوٌذ)

سٚیذاد وٕٙذ ٚیژ ٜدا٘طدٛیبٖ دختش ٔٙغم 4 ٝوطٛسسٚص دٚضٙج 31 ٝضٟشیٛس ٔب ٜثب سخٙشا٘ی ٔدبصی ٔؼب ٖٚأٛس ص٘بٖ  ٚخب٘ٛاد ٜسیبست خٕٟٛسی  ٚثب حضٛس
دا٘طٍبٜٞبیی اصاستبٟ٘بی لٓ ،لضٚیٗٔ ،شوضی ٕٞ ٚذاٖ دس ثخصٞبی فٙبٚسی اعالػبتٌ ،شدضٍشی ،غٙبیغدستی ،تِٛیذات غزایی  ٚخٛساوی ،عشاحی  ٚدٚخت پبسچٝ
ِ ٚجبس ٔ ٚحیظ صیست ثٔ ٝیضثب٘ی دا٘طٍب ٜحضشت ٔؼػ( ٝٔٛس) لٓ ثشٌضاس  ٚاص ثشٌضیذٌبٖ ثخصٞبی ثشتش تدّیُ ث ٝػُٕ آٔذ.

ترًاهِ ّای داًطگاُ تفرش در "ّفتِ لرآى ٍ داًطگاُ"
ٔذیش فشٍٙٞی  ٚاختٕبػی دا٘طٍب ٜتفشش ٌفتٚ :یژ ٜثش٘بٔٞٝبی ٞفت ٝلشآٖ  ٚدا٘طٍب ٜدس سٚصٞبی  18تب  24آثبٖ تٛسظ وب٘ ٖٛدا٘طدٛیی لشآٖ  ٚػتشت دس دا٘طٍب ٜتفشش ثشٌضاس ضذ.
اػظٓ ػسىشی دس ٌفتٍ ٛثب سٚاثظ ػٕٔٛی ث ٝثشٌضاسی ٔسبثمٛ٘" ٝای آسٕب٘ی" ٚیژ ٜثشادساٖ اضبس ٜوشد ٌ ٚفت :ایٗ ثٙٔ ٝبسجت ٞفت ٝی لشآٖ  ٚدا٘طٍب ٜثب ٕٞىبسی وب٘ٞ ٖٛبی لشآٖ دا٘طٍبٜ
اسان ،دا٘طٍب ٜتفشش  ٚدا٘طٍب ٜغٙؼتی اسان ثب ٞذف ثب ٞذف ٌستشش فش ًٙٞتالٚت دس خبٔؼ ٝدس حبَ ثشٌضاسی است.
ٚی خبعش ٘طبٖ وشد :سٕ٘ٚبیی اص ٚة سبیت وب٘ ٖٛلشآٖ ث٘ ٝطب٘ی http://www.ihqcotu.irخٟت تؼبُٔ فشٍٙٞی  ٚاستجبط آسبٖ ثب دا٘طدٛیبٖ ثب تٛخ ٝث ٝضشایظ و٘ٛٙی ،ایدبد
ثخص پبسخ ث ٝضجٟبت  ٚسٛاالت دیٙی دس ٚة سبیت وب٘ ،ٖٛثشٌضاسی والس ٞبی ٔدبصی تدٛیذ  ٚتشتیُ لشآٖ دس غفحبت ٔدبصی وب٘ ( ٖٛپیبْ سسبٖ ٞب ٚ ٚة سبیت وب٘ ،)ٖٛثش٘بٔ ٝسیضی
خٟت ثشٌضاسی دٚضٙجٞ ٝبی لشآ٘ی دس ثستش ٚة  ٚث ٝغٛست ٚیذی ٛوٙفشا٘س  ٚثش٘بٔ ٝسیضی خٟت ثشٌضاسی وبسٌبٞ ٜبی آٔٛصشٔ ،فبٞیٓ  ٚتفسیش لشآٖ وشیٓ سا اص ٕٟٔتشیٗ ثش٘بٔٞ ٝبی وبٖ٘ٛ

لشآٖ  ٚػتشت دس سبَ تحػیّی خذیذ ٔی ثبضذٔ.ذیش فشٍٙٞی  ٚاختٕبػی دا٘طٍب ٜتفشش ثب اضبس ٜث ٝثش٘بٔٞٝبی ٞفت ٝلشآٖ  ٚدا٘طٍبٌ ٜفتٚ :یژ ٜثش٘بٔٞٝبیی ثٙٔ ٝبسجت ٞفت ٝلشآٖ ٚ
دا٘طٍب ٜتذاسن دیذٜایٓ و ٝدس سٚصٞبی  18تب  24آثبٖٔب ٜدس دا٘طٍب ٜتفشش ثشٌضاس ضذ ٚ.ی تدّیُ اص ثشٌضیذٌبٖ سی  ٚپٙدٕیٗ خطٛٙاس ٜلشآٖ  ٚػتشت دا٘طدٛیبٖٚ ،ثشٌضاسی ٔسبثمٝ
ٔفٟٔٛی لشآٖ تحت ػٛٙاٖ چشاغی فشٚصاٖ سا اص دیٍش ثش٘بٔٞ ٝبی ٌشأیذاضت ٞفت ٝلشآٖ  ٚدا٘طٍب ٜدس دا٘طٍب ٜتفشش ثشضٕشد.

پیام تثریک رئیس داًطگاُ تفرش تِ هٌاسثت رٍز پرستار

٘بٍٔزاسی سبِشٚص ٚالدت ثب سؼبدت حضشت صیٙت (س) ،ث٘ ٝبْ " سٚص پشستبس" فشغتی ٔغت ٓٙثشای لذسدا٘ی اص صحٕبت ضجب٘ ٝسٚصی خبٔؼ ٝپشستبسی  ٚاسج ٟ٘بدٖ ثٝ

ایثبس ٔ ٚدبٞذت ٞبی ایٗ لطش خذ ْٚاست.

أشٚص پشستبساٖ ایشاٖ اسالٔی ثب تأسی اص ثضسي پشستبس ػبِٓ ،حضشت صیٙت وجشی (س) ،دس ٔمبثّ ٝثب ٚیشٚس ٔٙحٛس وش٘ٚب ،سسبِت  ٚتؼٟذ سٍٙیٙی دس لجبَ سالٔت

خبٔؼ ٝث ٝػٟذ ٜداس٘ذ و ٝدس ایٗ ساستب سالٔتی خٛد سا ٘یض دس وف اخالظ ٌزاضت ٝا٘ذ ٕٝ٘ٛ٘ ٚای ثبسص اص غجش سا دس ٔسیش ٘ظبْ سالٔت وطٛس ثٕ٘ ٝبیص ٌزاضت ٝا٘ذ .

ایٙدب٘ت ضٕٗ سپبس  ٚلذسدا٘ی اص خذٔبت غبدلب٘ ٝوبدس سختىٛش پشستبسیٔ ،یالد ثب سؼبدت اٍِٛی غجش  ٚػطك  ٚایثبس ،حضشت صیٙت (س)  ٚسٚص پشستبس سا
ث ٝتٕبٔی پشستبساٖ وطٛس ػّی اِخػٛظ پشستبساٖ ٌشا٘مذس  ٚپش تالش ضٟشستبٖ تفشش تجشیه  ٚتٟٙیت ػشؼ ٕ٘ٛدٔ ٚ ٜشاتت تمذیش  ٚتطىش خٛد سا
اص ٔدبٞذتٞبی اسص٘ذ ٜایٗ لطش ضشیف دس ٔجبسص ٜثب ٚیشٚس ٔٙحٛس وش٘ٚب اثشاص داضت ٚ ٝتٛفیك سٚصافض ٕٝٞ ٖٚپشستبساٖ صحٕتىص سا اص دسٌب ٜخذا٘ٚذ ٔتؼبَ ٔسأِت
داسْ.

هراسن هدازی رٍز داًطدَ در داًطگاُ تفرش ترگسار ضذ

ٕٞضٔبٖ ثب فشا سسیذٖ  16آرس آییٗ ٌشأیذاضت سٚص دا٘طد ٛػػش سٚص یىطٙج 16 ٝآرسٔب ٜثب ثب حضٛس دوتش سیذ ٘ظبْ اِذیٗ ٔٛسٛی ػض ٛوٕیسی ٖٛاغُ ٘ٛد ٔدّس
ضٛسای اسالٔی  ٚاػضبی ٞیبت سئیس ٝدا٘طٍب ٜثٕٞ ٝت ثسیح دا٘طدٛیی دا٘طٍب ٜتفشش ث ٝغٛست ٔدبصی ثشٌضاسضذ.
سشپشست ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس دا٘طٍب ٜتفشش ٘یض دس ایٗ آییٗ ٌفت٘ :ثبس خٔ ٚ ٚ ٖٛمبٔٚت س ٝضٟیذ دا٘طد ٛدس  16آرس  1332ثبػث ضذ تب دا٘طدٛیبٖ دس ساستبی ٛٞیت اغّی
خٛد یؼٙی استىجبس ستیضی ٔ ٚمبٔٚت دس ثشاثش استىجبس حشوت ٕ٘بیٙذ.حدت االسالْ "ٔحسٗ لشثب٘ی" وست ػّٓ ٔ ٚؼشفتٔ ،دٟض ضذٖ ث ٝاخالق ٔ ٚؼٛٙیت دس ثؼذ خٛدسبصی ٔؼٛٙی  ٚا٘تخبة
اٍِ ٚ ٛتٟزیت ٘فس  ٚداضتٗ ثػیشت سیبسی سا سِٛٔ ٝفٛٞ ٟٓٔ ٝیت غٙفی دا٘طدٛیبٖ ثش اسبس ثیب٘یٌ ٝبْ د ْٚا٘مالة اسالٔی ػٛٙاٖ ٕ٘ٛد.
تطشیح عشح ساٟٙٔ ٜذسی تٛسظ ٔسئ َٛپژٞٚص  ٚفٙبٚسی ثسیح دا٘طدٛیی استبٖ ٔشوضی ،ثبصخٛا٘ی تبسیخ ٔجبسصات دا٘طدٛیی تٛسظ ٔسئ َٛثسیح دا٘طدٛیی دا٘طٍب ٜتفشش  ٚخّس ٝپشسص ٚ
پبسخ دا٘طدٛیی ثب ٞیبت سئیس ٝاص ٕٟٔتشیٗ ثش٘بٔٞ ٝبی خب٘جی ٕٞبیص سٚص دا٘طد ٛدس دا٘طٍب ٜتفشش ثٛد و ٝثٕٞ ٝت ثسیح دا٘طدٛیی دا٘طٍب ٜتفشش  ٚثب ٕٞىبسی ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ
سٞجشی ٔ ٚؼب٘ٚت دا٘طدٛیی  ٚفشٍٙٞی ث ٝغٛست ٔدبصی ثشٌضاسضذ.

ًطست تصیرت فاعوی در داًطگاُ تفرش ترگسار ضذ

ثٙٔ ٝبسجت فشا سسیذٖ ایبْ فبعٕی ٚ ٝحٕبس ٟٓ٘ ٝدی ٘طست ثػیشت فبعٕی ثب ٌشأیذاضت یبد  ٚخبعش ٜسپٟجذ ضٟیذ حبج لبسٓ سّیٕب٘ی  ٚضٟیذ اثٟٔٛذی
إِٟٙذس دس سبِٗ ٌشدٕٞبیی وبسیبثی دا٘طٍب ٜتفشش ث ٝغٛست ٔدبصی ثشٌضاس ٌشدیذ.

تدلیل از پرستاراى ٍ هذافؼاى سالهت تِ هٌاسثت رٍز پرستار تَسظ داًطدَیاى کاًَى ّالل احور داًطگاُ تفرش تا حضَر در
تیوارستاى تفرش ّوراُ تا اّذای گل ٍ ضیریٌی

تَزیغ تستِ ّای فرٌّگی ضاهل هحصَالت حداب ،رزق هؼٌَی ٍ ٍصیت ًاهِ ضْذا درتارُ حداب ٍ ػفاف

تدلیل از خاًَادُ پرستاراى ٍ هذافؼاى سالهت داًطگاُ تِ هٌاسثت ٍالدت حضرت زیٌة ( س )

ثٙٔ ٝبسجت فشا سسیذٖ ٔیالد حضشت صیٙت(س)  ٚسٚص پشستبس اػضبی ٞیبت سئیس ٝدا٘طٍب ٜثب حضٛس دس ٔحُ وبس ٕٞىبسا٘ی وٕٞ ٝسشاٖ  ٚخب٘ٛاد ٜآ٘بٖ پشستبس
ٔی ثبضٙذ اص خذٔبت ثی ضبئج ٝپشستبساٖ ٔحتشْ ثب اٞذا ٌُ ِٛ ٚح تمذیش تدّیُ ث ٝػُٕ آٚسد٘ذ.

هساتمِ هیَُ آرایی ضة یلذا

هساتمِ ضیَُ ّای دػَت تِ ًواز
ٍیژُ کارکٌاى ٍ خاًَادُ داًطگاّیاى

تثلیغ دٍرُ ّای اهر تِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر

هساتمات کتاتخَاًی

کارگاُ هْارتْای زًذگی

کارگاُ آهَزضی هْذٍیت

هساتمِ ًَیسٌذگی
خاهاًذگاى هسیر ػطك

هراسن ایام فاعویِ

ترگساری هراسن زیارت ػاضَرا

هٌطَر پَضص ٍ ػفاف ٍ حداب

ػٌَاى ترًاهِ :خطي هیالد کَثر ٍیژُ ٍالدت حضرت زّرا ( س ) ٍ رٍز زى
تاریخ ٍ زهاى اخرای ترًاهِ :سِ ضٌثِ  61تْوي  99ساػت 63:51

گسارش ترًاهِ اخرا ضذُ :خطٗ ٔیالد وٛثش دس ٔػّی ٚالیت تفشش ثب ٔطبسوت ثسیح خٛاٞشاٖ  ٚدا٘طٍب ٜتفشش  ٚثب سخٙشا٘ی استبد احٕذ عٕٟبسجی ٘ٛیسٙذٚ ٜ
استبد ثشخستٔ ٚ ٝطبٚس خب٘ٛاد٘ ٚ ٜیض ِٔٛٛدی خٛا٘ی ،اٞذای خٛایض ٔسبثمبت  ٚتدّیُ اص فبعٕ ٚ ٝصٞشا ٘بٟٔب ثشٌضاس ٌشدیذ .ایٗ ٔشاسٓ ث ٝغٛست ٔدبصی ٘یض اص چٙذیٗ
ضجى ٝاختٕبػی پخص ٌشدیذ.

ػٌَاى ترًاهِ :کارگاُ خاًَادُ هْذٍی در داًطگاُ تفرش
تاریخ ٍ زهاى اخرای ترًاهِ :چْارضٌثِ  63تْوي  99ساػت  66صثح
گسارش ترًاهِ اخرا ضذُٕٞ :ضٔبٖ ثب فشا سسیذٖ ٔیالد حضشت فبعٕ ٝاِضٞشا (س) وبسٌب ٜخب٘ٛادٟٔ ٜذٚی سٚص چٟبسضٙج 15 ٝثٔ ٕٟٗب ٜثب حضٛس ثب٘ٛاٖ ضبغُ دس دا٘طٍب ٜدس سبِٗ
ٌشدٕٞبیی وبسیبثی ثشٌضاس ٌشدیذ .سشپشست ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی (ٔذ ظّ ٝاِؼبِی) دس دا٘طٍب ٜتفشش دس ایٗ آییٗ ضٕٗ تجشیه فشا سسیذٖ ٔیالد حضشت فبعٕ( ٝع)  ٚسٚص ٔبدس ثٝ
ثب٘ٛاٖ ٌشأی افضٚد:خب٘ٛاد ٜوب٘ ٖٛاغّی آسأص ٔ ٚبدس سىب٘ذاس ایدبد آسأص دس وبٌ٘ ٖٛشْ خب٘ٛاد ٜاست.
حدت االسالْ "ٔحسٗ لشثب٘ی" ثب ثیبٖ ایٗ و ٝایدبد آسأصٛٔ ،دت  ٚسحٕت  ٚتِٛیذ ٔثُ  ٚثمبی ٘سُ اص ٕٟٔتشیٗ ضبخع ٞبی خب٘ٛاد ٜلشآ٘ی است تػشیح وشد :خب٘ٛاد ٜثبیذ ٔحُ سبص٘ذٌی
 ٚضىُ ٌیشی ضخػیت فشدی  ٚاختٕبػی فشص٘ذاٖ ثبضذ و ٝدس ایٗ ساستب ٔبدس داسای ٚظیف ٝای خغیش ٔی ثبضذ.دس ایٗ آییٗ و ٝثٕٞ ٝت وٕیت ٝثب٘ٛاٖ ستبد د ٝٞفدش دا٘طٍب ٜتفشش ثشٌضاس
ٌشدیذ اص ثب٘ٛاٖ ضبغُ  ٚخب٘ٛادٔ ٜؼظٓ ضٟذا  ٚایثبسٌشاٖ دا٘طٍب ٜتفشش ثباٞذا ِٛح یبدثٛد  ٚخٛایضی تمذیش ضذ.

ػٌَاى ترًاهِ :ترگساری هساتمِ تفکر لرآًی در کاًال خاًِ ّای ًَراًی
تاریخ ٍ زهاى اخرای ترًاهِ:یکطٌثِ  61تْوي  99ساػت  8تا 11

گسارش ترًاهِ اخرا ضذُٔ :سبثم ٝتفىش لشآ٘ی ث ٝغٛست ٔدبصی دس وب٘بَ خب٘ٞ ٝبی ٘ٛسا٘ی دس سغح وطٛسی ثشٌضاس  ٚث٘ 6 ٝفش اص ثش٘ذٌبٖ ٞذایبی ٘مذی ٚاسیض
ٌشدیذ.

ترًذگاى هساتقِ تفکر قرآًی ضوارُ :۲2
. ۲خاًن زتیذُ صاتری از تفرش
. 2خاًن ریحاًِ اسواعیلی از تفرش
. 0آقای علی هْذی پسٌذ از اصفْاى
. ۴خاًن هحذثِ ًصر اصفْاًی از اصفْاى
. 5آقای هحوذاهیي هعصَهی از تفرش
. ۶خاًن هائذُ رستگار از ساری

ػٌَاى ترًاهًِ :طست ػلوی تاثیر ضادی ٍ ًطاط تاًَاى در خاًَادُ
تاریخ ٍ زهاى اخرای ترًاهِ :سِ ضٌثِ  61تْوي  99ساػت  61صثح

گسارش ترًاهِ اخرا ضذُ٘ :طست ػّٕی ٚیژ ٜثب٘ٛاٖ دس دا٘طٍب ٜتفشش ثشٌضاس ٌشدیذ .دس ایٗ ٘طست و ٝثب حضٛس ٔطبٚس دا٘طٍب ٜثشٌضاس ضذ دس خػٛظ ساٟٞبی
٘طبط  ٚضبدی ثب٘ٛاٖ  ٚتبثیش آٖ دس خب٘ٛاد ٜثحث  ٚتجبدَ ٘ظش ٌشدیذ .ایٗ خّسٕٞ ٝشا ٜثب پشسص  ٚپبسخ ٕٞشا ٜثٛد.

گسارش اجرای اقذاهات حَزُ عفاف ٍ حجاب داًطگاُ تفرش
.1

جطي هیالد کَثر تا حضَر دکتر احوذ طْواسثی

ث99 ٕٟٗ

ضٟشستب٘ی دس ٔػّی تفشش – سخٙشاٖ وطٛسی

.2

ترگساری هساتقِ رٍزاًِ هجازی هي فاطوِ ّستن

ث99 ٕٟٗ

دس وب٘بَ یبدٌبس ٔبدس

.3

فعالیت در کاًال تلگراهی یادگار هادر

یه سبَ

حضٛس اص سشاسش وطٛس ٛٔ ٚثش دس ثحث حدبة

.4

تجلیل از فاطوِ ٍ زّرا ًاهْا

ث99 ٕٟٗ

تجییٗ فش ًٙٞػفبف  ٚحدبة دس ضٟشستبٖ

.5

هساتقِ خطثِ فذکیِ تِ صَرت کتاتخَاًی ٍ هجازی

ث99 ٕٟٗ

دس سغح ضٟشستبٖ

.6

اّذای تستِ ّای فرٌّگی تقَین ٍ گیرُ رٍسری ٍ هاسک ٍ تراکت

ث99 ٕٟٗ

تؼذاد  211ثست ٚ ٝتٛصیغ دس سغح ضٟشستبٖ

.7

کارگاُ خاًَادُ هْذٍی
ثبسٌزاسی ٔغبِت ٔشتجظ ثب حدبة  ٚػفبف دس وب٘بَ دا٘طدٛیبٖ  ٚوبسوٙبٖ دا٘طٍبٜ
ثشٌضاسی دٚسٞ ٜبی ٔدبصی ٔ ٚشاسٕبت فشٍٙٞی

.11

کسة رتثِ در جطٌَارُ کوٌذ ٍیژُ دختراى

ث99 ٕٟٗ
دس ع َٛسبَ
دس ع َٛسبَ
ٟٔش 99

ثب ٔٛضٛع تشثیت ٟٔذٚی  ٚحدبة  ٚػفبف
حدبة  ٚػفبف ٟٔ ٚذٚیت ،اصدٚاج ٚ ... ٚیژ ٜدا٘طدٛیبٖ
عشاحی ِجبس  ٚدٚخت  ٚغٙبیغ دستی

.11

هساتقِ تَلیذات فرٌّگی ٍ صَتی تصَیری ٍیژُ داًطجَیاى

دس ع َٛسبَ

ثب ٔٛضٛػبت ػفبف  ٚحدبة  ٚضؼبئش اسالٔی

.8
.9

سایر الذاهات هدازی در تاتستاى 99
ترگساری هساتمِ کیک پسی تِ هٌاسثت ػیذ غذیر ٍیژُ تاًَاى
ترگساری هساتمِ خغثِ خَاًی غذیر ،چْل حذیث ٍ کتاتخَاًی ٍیژُ خاًَادُ داًطگاّیاى ٍ داًطدَیاى
ترگساری هساتمِ کتاتخَاًی اهر تِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌکر
ترگساری زیارت ػاضَرا ٍ هراسن ػساداری ایام هحرم ٍ صفر
ارسال هغالة هٌاسة تا تاًَاى ٍ حداب ٍ ػفاف ٍ هثاحث خاًَادُ ٍ سَاد رساًِ ای در گرٍّْای تلگراهی ٍ ایتا ٍتژُ کارکٌاى ٍ خاًَادُ داًطدَیاى
تمذیر از داًطدَیاى ترگسیذُ دختر در خطٌَارُ هٌغمِ ای کوٌذ ( کار ،هْارتًَ ،آٍری دختراى داًطدَ )
تمذیر از خاًَادُ ضْذا ٍ ایثارگراى داًطگاُ تِ هٌاسثت ّفتِ دفاع همذس
رًٍوایی از هیذاى سردار سلیواًی تِ هٌاسثت ّفتِ دفاع همذس خْت ترٍیح فرٌّگ ایثار ٍ ضْادت
ترگساری رزهایص ّوذلی خْت اخرای عرح کوک هَهٌاًِ
ترگساری هساتمِ کتاتخَاًی خاعرات سفیر ٍیژُ داًطدَیاى

تْیِ ٍ تٌظین :هذیریت فرٌّگی ٍ اجتواعی داًطگاُ تفرش

