اداره كل تبليغات اسالمي
خراسان رضوي

نيم نگاهي به جايگاه و فعاليت هاي
اداره كل تبليغات اسالمي خراسان رضوي
در سال 1395

1

باسمه تعالي
سازمان تبليغات اسالمي از جمله نهادهايي است كه با حكم امام خميني (ره) در سال 1358با هدف اعتالي فرهنگ
پربار اسالم راستين و تبلور حيات معنوي و تبيين و ترويج شاخص هاي اعتقادي بنيان نهاده شد.
سازمان تبليغات اسالمي در آئينه اساسنامه
اهداف:
ـ احيا و اشاعة انديشة تابناک اسالم در همه زمينههاي مورد نياز و تقويت روح عبوديت الهي و ترويج اخالق اسالمي در
ميان مردم به ويژه نسل جوان.
ـ دفاع از اصول اسالم ،نظام مقدس جمهوري اسالمي و آرمانهاي انقالب اسالمي و شناخت توطئههاي فرهنگي
تبليغي بيگانگان و تبيين انحطاط و بطالن مكتبهاي الحادي و انحرافي و مبارزه با آفتهاي التقاط و تحجّر با تكيه بر
جامعيت اسالم.
ـ گسترش كمي و كيفي تبليغات ديني مردم و برانگيختن احساس مسئوليت عمومي در قبال اسالم و نظام مقدس
جمهوري اسالمي ايران.
مأموريت:
ـ شناخت ،تبيين و تأمين نيازهاي تبليغي آحاد مردم به ويژه نسل جوان و ارائه خدمات متنوع و مطلوب در حوزههاي
فرهنگي ،اجتماعي و تبلي غي جهت تعميق معرفت و بصيرت ديني و گسترش حقايق اسالم و معارف قرآن و اهل
بيت(عليهم السالم) ،و تحكيم و تقويت مباني و ارزشهاي انقالب اسالمي ،مقابله با تحجّر ،خرافهپرستي و انديشههاي
انحرافي و فرهنگهاي مهاجم از طريق بهرهگيري از ظرفيتها و قابليتهاي موجود در كشور با تأكيد بر تعظيم،
تكريم ،حفظ و ارتقاء جايگاه و منزلت مساجد ،اماكن مذهبي ،تشكّلهاي ديني و مناديان و حامالن فرهنگ غني
اسالمي.
مؤسّسات وابسته
 1ـ مؤسّسات وابسته نوع اول :حوزه هنري ،دارالقرآن كريم ،مؤسّسه فرهنگي و اطالع رساني تبيان ،انتشارات اميركبير،
دانشگاه سوره ،پژوهشكده باقرالعلوم عليه السالم ،مؤسّسه كتابشهر ،مؤسّسه تسنيم نور ،خبرگزاري مهر ،روزنامه تهران
تايمز.
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2ـ مؤسسات وابسته نوع دوم :پايگاه دادههاي فرهنگي ديني ،مركز پاسخگويي به شبهات ديني ،سامانه رايانهاي
پاسخگويي به سؤاالت شرعي ،ديني و اعتقا دي جامعه ،مركز علمي فرهنگي بصيرت ،مؤسسه ماسک ،مؤسسه پايداري،
بنياد دعبل خزاعي.
گزارش فعاليتهاي واحد امور مبلغين
 استقرار روحاني در مناطق محروم و روستايي حداقل به مدت يكسال به همراه خانواده اعزام بلند مدت روحاني هجرت به روستاهاي بزرگ و شهرک ها حداقل به مدت يكسال به همراه خانواده اعزام در مناسبت هاي ملي -مذهبي مانند محرم  ،صفرو......... اعزام گروه هاي جهادي – تبليغي بصورت منسجم به مناطق محروم داخل و خارج استان برگزاري همايش آموزشي – توجيهي طاليه داران هدايت در آستانه ماه مبارک رمضان و محرم.رديف

عنوان طرح

واحد

1

اعزام مبلغان و مبلغات

نفر

13225

2

همايش طاليه داران هدايت درآستانه ماه
محرم
همايش طاليه داران هدايت درآستانه ماه
رمضان
همايش طاليه داران هدايت در آستانه
اربعين حسيني
اعزام روحانيون مستقردر آستان

همايش

6

كارگاه آموزشي سيره معصومين و سواد
رسانه
كارگاه آموزشي بدو تبليغ

دوره

با حضور
2880
با حضور
2800
با حضور
700
448
مبلّغ
با حضور
 600نفر
276

8

جشنواره طاليه داران هدايت

جشنواره

9

نفر

10

3
4
5

7

همايش
همايش
نفر
دوره

حجم

مخاطبين

توضيحات

عموم مردم

در  29مناسبت سال

مبلغان و مبلغات

 23همايش در سطح استان

مبلغان و مبلغات

 23همايشدرسطحاستان

مبلغان و مبلغات

دو همايش

عموم مردم

در  23شهرستان از ابتداي
سال تا پايان سال
برگزاري  10دوره

روحانيون مستقر و هجرت
روحانيون مستقر و هجرت

آموزش غير حضوري تبليغ و فرهنگ سازي
ديني درروستا
آموزش ائمه جماعات دستگاه هاي اجرايي

باحضور
 600نفر
420نفر

روحانيون مستقر

 5دوره آموزشي ويژه
روحانيون جديدالورود
برگزاري  23جشنواره در
سطح استان
-----

نفر

200نفر

ائمه جماعات

دي ماه

11

آموزش ائمه جماعات مدارس

نفر

600نفر

ائمه جماعات مدارس

 6ماهه دوم سال95

12

اعزام به كاروان هاي پياده امام رضا(ع)

نفر

1100

13

جذب و گزينش روحانيون مستقر جديد

روحانيون مستقر و بومي و
اعزامي
روحانيون

دهه آخر صفر

300نفر

3

روحانيون مستقر و هجرت

سال 94و95

گزارش فعاليتهاي واحد تشكلهاي ديني
(هيئات مذهبي  ،مداحان  ،كانون هاي فرهنگي و تبليغي ،انجمن هاي اسالمي كارخانجات و)....
  8000هيئت مذهبي 3200-مداح – 60كانون –  22انجمن اسالمي هدايت ،نظارت و پشتيباني از فعاليت هاي فرهنگي تشكل هاي ديني ايجاد انسجام و هماهنگي فكر يو اجرايي در فعاليتهاي هيئات مذهبي آسيب شناسي و آسيب زدايي جلسات از حيث محتوا ،اشعار و...مخاطبين
حجم
واحد
عنوان طرح

توضيحات

حمايت از مناسبت هاي ملي و
مذهبي

تشكل هاي
شهرستان

22
شهرستان

هيئات مذهبي – مداحان-
عموم مردم

هدف از اجراي اين طرح فعال كردن
تشكل هاي ديني در مناسبت هاي
مذهبي است

حمايت از كانون هاي محوري
فرهنگي تبليغي

كانون
فرهنگي

24

جوانان ،اعضاي كانون ها و
بانوان

 14سهميه به حاشيه شهر مشهد تعلق
گرفت.

ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در
مناسبت هاي مذهبي

جلسه

12

اعضا ستاد – نمايندگان
اجرايي عضو ستاد

پيگيري فعاليت هاي مجمع كانون
هاي فرهنگي -تبليغي

تشكل هاي
مياني
تخصصي

2

مسئولين و اعضا كانون
هاي فرهنگي-تبليغي

اتحاديه انجمن هاي اسالمي استان

تشكل هاي
مياني
تخصصي

1

اعضا و مسولين انجمن
هاي اسالمي
كارگري،كارمندي و اصناف

تشكيل جلسات منظم ماهانه با حضور
صاحب نظران فرهنگي و بررسي
وضعيت مناسبت هاو...
مجمع استاني و مجمع مشهد با حضور
اعضا منتخب از مسئولين كانون ها با
تشكيل جلسات جهت تاسيس و فعال
سازي كانون ها و تاثير گذاري آن ها
تالش مي نمايند
فعال سازي انجمن هاي اسالمي از
طريق تشكيل جلسات برنامه ريزي،
بازديد از انجمن ها و ارائه طرح هاي
اجرايي

4

گزارش فعاليتهاي اداره امور قرآني
دارالقرآن كريم اداره كل تبليغات اسالمي خراسان رضوي در حال حاضر با ساماندهي ،هدايت ،نظارت و حمايت از 96
مؤسسه قرآني مردمي 116 ،خانه قرآن روستايي و  126خانه قرآن شهري ،فعاليتهاي آموزشي قرآن كريم در سطوح
عمومي ،متوسطه و عالي در رشته هاي قرائت ،حفظ و مفاهيم قرآن كريم براي كليه سنين را در نظر گرفته است.
عنوان فعاليت

واحد

حجم

مخاطبين

توضيحات

ارتقاي كمي خانه هاي قرآن روستايي

باب

30

1500

ارتقاي كمي خانه هاي قرآن شهري

باب

33

1800

آموزش حفظ  1تا  3جزء قرآن كريم

نفر

1500

عموم

آموزش صحيح خواني
(روخواني،روانخواني و فصيح خواني)

نفر

3000

عموم

آموزش مديران و كارشناسان اتحاديه،
مؤسسات و خانه هاي قرآني
برگزاري برنامه هاي قرآني ويژه دهه
فجر

كارگاه

2

 480مدير

در راستاي اين طرح  30باب خانه قرآن روستايي در
استان مجوز فعاليت دريافت كردند
در راستاي اين طرح  33باب خانه قرآن شهري در استان
مجوز فعاليت دريافت كردند
در راستاي اجراي اين طرح از حافظان سه جزء قرآن
آزمون شفاهي به عمل آمده و به ايشان گواهينامه و هديه
تقديم شد
در اين طرح  3000نفر در كالس هاي صحيح خواني
قرآن به تعداد  30جلسه شركت و از ممتازين با اهداء
هديه تجليل شد
كارگاه آموزشي ويژه مديران برگزار شد

مراسم

80

عموم

برگزاري جلسات صحيح خواني نماز و
قرآن در مراسم اعتكاف

مراسم

417

معتكفين

تربيت و بازآموزي معلمان قرآن كريم

نفر

250

معلمان

اين طرح در مركز استان با شركت معلمان فارغ التحصيل دوره
هاي تربيت معلم قرآن كريم برگزار شد

دوره هاي تربيت معلم قرآن كريم

نفر

275

شناسايي و ساماندهي جلسات قرآن
محلي
حمايت از جلسات قرآن محلي

جلسه

800

همسران و
فرزندان
روحاني
جلسات

جلسه

150

اعضاي
جلسات

در اين طرح تعداد  275نفر از همسران و فرزندان
روحانيون با روشهاي تدريس قرآن كريم و بحث قرائت
سه گانه آشنا شدند
در اين طرح جلسات قرآن محلي در سطح استان شناسايي
و براي ايشان شناسنامه صادر شد
در قالب اين طرح بيش از  150جلسه قرآن محلي كه
اقدام به دريافت شناسنامه از سازمان نموده اند به دريافت
 20جلد قرآن و  20عدد رحل و يا بانک جايزه مورد
حمايت قرار گرفتند

برگزاري مسابقه قرآني مائده

مسابقه

1

عموم

به مناسبت دهه مبارک فجر و با هدف كاهش آسيبهاي
اجتماعي حفظ و تفسير سوره مباركه نور به عنوان محتواي
مسابقه و باشركت  7500نفر در سطح استان برگزار شد

حمايت از جلسات حفظ قرآن

جلسه

36

اعضاي
جلسات
حفظ

در اين طرح عالقمندان به حفظ قرآن كريم با شركت در
كالس ثابت حفظ كه در هفته  2بار برگزار مي شود
شركت مي كنند

5

برنامه هاي دهه فجر در  22شهرستان در قالب محافل
انس با قرآن و مسابقات قرآني برگزار شد و بيش از 8000
نفر در اين محافل شركت كردند
در اين طرح براي تصحيح قرائت نماز و قرآن معتكفين،
اساتيدي به مساجد محل برگزاري مراسم اعتكاف اعزام
شدند كه  4107نفر در اين طرح شركت كردند

تشكل

41

2000

حمايت از اتحاديه و موسسات قرآني
مردمي

حمايت از فعاليتهاي قرآني هيئات
مذهبي

تشكل

10

500

اعزام قاريان عاشورايي

نفر

72

عموم

همايش حافظان قرآن كريم

نفر

400

حافظان

حضور در نمايشگاه قرآن كريم

غرفه

12

عموم

آزمون اعطاي مدرک تخصصي به
حفاظ

نفر

450

حافظان

برگزاري دوره هاي تربيت آموزشيار

دوره

20

پاسداران

آزمون قرائت قرآن و نماز كارگزاران
حج و زيارت

نفر

33

تكريم چهره هاي قرآني

نفر

20

كارگاه آموزشي و همايش كارشناسان
قرآني

دوره

2

اعزام داور و قاري به مسابقات قرآني

نفر

200

برگزاري مسابقه قرآني نورالهدي9

نفر

350

برگزاري آزمون قرائت قرآن و نماز
روحانيون مستقر و هجرت

نفر

200

كارگاه سبک زندگي قرآني يک روزه

نفر

80

دوره پرورش استعدادهاي قرآني

نفر

120

كارگزاران
حج و
زيارت
چهره هاي
قرآني
كارشناسان
قرآني

در اين طرح موسسات و خانه هاي قرآني اقدام به ارائه
طرح پيشنهادي براي اجرا در محدوده فعاليت خود نموده
و اداره كل اقدام به حمايت از برگزاري اين طرح ها نمود
براي ارتقاي جايگاه قرآن در هيئات مذهبي و ايجاد پيوند
عميق تر بين قرآن و عترت ،سازمان اقدام به حمايت از
ارتقاي اساتيد قرآن هيئات مذهبي در قالب برگزاري دوره
آموزشيار قرآن كريم نمود
با توجه به ضرورت تعميق فعاليت هاي قرآني در هيئات
مذهبي ،سازمان اقدام به اعزام قاري به مناسبت دهه اول
محرم و مناسبت هاي پاياني ماه صفر به هيئات مذهبي
مي نمايد
در اين طرح كه با حضور حدود  400نفر از حافظان قرآن
و مسئوالن استاني و كشوري برگزار شد دوره آموزشي
يک روزه براي حفاظ برگزار شد
اداره كل تبليغات اسالمي با همكاري و همراهي اتحاديه
و موسسات قرآني در قالب  12غرفه در نمايشگاه بين
المللي قرآن و عترت مشهد مقدس شركت نمود
اين طرح مصوبه شوراي عالي قرآن براي ساماندهي به
حفاظ و اعطاي مدرک تخصصي از سطح ممتاز تا سطح 3
به حافظان كل قرآن كريم مي باشد
 12دوره آموزشيار قرآن كريم در بين رده هاي مختلف
سپاه در سطح استان برگزار شد
آزمون كارگزاران حج و زيارت در روزهاي فرد در مدت
 10دقيقه برگزار و گواهينامه ايشان صادر مي شود

در افتتاحيه همايش حفاظ از  10نفر از اساتيد و در
اختتاميه نيز از  10نفر از اساتيد تجليل شد
كارشناسان قرآني استان در قالب  2جلسه و نشست
نسبت به طرح ها توجيه شدند
ادارات و ارگان هاي مختلف جهت بركزاري مسابقات
داور و قاري
قرآني درخواست اعزام داور و استاد از سوي سازمان دارند
مسابقه نورالهدي از تفسير نمونه در دو سطح يک و سه
عموم
جزء برگزار مي شود
با توجه به اهميت بحث صحت قرائت نماز و قرآن مبلغين
كه از سوي سازمان به نقاط مختلف اعزام مي شوند
روحانيون
دارالقرآن اقدام به برگزاري آزمون قرائت نماز و قرآن
براي مبلغين مي كند
باتوجه به تاكيدات مقام معظم رهبري بر موضوع سبک
مديران
زندگي قرآني اين دوره با دعوت از اساتيد كشوري برگزار
موسسات
شد
قرآني
در اين طرح پس از شناسايي  200نفر از استعدادهاي
فعاالن
قرآني استان  120 ،نفر از اين عزيزان به مركز استان
قراني
دعوت و زير نظر بهترين اساتيد آموزش ديدند
6

فعاالن
قراني

برگزاري مجمع قرآنيان استان

نفر

8

برگزاري جلسات قرآن در مدارس شبانه
روزي

دوره

40

دانش
آموزان

برگزاري دوره تربيت مربي قرآن ويژه
روحانيون مستقر و هجرت

دوره

8

روحانيون
مستقر

برگزاري چهاردهمين جشنواره قرآني
كودک و نوجوان

جشنوار
ه

6

كودک و
نوجوان

حمايت از توسعه جلسات حفظ قرآن در
حاشيه شهر مشهد

دوره

15

جلسات
حاشيه شهر

آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن كريم

نفر

500

برگزاري محافل انس با قرآن

مراسم

80

كرسي تالوت

جلسه

300

اجراي طرح باقرآن در رمضان(جزء
خواني)

دوره

61

عموم
عموم
عموم

عموم

7

اين طرح با هدف تحقق فرمايش مقام معظم رهبري
براي تشكيل هيئت هاي انديشه ورز با حضور ساتيد ممتاز
و صاحب نظر برگزار مي شود
در اين طرح با توجه به حضور دانش آموزان از مناطق
محروم در مدارس شبانه روزي با همكاري آموزش و
پرورش جلسه آموزش قرآن هفتگي براي ايشان برگزار
مي شود
در اين طرح و با هدف توانمند سازي روحانيون مستقردر
روستاها  8دوره تربيت مربي تدبر در قرآن با همكاري
موسسه تدبر در شهرستانها برگزار شد
اين طرح براي ايجاد انگيزه و شور قرآني در نوجوانان و
كودكان و با اولويت مناطق محروم برگزار شد
جهت تحقق منويات مقام معظم رهبري مبني بر تربيت
 10ميليون حافظ اين طرح در حاشيه شهر مشهد برگزار
شد و ادامه دارد
اين طرح با هدف آشنايي مردم با مفاهيم حيات بخش
قرآن كريم در قالب آموزش تدبر برگزار شد
در اين طرح محافل انس با قرآن در سطح استان برگزار
شد
در اين طرح ابتدا يكي از قاريان ممتاز اقدام به تالوت
آياتي از قبل تعيين شده در مناسبت خاص نموده و سپس
روحاني توانمند اقدام به تفسير آيات مي نمايد
در اين طرح از مراسم جزء خواني ماه مبارک رمضان
حمايت شد كه جمعا  61دوره در سطح استان برگزار شد

گزارش فعاليتهاي واحد فرق و مذاهب
 حمايت از برگزاري جشن هاي هفته وحدت و برگزاري اردوهاي فرهنگي و زيارتي جوانه هاي وحدت ويژهدانش آموزان شيعه و سني
 برگزاري كارگاههاي آموزشي آشنايي با مذاهب اسالمي ،فرق و مذاهب و نحله هاي انحرافي ويژه اقشار تأثيرگذار در راستاي ارتقاي توانمندي هاي فردي و اجتماعي روحانيون و مبلغين
 برگزاري كالس هاي آموزشي معارف اسالمي و پاسخ به شبهات-

برنامه ريزي جهت نشست هاي مشترک علما و چهره هاي تقريبي شيعه و اهل سنت با رويكرد وحدت بين
مذاهب و مبارزه با جريان افراطي گري مذهبي و تقويت روحيه ملي و انسجام اسالمي
عنوان فعاليت

واحد

حجم

مخاطبين

مكان اجرا

جشنهاي هفته وحدت
اردوي جوانه هاي وحدت

مراسم
نفر

10
380

كارگاه جريان شناسي فتنه تكفير

كارگاه

120

عموم مردم
دانش آموزان
دبيرستاني
اقشار تأثيرگذار

مناطق تلفيقي
مناطق تلفيقي

نشست مشترک علماو چهره هاي
تقريبي شيعه و اهل سنت

نشست

105

كارگاه آموزشي آشنايي با فرق و
مذاهب اسالمي و خطر جريانهاي
تكفيري
حمايت از چهره هاي تقريبي
( اعزام تخصصي )
كارگاه آموزشي نقد نحله هاي
انحرافي( جريان شناسي فرقه ضاله
يماني )
نشست تخصصي عرفان اسالمي

كارگاه

1

نفر

200

علما و چهره هاي
تقريبي شيعه و
اهل سنت
ويژه مديران
وكارشناسان
فرهنگي اداره كل
چهره هاي تقريبي

مناطق تلفيقي

كارگاه

10

 500نفر از اقشار
تأثيرگذار

در گناباد ،مه والت ،كاشمر ،مشهد مقدس،
سبزوار ،نيشابور ،تربت حيدريه ،قوچان و چناران

نشست

8

كنگره

 4شب
شعر و
يک
كنگره

 400نفر از اقشار
تأثيرگذار
شاعران و نخبگان
ادب و هنر و
طالب و روحانيون
شيعه و اهل سنت

در سبزوار ،نيشابور ،تربت حيدريه ،مشهدمقدس،
كاشمر ،مه والت ،گناباد و چناران
برگزاري منطقه اي كنگره شعراهل بيت (ع)
درسطح مناطق تلفيقي
( خراسان رضوي ،خراسان جنوبي و شمالي)
وبرگزاري 4شب شعردر شهرستانهاي تربت
جام-تايباد-خواف و سرخس

برگزاري كنگره شعر اهل بيت
باموضوع امام رضا (ع)در بيان
سروده هاي شاعران مذاهب اسالمي

8

دراين مرحله  6000نفر از مسئولين هيئات
مذهبي ،مداحان ،مبلغين و مبلغات و طالب
مدارس علميه آموزش ديدند
مناطق تلفيقي

استان

گزارش فعاليتهاي واحد بانوان
 پاسخگويي به نياز بانوان در عرصه فرهنگ ديني مقابله با تهاجمات فرهنگي غرب و خرافات رايج در جامعه احياء و بازتوليد نگرش ارزشي اسالم و ارائه الگو از هويت زن مسلمان شناسايي و رصد و اولويت دهي به آسيب ها و نيازهاي فرهنگ ديني بانوان استان تدبير سيماي حضور اجتماعي زنانعنوان طرح

واحد

حجم

مخاطبين

توضيحات

برگزاري كارگاه هاي آموزش مهارت
هاي زندگي ديني

كارگاه

50

زوجين جوان

در كل استان به شهرستان ها سهميه داده شد و
اجرا گرديد

برگزاري كارگاه هاي آموزش
تخصصي مبلغات
برگزاري كارگاه هاي آموزشي مبلغات
سنتي

كارگاه

10

خواهران مبلغه فعال

در  10شهرستان در سطح استان اجرا شد

كارگاه

15

خانم جلسه اي هاي
خانگي

در  15شهرستان در سطح استان اجرا شد

برگزاري كارگاه هاي آموزشي خانواده
و مراقبت هابي جنسي فرزندان

گفتمان

760

اولياي دانش آموزان

اين طرحدر  290مدرسه مشهد اجرا شد

حمايت از طرح هاي جمعيت بانوان
فرهيخته

طرح

23

بانوان استان

در  7شهرستان اجرايي شد

اعزام مبلغات در مناسبت هاي ملي و
مذهبي
اعزام امام جماعت خواهر به مدارس
دخترانه
توليد و توزيع جزوات اعتقادي،
اخالقي و علمي و ...
توليد و توزيع كتاب قصه هاي
شاد من 1و2
برگزاري كارگاه هاي آموزشي ويژه
رابطين عفاف و حجاب
توليد و توزيع نرم افزار سايه امن-
همسفر زندگي
برگزاري نشست هاي هم انديشي
بانوان فرهيخته شرق كشور
برگزاري دوره هاي آموزشي به سوي
زندگي موفق
برگزاري كارگاه آموزش مهارت
فرزند پروري

اعزام

500

عموم بانوان

در طول سال

اعزام

120

دانش آموزان

در مدارس انجام شد

نسخه

300

مبلغات سنتي

در مناسبت هاي مختلف سال

نسخه

2000

مبلغات سنتي

سطح استان

ويژه رابطين عفاف و
20
كارگاه
حجاب
سي دي  1000ويژه زوجين در دوران عقد
استان هاي شرق كشور

نشست

1

دوره

3

عموم بانوان

كارگاه

3

عموم بانوان
9

اين كارگاه در  2شهرستان برگزار شد
------كارشناسان امور بانوان و رؤساي جمعيت بانوان
فرهيخته شرق كشور شركت داشتند
اين دوره ها در مركز فرهنگي حضرت زينب(س)
برگزار شد
در مركز فرهنگي حضرت زينب(س) برگزار شد

تهيه بسته محتوايي ويژه هفته
بزرگداشت ميالد حضرت زهرا(س) و
روز زن و مقام مادر
ارائه مشاوره ديني

بسته

1

تمام دستگاها و نهادها و
استانداري

اين بسته محتوايي به استانداري ارسال و از آن
طريق به كليه دستگاه هاي استان ارسال شد

مشاوره

50

زوجين جوان

اين مشاوره در مركز فرهنگي حضرت زينب(س)
انجام مي شود

10

گزارش فعاليتهاي واحد برنامه ريزي امور فرهنگي
-

بستر سازي جهت ايجاد انس و الفت و تعامل صميمانه بين دانش آموزان و روحانيون با هدف تبليغ صحيح
مفاهيم ديني

 تقويت هويت ديني و فرهنگي نوجوانان و جوانان ترويج فرهنگ عفاف در ادارات ،دستگاه هاي دولتي و مدارس فعال سازي افسران و سربازان جنگ نرم در راستاي مقابله با شبيخون سايبري دشمن كادر سازي نيروهاي جوان ،متعهد و متخصص فعالسازي جوانان در عرصه آسيب شناسي ،طراحي و اجراي طرح هاي فرهنگي بصورت گروهيعنوان طرح

واحد

حجم

مخاطبين

حمايت از هسته هاي فرهنگي جوان
و روستايي
گفتمان هاي ديني – تربيتي در
مدارس
گفتمان هاي عفاف گرايي در مدارس

هسته

174

 4250نفر جوانان روستايي

گفتمان

2478

دانش آموزان متوسطه دوم

گفتمان

1500

كتابخانه

30

دانش آموزان مدارس
متوسطه(بالغ بر 45000
نفر)
جوانان روستائي

مراسم

57

كودک و نوجوان

تجهيز كتابخانه هاي شبستاني
روستايي
اجراي برنامه دين ،نشاط ،زندگي

11

توضيحات

گزارش فعاليتهاي واحد پژوهش
 ارتقاي سطح علمي و دانش مخاطبين تغذيه فكري شبكه تبليغي استان ترويج فرهنگ ديني و ايجاد بينش در جامعه هدف و...عنوان طرح

واحد

حجم

مخاطبين

توضيحات

تدوين وچاپ كتاب آداب زيارت و
فرهنگ ميزباني

كتاب

1000
نسخه

مبلغين كاروان هاي پياده دهه آخر
صفر

تاليف و چاپ كتاب جلوه هاي فاطمي

كتابچه

3500
نسخه

آماده سازي رويكردهاي فرهنگي در
اقتصاد مقاومتي
تاليف كتاب خانواده و مراقبت هاي
جنسي فرزندان

جزوه

1000
نسخه
1000
نسخه

مبلغين ،پرسنل ادارات و روحانيون
مستقر و هجرت و تشكل هاي
ديني
مديران ادارات كل تبليغات اسالمي
كشور ،مسئولين استان و روحانيون
مربيان تربيتي و گفتمان هاي ديني
و روحانيون مستقر و هجرت

اين كتاب به منظور محتواي سخنراني
مبلغين كاروان هاي پياده رضوي آماده
شد
در راستاي ترويج معارف و سبک
زندگي حضرت زهرا(س)

درسنامه وفاق

كتاب

كتاب

1000
نسخه

همايش روش هاي تبليغ در فرهنگ رضوي همايش
كتاب
كتاب چكيده مقاالت همايش روش
هاي تبليغ در فرهنگ رضوي
كتاب
كتاب مقاالت برترروشهاي تبليغ در
فرهنگ رضوي

1
1000
نسخه
500
نسخه

فلش
كارت
نرم
افزار
پژوهش

8500
نسخه
1

فلش كارت پيک زائر
اپليكشن اندرويد پرتوي از آفتاب
حمايت از خريد كتاب چهل حديث
علوي پيرامون مديريت

گفتمان سازي و تبيين صحيح اقتصاد
مقاومتي از نگاه رهبر معظم انقالب
اين محصول پس از سلسله جلساتي با
اساتيد ،تاليف و براي مربيان گفتمان
هاي عفاف و حجاب و ويژه والدين
استفاده مي شود

روحانيون مستقر و هجرت

محتواي علمي روحانيون مستقر و هجرت
جهت تدريس براي اقشار تاثير گذار
مناطق تلفيقي در راستاي تحكيم
اعتقادات تشيع همراه با پاسخ به شبهات

مبلغين مستقر و هجرت كل كشور
مبلّغان

اين همايش به صورت ملي برگزار شد
-------

روحانيون مستقر و هجرت و
مسئولين فرهنگي

-------

زائرين امام رضا(ع)
عموم
مديران ادارات

60
نسخه

12

توزيع در مبادي ورودي به مشهد
سيره تربيتي و سبک زندگي امام
رضا(ع) در قالب نرم افزار اندرويدي
-------

گزارش فعاليتهاي واحد فعاليت هاي رسانه اي
 تقويت هويت ديني و فرهنگي نوجوانان و جوانان در فضاي مجازي فعال سازي افسران و سربازان جنگ نرم در راستاي مقابله با شبيخون سايبري دشمن كادر سازي نيروهاي جوان ،متعهد و متخصص آموزش بهره برداري مفيد و حضور مؤثر و فعال مبلغان و روحانيون در فضاي مجازيعنوان طرح

واحد

حجم

مخاطبين

توضيحات

تربيت مربي سواد رسانه اي

نفر

40

مبلغين و مبلغات

در اين طرح پس از فراخوان  11نفر از مبلغان و  29از
روحانيون مستقر گزينش شدند كه بحث هاي سواد
رسانه اي را از اساتيد فن بهره گرفتند و اكنون 40
مربي در حال تدريس دوره هاي سواد رسانه اي براي
اقشار تاثير گذار هستند

كارگار آموزش سواد رسانه

كارگاه

54

دوره تكميلي مربيان سواد رسانه اي

كارگاه

3

تهيه و چاپ بسته محتوايي پيشگيري
از آسيب هاي اجتماعي

كتابچه

2000

در اين كارگاه موضوعات مهم سواد رسانه اي از قبيل
مسئولين تشكل
اصول و مباني سواد رسانه اي ،شبكه هاي
هاي ديني (مسئولين
اجتماعي،بازي هاي رايانه اي و ماهواره ،امنيت فضاي
هيئات مذهبي و
مجازي و ...توسط مربيان آموزش ديده تدريس شد
مداحان)
با عنايت به تحوالت سريع رسانه اي دوره تكميلي
مربيان سواد رسانه
براي مربيان تعريف شد تا هر ماه يكبار دور هم جمع
اي
شده و از آخرين مباحث سواد رسانه اي از اساتيد فن
آگاهي يابند
با توجهبه اولويت مقابله با آسيب هاي اجتماعي و
مبلغين ومبلغات
لزوم آگاهي مبلغان از آن ها اين بسته در موضوعات
مختلفي با اولويت استاني مانند اعتياد ،طالق ،حاشيه
نشيني،بي بندوباري اخالقي و ....آماده شد و در ميان
مبلغان در ماه محرم توزيع شد تا در ماه محرم و صفر
از آنها در منابر خود استفاده نمايند

13

گزارش فعاليتهاي واحد آموزش
 تدوين دوره هاي آموزشي در حوزه دين تغذيه فكري اقشار تأثيرگذار در حوزه دين مخاطب شناسي و نياز سنجي در حوزه آموزش تدوين و تهيه منابع ،محتوا و سرفصلهاي آموزشيعنوان فعاليت

واحد

حجم

مخاطبين

توضيحات

آموزش روحانيون مستقر و هجرت
آموزش مبلغين و ائمه جماعات
آموزش مبلغات و بانوان فرهيخته
اساتيد و معلمان حوزه دين
آموزش رؤساي هيئات مذهبي،
تشكل هاي ديني و...
آموزش مداحان و ستايشگران
اهل بيت
آموزش فرهنگي اجتماعي كاركنان
دولت
آموزش اصناف و كسبه بازار
آموزش مربيان مهدهاي كودک و
مراكر پيش دبستاني

نفر
نفر
نفر
نفر
نفر

818
820
400
640
1750

روحانيون
مبلغين و ائمه جماعات
مبلّغات و بانوان فرهيخته
فعاالن حوزه دين
فعاالن تشكل هاي ديني

سطح استان
سطح استان
سطح استان
سطح استان
سطح استان

نفر

880

مداحان

سطح استان

نفر

8650

كاركنان دولت

سطح استان

نفر
نفر

450
100

كسبه بازار
مربيان

سطح استان
مشهد مقدس

14

گزارش فعاليتهاي واحد امور مساجد
 تغذيه فكري ائمه محترم جماعات مساجد ،مدارس و ادارات راه اندازي و حمايت از پايگاه هاي آموزشي تفسير قرآن كريم در مساجد در راستاي ترويج فرهنگ قرآن درجامعه
 راه اندازي و بروز رساني پرتال ملي مساجد در جهت توليد محتواي فرهنگي توسط كاربران مسجدي در قالبوب سايت هاي اختصاصي هر مسجد
عنوان فعاليت
تغذيه فكري ائمه مساجد
تفسير قرآن كريم
برگزاري مراسم اعتكاف
فعال سازي مساجد

واحد

حجم

مخاطبين

توضيحات

نفر
پايگاه
مسجد

600
2500
700

ائمه جماعات
عموم
مساجد

75

عموم

سطح استان
سطح استان
در سطح استان با حضور
بيش از  66هزار نفر
در حاشيه شهر مشهد
مقدس

باب
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گزارش فعاليت هاي واحد روابط عمومي و اطالع رساني
 برنامه ريزي و كاربرد شيوه ها و برنامه هاي مناسب براي انعكاس اهداف ،سياست ها ،برنامه ها و فعاليت هاياداره كل
 برگزاري نشست خبري و مصاحبه با مسئوالن اداره كل با مطبوعات و رسانه ها ايجاد ارتباط مطلوب با مطبوعات ،راديو ،تلويزيون و خبرگزاري ها و بهره برداري بهينه براي اطالع رساني نقد و بررسي بازتاب فعاليت هاي ادره كل و....عنوان فعاليت

واحد

حجم

مخاطبين

ارسال اخبار و گزارش فعاليت هاي
اداره كل به سايت IDO
بازتاب برنامه ها و فعاليت ها در
مطبوعات و خبرگزاري ها
ارسال پيام كوتاه در راستاي اطالع
رساني برنامه ها
انجام مصاحبه و پخش تيزر فعاليت
ها در راديو و تلويزيون
طراحي و چاپ بنر در برنامه ها

خبر

11200

عموم

خبر

434

عموم

پيام

397167

تشكل هاي مرتبط

مورد

50

عموم

متر

بيش از
 1200متر
8700
18270
5
20
3
50

شركت كنندگان در برنامه
هاي اداره كل
شبكه هاي مرتبط
عموم
عموم
عموم
عموم
همكاران

چاپ كتاب
چاپ پوستر و بروشور
توليد محصوالت فرهنگي
برپايي نمايشگاه
حضور در نمايشگاه
پيگيري ،هماهنگي و برنامه ريزي
مناسبت هاي ملي و مذهبي در اداره
كل

نسخه
برگ
محصول
نمايشگاه
نمايشگاه
مراسم

توضيحات

ساير فعاليت هاي روابط عمومي
 بروز رساني و پشتيباني فني و محتوايي سايت اداره كل در طول سال تبيين فعاليت هاي سازمان و ارائه راهكارهايي جهت انعكاس فعاليت ها ايجاد كانال اطالع رساني در شبكه اجتماعي جهت انتشار اخبار فعاليت هاي ادراه كل IDO_KH_IR پيگيري و انجام هماهنگي هاي الزم جهت ساخت مستندهاي "در امتداد فلق" از فعاليت هاي روحانيونمستقر استان و حاشيه شهر براي پخش از شبكه اول سيما.
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