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 ارائِ ثرًبهِ ّفتگی ثِ داًػ آهَزاى 

 هؼبرفِ دٍرُ الوپیبد ٍ پصٍّػ

 ثرگساری آزهَى تؼییي ظغح زثبى ٍوبهپیَتر

 ثرگساری هعبثمبت ّفتِ جْبًی فضب)فیلن ٍ همبلِ(

 حضَر تین آهَزغاًجبم درض پصٍّی ٍ تحلیل والض در ض ثب 

 ثرگساری جلعبت دپبرتوبى ّبی آهَزؼی

 صجحگبُ ٍیصُ پبیِ ّفتن ریبضی ثرگساری آزهَى

 ثرگساری وبرگبُ ریبضی صجحگبُ ٍیصُ پبیِ ّؽتن ٍ ًْن

 ثرگساری هعبثمبت هبراتي ریبضی ٍ ادثیبت

 هحتَا تَلیذ جؽٌَارُ در آهَزاى داًػ ؼروت

 اٍل ًَثت هیبى ثرگساری اهتحبًبت

 اٍلیب ثب دثیراى هاللبت جلعِ ثرگساری

 دثیر ًظر ثب آهَزؼی اردٍی ػلوی ثرگساری

 آهَزغ ٍاحذ داًػ آهَزاى در  هبّبًِ تحلیل ًورات

 جلعِ ػوَهی تین آهَزغ ثب اٍلیبی ّر ظِ پبیِ ٍ ارائِ وبرًبهِ 

 ثرگساری جؽٌَارُ خَارزهی ثب هحَریت وبر آفریٌی ادثیبت، آزهبیؽگبُ ، ٌّر، زثبى خبرجِ

 گراهیذاؼت رٍز جْبًی فیسیه

 آزهَى ّبی دٍرُ ای الوپیبد پیگیری تىبلیف ٍ
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آهَزاى داًػ فؼبل حضَر ثب ثبزگؽبیی جؽي ثرگساری  

 همذض دفبع یبدٍارُ ًوبیؽگبُ ثرگساری

 ؼٌجِ ظِ رٍزّبی تَظل دػبی ٍ ػبؼَرا زیبرت هراظن

 فرٌّگی ٍ ٌّری هٌغمِآغبز ثجت ًبم داًػ آهَزاى در هعبثمبت 

 ثرگساری اًتخبثبت اٍلیب ٍ هرثیبى ) رٍز پیًَذ (

 اجرای عرح پیؽگیری از آظیجْبی اجتوبػی

 گبم ثِ گبم –ثجت ًبم عرح فراگیر لرآى ظوپبد 

 ثجت ًبم عرح وٌگرُ لرآًی ظوپبد

آغبز ّفتِ ثْذاؼت ٍ ؼرٍع هؼبیٌبت همذهبتی داًػ آهَزاى ) لذ ٍ ٍزى،ًوبیِ تَدُ ثذًی، 

 دّبى ٍ دًذاى ٍ ثْذاؼت فردی (

 ثرگساری هراظن رٍز جْبًی وَدن در صجحگبُ

 صجحگبُ در( ع) الؼبثذیي زیي اهبم حضرت ؼْبدت هراظن

 ثرگساری ٍالدت اهبم هحوذ ثبلر )ع(

 ثجت ًبم داًػ آهَزاى در هعبثمِ وتبثخَاًی

 آغبز توریي ظرٍد ّوگبًی

 ثرگساری اًتخبثبت ظراظری ؼَرای داًػ آهَزی

 ثرگساری هعبثمبت هؽبػرُ هرحلِ هذرظِ ای 

 ثرگساری هراظن رٍز ًَجَاى ٍ ثعیج داًػ آهَزی 

 ثرگساری هراظن ػساداری ارثؼیي حعیٌی

 جْبًی رٍز داًػ آهَز اظتىجبر ثب هلی رٍز ثرگساری هراظن

 هذرظِ هرحلِ وتبثخبًی هعبثمبت ثرگساری

 (ػساداری هراظن) هجتجی حعي اهبم ؼْبدت ٍ( ؾ) اظالم هىرم ًجی رحلت

 ( ػساداری هراظن ثرگساری( ) ع) رضب اهبم ؼْبدت

 وتبثذار  ٍ وتبثخَاًی ٍ وتبة رٍز در وتبة ًوبیؽگبُ ثرگساری

 ّفتِ ٍحذت آغبز( ػج) ػصر ٍلی حضرت اهبهت آغبز ٍ ػعگری حعي اهبم ؼْبدت

 ( Dاجرای عرح )ٍیتبهیي 

 ( ع) صبدق جؼفر اهبم حضرت هیالد ٍ( ؾ) اورم رظَل حضرت ٍالدت

 ( ٍالدت جؽي)  

 آهَزی داًػ ؼَرای جلعبت ثرگساری

 هذرظِ در ایوٌی ٍ زلسلِ هبًَر ثرگساری

 ظجبدیِ صحیفِ  الجالغِ ًْج ، گَیی لصِ ، ترتیل لرائت، حفظ، اراى،اػالم هعبثمبت 

 هذرظِ هرحلِ لرآى هعبثمبت ثرگساری

 ، ػلوی ثبزدیذّبی جؽٌَارُ ثرگساری آثبر تحَیل ٍ تجعوی دظتی ٌّرّبی جؽٌَارُ ثرگساری

 آهَزؼی ، تفریحی

 ٍ اًؽب ، احىبم ، ظجبدیِ صحیفِ ، الجالغِ ًْج ، لرآى ٍ هفبّین هعبثمبت وتجی آزهَى ثرگساری

 ای هٌغمِ ًوبزهرحلِ

 ؼبدی جٌگٍ  یلذا جؽي ثرگساری
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آهَزاى داًػ ػاللِ ثراظبض رؼتِ اًتخبة  

آهَزاى داًػ هٌتخت ػٌبٍیي اظبض ثر تحصیلی ظبل پصٍّػ ّبی والض ؼرٍع  

اٍلیِ هفبّین آهَزغ ٍ پصٍّؽی ّبی والض ثرگساری  

  ًْن پبیِ در آهَزی داًػ اًتخبثبت وویتِ پصٍّػ ثرگساری

 ّفتِ یه از پط 89 – 89 ظبل در هذرظِ پصٍّؽی ًوبیؽگبُ هعئَل اًتخبة ثرگساری

وبًذیذّب ثرًبهِ ارائِ ٍ تجلیغبت زهبى  

جلعبت آهبدگی افتتبحیِ الوپیبدثرگساری   

 هذرظِ ًوبیؽگبُ آهَزی داًػ گبىذًوبیٌ وبر ثِ ؼرٍع

...  ٍ اجرایی ی وویتِ ، ظبزی ،هعتٌذ درآهذزایی ، ػلوی ، فضبظبزی ّبی ظرگرٍُ اًتخبة

 ( ّب پبیِ توبهی از)  هذرظِ پصٍّؽی ًوبیؽگبُ راظتبی در

 .  هذرظِ ظویٌبر ٍ ًوبیؽگبُ ریسی ثرًبهِ ٍ ٍ ظبزی آهبدُ

 ( دػَتٌبهِ ػلوی پَظتر ، لَگَ تْیِ) 

  ًَیعی پَپَزال آهَزغ

 پصٍّؽی پرٍپَزال تىویل

 ٍ صحیح ّذایت هٌظَر ثِ داٍراى تَظظ آهَزاى داًػ ّبی پرٍشُ ای هذرظِ فرا اٍل هرحلِ داٍری

 ّب پرٍشُ رًٍذ دلیك ثررظی

 اٍلیِ داٍری ًتبیج ثِ تَجِ ثب ّب پرٍشُ ثبزثیٌی ٍ تىویل

 پصٍّػ ّفتِ ظویٌبر در ارائِ ثرای اٍل هرحلِ در ثرتر ّبی پرٍشُ اًتخبة

 ػلوی ظویٌبر ثرگساری ٍ پصٍّػ ّفتِ گراهیذاؼت

 اػالم آهَزاى داًػ ثِ ّب آى ظخٌراًی ػٌبٍیي ٍ اظبتیذ اظبهی ظویٌبر ثرگساری از لجل ّفتِ در) 

 .وٌٌذ هی ًبم ثجت خَد ػاللِ هَرد ظویٌبر در آهَزاى داًػ ٍ ؼَد هی

 : ظویٌبر ثرگساری رٍز ولی ثرًبهِ

 هختلف هَضَػبت در هذػَ اظبتیذ ارائِ ٍ اٍلیِ داٍری در هٌتخت آهَزاى داًػ پرزًت
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 تؼبلی در ثرًبهِ ریسیارائِ ثرًبهِ هغبلؼبتی پیؽٌْبدی ثِ صَرت ّفتگی ثب ًگبُ ارتجبط ثب ّوىبراى ،  آؼٌبیی ثب داًػ آهَزاى ، یبددّی اصَل ثرًبهِ ریسی ، 

 پیگیری آهَزغ داًػ آهَزاى ون وبرپیگیری فردی داًػ پصٍّبى ارجبػی ثِ هؽبٍرُ تَظظ دثیراى ٍ ّوىبراى اجرایی ،  فؼبل ظبزی ظبیت هؽبٍرُ ٍ ارائِ هغبلت هرتجظ ، 

 ثرپبیی جلعبت ّن اًذیؽی ثب اٍلیبن افسایی ثب ٍاحذ آهَزغ ٍ هذیریت ، تؼییي ٍلت جلعبت هؽبٍرُ از عریك ظبیت دثیرظتبى ثِ داًػ آهَزاى ٍ اٍلیب ،  ثرگساری جلعبت ّ

 ثرگساری رٍغ ّبی توروس در جلعبت گرٍّی هؽبٍرُ ٍ آهَزغ رٍغ ّبی خالصِ ًَیعی ثرگساری جلعبت ویفیت ثخؽی آهَزؼی ثب ٍاحذ آهَزغ ، 
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 اهتحبًبت ًین ظبل اٍل

 1آزهَى جبهغ 

 ارائِ وبرًبهِ ًَثت اٍل ثِ اٍلیب

 ثرگساری هعبثمبت هبراتي زیعت ٍ فیسیه

 1آزهَى پیؽرفت تحصیلی 

 ثرگساری اردٍی ػلوی آهَزؼی ثب ًظر دثیر

 جلعِ تین آهَزغ ثب داًػ آهَزاى

 ًْن ٍ ٍیصُ داًػ آهَزاى ّؽتن IMC 9118 ثرگساری آزهَى جْبًی ریبضی  

 هبراتي ؼیویثرگساری هعبثمبت 

 ثرگساری اهتحبى هیبى ًَثت دٍم

 پیگیری تىبلیف ٍ آزهَى ّبی دٍرُ ای الوپیبد
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 هٌغمِ ثِ ٍرزؼی الوپیبد گسارغ ارظبل

 ( دی 91 تب هْلت)  احىبم ٍ 18 جسء لرآى تفعیر هعبثمبت در ّوىبراى اظبهی ارظبل

 ( ٍالدت جؽي)  پرظتبر رٍز ٍ( ض) زیٌت حضرت ٍالدت 

 (ض) زّرا فبعوِ حضرت ؼْبدت

 

 حفظ ػوَهی ، حفظ ٍیصُ ، تحمیك ، ترتیل ، تَاؼیح ، اراى ٍ هذاحی هعبثمبت 

 ارائِ وٌفراًط ٍ تفعیر ًْج الجالغِ ، صحیفِ ظجبدیِ

 احىبم در هٌغمِ ػولیآزهَى 

 ، جؽي پیرٍزی اًمالة اظالهی هراظن آغبز دِّ فجر

 ٌّرّبی ًوبیؽیثرگساری 

 ّوٌَازی ٍ ته ًَازی داًػ آهَزاى ) لَح فؽردُ ( جْت ؼروت در هعبثمبت هٌغمِ

 ثرگساری جؽٌَارُ ظرٍد گرٍّی

 ؼْبدت حضرت فبعوِ زّرا )ض(

 ، ارظبل ثِ هٌغمِ CDآغبز هعبثمبت ظرٍد ّوگبًی در لبلت 

 جؽي ٍالدت حضرت فبعوِ زّرا )ض(

 ثرگساری ّفتِ هؼرفی هؽبغل 

 ؼغلی ، دػَت از صبحجبى حرفِ ٍ هؽبغلثبزدیذ 

 ارظبل گسارغ گفتوبى دیٌی در لبلت لَح فؽردُ ثِ هٌغمِ

 اجرای هراظن درختىبری 

 رٍز احعبى ٍ ًیىَ وبری ) جؽي هْر ٍ هحجت (

 ثرگساری اردٍ ٍ ثبزدیذ ّبی ػلوی ، تفریحی ، پصٍّؽی ، تبریخی

 ٍالدت حضرت اهبم ػلی )ع(
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 ّبی پصٍّؽی در ثبزُ ی اهتحبًبت.تؼغیلی والض 

در  ًوی ثبؼذ،تؼغیلی ؼبهل والض ّبی داًػ آهَزاًی وِ دارای پرٍشُ ّبی خبؾ ّعتٌذ 

ثرًبهِ ریسی زهبى ٍ تؼذاد جلعبت ثصَرت هٌؼغف ثب ّوبٌّگی داًػ آهَزاى ٍ  ایي صَرت

 دثیراى صَرت خَاّذ گرفت.

هعئَالى پصٍّؽی ٍ  ٍ ثب حضَر دثیراىّب دپبرتوبى پصٍّؽی  جلعبتی در ایبم تؼغیلی والض

داٍراى فرا هذرظِ ای ثرای ارزیبثی رًٍذ والض ٍ پرٍشُ ّب ٍ ارائِ گسارغ دثیراى  ثذٍى حضَر 

 ؼَد.داًػ آهَزاى تؽىیل هی

 ّر چِ ثیؽتر ٍ ثْتر ظغح ویفی والض ٍ دثیراى اظت. ءّذف از ایي جلعبت ارتمب

 .دثیراى ثب جلعبت ثرگساری اداهِ

 .خَارزهی ًَجَاى جؽٌَارُ ثِ ارظبلی ّبی رٍشُپ اًتخبة

 

 ثرگساری  وبرظَق یه رٍزُ ی پصٍّؽی ثِ هٌبظجت دِّ فجر اًمالة اظالهی 

 89ٍ اردیجْؽت 89تؼییي هعبثمبت ّذف در ثْوي ٍ اظفٌذ 

 آهَزی )تجیبى، اثي ظیٌب،ّبی هختلف داًػپیػ داٍری ًوبیؽگبُ ؛ اًتخبة پرٍشُ ّب ثرای ؼروت در جؽٌَارُ

 ظوپبد...(

 آهَزاى در رٍیذادّبی هختلف پصٍّؽی ثجت ًبم داًػ

 جوغ ثٌذی ٍ ًْبیی وردى اهَر ًوبیؽگبُ پصٍّؽی )جلعبت هٌظن ثچِ ّب ثب هعئَلیي هذرظِ.(

 راوت ّب ٍ پرٍشُ ّبی داًػ آهَزاى در ٍرزؼگبُ –تعت گالیذر ّب 

 .هعبثمبت در ؼروت ثرای آهَزاى داًػ ؼذى آهبدُ

 ًوبیؽگبُ هلسٍهبت ولیِ ٍ پَظترّب ٍ ّب ًبهِ دػَت  ثِ ثَطهر اهَر پیگیری

 .هذرظِ

 وبح ظالم ٍ وبح فرزاًگبى هعبثمبت در ؼروت

اًجبم ولیِ اهَر هرثَط ثِ ثرگساری ًوبیؽگبُ از جولِ ارظبل پَظتر ٍ دػَت 

ًبهِ ثِ هذارض ٍ هعئَالى هرثَط، اًجبم اهَر هرثَط ثِ فضبظبزی ًوبیؽگبُ، 

 ّب ثرای ؼروت در ًوبیؽگبُ ٍ....پرٍشُپیگیری تىویل 
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 ارائِ ثرًبهِ هغبلؼبتی پیؽٌْبدی ثِ صَرت ّفتگی ثب ًگبُ تؼبلی در ثرًبهِ ریسیارتجبط ثب ّوىبراى ،  آؼٌبیی ثب داًػ آهَزاى ، یبددّی اصَل ثرًبهِ ریسی ، اهتحبًبت دی هبُ ، 

 پیگیری آهَزغ داًػ آهَزاى ون وبرپیگیری فردی داًػ پصٍّبى ارجبػی ثِ هؽبٍرُ تَظظ دثیراى ٍ ّوىبراى اجرایی ،  فؼبل ظبزی ظبیت هؽبٍرُ ٍ ارائِ هغبلت هرتجظ ، 

 ثرپبیی جلعبت ّن اًذیؽی ثب اٍلیبغ ٍ هذیریت ، تؼییي ٍلت جلعبت هؽبٍرُ از عریك ظبیت دثیرظتبى ثِ داًػ آهَزاى ٍ اٍلیب ،  ثرگساری جلعبت ّن افسایی ثب ٍاحذ آهَز

 ثرگساری رٍغ ّبی توروس در جلعبت گرٍّی هؽبٍرُ ٍ آهَزغ رٍغ ّبی خالصِ ًَیعی ثرگساری جلعبت ویفیت ثخؽی آهَزؼی ثب ٍاحذ آهَزغ ، 
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 خرداد اردیبهشت فريردیه (2فرزاوگان )
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 دٍم ًَثت ثرگساری اهتحبًبت هیبى

 9ثرگساری آزهَى جبهغ 

 9ثرگساری آزهَى پیؽرفت تحصیلی 

 هاللبت دثیراى هحترم ثب اٍلیب ٍ ارائِ وبرًبهِ 

 )ٍیصُ پبیِ ّؽتن ًٍْن(ریبضی ٍاترلَجْبًی  ثرگساری آزهَى 

 )ٍیصُ پبیِ ّؽتن ًٍْن( ریبضی پرپل جْبًی  ثرگساری آزهَى

 

 بیبى ظبل تحصیلیاهتحبًبت پثرگساری 
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 تؼغیل رظوی

 ثسرگذاؼت ٍالدت ظبالر ؼْیذاى اهبم حعیي )ع(

 رٍز پبظذار

 ٍ الدت اثَالفضل الؼجبض ٍ رٍز جبًجبز 

 ٍالدت اهبم زیي الؼبثذیي

 جؽي ثسرگذاؼت ٍالدت حضرت لبئن ػج اهلل تؼبلی ٍ ًیوِ ؼؼجبى

 ٍالدت حضرت ػلی اوجر )ع(

 ؼْبدت اظتبد هرتضی هغْری (ّفتِ هؼلن ) 

 ثرگساری ثبزدیذّبی ػلوی ٍیصُ پبیِ ًْن

هؼلن ثب ّوىبری داًػ آهَزاى ٍ تجلیل از همبم ثرگساری جؽي 

 همبم ؼبهخ هؼلن

 جؽي ٍالدت اهبم حعي هجتجی)ع(

 ثرگساری افغبری ثب ّوىبری داًػ آهَزاى

 

 جؽي پبیبى تؼغیلی پبیِ ًْن تَظظ اٍلیبی هحترم داًػ آهَزاى 
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 ی گسارغ ولی از ًتبیج فؼبلیت ّبی پصٍّؽی  ارائِ،  ّبی یىعبلِ پصٍّؽیجوغ ثٌذی ٍفؼبلیت،  ؼروت در هعبثمبت تجیبى ٍیصُ هعبثمبت اردیجْؽت هبُ ، ثرگساری والض 

 ، ؼروت در هعبثمبت پصٍّػ ظراّب، ؼروت در هعبثمبت پصٍّؽگراى جَاى ظوپبد 
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 ارائِ ثرًبهِ هغبلؼبتی پیؽٌْبدی ثِ صَرت ّفتگی ثب ًگبُ تؼبلی در ثرًبهِ ریسیارتجبط ثب ّوىبراى ،  آؼٌبیی ثب داًػ آهَزاى ، یبددّی اصَل ثرًبهِ ریسی ، ،  هبُاهتحبًبت دی 

 پیگیری آهَزغ داًػ آهَزاى ون وبرپیگیری فردی داًػ پصٍّبى ارجبػی ثِ هؽبٍرُ تَظظ دثیراى ٍ ّوىبراى اجرایی ،  فؼبل ظبزی ظبیت هؽبٍرُ ٍ ارائِ هغبلت هرتجظ ، 

 ثرپبیی جلعبت ّن اًذیؽی ثب اٍلیبغ ٍ هذیریت ، تؼییي ٍلت جلعبت هؽبٍرُ از عریك ظبیت دثیرظتبى ثِ داًػ آهَزاى ٍ اٍلیب ،  ثرگساری جلعبت ّن افسایی ثب ٍاحذ آهَز

 ثرگساری رٍغ ّبی توروس در جلعبت گرٍّی هؽبٍرُ ٍ آهَزغ رٍغ ّبی خالصِ ًَیعی ثرگساری جلعبت ویفیت ثخؽی آهَزؼی ثب ٍاحذ آهَزغ ، 


