"دستورالعمل اجرايي پاسداشت دهه كرامت" 
( 82شهريور ماه لغايت  7مهر ماه)
"ايپم سندگي علي بهمىسيالرضا(عليهالسالم) چيست؟ ما هك نبايد فقطرب مرقد علي بهمىسيالرضا(عليهالسالم) اظهار ارادت كنيم ،او امام ماست ،سندگي او رباي ما ردس است ،سندگي او بايد ردس بگيزيم؛ سندگي او رباي ما يك ايپم دارد ،آن
ايپم چيست؟ مه آن ايپم را رد يك كلمه خالهص ميكنم .بدا نيد ايپمسندگي رپ ماجراي عليبهمىسيالرضا(عليهالسالم)هب ما عبارت است اس مبارسهي دائمي خستگيانپذري"
رهبز معظم انقالب اسالمي

"بدون رتديد نقش حضزت معصىهم (سالما...عليها) رد قم شدن شدن قمو عظمت يافته ايه شهر مذهبي اتريخي ،يك نقش ماالكالمفيه است .ايه بانىي زبرگىار  ،ايه دختز جىان  ،رتبيت شدهي دامان اهل بيت پيغمبز(ص)،با ح كرت خىد رد
جمع ياران و اصحاب و دوستان ائمه (عليهمالسالم)و عبىر اس شهراهي مختلف و پاشيدن بذر معرفت و واليت رد طىل مسيز رد ميان مردم و بعد رسيدن هب ايه منطقه و فرود آمدن رد قم ،مىجب شده است هك ايه شهر هب عنىان پاي گاه اصلي معارف
اهل بيت (عليهمالسالم)بدرخشد.
رهبز معظم انقالب اسالمي 92/7/92

"حرم حضزت شاهچراغ بعد اس مشهد و قم رد واقع ،سىميه حرم اهل بيت (عليهمالسالم) رد سزاتسز اريان است .هم اس لحاظ خدمترساني هب سوار ايه حرم ،هم اس لحاظ معرفي و نشان دادن و دلاهي مشتااقن را رد سزاسز كشىر و بيزون اس
كشىر متىهج ايه بارگاه عظيم كردن كاراهيي است هك بايد انجام گيزد.
رهبز معظم انقالب اسالمي

اهداف:

 -1ؿكشگزاسي تِ جْت افتخاس هيضتاًي ايشاى اػالهي اص ٍجَد هقذع اهام سضا(ػليِالؼالم) ،حضشت فاعوِ
هؼلَهِ ٍ حضشت احوذتيهَػيالكاظن ؿاّچشاؽ(ػليْنالؼالماجوؼيي) 

 -2اؿاػِ ٍ تشٍيج فشٌّگ هٌَس سضَي 

 -3پاػذاؿت ٍ تؼظين ؿؼائش اػالهي تا تأكيذ تش اػياد ٍ ػشٍس آل هحوذ(كلَات ا...ػليْناجوؼيي) 
 -4استقاي ًـاط اجتواػي ؿْشًٍذاى تا تشگضاسي هشاػن ٍ هٌاػثتّاي هزّثي 
 -5گؼتشؽ فؼاليتّاي فشٌّگي هزّثي هشتثظ تا ػيشُ ٍ ػٌت ائوِ هؼلَهيي (ػليْنالؼالماجويي) 

السامات محتوايي:

 -1تأكيذ تش جٌثِ هشدهي ٍ خَدجَؽ تَدى جـيّاي دِّ كشاهت تا هـاسكت ؿْشداسي 
 -2تشٍيج ػثك صًذگي اػالهي ايشاًي تا تأكيذ تش ػيشُ ػولي اهام سضا(ػليِالؼالم) ٍ حضشت هؼلَهِ
(ػالما...ػليْا) 

 -3هؼشفي ٍ تثليؾ سٍص ؿـن ريالقؼذُ تشاتش تا  91/7/2تِ ػٌَاى سٍص تضسگذاؿت حضشت
احوذتيهَػيالكاظن ؿاّچشاؽ (ػليِالؼالم) 

 -4تقَيت هْاستّاي صًذگي تا تأكيذ تش جٌثِّاي صيثايي ػيشُ ٍ ػٌت سضَي 

السامات شكلي:

 -1أكيذ تش ٍجِ ًـاط ٍ ؿادي ديٌي دس اجشاي تشًاهِّا 

 -2تؼاهل ٍ هـاسكت جذي تا هؼاجذ ،گشٍُّاي هشدهي ٍ ؿَساياسيّا 
 -3اػتفادُ اص اكَل ٌّشي ٍ صيثا تشًاهِّاي پيؾتيٌي ؿذُ 
 -4سػايت حذٍد ؿشػي ٍ قاًًَي 


برنامههاي اجرايي و الزماالجراي مناطق  88گانه
رديف
1

عنوان برنامه
َّيتتخـي تِ ػيواي تلشي
ؿْش

2

ًؼين سضَي

3

جـي تكليف

4

قغؼِاي اص تْـت

5

تَس گشدؿگشي

6

هْش ّـتن

7

كشاهت كشيواى

8

ًاهگزاسي

9

هحلَالت فشٌّگي

شرح مختصر برنامه
فضاػاصي تثليغي هٌاعق  22گاًِ تا اػتفادُ اص ظشفيتّاي تثليغاتي اص
جولِ پشتاتلّا ،تيلثَسدّا ،ػشؿِّاي پل تا هحَسيت جوالت ٍ
حكوتّاي سضَي
عشاحي ٍ اسػال پياهك تا هحَسيت حكوتّاي سضَي ٍ جوالت
كَتاُ تِ ؿْشًٍذاى ٍ ًخثگاى ػغح هٌاعق  22گاًِ
تشگضاسي جـي تكليف ٍيظُ دختشاًي كِ تِ ػي تكليف ؿشػي
هيسػٌذ ّوضهاى تا ايام ٍالدت حضشت فاعوِ(ػالما...ػليْا) ٍ سٍص
دختشاى
تشپايي ًوايـگاُ آثاس خَؿٌَيؼي ٍ ٌّشّاي تجؼوي تا هحَسيت اهام
ّـتن ،حضشت فاعوِ هؼلَهِ ٍ حضشت ؿاّچشاؽ
(ػليْنالؼالماجوؼيي) دس ّش هٌغقِ يك ًوايـگاُ
تشگضاسي  3تَس ًوًَِ گشدؿگشي دس عَل دِّ كشاهت تا هقلذ
ًْايي اهاهضادُ كالح (ػليِالؼالم) ٍ حشم حضشت ػثذالؼظين حؼٌي دس
عَل دِّ كشاهت
تشگضاسي جـيّاي ٍيظُ دِّ كشاهت تا تؼاهل ٍ هـاسكت هؼاجذ،
ؿَساياسيّا ،تؼيج ٍ گشٍُّاي هشدهي دس  10هؼجذ ٍ  10تَػتاى
ّش هٌغقِ دس عَل دِّ كشاهت
تشپايي ًوايـگاُ ػكغ اص حشم هغْش اهام سضا(ػليِالؼالم) ،حضشت
فاعوِ هؼلَهِ(ػالما...ػليْا) ٍ حضشت ؿاّچشاؽ (ػليِالؼالم) دس ّش
هٌغقِ يك ًوايـگاُ تشگضاس ؿَد.
ًاهگزاسي حذاقل  2پشٍطُ اص پشٍطُّاي فاخش ّش هٌغقِ تِ ًام
حضشت اهام سضا(ػليِالؼالم) ٍ حضشت فاعوِ هؼلَهِ (ػالما...ػليْا)

اًتـاس آلثَم كَتي دس ػايِ خَسؿيذ ٍ ّوؼايِ هْتاب تَػظ اداسُ
كل فشٌّگي ٍ تَصيغ تَػظ هٌاعق  22گاًِ

سازمان زيباسازي
رديف

عنوان برنامه

1

َّيت تخـي تِ ػيواي تلشي ؿْش

شرح مختصر برنامه
فضاػاصي ػغح ؿْش تْشاى ،هؼاتش ٍ هياديي هْن تا اػتفادُ اص ظشفيت
تثليغي دس اختياس ٍ هحَسيت تلاٍيش ٍ حكوتّاي هشتَط تِ دِّ كشاهت
تا ّذف ؿكشگزاسي دس خلَف هيضتاًي ٍ هيْواًي حضشت اهام سضا
(ػليِالؼالم) تِ ػٌَاى تٌْا اهام هؼلَم دس ايشاى اػالهي

سازمان فرهنگي هنري
رديف

عنوان برنامه

1

صيش ػايِ خَسؿيذ

شرح مختصر برنامه
تشگضاسي هشاػن صيش ػايِ خَسؿيذ دس پٌج ؿة تا هحَسيت هيالد پشتشكت
اهام سضا(ػليِالؼالم) ٍ تا حضَس خادهاى حشم سضَي (ػليِالؼالم)

مركس فعاليتهاي ديني شهرداري تهران
رديف

عنوان برنامه

1

جـيّاي كشاهت

2

كتاب كشاهت

شرح مختصر برنامه
تشگضاسي  220جـي دس  220هؼجذ ؿْش تْشاى تِ هٌاػثت اػياد پشتشكت
دِّ كشاهت تا ّوكاسي پايگاُ ّاي تؼيج ٍ هذيشيت هحلِ
تَليذ ٍ اًتـاس كتاب ٍيظُ دِّ كشاهت ٍ تَصيغ دس هؼاجذ ؿْش تْشاى

موسسه همشهري
رديف

عنوان برنامه

1

اعالع سػاًي

2

هؼشفي دِّ كشاهت

شرح مختصر برنامه
اًتـاس هغالة هشتَط تِ حضشت اهام سضا (ػليِالؼالم) ،حضشت فاعوِ
هؼلَهِ (ػالما...ػليْا) ٍ حضشت احوذتيهَػيؿاّچشاؽ(ػليِالؼالم)
هؼشفي ٍ اػالم تشًاهِّاي دِّ كشاهت دس ؿْش تْشاى تِ هٌظَس ايجاد ؿَس ٍ
ًـاط دس تشگضاسي تشًاهِّاي پيؾتيٌي ؿذُ

اداره كل امور بانوان
رديف

عنوان برنامه

1

جـي ػثَديت

2

عشح گَّش سحوت

شرح مختصر برنامه
تشگضاسي هشاػن جـي  ،ؿٌاػايي تجليل اص دختوشاى هَفق  ،تَاؿيح هَلَدي
خَاًي  ،ػخٌشاًي ً ،وايـگاُ دس  123هؼجذ ؿاخق تا ّوكاسي پايگاُ ّاي تؼيج
هحالت ٍ هذيشيت هحلِ
تشگضاسي جـي ٍ ًوايـگاُ دس ّش ًاحيِ يك هذسػِ ٍيظُ دِّ كشاهت تا هحَسيت
دختشاى ٍ تجليل اص دختشاى حافظ قشآى جوؼاً  123هذسػِ دس عَل دِّ كشاهت
تا ّوكاسي هذيشيت هحلِ ٍ پايگاُ تؼيج خَاّشاى

سازمان پارک ها و فضاي سبس
سديف

ػٌَاى تشًاهِ

ؿشح هختلش تشًاهِ

1

جـي كشاهت

8

تكشين صى هؼلواى

تْيِ ٍ يظُ ًاهِ تشٍيجي ٍيظُ تَصيغ دس تَػتاى ّا

3

دختشاى هَفق

تـَيق ٍ تكشين دختشاى هَفق پشػٌل ػاصهاى پاسک ّا

4

هؼاتقِ ػفاف ٍ حجاب

ّوكاسي جْت تشگضاسي جـي ّاي كشاهت دس تَػتاى ّاي
هٌتخة

اجشاي هؼاتقِ تا هَضَع ػفاف ٍ حجاب دس قالة جوالت
ًفش دس خلَف ػفاف  ،هتاًت  ،حيا ٍ حجاب

شركت بهره برداري مترو
سديف

ػٌَاى تشًاهِ

ؿشح هختلش تشًاهِ

1

فضا ػاصي تثليغي

فضا ػاصي ايؼتگاُ ّاي هتشٍ تا هحَسيت آهَصُ ّاي سضَي

8

ايؼتگاُ ّاي فشٌّگي

تش پايي ايؼتگاُ ّاي فشٌّگي دس  10ايؼتگاُ هٌتخة تِ

شاخصهاي ارزيابي و كنترل عملكرد

 سػايت دقيق الضاهات هحتَايي ٍ ؿكلي  -خالقيت ٍ ًَآٍسي دس اجشاي تشًاهِّا 

 اسائِ گضاسؽ ػولكشد هلَس تشًاهِّاي اجشا ؿذُ  -تْشُهٌذي حذاكثشي هخاعثاى تا سػايت اكالح الگَي هلشف 

هٌاػثت دِّ كشاهت

