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و مردان و  بیان فرموده است« حیات طیبه»با تعبیرکریم، سبک زندگی حقیقی را برای زنان و مردان مؤمن،  قرآن

، به منظور گسترش و ترویج فرهنگ قرآن و عترت، بر این مبناسازد. زنان جامعه را به سوی حیات طیبه رهنمون می

و  ی اجتماعیهاپیشگیری از گسترش آسیببه جهت  سبک زندگی اسالمی، نماز، عفاف و پوشش اسالمی، و

ای اسالمی و باالخص سبک و سیره معصومین هسازی مبتنی بر آموزهفرهنگ ضرورتمعضالت اجتماعی، کاهش 

والیت که حدیث شریف سلسله الذهب، عمل به راستای .بنابراین در دو چندان می گرددسالم اهلل علیهم اجمعین 

جریان سازی و با هدف  ، شرط امان از عذاب الهی شمرده شده استبیت عصمت و طهارت علیهم السالم اهل

به تمسک و با  زنان و دخترانبویژه  شهری، م السالم بین اقشار مختلف جامعهسبک و زندگی ائمه معصومین علیه

ز کانون های طرح قرارگاه ، شیوه نامه اولین کانون ا(علیه السالم) حضرت امام علی بن موسی الرضا آستان مقدس

 ، ابالغ می گردد.«کانون فرهنگی تربیتی خادمان رضوی»فرهنگی

 مراحل اجرای طرح

توسط معاون فرهنگی  در استان مطابق طرح قرارگاه های فرهنگی قرارگاه، شورای راهبردی تشکیل جلسه -1

 ؛استان به عنوان دبیر قرارگاه توسط مدیر و معاون فرهنگی استان به عنوان رئیس و دبیر قرارگاه استان

یا ضمن تماس با معاون فرهنگی استان  نمودهمی توانید طرح قرارگاه ها را دریافت  زیربا کلیک بر روی آیکون *

 نسبت به تهیه آن اقدام نمایید؛

  

راه اندازی کانون فرهنگی خادمان مساعدت در  و خادمیاران  تبیین و توضیح طرح راهبری و راهنمایی جهت  -2

ت طیبه طرح حیا 15صفحه  « رضوی در مدارس علمیه، توسط معاون فرهنگی استان به عنوان دبیر قرارگاه استان

 ؛«شرح وظایف قرارگاه استانی –

معرض دید اساتید، مشاوران،  اعالنات و یتابلونصب پوستر فراخوان طرح کانون فرهنگی خادمان رضوی در*

 ؛ساختمان مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران استاندر  مبلغان و دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران

 ، توسط معاون فرهنگی مدرسه به عنوان دبیر کانون؛فرهنگی خادمان رضویتشکیل شورای راهبردی و کانون -3

http://www.whc.ir/modules/system/assets/uploads/farhangi/11 بهمن طرح حیات طیبه قرار گاه .pdf
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اساتید و دانش نصب پوستر فراخوان طرح کانون فرهنگی خادمان رضوی درتابلو اعالنات و اطالع رسانی به  *

 آموختگان؛

در جدول و  کاربرگ ثبت  یاران،  مطابق ضوابط و شرایط اعالمی داوطلبان شرکت در طرح خادمثبت نام از -4

 توسط معاون فرهنگی مدرسه؛ 3پیوست شماره -نام

 ؛4و  3، 2نفر ازدانش آموختگان سطح  10نفر از اساتید و  3و انتخاب بررسی لیست افراد ثبت نامی -5

 توسط معاون فرهنگی،اعالم لیست افراد معرفی شده هر مدرسه به مدیریت استان، مطابق زمانبندی اعالمی طرح-6

 مدرسه؛

یاران استان  دریافت لیست افراد معرفی شده از طرف مدرسه علمیه، بررسی لیست یاد شده و تهیه لیست خادم-7

 توسط معاون فرهنگی استان؛،نفر و ارسال آن به ستاد 13به تعداد هر مدرسه 

به عنوان سرکشیک و مسئول هماهنگی ؛ ضوابط و شرایط اعالم شده، مطابق، معرفی یک نفر از بین افراد توانمند -8

، به ستادتوسط معاون سطح استاندر  (علیه السالم)و اجرای برنامه های آستان مقدس حضرت علی بن موسی الرضا 

                                                               ؛و با تأیید مدیر محترم استان فرهنگی استان

 زمانبندی

 عنوان فرایند
 زمانبندی

 زمان اختتام زمان شروع

 96ماه  تیر1پنج شنبه  96خرداد ماه  20شنبه   فراخوان و ثبت نام خادمیاران

 96ماه  تیر 8پنج شنبه  96ماه  تیر 1شنبه پنج  ارسال لیست خادمیاران مدرسه به استان

ارسال لیست خادمیاران استان و سرکشیک به ستاد 

 مرکز
 96تیر ماه 15پنج شنبه  96 تیر ماه 10شنبه 

اعالم برنامه اجرائی طرح کانون فرهنگی خادمان 

 رضوی

 نحوه اطالع رسانی زمان

 1396تیر  24شنبه 
سایت معاونت فرهنگی 

 تبلیغی
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 متقاضیانشرایط 

 الف( شرایط اختصاصی 

 ؛و باالتردو سطح  دانش آموختگان -1

 ؛استقبل از ثبت نام ضروری  اتمام دروس سطح دواحراز وضعیت  *

وجود گواهی موقت و یا مدرک سطح دو برای ثبت نام در این طرح ضروری نیست، بلکه *

 اتمام دروس سطح دو در زمان ثبت نام مالک می باشد. 

از آنجائیکه تمام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی معاونت در قالب طرح قرار گاه ها، ارائه خواهد شد، الزم است به -2

تاکید گردد که هر فرد فقط مجاز به عضویت در یک کانون  ،طالب و دانش آموختگان ثبت نام کننده در طرح

 ؛می باشد

رعایت بند ه گسترده بودن فعالیت خادمیاران و نیاز به زمان کافی برای شرکت در کالس های آموزشی، نظر ب*

 ؛استالزم و ضروری  2شماره 

 ؛(به بعد 1366متولدین )سال  30 حداقل شرط سنی-3

اجازه سرپرست داوطلب برای شرکت در دوره های آموزشی طرح در مرکز یا یکی از شهرستان های استان ،  -4

مام رضا علیه اآستان مقدس هد به تعداد دوره های مورد نیاز و نیز حضور درشهر مقدس قم و شهر مقدس مش

به میزان  مقدس آستانمرتبه در سال؛ هر مرتبه حضور در  2قل مرتبه و حدا 4حداکثر  خادم یاران،برای  ) السالم

 .ساعت می باشد( 12

 ب( شرایط عمومی

 ثر؛ امورگروهی، قدرت بیان و ارتباط مؤجمعی و انجام فعالیت داشتن روحیه  -1

 نظم و انضباط در ظاهر و انجام امور محوله؛ -2

 و آشنا به شیوه های آموزشی و کالسداری؛ وتبلیغ تسلط علمی و مهارتی به امر تدریس -3

 اطالع و اشراف قابل قبول به مباحث روز جامعه؛ -4
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شنیداری، دیداری و  و تبلیغ در رسانه ها و به خصوص فضای مجازی رسانه ای دانشی با اطالع و آشنای -5

 ؛مجازی و اینترنتی

 10افراد  این و از بینشده تکمیل ندگان برای ثبت نام کنالزم است برای کلیه افراد ثبت نامی کاربرگ مربوطه *

 نفر به مدیریت استان معرفی گردد.

 

 اطالعات الزم طرح

 ؛«های فرهنگی طرح قرار گاه»1پیوست شماره -1

 ؛«دستور العمل طرح کانون فرهنگی خادمان رضوی»2پیوست شماره  -2

 «.کاربرگ ثبت نام داوطلبان» 3پیوست شماره -3

 

 

 

 نکات تکمیلی

مورد ارزیابی کارشناسان معاونت قرار  در سال جاری برنامه های اجرایی معاونت در استان و مدارس علمیه -1

تقدیر قرار خواهند  مورد ، معرفی ضمنمدرسه علمیه استان و  معاونان فرهنگی نمونه ،و در پایان خواهد گرفت

 گرفت؛

الزم از این رو، استهای فرهنگی  ذیل قرار گاهگی ه اولین کانون از کانون های فرهنطرح حاضر، مربوط ب -2

حداکثر تالش خود را جهت معرفی، تبلیغ و تببین طرح  ،است مدیریت های استانی و به تبع آن مدارس علمیه

 انجام دهند؛

 اطالعات تماس با ستاد:
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داره کل امور خود را با ا د هایپیشنهاسواالت، نظرات و همکاران گرامی در مدیریت های استانی، می توانند

 تبلیغی، مطرح نمایند:

 02532144336سرکار خانم طباطبائی 

 02532144338سرکار خانم مسیبی 

 اداره کل امور تبلیغی                                                                                                                          


