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 بسمه تعالی

 ها ییها و مانع زدا یبانید،پشتیتول

 

 آموزش و پرورش استان ... اداره به :

 

 اجرایی  نهمین سوگواره احلی من العسل رهنمود موضوع :

  

باسالم و احترام، با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد، نظر به نگاه و توصیه هاي معمار كبیر انقالب اسالمی امام خمینی)ره(  

و مقام معظم رهبري )مدظله العالی( مبنی بر زنده نگه داشتن ماه محرم و صفر و لزوم تشریح و تبیین فلسفه قیام عاشورا به 

ن و جوان ، همچنین در راستاي اجراي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و رشد متوازن دانش مردم ، به ویژه به نسل نوجوا

آموزان در ساحت هاي شش گانه ، و ضرورت الگوسازي شهداي نوجوان و جوان كربال ، خاصه حضرت قاسم بن الحسن )ع( به 

 متبوع وزارت 116/140 شماره  ، مطابق با بخشنامهدانش آموزان عزیز، در جهت عملیاتی نمودن بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 

كه با  «نهمين سوگواره سراسري احلي من العسل رهنمود اجرايي» متبوع؛ وزارت 1400 سال ابالغي هاي برنامه خصوص در

است؛ جهت هاي استاني مربوطه ابالغ گرديده معاونت پرورشي و فرهنگي مشخص و با برش  3، ذيل برنامه شماره  8-3كد فعاليت 

 گردد.اجرا بر اساس قوانين، ضوابط و مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا، ارسال مي

 

محترم پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و  معاونترونوشت :

 پرورش جهت استحضار 

 كل آموزش و پرورش استانهاي كشور براي استحضار  ادارات

 كل قرآن ، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش  اداره

 

 حسن مظفري مدیر كل آموزش و پرورش استان زنجان 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهنمود اجرایی

 «احلی من العسل» سوگواره سراسری  نهمین
 

 

 

 

 

 

 

 0011تابستان 



 بسمه تعالی
، (لیه السالم)عبن علییعی ما، نعمت خاطره ویاد حسین ی شها برای جامعهیکی از بزرگترین نعمت»

 ی(لالعه ال)مدظم رهبری معظام قم                                                                    .« محرم و عاشورا است

  

 سلعسوگواره سراسری احلی من ال نهمین رهنمود اجرایی

 

بر اساس مصوبه  ،شتیهای بهداو لزوم رعایت پروتکلو شرایط متأثر از آن کرونا  شیوع ویروستداوم با توجه به 

ششم )0211 مرداد 42مورخ  یکشنبهروز سوگواره سراسری  نهمین ،سلعاحلی من ال رهریزی سوگواستاد برنامه

  شود:قالب به شرح زیر اجرا می سهدر ( 0221 محرم

 مصوبات ستاد ملی های اجرایی نهمین سوگواره، بر اساس آخرین تذکر : همه قالب

کسب  ،های بهداشتیرعایت کامل پروتکل ،کرونای استانستاد مقابله با کرونا، 

 شود.مجوزهای الزم و بر اساس قوانین و ضوابط مربوطه اجرا می

 

 :( مصوبات ستاد ملی کرونا)با رعایت مراسم حضوری در مراکز استانی برگزاری  -0

-تعداد محدودی از دانش باو سایر اماکن مذهبی و فرهنگی بقاع متبرکه حضوری در مراکز استانی در  مراسم 

 .شودتواند برگزار میمیمند های عالقهو خانوادهآموزان 

 

 باشد: شرایط و ضوابط اجرای این فعالیت به شرح زیر میکاروان رهپویان قاسم :  -2

  در سطح شهرهای سراسر کشور در مسیرهای از  سیارآموزی سرود دانشهای گروهها در قالب کاروان

پیش تعیین شده به اجرای برنامه خواهند پرداخت. تعداد اعضای هر گروه سرود و کاروان بر اساس 

 شود. نفر پیشنهاد می 04الی  ۵بین  ،تعداد و نوع وسیله نقلیه 

  ارسال  مناطق و نواحیل صوتی سرود مشترک و هماهنگ کشوری به عنوان محتوای اصلی برنامه به یفا

 شود. می

  .در مسیرهای حرکت کاروان از تجمع مردمی اجتناب شود 



  ردویی در اجرای برنامه های بهداشتی و کلیه ضوابط و مقررات ا رعایت پروتکل ،استفاده از ماسک

 باشد. الزامی می

 ایستی از اجرای برنامه هنگام حرکت وسیله ب استفاده از وسیله نقلیه ایمن و مناسب مورد تأکید بوده و می

 نقلیه جداً خودداری شود. 

  نصب لوگوی سراسری سوگواره احلی من العسل بر روی وسیله نقلیه حامل کاروان مورد تأکید

 شود.( وگوی سراسری سوگواره به پیوست ارسال میلاست.)

 

 سل : عپویش احلی من ال -3

 های پویش :بخش

 ادبی:الف/ بخش 

در قالب داستان و در مقطع متوسطه اول و دوم  در این بخش دانش آموزان عالقمند داستان نویسی : -

( در محورهای مختلف لیه السالم)ععزاداری حضرت ابا عبداهلل الحسینروایت با مضامین عاشورایی و 

 نسبت به آفرینش اثر اقدام می نمایند.

 موضوعات :

 بودم... ()علیه السالماگر من جای حضرت قاسم 

 محرم در خانه و زندگی ما 

  و والیت مداری( لیه السالمبن الحسن )عقاسم 

 شهدا در مکتب خانه قاسم 

 قاسم بن الحسن )علیه السالم(  و قاسم سلیمانی 

 ارسال گردد. 2A* توجه : آثار ارسالی بصورت دست نویسی و حداکثر در دو صفحه 

در این پویش عمده تمرکز موضوع به سرایش اشعار آئینی صرفاً با مضمون احلی من العسل و  : شعر -

)اشعار با ترجیع بند .می باشدیا سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی شهادت حضرت قاسم ابن الحسن و 

 احلی من العسل دارای امتیاز ویژه است.(

 هنری :ب/ بخش 

امین و مقاطع تحصیلی تصویر اسکن شده اثر خود را با مضآموزان تمام در این بخش دانشنقاشی:  -

 به دبیرخانه ارسال می نمایند. رنگ روغن ، سیاه قلم ، آبرنگ و ... های محورهای عاشورایی در قالب



آثار انتخابی در این بخش بر اساس موضوع بوده و تکنیک ارائه آزاد می باشد. ضمناً آثار برگزیدگان  / 0تذکر 

 صیلی ابتدایی و متوسطه اول و دوم بصورت جداگانه خواهد بود.در مقاطع تح

آثار خود را با دوره دوم آموزان متوسطه در این پویش دانشطراحی پوستر و تصویر سازی:  -

 .مضمون محرم ، عاشورا و با تأکید بر احلی من ا لعسل به دبیرخانه ارسال می نمایند

های دوم با تولید نماهنگ بر اساس اشعار و ملودیآموزان متوسطه دوره اول و دانشنماهنگ :  -

را و مکتب گوپذیری آنان از فرهنگ تربیتی عاشولا عاشورایی و ترکیب تصویری به نقش نوجوانان و

 دقیقه( ۵( تأکید می نمایند.)حداکثر لیه السالم)عایثارگرانه حضرت قاسم بن الحسن

 مایه قرار دادن دو محور اصلیتوانند با دستمیآموزان متوسطه دوره دوم دانشفیلم کوتاه مستند:  -

 زیر با بیان هنری فاخر به زبان سینمای مستند در این پویش شرکت نمایند. 

 مرداد ماه( 20احلی من العسل )یکشنبه  مراسم روز برگزاری 

 محرم و دانش آموزان 

 دقیقه می باشد. 7های تولیدی حداکثر زمان فیلم

 مورد توجه می باشد:در این بخش پویش ، محورهای زیر عکاسی :  -

 هر خانه یک حسینیه 

 مراسم احلی من العسل از دوربین من 

 عزاداری در کوچه و محله 

 های عزاداریآئین 

 کودکان و نوجوانان در محرم 

 من و اربعین 

به ارائه  یریکی از عبارات زندانه دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه با نگارش هنرم :خوشنویسی -

 :پردازنداثر می

  النَّجاه ةنَّ الحسین مصباح الهدی و سَفین  إ "نگارش متن " 

  احلی من العسل "نگارش متن "  

  ما ملّت شهادتیم، ما ملّت امام حسینیم "نگارش متن " 

 

 



 معرفتی :ج/ بخش 

قاسم)علیه محتواهای مرتبط با حضرت با ارسال  های تحصیلیهمه دورهآموزان دانش پادکست : -

 2، حوادث و رویدادهای عاشورایی در بازه زمانی حداکثر السالم( و یا سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

 نمایند.آثار خود رابه دبیرخانه ارسال میدقیقه 

صورت ه توانند بمیتحصیلی  هایدوره پسر همهآموزان دانشدر این بخش  مداحی نوغالمان : -

ها )محتوای مداحیبه دبیرخانه ارسال نمایند. دقیقه 2حداکثر به مدت تصویری، برنامه مداحی خود را 

    باشد.( بایستی حضرت قاسم)علیه السالم( و یا سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیمی

توانند فایل تصویری خطابه خوانی می متوسطههای دوره دختر و پسرآموزان دانش خطابه خوانی: -

در مدت زمان  حضرت قاسم)علیه السالم( و یا سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیخود را با موضوع 

                                         دقیقه به دبیرخانه ارسال نمایند. 2حداکثر 

 های فعال در شبکهها و کانالگروه بویژهآموزان با استفاده از بسترهای موجود اطالع رسانی به دانش /2تذکر

 مورد انتظار است.  شاد

   باشد. می ماه)اربعین حسینی(مهر  ۵لغایت  )اول محرم(مرداد ماه 01مهلت ارسال آثار از 

  ی سامانه آثار بهqenzanjan.ir  1 آی دیو یا@ahlamenalasal شودارسال  در شبکه شاد . 

   .آثار و تولیدات دریافتی فاخر در شبکه شاد به نمایش گذاشته خواهد شد 

   : با اهداینفر از برگزیدگان شرکت کننده در پویش سوگواره 303 ازجوایز ، 

 به عمل خواهد آمد.   نامه و هدایا، تجلیلتقدیر

 

توجه به نکات زیر  قاسم انیکاروان رهپواجرای برگزاری مراسم حضوری و نیز / در 3تذکر

 :مورد انتظار است

 مناطق و ها، استانسل در عهمکاری و جلب مشارکت اعضای متناظر ستاد برگزاری سوگواره احلی من ال

، آموزی بسیج دانش ،هیئت رزمندگان اسالم ،مرکز صدا و سیما ،بویژه اداره اوقاف و امور خیریه نواحی

 و ... مورد تأکید است.  تبلیغات اسالمی، دفتر آموزانشنهای اسالمی داانجمن

 تهیه گزارش خبری ،یمانند پخش تیزر اطالع رسان ای صدا و سیمای مرکز استاناستفاده از فضای رسانه، 

 آموزان و... مورد تأکید است. دانش ،مربیان ،مردم ،مصاحبه با مسئولین



  لبیک  ،ای ا خامنهیلبیک " ،"قاسم هستم من هم" عباراتبا ل کهای متحد الشاستفاده از سربند و پیراهن

 شود. و... پیشنهاد می "اممن هم سلیمانی " ، "ا حسین استی

 هاپایانی و ارزیابی عملکرد فعالیته گزارش ئارا

 توجه و رعایت موارد ذیل مورد انتظار است:  ،در خصوص جمع بندی و ارائه گزارش

  و حاشیه های سیارکاروانو اجرای برنامه  هاشهرستان حضوری سوگوارهمراسم فیلم  برش منتخب ازارسال-

 دقیقه( ۵)حداکثر هاآن های جذاب

  دقیقه(  1)حدا کثر  انآموز و دانش مردم مسئولین، هایارسال برش فیلم پوشش خبری و مصاحبه 

   های سیارکاروانو اجرای برنامه  هاشهرستان حضوری سوگوارهمراسم ارسال تصاویر منتخب و برگزیده از 

 تصویر( ۵)حداکثر

  ها با کیفیت  خواهشمند است فیلم ،جهت استفاده مطلوب از گزارشهای دریافتیHD  2و فرمتmp  و

 تهیه و ارسال شود.  jpg تصاویر با فرمت

   تکمیل و ارسال نمون برگ گزارش مکتوب در قالبword 

   های مطلوب زحمات همکاران و نیز فعالیتوم جمع بندی و ارائه گزارش به موقع و انعکاس لزبا عنایت به

شنبه مورخ چهارپایان وقت اداری روز  خواهشمند است موارد مذکور حداکثر تا ،صورت گرفته

 ارسال شود.   ahlamenalasal@1 آی دیبه  شاددر پیام رسان  47/۵1/0211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سراسری احلی من العسل سوگواره نهمین نمون برگ گزارش مکتوب
 

 ........................ استان

 شرح عنوان ردیف

0 
شرح مختصر کیفیت برگزاری 

 مراسم حضوری 
 

  های اجرای برنامهمکان 2

  تعداد عزاداران 3

0 
شرح مختصر کیفیت اجرای 

 کاروان رهپویان قاسم 
 

  های اجرای برنامهمکان 5

  های سرود میانگین تعداد اعضای گروه 6

7 
کاروان های تشکیل شده در تعداد 

 سطح استان
 

8 
 نهمین سوگواره جلوه های ویژه

 )ابتکارات ، اتفاقات و ...(
 

 نهادهای همکار 9

 نوع مشارکت نهاد

  

  

  

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 دبیرخانه 

 نهمین سوگواره سراسری احلی من العسل 


