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 مقدمه 

 282/255شدماره  پیرو  ابالغ بخشنامه گرامیداشت چهل و یکمین سالروز گرامیداشت هفته دفاع مقدد   بده   

اداره کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی با حمایت معاونت پرورشی و فرهنگی  ،50/50/0055مورخ 

تشکل های  اداره کل امور شاهد و ایثارگران و گران و همچنینهمکاری بنیاد شهید و امور ایثار با مشارکت و و 

 اقدام به برگدااری آیدین ندوا تن زندث ایثدار و مقاومدت        های بهداشتیبا رعایت کامل پروتکل آموزیدانش

    .نمایدمی

زمان با بازگشایی مدارس و مصادف با هفته بزرگداشت دفاع مقدس، نواختن زنگ ایثار و مقاومت در هفته اول بهار هم

و دفاع مقدس را با مهر و های حماسه و ایثار کند و هم یادآوری سالهم شور و شعفی در این روز ایجاد می،تعلیم و تربیت 

مشردان و  آموزان در این روز نعمت امنیت و آرامشش و دانشش را مشدیون ایثشار و مقاومشت بشزر       دانش. زنددانش پیوند می

اند و در مقابش   های موجود، تنها و تنها به اعتالی حقیقی این کشور و مردم اندیشیدهدانند که فارغ از وابستگیشیرزنانی می

اند تا یک وجب از خاک گهربار ایشران بشزر  اسشالمی بشه تصشرف دششمنان مشا        ار و دشمنان این ملت ایستادهدنیای استکب

نواختن این زنگ با هدف پیوند علم و دانش با اعتقشاد بشه تمامیشت و اسشتقالل کششورمان و ارد نهشادن بشه ششهدای          نیاید،در

سازان ایشن  گیرد تا آیندهان هشت سال دفاع مقدس انجام میقدر و رزمندگواالمقام، ایثارگران، خانواده معظم شهدای گران

موضشوع   کشور در ذهن و ضمیر خود برای همیشه روحیه وفاداری به کشور و مقاومت در برابر بدخواهان را به ثبت برسانند

ن تشاری   بشدی  داششته و ایش   نقش و جایگاه دفاع مقدس و چهار دهه مقاومت در رشد و بالندگی انقالب اسشالمی نقششی بشی   

انشد،  هشایی کشه دوران دفشاع مقشدس را تجربشه نکشرده      آموزان نس ساز در اولین روز بازگشایی مدارس برای دانشسرنوشت

بها برای تقویت روحیه خودباوری و نظیر و میراثی گرانای بیعنوان تجربهشود و این رویداد تاریخی و ملی بهیادآوری می

 . گیردنوجوانان مورد تأکید قرار میامید نسبت به آینده در جوانان و 
  اهداف

 در میان دانش آموزان و فرهنگیان  شهادت ، مقاومت وایثار فرهنگو تحکیم   ترویج .1

 صیانت از میراث ارزشمند شهدای و االمقام ، ایثارگران وگرامیداشت چه  و یکمین سالروز نکوداشت هفته دفاع مقدس  .2

 اجتماعی و فرهنگی های عرصه درکشور آموزان دانش فعاالنه مشارکت برای سازی ینهزم  .3
  

 طرح محدوده

 در مراکز استانها و شهرستانها و مناطق بصورت نمادین  کشور سراسر مدارس 
 

  مراسم برگااری زمان 

  مقد  دفاع هفته روز هفتمین با مصادف ماه مهر 0سه شنبهروز 
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  طرح اجرای شیوه

  تهران شهر مدارس از یکی در : ملیسطح  مراسم

 تابعه هایشهرستان و استان مرکز مدارس از یکی در  :استانی سطح مراسم

 ملی مراسم برگااری - الف 
 کریم قرآن قرائت اسالمی جمهوری سرود پخش  

 مقدس دفاع راوی  

 ایثار زنگ نواختن مراسم 

  پرورش و آموزشسرپرست محترم وزارت  سخنرانی 

 آموزیاجرای سرود دانش 

  ایثارگران امور و شهید بنیاد رئیس و جمهور رئیسمحترم  معاون سخنرانی 

  صشورت  بشه  آمشوزان دانشش  از منتخب تعداد توسط و فرهنگی آموزدانشیادمان شهدای  بر گ  اهدای مراسم همزمان 

  نمادین

 تحصیلی سال طی پرورش و آموزش مکاتبات سربر  در شهید آموز دانش پیام درد 

  (جامعه عمومی فضای سازی آماده برای) مراسم از قب  هفته یک از ای رسانه ششپو 

  های دانش آموزی و شوراهای دانش آموزی در مدارس و حضور تعدادی از دانشش آمشوزان   استفاده از ظرفیت تشک

 آموزی با لباس فرم تشکیالتی در مراسم عضو تشک  های دانش

  رعایت کام  شیوه نامه های بهداشتی در مراسم 

 

 ایو منطقه استانی برنامه -ب 
 کریم قرآن قرائت اسالمی جمهوریپر افتخار  سرود پخش  

 مقدس دفاع راوی  

 و مقاومت  ایثار زنگ نواختن مراسم 

 شورای اسالمی و  مجلس در مردم  محترم نمایندگان  ،فرماندار،  جمعه امام ،استاندار )استان رتبه عالی مسئولین حضور

 ...(استان و ایثارگران امور و شهید بنیاد مدیرک  پرورش و آموزش مدیرک ، شوراهای شهر و روستا 

  استانی مقامات از یکی سخنرانی  

 به ویژه اعضای تشک  های دانش آموزی نظر مورد مدارس در منتخب آموزان دانش انتقال و انتخاب 

 آموزیاجرای سرود دانش 

 نمادین صورت به آموزاندانش از منتخب تعداد وسطت آموزدانش شهدایو یادمان  مزار بر گ  اهدای مراسم همزمان  
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 اد ششهید و  رئشیس بنیش   قرائت پیام مشترک سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش و معاون محترم رئیس جمهور و

 (پیوست) امور ایثارگران

 استان آن آموزان دانش ک  برای استان هر آموز دانش شهید نامه وصیت از بخشی پیامک ارسال همزمان 

  تحصیلی سال طی پرورش و آموزش مکاتبات سربر  در شهید آموز دانش پیام درد  

 ( جامعه عمومی فضای سازی آماده برای) مراسم از قب  هفته یک از ای رسانه پوشش 

  انعکاس در فضای مجازی و کانال های مدارس از طریق شبکه آموزشی  دانش آموزان شاد 

  های دانش آموزی و شوراهای دانش آموزی در مدارس و حضور تعدادی از دانشش آمشوزان   استفاده از ظرفیت تشک

 آموزی با لباس فرم تشکیالتی در مراسم عضو تشک  های دانش

  رعایت کام  شیوه نامه های بهداشتی در مراسم 

 

 

 

 

 

 

 

:ناصر بختیاریدفاع مقد   یدفرازی از وصیت نامه شه  

 .خدایا شکر تورا ،که مرا آزاد آفریدی تا آزاد فکر کنم تا اینکه بتوانم بندگیت را بجای آورم

 

 


