
 

 

 

 
 99 ماه دی

شیىه انهم اجرایی پىیش ملی 
      چراغ04



 مقدهم
ی ثْتشیي الگَّب ثِ ساستی کِ اٍ یکی اص ضخصیت ٍاالی سشداس سلیوبًی ثش ّیچکس پَضیذُ ًیست،    

ًسل اهشٍصی ٍ سشهطك ثشای جَاًبى ٍ ای ثشجستِ اص هذیشیت جْبدی اخاللی، فکشی، هؼشفتی، هؼٌَی ٍ ًوًَِ

سشداسی کِ تَاضغ، . جَیی هظلَهیي ػبلن ثَدسشداس سپْجذ حبج لبسن سلیوبًی ًوبد سضبدت ٍ حك. هبست

ّش چٌذ کِ  فشٍتٌی ٍ سضبدت سا اص دٍستبى ٍ یبساًص دس جٌگ ّطت سبلِ دفبع همذس ثِ یبدگبس ثشدُ ثَد.

ّبیی ّوچَى ثِ اٍ ٍ ٍیژگی ،سٍش خَد ساساُ ٍ هی تَاى فشد ثضسگی ّوچَى ایطبى دیگش تکشاس ًخَاّذ ضذ اهب 

دثیشخبًِ گشاهیذاضت ٍ ًکَداضت ثِ ّویي هٌظَس  .ًضدیک ٍ ًضدیکتش کٌین …ػضت ًفس ٍ دالٍسی ٍ سضبدت،

اٍلیي سبلگشد ضْبدت افتخبسآهیض سشداس سشافشاص لطگش ضْیذ حبج لبسن سلیوبًی دس ًظش داسد ثِ هٌبسجت 

ٍ تؼظین همبم ضبهخ آى ضْیذ ثضسگَاس ٍ آضٌبیی اػضبء جَاًبى،  تکشینجْت  اسالم ٍ هیْي ػضیضهبى ایشاى،

 «چزاغ04» هلی پَیصالذام ثِ ثشگضاسی  ،ّب ٍ هٌص سشداس دلْبداٍطلجبى، کبسکٌبى ٍ ػوَم هشدم ثب ٍیژگی

  ًوبیذ.

ٍ ػبم الوٌفؼِ تَسط جَاًبى ٍ هخبطجیي ایي طشح  ایي پَیص ثِ هٌظَس ًزس کبس خیش ٍ خذهبت ثطش دٍستبًِ    

ّبی خیشخَاّبًِ خَد سا تَاًٌذ فؼبلیتگبى هیکٌٌذثِ ًیبثت اص ایي ضْیذ ػضیض طشاحی ضذُ کِ ضشکت

 ثصَست هصَس یب کلیپ کَتبُ ثِ دسگبُ اػالهی اسسبل ًوبیٌذ.

 اهداف:
یتی هکتت سشداس دلْب دس اثؼبد ًَع آضٌبئی ًسل جَاى ثب سجک صًذگی ٍ الگَی سفتبسی، اخاللی ٍ تشث -1

دٍستی، هشدم داسی ٍ سبدُ صیستی دس خبًَادُ ٍ جبهؼِ ثب اثؼبد سیبسی، ضخصیتی ٍ هؼٌَی ضْیذ 

 حبج لبسن سلیوبًی

تشٍیج فؼبلیت ّبی ثطشدٍستبًِ هتبحش اص هٌص ّبی اخاللی ٍ آسهبى ّبی اًسبًی ضْیذ سلیوبًی دس  -2

 ثیي جَاًبى ٍ ًَجَاًبى 

 دس جبهؼِ ضْیذ حبج لبسن سلیوبًی  اص خَدگزضتگی ٍ ثطشدٍستی   تشٍیج فشٌّگ -3

 



 چراغ04مىضىعات پىیش ملی 
 ًسجت ثِ ّوشصهبى ٍ سبیش الطبس جبهؼِ سشداس دلْب فشٌّگ اص خَدگزضتگی ٍفذاکبسی -1
 ثب الطبس آسیت پزیش ٍ حوبیت اص آسیت دیذگبى دس حَادثسشداس دلْب ّوذلی  -2
 سشداس دلْب دس ثیي ػوَم هشدمهشد م داسی ٍ هحجَثیت ضخصیت  -3
جْت کبّص آالم ّن سشداس دلْب  جلَُ ّبی هسئَلیت پزیشی اجتوبػی ٍ تؼْذ ثِ اًجبم ٍظیفِ  -4

 ٍطٌبى
 داٍطلجی ، اًسبى دٍستی ٍ کشاهت اًسبًی دس هٌص اخاللی ٍ سفتبسی سجک صًذگی هکتت سشداس -5

 محىر فعالیتها هب عنىان کار خیر:
 ام صحیفِ سجبدیِ( 22دػبی هکبسم اخالق )دػبی  -لشآى هجیذ  لشائت :نذر اعمال مذهبی- 

دػبی جَضي کجیش  -دػبی ػبلیِ الوضبهیي -صیبست جبهؼِ کجیشُ، صیبست اهیي ا... -حذیج کسبء

 ٍ ...ختن  صلَات   -(33ّبی ًْج الجالغِ ) ًبهِ ًبهِ -ًوبص جؼفش طیبس –

 سلفی  -ضؼبسًَیسی ثش سٍی ٍسبیل ًملیِ -: دلٌَضتِ ی کَتبُ ثِ صَست پیبهکنذر اعمال فزهنگی

 ثب ػکس حبج لبسن سلیوبًی ٍ ...

  ثشگضاسی ایستگبُ  -ای دسیبفت کبست اّذاء ػضَشحجت ًبم ث – خَى اّذای :نذر اعمال بشزدوستانه

)کوک ثِ ثیوبساى ًیبصهٌذ، جوغ آٍسی پَل ثشای  کوک هَهٌبًِ ثِ ًیبصهٌذاى –ًزس ًبى  -صلَاتی

آصادی صًذاًیبى غیشػوذ، تبهیي جْیضیِ، حوبیت اص هطبغل آسیت دیذُ اص کشًٍب، کوک ثِ افشاد 

ثبصدیذ اص خبًَادُ ضْذا ٍ  – دس لشًطیٌِ ثب حفظ پشٍتکل ّبی ثْذاضتی دس تبهیي هبیحتبج سٍصاًِ(

 جبًجبصاى ٍ ...

  :ن کت دس طشح ّبی اجتوبع هحَس ستبد هلی کشًٍب ّوچَى طشح حبج لبسضشنذر خدمات داوطلبانه

 ٍ ...ضشکت دس طشح ًبظشاى سالهت  – سلیوبًی

 نذر طزح های ابتکاری و خالقانه 



 

 مشارکت کنندگان  :
 اػضبء جَاًبى، داٍطلجبى، اهذادگشاى، کبسکٌبى جوؼیت ّالل احوش ٍ ػوَم هشدم

 

 پىیشمقررات عمىمی شرکت رد            
 .ضشکت ثشای ػوَم ػاللوٌذاى آصاد است 

 ضشکت ًوبیذ.  دس توبهی هَضَػبت پَیصتَاًذ کٌٌذُ هیّش ضشکت 

 .حجت اطالػبت ضخصی دس سبیت هَسد ًظش الضاهی هی ثبضذ 

 مالحظات
 هستٌذات اسسبلی پَیص ثبیذ ثش اسبس اطالػبت خَاستِ ضذُ دس سبیت ثبسگزاسی گشدد. 

  ًظش هی ثبضذ.خاللیت افشاد هذ حجت پَیص،دس 

 ّبی ثشتش یبدثَد اّذاء هی گشدد.دس پبیبى ثِ پَیص 

 گاه شماره رویداد
 13/10/99 پَیص تبسیخ ضشٍع 
 15/11/99 تبسیخ پبیبى پَیص 
  22 :اًتخبة پَیص ّبی ثشتش ٍ اثتکبسیپبیبًی ثب حضَس خبًَادُ ضْیذ سلیوبًی  ٍ ثشگضاسی آئیي  

 24/11/1399لغبیت 



 

 ارسال آاثر:روش 
         ثبس گزاسی دس سبیت سبصهبى جَاًبى ثِ ًطبًی:

http://javanan.rcs.ir/40cheragh   

     شماره تماس دبیرخاهن       
 هشکض اهَس جَاًبى جوؼیت ّالل احوش  -استبى آرسثبیجبى ضشلی

 09141144310آلبی خلیلی کبسضٌبس اهَس جَاًبى  :  ضوبسُ توبس

توبس  یب ٍ احوش ّالل جَاًبى سبصهبى سبیت طشیك اص ثیطتش اطالػبت دسیبفت جْت تَاًٌذ هی هخبطجیي

 ًوبیٌذ. جطٌَاسُ الذام ثبدثیشخبًِ
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