شماره :
تاریخ :

اداره کل فرهنگی

پیوست :

شیوه انهم ربگزاری جلسات "گفتمان دینی"
موضوع  :ثشگضاسی جلسبت گفتوبى دیٌی ثب هَضَػبت اخالق ضْشًٍذی دس هذاسس هٌبعك 22گبًِ
اهداف :

 تمَیت هجبًی اخالق اسالهی دس هیبى جَاًبى ٍ ًَجَاًبى احیبی آساستگی دیٌی اص هٌظش اجتوبػی ثب هَضَػبت  :گَیص ً ،گشش  ،پَضص  ،آسایص ٍ سفتبس ضْشًٍذاى تْشاًیخػَغب ًسل کًٌَی
 تَجِ ثِ هسبئل ٍ هطکالت هذیشیت ضْشی اص هٌظش آهَصُ ّبی اخاللی دس دیي ٍ هؼبسف اسالهیسرفصل های جلسات :
-

ًظن ٍ اًضجبط ػوَهی ٍ حمَق ضْشًٍذی

-

هسئَلئَلیتْب ٍ حمَق ّوسبیگبى ؛ فشٌّگ آپبستوبى ًطیٌی

-

حك الٌبس دس سفتبسّبی اجتوبػی

-

فشٌّگ هػشف غحیح ؛ هػبدیك اسشاف ٍ تجزیش ؛ پشّیض اص اسشاف ٍ تجوالت

-

ًخجگبى ٍ هفبخش هزّجی ٍ هلی ضْش تْشاى

-

هْبستْبی صًذگی ٍ تحکین ثٌیبى خبًَادُ ثش اسبس آهَصُ ّبی دیٌی ٍ پبیِ ّبی ػلوی

-

اخالق اسالهی  ،اًسبى دٍستی ٍ هذاسا دس جبهؼِ اسالهی

-

لجبس ٍ پَضص ضْشًٍذی

-

هجبسصُ ثب تٌجلی ٍ ثی اًگیضگی

-

ثْذاضت جسوی ٍ سٍحی ثش اسبس آهَصُ ّبی دیٌی

-

لبئن آل هحوذ (ظ) ؛ هسئَلیتْب ٍ ٍظبیف هٌتظشاى ظَْس هٌجی ػبلن ثطشیت (ػج)

-

پیطگیشی اص سفتبسّبی پشخغش فشدی ٍ اجتوبػی

-

جبیگبُ هسبجذ ثِ ػٌَاى هحَس اغلی تَسؼِ هحلِ دس حَصُ گفتوبى دیٌی

-

اٍلبت فشاغت ٍ تفشیحبت سبلن

-

تمَیت حس هطبسکت ٍ تؼلك اجتوبػی ضْشًٍذاى

زمانبندی اجرا :

 -4-1جلسبت گفتوبى دیٌی دس سبل تحػیلی 00
 -4-2صهبى ّش جلسِ  1سبػت ثَدُ ٍ دس هذاسس ضیفت غجح ثشگضاس هی گشدد.
تعداد و گستره اجرا :
ثِ تؼذاد  00تب  120جلسِ گفتوبى دیٌی یک سبػتِ دس ّش هٌغمِ اجشا گشدد ( هر منطقه بسته به وسعت و جمعیت  ،با نظر معاونت
اجتماعی ذیربط  :تعداد مدارس پسرانه دو برابر مدارس دخترانه )

تَجِ  :هی ثبیست  ،دس ّش هذسسِ حذالل  00داًص آهَص ثشای ّش جلسِ تحت پَضص سخٌشاًی لشاس گیشًذ.
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نحوه اجرا :
 هحتَای آهَصضی کبسگبُ ّب تَسظ اداسُ کل فشٌّگی دسیبفت ٍ هَسد تبییذ لشاس گشفتِ است . هؼبًٍت ّبی اهَس اجتوبػی ٍ فشٌّگی  ،هذاسس هَسد ًظش دس ّش هٌغمِ سا حذاکثش دُ سٍص پس اص دسیبفت دستَسالؼول اص هجشیبىعشح دسیبفت ًوبیٌذ.
 اص اٍل هْش هبُ سبل جبسی اعالع سسبًی ٍ تجلیغبت الصم ضبهل رکش ػٌبٍیي ٍ هَضَػبت جلسبت دس ّش هٌغمِ ثِ ػول آیذ . ًظبست  ،تٌظین گضاسش ٍ اسصیبثی تَسظ هذیشاى هحتشم اجتوبػی ٍ فشٌّگی هٌبعك غَست پزیشد . ًػت پالکبسد ثب هضوَى رکش ػٌبٍیي ٍ هَضَػبت  ،دس ّش هذسسِ الضاهی است .تامین اعتبار :
ّضیٌِ ثشگضاسی جلسبت گفتوبى دیٌی اص هحل کذ  2000/0ثشًبهِ ّبی تشٍیجی هٌبعك تبهیي گشدد .
شاخص های نظارتی :
ضبخع ّبی ریل هجٌبی کٌتشل ً ،ظبست ٍ اسصیبثی دلیك اص سًٍذ اجشای ثشًبهِ گفتوبى دیٌی دس ًظش گشفتِ ضذُ اًذ :
 کیفیت تجلیغبت هحیغی ٍ اعالع سسبًی ٍ تَصیغ هکبًی ٍ صهبًی هٌبست اثتکبس ٍ ًَآٍسی دس اجشای سخٌشاًی ( جزاثیت ٍ گیشایی سخٌشاًی ) تؼذاد هخبعجبى هیضاى سضبیتوٌذی ثْشُ هٌذاى ( ثشسسی هیضاى استمجبل ٍ تطَیك حبضشاى ٍ ًظشسٌجی اص حبضشاى ٍ ) ... سػبیت صهبًجٌذی اجشا ( اًتخبة صهبى هٌبست  ،سػبیت سمف صهبًی ) ًحَُ تَصیغ هٌغمِ ای ثشًبهِ ( :هذاسس سغح هٌغمِ ) غالحیت هشثیبى آهَصضی ٍ هجشیبى -تٌظین ٍ اسسبل گضاسش ثِ اداسُ کل فشٌّگی

مستند سازی :
ثِ هٌظَس اًؼکبس ّوبٌّگ ٍ سشیغ ثشًبهِ گفتوبى دیٌی  ،کلیِ هٌبعك 22گبًِ هلضم ثِ هستٌذسبصی ٍ اسسبل گضاسش هکتَة ٍ تػَیشی حذاکثش تب
 10سٍص پس اص پبیبى دٍسُ ثِ اداسُ کل فشٌّگی ّستٌذ.

