
 

 

مگر  ،يالتيتشك يچه يباست كه رق ينا يجبس يعتطب
را در  ريگد تيالبلكه تشك يست؛ضدّ انقالب ن يالتتشك

 ؛يگراست د گونهينا يج،. بسيگيردخودش م يبالها يرز
دفاع مقدّس، از اوّل انقالب، همواره  يدر دوره كهينكماا
افراد و جناحها و  يبود كه همه ياآن مجموعه يجبس

  .يگرفتخود م يبالها يررا ز ختلفم يگروهها
 يبالها يرهمه را ز يدكه بتوان يدحركت كن يطور شما

بار شما خواهد آمد؟  يرز ي. البته چه كسيريدتان بگخود
 ياز اصولتان تخطّ يدكه اصول شما را قبول كند. شما نباآن

  

  نقشه عملياتي

  هيئت محرم و فاطميه
 فرهنگي و مذهبي

  ١ ينسخه
  ١٣٩٤آبان 

  
  
  
  
  
  

  



 

 

 در يك نگاه
 مقدمه ۱
 کردهایرو و اهداف ۲
 یالتیشکت مسائل ۳

 یرهرب  نهاد و هاتشکل با ارتباط در یالتیتشک تعامالت 
 ئتیه خود کار میتقس به ناظر نکات 

 یرساناطالع و غاتیتبل ۴
 یدانشگاه درون یدانیم غاتیتبل 
 یدانشگاه برون یدانیم غاتیتبل 
 یرب یسا غاتیتبل 

 یفضاساز  ۵
 هاازخانه و مسجد 
 شهدا مزار 
 دانشگاه صحن 
 ها خوابگاه و ها دانشکده 

 مراسم یاجرا نحوه ۶
 ئتیه عام یها مهبرنا 

 عاشورا ارتیز قرائت
 قرآن ریتفس و آموزش 
 احکام آموزش 
 یتگر یروا 
 پیکل پخش 

ان و مداح   سخ
 ئتیه یجانب یفرهنگ یکارها ۷

 هینرش 
 ها غرفه 



 

 

 مباحثه یها غرفه 
 یفرهنگ محصوالت فروش و ارائه یهاغرفه 

 نوجوانان و کودک ئتیه 
 یعزادار  یهادسته 

 یمال ۸
 ود یر یگیپ توانیم دانشگاه خود در که ییراهکارها 
 شوندیم یر یگیپ دانشگاه از رونیب در که ییراهکارها 

 یبانیپشت ۹
 تدارکات 
 یرائیپذ 
 آشپزخانه 

 
  
  



  فرهنگی و مذهبی

۴ 

 مقدمه ١
از  یاریبس ۀاسالم رسچشم یخشود و در طول تار یانجام م ینیشعائر د یمکه در تعظ ییکارها یناز بزرگرت یکی

محرم بوده است که حرضت  یامدر ا یعزادار  یشده است، برگزار  یعهشزنده ماندن نهضت  یتالش ها و عامل اصل
هشت  های یو دالور  یرانا ی. انقالب اسالمندمهم اشاره کرده ا ین(ره) در مراحل مختلف نهضت به اینیامام خم

(ع)، ینامام حس یموضوع است. پس از انقالب هم پرچم عزا ینبر ا یرزمندگان سپاه اسالم، خود شاهد ۀسال
ع مردم بوده و هم اکنون ن ینگرتبزر  ع یها مؤثر در حرکت ینقش یزمحور اجت   دارد. یاجت

 یعزا ۀمختلف اقام یها سند به بخش ینمحرم، ا یامدر ا یمراسم عزادار  یبرگزار  یفرهنگ یگاهنگاه به جا با
مانند اهداف، مسائل مراسم  یفیتاثرگذار در ک یها (ع) در دانشگاه پرداخته است که در آن، به بخشینامام حس

 مراسم اشاره شده است.   یاجرا ۀو نحو  یبانیپشت یغات،آن از جمله تبل ۀدهند یلتشک یکالن و اجزا
 يكردهااهداف و رو ٢
 یدبا یزتنها در حرف و شعار بلکه در عمل ن) است، نهالسالم یهم(علیتبشعائر اهل یمدار تعظکه پرچم یئته

 یراب یئتیخواهد بود. هر ه یشرتبه مراتب ب ییدانشجو یئتتوقع از ه ینا کند. یادهرا پ یشانا یرفتار  یرۀس
 فکر و عمل در نظر یخود در حوزه یکارها وحۀرا به عنوان رسل یکردهاییو رو یممفاه یدهدف با ینبه ا یابیدست

بزرگان و  یاناتدر ب یرس یناسالم و همچن یینآ یو عمل یمعرفت یمبان بریهبا تک توانیابعاد را م ینداشته باشد. ا
  و ... به دست آورد. یمطهر  یدمانند حرضت آقا، شه یند یعل

ند که هست یمیاز مفاه یو جهاد، برخ یانقالب اسالم یاسیس یشهاند یمبان ی،مانند انتظار، امام شناس عناوینی
 یک هاییانه عنوان بنکه ب یممفاه ینا یانها بپردازند. از م آن یینخود به تب ی در برنامه ها یئتتوقع است ه

 یئته ییمحتوا یها را به عنوان محورهاکرده و آن ابرا انتخ ییهاقرائت یاها شاخه توانیشدند، م یمعرف یئته
ام پ یدمحورها با ینبه کاربرد. ا ام بخش یابد یتجل یئته ییکرهدر   ،یاز جمله فضاساز  یئت،ه یهاو در 

ان ،یشگاها به مسائل مربوط به اطعام، ظهور و بروز داشته  یدگیچون رس ییو کارها یمداح یهارسوده ها،یسخ
  باشد.
ها بپردازد اشاره شده است، از  توقع است به آن ییدانشجو یئته یکموضوعات که از  یبه برخ یینپا در
  جمله:

  شخص منتظر، هایویژگی
  عاشورا، یامق اهداف
  شناخت امام عرص (عج)، مبانی
  فقیه،والیت

  اسالم از صدر اسالم تاکنون، ریختا
  یاست،و س یند یرابطه
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  ی،انقالب اسالم تاریخ
  ی،اسالم یهاانقالب یو دستاوردها اهداف
  ی،اسالم بیداری
  ی،اسالم یزندگ سبک

  ی،جهاد زندگی
  ها،آن یعمل ییرهو س شهدا

  سکوالر و... . یئته - یانقالب هیئت
جه دانشگاه و  اقتضائات استان تو  یبوم یطالزم است به رشا یئت،ه یبرگزار  یکردهدف و رو یینو تع یبررس در

 یئته اند تا بتواننددر تالش یاندانشجو یابوده  ییدانشجو یئته یک یجادقصد ا یمثال اگر در دانشگاه یکرد. برا
. یرندر بگراستا در نظ ینرا در هم یئته یگذار  د هدفیبا یندازند،خود را مستحکم کنند و آن را جا ب یستازه تأس

ن گام اول برپا یمسخت باشد که بخواه یدشا دنبال  یرا هم به صورت کامالً جد ییکار محتوا یئت،ه ییدر ه
 تریجد ییمحتوا یو بعد به دنبال اثرگذار  یمرا شکل ده یئتو ه یمکار را محکم کن یهلذا بهرت است ابتدا پا یم،کن

 ییحتوام یمحورها یرو  توانندیرت مراحت یلیخ گذرد،یم یئتشانه ییاز برپا یکه چند سال ییها. اما دانشگاهیمبرو
  انجام دهند. یقکار عم

 طیرشا تریقروز جهان، کشور، استان و به صورت دق یتاست وضع یازن یئت،ه یکردانتخاب هدف و رو برای
  جذاب باشد.روز، قابل استفاده و  یطبا رشا یقعالوه بر تطب یدانشگاه را مدنظر داشت و موضوع انتخاب

  يالتيمسائل تشك ٣
 میبدان پرداخت اشاره خواه یدبا یئته یالتیتشک یها ینهکه در زم یمسائل و موارد یبخش به عمده  یندر ا

 یئته یلآنها در ذ یتطلبند و رعا یرا م یهستند که ظرافت و دقت خاص یاز جمله موارد یالتیود. مسائل تشک
  .یدد یمموضوع را خواه ینل نکات مرتبط با ایباشد. در ذ یبرخوردار م یا یژهالسالم از وجوب و یهعل ینامام حس

 يها و نهاد رهبردر ارتباط با تشكل يالتيتعامالت تشك 
ا یتقابل یندانشگاه است و ا یارزش یهاتشکل یانوحدت م یبرا یبسرت مناسب یئته  یمرا دارد که بتواند 
 یئتبا ه یجارتباط بس یاباشد  یجبس ییرمجموعهز یئتکه ه یگرد هم جمع کند. هنگام یها را حول محور تشکل

خواهد شد. با گرد هم جمع  ترپررنگ ییدانشجو یجدانشگاه باشد، نقش بس یهاتشکل یراز سا تریکنزد یلیخ
ود، اما به  برنامه یگردر د یافزائ مانند هم یاهداف بلند مدت توانیم یئتعلم ه یرها زشدن تشکل ها را دنبال 
 یشانها و اعضااست که تشکل ینا شودیحاصل م یمذهب یها شدن تشکل جمع ینکه از ا اییجهنت ینهر حال اول

ها شکلها، افراد و تبهرت رفاقت یریگخواهد شد و با شکل تریکها نزدآن یانو رفاقت م دهآشنا ش یکدیگربهرت با 
هنگ با  توانندیم   کنند. یتناسب در دانشگاه فعالم یزیرو با برنامه یکدیگربه صورت ه
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مراه ه یکدیگرها با تشکل یهاکه بچه یمشرتک اشاره کرد. هنگام یاتبه عمل توانیامر م ینا یگرمحاسن د از
 هاییتها و حرکات مشرتک در دانشگاه استفاده کرده،  فعالبرنامه یروابط در جهت اجرا یناز ا توانندیشوند م

در سطح دانشگاه را به طور  ییو اجرا تواییمح هاییتفعال یاکنند  یفک تعررا به صورت مشرت  یبعد یستاد
  خود انجام داد. یانکار م یممشرتک و با تقس

ا ینبه ا یدبا یرابطه با نهاد رهرب  در عنوان هدر دانشگاه ب یمقام معظم رهرب  یندگینکته توجه داشت که نهاد 
ها باشد. دور هم جمع شدن تشکل یبرا یمحور  تواندینهاد ملذا  کند،ینقش م یفایدانشگاه ا یهاپدر تشکل
ا ینعالوه بر ا ر ها را هم بتشکل ییمحتوا یهو تغذ یمعنو  ایتنقش هد ی،مقام معظم رهرب  یندگیمسئله نهاد 

ا توانیم گونهینا ی کشد،دوش م  ئتیچون ه یتیدر رابطه با فعال یمقام معظم رهرب  یندگیگفت نقش نهاد 
ا یدر امر اجرا هم م ی،. عالوه بر موارد ذکرشده و نقش مشورتیابدیم یتهما یاربس مقام  یندگیتوان از نهاد 

انان و مداحان  دمانن یمعظم رهرب  انجام بهرت کارها بهره  یبرا یافزار امکانات سخت یریکارگبه یادعوت از سخ
  برد.

  يئتكار خود ه يمكات ناظر به تقسن 
 یمنسجم، کادر با دغدغه و اجرا یزیرخالقانه، برنامه یپرداز  یدههمراه با ا ییانشجوبه شکل د یئته یبرگزار 

ه، افراد باتجرب یتبرخوردار است. عالوه بر فعال ییسزاب یتاز اهم یئتدر ه ییاست. نقش کادر اجرا یفیتباک
، از و باتجربه یمیقد یروهایعالوه بر ن یئته رکاد یدهشکل یفکر کرد. برا یخوب هم به یروسازین یبرا یدبا

مراسم،  یفیتک با یاستفاده کرد تا عالوه بر اجرا توان یم یزها نتشکل یرو سا یجتر بستجربهو کم یینیافراد سال پا
  انجام شود. یزن تریمیقد یروهاین یبرا یگزینیو جا یدجد یروین یتترب

 یشرتب یزن یئته های یتفعال یها، اثرگذار  آن یتبهرت است به چند نکته توجه کرد که با رعا یروهاانتخاب ن در
  :شود یم

ود سبب نش یئته یانتخاب شوند که انجام کارها یدبا یاست، لذا افراد یادو ز ینسنگ یئته ییاجرا یکارها  
انند و ارزش مسئول یجشانبس یتو مسئول یدرس هاییتتا از انجام فعال   د.را بفهمن یئتداش در ه یتباز

 یدافراد با یناباعبدالله(ع) در دانشگاه هستند. ا ینو خادم هایاللهاد بچه حزب یئت،ه ینکادر و مسئول    
ام رفتار و حرکات و حت اهم را ب یرتنوع پوشش خود در دانشگاه بوده و مراقبت از صورت و س یهمواره مراقب 

 نیکفش ا یخاک رو  یافرد  ینر اشلوا یخط اتو  حتی یا آوردیشخص به زبان م ینکه ا یاداشته باشند. هر کلمه
دوش  به یرا برا هاینبهرت ید. پس باگذاردیاثر م یئتیو ه ینسبت به جمع مذهب یجامعه دانشگاه یدفرد بر د

  انتخاب کرد. یتمسئول ینا یدنکش
 یرها، از ساتشکل یهاعالوه بر بچه توانیم یئته یجمع یو انجام کارها یروهان یدهسازمان یبرا   
  دانشگاه کمک گرفت. یداسات یحت یادانشگاه  یانودانشج
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پرتردد مانند مسجد  یهادر مکان یدمنظور با ینرا اجرا کرد. به ا یننام خادمطرح ثبت توانیکار م ینا برای
رد شود و از هر ف یهته یستیل یدنام باثبت ینام را انجام داد. براکار ثبت یشلوغ یهاسلف در زمان یادانشگاه 

ره   یانانس یرویاست که مسئول ن ینا یبرا یخال یهازمان . گرفیدرا پرس یو  یخال یهاو زمان یمیلاس و اش
 یحفظ ارتباطات بعد یهم برا یمیلحساب کند. گرف ا یچه افراد یرو  تواندیم ییهابداند در چه زمان یئته

  .شودیبه جذب م موارد منجر یارتباطات اگر حفظ شود در بعض ینافراد است. ا ینبا ا
 يرسانو اطالع يغاتتبل ٤
وسرت و پ یقاز طر یا یعنیکرد.  یرسان اطالع توان یم یربیسا یاو  یدانیرا به دو صورت م یئته ۀبرنام یغتبل

 هاییتدر سا یمجاز  یفضا یقاز طر کهینا یاانجام شود  یرسانتراکت و در سطح دانشگاه و اطراف آن اطالع
  کرد. یغاتتبل تاناس یصورت کالن و در سطح شهر و حتبه یصداوس یقاز طر یا یخرب 

 يدرون دانشگاه يدانيم يغاتتبل 
ها وابگاهها و خکه سطح دانشگاه، دانشکده ی شودپوسرت و ب انجام م یلۀدر سطح دانشگاه بوس یغاتتبل ۀعمد

، دو مؤلف ی. در طراحی دهدرا پوشش م  نیلحاظ کرد. همچن یدرا با یقدق یرسان و اطالع یباییز ۀپوسرت و ب
 یهات) در نقاط پرتردد دانشگاه و در زماندسکفیکتر از کوچک (کوچک یهاتراکت با اندازه یتعداد یعتوز

  خواهد بود. یئته یغدر تبل یمؤثر  یارکار بس یزن یهمراه با دعوت کالم یان،دانشگاه یانآن م یشلوغ
. در است یانمراسم به دانشگاه یرساناطالع یامکپ یا یمیلا ارسال ی،درون دانشگاه یغتبل یبرا یگرید روش

ره تلفن یا یمیلا یافتدر یمناسب، برا یداده یگاهصورت نداش پا  یدبا و کارمندان یدو اسات یاندانشجو یهاش
هنگ کرددانشگاه درخواست  ینهاد رهرب  یادانشگاه  یاز معاونت فرهنگ  یارتدر اخرا  یشانهاداده یگاهپا ی،تا با ه

 یهنگه یقاز طر توانینداشتند، م یامکسامانه ارسال انبوه پ یئت،ه یا یجبس یهاها قرار دهند. اگر خود بچهبچه
  ها استفاده کرد.آن یامکیدانشگاه از سامانه پ یمعاونت فرهنگ یا یبا نهاد رهرب 

  يبرون دانشگاه يدانيم يغاتتبل 
در سطح شهر (حداقل در  یدهم داشته باشد با یمخاطب عام و مردمشود که  یزیربرنامه یبه نحو  یئتاگر ه

هنگ توان یمنظور م ینانجام شود. بد یغاتاطراف دانشگاه) تبل ۀمحدود ه ک ییمرتو و نهادها ی،شهردار  یبا ه
هاآن یارشهر در اخت یغاتیتبل یهاپرتابل ها ینصب کرد. در طراح دددر نقاط پرتر  ییهاست، ب ح سط یو چاپ ب

، ب یقبل از انجام مراحل طراح ینهم یمهم است. برا یارها بس استاندارد پرتابل ۀشهر، توجه به انداز   یداو چاپ ب
 یدرا پرس شود یگذاشته م یئته یارنهادها در اخت یگرد یا یکه توسط شهردار  ییها ها و تعداد پرتابل ابعاد پرتابل

، م یغشود. عالوه بر تبل یریارساف جلوگاز  ینشده و همچن یشرتانجام کار ب عتتا هم رس   یوسرتهاپ توان یبا ب
مرتو و  یها یستگاهاطراف دانشگاه مانند مساجد، ا ۀکرده و در نقاط مجاز و پرتردد محدود یطراح یزن یمناسب

ها و پوسرتها با یاتوبوس نصب کرد. در طراح از  یاتبوده و اطالع یلشک ی،سادگ یندر ع یدقت کرد تا طراح یدب
  برنامه مراسم ذکر شوند. یزمراسم در کنار ر یقزمان و مکان دق یلقب
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تراکت با اندازه کوچک  یتعداد یعدارد، توز یادیز یاثرگذار  یبرون دانشگاه یغاتهم که در تبل یگرید کار
 اهداف یانو ب یئته های یتفعال یحبا توض تواند یدر درب منازل است که م یئته یا یجبس یهاتوسط بچه

د دار  یتاهم ینخادم یئت دانشگاه، برایکه حضور افراد در ه دهیم یکار، نشان م ینآن همراه باشد. با ا یرگزار ب
نانحضور م ینۀزم ینی،حس یعزا ینخادم یحبا برخورد صح ینو همچن   .کنیم یم یشرتب یئترا در ه یه

 يبريسا يغاتتبل 
  رد:دنبال ک توانیدو راهکار را م یربیسا یغاتدر حوزه تبل

 جیبس یتدر سا یئته یغانجام تبل ی شود،محدود م یدرون دانشگاه یغاتراهکارها که به تبل یناز ا یکی
  .است یانکارکنان و دانشجو ید،اسات یوندانشگاه، اتوماس یتدر سا یرسانو اطالع یئته یتسا یا ییدانشجو

 یهنگدارد، ه یتر  عام و گسرتده یسانر  انجام شود و اطالع ی تواندم یربیسا یغاتتبل ۀکه در حوز  کار دیگری
 وانی تم ینانجام دهند. همچن یتشانمراسم دانشگاه را در سا یغاست تا در صورت ممکن تبل یخرب  یها یتبا سا

یدانشگاه با صداوس یروابط عموم ۀواسط به  یغاتیبلت یزرت یزیون،انجام شود تا در تلو هنگیشهر ه یااستان  ی
است. در  یمناسب یغتبل یزن یاستان یوراد یقاز طر یئته یآن را پخش کنند. اطالع رسان یخرب  یرنویسز یامراسم 

هنگ ،فراموش کرد که معموالً صداوس یدنبا یبا صداوس یمورد ه ها مادر در استان ب یها به دانشگاه یشرتب ی
هنگ یرو  یبه طور قطع ی توان و ی دهدم هنگ جادیبا آن حساب کرد، اما در صورت ا یه ً با ی،ه  یدحت
 یرأخآماده داشت تا بخاطر ت یصداوس یرساندن به روابط عموم یرا برا یرنویسم ز یا یفیتمناسب و باک یزرت

  به مشکل برنخورد.
 فضاسازي ٥

 ه دانشگاه،کامالً وابسته ب یزا ینباشد. ا یزمت یاما یرنسبت به سا یددانشگاه با یفضا یهمحرم و فاطم یامدر ا
در دانشگاه، عالوه بر اعالم  یمراسم و ... است. اما الزم است توجه کرد که فضاساز  یدانشگاه، محل برگزار  یطرشا

اشد، ب یبه مخاطب عام دانشگاه یمانتقال مفاه یبرا یبسرت مناسب ی تواندحرمت، م یتو تذکر رعا یعزادار  یاما
  رشکت نکنند. یئتدر مراسم ه یدکه شا ینیمخاطب یحت

 ین کار،ا یو برا ی شودجدا  یئتگاه از مراسم ه یچدارد که ه یا یژهو یگاهمحرم، جا یدر فضاساز  یزن هسیاه
 ییادها ی،زن یاهه. همراه با سی شوداستفاده م یزن یو افق یعمود یها یبهاز کت یمشک یعالوه بر پارچه ها

د، و رسبن یه. مثالً چفی کنندم یادآوریرا  یموضوع م،خورده اند که هر کدا یوندبا فرهنگ عاشورا پ یزن یگرید
 فضائل اهل یاکه به ذکر مصائب  ییپارچه نوشته ها یا(ع) در دفاع مقدس هستند ینامام حس یامق ۀدهند نشان

  کنند. ی) اشاره میهم السالم(علیتب
ادها ینکنار ا در شش ماهه،  لباس کودک یر،زره، شمش ی،خال یقمقمه ها یاچون کاله خود، مشک  ییوسائل، 

 نی،یکربال و اشعار آئ یشهدا یاسام یها )، پارچه نوشتهینحرم ۀقب یرو  یها پرچم یهبزرگ (شب یها پرچم یمه،خ
 یشهدا یت نامۀعکس و وص ی خواص،ب یکفوگرافینکاروان کربال، ا یرکربال مانند مس یموضوع ینفوگرافیک هایا

  .ی کندآن کمک م یتجلوه و جذاب یشافزا ،یبه تنوع فضاساز  یثو احاد یاتآ یدفاع مقدس و  تابلو 
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 ،یو در صورت وجود توان و امکانات کاف یرداست کار صورت گ یازن یژهطور وچند مکان به یرو  ی،فضاساز  در
  چند نقطه عبارتند از: ینتر کرد که اکار را گسرتده ی توانم

 هامسجد و نمازخانه 
ايد اي است كه بترين نقطهها محل برگزاري مراسم است، با اولويتمسجد و يا نمازخانه دانشگاه كه در اكثر دانشگاه

به آن پرداخته شود. اين فضا بايد به نحو مناسبي فضاسازي شود. عالوه بر فضاسازي با نمادهايي كه قبالً ذكر شده 
حتي  اسم كهاست، محل برگزاري مراسم، نياز به كار بيشتر در قسمت دكور است. جايگاه دكور به عنوان ويترين مر

شود، نشان دهندة روح هيئت است و در طراحي آن زيبايي، نورپردازي صحيح و در مستند سازي هم ضبط مي
 رساندن پيام هيئت را بايد رعايت كرد.

شود، نياز است تا فضاي مسجد متناسب با با توجه به اينكه مساجد، معموالً بخاطر اقامة نماز، بزرگ ساخته مي
يابند محدود شود. بهتر است انجام اين كار هماهنگ با فضاسازي اناني كه در مراسم حضور ميجمعيت تقريبي مهم

  مسجد بوده و محدود كردن مسجد با نمادهاي سياهه زني انجام شود.
 مزار شهدا 

آن  یبه فضاساز  یدکه با ی استاز نقاط مهم یکیمانند مسجد،  یزدانشگاه (در صورت وجود) ن یمزار شهدا
دانشگاه است.  یمزار شهدا یئت،ه ینقاط دانشگاه به هنگام برگزار  ینتراز پرمخاطب یکیراکه پرداخت، چ

سقف و ستون باشد، محور  ارایآن وابسته است. اگر مزار د یو ساختار  یزیکیف یطمزار شهدا به رشا یفضاساز 
  .یردپذ صورت یفضاساز  یدبا داشته باشد، متناسب با آن یگرید یدو خواهند بود، اما اگر فضا ینا یفضاساز  یاصل

 ادهیها پتوسط بچه یزن یگرید هاییدها یدها اشاره خواهد شد، با به آن یینکه در پا یمرسوم یبر کارها عالوه
 یا هاوارهید یبر رو  یشود. در صورت داش ستون میفزایدمزار شهدا دانشگاه ب یو معنو  یبرص  یباییشود تا بر ز

  بهره جست: ی،متنوع یخالقانه هاییدهاز ا توانیکار م ین. عالوه بر ایردصورت گ یها، فضاساز ستون
  ها نقش بسته است.آن یعاشورا بر رو  یواقعه یشهدا یکه اسام ییهاپارچه یا.  نصب تابلوها ۱
  مزار. ی در محوطه یهو چف یجنگ یهاپالک یابه نام شهداست  ینکه مز ییکردن رسبندها یزان.  آو۲
حرم  یقبه یهاپرچم یهقرمز رنگ (شب یهاپرچم یاو  یمشک یهاقرب شهدا با پرچم یرو .   پوشاندن ۳

  اباعبدالله(ع))
شهدا مسقف باشد و از نقاط مختلف دانشگاه،  ۀشهدا (اگر مقرب  ی سقف مقربه یرو  ی.   نصب پرچم مشک۴

 زیرهنگ دفاع مقدس و عاشورا را نف یوندکار پ ینخواهد داشت، ا یفراوان یرکار تأث ینا ی شود،م یدهسقف د یباال 
  .)ی دهدنشان م یبه خوب

  .یدافزا یفضا م ینا یشرتهر چه ب یباییهوا بر ز یکیدر مزار، هنگام تار ییها.  روشن کردن شمع۵
 صحن دانشگاه 

 یفضاساز  یاست. برا یمسجد و مزار شهدا، مخاطب خاص دارد اما صحن دانشگاه، بسرت عام انجام فضاساز 
  :ی توانآن توجه کرد، اما م یایو جغراف یطرشا یژگی،به و یددانشگاه با
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پرچم (السالم  یکآن  یب برپا کرده و در باال  یا یسطاق به کمک اسپ یکدانشگاه  یدر محل رسدر ورود  
  نصب کرد. یگرد ینبا مضام یااباعبدالله(ع))  یا یکعل

 ایبه کمک پوسرت  یینشان خوشامدگو یک یدامسجد ب یمحل ورود به محوطه یادر محل ورود به دانشگاه    
  در نظر گرفت. گیرندیقرار م یچوب یهپا یکه بر رو  ییتابلوها یاب و استند 

  از جمله: یمختلف یدانشگاه تا محل ورود به مسجد کارها یورود یرمس در
  یرگلدان در دو سمت مس یقرار دادن تعداد   
عاشورا، سخنان  هاییامقرآن، پ یاتو آ یثشامل احاد یئته ییوامحت یمحورها یاعاشورا  یام هایانتقال پ  

  و پالکارد. یچوب یهبه کمک ب و استند، تابلو، پا یراز شهدا و ...  در مس یامام و آقا، جمالت
ا دانشگاه ت یورود یانم یراز مس یبخش یا یرام مس یمهخ ینکه ا یبزرگ به نحو  ییمهخ یکبرپا کردن     
شده (ساخته یگلکاه یوارهاید یا یاهس یبا پارچه توانیرا م یمهخ ینا یداخل هاییوارهرا بپوشاند. دمسجد  یورود

داده  حیتوض یام کارها توانیم یمهخ ین. در داخل ادشده) پوشان یدهگل کشکاه یهال یکآن  یکه رو  یونولیتاز 
رد. ک یینو رسبند و پالک و ... تز یهرا با چف یمهخ یداخل یفضا توانیها مقبل را انجام داد و عالوه بر آن یشده

  .شیدبخ اییژهو یجلوه یمهداخل خ یبه کل فضا یبا نورپرداز  توانیشده م یحترش یعالوه بر کارها یمهدر داخل خ
 دانشكده ها و خوابگاه ها 

كه در دانشگاه يك هيئت ها و اينها بسته به شرايط دانشگاهها و خوابگاهميزان و كيفيت فضاسازي در دانشكده
اصلي وجود دارد يا خير، متفاوت است. اگر در يك دانشگاه، يك هيئت بزرگ در مسجد يا حسينيه برگزار شود 

يك هيئت بزرگ و متمركز در مسجد يا نمازخانه  شود. ولي چنانچهتر ميرنگها كممعموالً فضاسازي در دانشكده
 ها از اهميت بسزايي برخوردار خواهد شد.دانشگاه وجود نداشته باشد، فضاسازي دانشكده

ي اصلي به همراه نمازخانه با استفاده از نمادهاي فضاسازي، ها بهتر است البي و محوطهها و خوابگاهدر دانشكده 
توان فضاي فكري و معنوي به مخاطبين تزريق كرد تا اري صورت پذيرد، با اين كار ميتغييرات متناسب با ايام عزاد

  از اين مسير بتوان بر ذهن بيننده اثر گذاشت.
هايشان نيز توان به فضاسازي روي درهاي ساختمانهاي زياد در اين دو فضا، مي عالوه بر اين كار، بخاطر وجود اتاق

توان با اين كار، محتواهاي دهند و هم ميمام فضاي دانشكده و خوابگاه را پوشش ميريزي كرد، اين كار هم تبرنامه
  متفاوتي را به افراد منتقل كرد.

توان حداقل كار در فضاسازي در نظر گرفت و كامالً بسته به شرايط ها، اين سطح را ميها و خوابگاهبراي دانشكده
ها و يك هيئت اصلي وجود ندارد، آنگاه بايد فضاسازي خوابگاه تغيير است. اگر در مسجد دانشگاهدانشگاه قابل

  تري كار شود.هاي گستردهتر و با المانها جديدانشكده
ها را نيز در نظر گرفت، به صورتي كه فضاسازي در طول زمان انجام شود و توان پويايي طرحدر انجام فضاسازي مي

م داد و تا آخر ايام عزاداري، تغييري در فضا ايجاد نشود. عدم ايجاد طور نباشد كه يك روز تمام كارها را انجااين
  تغيير باعث تكراري شدن فضاسازي مي شد.
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ها اشاره شده است، با استفاده از وسايل بوده اما يك راه ديگر در فضاسازي وجود هايي كه تا اآلن به آنفضاسازي
هاي مرتبط در ايام قبل از محرم در نمازخانة پخش كليپدارد و آن هم انجام كارهايي از قبيل، پخش شله زرد، 

  ها و ... است.خوابگاه
 نحوه اجراي مراسم ٦

 یو کارها کنندیرشکت م یاستفاده از برنامه اصل یبرا ینعمده مخاطب یه،چون محرم و فاطم ییهادر مراسم
 ۀرنام. بگیردیقرار م یبرنامه اصل یهدر سا یو ... همگ یفرهنگ یهاغرفه ها،یشگاها یه،چون نرش یگرد یفرهنگ

ان یک یاصل هر چه پربارتر کردن  یاست و برا یو مداح یاسکلت ثابت دارد که متشکل از قرائت قرآن و سخ
  ها افزود.به اصل برنامه یزو ... را ن یآموزش ی،انقالب ای،یشهاند یهاجنبه یدمراسم با

  برنامه هاي عام هيئت 
 برنامه های عام هیئت

 عاشورا يارتئت زقرا 
دست بايد زيارت يا دعايي متناسب با آن مراسم قرائت كرد، مثالً در محرم بهتر است زيارت هاي ازايندر مناسبت

عاشورا، يا در فاطميه زيارت حضرت زهرا (سالم اهللا عليها) خوانده شود. بهترين زمان براي قرائت زيارت عاشورا، 
 آن يا پس از قرائت قرآن يعني قبل از سخنراني است.ابتداي مراسم يعني قبل از قرائت قر

موزش توان در روال اجراي مراسم انجام داد شامل روايتگري، پخش كليپ، آموزش احكام، آكارهاي ديگري كه مي
  قرآن، تفسير قرآن و ... است.

 قرآن يرآموزش و تفس 
 یقسمت در ابتدا ینا یدد لذا باهستند که مخاطب عام ندارن ییهاقرآن جزو مقوله یرآموزش قرآن و تفس

 یبرتها به تو ... باشد و بعد از آن یرمراسم قرائت قرآن و آموزش قرآن و تفس یمثالً در ابتدا یرندها قرار گمراسم
ان یارتقرائت ز   باشد. یعاشورا و سخ

 آموزش احكام 
ان در  یاست و هنگام یرگآموزش احکام جزو مباحث همه معموالً مباحث  ید،کام بگواح ی،اجلسه یککه سخ

ان احکام  یک یادر صورت امکان  یدباشد. لذا با تواندیحضار م سومیکشده مبتالبه حداقل طرح ت گو دعو سخ
ان نان ارائه کند. اگ یدرسش را برا یاصل یشود تا قبل از سخ استاد احکام وجود نداشت،  یکامکان دعوت از  رمه

ان اصل یدبا هنگ ش یبا سخ ان یود تا در ابتداه   از زمان را به آموزش احکام اختصاص دهد. یزانیم ی،زمان سخ
 روايتگري 

 یامر کاف یناست. هم یئته یانقالب ییهروح یکنندهیتها، تقوجنگ و جبهه در مراسم یاز فضا یتگریروا
نان مراسم اندک کار  تیتا اهم یابند یگاهآ  یاندک یکنون یطجبهه و جنگ بشنوند و از رشا یاز فضا یاست تا مه

ا یکه بود، جنگ ی((جنگ یدر فضا ان یدر زمان یدبا یتگری. روایندکه هست)) را درک  مراسم  یاصل یقبل از سخ
 ینز او برو  یها دعوت شوند که عالوه برداش اطالعات کافمراسم ینرشکت در ا یبرا هایییباشد. بهرت است راو 

 ینونک یطزمان جنگ را با رشا یطرشا یخوببتوانند به کهیناشته باشند و هم ارا د یاحساس یانمهم، هم توان ب
  .یندا یمجنگ را ترس یندهند و امتداد ا یقتطب

 پخش كليپ 
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است. در صورت  یپپخش کل یردمراسم قرار گ ییاجرا یهاجزو برنامه تواندیم یئته یککه در  یگریکار د
 هایپکل ینانجام شود. ا ینمراسم، کار تدو یامتر از رشوع اقبل یمدت یدبا مراسم، ییدر روال اجرا یپقرار گرف کل

 ،یگر  یانقالب پذیری،یتو وال یتو انتظار، وال یتمهدو ی،چون عاشورا و امام شناس یموضوعات یحاو  توانندیم
ساخت  یالزم برا یمحتوا یددر ابتدا با یپ،کل یکه هست و ... باشد. پس از انتخاب محور اصل یجنگ که بود یجنگ

جنگ و جبهه،  یموجود از فضا یاز سخنان امام و آقا، مستندها توانیم یپساخت کل یشود. برا یآور جمع یپکل
ً ح یدبا یپکل یساز و آماده یناست که پس از تدو یندقت شود ا یدکه با یاو ... استفاده کرد. نکته هایلمف ت

  وجود نداشته باشد. یرر قسمت صوت و تصود یمشکل یپ،پخش کل یچک شود که برا باریک
 مداح و سخنران 

تر از ايام مراسم براي هماهنگي اقدام شود. همچنين بايد موضوعاتي براي دعوت از سخنرانان مطرح بايد خيلي قبل
(مثالً بيداري اسالمي، زندگي جهادي، امام شناسي، ...) را كه قصد داريم در جلسات هيئت مطرح شود را هر چه 

هاي خويش را تنظيم نمايد. بايد گفت كه طرح موضوعات دتر با سخنران در ميان گذاشته شود تا بتواند صحبتزو
ي كار حال در صورت امكان اگر اين كار انجام شود، نتيجهمدنظر براي سخنرانان مطرح دشوار است ولي بااين

 هايشان راشود، موضوعات صحبتاه دعوت ميتر خواهد بود. البته معموالً سخنرانان براي صحبت در دانشگمطلوب
 كنند كه متناسب با فضاي دانشگاه و مورد نياز دانشگاهيان باشد.طوري تنظيم مي

شود بايد در نظر داشت كه بهتر است مداح، جوان بوده و در رابطه با فردي كه براي مداحي در مراسم دعوت مي
ا تواند بداح دانشجو با فضاي دانشگاهي آشناست و بهتر ميترجيحاً در صورت امكان دانشجو باشد چراكه يك م

ها يك مداح دانشجو معموًال براي مراسم دلسوزتر است و به لحاظ جمع دانشگاهي ارتباط برقرار كند. عالوه بر اين
نا بر ب شود. اگر هممالي هم اگر بخواهد مبلغي را دريافت كند، با مقدار خيلي كمتر به نسبت ساير مداحان راضي مي

دعوت از يك مداح مطرح گذاشته شد بايد خيلي زود براي دعوت اقدام شود. بايد رعايت شود تا اشعاري كه مداح 
  خواند به لحاظ محتوايي و معنايي مشكل خاصي نداشته باشد.در مراسم مي

 يئته يجانب يفرهنگ يكارها ٧
ارها، دست از ک ینگسرتده است. ا یارهستند، بسقابل انجام  یهمحرم و فاطم یامکه در ا یفرهنگ یکارها یدامنه

مخاطب خاص دارند مثالً قرش  یادارند و دسته یاز کارها مخاطب عام مردم یدارند. بعض یمتفاوت ینمخاطب
 کهیدارند درحال یسخت و طوالن یلیخ ییاجرا راینداز کارها ف یادسته یگرطالب و ... . از منظر د ید،دانشجو، اسات

 یلک یانجام داد به چند دسته توانیکه م ییدر کل، کارها ی. ولبرندی یادیز یانرژ  یی،لحاظ اجرابه  یادسته
  :شوندیم یمتقس یلذ

 نشريه 
نان توز ینکرد و در ب یهته اییهنرش توانیم یه،محرم و فاطم یعزا یامدر ا  یحظاتمال  یتکار رعا ینود. ا یعمه

  :طلبدیرا م
عاشورا، امام  یامعاشورا، اهداف ق یها کار شود شامل رشح واقعهآن یرو  یدبا یاترشن ینکه در ا موضوعاتی

کشور  یکنون یطارش  ییناباعبدالله، تب یامبا زمان ق یکنون یطرشا یقو تطب ییناصل انتظار، تب ی،شناس یول ی،شناس
ع یو فرهنگ یاسیمسائل س یرامونپ یو روشنگر   ییاههر روز مطالب و گزارش توانیم ین. همچناستو...  یو اجت

  ارائه کرد. یهرا در نرش یئته ییموضوعات مرتبط با محور محتوا یااز مراسم شب قبل و 
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وچک ک یهکه اگر نرش یلدل ینباشد، به ا تریغن یشانحال محتوا ینتر و در عحجمکم یاتنرش ینبهرت است ا 
 یکت صور به یه. بهرت است که نرشماندی تفادهاسیو ب شودیحجم باشد، قطعاً توسط مخاطبش خوانده مو کم

به تعداد مناسب چاپ شود تا تعداد  یهنرش بایدشود.  یهپشت و رو ته ۳برگ آ  یک یتاً نها یاپشت و رو و  ۴برگ آ 
  اند و سبب ارساف کاغذ نشود. یباق یاضاف

 یداب شودیارائه م ییهاگزارش یا از مراسم روز قبل مطالب و یه،است که اگر در نرش ینکته رضور  ینبه ا توجه
ام مراسم، کار نرش ن زمان ا   رشوع شود. یهاز ه

 غرفه ها 
و  بحث یها: غرفهشوندیم یمتقس یکل یعزا برپا کرد به دو دسته یامدر ا توانیکه م ییهادر مجموع غرفه

  پرداخت. یمها خواهآنبه هر کدام از  یلکه به تفص یارائه و فروش محصوالت فرهنگ یهاگفتگو و غرفه
 غرفه هاي مباحثه 

به  یازغرفه ن ین. اگیردیانجام م یها بحث و گفتگو راجع به موضوعات مختلف اما مشخصغرفه یندر ا
. بهرت است که یردقرار گ یصندل یبه همراه تعداد یزگردم یغرفه تعداد یندر ا یدندارد. با یخاص یفضاساز 

نان مراسم به  حطر  یشود. برا یس، مقاله و... . فضاساز غرفه به کمک پوسرت، عک هاییوارهد مباحث و جذب مه
 ییپاسخگو ایغرفه محل بحث و گفتگو و  ینشود تا همه بدانند که ا یهته یهب اطالع یاتابلو  یک یدسمت غرفه با

ها یاپالکاردها  یدبا ینبه سؤاالت است. همچن در غرفه  ها موضوعات مورد بحثآن یشود که رو  یهته ییب
  نصب شوند. سبیشده باشد و در محل منانوشته

 يارائه و فروش محصوالت فرهنگ يهاغرفه 
نان ب یشرتنو استفاده کرد تا به جلب هر چه ب هاییدهاز ا یدغرفه با ینا یفضاساز  یبرا دقت  یدا. بینجامدمه

  .یردپذصورت  یمحصوالت باظرافت خاص ینششود و چ یغرفه خوب نورپرداز  ینشود تا ا
چادر، شال،  یان،آقا یبرا یمشک یراهنو پ رشت یها ارائه کرد شامل تغرفه یندر ا توانیکه م یمحصوالت 
ان یمذهب هایدییعزا، س یهابانوان، شال عزا، پرچم یبرا یمشک یرورس  ، هاتابلوها، عکس ی،و مداح یشامل سخ

هت بوده و مناسب ج یغن ییکه به لحاظ محتوا ییهاکتاب یئت،ه ییمرتبط با محور محتوا یا یمذهب یپوسرتها
 امام و یهادفاع مقدس، صحبت یاسی،س یی،عاشورا یهستند با محتواها یدانشگاه یمراسم و فضا ینعرضه در ا

  .شودیآقا و بزرگان و ... م
انند م یاسالم یرانیا یهاکه منقش به طرح یچون دفاتر  یمحصوالت توانیعالوه بر محصوالت فوق م همچنین
مورد عالقه کودکان و... را هم در کنار  یرانیا یکارتون هاییتشخص یخی،و تار یمذهب هاییتشهدا، شخص

ود. ا  یرانیا یفرهنگ اسالم یجترو یزداخل و ن یدتول یاز کاالها یتح یدر راستا تواندیکار م ینمحصوالت ارائه 
  مؤثر باشد. یاربس

جزوات، کتب و  یات،مانند نرش یغرفه محصوالت و دستاوردها ینر اد توانیبر موارد ذکرشده م عالوه
  را هم به عرضه کرد. یجو... بس یعلم یدستاوردها
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 كودك و نوجوانان يئته 
 خود یراحت ینو همچن ینشانوالد یالخ یکه کم سن و سال هستند به جهت آسودگ یکودکان یبرا توانیم

 یعزا یهاو... کرد و هم مراسم یو نقاش یآنجا هم مشغول باز ها را در مهدکودک درست کرد و آن یککودکان 
ود. یشانمناسب سن آنها برا   برگزار 

ود با ا یبترت ینبه هم توانینوجوانان هم م برای ناسب مت یهابرنامه یدبا یباز  یتفاوت که به جا ینعمل 
رگزار مناسب ب زنیینهمراسم س یاو  یها تعزهآن یبرا توانیمثال م یها در نظر گرفته شود. براآن یبا سن شان برا

  کرد.
 یداکارت ب ینصورت گردن بند به گردن کودکان انداخته شود. در اشده و به یهته یدقت شود که کارت یدبا 

اس والد یچون نام و نام خانوادگ یاطالعات ره   یافترد ینها از والدگرف آن یلشان به هنگام تحو ینکودک و ش
ود. ینبتوان با والد یآمدن کار  یشپ یاصورت وجود مشکل  شود تا در   کودکان ارتباط برقرار 

 یانم مراسم ینشود و در ح یهشکالت ته یاو  یخوراک یاست که بهرت است مقدار  ینا یگرتوجه دقابل ینکته 
  شود. یعکودکان توز

 يعزادار يهادسته 
مرسوم بوده است، به  یمقد یها(ع) از زمان یتبامر اهل یایشعائر و اح یمکه در تعظ ییاز کارها یکی

 ییبرپا یدر راستا یکار جزو حرکات جمع ینو با گذشت زمان همچنان ا باشد؛یم یعزادار  یهادسته یانداز راه
  .آیدی(ع) به حساب م یدالشهداس یعزا

  مالي ٨
از کارها  یرس  یکدنبال کرد.  یطور مواز را همزمان باهم و به ییراهکارها یدبا یئته یمنابع مال ینتأم یبرا

  .شودیاز دانشگاه م یرونهم مربوط به ب یاو دسته باشدیمنحرص به درون دانشگاه م
 نمود يگيريپ توانيكه در خود دانشگاه م ييراهكارها 

نذورات شامل پول، مواد  ینروال معمول است. ا یک هایئتدر ه یمردم یهاجمع کردن نذورات و کمک
  است. یگرید یزچهر  یاو  ییغذا

 دیاخذ بودجه از دانشگاه با یخود دانشگاه است. برا یئت،بودجه ه یافتراهکارها و منابع جهت در ینبهرت از
هنگ  یها درخواست کمک مالدانشگاه انجام شود و از آن یو نهاد رهرب  یبا معاونت فرهنگ یو مراحل ادار  یه

 یار شود تا مقد یزنیدانشگاه را یفرهنگ معاون ینو همچن یرهرب با مسئول نهاد  یدبشود. عالوه بر ارسال نامه با
 یهاراه در دانشگاه یناز ا یافتیمبلغ در یزان. میابداختصاص  یئته هایینهدانشگاه به هز یفرهنگ یاز بودجه

  دانشگاه است. یطمختلف، باهم تفاوت دارد و وابسته به رشا
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 ۀنام وتدع توان یکار م ینا یدانشگاه است. برا یداز اسات گیرییدنبال شود، پ یدکه در دانشگاه با یگریکار د 
 یشانداده و از ا یلدانشگاه آماده کرده، به دفاترشان تحو یدام اسات یرا برا یکمک مال ۀو نام یئتمراسم ه

کمک  تیافدر یگیریآشناست، کار پ یدکه با اسات جویاناز دانش یکی ی،اکرد. بهرت است که در هر دانشکده یگیریپ
  را انجام دهد. یمال

 ست ییاز کارها یکهم،  یانهمسو، عقبه و آشنا یهاتشکل یئت،ه یج،فعال در بس یهاکمک از بچه دریافت
  توان انجام داد. یام ها ینههز یآور  جمع یکه برا

 یئتمستمر به ه یکه حارض به کمک مال یمتشکل از افراد یستینحو عمل کرد که ل ینبه ا یدکار با ینا برای
متعهد  دیکار هر نفر با ینا یماهانه حارض شود. برا یا یدو هفتگ یا یهفتگ یدرسرس هاییخبه همراه تار باشندیم

ا یئتکمک به ه عنوانبهرا  یمناسب مبلغ ثابت یصورت مستمر با فواصل زمانشود که به  یندر ا .یدپرداخت 
 دیزمان پرداخت کمک، با یدنو با فرارس پردازدیرا م یدر مقابل اسم هر فرد مشخص شود که چه مبلغ یدبا یستل

  پرداخت آن شخص زده شود. ییدعالمت تأ یستدر ل
ام یافتدر یبرا شدهیینبهرت است که زمان تع  و همزمان لحاظ شود تا در  یکسانصورت افراد به یوجه از 

  شود. ییجورصفه یوقت و انرژ 
 شونديم ييگيراز دانشگاه پ يرونكه در ب ييراهكارها 

شود  یههت یستیکه دارند، رشوع کرد. بهرت است ل یو ارتباطات هاینکها، لخود بچه یاناز آشنا یدکار با ینا یبرا
اس آن یتشانمحل فعال یاافراد همراه با سمت  یو در آن اسام ره   یها درج شود. حال مسئول مالبه همراه ش

  انجام دهد. یدبا یستل ینخود را بر طبق ا یگیریپ یئت،ه
چون  ییهااز ارگان توانیم کنند،یم یمعرف یو بان یرها تحت عنوان خکه خود بچه یبر افراد عالوه

هسپاه استان ها،یاستاندار  ها،یها، فرماندار وزارتخانه ها،یشهردار  جمعه، سازمان اوقاف، خود  یها، دفاتر ا
انان و... ن زارش از گ یکصورت به یطرح مکتوب یدبا هانسازما دستنیکمک گرف ازا یکمک گرفت. برا یزسخ

 هاییگیریبعد، پ یها برسد. در مرحلهجهت درخواست به دست آن ینامه رسم یکارائه شود و  یئتعملکرد ه
ن نامه یدالزم با   ها انجام شود.بر طبق ه

بود و  گیریپ یاربس یدبرسد، با یمطلوب یجهبه نت یرمس ینا کهینا یاست که برا ینکته رضور  ینتوجه به ا 
  مداومت به خرج داد.

 پشتيباني ٩
است  یها رضور آن یتپرداخت که رعا یمو تدارکات خواه یبانیپشت یرامونپ یبه ذکر نکات و توجهات ینجادر ا
  مؤثر است. یئته ییشدن عملکرد اجرا ینهو در به

  تداركات 
ً از مح یدبا یدهادر انجام خر  نیترمناسب یفیت،شوند که به نسبت ک یداریخر یلدقت کرد تا کاالها حت

ً از فروشنده، فاکتور همراه با کد مل یدبا یدیرا داشته باشند. در هر خر یمتق   کرد. تیافدر یو کد اقتصاد یحت
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هنگ شود تا احمل برای  یهاوانت یا هایلکار به کمک اتومب ینونقل اجناس بهرت است با خود دانشگاه ه
 نهیممکن است که نتوانند فاکتور هز یناست و عالوه بر ا یادز یاربس هایهکرا ینهام شود چراکه هزدانشگاه انج

  بدهند. یلتحو
 پذيرائي 

نان  یصلوات یستگاها یک توانیها ممراسم یندر ا یراییدر رابطه با پذ به راه انداخت تا در آنجا هم از مه
ها ممکن از آن یبعض یخودصورت خودبهبه یاباناز عابران خ ییرایشود. با پذ یراییمراسم و هم از عابران پذ

کل ش یئته یکه در مقابل محل برگزار  شلوغی ینهم یتاست جذب مراسم شوند و در مراسم رشکت کنند. در نها
 یلواتص هاییستگاهو در پرشورتر برگزار شدن مراسم اثرگذار خواهد بود. در ا شودیم یتسبب جذب جمع گیرد،یم
. استفاده کرد یراییپذ یآش و ... برا یرایی،پذ هاییکرشبت، خرما، ک یر،ش ی،مانند چا یاز اقالم متنوع وانتیم

ر چه د کهینمراسم به لحاظ ا یزمان برگزار  ینبه نوع و مناسبت مراسم و همچن یدبا یراییپذ نوعانتخاب  یبرا
  .دقت کرد شود،یاز سال برگزار م یچه فصل یااز روز و  یساعات

خواهران و برادران در نظر  یبرا ییمجزا یصلوات یها یستگاهاست که بهرت است که ا ینکته رضور  ینا ذکر
  شود. یریاختالط جلوگ یجادگرفته شود تا از ا

رش  یبه نحو  یدکه در مراسم برنامه اطعام وجود دارد، با اگر نان مراسم به همراه کادر فعال ش تعداد مه
ر ت یکنشود. مثالً به کمک  یجادا یهمه نفرات مشکل یبرا یا به تعداد کافغذ یهته یشود تا برا عداد صلوات ش

رش شود و نهانفرات برادران و خواهران به ئول به مس یخاص یتعداد نفرات با نظم زمان مجموع یتاً صورت مجزا ش
  دقت شود. یاز،غذا به تعداد موردن یهآشپزخانه گزارش شود تا در ته

 عیمراسم حضور دارند. اگر توز یاناست که تا پا یبا افراد یتدقت شود که اولو یدغذا با یعبا توزدر رابطه  
ل نرس یغذا زمان نان تا پا یدنآغاز شود که احت ام مه به  یغذا را اندک یعتوز یدبرنامه وجود دارد، با یانغذا به 

نان خصوصاً افراد یقتعو ام مه   مراسم حضور دارند، برسد. نیاتا پا که یانداخت تا به 
 آشپزخانه 

 یغذا بر عهده یهمربوط به ته یاطعام وجود داشته باشد و انجام کارها یها اگر برنامهدانشگاه هاییئتدر ه
ود. یانسان یروین ینتأم یرامونپ یبه نکات یدها باشد، باخود بچه   کار، توجه 

ً  یژهتوجه و نکته یکبه  یددر ابتدا با   یهاو تشکل یجبس یهاشود که بچه یزیربرنامه ی طور داشت، حت
ا فض ینساعت کمک کنند. چراکه حضور در ا یک یاگر شده برا یشوند و حت یلآشپزخانه دخ یدر کارها یارزش

استفاده کرد.  یدجد یها یروها و ورودیجذب ن یفضا برا یناز ا توانیدارد و م یخوب یارها اثرات بسبچه یرو 
اقت رف یجاددر ا توانیم یئتها در آشپزخانه هجهت حضور بچه یالتیتشک یحصح یزیربرنامه یکلذا به کمک 

ود. یالتتشک یروجذب ن یرو  یبعد یها گام برداشت و در مرحلهبچه یانو بهرت م یشرتب   رکز 
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و  انیانشگاهد یرکمک گرف از سا یمناسب برا یبه آن توجه شود انتخاب راهکارها یدکه با یگرید ینکته 
رح ط ینا یاجرا یرا در دانشگاه اجرا کرد. برا یننام خادمطرح ثبت توانیونه م یاست. برا یشرتب یرویجذب ن

قبل و بعد از  یعنیها آن یدر زمان شلوغ هادهدانشک یهاازخانه یاچون مسجد دانشگاه و  ییهادر مکان یدبا
ر  یشود که در آن اسام یهته یستیل یدنام باثبت یرانام را انجام داد. باز کار ثبت یاقامه ه افراد به همراه ش
ام ثبت یادداشتبه کار اختصاص دهند  توانندیکه م یآزاد یهاو وقت یشانهااس  ینا یدنام باشود. پس از ا

خص نام مشبتث یستکه افراد در ل ییهاو بر اساس زمان یردقرار گ یئته یانسان یرومسئول ن یارست در اختیل
هنگ یازموردن یرویبا توجه به تعداد ن یزاند و نکرده   .در آشپزخانه انجام شود ینجهت حضور خادم یآشپزخانه ه

دانشگاه است، بهرت است که  یارغذا در اخت یهکار آشپزخانه و ته یبرنامه اطعام وجود دارد ول یئتکه در ه اگر
هنگ شود تا بچه از روزها خودشان به آشپزخانه بروند و  یکیدر  یجمعت دستهصور به یئتو ه یجبس یهاه

 ینرتبه یالتیو تشک یکار جمع ین کار، از فضایبودن در ثواب ا یلمربوطه را انجام دهند تا عالوه بر دخ یکارها
 شود. یتها هم تقوبچه یانو رفاقت م یرداستفاده صورت پذ


