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 « بسم رب الشهدا »

 ی مدافع حرمشهدای یادواره

 * شهریور( 13شنبه، چهار) به مناسبت عید غدیرهای شهدای لشگر فاطمیون دیدار اعضای بسیج دانشکده با خانواده ی اصلی:پیش از برنامه *

 محرم( 32) ماهآبان 4 تاریخ برگزاری مراسم: -

 فرهنگی( -تبیین علل و کیفیت حضور ایران در منطقه )سیاسی رویکرد برنامه: -

 شود.()با مشورت با سخنران محترم و با در نظر گرفتن زمان برنامه، به یک یا چند محور پرداخته می محورهای محتوایی: -

 . آشنایی با وقایع سوریه1

 . چرایی حضور ایران3

 های تکفیری. گروه2

 المللی ای و بینهای منطقه. قدرت4

 سخنران نظامی. مدعوین                     1 در همین راستا، دعوت از:

 (رضا سراج/ سعد ا... زارعی/ مهدی محمدیتحلیلگر مسائل منطقه )                       

 (محمدحسین جعفریان/ سهیل کریمیخبرنگار )                    

 ...(، شیخ االسالمی، سیار، صرافان. شعرا )3

 (عزیز، مرتضی کریمی و علی یزدانیشهدای  ی محترمی محترم ایثارگران )خانواده. خانواده2
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 –پیش از مراسم  -

 غدیرتهیه گزارش از دیدار عید  -    

 شعر، دلنوشته، دستخط با محورهای:( مهر 33) تهیه و توزیع فراخوان -    

 شهدای مدافع حرم                   

 مدافعان مرزهای اعتقادی                   

 حضرت زینب و دفاع از حریم آل ا...                   

 کل یوم عاشورا، کل ارض کربال                   

                   ... 

 مهرماه 31مهلت ارسال آثار:  -    

 مهرماه 32-33داوری آثار:  -    

 تبلیغات مراسم شامل نصب استند، توزیع مجدد پوستر و مطالب مربوطه در کانال، اینستاگرام و وبالگ بسیج -    

 جمعبندی محتوای برنامه و هماهنگی با برگزیدگان فراخوان جهت حضور در مراسم -    
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 -های مربوط به روز مراسم هماهنگی -

 دعوت از مجری  -    

 )هماهنگی با مسجد یا نهاد دانشگاه( قرآن دعوت از قاری -    

 رئیس دانشکدهافتتاحیه مراسم با سخنرانی  -    

 تشکیل و فعالیت کارگروه فضاسازی جهت: -    

 مجموعه پوستر خط سرخمایشگاه ن 

 برگزاری نمایشگاه عکس و خاطره از شهدای مدافع مرتبط با برنامه*** 

 ی فراخواننمایش آثار برگزیده 

 های مربوطه )بسم اهلل، سرود ملی، نماهنگ و...(تهیه و تدوین کلیپ -    

بصری جهت پخش صوت و تصویر و ترجیحاً  -اخذ مجوزهای الزم، رزرو تاالر رازی، هماهنگی با حراست، هماهنگی با واحد سمعی -    

 فیلمبرداری مراسم

 د برای مجری و میهمانانی هدیه و یادبوتهیه -    

 تهیه یادگاری برای شرکت کنندگان -    

 تدارک پذیرایی -    
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 -ها ترتیب برنامه -

 (’5) قرائت قرآن + کلیپ بسم اهلل -    

 (’3+ کلیپ ) پخش سرود ملی -    

 (’11-5) سخنرانی افتتاحیه -    

 (’6) کلیپ -    

 (’15)شعرخوانی آقای صرافان  -    

 (’5) کلیپ -    

 (’31) توسط مسئول محترم نهاد رهبری تفسیر قرآن -    

 (’21) سخنرانی اصلی + پرسش و پاسخ -    

 (’31) ی شهدا(بخش خاطرات )خانواده -    

 (’21) شعرخوانی شعرا -    

 (’15) قرائت آثار منتخب فراخوان و اهدای جوایز -    

 بعد از ظهر 01:5الی  1بینی شده برای برگزاری مراسم: زمان پیش حد اکثر             (’11) + اختتامیه مداحی -    
  


