
 8931در سال  خلاصه گزارش عملکرد اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی
 

 وزش و پژوهش آم

 صدرا یعلوم و معارف اسلام ها¬رستانیدب یو امور جار یفرهنگ تیاز فعال تیحما-

 الیر 000.666.666: یاستان اعتبارات

  الیر 006.666.666: یابلاغ اعتبارات

 استان یبه مدارس علوم و معارف اسلام یمشاور مذهب اعزام

 ال به مرکزو ارس غیتبل ارانیو احصاء مشخصات کامل هم ییشناسا-

 -احکلام-یخانواده، سلامت و طب اسللام ،یاسلام یدر موضوعات سبک زندگ یبوم دیاسات ییشناسا-
 حجاب و عفاف و ...  و ارسال رزومه بزرگواران به مرکز

  یاول دوره مقدمات ی¬بسته غیتبل ارانیآموزش هم ی¬دوره یبرگزار-

 0زرگلر بله ملدت  یو آقا یعیحجت الاسلام رف دیو کسب مهارت ارتباط موثر با حضور اسات یحول اجتماعطرح امامت و طرح ت نییدوره با دو سر فصل تب نیا    
 برگزار شد.  یساعت استان
 امور مساجد

لیت وعده اقامه نماز جماعت وفعا006066مسجد استان در مناسبت های تبلیغی به تعداد  0406اقامه نماز جماعت وبرنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در  -

 ( های ملی ومذهبی       فرهنگی در طول سال )مناسبت
  سه وعده اقامه نماز جماعت در مساجد استان  000646مسجد استان در طول سال به تعداد  465اقامه نماز جماعت وبرنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در -

  وعده نماز جماعت در مدارس استان 040666ل ومتوسطه دوم به تعداد متوسطه او -ابتدایی -مدرسه  606اقامه نماز جماعت وفعالیت فرهنگی در  -

 ....شرکت ها و-بانک ها  -ادارات  -دستگاه اجرایی وغیر اجرایی  006اقامه نماز جماعت وفعالیت فرهنگی در  -

  روحانی مستقر در طول سال به صورت حضوری ومجازی غیر حضوری 50آموزش  -

 در سامانه مبشران وآموزش از طریق فضای مجازی وبرگزاری آزمونروحانی مستقر  50ثبت نام  -

  جلسه 4066سخنرانی وبیان احکام در مدارس توسط امامان جماعت مدارس به تعداد  -

  مسجد در طول سال 546فعال سازی مساجد غیر فعال در مناسبت های تبلیغی به تعداد  -

  جلسه گفتمان دینی در مدارس استان 040برگزاری  -

  جلسه گفتمان دینی در حوزه های علمیه برادران وخواهران استان 00برگزاری  -

  پایگاه اوقات فراغت استان 000برگزاری طرح اوقات فراغت در  -

  نوجوان وجوان در بوستان معرفت نوجوان وهسته فرهنگی جوان پایگاههای اوقات فراغت استان 5640شرکت وحضور  -

 ورا وگروههای امر به معروف ونهی ازمنکر تشکیل وراه اندازی ش -
  وخواهران در مساجد، هیئات مذهبی، اصناف بقاع متبرکه وحوزهای علمیه برادران

 فرهنگی مسجد استان 006احیاء طرح نهج البلاغه در  -
 نفر 4005 مسجد 005  اعتکاف

 نفر 000عملیات ملی رمضان
 نفر 000عملیات ملی محرم

 مسجد 00 فرهنگی امامان محله  طرح
 ( 56جهیزیه در سال 00اهدای جهیزیه به زوجهای کم درامد) 

 

 

 

 

 

 

 



 امورمبلغین واستقرار

 .منطقه درح درمعیت مدیرکل محترم حاج آقای رضاییسرکشی ازروحانیان مستقرسربیشه وبازدیدازگروه جهادی -0
 ،دهه آخرصفر،وحدتدهه محرم ،اعزام مبلغین درایام اعتکاف،مبعث،نیمه شعبان، رمضان،صادقیه،دهه کرامت ،دهه ولایت  -0
 4درسامانه سجام )فرمهای 0000م الحرام ،نیمه شعبان، رمضان،صادقیه،دهه کرامت ،دهه ولایت ودهه محرمبعث ،اعتکاف ثبت گزارش وتأیید مبلغین اعزامی  -0
 اعزام (   0 ،
 .دهه آخرصفر،وحدت اعتکاف ،مبعث ،نیمه شعبان، رمضان،صادقیه،دهه کرامت ،دهه ولایت ودهه محرمتنظیم جدول رصد تبلیغ در مناسبتهای -0
 درسامانه.ی فوق الذکر ثبت نام برای مبلغین بومی متقاضی درایام ومناسبتها-4 
 . 0ارش ائمه جماعات درسامانه درفرم ثبت گز -0
 درمعیت معاونت محترم فرهنگی ومرک بازدید وسرکشی از روحانیان محترم مستقر حاجی آباد،امیرآباد،شهرک باقریه-0
 ارسال بخشنامه های مختلف مرکز ازطریق اتوماسیون به ادارات ونمایندگی ها.– 6
 نیه گام دوم انقلاب درسوم اردیبهشت.شرکت دردوره آموزشی مرکز برای برنامه های بیا-5

 .،رمضان ومحرمدرخواست اعتباربرای مبلغین اعتکاف  -06
 نفر 506به تعداد  دفترتبلیغات  سامانه سمتاودهه آخرماه صفر مناسبتهای اوقات فراغت ،رمضان ودهه محرم تایید گزارش کار مبلغین اعزامی قم ومشهد در -00
 خوسف وحاجی آباد.-فردوس-فر روحانی مستقربرای درمیانن 0جذب وتشکیل پرونده  -00
 نفر. 6به تعداد  حاجی آباد درمعیت معاونت محترم فرهنگیوطرح هجرت شهرستان بازدید وسرکشی از روحانیان محترم مستقر  -00
 برای حل اختلاف روحانی مستقرسلم آباد درمعیت معاون محترم فرهنگیبه شهرستان سربیشه مأموریت  -00
 .0،0تأیید گزارش ماهیانه روحانیان مستقر درسامانه سجام درفرمهای  -04
 اعزام. 4بی مبلغین اعزامی در فرم ارزیا-00
 اعزام. 0ثبت وضعیت کلی اعزام ومشخصات همایش ها در فرم  -00
 نفر 56استقرار به ظرفیت  0ثبت لیست حقوق روحانیان مستقر درفرم -06
  .ومرکز رسیدگی به امورمساجد، افاغنه در روزمهاجرت  مرکزخدمات،اری ،مرکزمدیریت شرکت درجلسه شورای سیاستگذ-05
 .سری جهزیه برای مزدوجین  00پیگیری  -06
 دعوت از روحانیان مستقر ،طرح هجرت وائمه جماعات برای شرکت درجلسه استادشهبازیان درمجتمع غدیر.-00
 0006عملیات بزرگ رمضان امورات مربوط به  اطلاع رسانی جهت حضور روحانیان مستقر وپیگیری-00
  بازدید وسرکشی از روحانیان مستقر بشرویه وبخش دیهوک طبس درمعیت بازرس اعزامی ازمرکزجناب آقای دلدار-00
 بازدید وسرکشی از روحانیان مستقر درمیان،سربیشه،بیرجند درمعیت بازرس اعزامی ازمرکزجناب آقای روشندل-00
 0000هت حضور روحانیان مستقر وپیگیری امورات مربوط به عملیات بزرگ محرم اطلاع رسانی ج -04
 نفر. 06تبدیل نمودن کد موقت به کد دائم برای  -00
 مرداد. 00شرکت درجلسه ایثارگران در -00
 ای رمضان ومحرم در سامانه سجام.هتبت مشخصات مبلغین توزیعی درمناسبث-06
 سجام. ثبت تخصص برای مبلغین درسامانه -05
  نفر روحانی به مدارس جهت اقامه نماز جماعت از اول مهر. 06هماهنگی ومعرفی  -06
 نفر. 44صدور گواهی تبلیغی برای مبلغین به تعداد  -00
 مورد. 00شرکت در جلسه ی فرهنگی  -00
 مورد 0شرکت درمراسم غبارروبی وعطرافشانی گلزارشهداء.-00
 ین سخنرانی آیت ا... حسینی قزوینی وآیت ا... نعیم آبادیشرکت درمراسم محوری مسجدامام حس-00
 وشهیدکاوه 0شرکت دریادواره شهدای عملیات کربلای -04

 واموربانوان. درمعیت مدیرکل محترم حاج آقای رضاییوسرایان   فردوسسرکشی ازروحانیان مستقر00 
 
   

 

 



 اداره امور قرآنی 
 های مختلفآموزش عمومی و تخصصی قرآن کریم در حوزه کلاس 066برگزاری  -0

 های مختلفآموز در زمینهنفر قرآن 00666آموزش حدود  -0

 آموزانگواهینامه آموزشی برای قرآن 0666صدور بیش از  -0

 ی مختلف ملی و مذهبیهاها محفل انس با قرآن و عترت )علیهم السلام( در مناسبتبرگزاری ده -0

 های قرآنیها و مسابقات قرآنی توسط مؤسسات و تشکلبرگزاری جشنواره -4

 برگزاری یک دوره تربیت معلم تجوید قرآن کریم -0

 برگزاری یک دوره تربیت ملعم حفظ قرآن کریم -0

 برگزاری سه دوره تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم -6

 یی و انس کودکان با قرآن کریمبرگزاری سه دوره تربیت مربی آشنا -5

 ویژه برادران 0برگزاری یک دوره آموزش قرائت تخصصی سطح   -06

 دوره آموزشی آشنایی با سبک زندگی قرآنی 4برگزاری   -00

 روزه سبک زندگی قرآنیدوره کارگاه آموزشی یک 0برگزاری   -00

 برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی سه روزه سبک زندگی قرآنی  -00

 های بیرجند و سرایانموزشی ویژه استعدادهای قرآنی در شهرستانبرگزاری دوره آ  -00

 روستایی و شهری قرآن های خانه در قرآن عمومی های آموزش برگزاری از حمایت  -04

 (السلام علیهم) عترت و قرآن فرهنگی مؤسسات در قرآن عمومی های آموزش برگزاری از حمایت  -00

 (جزء 4 و جزء 0)  کریم قرآن حافظان تربیت از حمایت  -00

 حمایت مالی از مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت )علیهم السلام( خراسان جنوبی  -06

 های قرآن شهری و روستایی خراسان جنوبیحمایت مالی از خانه  -05

 هااجرای مراسم با قرآن در رمضان در مرکز استان و برخی شهرستان  -06

 ظان قرآن کریمبرگزاری چهاردهمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حاف  -00

 برگزاری کارگاه آموزشی ویژه حفاظ با موضوع روانشانسی حفظ در شهرستان طبس  -00

 برگزاری کارگاه آموزشی ویژه حافظان خواهر شهرستان فردوس  -00

 برگزاری کارگاه بازآموزی معلمان و مربیان قرآن کریم شهرستان سرایان  -00

 های قرآنی سطح استانبازدید از مؤسسات و تشکل  -04

 های قرآن شهری و روستاییمجوز فعالیت برای تعدادی از مؤسسات و خانه صدور  -00

 اندازی پورتال جامع اداره امور قرآنی خراسان جنوبیطراحی راه  -00

 افزار بانک جامع اطلاعات قرآنی استاناندازی نرمطراحی و راه  -06

 اندازی سامانه آموزش مجازی قرآن کریمطراحی و راه  -05

 حصولات قرآنی بصائراندازی فروشگاه مراه  -06

 

 

 

 

 

 



 و فرق  انیاد
 0/0/56تا  05/00/50   56در اعتکاف سال تیحضور و فعال -0
 اسلام)ص(  امبریدر سالروز مبعث پ یو تسنن خراسان جنوب عیتش شمندانینشست اند یبرگزار -0

 یو تسنن و به صورت استان عیتش یعلما ینفر/ با سخنران 050: نی/ تعداد مخاطب 56نیفرورد 00
 :خیدر شهرستان نهبندان/  تار یانحراف ینقد فرق و نحله ها یکارگاه آموزش یبرگزار -0
 و طلاب ونیروحان -نینفر از معلم 00: نی/ مخاطبیدی/ استاد: حجت الاسلام جمش 0/0/56 
نفلر از شلبکه  000: نی/ مخلاطب ی/ استاد: حجت الاسلام عباسل 0/0/56:  خیدر شهرستان طبس/ تار یانحراف ینقد فرق و نحله ها یوزشکارگاه آم یبرگزار -0
 یغیتبل
 از جشن ها و مراسم مناطق خاص تیو حما یقیمبلغ به مناطق تلف 04/ اعزام حدود  56شعبان / شعبان مهیبه مناسبت ن یقیمناطق تلف یغیپوشش تبل -4
 رمضان یمل اتیدر عمل یهمکار -0
  یاسلام غاتیمرتبط در اداره کل تبل رخانهی( و دبیتیو امن یفرهنگ ی)نهادهاهیفق یمعزز ول ندهیو فرق تحت اشراف نما انیاد یاستان ونیسیکم لیتشک -0
 60/60/56  - 06/60/56 -6/60/56 - 00/60/56ت: جلسلا خیجلسه( )تار 06و فرق در محل اداره کل) انیاد یتخصص رخانهیجلسات دب یو برگزار لیتشک -6
 جلسات صورتجلسه شده است هیمصوبات کل -(  60/06/56 -  05/65/56 - 04/60/56 -00/60/56 - 06/60/56-  06/60/56 -

 یدوره هلا یبرگلزار -و....( یمنصلور هاشلم-یمانی)تیدر حوزه مهدو یانحراف یها انیدر خصوص جر ینمودن اقدامات لازم فرهنگ یاتیو عمل ی: بررسموضوع
 تیمهدو انیمدع یمرب تیترب
 جلسه(0) هیفق یمعزز ول ندهیو فرق در دفتر نما انیاد ونیسیکم یو صورتجلسه نمودن جلسات اصل یریگیپ -5

 در استان هیفق یمعزز ول ندهیمسئول دفتر نما یبا هماهنگ  00/64/56 - 00/60/56 - 05/60/56 -  00/60/56
 روزه( برگزار شد  0دوره  0روز )  6جمعا  «تیمهدو یمدع یانحراف یها انیجر نییتب یمرب تیترب» یدوره ها یبرگزار -06

 00:  یلیتکم یدوره ها یشده برا رفتهیپذ نینفر بودند / مخاطب 006 هیاول نیمخاطب -(  ورشهری 0 و مرداد 00 و 06) –( مرداد 04 و 00) –مرداد( 06و  00/00)
 نفر هستند

 مناطق نیاز جشن ها و مراسم ا تیو حما ژهیمبلغ به مناطق و 04:  اعزام حدود تیبه مناسبت دهه ولا یقیمناطق تلف یغیوشش تبلپ -00
 (ینیحس اتیمحرم )امور مربوط به طرح ح یمل اتیدر عمل یهمکار -00
 و....( لاتیسبدکالا، تسه ،یو خانوادگ ینی)مشاوره د تییاز فرقه ضاله بها انیو متبر« )ع(تیبه مکتب اهل ب افتگانیره یدرخواست ها یریگیپ -00
 عامل( ریگفتمان، چاپ برشور  و .... )در طول هفته نکوداشت پدافند غ یکارگاه، برگزار شگاه،ینما یعامل برگزار ریامور مربوط به هفته پدافند غ یریگیپ -00
 اهل سنت )ادامه دارد( یاز خانواده شهدا لیطرح تجل یاجرا -04
 (ی)استان« )ص( امبررحمتیپ» با عنوان یو اهل سنت خراسان جنوب عهیش ونینشست مشترک علما و روحان یبرگزار -00
 یمانیالله سل تیآ ینفر از علما و با سخنران 000نشست مشترک باحضور   - 56آبان  06 خیتار در
 (56آبان  06 خینفر  در تار 46 تی)به ظرف  رجندیو اهل سنت ب عهیش هیعلم یحوزه ها دیاسات ینشست تعامل  یبرگزار -00
 ( 56آبان   00 خینفر در تار 046 تی)به ظرف  رجندیخواهران شهرستان ب هیعلم یو اهل سنت حوزه ها عهیو طلاب ش دینشست مشترک اسات -06
 « بزرگداشت هفته وحدت شیهما»با عنوان  انیو اهل سنت شهرستان درم عهیش ونینشست علما و روحان -05
 انیو اهل سنت درم عهیش یو علما یاحمد سلام رینذ یو با حضور مولو 56آبان 00 خیدر تار انینفر در شهرستان درم 006 تیظرف به

 یقیمحافل مشترک انس با قرآن در مناطق تلف یبرگزار -06
 کیاهل سنت ماخون ینوارالعلوم روستاا ینیمدرسه د -آبان 00/  یاهل سنت خواجه دو چاه یاکرم)ص( روستا یمسجد نب -آبان 05
 (انیاهل سنت دستگرد )درم یمسجد حضرت رسول اکرم)ص( روستا -آبان  00شوسف  یقیمحفل مشترک انس با قرآن در شهر تلف -آبان 00
 فته وحدتو اهل سنت استان در طول ه عهیو مساجد ش یقیهفته وحدت در مناطق تلف ژهیو یجشن ها یبرگزار -00
 « مذاهب روانی)ع( در تعامل با پتیاهل ب رهیس» یآموزش یکارگاه ها یبرگزار -00
 ژهیلبهملن و 00و  - ونیو کارشناسان و روحان رانیمد ژهیبهمن و00 - یقیمناطق تلف ونیو روحان نیمبلغ ژهیو ید 06 -و مداحان ئآتیه نیمسئول ژهیو ید 05

 از تقابل( زیو پره یبیتقر کردیبا رو دیو اهل سنت )با موضوع آموزش عقا عهیش ینید نیمعلم
 )ع(تیکنگره شعر و مقاله اهل ب یبرگزار -00

 . شودیبرگزار م 55 نیدر فرورد هیگرفته شده و فراخوان شعر و مقاله در حال انجام است و ان شاالله اختتام یزیجلسه برنامه ر 
 آموزش و پرورش یمتخصص با همکار نیبا اعزام مبلغ یقیمناطق تلف یرستان هاو هن رستانهایدب یغیپوشش تبل-00
 -ادامه دارد-اهل سنت  یبیتقر یچهره ها یو فرهنگ یقرآن یاز برنامه ها تیحما -04
 -ادامه دارد -  یانقلاب اسلام یاهل سنت در مناسبت ها یبیتقر یاز چهره ها یریبهره گ -00



 تشکلهای دینی مذهبی
 صدها جلسه محوری شهادت سپهبد شهید سردار سلیمانی  برگزاری 

  برگزاری جلسات هم سرنوشتیم 

  نشست جلسات منطقه ای هیئات مذهبی باحضور اعضا هیئت امناءومداحان ورابطین فرهنگی هیئات آن منطقه وبررسی مشکلات هیئات مذهبی 

  برگزاری جلسات عملیات محرم درکلیه شهرستانهای استان 

 عتکاف رمضانیه برگزاری ا 

  جلسه محوری جان باختگان حوادث اخیر درمرکز استان وکلیه شهرستانها 

  جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی درشهرستانهای استان  06بیش از 

  جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی درمرکز استان .0برگزای 

 رای هیئات شهرستانی.جلسه شو 06برگزاری بیش از 

   جلسه کانون مداحان شهرستانی . 04برگزاری بیش از 

 . برگزاری یک جلسه کانون مداحان استان درمرکز استان 

 . برگزاری دو جلسه شورای هیئات مذهبی استان درمرکز استان 

 . تجلیل از اعضاءشورای هیئات مذهبی دراستان 

 . تجلیل از اعضاء کانون مداحان در استان 

 نفر از خادمان افتخاری نصب پرچم های مناسبتی . 04لیل از تج 

 نشست  فصلی شورای هیئات مذهبی کشور.0اعزام رئیس شورای هیئات مذهبی استان در 

  نشست  فصلی کانون مداحان کشور. 0اعزام رئیس کانون مداحان استان به 

  ور .نشست فصلی کش  0اعزام رئیس مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی استان به 

 نشست فصلی کشور . 0اعزام رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی استان به 

  نشست اتحادیه انجمن های اسلامی دراستان . 0برگزاری 

  مداح دربرنامه های فرهنگی اعتکاف . 06اعزام بیش از 

  ایستگاه صلواتی درمناسبتها 56صدور بیش از 

  تن برنج تنطیم بازار جهت هیئات مذهبی 006تن گوشت مرغ گرم و06تن گوشت قرمز 56تن چای، 4کیلو قند،0466تن شکر،  000توزیع بیش از

 استان . 

 برگزاری همایش طلایه داران فاطمی باحضور مدیران ارشد اداره تبلیغات مرکز به صورت استانی 

 و تأکید بر حضور روحانیون مفسران کشوریو ابلاغ جهت باشکوهتر برگزارکردن جلسات قرآنی در شبهای ماه مبارک رمضان با حضور اساتید قرآنی . 

 لسات مردمی جهت عزاداری وافطاری توزیع اقلام تنطیم بازار ازقبیل برنج،شکر،مرغ وگوشت قرمز درایام ماه مبارک رمضان و دربین هیئات مذهبی وج 

 برنامه ریزی مراسم هفتم تیر. 



 ح استان نصب معابر.پرچم مزین به نام ائمه معصومین)ع( درسط 0666توزیع بیش از 

  . توزیع هزاران پوستر وبرچسب وبروشور مناسبتی در سطح استان 

 )حرکت هیأت در شب و روز شهادت حضرت امیر المومنین)ع . 

 ی هیئات مذهبی وکانون مداحان .تعیین تقویم جلسات شورا 

 )پایی ایستگاه های صلواتی وحرکت دسته روی هیئات مذهبی .باتعیین جلسات محوری ، ضیافت شام ، بر برنامه ریزی ارتحال حضرت امام خمینی)ره 

  مداح066تعیین سطح مداحان وصدور کارت مداحی بیش از 

  هیئت  466صدور مجوز هیئات مذهبی بیش از 

  مورد 06صدور مجوز کانون فرهنگی تبلیغی بیش از 

  مورد  06صدور مجوز انجمن اسلامی بیش از 

 اء سطح قرآنی مسئولین هیئاتافتتاح هیأت ها وحسینیه ها، ارتق . 

  رجب و اعتکاف، برگزاری جشنهای شعبانیه00برنامه ریزی . 

  درموارد  خاص .صدور بیانیه ملی و مذهبی 

  پرجم مزین بنام امام صادق )ع( جهت نصب درمعابر عمومی . 0666توزیع بیش از 

 تبلیغی درراهپیمایی های ملی ومذهبی  دعوت از هیئات مذهبی ، مداحان ،انجمن های اسلامی وکانون های فرهنگی 

  کاروان پیاده علی ابن موسی الرضا )ع( به مشهد مقدس . 00معرفی 

 دعوت از سخنرانان مجرب و محوری در مناسبتهای خاص . 

 زز بیرجند حضرت آیت ا... دیدار اعضای شورای هیئات مذهبی ،کانون مداحان واتحادیه انجمن های اسلامی با نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه مع

 عبادی .

  سادات در استان هزارانبا حضوریادواره شهدای سادت برگزاری. 

 مردم عمومو مشهد مقدس برگزاری دهه کرامت با دعوت از سخنرانان محوری و حضور خادمین آستان قدس رضوی در جمع اعضاء کاروانهای پیاده . 

 تاد مردمی غدیر .باهمکاری سبرگزاری مراسم اعیاد قربان و غدیر 

  دی درمرکز استان وشهرستانهاباحضور هیئات مذهبی 5برگزاری تجمع مردمیو راهپیمایی و مناسبت 

 کارگاه آسیب شناسی  باحضورمسولین هیئات مذهبی ومداحان وذاکران ودعوت اساتید کشوری . 06برگزاری بیش از 

  ن وذاکران .همایش باحضورمسولین هیئات مذهبی ومداحا 06برگزاری بیش از 

 شکایات هیئات مذهبیجلسه رسیدگی به  تشکیل ده ها . 

 .انتخابات ده ها هیئت مذهبی وتعیین هیئات امنا بانظارت شورا 

  برنامه ریزی جلسات محوری در کلیه مناسبت های مذهبی 

 تحقیق وبررسی پیرامون برنامه های مثبت و منفی هیئات مذهبی 

  مذهبی شی برای مسئولین هیئاتجلسه توجیهی و آموز ده هابرگزاری 



 مداح درسطح استان  . 066سطح  بندی بیش از 

  مداح جهت دیدار با مقام معظم رهبری . 06اعزام 

 .برگزاری  همایش هیئآت طراز انقلاب باحضور هیئات جوان 

 . پذیرایی از مسافران نوروزی در هیئات مذهبی 

 ت مذهبی .فعال کردن کمیته امر به معروف ونهی از منکر درهیئا 

 ارسال پیامک در ولادتها و شهادتها در اجرای مراسم جهت مسئولین هیأت مذهبی . 

 دراکثر مناسبتها درسطح استان . برپایی ایستگاه های صلواتی 

 ویا تمدید اعتبار مجوز هیئات مذهبی شناسایی صدور کد . 

 . برگزاری کلاسهای مداحی درقالب  شهرستانها ومرکز استان 

 ات مجمع الذ اکرین دراکثر شهرستانها ومرکز استان .برگزاری جلس 

 حضور هیآت مذهبی در مراسم میهمانی لاله ها . 

 حسینی در استان . جلسات شیر خوارگانوبرگزاری برنامه ریزی  همکاری در 

  راهپیمایی ها وبرنامه های انقلاب .جهت حضور پرشور هیئات مذهبی در هماهنگی 

 تشکیل کمیته نظارت و بازرسی . 

 فرهنگ سازی در جلو گیری از طبل های چرخ دار بزرگ و تأکید اجرای سیاستها و برنامه های ستاد ساماندهی درمناسبتهای مختلف . 

 برنامه ریزی جهت هرچه با شکوه تر برگزارشدن نماز جماعت ظهر عاشورا در چندین جلسه باحضور مسؤلان ارشد استان . 

  ایام محرم الحرامارزیابی فعالیتهای هیأت مذهبی در . 

  هیئات مذهبی به آستان قدس رضوی جهت همکاری دردهه آخر صفر . 066معرفی بیش از 

 . برگزاری همایش پیر غلامان حسینی درمرکز استان با همکاری شهرداری بیرجند 

  امامزادگان ومکانهای ازپیش ی سازی جهت زدودن آسیبهای عزاداری در هیأت مذهبی، حرکت هیأت مذهبی درروز اربعین حسینی به سوفرهنگ

 تعیین شده .

 ( .برنامه ریزی جلسات شهادت حضرت رقیه )س 

 . اعزام مداحان پیر غلام در همایش پیر غلامان استان لرستان 

  دراستان .)رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت امام هشتم)ع((صفر  06برگزاری مراسم 

 ز استان عبور می کنند .پذیرایی درسه نقطه از زوار خارجی)پاکستانی( که ا 

  عزیمت کاروانهای پیاده به کربلای معلی و مشهد مقدس هماهنگی جهت. 

 موکب های اربعین درکاظمین . 06همکاری باعتبات عالیات درجمع آوری نذورات وبرپایی 

 ن اسلامی  در سامانه طوبیانجم 00کانون فرهنگی تبلیغی وتعداد  00هیئت مذهبی و   606نفر مداح و 0060شناسایی و ثبت نام تعداد 



 تایید شده سامانه  تعداد ثبت در سامانه طوبی تعداد دارای پرونده نام تشکل ردیف

 065 606 0006 هیئات مذهبی 0

 0065 0060 0000 مداحان وشاعران 0

 00 00 00 انجمن های اسلامی 0

 00 00 006 کانون های فرهنگی تبلیغی 0

  


