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)فعالیت در مسجد(  

ی عالقه مندان به مشارکت در برنامه های مربوط به محور  برگزاری جلسات توجیهی ویژه .1

 سالمت

 جلب مشارکت خیرین و تهیه بسته های سالمت و توزیع بین خانوارهای نیازمند .2

 میزنم_ماسک_من#تهیه اقالم تبلیغاتی جهت اجرای پویش  .3

تولید پادکست از سخنان امام جماعت با موضوع لزوم مراعات دستورالعمل های بهداشتی  .4

 نشر در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها و

 

 استفاده از ظرفیت جوانان و نوجوانان محل جهت ترویج فرهنگ مراقبت بهداشتی .1

پایی ایستگاه های نشاط علوی جهت آگاهی بخشی، تبلیغ، جلب مشارکت مردم و خدمت بر .2

 رسانی در حوزه سالمت )ایستگاه چندمنظوره(

 توزیع بسته های سالمت بین خانوارهای نیازمند .3

 ضدّعفونی معابر و مکان های پر تردّد .4

میزنم جهت ترغیب آحاد مردم در راستای مراعات _ماسک_من#اجرای پویش  .5

 تورالعمل های بهداشتیدس

ا جهت تزیین خانه هعلیه السالم توزیع پرچم بزرگ و کوچک مزیّن به نام مبارک امیرالمؤمنین  .6

 هاو ماشین

 
 



 

)فعالیت در مسجد(  

برنامه ریزی جهت اجرای مطلوب نهضت تعاون و احسان )گام سوّم رزمایش مواسات و  .1

 ( و کمک مؤمنانه همدلی

 جلب مشارکت مردمی، تهیه و توزیع بسته های معیشتی بین خانوارهای نیازمند محلّه  .2

ه گوشت و توزیع میان نیازمندان جمع آوری کمک های نقدی جهت ذبح قربانی و یا تهی .3

 و منطقه محلّه

علوی )ترویج فرهنگ اطعام غدیر و نیل هزینه های اطعام به -های_سفره#اجرای پویش  .4

 بسته های ارزاق(

 تهیه پادکست از سخنان امام جماعت با موضوع خدمت رسانی و رسیدگی به محرومین .5

 

 

تعاون و احسان )گام سوّم رزمایش مواسات جلب مشارکت مردم محلّه برای اجرای نهضت  .1

 ( و کمک مؤمنانه و همدلی

 جلب مشارکت مردمی جهت توزیع بسته های معیشتی بین خانوارهای نیازمند محلّه  .2

 جمع آوری کمک های نقدی مردم در ایستگاه های نشاط علوی .3

 

 



 

)فعالیت در مسجد(  

اری دعای پرفیض عرفه در فضای باز با رعایت فاصله گذاری و دستورالعمل های برگز .1

 مرکز  ابالغی

 برگزاری نماز عید قربان در فضای باز با رعایت فاصله گذاری و دستورالعمل های ابالغی .2

 آذین بندی و چراغانی مسجد  .3

( با رعایت 11پخش خطبه خوانی غدیر در روز عید غدیر از بلندگوی مساجد )ساعت  .4

 قوق همسایگانح

 ترویج سنّت قرائت عقد اخوت بین مؤمنین  .5

بعد از اقامه ی نماز عصر روز عید سعید غدیر  علیه السالمقرائت زیارت غدیریه ی امام هادی  .6

 )در صورت بازگشایی مساجد و حضور مؤمنین(

 11:31تا  9برگزاری مراسم قرائت دعای ندبه  و جشن عید غدیر در فضای باز از ساعت  .7

 روز عید غدیر

تولید محتوا با موضوع معارف علوی و نشر در کانال یا گروه مسجد و سایر شبکه های  .8

 و رسانه ها اجتماعی

 

)فعالیت در محلّه( 

 آذین بندی و چراغانی محلّه  .1

 اجرای سرود و نغمات آیینی با موضوع غدیر در مکان های باز مناسب در محلّه .2

 ریم سادات محلّه )ارسال کارت تبریک و هدیه ی فرهنگی به خانه ی سادات محلّه( تک .3



های مذهبی، از بلندگوهای مسجد در پخش فرازهایی از خطبه غدیر، سرودها و پادکست .4

 ساعت خاص با صدای مناسب به شرط عدم مزاحمت برای همسایگان مسجد

 در مکان های مناسب محلّهاجرای نمایش خیابانی با موضوع غدیر  .5

ا جهت تزیین خانه هعلیه السالم توزیع پرچم بزرگ و کوچک مزیّن به نام مبارک امیرالمؤمنین  .6

 هاو ماشین

 


