
 ستاد مردمی مدافعان سالمت

 برنامه الگوی فعالیت های فرهنگی و دینی -محله محوررزمایش عمومی 
 بیآس هیتواند خود ما یدر خانه ماندن م کسرهی ییو از سو برند یبه سر م یخانگ نهیروزها که براساس ضرورت، خانواده ها در قرنط نیدر ا

آموزش،  ،یبخش یبا آگاه ستیبا یشود، م هایی از قبیل اعتیاد به فضای مجازی، اختالفات خانوادگی، اتالف وقت، افسردگی و کسالت و ...
 سوق یو مذهب یحیتفر ،یها و اقدامات فرهنگ نییخانواده ها را نسبت به برنامه ها، آ ،و ایجاد روحیه امید و نشاط قیو تشو ییمهارت افزا

 ییمحورها یدارند. لذا برخ ینقش سازنده ا یفرهنگ یمساجد و کانون ها ،یرسانه مل نهیزم نیکرد. در ا لیرا به فرصت تبد دیتهد نیداد و ا
 امر را محقق سازد در ادامه خواهد آمد. نیتواند ا یکه م

 کرد. جیامور را درخانواده ها ترو نیا یمختلفِ رسانه ا یاز برنامه ها و قالب ها یریتوان با بهره گ یم
  

 ترویج فرهنگ قرآنی -الف
 قرآن کریم و همخوانی خانوادگی تالوت مستمر و روزانه  .1

 و اپلیکیشن های قرآنی یحضور ریو غ ینترنتیا ،یتلفن یقرآن در قالب طرح ها یریادگیآموزش و   .2

 قرآن ویقرآن و راد یونیزیاز شبکه تلو یریبهره گ  .3

  رساله عملیه ریتفس ،و روایی یو کتب قرآنمطالعه منابع  .4

 ، منبرهای صوتی و...یقرآن یصوت یها و پادکست ها لیگوش دادن به فا  .5
 

 و فرزندان نیوالد یارتباط ها تیتقو - ب
 و... یحرکت یجنبش  ،یو آپارتمان یخانگ یها یانجام باز  .1

 ییو قصه گو یقصه خوان  .2

 و..... یبافتن ،یساختن ،ی: نقاش لیاز قب یعمل یکارها .3

 یو فکر یفرهنگ ،یحیتفر یها یها و کمک آموزش یاستفاده از اسباب باز  .4

 و... یآشپز لیمنزل از قب ییفرزندان در امور اجرا ییآموزش و مهارت افزا   .5

 یخانگ یها حیو تفر یطنزپرداز ،ییخاطره گو .6

 و... یطنز، عروسک یخانگ یها شینما یو اجرا شینما  .7
 

 از رسانه ها یرگی بهره – ج
 مطالعه کتاب و مجالت و روزنامه ها .1

 یآموزش یو پادکست ها یصوت یاستفاده از کتاب ها  .2

  یو کاربرد ییمحتوا یها شنیکیاستفاده از نرم افزارها و اپل  .3

 یمجاز یشده از فضا رتیمد یِریبهره گ .4

 و... ونیتلوب لیآن ها از قب یوهایو آرش ویراد ون،یزیتلو یاستفاده از برنامه ها .5
 

 ومعنوی یمذهب یها نآییمناسک و – د
 و دعا برای دفع بال و سالمتی بیماران یخانوادگ یدسته جمع ارتیدعا و ز .1

 بویژه اعیاد شعبانیه یمذهب یریو تصو یصوت یو برنامه ها یاستفاده از مداح .2

 از قبیل ختم زیارت عاشورا، ختم صلوات و ... خانواده یاعضا نیذکر ب یِسهم بند یذکر و برنامه ها .3

 انجام اعمال ماه های رجب، شعبان، رمضان مندرج در مفاتیح .4
  

 ادبی -فعالیت های هنری  – ه
 در خانه یو انفراد یدسته جمع یشعرخوان، اجرای سرودهای دینی و انقالبی .1

 دیحفظ کردن اشعار مف .2

 یادب یمشاعره در قالب ها  .3

 یو داستان سرائ ییداستان گو  .4

 شعر و... لیناظر به ضرب المثل ها، تکم یمسابقه ها .5

 نوشتن نامه به اقوام، همکالسی ها، معلمین و ... توسط دانش آموزان و اعضای خانواده .6
 



 فعالیت های غیرحضوری مسجد – ز
 محوریت امام جماعت و فعالیت های دینی مسجد راه اندازی کانال ارتباطی بین مسجد و نمازگزاران با .1

 و ...  یمجاز یفضا قیبه خانواده ها از طر دیمف یِکیالکترون یها و کتابخانه ها شنیکیو آموزش استفاده از اپل یمعرف .2

و  یصوت یبرنامه ها ژهیخانواده ها به و یبرا یمحل یدر گروه ها یریو تصو یصوت یها لیدر قالب فا دیمف یارسال محتواها .3
 کودکان ژهیو یریتصو

  یمحل یِمجاز یر گروه ها و کانال هاد یمسابقات فرهنگ یاجرا  .4

و سایر برنامه های مسجد به صورت پخش  محتوای مجازی نظیر سخنرانی، ادعیه خوانی، مولودی خوانی، اخالق خانوادهتولید  .5
 زنده از طریق پیام رسان های اجتماعی

جهت پیگیری امور درسی دانش آموزان بصورت غیرحضوری)مجازی، درسی  –ای پشتیبان در زمینه های علمی ل گروه هتشکی .6
  ( تلفنی، مکاتبه ای


