
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 های اجرایی: سیاست

ریزی، راهبری های کشوری مسئولیت برنامه ها و کمیته لین محترم هیئات استانی/ انجمنمسؤ -1

 سالگرد هفته دفاع مقدس را برعهده خواهند داشت.های گرامیداشت و هدایت برنامه

ها جهت تدوین و برنامه ریزی اجرای برنامه در هیئات استانی، تشکیل شورای فرهنگی استان -2

 گیری از رویکرد خالق، مبتکرانه، اثرگذار و فناورانه، به ویژه در حوزه فضای مجاری؛با بهره

شهید مربی ورزشی کشور و خصوصاا   313یادواره ها با گیری و همسوسازی برنامه لزوم جهت -3

 ها.ریزی و اجرای برنامههای یادواره شهدای مربی در طرح شهدای مربی استان و تبیین برنامه

های بهداشتی صادره از ستاد ملی مبارزه باا ویاروس کروناا در    لزوم توجه و رعایت پروتکل  -4

 ها.اجرای برنامه

ناارنجی، اساتفاده بهیناه و     مراسم تجمعی در شهرهای قرمز وبا توجه به شرایط خاص برگزاری 

هاای دفااع مقادس و    های جمعی به ویژه فضای مجازی در نشار ارز  پیشینه از ظرفیت رسانه

 های تبیننی هفته دفاع مقدس مورد تأکید است.برنامه

اجرای السالم( در تبلیغی حماسه اربعین حسینی )علیه -گیری از ظرفیت عظیم فرهنگیبهره  -5

 های هفته دفاع مقدس با توجه به تقارن این دو مناسبت مهم معنوی و حماسی.برنامه

ها و نهادهای استانی برای تحقق هدف تعیین شده ها ومشارکت سازمانگیری از ظرفیتبهره  -6

و افزایش مخاطبین.) سازمان بسیج ورزشکاران، سازمان صدا و سیمای استان، اداره کل ورز  و 

 ستان و ...(جوانان ا

 گیری از فضای گفتمانی برای تبیین موضوع محوری عقالنیت در دفاع مقدس.بهره -7

استفاده از ظرفیت ایثارگران، کارشناسان، محققین، پیشکسوتان دفااع مقادس در مباحا      -8

 دفاع مقدس و سبک زندگی و الگودهی رفتاری جامعه ورزشی استان.

یداری، شنیداری، فضای مجازی و... در تشریح دستاوردهای های دگیری از ظرفیت رسانهبهره -9

 دفاع مقدس.



 های پیشنهادی: برنامه

جاود در هیئاات اساتانی/    هاای مو  های پیشنهادی زیر باتوجه به ظرفیت هبرنام تعدادی از اجرای

 باشد. های کشوری مورد تاکید می ها و گروه ها، کمتیه انجمن

در روز بزرگداشت شاهیدان،  حسب رعایت پروتکلهای بهداشتی عطرافشانی مزار مطهر شهدا  .1

 ؛شنبه اول مهرماه( جانبازان، آزادگان، صالبت و فخرآفرینی، سربازان ) پنج

تبلیغات محیطی و فضاسازی محیطی با تأکید بر استفاده از فضای مجازی )نشر کلیپ و تصاویر   .2

ای مرباو  باه رشاادتها و از خاود     هبا موضوع دفاع مقدس در فضای مجازی، بازنشر آثاار رساان  

 گذشتگی رزمندگان اسالم و موضوعات مرتبط با دفاع مقدس و ...(

دیدار با خانواده محترم شهدای مربی ورزشی در طول هفته دفاع مقدس و تجلیال شایساته از    .3

 ایشان؛

اسالم به های رزمندگان تبیین دستاوردهای وحدت و ایثار و والیت مداری رزمندگان در پیروزی .4

و ... با دعاوت از   های حقیقی و مجازی ورزشی استان در قالب برگزاری نشست ویژه شهدای مربی

 ؛فرماندهان دوران دفاع مقدس

هاای همگاانی دوران دفااع مقادس ) روز      اجرای ویژه برنامه تجلیل از پیشکسوتان ورزشای   .5

 ؛بزرگداشت فرماندهان شهید در هفتم مهرماه(

 شهید مربی؛ 313تداوم برنامه پویش ملی نذر خون در طول هفته دفاع مقدس به نیت   .6

شاهید   313هفته دفاع مقدس؛ بزرگداشات  »تحت عنوان: نامگذاری کلیه رویدادهای ورزشی   .7

 ؛«مربی

 ؛جامعه ورز  همگانی استان در نمازهای جمعهگسترده ریزی حضور  برنامه  .8

و طالب بسیجی جامعه ورز  همگانی پیشاگام در عرصاه    تجلیل از دانش آموزان، دانشجویان .9

 علم و دانش.

 ؛های دفاع مقدس در استان متبوعبازدید جامعه ورز  همگانی از موزه و یا نمایشگاه .11

 .برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس .11

 



 "مامتقدریم"شعار با  0011های گرامیداشت سالگرد هفته دفاع مقدس محور برنامه

 محور فعالیت عنوان روزها تاریخ ایام هفته ردیف

 31/6/1411 چهارشنبه روزاول
پیشکسوتان دفاع مقدس و 

 مقاومت

تجلیل از یک میلیون پیشکسوت افتخارآفرین دفاع مقدس 

در "و مقاومت در سراسر کشور و افتتاح نمایشگاه ملی 

 لباس سربازی؟

 1/7/1411 پنجشنبه روزدوم

شهیدان، جانبازان، 

آزادگان، صالبت و 

 فخرآفرینی، سربازان

، روز ایثار و تجلیل از 99گرامیداشت حماسه عملیات کمان 

خانواده معزز شهدا و جانبازان و روز عطرافشانی مزار مطهر 

 شهدا و دیدار از جانبازان، پاسداشت سربازان

 2/7/1411 جمعه روزسوم
معنویت ، زنان، خانواده و 

 سالمت

روز بزرگداشت شهدای سالمت وتجلیل از مدافعان سالمت. 

تجلیل از نقش زنان و خانواده در  -حضور در نمازهای جمعه

 دفاع مقدس

 3/7/1411 شنبه روز چهارم
والیتمداری، جوانان، علم و 

 دانش پژوهی

تجلیل از دانش آموزان، دانشجویان و طالب پیشگام در 

و فناوری در تقویت عرصه علم و دانش، تبیین نقش علم 

 اقتدار ملی و دفاعی در پرتو والیتمداری جوانان

 4/7/1411 یکشنبه روز پنجم
جانبه، پشتبیانی دفاع همه

 مردمی و اصناف

اهمیت به آموز  عمومی و موضوع پدافند غیرعامل، 

ها پرداختن به پشتیبانی و حمایت مردم و اصناف از جبهه

 در دوران دفاع مقدس

 5/7/1411 دوشنبه روز ششم

وحدت ملی، بصیرت، 

دشمن شناسی و استکبار 

 ستیزی

تبیین نقش والیت و رهبری در حماسه شکست حصر آبادان 

های اربعین در تقویت وحدت ملی و بصیرت و تبیین درس

 جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی

 6/7/1411 سه شنبه روز هفتم

نیروهای مسلح، بسیجیان، 

یر و جهادگران، عشا

 پیشمرگان کرد مسلمان

تجلیل از دالورمردان نیروهای مسلح، بسیجیان، جهدگران، 

 عشایر و پیشمرگان کرد مسلمان در دفاع مقدس

 7/7/1411 چهارشنبه روز هشتم
مداران، فرماندهان، عزت

 حماسه آفرینان
 نکوداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس

 


