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  گزارش عملکرد

  

  موسسه حکمت مطهر اراك
 شبکه اندیشه ي نابدبیر خانه استانی 

  
  1392 پاییز

  
  

  

  اراک موسسه حکمت مطھر

  ناب ی اندیشهشبکه دبیرخانه استانی 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  .است ) ره(خطی که می تواند انقالب را از نظر فکري حفظ کند همان خط شهید مطهري 

  مدظله العالیمعظم رهبري  ممقا  
  :مقدمه 

در راستاي برگزاري سیر  1392در پاییز ) دبیر خانه استانی شبکه اندیشه ي ناب ( موسسه حکمت مطهراراك
 :کتب استاد مطهري اقدام به انجام فعالیت هاي ذیل نمود  مطالعاتی 

سبت نزدیکی گروه ها به منادستور کار قرار دادن مطالعه کتاب نهضت حسینی قبل از موعد در تمامی در -1
 15/8تاریخ از به عزاداري امام حسین علیه السالم با معرفت و آگاهی بیشتر منظور ورودوبه به ماه محرم 

می دبیرخانه و تشکیل جلسه هم اندیشی مربیان و ارائه طرح درس کتاب نهضت حسینی توسط دبیر عل -2
 92در مهرن موضوع کتاب ات احتمالی پیراموبررسی سواالت و شبه

 .در سطح استان  از کتاب نهضت حسینی "سرخ بال " برگزاري مسابقه سراسري  -3

 .در آذر ماه  "فریمان "انتشار شماره دوم ویژه نامه -4

تحت پوشش قرار دادن تعدادي از عالقه مندان به سیر مطالعاتی کتب استاد در شهر هاي کمیجان و  -5
 .هاي مجازي خنداب به صورت غیر حضوري و تهیه و تنظیم بسته

ت علمی ئو تصحیح اوراق توسط هی 15/9/92برگزاري آزمون جامع مربیان طرح بینش مطهر در تاریخ  -6
 .دبیرخانه

در خصوص  27/9/92و مسئولین اجرایی در تاریخ تشکیل جلسات اتاق فکر با حضور تعدادي از مربیان -7
 .بررسی راه هاي پیشرفت کار 

 .استعالم از مربیان تنظیم جدول پیشرفت کار گروه ها با  -8
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  : "بال سرخ "شرح اجمالی مسابقه 

سخن حسین ، . حسین علیه السالم یک شخصیت حماسی است ، اما حماسه انسانیت ، حماسه بشریت ، نه حماسه قومیت 
  .عمل حسین ، حادثه حسین ، روح حسین ، همه چیز حسین هیجان است ، تحریک است ، درس است ، القا نیروست

  )ره(مطهري  مرتضی شهید استاد

  :مقدمه 

پس از پیشنهاد دبیرخانه مرکزي بینش مطهر مبنی بر برگزاري مسابقه کتابخوانی از کتاب نهضت حسینی ، 
موسسه حکمت مطهر تصمیم به انجام آن گرفت و پس از مذاکره با مراکز مختلف از جمله اداره ورزش و جوانان 

ائیه و دبیرخانه فرهنگی و هنري کانون هاي مساجد در خصوص جذب استان ، دانشگاه علمی کاربردي قوه قض
مشارکت هاي ایشان به منظور تامین هزینه هاي تبلیغات و اطالع رسانی و تامین جوایز نسبت به فراخوان عمومی 

  .اقدام نمود 

  :اهداف مسابقه 

 گسترش فرهنگ حسینی 

 آشنایی با ماهیت نهضت امام حسین علیه السالم 

 تحریفات تاریخی عاشوراو نحوه مبارزه با آن آشنایی با 

 جذب افراد به عنوان اندیشه جو  

  :اقدامات انجام شده 

  15/8/92تشکیل جلسه اتاق فکر با حضور مربیان در خصوص نحوه برگزاري مسابقه کتابخوانی در تاریخ 
  .و تنظیم طرح نامه مسابقه 16در فرهنگسراي آینه ساعت 

 طی یک جلسه مذاکره با آقاي حاج کریم معاونت اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزي  جذب مشارکت
 60میلیون ریال و  5محترم فرهنگی امور جوانان اداره در خصوص تامین هزینه جوایز مسابقه با تخصیص 

 .  بسته فرهنگی و همچنین همکاري در امر تبلیغات و اطالع رسانی 

 طی یک جلسه مذاکره در خصوص پوشش اطالع ) قوه قضائیه ( اربردي جذب مشارکت دانشگاه علمی ک
رسانی و تبلیغات در سطح کلیه دانشگاه هاي شهر و اختصاص دفتر مرکزي دانشگاه به عنوان مرکز توزیع 

  .کتاب و سوال 
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 شهراراك و حومه و اطالع رسانی در سطح دانشگاه ها و مساجد و  تبلیغات    . 

  خبرگزاري ها از جمله خبرگزاري مهر ، فارس ، ایرنا ، ایسنا واطالع رسانی از طریق... 

  جذب مشارکت سازمان صدا و سیماي استان در خصوص اطالع رسانی از طریق زیرنویس تلویزیونی به
 .روز  10مدت 

  به منظور پایگاه توزیع کتاب و سوال و دریافت ) طی مذاکره تلفنی( جذب مشارکت کافه کتاب پرچین
 .با توجه به مرکزیت مکانی این مرکز در سطح شهر  پاسخنامه

 پاسخنامه از طریق حضوري در مراکز....پاسخنامه از طریق ایمیل موسسه و  60دریافت بیش از. 

  تصحیح پاسخنامه هاي دریافتی از شرکت کنندگان در مسابقه توسط هیئت علمی موسسه حکمت مطهر 

 سفر مشهد مقدس و (امل داده اند براي دریافت جوایز قرعه کشی از میان شرکت کنندگانی که پاسخ ک
(.... 

  الزم به ذکر است که در میان شرکت کنندگان مسابقه افرادي از دیگر استان ها من جمله تهران، یزد و
 .آذربایجان شرقی وجود داشته اند 

  بوده است  نفر 135تعداد کل شرکت کنندگان در مسابقه. 
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  ”بال سرخ ”کتابخوانیطرح مسابقه 

  

  :نحوه برگزاري مسابقه 

آذر از موسسه حکمت مطهر اراك و کافه کتاب پرچین و تحویل   26دریافت سواالت در تاریخ : حضوري  -1
 آذر 28پاسخنامه در تاریخ 

موسسه حکمت مطهربه آدرس                  آذر از وبالگ   26در تاریخ  دریافت سواالت: غیر حضوري  -2
hekmat-motahar-arak.blogfa.com    آذر  به ایمیل موسسه حکمت  28و ارسال پاسخنامه در تاریخ

 hm_arak91@yahoo.comمطهر به آدرس 

  استان مرکزي: گستره جغرافیایی 

    25/9/92تا  5/9/92 :دریافت کتاب تاریخ

  :  مکان هاي تهیه کتاب 

یی ، روبروي فرمانداري ، اداره کل ورزش و جوانان استان اراك ، میدان دارا:  موسسه حکمت مطهر واقع در  -1
 32217569:  مرکزي ، دفتر موسسه حکمت مطهر اراك ، شماره تماس 

اراك، خیابان محسنی ، انتهاي پل ، سمت راست ، کوچه برادران رسولی ، شماره :  کافه کتاب پرچین واقع در -2
 32246063: تماس 

خیابان قائم مقام ،نرسیده به میدان امام حسین : قوه قضائیه استان مرکزي واقع در مرکز آموزش علمی کاربردي -3
  )ره( جنب کمیته امداد امام خمینی ،) ع(

 براي شهرستان ها از طریق ارسال پستی -4

  : جوایز مسابقه 

 .ریال  2500000براي یک نفر به قید قرعه به مبلغ  هزینه سفر به مشهد مقدس  -1

) صحیفه سجادیه ، حافظ ، رساله و نهج البالغه  ،الجنان مفاتیح چرمی قرآن کریم ، جلد مجموعه( گنجینه  10 -2
 .نفر  10ریال براي 500000به قیمت هر گنجینه 

 .نفر  60بسته فرهنگی ویژه  60 -3
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  : برگزیدگان مسابقه بال سرخ 
  

  : برنده سفر مشهد مقدس
  

 خانم الهه ایزد پناه  
  

  :برندگان گنجینه 
  

 فاطمه صفایی خانم 

 خانم مهدیه آقایی 

 آقاي علی کریم پور 

 خانم زینب احمدي 

 خانم فاطمه کارچانی 

 خانم انسیه ایزد پناه 

 خانم مریم موسوي 

 خانم الهام فضلی 

 خانم معصومه رضایی 

 آقاي محمد احمدلو 
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  :مسابقه صاویر تصحیح پاسخنامه هاي ت
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  :نمونه پوستر تبلیغات مسابقه  
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  :نمونه تراکت مسابقه 
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    :   92 /15/9تصاویر برگزاري آزمون در تاریخ 
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  : "فریمان  "تصویر دومین شماره گاهنامه 
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 :در فرهنگسراي آینه آذر ماه  27تاریخ جلسه هم اندیشی مربیان در  تصویر
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  :شرح اجراي طرح در استان 
  تحت پوشش موسسه حکمت مطهر اراكگروه هاي 

  مکان برگزاري  وضعیت مباحثه  تعداد اندیشه جو  نام مرکز  ردیف
  منزل اندیشه جو  مباحثه محور  9  گروه مطالعاتی خانم نعمتی  1

کالس و مباحثه   21  گروه مطالعاتی خانم جاوید  2
  منزل مربی  محور

کالس و مباحثه   10  گروه مطالعاتی خانم جاوید  3
  منزل مربی  محور

خانم میهن گروه مطالعاتی   4
دانشگاه علوم پزشکی   مباحثه محور  10  دوست

  اراك

خانم حمزه گروه مطالعاتی   5
  منزل مربی  مباحثه محور  3  لوئیان

خانم حمزه گروه مطالعاتی   6
  منزل اندیشه جو  کالس محور  30  لوئیان

  دانشگاه اراك  مباحثه محور  7  شکري خانمگروه مطالعاتی   7

جنب دانشگاه -ودکرهر  مباحثه محور  3  خانم شکريگروه مطالعاتی   8
  عالی مهر

 و آمنه امامزاده عبداهللا  مباحثه محور  5  خانم الحسینیگروه مطالعاتی   9
  خاتون

اتحادیه انجمن هاي   مباحثه محور  9  خانم جعفريگروه مطالعاتی   10
  اسالمی دانش آموزان

  مسجدساعت   مباحثه محور  7  خانم حسینیگروه مطالعاتی   11

امامزاده عبداله و آمنه   مباحثه محور  8  خانم حسینیگروه مطالعاتی   12
  خاتون

  کافه کتاب پرچین  مباحثه محور  6  آقاي منصوريگروه مطالعاتی   13
  کافه کتاب پرچین  مباحثه محور  10  آقاي منصوريگروه مطالعاتی   14
  حسینه حاج باشی  مباحثه محور  6  خانم آذرگروه مطالعاتی   15

خانم مریم گروه مطالعاتی   16
 و آمنه امامزاد عبداهللا  مباحثه محور  8  قربانی

  خاتون

خانم فاطمه گروه مطالعاتی   17
  مسجد مالزین العابدین  مباحثه محور  10  قربانی

  منزل مربی  مباحثه محور   17  خانم علی همتیگروه مطالعاتی   18
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  مسجد رسول اهللا  مباحثه محور  10  خانم لطفیگروه مطالعاتی   19
  منزل اندیشه جو  مباحثه محور   8  گروه مطالعاتی خانم اعظمی  20

شهرك معلم مسجد امام   مباحثه محور  10  گروه مطالعاتی خانم گودرزي  21
  )ع(علی 
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  مشکالت و نیازمندي ها 
  :کمبود بودجه به منظور ) الف 

مربیان از جمله نشست هاي علمی روحی وفکري اجراي برنامه هاي جنبی در خصوص تشویق و تقویت   -1
 ...وفرهنگی _اردو هاي زیارتی  ،با حضور اساتید طرح بینش مطهر 

 اجراي برنامه هاي جنبی در خصوص تشویق و تقویت انگیزه در اندیشه جویان  -2

  :از جمله 

 اتباط آن با کتب استاد نشست با اساتید پیرامون مسائل روز و 

 ارائه خوراك هاي فکري در قالب بسته هاي فرهنگی دیجیتال 

  برگزاري مسابقات پیا مکی 

 فعال سازي سامانه پیامکی و ارسال پیامک هاي فرهنگی از کتب استاد -3

 خرید تجهیزات و امکانات فنی و اداري  -4

 راه اندازي بخش کودك و نوجوان  -5

 پرداخت حق الزحمه به مربیان  -6

  رایگان ویژه مربیانصورت  دریافت درسنامه ها به) ب 

  هاي آموزشی اساتید در دوره هاي تربیت مربی     DVDدریافت) ج 

  تأمین مکان برگزاري کالس ها وجلسات   ) د

  

  

  و من اهللا توفیق 

  كارا رهطم تمکح هسسوم
  


