
 روایتتبلیغی کانون فرهنگی آماده اجرای چنذ رسانه ای ات برنامه های صمشخلیست و 

مذت زمان  مناسب برای مخاطب موضوع /محتوا نام برنامه ردیف

 اجرا

 دلیمِ 45 یادٍارُ ؽْذا ٍجلغات هذّثی ػوَم خاعزات ؽْذا ٍ دفاع همذط رازخَى 1

 دلیمِ 30 ؽْذا ٍ جلغات هذّثییادٍارُ ّای  ػوَم وزاهات ؽْذا ًبظر هلکَت 2

 دلیم35ِ هذّثی جلغات ٍ ؽْذا ّای یادٍارُ ػوَم خاعزات ؽْذا ٍ دفاع همذط پٌدرُ آظوبى 3

حىایت فزسًذاى فاعوِ )ط ( در  هًَط شت ّبی فکِ 4

 فىِ

 دلیم45ِ هذّثی جلغات ٍ ؽْذا ّای یادٍارُ ػوَم

 دلیمِ 30 جلغات هذّثی ػوَم خاعزاتی اس تفحـ یًَط خبن 5

 دلیمِ 35 ّوایؼ ّا ػوَم خاعزاتی اس حضَر جاٍداًِ ؽْذا حضَر 6

 دلیمِ 35 یادٍارُ ؽْذا ٍ جلغات هذّثی ػوَم راس هَفمیت ؽْذا (1راز هَفمیت شْذا) 7

 دلیمِ 30 جلغات داًؼ آهَسی داًؼ آهَساى ؽْذا هَفمیت راس (2رازهَفمیت شْذا) 8

 دلیمِ 30 جلغات داًؼ آهَسی هَساىآداًؼ  ؽْذا ٍ ًواس ّفت شْر عشك 9

 دلیمِ 35 هذّثی جلغات ٍ ؽْذا یادٍارُ ػوَم آراهؼ در عیزُ ؽْذا ًفط هطوئي 11

 دلیمِ 35 هذّثی جلغات ٍ ؽْذا یادٍارُ ػوَم هؼزفت در عیزُ ؽْذا آثشبر هعرفت 11

 دلیمِ 45 هذّثی جلغات ٍ ؽْذا یادٍارُ ػوَم دػا ٍ هٌاجات در عیزُ ؽْذا ترًن ثبراى 12

 دلیمِ 30 هذّثی جلغات ٍ ؽْذا یادٍارُ ػوَم در عیزُ ؽْذاٍ پزّیش اس گٌاُ تمَا  طراٍت زًذگی 13

هذیریت در ظیرُ  14

 (1شْذا)

هذیزیت در عیزُ ؽْذا تا ًگاّی 

تِ ؽیَُ هذیزیت ؽْیذ هْذی 

 سیي الذیي

هذیزاى /جَاًاى / جوغ 

ّای تخققی هزتثظ 

 تا هَضَع

 دلیمِ 45 ّوایؼ ّای تخققی

 ظیرُ در هذیریت 15

 (2)شْذا

 ًگاّی تا ؽْذا عیزُ در هذیزیت

 هْذی ؽْیذ هذیزیت ؽیَُ تِ

 الذیي سیي

 جوغ/  جَاًاى/ هذیزاى

 هزتثظ تخققی ّای

 هَضَع تا

 دلیمِ 45 تخققی ّای ّوایؼ

 ظیرُ در هذیریت 16

 (3)شْذا

 ًگاّی تا ؽْذا عیزُ در هذیزیت

 هْذی ؽْیذ هذیزیت ؽیَُ تِ

 الذیي سیي

 جوغ/  جَاًاى/ هذیزاى

 هزتثظ تخققی ّای

 هَضَع تا

 دلیمِ 45 تخققی ّای ّوایؼ

 ظیرُ در هذیریت 17

 (4)شْذا

 ًگاّی تا ؽْذا عیزُ در هذیزیت

 هْذی ؽْیذ هذیزیت ؽیَُ تِ

 الذیي سیي

 جوغ/  جَاًاى/ هذیزاى

 هزتثظ تخققی ّای

 هَضَع تا

 دلیمِ 45 تخققی ّای ّوایؼ

 ظیرُ در هذیریت 18

 (5)شْذا

 ًگاّی تا ؽْذا عیزُ در هذیزیت

 هْذی ؽْیذ هذیزیت ؽیَُ تِ

 الذیي سیي

 جوغ/  جَاًاى/ هذیزاى

 هزتثظ تخققی ّای

 هَضَع تا

 دلیمِ 45 تخققی ّای ّوایؼ

ثصیرت در ظیرُ  19

 شْذا

 دلیمِ 30 ّوایؼ ّا ٍ ًؾغت ّای هزتثظ ػوَم تقیزت ٍ ؽْذا

ازدٍاج در ظیرُ  21

 (1شْذا)

 اس لثل پغز ٍ دختز ارتثاط

 1 اسدٍاج

ًؾغت ّای جَاًاى ٍ آهَسػ ّای  جَاًاى

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

 ظیرُ در ازدٍاج 21

 (2)شْذا

 اس لثل پغز ٍ دختز ارتثاط

 2   اسدٍاج

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

 ظیرُ در ازدٍاج 22

 (3)شْذا

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى 1 ّوغز اًتخاب

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

 

 

 دلیمِ  45 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى 2  ّوغز اًتخاب ظیرُ در ازدٍاج 23



  خاًَادُ (4)شْذا

 

24 

 

 ظیرُ در ازدٍاج

 (5)شْذا

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى 1خَاعتگاری

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

25 

 

 ظیرُ در ازدٍاج

 (6)شْذا

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى 2خَاعتگاری

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

 ظیرُ در ازدٍاج 26

 (7)شْذا

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى هْزیِ

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

 ظیرُ در ازدٍاج 27

 (8)شْذا

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى ػمذ خزیذ

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

 ظیرُ در ازدٍاج 28

 (9)شْذا

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى ػمذ هزاعن

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

 ظیرُ در ازدٍاج 29

 (11)شْذا

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى ػمذ دٍراى

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

 ظیرُ در ازدٍاج 31

 (11)شْذا

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى جْیشیِ

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

 ظیرُ در ازدٍاج 31

 (12)شْذا

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى ػزٍعی هزاعن

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

 ظیرُ در ازدٍاج 32

 (13)شْذا

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى پَؽؼ ٍ آرایؼ

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

 ظیرُ در ازدٍاج 33

 (14)شْذا

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى 1 خاًَادُ ٍ التقاد

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

 ظیرُ در ازدٍاج 34

 (15)شْذا

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى 2  خاًَادُ ٍ التقاد

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

 ظیرُ در ازدٍاج 35

 (16)شْذا

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى آٍری فزسًذ

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

 ظیرُ در ازدٍاج 36

 (17)شْذا

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى 1 فزسًذ تزتیت

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

 ظیرُ در ازدٍاج 37

 (18)شْذا

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى 2فزسًذ تزتیت

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

 ظیرُ در ازدٍاج 38

 (19)شْذا

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى 1ّوغزداری

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

 ظیرُ در ازدٍاج 39

 (21)شْذا

 ّای آهَسػ ٍ جَاًاى ّای ًؾغت جَاًاى 2ّوغزداری

 خاًَادُ

 دلیمِ  45

ثبیعتِ ّبی  41

 (1رٍایتگری)

 دلیمِ 45 جلغات تاس آهَسی ٍ آهَسػ راٍیاى راٍیاى دفاع همذط آهَسػ رٍایتگزی

ثبیعتِ ّبی  41

 (2رٍایتگری )

 دلیمِ 45 آهَسی ٍ آهَسػ راٍیاىجلغات تاس  راٍیاى دفاع همذط آهَسػ رٍایتگزی

ثبیعتِ ّبی  42

 (3رٍایتگری )

 دلیمِ 45 جلغات تاس آهَسی ٍ آهَسػ راٍیاى راٍیاى دفاع همذط آهَسػ رٍایتگزی

ثبیعتِ ّبی  43

 (4رٍایتگری )

 دلیمِ 45 جلغات تاس آهَسی ٍ آهَسػ راٍیاى راٍیاى دفاع همذط آهَسػ رٍایتگزی



ثبیعتِ ّبی  44

 (5)رٍایتگری 

 دلیمِ 45 جلغات تاس آهَسی ٍ آهَسػ راٍیاى راٍیاى دفاع همذط آهَسػ رٍایتگزی

ظیر ٍ ظلَن در  45

 ظیرُ شْذا

خاعزات عیز ٍ علَن ػارفاًِ 

 ؽْذا

ًؾغت ّای تغیج اعاتیذ ٍ  اعاتیذ ٍ داًؾجَیاى

 ٌّزهٌذاى

 دلیمِ 60

خلَُ ّبی پبظذاری  46

 در ظیرُ شْذا

 دلیمِ 45 ًؾغت ّای ٍیضُ پاعذاراى پاعذاراى پاعذارخاعزاتی اس عیزُ ؽْذای 

پیش ثیٌی ّبی اهبم  47
 )رُ(

 دلیمِ 45 ًؾغت ّای دِّ فجز ػوَم پیؼ تیٌی اهام وِ تِ حمیمت پیَعت 10

خاعزات عٌش ٍ لغایف دفاع  لجخٌذّبی خبکی 48

 همذط

 دلیمِ 45 ایام ٍالدت ٍ جؾي ّا ػوَم

هؼظن خاعزات ًاب اس همام  خلَُ یبر 49

 رّثزی

 دلیمِ 45 ّوایؼ ّای تقیزتی ػوَم

 دلیمِ 45 ّوایؼ ّای خَاّزاى ػوَم حیا ٍ ػفاف در عیزُ ؽْذا ًشبًی ثْشت 51

 دلیمِ 45 ّوایؼ ّای خَاّزاى خَاّزاى تاًَاىدفاع همذط ٍ  خَاّراى آفتبة 51

 دلیمِ 45 ًؾغت ّای جَاًاى ٍ خاًَادُ جَاًاى عثه سًذگی ؽْذا ثِ رًگ صجح 52

شْیذ آٍیٌی ٍ ٌّر  53

 هتعْذ

تِ  سًذگی ٍ ًگاُ ؽْیذ آٍیٌی

 دفاع همذط

داًؾجَیاى ٍ 

 ٌّزهٌذاى

 دلیمِ 45 جلغات تغیج ٌّزهٌذاى

 دلیمِ 30 جلغات تغیج عالب رٍحاًیَى رٍحاًیت ٍ جثِْ هرداى علن ٍ عول 54

 دلیمِ 30 جلغات هذّثییادٍارُ ّای ؽْذا ٍ  ػوَم ؽْذا ٍ اهام سهاى )ػج( دیذار در ًمطِ رّبیی 55

یه ػولیات دفاع  داعتاى  عولیبت ثسرگ 56

همذط تِ ستاى وَدواًِ تقَرت 

 ًماؽی

 دلیمِ 30 جلغات وَدواى دتغتاًی وَدواى دتغتاًی

افغالحات ٍ تؼثیزات دفاع  گلَاشُ ّب 57

 همذط

 دلیمِ 25 جلغات دتیزعتاًی دتیزعتاى ّا

 دلیمِ 30 جلغات همغغ راٌّوایی راٌّواییعٌیي  خاعزات آسادگاى پرظتَ در لفط 58

 دلیمِ 30 یادٍارُ ؽْذای ّفتن تیز ػوَم ٍالؼِ ّفتن تیز راظت لبهتبى 59

ٍِیضُ تزًاهِ ّای جؾي ػفاف ٍ  ػوَم حجاب ٍ ػفاف در جاهؼِ (1ریحبًِ آظوبى ) 61

 حجاب

 دلیمِ 45

 ٍ ػفاف جؾي ّای تزًاهِ ٍِیضُ ػوَم ػفاف در خاًَادُ ٍ حجاب (2) آظوبى ریحبًِ 61

 حجاب

 دلیمِ 45

 ٍ ػفاف جؾي ّای تزًاهِ ٍِیضُ ػوَم ػفاف درفضای هجاسی ٍ حجاب (3) آظوبى ریحبًِ 62

 حجاب

 دلیمِ 45

 ٍ ػفاف جؾي ّای تزًاهِ ٍِیضُ ػوَم ػفاف)هاَّارُ( ٍ حجاب (4) آظوبى ریحبًِ 63

 حجاب

 دلیمِ 45

حمیمتی ، اهبم  64

 هبًذگبر

 دلیمِ 25 ٍیضُ تزًاهِ ّای دِّ فجز ػوَم اهام )رك(خاعزاتی ًاب اس 

 دلیمِ 30 یادٍارُ ّای ؽْذا در ؽة ػاؽَرا ػوَم وزتال ٍ دفاع همذط کرثالیی دٍثبرُ 65

 دلیمِ 45 جلغات ٍیضُ تقیزتی ػوَم احغاط تىلیف در عیزُ ؽْذا احعبض تکلیف 66

ثبیعتِ ّبی کبرکرد  67

 فرٌّگی هعبخذ

هتَلیاى فزٌّگی  هغاجذافَل وارفزٌّگی در 

 هغاجذ

جلغات ٍیضُ هتَلیاى فزٌّگی 

 هغاجذ

 دلیمِ 45

 دلیمِ 30 هذّثی جلغات ٍ ؽْذا یادٍارُ ػوَم وزاهاتی اس ؽْذا هعجر آظوبى 68

 دلیمِ 45 جلغات خَاّزاى در رٍس ػاؽَرا خَاّزاى خَاّزاى ٍ دفاع همذط حوبظِ زیٌجی 69

 دلیمِ 30 جلغات آهادگی سائزاى راّیاى ًَر ػوَم ًَرؽْذا ٍ راّیاى  هعجری ثِ آظوبى 71



 دلیمِ 45 دتغتاى ّا عال12ِتا 6وَدواى  یادٍارُ ؽْذا تا ستاى وَدواًِ هَج آظوبى 71

تِ  هفاّین ًواس، لزآى ٍ احىام خشي فرشتگبى 72

 ستاى وَدواًِ 

 دلیمِ 45 عالِ 9جؾي تىلیف دختزاى  عال9ِدختزاى 

 دلیمِ 45 جلغات ٍیضُ هزتثظ تا هَضَع ػوَم تیاى هقادیك التقاد هماٍهتی التصبد همبٍهتی 73

هْبرت ّبی زًذگی در  74

 (1ظیرُ شْذا )

ارائِ هقادیمی اس سًذگی ؽْذا 

تزای هْارت ّای سًذگی )هْارت 

 خَد آگاّی (

 دلیمِ 45 ًؾغت ّای آهَسػ خاًَادُ خاًَاد ّا

 در زًذگی ّبی هْبرت 75

 (2) شْذا ظیرُ

 ؽْذا سًذگی اس هقادیمی ارائِ

 هْارت) سًذگی ّای هْارت تزای

 ( تفىز خالق

 

 دلیمِ 45 خاًَادُ آهَسػ ّای ًؾغت ّا خاًَاد

 در زًذگی ّبی هْبرت 76

 (3) شْذا ظیرُ

 ؽْذا سًذگی اس هقادیمی ارائِ

 هْارت) سًذگی ّای هْارت تزای

 ( ًماد تفىز

 دلیمِ 45 خاًَادُ آهَسػ ّای ًؾغت ّا خاًَاد

 در زًذگی ّبی هْبرت 77

 (4) شْذا ظیرُ

 ؽْذا سًذگی اس هقادیمی ارائِ

 هْارت) سًذگی ّای هْارت تزای

 (ّوذلی 

 دلیمِ 45 خاًَادُ آهَسػ ّای ًؾغت ّا خاًَاد

 در زًذگی ّبی هْبرت 78

 (5) شْذا ظیرُ

 ؽْذا سًذگی اس هقادیمی ارائِ

 هْارت) سًذگی ّای هْارت تزای

 ( ًِ گفتي

 دلیمِ 45 خاًَادُ آهَسػ ّای ًؾغت ّا خاًَاد

 در زًذگی ّبی هْبرت 79

 (6) شْذا ظیرُ

 ؽْذا سًذگی اس هقادیمی ارائِ

 هْارت) سًذگی ّای هْارت تزای

 ( وٌتزل ّیجاى

 دلیمِ 45 خاًَادُ آهَسػ ّای ًؾغت ّا خاًَاد

 ٍ جثِْ در اعالػات حفاظت ٍیصُ حفبظت 81

 ؽْذا عیزُ

 حفاظتآهَسؽی افَل  ٍیضُ جلغات ٍیضُ هخاعثیي

 اعالػات

 دلیمِ 40

 هتَعغِ همغغ آهَسی داًؼ جلغات ًَجَاًاى ؽْذا ٍ لزآى هعرفت شْر ّفت 81

 راٌّوایی ٍ

 دلیمِ 30

 خبری ّوچٌبى غذیر 82

 اظت

 دلیمِ 30 تقیزتی جلغات ػوَم ٍالیت ٍ غذیز

 پشت ّویشِ خذا 83

 !اظت ایعتبدُ پٌدرُ

 دلیمِ 30 آهَسی داًؼ ّای ًؾغت ًَجَاًاى ؽْذا ًَجَاًی خاعزات

 دفاع تشري حواعِ یه ؽزح گوٌبهی حمیمت 84

 همذط

 دلیمِ 30 هزتثظ ّای ّوایؼ ػوَم

شوین دظت ّبی  85

 ثعتِ !

 دلیمِ 45 یادٍارُ ؽْذا  ػوَم  ؽْذای غَاؿ دعت تغتِ 

 دلیم35ِ جلغات هزتثظ دفاع همذط جَاًاى  عثه سًذگی ؽْذا شْبة را ثبٍرکي ! 86

 دلیمِ 40 ؽة ّای خاعزُ  داًؾجَیاى ٍ عالب خاعزات ػارفاًِ ؽْذا در رُ هٌسل لیلی  87
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