
 طرح و ایده های محرم :

 مخاطب نوجوانان () 

یا  به طرح های سایت خانه طراحان انقالب اسالمی حتما سر بزنید. )طرحهایی مثل مجموعه نمایشگاهی شمر زمانه و ...( .1

 سایتهای مختلف طراحی مثل نهضت مردمی پوستر انقالب و ...دیگر 

 در کنار هیئت، داشتن برنامه های جانبی مثل نمایشگاه و غرفه های مختلف امثال نقاشی و ... با موضوع محرم و عاشورا. .2

ی به کمک خود بچه ها تولید کنید. یعنی به بچه ها موضوعاتی که میخواین تو بروشور یا واسه هیئت یه بروشوری چیز .3

 نشریه بیاد رو بگین تا برای شما مطلب رو آماده کنن بعد با ویرایش مطالبشون اونا رو تو نشریه منعکس کنید.

 سی دی کردن گلچینی از مداحی های سال گذشته هیئت و دادن سی دی به حضار. .4

 ئولیت های مختلف هیئت مثل نظامت، تدارکات و ... به بچه ها.دادن مس .5

 پخش کردن کلیپ اول یا آخر هیئت. .6

 راه اندازی وبالگ یا سایتی برای هیئت و منعکس کردن گزارشهای هیئت در آن. .7

 برگزاری مسابقه کتابخوانی بین اعضای هیئت با موضوع محرم. .8

 هدیه دادن مهر و تسبیح تربت به اعضای هیئت. .9

 مع آوری تصاویر شهدای محل برای فضاسازی جلوی هیئتج .11

 مانور دادن روی سبک عزاداری درست ... در کالم رهبری .11

 استفاده از عکسی با قالب یک شکل از امام و آقا برای باالسر سخنران. .12

 برگزاری مسابقات عکاسی و طراحی و وبالگ نویسی و نقاشی و ... با موضوع محرم. .13

یا با هر عنوان دیگری در جلوی هیئت برای هرکی که خواست  "دلنوشته های محرّمی  "وان قراردادن دفتری با عن .14

 چیزی بنویسه.

کمک گرفتن از خود بچه ها برای جذب دوستاشون یعنی از شورای اصلی هیئت هرکی میاد هیئت، تنها نباید بیاد،  .15

 حداقل یه نفرو با خودش بیاره.

 قرار دادن کلمن آب در جای مناسب؛ باالی کلمن هم نوشته بشه : السالم علیک یا اباعبداهلل . .16

 برپایی ایستگاه صلواتی بازم به کمک خود بچه ها. .17

 سعی کنیم هیئت، سخنران محور باشه البته سخنرانی که واسه بچه ها مناسب باشه. .18

ل عدسی و نون پنیر و آش و ... حاال اگه هیئت واسه شام داشتن پذیرایی های مختصر و ساده بعد از اتمام هیئت مث .19

 مفصل بانی داشت که چه بهتر.

 از خود بچه ها هم میشه واسه برنامه های هیئت ایده گرفت ... ولی خوب باید ایده هاشون بررسی بشه بعد اجرایی. .21

 هرشب بعد از اتمام جلسه یه بازخوردی از بچه ها گرفته بشه بد نیست. .21

 نکته : اخالص بروبچه های پای کاره...اصلی ترین  .22

اختصاص لباس سیاه یکدست به همه بچه های هیئت البته اونایی که پا ثابتن ... هزینشم میشه از خود خونواده ها یا از  .23

 خود بچه ها گرفت.

 کهیعص قرائت قرآن در ابتدای جلسه مخصوصا آیاتی که مربوط می شود به کربال و امام حسین علیه السالم امثال : .24

 )سوره مریم(؛ وفدیناه بذبح عظیم؛ یا آیاتی که سر مبارک اباعبداهلل تالوت کردند و ...



چاپ می کنیم. یه گوشه کارت هم  6های حدیث؛ هر شب یک کارت به تعداد اعضای هیئت در قطع نصف آ دادن کارت .25

 می نویسیم : یادگاری هیئت ................. تاریخ محرم ...............

شروع  19واقعا رأس  21:31الی  19مشخص بشه یعنی اگه میگیم از ساعت  برنامه های هیئت منظم و بر طبق ساعت .26

 هم تموم. 21:31بشه و رأس 

 توزیع سربندهای سیاه و قرمز در هیئت .27

 پرده خوانی محرم )نقالی(مراسم  .28

 برگزاری نشست های پاسخگویی به شبهات محرم و عاشورا و عزاداری و ... در حاشیه هیئت .29

 برگزاری مراسم تعزیه خوانی در حد توان .31

 احیا کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بیان اینکه هدف اصلی قیام حضرت این نکته بوده. .31

 نامه شهدا در رابطه با امام حسین علیه السالم و کربال و ... و خواندن آن ها در هیئت.جمع آوری مجموعه ای از وصیت .32

قرار دادن جعبه ای در ابعاد کوچک در فضای هیئت با عنوان طرح مطالعه یک دقیقه ای ... که میتوان در آنها فضایل یا  .33

 احادیثی از امام حسین علیه السالم قرار داد.

 سقاخانه ای موقت در گوشه ای از مدرسه مخصوص مدارس : درست کردن .34

داشتن یک سرود پایانی هیئت که هر شب آخر جلسه خونده بشه ... که خوبیش اینه بعد محرم همه بچه ها اون شعر رو  .35

 حفظ میشن.

برای راه اندازی وبالگ های شهدای کربال ای  که چه بهتر( )بیشتر هم باشن تا از بچه های فعال 15الی  11پیدا کردن  .36

یه وبالگ راه میندازه و از طریق مربیا باید بهشون )ع( نی یکیشون به نام حضرت علی اصغر موضوعات مرتبط با کربال؛ یع

 و ........ ، یکی دیگه درباره حضرت علی اکبر )ع(خوراک داده بشه
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