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"دهه فجر  ،سزآغاس طلىع اسالم ،خاست گاه ارسشهاي اسالمي ،م طقع راهيي ملت اريان و بخشي اس اترخي اريان سميه است .دهه فجر انقالب
اس رشحات اسالم است و آئينواي است هك خىرشيذ اسالم رد او ردخشيذ و ايه دهه فجر بايذ با عظمت رههچ تمامتز ربگزارشىد .ايه مراسم را با
صح
هيجانهاي عاطفي يخ بايذ با طراوت و اتسه كرد .رد مذهب ما ،احساسات ،گرهي و شادي ،حب و بغض و عشق و نفرت جاي گاه وااليي دارد .اس
ايه رو دشنهاي دهه فجر ميبايستي همچىن مراسم و اعياد مذهبي گرامي داشتو شىد و مردمي باشذ .بايذ كليو مساجذ فعال شىنذ و مردم با حضىر رد مساجذ
خاطرهي صرامىش نشذني حضزت امام و پيزوسي انقالب اسالمي را دشه بگيزنذ".
بياانت رهبز معظم انقالب
رد ديذا ر مسئىالن ستاد ربگزاري مراسم دهه فجر انقالب اسالمي
5933/51/55
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راهبزداهي كالن ستاد دهه فجر انقالب اسالمي
ٟ٘ .1بديٝٙػبصي ٔؼبسف ا٘مالة اػالٔي ٔ ٚؼشفي دػتبٚسدٞب  ٚاٍِٞٛبي ٔٛفك ٘ظبْ ٔمذع جٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ
 .2ثبصآفشيٙي ،تحىيٓ ،تؼبِي  ٚتمٛيت ٘ظبْ فىشي  ٚاسصؿٟبي ا٘مالة
 .3ا٘ؼجبْ ثخـي  ٚتمٛيت ٔـبسوت فشاٌيش ٘ ٚظبٔٙذ ٔشدْ ،ػبصٔبٟ٘ب ٟ٘ ٚبدٞبي ٔشتجظ دس ظشفيت ػبصي  ٚفش ًٙٞػبصي
ثشاي ثشٌضاسي ؿبيؼت ٝدٔ ٝٞجبسن فجش
 .4افضايؾ ٘ـبط  ٚؿبداثي ٔشاػٓ د ٝٞفجش ٔتٙبػت ثب اسصؿٟبي اػالٔي  ٚالتضبئبت ساٞجشدي وـٛس
 .5عشاحي  ٚتذٚيٗ ثش٘بٔ ٝجبٔغ فشٍٙٞي  ٚتجّيغي ٔشاػٓ د ٝٞفجش ا٘مالة اػالٔي
 .6تجييٗ  ٚتشٚيج ٌفتٕبٖ ا٘مالة اػالٔي  ٚا٘ذيـٞٝب  ٚآسٔبٟ٘بي أبْ خٕيٙي (سٔ ٚ )ٜمبْ ٔؼظٓ سٞجشي (ٔذّ ظّ ٝاِؼبِي)

 .7حفظ ٚحذت ّٔي  ٚتمٛيت تؼبٔالت فشٍٙٞي ،لٔٛي  ٚثٔٛي
 .8تجييٗ فشٔ ًٙٞمبٔٚت ،ايثبس  ٚؿٟبدت  ٚاػتالي آٖ دس جبٔؼٝ
 .9تجييٗ ،تشٚيج ٟ٘ ٚبدي ٝٙػبصي فش ًٙٞتؼبِي ثخؾ اػتىجبس ػتيضي ا٘مالة اػالٔي

سياستاهي محتىايي
 .1صٔيٝٙػبصي ثشاي سؿذ ،تؼبِي  ٚثؼظ پيبْ  ٚفش ًٙٞا٘مالة اػالٔي
 .2تجييٗ  ٚتشٚيج آسٔبٖٞب  ٚاسصؽٞبي ا٘مالةاػالٔي
 .3آٌبٞي ثخـي ٔ ٚؼشفتافضايي دس خصٛف ٔؼبسف ا٘مالة اػالٔي
 .4تٛجٚ ٝيظ ٜث ٝافضايؾ آٌبٞي  ٚالٙبع ٘ؼُ جٛاٖ ٘ؼجت ثٔ ٝبٞيت  ٚاٞذاف ا٘مالة اػالٔي
ٔ .5حٛس لشاسدادٖ ا٘ذيـ ٝأبْ ساحُ(سٔ ٚ )ٜمبْ ٔؼظٓ سٞجشي (ٔذظّٝاِؼبِي) دس ثش٘بٔٞٝبي ثضسٌذاؿت ا٘مالة اػالٔي
 .6تٛج ٝث ٝػٛأُ آػيتص٘ٙذ ٜث٘ ٝظبْ اػالٔي  ٚتشفٙذٞبي دؿٕٙبٖ ػّي ٝا٘مالة اػالٔي
 .7صٔيٝٙػبصي ثشاي حضٛس ٌؼتشدٜتش ٔشدْ دس صحٞٝٙبي ٔختّف ا٘مالة اص جّٕ ٝا٘تخبثبت
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سياستاه ي اجرايي
 .1حٕبيت اص تٛػؼ ٚ ٝتمٛيت ٔـبسوتٞبي ٔشدٔي دس ثشٌضاسي ٔشاػٓ
 .2پـتيجب٘ي اص ٌؼتشؽ فؼبِيت تـىّٟب ٟ٘ ٚبدٞبي ٔشدْ ٟ٘بد
 .3پـتيجب٘ي اص سٚيىشدٞبي ثش٘بٔٝاي ٚيظ ٜوٛدوبٖٛ٘ ،جٛا٘بٖ  ٚجٛا٘بٖ
 .4حٕبيت اص سٚيىشدٞبي ثش٘بٔٝاي فشاٌيش دس ػغٛح ّٔي  ٚاػتب٘ي
 .5صٔيٝٙػبصي ثشاي تِٛيذ ثش٘بٔٞٝبيي ثب ظشفيت ثب ظشفيت ّٔي  ٚاػتب٘ي دس ساػتبي تحمك التصبد ٔمبٔٚتي
 .6جٟتدٞي ثش٘بٔٞٝب ث ٝػٛي تٛػؼ ،ٝتمٛيت  ٚتحىيٓ ٕٞجؼتٍيٚ ،حذت ّٔي  ٚا٘ؼجبْ اػالٔي
 .7صٔيٝٙػبصي ثشاي ثشٚص  ٚظٟٛس خالليتٞب  ٚحٕبيت اص ايذٜٞبي ٘ٛ
 .8ثٟشٌٜيشي اص ظشفيتٞبي ٔٛجٛد دس ٔشاوض فشٍٙٞي ٙٞ ٚشي ثٙٔ ٝظٛس افضايؾ تأثيشٌزاسي ٔشاػٓ
 .9افضايؾ استجبط ثب ٔشاوض ديٙي ،حٛصٚي  ٚدا٘ـٍبٞي ثٙٔ ٝظٛس ثٟشٌٜيشي اص ديذٌبٜٞب  ٚتجبست ٘خجٍبٖ  ٚصبحت٘ظشاٖ
دس حٛص ٜػبختبس ٔ ٚحتٛاي ٔشاػٓ
 .11فشآٞػبصي ؿشايظ  ٚاػتمجبَ اص ٍ٘ب٘ ٜمبدا٘ ٝثٔ ٝشاػٓ دس ساػتبي ؿٙبخت وٕجٛدٞب ٘ ٚيبصٞب  ٚتالؽ ثشاي ثٟجٛد وٕي  ٚويفي ٔشاػٓ
 .11ثؼتشػبصي ثشاي حضٛس ٘يشٞٚبي ا٘مالثئ ،ؼتمذ ،تٛإ٘ٙذ  ٚدِؼٛص دس ٔشاػٓ ٌ٘ٛبٌٖٛ
 .12صٔيٝٙػبصي دس جٟت تمٛيت  ٚتحىيٓ پي٘ٛذٔ ،يبٖ ٘ؼُٞب دس ثشٌضاسي ٔشاػٓ
 .13تالؽ دس جٟت تمٛيت ٔغبِؼبت  ٚپظٞٚؾٞبي ٔشتجظ ثب ثشٌضاسي ٔشاػٓ ثٙٔ ٝظٛس اػتحىبْ ٞش چ ٝثـتش ثش٘بٔٞٝب
 .14ثؼتشػبصي ثشاي حضٛس ٞش چ ٝثيـتش جٛا٘بٖ ٛ٘ ٚجٛا٘بٖ دس ثشٌضاسي ٔشاػٓ  ٚتٛػؼ ٝثش٘بٔٞٝبي ٔذاسع  ٚدا٘ـٍبٜٞب
 .15تالؽ جذي  ٚثش٘بٔٝسيضي ؿذ ٜثشاي سٚايتٍشي ا٘مالة  ٚتحمك تجّيغبت ؿفبٞي دس ٔيبٖ الـبس ٔختّف جبٔؼ ٝثٚ ٝيظٜ
جٛا٘بٖ ٛ٘ ٚجٛا٘بٖ
 .16افضايؾ فضبي ؿبداثي ٘ ٚـبط اجتٕبػي دس ايبْاهلل دٔ ٝٞجبسن فجش
ٌ .17ؼتشؽ دأٛٔ ٝٙضٛػبت جـٛٙاسٜٞب ثٚ ٝيظ ٜجـٛٙاسٜٞبي ثٔٛي ٔ ٚحّي ٕٞ ٚچٙيٗ جغشافيبي ثشٌضاسي آٟ٘ب
 .18ثشلشاسي استجبط ثب ٌشٟٞٚب  ٚتـىُٞبي ٔشدْ ٟ٘بد  ٚفشآٞػبصي صٔئ ٝٙـبسوت آ٘بٖ دس ثشٌضاسي ٔشاػٓ
ٌ .19ؼتشؽ ٔؼبثمبت فشٍٙٞيٙٞ ،شي ٚ ٚسصؿي دس ٔشاوض ديٙي ،آٔٛصؿي ،فشٍٙٞي  ٚوبٟ٘٘ٛبي ٔشدٔي
 .21صٔيٝٙػبصي ثشاي سؿذ  ٚتؼبِي جبيٍب ٜخب٘ٛادٙٔ ٚ ٜضِت ص٘بٖ دس جبٔؼ ٝاػالٔي
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اهذا ف كميتو مذرييت شهري و فضاساسي ستاد دهه فجر انقالب اسالمي:
 .1تحمك ٔٛٙيبت ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشي دس ثشٌضاسي ثبؿى ٜٛػبٍِشد پيشٚصي ا٘مالة اػالٔي  ٚايبْ اهلل د ٝٞفجش.
 .2استمبء ػشٔبي ٝاجتٕبػي  ٚتمٛيت ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ دس ثشٌضاسي جـٗ پيشٚصي ا٘مالة اػالٔي.
 .3ثضسٌذاؿت أبْ ساحُ(س ٚ)ٜؿٟذاي ا٘مالة اػالٔي  ٚتجّيُ اص ايثبس ٔ ٚجبٞذت ايـبٖ دس پيشٚصي ا٘مالة اػالٔي.
 .4پبػذاؿت ٚلبيغ ٔ ٟٓا٘مالة دس ؿٟشٞب ٔ ٚحّٞ ٝب.
 .5تجييٗ  ٚتشٚيج ؿؼبئشٕ٘ ،بدٞب  ٚآييٟٙبي ا٘مالة اػالٔي.
 .6جّت ٔـبسوت ٌشٟٞٚبي ٔشجغ ٘ ٚخجٍبٖ ؿٟشٞب دس ٌشأيذاؿت ايبْ اهلل د ٝٞفجش.
 .7ثشٌضاسي ثش٘بٔٞ ٝبي ػٕٔٛي ؿٟشي ٔتٙبػت ثب ػٙبٚيٗ سٚصٞبي دٔ ٝٞجبسن فجش (ثـشح پيٛػت ؿٕبس)2 ٜ
ٌ .8ؼتشؽ وٕي  ٚويفي ثش٘بٔٞ ٝب  ٚغٙب ثخـي ٔحتٛايي ٔتٙبػت ثب اسصؿٟبي ا٘مالة اػالٔي

شزح مأمىريت اهي كميتو:
 .1ثش٘بٔ ٝسيضي  ٚايجبد يبدٔبٟ٘ب  ٚيبدثٛدٞبي ٔٙبػت ثشاي آؿٙبيي ٞشچ ٝثيـتش ؿٟش٘ٚذاٖ ثب أبوٗ تبسيخي ا٘مالة اػالٔي.
 .2ثٟشٌٜيشي اص تٛإ٘ٙذيٟبي ٔجٕٛػٔ ٝذيشيت ؿٟشي ثشاي استمبء ٘ـبط اجتٕبػي دس ٔشاػٓ ػبٍِشد پيشٚصي ا٘مالة اػالٔي.
 .3ثٟشٌ ٜيشي اص ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ ،تـىّٟبي ٔؤثش ٔشدٔي ٔ ٚشاوض فشٍٙٞي  ٚتجّيغي دس لبِت تـىيُ وٕيتٞ ٝبي ٔشدٔي ٔحالت ثٕٙظٛس
ايجبد ؿٛس ٘ ٚـبط دس ثشٌضاسي ٔشاػٓ ػبٍِشد ا٘مالة ثٚ ٝيظ٘ ٜمؾ آفشيٙي ٔؤثش دس أش آريٗ ثٙذي ٔحالت ،أبوٗٔ ،يبديٗ ٔ ٚؼبثش ػٕٔٛي.
 .4پـتيجب٘ي اص فؼبِيتٟبي ٔشاوض ٔشدٔي ثٛيظٔ ٜذاسعٔ ،ؼبجذ ،اصٙبف  ...ٚثشاي ثضسٌذاؿت ػبٍِشد پيشٚصي ا٘مالة اػالٔي.
ٕٞ .5بٍٙٞي  ٓٞ ٚافضايي ثب ػبيش دػتٍبٟٞبي ريسثظ دس ساػتبي ٌؼتشؽ فضبي فشٍٙٞي  ٚتجّيغي ايبْ اهلل دٔ ٝٞجبسن فجش.
 .6ثٟشٌٜيشي اص ؿيٜٞٛبي جزاة ٔ ٚؤثش تجّيغي دس ساػتبي ٔؼشفي آسٔبٟ٘ب ،اسصؿٟب  ٚدػتبٚسدٞبي ا٘مالة اػالٔي.
 .7ثش٘بٔ ٝسيضي ٔ ٚـبسوت ثب ػبيش دػتٍبٟٞبي ريشثظ ثشاي ثشٌضاسي ٞشچ ٝثبؿىٞٛتش ٔشاػٓ ٞفت ٝاػتمجبَ دٔ ٝٞجبسن فجش.
 .8ػبٔب٘ذٞي  ٚآٔبد ٜػبصي ٌّضاسٞبي ؿٟذا ثب ٕٞىبسي ػبيش دػتٍبٟٞبي ريشثظ ثٕٙظٛس ثشٌضاسي ثبؿىٔ ٜٛيٕٟب٘ي الِٞ ٝب.
 .9ثش٘بٔ ٝسيضي ٔ ٚـبسوت ثب ػبيش دػتٍبٟٞبي ريشثظ ثشاي ثشٌضاسي ثبؿىٔ ٜٛشاػٓ تىجيش ٛ٘ ٚس افـب٘ي دس ؿت  22ث.ٕٟٗ
 .11ثش٘بٔ ٝسيضي  ٚػبٔب٘ذٞي ػيؼتٓ حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛي ؿٟش ثشاي اسائ ٝخذٔبت ٔٙبػت ث ٝؿٟش٘ٚذاٖ ؿشوت وٙٙذ ٜدس ٔشاػٓ
ايبْ اهلل دٔ ٝٞجبسن فجش(ٔشاػٓ  12ثٔ ،ٕٟٗيٕٟب٘ي الِٞ ٝب  ٚساٞپيٕبيي  22ث)ٕٟٗ
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 .11ثش٘بٔ ٝسيضي  ٚاجشاي ثش٘بٔٞ ٝبي فشٍٙٞي ٙٞ ٚشي(ؿت خبعش ،ٜؿت ؿؼشٔ ،ؼبثمبت ٙٞشي) ٘ ٚـؼتٟبي تحّيّي ،تبسيخي ٚ
ثصيشت افضايي ثب ٔٛضٛع ا٘مالة اػالٔي دس ٔشاوض فشٍٙٞي(فشٍٙٞؼشا ،خب٘ ٝفش ٚ )...ٚ ،ًٙٞاجتٕبػي(ػشاي ٔحّ ،ٝثٛػتبٖ
ؿٟشي )...ٚتحت ٔذيشيت ؿٟشداسي ثبٕٞىبسي ػبيش دػتٍبٟٞبي ريشثظ.
ٔ .12ذيشيت  ٚػبٔب٘ذٞي أبوٗ ٔ ٚؼبثش ؿٟشي(پبسوٟبٔ ،يبديٗ  )...ٚدس صٔي٘ ٝٙظبفت ،ػيٕب ٙٔ ٚظش  ٚثٟجٛد ؿشايظ ػٕٔٛي ؿٟش
ٔتٙبػت ثب فضبي ايبْ اهلل دٔ ٝٞجبسن فجش  ٚجـٟٙبي پيشٚصي ا٘مالة اػالٔي.
 .13ػبٔب٘ذٞي تشافيه ؿٟشي دس ٔؼيش ساٞپيٕبيي ي ْٛاهلل 22ث.ٕٟٗ
 .14ػبٔب٘ذٞي دػتفشٚؿبٖ  ٚسفغ ػذ ٔؼجش دس ٔؼيشٞبي ساٞپيٕبيي ي ْٛاهلل 22ث.ٕٟٗ
ٔ .15ـبسوت ثب ػبيش دػتٍبٟٞب دس آٔبد ٜػبصي جبيٍب ٜثشٌضاسي ٔشاػٓ ػخٙشا٘ي  ٚساٞپيٕبيي  22ث.ٕٟٗ
ٕٞ .16ىبسي ثب دػتٍبٟٞبي ريشثظ دس ثشپبيي ايؼتٍبٜٞبي فشٍٙٞي  ٚاجتٕبػي ٘ ٚـش ٔؼبسف  ٚدػتبٚسدٞبي ا٘مالة اػالٔي.
 .17ثشپبيي ايؼتٍبٟٞبي ػالٔت ٘ ٚـبط  ٚثشٌضاسي ٔؼبثمبت ٚسصؿي دسػغح ؿٟش  ٚأبوٗ ٚسصؿي تحت ٔذيشيت ؿٟشداسي
ثٕٙبػجت دٔ ٝٞجبسن فجش.
 .18ثش٘بٔ ٝسيضي افتتبح  ٚثٟشٜثشداسي پشٚطٜٞبي خذٔبتي ،ػٕشا٘ي  ٚفشٍٙٞي  ٚاجتٕبػي ؿٟشي ثٙٔ ٝبػجت ايبْ اهلل د ٝٞفجش.
 .19حضٛس اػضبي ٔحتشْ ؿٛساي اػالٔي ؿٟش ،ؿٟشداس ٔحتشْ  ٚػبيش ٔذيشاٖ ؿٟشي دس ٔشاػٓ ٌشأيذاؿت ايبْ اهلل د ٝٞفجش.
ٔ .21ـبسوت ٕٞ ٚبٍٙٞي ثب ػبيش دػتٍبٟٞبي ريشثظ  ٚجّت ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ ثٕٙظٛس اسائ ٝخذٔبت ٚيظ ٜاجتٕبػي  ٚتٛػؼٝ
فؼبِيتٟبي خيشي ٝثٕٙبػجت ايبْ اهلل د ٝٞفجش.
 .21ثشٌضاسي جّؼبت استجبط ٔشدٔي اػضبي ؿٛساي اػالٔي ؿٟش ،ؿٟشداس ٔ ٚذيشاٖ ؿٟشي  ٚسػيذٌي ثٔ ٝـىالت ؿٟش٘ٚذاٖ.
 .22ايجبد فضبٞبي ٔٙبػت  ٚثشپبيي ثبصاسچٞ ٝبي ٔٛلت ثٕٙظٛس ٔؼشفي ٔحصٛالت  ٚتِٛيذوٙٙذٌبٖ ثشتش داخّي  ٚحٕبيت اص تِٛيذ ّٔي.
 .23ديذاس ثب خب٘ٛادٞ ٜبي ٔؼظٓ ؿٟذاي ؿٟش ثخصٛف خب٘ٛادٔ ٜؼظٓ ؿٟذاي ؿٟشداسي.
 .24تجّيُ اص جب٘جبصاٖ  ٚايثبسٌشاٖ ؿٟش ثخصٛف جب٘جبصاٖ  ٚايثبسٌشاٖ ؿبغُ دس ؿٟشداسي.
 .25تٛج ٝجذي ث ٝاجشاي ثش٘بٔٞ ٝب  ٚاسائ ٝخذٔبت فشٍٙٞي اجتٕبػي دس ٔٙبعك حبؿي ٝؿٟشٞب  ٚػى٘ٛتٍبٟٞبي غيشسػٕي.
 .26ثشپبيي ايؼتٍبٟٞبي ٔـبٚس ٚ ٜپبػخٍٛيي ث ٝؿجٟبت دس أبوٗ ػٕٔٛي ثبٕٞىبسي دػتٍبٟٞبي ريشثظ.
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مسئىلیت كميتو رد سطخ استان:
ٔؼئِٛيت وٕيت ٝثش ػٟذٔ ٜذيش وُ ٔحتشْ دفتش أٛس ؿٟشي  ٚؿٛساٞبي اػتب٘ذاسي ٔي ثبؿذ  ٚحىٓ ٔؼئِٛيت ايـبٖ
تٛػظ ٔؼبٔ ٖٚحتشْ ػٕشا٘ي اػتب٘ذاس صبدس ٔي ٌشدد.

رتكیب اعضاي كميتو رد سطخ استان:
 .1ؿٟشداس ٔحتشْ ٔشوض اػتبٖ.
ٕ٘ .2بيٙذ ٜأبْ جٕؼٔ ٝحتشْ ٔشوض اػتبٖ.
 .3فشٔب٘ذٞي ٔحتشْ ا٘تظبٔي اػتبٖ يب ٕ٘بيٙذ ٜايـبٖ.
 .4فشٔب٘ذٞي ٔحتشْ پّيغ ساٛٞس اػتبٖ يب ٕ٘بيٙذ ٜايـبٖ.
 .5فشٔب٘ذٞي ٔحتشْ ثؼيج اػتبٖ يب ٕ٘بيٙذ ٜايـبٖ.
ٔ .6ذيشوُ أٛس اجتٕبػي  ٚفشٍٙٞي اػتب٘ذاسي.

شزح مأمىريت اهي كميتو رد سطخ استان:
 ثشٌضاسي جّؼبت ٕٞبٍٙٞي ثب حضٛس اػضبي فٛق دس اػتبٖ.
 تذٚيٗ  ٚاثالؽ دػتٛساِؼُٕ ٞبي ٔٛسد ٘يبص.
٘ ظبست ثش حؼٗ اجشاي ٔأٔٛسيتٟبي ٔح ِٝٛدس ػغح ؿٟشػتبٟ٘ب  ٚؿٟشٞب.
 ٓٞ افضايي ثٕٙظٛس اػتفبد ٜؿٟشٞب  ٚسٚػتبٞبي وٕتش ثشخٛسداس اص ثش٘بٔٞ ٝب  ٚفؼبِيتٟبي فشٍٙٞي ؿٟشٞبي ثضسي.
 آػيت ؿٙبػي فؼبِيت وٕيت ٚ ٝاسائ ٝپيـٟٙبدات الصْ ثشاي ثٟجٛد فشايٙذ ػّٕىشد
 ثشسػي  ٚجٕؼجٙذي  ٚاسػبَ ٌضاسؽ ٔؼتٙذ ػّٕىشد وٕيت ٝدس ؿٟشٞبي ٔتجٛع (حؼت فشٔت پيٛػت) .
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مسئىلیت و رتكیب اعضاي كميتو كميتو رد سطخ شهرستان:
ٔؼئِٛيت وٕيت ٝدس ؿٟشػتبٖٞب ثؼٟذ ٜفشٔب٘ذاساٖ ٔحتشْ ثٛد ٚ ٜتشويت اػضبي وٕيتٔ ٝتٙبظش ثب اػضبي وٕيت ٝاػتب٘ي
ٔي ثبؿذ.

مسئىلیت و رتكیب اعضاي كميتو كميتو رد سطخ شهر:
 .1ؿٟشداس ٔحتشْ ؿٟش ثؼٛٙاٖ ٔؼئ َٛوٕيت.ٝ
 .2سئيغ ٔحتشْ ؿٛساي اػالٔي ؿٟش.
 .3فشٔب٘ذٔ ٜحتشْ ٘يشٚي ا٘تظبٔي ؿٟش.
 .4فشٔب٘ذٔ ٜحتشْ ٘يشٚي ٔمبٔٚت ثؼيج ؿٟش.
 .5فشٔب٘ذٔ ٜحتشْ پّيغ ساٛٞس ؿٟش.
ٔ .6ؼئ َٛحٛص ٜصيجبػبصي ؿٟشداسي.
ٔ .7ؼئ َٛحٛص ٜحُٕ ٘ ٚمُ ؿٟشداسي.
ٔ .8ؼئ َٛحٛص ٜفشٍٙٞي  ٚاجتٕبػي ؿٟشداسي.
ٔ .9ؼئ َٛحٛص ٜسٚاثظ ػٕٔٛي ؿٟشداسي.
ٔ .11ؼئ َٛحٛص ٜآتؾ٘ـب٘ي  ٚخذٔبت ايٕٙي ؿٟشداسي.
ٔ .11ؼئ َٛحٛص ٜحُٕ ٘ ٚمُ  ٚتشافيه ؿٟشداسي.
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ويپست5
جذول گزارش عملكرد كميتو مذرييت شهري و فضاساسي ستاد دهه فجر انقالب اسالمي 5931
استان...........شهرستان..............شهر.............
ر د يف

محىر فعالیت

1

ثشٌضاسي ٘ـؼت  ٚثش٘بٔٞ ٝبي فشٍٙٞي
 ٚاجتٕبػي

2

تجّيغبت ٔحيغي

3

اػتفبد ٜاص حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛي جٟت
ؿشوت دس ٔشاػٓ د ٝٞفجش

4

ثشپبيي غشفٞٝبي فشٍٙٞي ٕ٘ ٚبيـٍبٜ
ٔؼشفي دػتبٚسدٞبي ا٘مالة اػالٔي

5

ثشپبيي ايؼتٍبٟٞبيػالٔت ٘ ٚـبط ٚ
ثشٌضاسي ٔؼبثمبت ٚسصؿي

6

حٕبيت اص التصبد ٔمبٔٚتي

نىع فعالیت

واحذ انذا سهگيزي
تعذا د/متزاژ/نفر

ثشٌضاسي ٔحبفُ ا٘غ ثب لشآٖ ...ٚ
ثبصخٛا٘ي تبسيخ ا٘مالة اػالٔي
ؿجٟبي ؿؼش  ٚادثيبت ا٘مالة
جـٟٙب  ٚجٍٟٙبي ؿبدي
ٔشاػٓ ٘ٛسافـب٘ي  ٚتىجيش
ثٙش
ثيّجٛسد
ديٛاس٘ٛيؼي
تّٛيضي ٖٛؿٟشي
اتٛثٛع
لغبس ؿٟشي
ٔؼشفي آثبس فشٍٙٞي ٔشتجظ ثب ا٘مالة اػالٔي
ايؼتٍبٜٞبيفشٍٙٞي ثشاي وٛدوبٖ ٛ٘ ٚجٛا٘بٖ
ػشضٔ ٝحصٛالت فشٍٙٞي ا٘مالة اػالٔي
ايؼتٍبٜٞبي صّٛاتي
ايؼتٍبٜٞبي ػالٔت

ػٕٔٛي

ٔؼبثمبت ٚسصؿي ٔحالت ؿٟشي
ٔؼبثمبت ٚسصؿي وبسوٙبٖ ؿٟشداسي
ٔؼشفي وبسآفشيٙبٖ ثشتش
ٔؼشفي ثشتشيٟٙبي تِٛيذ ّٔي

مجموع اعتبار هسينه شده براي برگساري مراسم ايام اهلل دهه فجر
عشحٟبي ػٕشا٘ي
7

افتتبح  ٚثٟشٜثشداسي

ػٕٔٛي

عشحٟبي خذٔبتي
عشحٟبي فشٍٙٞي  ٚاجتٕبػي

ارزش ريالي مجموع پروشه هاي شهري بهره برداري شده بمناسبت دهه فجر
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تعذا د مخاطب

ويپست2

عناويه روساهي دهه فجر انقالب اسالمي 5931
شعار دهه فجر  :گفتمان انقالب اسالمي ،سمينوساس امنيت پايذا ر و تحقق اقتصاد مقاومتي
رديف

تاريخ

ايام هفته

1

1931/11/11

سِشٌثِ

1

1931/11/19

چْارشٌثِ

9

1931/11/11

پٌجشٌثِ

1

1931/11/11

جوعِ

1

1931/11/11

شٌثِ

1

1931/11/11

يكشٌثِ

1

1931/11/11

دٍشٌثِ

1

1931/11/13

سِشٌثِ

3

1931/11/12

چْارشٌثِ

12

1931/11/11

پٌجشٌثِ

11

1931/11/11

جوعِ

مناسبت

عنوان روز

تازگشت اهام خويٌي(رُ) تِ

اًقالب اسالهي ،اهام خويٌي(رُ)،

هيْي ٍ آغاز دِّ فجر

ٍاليت فقيِ ٍ رّثري
اًقالب اسالهي ،هردم ساالري ديٌي ،هشاركت
اجتواعي ،عذالت ٍ پيشرفت

رٍز فٌاٍري فضايي

اًقالب اسالهي ،ايواى ،جْاد ٍ شْادت

ٍالدت حضرت زيٌة (س) ٍ

اًقالب اسالهي ،قرآى ،رسالت زيٌثي ٍ حكَهت

رٍز پرستار

جْاًي حضرت هْذي (عج)
اًقالب اسالهي ،هٌسلت زى ،تحكين تٌياى خاًَادُ ٍ
سثك زًذگي ايراًي اسالهي
اًقالب اسالهي ،جَاًاىًْ ،ضت علوي
ٍ اقتصاد هقاٍهتي
اًقالب اسالهيَّ ،يت ديٌي ،ترٍيج هعٌَيت،
فرٌّگ ٍ توذى اسالهي

رٍز ًيرٍي َّايي

اًقالب اسالهي ،اًقالتيگري ،آهادگي دفاعي ،اقتذار
ٍ عست اسالهي
اًقالب اسالهيٍ ،حذت هلي ،حوايت از جثِْ
هقاٍهت ٍ هثارزُ تا ترٍريسن تييالوللي
اًقالب اسالهي ،الْامتخشي ،استكثارستيسي ٍ
هقاتلِ تا ًفَر دشوي

پيرٍزي اًقالب اسالهي ايراى
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اًقالب اسالهي ،استقالل ،آزادي ،جوَْري اسالهي

