
 
 

 

 

79در سال « گرامیداشت هفته بصیرت» دستورالعمل اجرایی  

 

-وسیله دستورالعمل اجرایی به، بدین«های تبلیغی و ترویجی روز بصیرتانجام فعالیت»در راستای اجرای برنامه 

  شود:می عالمشرح ذیل اجهت اجرا به های پیشنهادیبرنامه همراه

به  « گناه نابخشودنی 88»به همراه یک پوستر اینفوگرافی  پوستر 82شامل « چشم فتنه» سری نمایشگاهیالف( 

-میوالن فرهنگی معرفی شده توسط هر استان( ارسال ؤ)براساس تعداد مس تعداد مندرج در لیست پیوست

 باالزم است  ها و واحدهای تابعه،ضمن پیگیری جهت وصول و توزیع مناسب آنها در همه شهرستان. شود

پس از اتمام برنامه، نگهداری از  ؛شودتوصیه میشود. برداری پوسترهای مذکور بهرهاز هی برپایی نمایشگا

 های آتی مورد توجه قرار گیرد.آنها برای سال

و گزیده  العالی()مدظلههای صوتی و تصویری مقام معظم رهبریفایل حاوی «بصیرت»لوح فشرده  (ب

ها، ابتدای جلسات مورد جهت استفاده در نمازخانه حسب قضاییه و ...،بیانات ایشان، رئیس محترم قوه

برداری در سایت دادگستری کل استان/ های اداری، پیامک و بهرههای قضایی، سربرگاداری و نشست

 شود.سازمان و ... از طریق پست ارسال می

 با موضوع نهم دی متعاقباً ارسال خواهد شد.« کاوش»نامه ویژه (د

 دارد. های مربوط اعالم میجهت اعزام سخنران در برنامه این معاونت آمادگی خود را (ج

 توانند از ظرفیت سامانه فهام جهت برگزاری مسابقه کتابخوانی برای هفته بصیرتهای متقاضی میاستان هـ( 

 استفاده نمایند.       

کاری های بومی و محلی، تعامل و همویژه به اجرای برنامهها، ضمن توجه ئوالن محترم کمیتهمس (و

 الزم را با شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، مرکز مقاومت بسیج و سایر نهادهای مربوط معمول نمایند.

را معمول و گزارش  هابر اجرای دقیق برنامه نظارت و حمایت الزم «ی بزرگداشت هفته بصیرتهاکمیته» ( ز

قضاییه به این معاونت محترم قوه منظور استحضار رئیسماه بهدی 03گرفته را حداکثر تا  اقدامات صورت

 ارسال نمایند.  

الزم است مین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، جه به اهمیت و ضرورت بزرگداشت چهلبا تو (ح

های خود های نهم دی، کماکان به فعالیتپس از اجرای کامل برنامه «زرگداشت هفته بصیرتی بهاکمیته»

 دهند. ادامه  «رد پیروزی انقالب اسالمیمین سالگلکمیته بزرگداشت چه»با عنوان 
 

 

 

 اترخی: باسمه تعالی
 شماره:

 ویپست:



 
های پیشنهادی که از مجموع برنامه« بزرگداشت هفته بصیرت در دستگاه قضایی»ستاد  پیشنهادیهای برنامه ( ط

در  برداریبهره ها تجمیع و تدوین شده است، جهتقضاییه و دادگستری کل استانشورای فرهنگی قوه

های وابسته با های ستادی و سازمانها و همچنین حوزهدهای تابعه استانها و واحتمامی مراکز، شهرستان

  شود:میعالم ابه شرح ذیل  امکانات درون و برون سازمانی لحاظ

به صورت یک « روز بصیرت ،اهلل نهم دییوم»ها، پیشنهادات و ابتکارات مربوط به فراخوان ایده  -1

 جشنواره یا مسابقه؛

 ؛«ما مردان و زنان پربصیرت هستیم...» واندلی با عنشکیل ستاد همت -8

 :با محوریت بصیرت انقالبی های آموزشیبرگزاری جلسات سخنرانی و کارگاه -0

  ؛«روز بصیرت»به عنوان اسوه بصیرت مصادف با « عمار و یاسر»پرداختن به شخصیت جناب 

 ؛العالی()مدظلهرداختن به شخصیت و منش فردی رهبر معظم انقالبپ 

 مهربانی و رأفت نظام در برخورد با سران فتنه؛ ،یت رهبری نظام و صبرتبیین محبوب 

 های آینده و آخرالزمان؛جایگاه تبعیت و همراهی مردم با ولی زمان جهت مصونیت از فتنه 

 دی؛نهم پیرامون  العالی()مدظلهها و سخنان مقام معظم رهبریتوجه به کلید واژه 

 ؛«بصیرت» ها و مستندهای منتخب مرتبط با موضوعمعرفی و اکران فیلم -4

های تخصصی با رویکرد حقوقی و قضایی حوادث فتنه توسط قضات شریف و برپایی نشست -5

 حقوقدانان محترم؛ 

 بازنویسی وقایع ایام فتنه توسط اهل قلم، ثبت و انتشار آنها؛  -6

 کاری نهادهای مربوط؛انجام تبلیغات محیطی و فضاسازی گسترده با هم -7

 شناسایی فضای محیطی هر واحد و اعالم آن به مراجع مربوط جهت برگزاری نمایشگاه؛ -2

 ؛«روز بصیرت» طراحی و نقاشی با محوریت بزرگداشت نوشته، کتابخوانی،برگزاری مسابقات دل -9

 العالی(دظله)مبا موضوع فتنه و بصیرت در کالم مقام معظم رهبری پخش فیلم کوتاه، نماهنگ و کلیپ -13

 ؛هاهای قضایی، جلسات اداری و نمارخانهحسب مورد در نشست

با موضوع بصیرت و  الصالتینبینجماعات در محترم ائمه  توسط ایدقیقه 0های کوتاه ایراد سخنرانی -11

 البالغه؛ فتنه در آیات، روایات و نهج

 ؛و ایثارگران دیدار با خانواده معظم شهدا -18

 رسان؛وعی از طریق سیستم پیامکهای موضارسال پیامک -10

 ؛های حقوقیو فیش های اداریدر سربرگ نامه العالی()مدظلهفرمایشات مقام معظم رهبریدرج   -14

و محترم فضای مجازی برای همکاران  سایت دادگستری کل استان و همچنین استفاده از ظرفیت  -15

 های ایشان؛ خانواده

 

 

 

 



 

 

 دی؛ نهم پیمایی روزخانواده محترم ایشان در راهویژه به نان،شرکت باشکوه کارکریزی برای رنامهب -16

شوراهای حل های ساختمان دادگستری و مسکونیهای طراحی و نصب پوستر و بنر در مجتمع -17

  ؛اختالف

توسط  ن محترمادر میان همکار های پیشواز با موضوع فتنه و بصیرت ترویج آهنگتوزیع بروشور و  -12

  ؛فرهنگی –های جهادیهسته

با  واحدهای تابعهفرهنگی  -های جهادیمسئوالن فرهنگی و هستهصمیمی شورای قضایی، دیدار  -19

و  بصیرت روزجمعه به مناسبت  محترمئمه ا و در استان العالی()مدظلهمقام معظم رهبری محترم نماینده

   میثاق امت والیت؛

 ؛برگزاری میز کتاب با موضوع بصیرت و دستاوردهای انقالب اسالمی -83

در هفته  های برترجام معرفت و اهدای جوایز تیممرحله استانی  مسابقات برگزاری مراسم اختتامیه -81

 بصیرت؛

های صالحین با منظور برگزاری گردهمایی اعضای محترم حلقههمکاری با حوزه مقاومت بسیج به -88

 افزایی؛محوریت موضوع جنگ نرم و بصیرت

 در میان همکاران؛ سوی معاونت فرهنگی قوه( )ارسالی از نامه بصیرتوزیع کتاب فرهنگت  -80

  مسابقات ورزشی؛ برگزاری -84

ماه روی خانوادگی کارکنان دادگستری به مناسبت هفته بصیرت در جمعه قبل یا بعد از نهم دیپیاده -85

 کنندگان؛ی و اهدای جایزه به شرکتکشقرعه همراهبه

 برگزاری محفل ادبی و شب شعر بصیرت؛ -86

 ملزومات فرهنگی عفاف و حجاب؛برگزاری نمایشگاه   -87

 جهت بررسی مشکالت زندانیان در هفته بصیرت؛ هااز زندان ناظر زندان العاده قضاتبازدید فوق -82

ها و تسریع در رسیدگی به تشکیل اتاق فکر اقتصادی جهت خنثی کردن فشارهای اقتصادی بر بنگاه  -89

مناسبت های عمومی بهر نتایج از رسانههای اقتصادی و رفع مشکالت صنایع و در نهایت انتشاپرونده

 هفته مذکور؛

 .های مختلف بصیرتی و تکریم ارباب رجوعتجلیل از همکاران قضایی و اداری فعال در حوزه -03

 

 قضاییهفرهنگی قوه تمعاون  


