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مقدمه
فراهم کردن آمادگيهاي ذهني ،روحي و شنناتيي اارنران ت ن اهلل الحنرا
تراي شرک در ض اف عظ م الهي در موسم حن هونوارا اا دغهغنههاي
ميول ان اجراري و فرهنگني حن تنودا اسن ي هون غ دغهغنهها تنود کنه در
سالهاي گذشيه مسؤوالن و ميول ان امر را وا داش تا تراي وصول ته چن غ
مقصهي ،تهات ري اتخاذ و چاراجويي نواينهي
اا جوله سااوکارهاي مؤثر ،پ شت ني ،طراحي و ترگزاري جلسات توج هي
تراي اارران قبل اا عزيو و هنگا سفر تودا اس کنه امنروا تنه صنورت
يک سن حسنه و پذيرفيه شها درآمها اس ي اما ايغ جلسات چگونه ادارا
شود؟ و چه محيوا و موضوعاتي در آن اراره گردد؟ اا مسارل مهوني تودننه
که مسؤوالن حواا نواينهگي وليفق ه در امور ح و ايارت و ساامان ح
و ايارت را ته ترنامهريزي ،طراحي ،تهويغ دسنيورالمولها ،چارچوبهنا و
ضواتط وادار سات تا تر اساس شرايط و امکاننات و اقيانارات مخاطبنان،
امان ،مکان ،سااوکار مناسب و منمطف انهيش ها شنودي اا اينغ رو اا سنال
 ،1385مماون آمواش و پژوهش وق حواا نواينهگي وليفق ه در امنور
ح و ايارت اقها ته طراحي و تهويغ عناويغ و سرفصل جلسات توج هي
و آمواشي اارران نوود که گامي اراشونه و اساسي تودي
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تجارب حاصله و نظرات ارارنه شنها روحنان ون ،منهيران و کارشناسنان در
تصوص حجم ،گسيرا ،ک ف مباحن و موضنوعات ،فرصن ها و امنان
پ شت ني شها حسب دسيور نواينها محير وليفق ه در امور ح و اينارت
در کارگروهي ميشکل اا جومي اا روحان ون تا تجرته کاروانهناي حن و
ايارت مورد تررسي قرار گرف ي ثورا تالش گروا ،ته اصالحاتي در تمهاد،
موضوعات و چ همان جلسات منجر گرديهي
سرفصلهاي «مسارل اجرايي ح » ن ز ته ترت ب تا تالش جومي اا مسنووالن
آمواش گروا آمواش و پژوهش ساامان ح و ايارت و مسنووالن مرکنز
پزشکي ح و ايارت در هالل احور جوهوري اسالمي ايران تهويغ و اراره
شهي
پننا اا ح ن توي ن سننال  1396و پ ننرو ترگننزاري جلسننات آس بشناسنني
آمواشهاي اارران ح توي  ،در نحوا ترگزاري و تمهاد جلسات آمواشي
و ته تب آن در ترتي موضوعات و مباح آمواشي ،تغ راتي ايجاد شنه و
گرايش ته سو اجراي تخصصي و عناي ته مخاطبمحوري سوق ياف ي
حاصل تالش جومي ايغ عزيزان در ايغ مجووعه تنظ م و در اتي ار مهيران
محير و روحان ون ممزّا کاروانها قرار ميگ رد ،تا تنر اسناس آن جلسنات
آمواشنني و تننوج هي اارننران چننه قبننل اا عزيو ن و چننه در هنگننا سننفر
ترنامهريزي و اجرا شودي البيه ايغ تنهان ممنني ن سن کنه رويکنرد مماونن
فرهنگي ،حذف تالق ها و اتيکارات ارانها شخصي مهيران و روحان ون
محير تاشه ،تلکه در صنهد اسن تنا تنا تم ن غ چنارچوتي روشنغ تنه ينک
انسننجا  ،هونناهنگي و همگراينني در امننر آمننواش اارننران دسن ياتنهي لننذا
هرگونه اتيکار و اقها ارانهااي که ته غنيسااي جلسات اارنران ت انجامنه،
مورد اسيقبال تواهه تودي
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توص ه اک نه تنر اينغ اسن کنه تنالش گنردد ،مباحن و محينوا در هون غ
چارچوب اراره شودي قطماً اشيراک در موضوعات تنه عننوان يکسنان تنودن
سطوح مطالب و ش وا اراره نخواهه تود و ن ز مان ااتالق هنا و تهنراوري
شايسيه اا تجرتهها ته تناسب اقياارات تاص هر کاروان ته حسنب شنرايط
جوم يي ،تحص لي وييي نخواهه تود؛ چنانچه رويه ميمارف و ممونول مراکنز
آمواشنني رسننوي و غ ررسننوي در ارارننه مباحنن و ترگننزاري دوراهنناي
آمواشي هو غگونه اس ي
تيترديه ايغ مجووعه ن ز تا کاسييهايي روتروس  ،ام ه اس تا منهد الهني
و اممننان نظننر روحننان ون و مننهيران محيننر کاروانهننا و سنناير ميول ننان و
صاحبنظران تيوان م در تهبودتخشي و رف نواقص آن تراي سنالهاي آتني
ن ز توف ق يات مي
معاونت فرهنگي

تذکرات اجرایی

 .1هر جلسه آمواشي تا تالوت کال اهلل مج ه آغاا شود و حيياالمکان
در هر جلسه ،يک آيه و رواي در تصوص ممنارف ،آداب و اسنرار
ح و ايارت ته ه و قرار شودي
 .2طبق رويکرد مخاطبمحور در آمواشهاي سال جاري ،در ترگزاري
جلسات آمواشي اارران کاروانهاي مهينه دو تنه شنرح ذينل اقنها
شود:
• جلسات آمواشي در ايران:
 oدواادا جلسه عوومي تراي هوه اارران
 oسه جلسه ويژا تانوان ح گزار
 oدو جلسه تراي اعااي گروا ياوران حجاج
 oسه جلسه تراي اارران عاو طرح مودت
• جلسات آمواشي در موسم:
 oدواادا جلسه عوومي تراي هوه اارران
 oچهار جلسه ويژا تانوان ح گزار
 oسه جلسه تراي اعااي گروا ياوران حجاج
 oسه جلسه تراي اارران عاو طرح مودت

تذکر :جلسات اتيصاصي ميتوانه در ادامه جلسات عوومي ترگزار شنود،
اما ترگزاري دو جلسه آمواشي عوومي در يک روا امکانپذير ن س ي
 .3سرفصننلهاي مباح ن اجراينني توسننط مننهيران محيننر کاروانهننا و
سرفصلهاي تههاش و سالم توسط پزشکان ممرفيشنها اا جاننب
مرکز پزشکي ح و ايارت در هالل احور اجرا ميشودي
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مسوول ارايه ساير موضوعات در جلسات آمواشي تر عهها روحاني
محير کاروان اس ي امنا در کاروانهنايي کنه ممن غ در آنهنا حانور
دارد ،موضوعات ذيل توسط مم غ ارايه ميشود:
 oاحکا عوومي
 oتاريخ و س را
 oاماکغ مذهبي
 oمهارتها و سبک انهگي اسالمي
 .4جه اجراي جلسات آمواشي عالوا تر منات ممرفي شها در ذيل هر
مبحنن و پايننان ايننغ کينناب مناسننب اسنن اا لوحهنناي فشننردا و
نر افزارهاي مرتبط ته ويژا «مسافر قبله  »3که توسط مهيري آمواش
تول ه شها تهرا تردي
 .5مناسب اس کياتچنه دسنيورالمولها و شن وانامههاي آمواشني حن
توي ته دق مطالمه و عول شودي
 .6گزارش جلسنات آمواشني ترگنزار شنها ،حيوناً در سنامانه آمنواش
) (amoozeshbeseh.irثب شنود ،چراکنه مبنناي اراشن اتي عولکنرد
کارگزاران تواهه تودي تنهيهي اسن عنه تکو نل فر هناي گنزارش
جلسات ته منزله عه اجراي ترنامه آمواشي تلقي شنها و امي ناا منفني
منظور تواهه شهي
 .7جلسات آمواشي وينژا اارنران ميقاضني شنرک در طنرح منودت و
گروا ياوران حجاج طبق دسيورالمول مرتوطه در ايران و موسم ترگزار
و گزارش شودي
 .8جلسات آمواشي ويژا تانوان ح گزار توسنط مم ننههاي کاروانهنا،
طبق دسيورالمول اتالغي در ايران و موسم ،ترگزار و گزارش شودي

جدول توزیع مباحث در کاروانهای مدینه دوم

موضوعات درسی
 .1احکا عوومي

مکان برگزاری
ایران مدینه مکه
7

3

0

11

0

0

 .3احکا و مناسک

0

0

8

 .4اتالق و آداب

5

1

1

 .5اسرار و ممارف ح و ايارت

6

1

4

5

0

0

 .7مهارتها و سبک انهگي اسالمي

5

2

3

 .8اماکغ مذهبي

4

3

5

 .9تاريخ و س را

6

3

4

 .10عقايه

6

1

2

 .11مسارل س اسي و اجيواعي

3

0

2

 .12مسارل اجرايي

12

3

6

6

1

2

76

18

37

 .2مناسک ح

 .6تفس ر آيات ح

 .13تههاش

و سالم

مجموع
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جدول تفصيلي موضوعات جلسات آموزشي در ایران

جلسات

اول

موضوعات

زمان (دقيقه)

اسرار و ممارف ح و ايارت1/

15

اتالق و آداب1/

15

احکا عوومي1/

15

مناسک ح 1/

20

سالم

دوم

سوم

و تههاش 1/

20

مسارل اجرايي1/

30

مهارتها و سبک انهگي اسالمي1/

20

تفس ر آيات ح 1/

15

احکا عوومي2/

15

عقايه1/

15

تاريخ و س را1/

15

مسارل اجرايي2/

30

اسرار و ممارف ح و ايارت2/

15

اتالق و آداب2/

15

تاريخ و س را2/

15

احکا عوومي3/

10

مناسک ح 2/

10

سالم

و تههاش 2/

مسارل اجرايي3/

20
30

  20عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسات

چهارم

پنجم

موضوعات

زمان (دقيقه)

مهارتها و سبک انهگي اسالمي2/

15

تفس ر آيات ح 2/

15

احکا عوومي4/

15

مناسک ح 3/

15

اماکغ مذهبي1/

15

عقايه2/

15

مسارل اجرايي4/

30

اسرار و ممارف ح و ايارت3/

15

اتالق و آداب3/

15

احکا عوومي5/

10

مناسک ح 4/

15

تاريخ و س را3/

15

تههاش

ششم

و سالم 3/

20

مسارل اجرايي5/

30

مهارتها و سبک انهگي اسالمي3/

20

تفس ر آيات ح 3/

15

مناسک ح 5/

15

عقايه3/

15

مسارل س اسي و اجيواعي1/

15

مسارل اجرايي6/

30
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جلسات

هفتم

موضوعات

زمان (دقيقه)

اسرار و ممارف ح و ايارت4/

15

اتالق و آداب4/

15

تاريخ و س را4/

15

مناسک ح 6/

15

تههاش

هشتم

نهم

و سالم 4/

20

مسارل اجرايي7/

30

مهارتها و سبک انهگي اسالمي4/

15

تفس ر آيات ح 4/

15

احکا عوومي6/

10

مناسک ح 7/

15

عقايه4/

15

اماکغ مذهبي2/

15

مسارل اجرايي8/

30

اسرار و ممارف ح و ايارت5/

15

تاريخ و س را5/

15

مناسک ح 8/

15

مسارل س اسي و اجيواعي2/

15

تههاش

و سالم 5/

امور اجرايي9/

20
30

  22عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسات

دهم

یازدهم

موضوعات

زمان (دقيقه)

مهارتها و سبک انهگي اسالمي5/

20

تفس ر آيات ح 5/

15

مناسک ح 9/

15

عقايه5/

15

اماکغ مذهبي3/

15

مسارل اجرايي10/

30

اسرار و ممارف ح و ايارت6/

15

اتالق و آداب5/

15

مناسک ح 10/

15

تاريخ و س را6/

15

تههاش

دوازدهم

و سالم 6/

20

مسارل اجرايي11/

30

اماکغ مذهبي4/

15

احکا عوومي7/

15

مناسک ح 11/

20

مسارل س اسي و اجيواعي3/

15

عقايه6/

15

مسارل اجرايي12/

30

جداول توزیع مباحث 23 

جدول تفصيلي موضوعات جلسه ویژه بانوان در ایران

جلسات
اول

دوم

سوم

موضوعات

زمان (دقيقه)

احکا و مناسک

15

اتالق و آداب سفر ح

25

مسارل تاص تانوان

20

احکا و مناسک

20

مهارت ها و سبک انهگي

20

س را و ح ات حارت اهرا(س)

20

احکا و مناسک

30

مهارت ها و سبک انهگي

30

جدول تفصيلي موضوعات جلسه ویژه یاوران حجاج در ایران

جلسات
اول
دوم

موضوعات
فرهنگ و اراش تماون و هو اري در
سفر ح و ايارت
تايهها و نبايههاي کاروان هاي مهينه دو

زمان (دقيقه)
60
30
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جدول تفصيلي موضوعات آموزشي طرح مودت در ایران

جلسات

موضوعات

زمان (دقيقه)

اول

مسارل اجرايي طرح مودت
کال و عقاره
مسارل س اسي و اجيواعي

30

دوم

کال و عقاره
مسارل س اسي و اجيواعي
مسارل اجرايي طرح مودت

سوم

کال و عقايه
مسارل س اسي و اجيواعي

30
30
25
25
40
60
30
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جدول تفصيلي موضوعات جلسات آموزشي در موسم
جلسات

اول

موضوعات
احکا و مناسک1/
تاريخ و س را1/
اماکغ مذهبي1/
مسارل اجرايي1/

اسرار و ممارف ح و ايارت1/
دوم

اماکغ مذهبي2/
احکا و مناسک2/
عقايه1/
تههاش و سالم 1/
تاريخ و س را2/
احکا و مناسک3/

سوم

مهارتها و سبک انهگي اسالمي1/

مسارل س اسي و اجيواعي1/
مسارل اجرايي2/

چهارم

احکا و مناسک4/
اماکغ مذهبي3/
اسرار و ممارف ح و ايارت2/
مسارل اجرايي3/

پنجم

احکا و مناسک5/
اسرار و ممارف ح و ايارت3/
تاريخ و س را3/
امور اجرايي4/

زمان(دقيقه) مکان اجرا

15
15
10
20
10
15
10
10
15
15
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15

مکه

مکه

مکه

مکه

مکه
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جلسات

موضوعات
احکا و مناسک6/
اماکغ مذهبي4/

ششم

مهارتها و سبک انهگي اسالمي2/

مسارل س اسي و اجيواعي2/
تههاش و سالم 2/
احکا و مناسک7/
عقايه2/

هفتم

هشتم

نهم

دهم

مهارتها و سبک انهگي اسالمي3/

تاريخ و س را4/
امور اجرايي5/
احکا و مناسک8/
اماکغ مذهبي5/
اسرار و ممارف ح و ايارت4/
اتالق و آداب1/
امور اجرايي6/
اسرار و ممارف ح و ايارت5/
اتالق و آداب2/
احکا عوومي1/
تاريخ و س را5/
اماکغ مذهبي6/
مسارل اجرايي7/
اماکغ مذهبي7/
تاريخ و س را6/
مهارتها و سبک انهگي اسالمي4/

تههاش

و سالم 3/

زمان(دقيقه) مکان اجرا

10
15
10
10
15
10
10
15
10
15
10
15
10
10
15
10
10
5
10
10
15
15
15
15
15

مکه

مکه

مکه
(پس از
تشریق)

مدینه

مدینه
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جلسات

یازدهم

دوازدهم

زمان(دقيقه) مکان اجرا

موضوعات
تاريخ و س را7/

20

احکا عوومي2/

10

اماکغ مذهبي8/

15

مسارل اجرايي8/

15

احکا عوومي3/

10

مهارتها و سبک انهگي اسالمي5/

15

عقايه3/

10

مسارل اجرايي9/

25

مدینه

مدینه
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جدول تفصيلي موضوعات جلسه ویژه بانوان در موسم
جلسات

اول
دوم

موضوعات
احکا و مناسک
اتالق و آداب
احکا و مناسک

اتالق و آداب
احکا و مناسک

سوم

مسارل تاص تانوان
اماکغ مذهبي
يادي اا انان اسوا
احکا و مناسک

چهارم

يادي اا انان اسوا
مهارتها و سبک انهگي اسالمي

زمان(دقيقه) مکان اجرا

30
30
30
30

مکه
مکه

10
15
20
15

مدینه

10
25
25

مدینه

جدول تفصيلي موضوعات جلسه ویژه یاوران حجاج در موسم
جلسات

اول
دوم

موضوعات

فراينه اجراي عول ات و
مراسم ح در مکه
فراينه اجراي فمال ها در
مهينه

زمان(دقيقه) مکان اجرا

60

مکه

60

مدینه

خ
ب
ش اول:
جلسات آموزشی رد اریان
فصل اول:
جلسات آموزشی عموم زارئان

گفتار اول:
اح کام عمومی
در صورت حضور معين در کاروان،
این مبحث توسط ایشان ارایه شود.

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1رسالههاي عول ه
 .2درسنامه فقه و مناسک
 .3مناسک محشي

جلسه اول

موضوع :اهو

شنات احکا فقهي و تقل ه

مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه اول
سرفصلها:

 .1ضرورت و وجوب شنات

احکا ته ويژا در ح

 .2تقل ه
 وجوب تقل ه شرايط مرج تقل ه و راا شنات ايشان رااهاي دسي اتي ته فياواي مراج تقا تر تقل ه -تقل ه اتيهايي اا مرج انها

  34عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه دوم
موضوع :طهارت
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه دو
سرفصل:

 .1وضو
-

چگونگي وضو
مقهار واجب در شسيشوي اعااي وضو
موارد وجوب وضو (طواف ،نواا ،نواا طواف وييي)
مبطالت وضو

 .2ت وم (تذکر کل ات)
 .3غسل

 اقسا غسل oغسلهاي واجب
 oغسل هاي مسيحبي
 چگونگي انجا غسل -شرايط صح غسل
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جلسه سوم
موضوع :نواا
مدت 10 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه سو
سرفصل:

 .1اهو

و جايگاا نواا در اسال

 .2اهو

و جواع

نواا اول وق

 .3اقسا نواا
 oن نوااهاي واجب
 oن نوااهاي مسيحبي
 .4شرايط و مقهمات نواا
 .5واجبات نواا
 .6مبطالت نواا
 .7نواا جواع

(نواا جواع تا اهل سن )

 .8نواا مسافر
 oقصر و اتوا نواا در مکه و مهينه (اماکغ تخ ر)
 .9نوااهاي مسيحبي (نواا ايارت ،نواا تح
 .10نواا قاا

)
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جلسه چهارم

موضوع :توا و اکات
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه چهار
سرفصل:

 .1موارد وجوب اکات و توا

 .2احکا و مصرف توا و اکات
 .3توا ف شهاي ثب نامي ح
 .4ارتباط اکات و توا تا ح
 .5رد مظالم
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جلسه پنجم

موضوع :وص
مدت 10 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه پنجم
و لقطه

سرفصل:

 .1وص
 oاسيحباب وص
 oش وا وص
 oاحکا وص

 .2اموال لقطه

جلسه ششم

موضوع :رواا و نذر
مدت 10 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه هشيم
سرفصل:

 .1رواا قاا در سفر

 .2رواا مسيحبي در سفر
 oسه روا رواا مسيحب در مهينه تراي ترآورداشهن حاج
 .3رواا نذر در سفر
 .4نذر

 oکف

نذر

 oاحکا نذر
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جلسه هفتم

موضوع :طهارت و نواا در حرم غ شريف غ
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه دواادهم
 .1طهارت
 oاحکا وضو و غسل
 oنواا تا غسل هاي مسيحبي
 .2نواا

 oوضو تا آب شرب اماکغ عوومي
 oاوقات نواا
 oتفاوت نواا اهل تسنغ تا ش م ان
 oقصر و اتوا
 oاتصال صفوف
 oنواا در هواپ وا
 oسجها تر چ زهايي که مجاا مي تاشه (عه اسيفادا اا مهنر
وييي در مساجه و نوااهاي اهل سن )

گفتار دوم:
مناسک حج
منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1رسالههاي عول ه
 .2درسنامه فقه و مناسک
 .3مناسک محشي

جلسه اول

موضوع :ترس م نواي کلي مناسک عورا و ح توي
مدت 20 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه اول
سرفصل:

 .1اعوال عورا توي (احرا  ،طواف ،نواا طواف ،سمي ،تقص ر)

 .2اعوال ح توي (احرا  ،وقوف در عرفنات ،وقنوف در مشنمر،
ت يوته در مني ،رمي جونرات ،قرتناني ،حلنق ينا تقصن ر ،اعونال
مسجهالحرا )
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جلسه دوم

موضوع :اقسا ح و اسيطاع
مدت 10 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه سو
سرفصل:

 .1اقسا ح (واجب ،مسيحب)

 .2اسيطاع (مالي ،تهني ،طريقي)

  44عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

موضوع :ن ات
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه چهار
و وص

ته ح

سرفصل:

 .1ن ات

 .2وص

(شرايط نايب)
ته ح (ف ش ح ميوفي)
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جلسه چهارم

موضوع :م قات و احرا
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه پنجم
سرفصل:

 .1م قات
 .2مسيحبات پ ش اا احرا
 .3امان و مکان احرا
 .4واجبات احرا
 oپوش هن لباس احرا
 oن
 oتلب ه
 .5محرمات احرا

احرا
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جلسه پنجم

موضوع :طواف و نواا آن
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه ششم
سرفصل:

 .1جايگاا و انواع طواف (واجب و مسيحب)
 .2امان طواف
 .3واجبات و شرايط طواف
 .4مسيحبات طواف
 .5نواا طواف
 oامان و مکان نواا
 oکف

نواا
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جلسه ششم

موضوع :سمي و تقص ر
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه هفيم
سرفصل:

 .1سمي
 oامان و مکان سمي
 oواجبات و شرايط سمي
 oمسيحبات سمي
 .2تقص ر
 oامان و مکان تقص ر
 oکف

تقص ر

 oآثار تقص ر (تروج اا احرا )

  48عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه هفتم

موضوع :احکا ت غ عورا توي و ح
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه هشيم
سرفصل:

 .1ت رون رفيغ اا مکه
 oتبهيل ماا
 oدر هوان ماا

 .2انجا عورا مفردا
 .3طواف مسيحبي
 .4طواف ن اتيي

جلسه هشتم

موضوع :احکا احرا ()1
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه نهم
سرفصل:

 .1احرا
 .2واجبات و محرمات احرا
 .3سن ها و مسيحبات احرا

  50عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه نهم

موضوع :احکا احرا ()2
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه دهم
سرفصل:

 .1احرا در جحفه
 .2محر شهن انان ممذور
 .3تلب ه
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جلسه دهم

موضوع :اعوال عورا توي
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه ياادهم
سرفصل:

 .1طواف و نواا آن
 .2سمي
 .3تقص ر
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جلسه یازدهم

موضوع :احکا حر و مسجه ( ،)1عورا توي نايبان و ممذوران
مدت 20 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه دواادهم
سرفصل:

 .1احکا حر و مسجه
 oاحکا مسجه
 oنواا تح

مساجه

 oمسيحبات حاور (نواا ،قرآن)
 oلقطه

 .2عورا توي نايب غ

 .3اعوال ويژا ممذوريغ

گفتار سوم:
اخالق و آداب

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1درسنامه آداب سفر ح
 .2اتالق و آداب در ح و ايارت

جلسه اول

موضوع :آمادگي روحي و ممنوي تراي سفر
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه اول
سرفصل:

 -1جايگاا ممنوي ح و ايارت
 oتوف ق سفر ح و لزو شکرگزاري
 oويژگي هاي سفر
 oآمادگي ممنوي
 -2مقهمات سفر
 oتوته
 oحالل

طلبي

 oپردات

ديون ته ويژا حق الناس

 oوص
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جلسه دوم

موضوع :اتالق در سفر
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه سو
سرفصل:

 .1نشاط ممنوي سفر
 oت رتواهي ،گذش  ،تماون و تهم ته اارران
 oرعاي

حقوق هوسفران و هوراهان

 oح ا و عف

در سفر

 oانا تا قرآن ،دعا ،مناجات و ذکر
 .2موان کسب ممنوي در سفر
 oسوءظغ و تهگواني
 oآاار و اذي

هوسفران

 oمجادله ،سخغ چ ني و ع ب جوري
 oغب

و دروغ

  58عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

موضوع :آداب ايارت
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه پنجم

سرفصل:

.1

آداب ايارت پ امبر9

.2

آداب مسجهالنبي9

 .3آداب ايارت اروه تق

:
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جلسه چهارم

موضوع :حفظ شرايط روحي و ممنوي
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه هفيم
سرفصل:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

مراقب نسب ته انجا واجبات
ترک محرمات
اهيوا ته مسيحبات
صهقات و ت رات
توسل ته ممصومان:
توجه ته ذوي الحقوق در سفر

  60عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه پنجم

موضوع :آداب حاور در مکه و مکار اتالق
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه ياادهم
سرفصل:

 .1آداب حاور در مکه

 .2توجه ته مکار اتالق
 oسخاوت و تخشش
 oتردتاري و تحول
 oگذش

و ايثار و مقه داشيغ ديگران

 oعفو و چشم پوشي اا تطا
 oمهروراي ته ديگران

 .3تروي و ترغ ب ديگران ته انجا امور ت ر و ممروف

گفتار چهارم:
ح
اسرار و معارف ج و زیارت
منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1جرعهاي اا صهباي ح
 .2درسنامه پ شدرآمهي تر فرهنگنامه اسرار و ممارف ح
 .3درسنامه اسرار ح
 .4اتماد س اسي و اجيواعي ح

جلسه اول

موضوع :اسرار و رهاورد ح
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه اول
سرفصل:

 .1ممرف نسب ته ح
 .2جايگاا و اهو

اسرار ح

 .3هواهنگي س رت ح تا سر ح
 .4رهاورد سفر ح

 oح  ،تااار آترت و هجرت ته سوي تها
 oح  ،رياض

مومغ

 oتوريغ انهگي توح هي
 oح  ،اقيهار ممنوي و شُکوا مسلو غ
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جلسه دوم

موضوع :اسرار ترت يي ح
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه سو
سرفصل:

 .1تهامحوري
 .2تمبه

 .3تولي و تبري
 .4محب

  66عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

موضوع :اسرار س اسي و اجيواعي ح
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه پنجم
سرفصل:

 .1وحهت و هوگرايي
 .2ترار

اا شرک و طاغوت

 .3اقيهار مسلوانان
 .4ح و والي

 .5توجه و کوک ته هونوعان و هم ک شان و مظلومان
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جلسه چهارم

موضوع :اسرار م قات و احرا و تلب ه
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه هفيم
سرفصل:

 .1اسرار م قات
.2

.3
.4
.5

 oراا نامگذاري
 oراا احرا در م قات
اسرار احرا
 oراتطه احرا و توح ه
 oحق ق احرا
 oوداع تا گناا
 oتوجه ته مماد
نواا احرا
 oپ ونه تا تهاونه
 oاسيمان اا تهاونه
اسرار ن
 oتلوص در عبادت
 oحرک ته سو توح ه
اسرار تلب ه
 oپاسخ ته دعوت حق
 oپاسخ حق تمالي ته لب ک اارر
 oتجلي توح ه
 oمراتب و درجات تلب ه و لب کگويان

  68عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه پنجم

موضوع :اسرار طواف و نواا آن
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه نهم
سرفصل:

 .1اسرار طواف
 oتهامحوري هسيي
 oچهار رکغ کمبه و ارکان وجودي انسان کامل
 oراا عهد هف

 .2اسرار نواا طواف

در اشواط طواف وييي

 oشکرگزاري
 oاسيمان

 .3سر نواا تلف مقا

اا تهاونه
اتراه م7

 oاتراه م تل ل اهلل 7اسوا موحهان
 oاقيها ته انسان کامل
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جلسه ششم
موضوع :اسرار سمي و تقص ر
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه ياادهم
سرفصل:

 .1اسرار سمي
 oصفا و مروا اا شمارر الهي
 oتزرگهاش

شمارر الهي

 oسمي ت غ صفا و مروا و تردد م ان توف و رجاء
 oراا هروله و احساس ذل

 .2اسرار تقص ر

و تاوع در تراتر تهاونه

 oشمار تنهگي و رق ّ
 oقط تملقات و واتسيگيها
 oپااليش ع وب و رذايل
 oتواض و فروتني
 oوالي سرّ تاطني حلق و تقص ر
 oنشانه امن

و نجات

ن
پ
ج
گفتار م:
اماکن مذهبی
در صورت حضور معين در کاروان،
این مبحث توسط ایشان ارایه شود.

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1تا قرآن در مکه و مهينه
 .2آثار اسالمي مکه و مهينه
 .3درسنامه تاريخ اسال  1و 2

جلسه اول

موضوع :جها و مکه
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه چهار
سرفصل:

 .1جها و جحفه
 oموقم

جغراف ايي و پ ش نه تاريخي

 oجحفه م قات ح گزاران
 .2اهو

و جايگاا شهر مکه
 oجغراف اي طب مي ،انساني و فرهنگي
 oپ ش نه تاريخي
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جلسه دوم

موضوع :مسجهالحرا
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه هشيم
سرفصل:

 .1اهو

و جايگاا مسجهالحرا در آمواا هاي اسالمي

 .2مسجهالحرا در دوراهاي تاريخي
 .3درب هاي مسجهالحرا
 .4طبقات مسجهالحرا
 .5مسجهالحرا و موقم

هاي پ راموني

 oمسجهالحرا و کمبه ممظوه
 oمسجهالحرا و مسمي (و صفا و مروا)

  74عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

موضوع :کمبه ممظوه
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه دهم
سرفصل:

 .1ويژگي ها و مخيصات کمبه
 oتاب کمبه
 oدرون کمبه
 oارکان کمبه
 oحجراالسود
 oپردا کمبه
 oم زاب (ناودان طال)
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جلسه چهارم
موضوع :مسجهالحرا و مسجهالنبي9

مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه دواادهم
سرفصل:

 .1موقم هاي پ راموني کمبه
 oمسيجار
 oمليز
 oحط م
 oشاذروان
 oحجر اسواع ل
 oمقا
 oچاا امز
 oمطاف
 .2مسجهالنبي 9و تق
 oموقم مسجهالنبي9
 oطرح هاي توسمه مسجهالنبي9
 oروضه و مرقه منورا
 oموقم تق

گفتار ششم:
تفسیر آیات جح
منابع قابل استفاده در این مبحث:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

تفس ر الو زان
تفس ر نوونه
تفس ر آيات ح
ح و عورا در قرآن و حهي
ح و حرم غ شريف غ در تفس ر نوونه
درسنامه تفس ر آيات ح

جلسه اول

موضوع :آيات فقهي ح
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه دو
سرفصل:

 .1تشري ح
 .2امان ح
 .3مکان ح
 .4اعوال ح
 .5محرمات
 .6کفارات
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جلسه دوم

موضوع :آيات مرتبط تا اماکغ و مشاعر
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه چهار
سرفصل:

 .1مکه و اسامي آن
 .2مسجهالحرا و اسامي آن
 .3کمبه
 .4مقا

اتراه م7

  80عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

موضوع :اتماد س اسي ح در قرآن
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه ششم
سرفصل:

 .1ح و مباراا تا کفر و شرک و طاغوت
 oمونوع
 oترار

ورود مشرکان ته مسجهالحرا
اا مشرکان

 oمرکز ق ا
 oتانه امغ الهي
 .2اقيهار س اسي مسلو غ
 .3والي
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جلسه چهارم
موضوع :اتماد اجيواعي ح در قرآن
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه هشيم
سرفصل:

 .1ح و جاممه
o
o
o
o
o
o

تملق تانه تها ته هوه مرد
تساوي حقوق حجاج
دس گ ري و گرا گشايي اا مسلو غ
وحهت
تهم رساني ته حجاج
تجارت در ح

 .2مناف ح
 oمناف اقيصادي
 oمناف ممنوي
 oمناف امن يي و س اسي

  82عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه پنجم
موضوع :ح  ،اتالق و ممنوي
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه دهم

در قرآن

سرفصل:

 .1ح و توح ه
 oتمظ م تهاونه
 oياد تها
 oتشوع و تاوع
 .2تمظ م شمارر
 .3ااد و توشه سفر ممنوي ح
 .4عبادت
 oنواا
 oدعا
 oانجا مناسک ته قصه قرت

گفتار هفتم:
کالم و عقاید
منابع قابل استفاده در این مبحث:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اصول عقايه
منشور عقايه امام ه
آمواش عقايه
درسنامه گزيها س واي عقايه ش مه
مراتاني اا مکيب اهل ت :
مباني اعيقادي وهات در توته نقه
درسنامه وهات

جلسه اول

موضوع :توح ه ،انواع و آثار آن
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه دو
سرفصل

کل ات و ضرورت شنات

اعيقادات

 oتوح ه و تالق

تهاونه

 oتوح ه و رتوت

تهاونه

 oتوح ه عبادي
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جلسه دوم

موضوع :نبوت
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه چهار
سرفصل:

.1
.2
.3
.4
.5

ضرورت تمث انب ا
نقش و جايگاا انب اي الهي در ح ات تشر
داليل اثبات نبوت عامه و پ امبر اکر 9
عصو پ امبر9
ممجزات پ امبر9

  88عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

موضوع :امام
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه ششم
سرفصل:

 .1جايگاا اروه و اهل ت

:

 .2داليل اثبات امام
 .3مرجم

ديني و علوي اهل ت

 .4نقش اهل ت

:

 :در حفظ اسال و توهن اسالمي
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جلسه چهارم

موضوع :وهات

و نقه آن

مدت 10 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه هشيم
سرفصل:

 .1پ ش نه و شکلگ ري وهات
 .2آرا و ديهگاا هاي وهات
 oتوح ه
 oمسارل انان
 oمسارل نوپهيه
 oتکف ر

 .3نقه وهات

 .4نقه وهات

اا منظر ش مه
اا منظر اهل سن

  90عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه پنجم

موضوع :انيظار و مههوي
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه دهم
سرفصل:

.1
.2
.3
.4
.5

عق ها انيظار
فلسفه غ ب اما عصر(ع )
جاممه آرماني ش مه
ش مه در عصر غ ب
اما عصر(ع )
 oوالدت و ح ات
 oارتباط ش م ان تا اما (ع )
 oن ات عامه فقها
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جلسه ششم

موضوع :تاسيگاا و اعيقادات تاصه ش مي
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه دواادهم
سرفصل:

 .1پ هايش ش مه
 .2فرقه هاي ش مي
 .3اعيقادات تاصه
 oعهال
 oشفاع
 oايارت
 oتوسل

گفتار هشتم:
مهارت اه و سبک زندگی اسالمی
در صورت حضور معين در کاروان،
این مبحث توسط ایشان ارایه شود.

جلسه اول

موضوع :اهو
مدت 20 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه دو

و جايگاا سبک انهگي در اسال

سرفصل:

 .1انواع سبک انهگي
 .2اسال و سبک انهگي
 oجامم اسال
 oتوأمان تودن ديغ و دن ا در اسال

جلسه دوم

موضوع :مهارت مهيري
مدت 15 :دق قه

امان

اجرا در کاروان :جلسه چهار
سرفصل:

مقاتله تا تنبلي و اسيفادا اا امان در:
 oعبادت
 oتريه و تااار
 oتانوادا

  96عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

موضوع :سبک انهگي اجيواعي ()1
مدت 20 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه ششم
سرفصل:

 oمهارت کنيرل تشم و پرتاشگري
 oتقوي صبر و تردتاري
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جلسه چهارم

موضوع :سبک انهگي اجيواعي ()2
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه هشيم
سرفصل:

 oمهارت کنيرل اسيرس
 oمقاتله تا تحران

  98عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه پنجم

موضوع :مهارت هاي ممنوي و تههاش
مدت 20 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه دهم

رواني

سرفصل:

 .1مهارت ممنوي افزايي در سفرهاي ح و ايارت
 .2مهارت تقوي تههاش رواني و تهني

گفتار نهم:
مسائل سیاسی و اجتماعی
منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1صح فه ح  1و 2
 .2اتماد س اسي و اجيواعي ح
 .3ح در انهيشه اسالمي

جلسه اول

موضوع :ح  ،رهبري و نظا اسالمي
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه ششم
سرفصل:

 .1ضرورت وحهت ملني و اجينناب اا اتيالفنات س اسني ،جنناحي و
قومي

 .2پاسهاري اا مؤلفه هاي وحهت تخش
 oنظا اسالمي و رهبري آن
 oشهها
 oم راث فرهنگي و ممنوي اسال  ،ايران و انقالب اسالمي

 .3شکرگزاري اا نمو نظا و شهها
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جلسه دوم

موضوع :مسؤول
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه نهم

هاي اجيواعي و س اسي اارران

سرفصل:

 .1اوضاع جهان اسال و هوهردي و هوراهي
 .2غ رت ديني در دفاع اا مسلو غ
 .3رعاي

شوون جوهوري اسالمي ايران در سفر

  104عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

موضوع :اتوت اسالمي
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه دواادهم
سرفصل:

 .1ضرورت و ن ااها
 oدشوني مشيرک
 oمناف مشيرک
 oمماالت و مشکالت جهان اسال

 .2هوگرايي و تقريب مذاهب اسالمي
 .3آس بها و عوامل تفرقه

 oتمصب و جهل
 oتوطوه اسيموار و اسيکبار
 oفرقهگرايي و قو گرايي

گفتار دهم:
اتریخ و سیره
در صورت حضور معين در کاروان،
این مبحث توسط ایشان ارایه شود.

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1فرااهايي اا تاريخ پ امبر اسال
 .2تاريخ تحل لي اسال
 .3درسنامه تاريخ اسال  1و 2

9

جلسه اول

موضوع :پ امبر  9اا والدت تا تمث
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه دو
سرفصل:
1ي ضرورت آشنايي تا س را و انهگي پ امبر  9و ممصوم غ:

2ي اا کودکي تا جواني
 oوالدت پ امبر) ص(
 oحلف الفاول (پ وان جوانوردان)
 oاشيغال قبل اا نبوت
3ي شخص و اتالق پ امبر9
 oامي
 oام غ
 oصادق
 oمهرتان و رؤوف
4ي ديغ پ امبر  9قبل اا رسال
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جلسه دوم

موضوع :تمث
مدت 15 :دق قه

و انهگي پ امبر 9در مکه

اجرا در کاروان :جلسه سو
سرفصل:

1ي تمث

پ امبر9

 oشرايط اجيواعي و س اسي عصر رسال
 oاههاف تمث
 oنخسي غ ايوان آورنهگان
2ي موقم و انهگي پ امبر 9در مکه
 oاادواج تا حارت تهيجه3
 oفرانهان پ امبر9
 oوالدت حارت اهرا3
3ي اما علي  7در مکه (اا کودکي تا هجرت)

  110عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

موضوع :دعوت مرد ته اسال
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه پنجم
سرفصل:

 .1دعوت تصوصي
 .2دعوت تويشاونهان
 .3دعوت عوومي
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جلسه چهارم

موضوع :اسيقام
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه هفيم

در راا ههف

سرفصل:

.1
.2
.3
.4
.5

مشرکان در مقاتل پ امبر 9

ترتورد و مواض
شکنجه و اذي اصحاب
هجرت مسلوانان ته حبشه
محاصرا اقيصادي
عا الحزن

  112عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه پنجم

موضوع :هجرت ته مهينه و تشک ل دول
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه نهم

اسالمي

سرفصل:

 .1ام نه سااي تراي هجرت
 .3ورود پ امبر 9ته مهينه و اقهامات مهم
 .4تشک ل دول اسالمي و جاممه ديني
 oانمقاد پ وان تا مشرکان و يهوديان
 oعقه اتوت
 oتشک ل دول
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جلسه ششم

موضوع :ح گزاري پ امبر 9و اهل ت
مدت 15 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه ياادهم
سرفصل:

.1
.2
.3
.4

عورا قاا
ترار اا مشرک غ
حجة الوداع
اهل ت  :و ح

:

گفتار یازدهم:
سالمت و بهداشت

منبع قابل استفاده در این مبحث:

* جزوا «راهنواي سالم

در ح »

جلسه اول

موضوع :توص ههاي قبل اا عزيو
مدت 20 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه اول
سرفصلها:

 .1مماينات پزشکي قبل اا سفر و رونه احراا اسيطاع
 .2توص ه ته تزريق واکسغهاي مورد ن اا
 .3پ گ ري و درمان مشکالت جسوي
 .4تذکر ته مسارل مرتوط ته اعي اد ته مواد مخهر
 .5تارداري و ح توي
 .6مقيا ات انهگي دسيه جومي
 .7تههاش روان در ح
 .8مالحظات ويژا سالونهان
 .9توص ه ته آرامش و تههاش رواني در سفر ح

جسوي
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جلسه دوم

موضوع :سالم ت واران در ممرض تطر
مدت 20 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه سو
سرفصلها:

 .1ت واران قلبي ن عروقي
 .2ت واران دياتيي
 .3ت واران تنفسي
 .4ت واران کل وي
 .5ت واريهاي ام نهاي ديگر

  118عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

موضوع :تههاش فردي
مدت 20 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه پنجم
سرفصلها:

 .1تههاش دس
 .2تههاش پا
 .3تههاش کل تهن
 .4تههاش پوشش
 .5تههاش

اسيراح

 .6تههاش

دهان و دنهان

 .7عه اسيموال دتان ات
 .8لواا فردي و اتيصاصي
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جلسه چهارم

موضوع :توص ههاي دارويي و ملزومات پزشکي تههاشيي مورد ن اا
مدت 20 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه هفيم
سرفصلها:

 .1هوراا داشيغ داروهاي تخصصي يا فوق تخصصي
 .2لواا و تجه زات تههاشيي و پزشکي مورد ن اا اارران
 .3ته ه دارو در عرتسيان
 .4هوننراا داشننيغ سننواتق درمنناني تننه ويننژا ت ونناران ديننال زي،
ت واريهاي مزمغ وييي
 .5داروهاي مونوعه و مخهر در عرتسيان

  120عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه پنجم

موضوع :تههاش تغذيه
مدت 20 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه نهم
سرفصلها:

 .1تغ ر عادات غذايي در سفر ح
 .2توص ههاي غذايي (اجيناب اا ته هوراا داشيغ مواد غذايي فاسه
شهني)
 .3توص ه ته روااداران
 .4رژيمهاي غذايي
 .5ترنامههاي غذايي ت واران تاص و ت واران قلبي و عروقي،
دياتيي وييي (غذاهاي رژيوي در عرتسيان)
 .6تههاش

نوش هن

 .7مونوع

تردن غذا توسط اارر ته اتاق
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جلسه ششم

موضوع :ت واريهاي شاي و مهم در ح و رااهاي پ شگ ري اا آن
مدت 20 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه ياادهم
سرفصلها:

 .1رعاي

 .2مراقب

تههاش

مح ط هيل و تههاش

فردي

اا تود در تراتر ت واريهاي عفوني

 .3پ شگ ري اا گرماادگي

 .4گرفياريهاي تنفسي در ايا ح

 .5ت واريهاي قلبي ن عروقي در ح

 .6اتيالالت شاي روانپزشکي در ح
 .7سوتيگي

 .8گرفياريهاي عاالني و اسيخواني

 .9ت واريهاي دسيگاا گوارشي (يبوس  ،مسووم

 .10سوانح و حوادث
 .11مشکالت چشم
 .12عرق سوا

غذاييوييي)

گفتار دوازدهم:
مسائل اجرایی
منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1تخشنامهها و دسيورالمولهاي ساامان
 .2کياب جام آمواش اارران ح توي در حواا اجراري
 .3کياب راهنواي ياوران حجاج
 .4ترنامه فرهنگي ح توي 1440/1398

جلسه اول

موضوع :ممرفي کاروان ،ساامان ح و تمثه مقا ممظم رهبري و ييي
مدت 30 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه اول
سرفصلها:

 .1ممرفي کاروان
 oمشخصات کاروان
 oممرفي عوامل اجرايي کاروان
 oانواع اعزا کاروان هاي ح توي
 oدرجه کاروان
 oگروا ق ويي کاروان
 oمبالغ درياف شها اا اارران تات چه مواردي اس ؟
 oحهود اماني تشرف ته سرام غ وحي و مهت اقام
 oامور اداري کاروان
 oسرويا درياف پ امک و پ امک هاي کاروان
 oحاور کاروان در فااي مجااي و شبکه اجيواعي
 oنشريه کاروان
 oمساتقات کاروان
 oنظرات ،پ شنهادات و انيقادات اارران محير
 oنشانه ها و رنگ هاي اتيصاصي کاروان
 .2سااماندهنهگان ح (ممرفي ساامان ح و تمثه مقا ممظم رهبري)
 oتمثه مقا ممظم رهبري
 oساامان ح و ايارت
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 oمرکز پزشکي ح و ايارت
 oکارگزاران امور ايارتي
 oمهيران کاروان ح توي
 oروحان ون کاروان ح توي
 oمهيران مجووعه ح (مهير هيل)
 .3شنات تمه اجرايي سفر ح
 oمراحل و گا هاي اصلي در سفر ح
 oههف اا شنات و کسب آمادگي قبلي چ س ؟
 oرااهاي شنات سفر و کسب آمادگي قبلي
 oاهو جلسات آمواشي
 oمسوول هاي مهم اارران در قبال جلسات آمواشي
 oموضوعات اجرايي مورد تح در جلسات آمواشي
 oطول امان و تمهاد جلسات آمواشي
 oتنوع جلسات آمواشي
 oتاريخ ترگزاري جلسات آمواشي
 oترنامه آمواش عولي مناسک و اعوال ح توي
 oآمواش اارران در فااي مجااي
 oکيب مورد ن اا اارران
 oتوص ه ته صبر و سمه صهر
 oثب تاطرات سفر
 oته ه ف لم و عکا اا کاروان
 .4نواينهگان اارران کاروان
 oوظايف و مسوول ها
 oساتيار و ترک ب اعاا
 oفراينه انيخاب
 oدعوت ته هوکاري و انيخاب نواينهگان در جلسه آتي

  126عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه دوم
موضوع :اسيطاع
مدت 30 :دق قه

جسوي و رواني اارران ،فرص ها و آس بپذيريها وييي

اجرا در کاروان :جلسه دو
سرفصلها:

 -1اسيطاع جسوي و رواني اارران تراي سفر ح
 oاسيطاع جسوي و رواني چ س ؟
 oههف اا مماينات پزشکي اارران چ س ؟
 oشروع فرآينه مماينات پزشکي اارران تا تم غ پزشک
مميوه اا سوي مرکز پزشکي ساامان ح و ايارت
 oقطمي نوودن ثب نا اارران در کاروان
 oاراره اطّالعات صح ح ته پزشک مميوه
 oتشرّف ته ح تهون احراا اسيطاع
 oاسيورار اسيطاع جسوي و رواني اارران
 oسواتق پزشکي اارران
 -2فرص ها و آس بپذيريهاي اارر قبل اا سفر ح
 oفرص

و آس ب چ س ؟

 oفرص هاي سفر ح
 oآس بپذيريهاي اارر قبل اا سفر ح
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 -3شوراي فرهنگي کاروان
 oترک ب اعااي شوراي فرهنگي کاروان
 oوظايف شوراي فرهنگي کاروان
 -4ياوران حجاج و گروا تنهي اارران
 oاههاف ياوران حجّاج
 oگرواتنهي اارران کاروان
 oتوص ههاي انيخاب گروا
 oاتوتوسهاي کاروان
 oمالحظات کاروان در تنظ م گرواها ،اتاقها و اتوتوسها
 oدعوت ته همکاري و انيخاب ياوران حجاج در جلسه آتي
 -5انيخاب هم اتاقي تراي سفر ح
 oگزارشي اا ترک ب اارران کاروان
 oمم ارهاي انيخاب هم اتاقي
 oمالحظات کاروان در چ نش اتاق ها
 oانيخاب هم اتاقي در جلسات آتي
 oويژگي سفرهاي دسيه جومي
 oرمز و راا داشيغ سفري آرا و تهون دغهغه

  128عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

موضوع :اهو

حجاب تانوان ،مواد مخهر و ملزومات سفر

مدت 30 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه سو
سرفصلها:

 -1اهو حجاب تانوان در سفر ح
 oپوشش و حجاب تانوان ايراني در ح
 oحسّاس ماموريغ عرتسيان ته حجاب تانوان اارر
 -2مواد مخهر و دتان ات در سفر ح
 oاعي اد چ س ؟
 oمواد اعي ادآور کهامنه؟
 oداروهاي روان گردان کهامنه؟
 oعوارض مواد مخهر و اعي اد
 oقانون مباراا تا مواد مخهر
 oمجااات هاي قانوني اارران حامل مواد مخهر
 oکنيرل تار و لواا اارران در فرودگاا مبهاء قبل اا شروع سفر
 oکنيرل تار و لواا اارران در فرودگاا مقصه در کشور عرتسيان
 oقوان غ عرتسيان پ رامون جرارم مواد مخهر و روان گردان ها
 oوضم تااداش گاا هاي عرتسيان
 oجاسااي کشف شها مواد مخهر در لواا و تار اارران
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 oوضم فرد ممياد در طي سفر ح
 oتکل ف افراد ممياد ته مواد مخهر
 oمصرف دتان ات در سفر ح
 oمالحظات مرتوط ته اسيموال دتان ات
 oمجااات اسيموال دتان ات
 -3ملزومات سفر ح
 oدسيهتنهي ملزومات فردي سفر ح
 oملزومات احرا
 oساير اقال مورد ن اا
 oمالحظاتي در تصوص ملزومات سفر
 oوسايل ميّحهالشّکل
 oهزينه مرتبط تا کل ه اقال ميّحهالشّکل

  130عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه چهارم
موضوع :سوغاتي ،مجوا تروج اا کشور ،فراينه اسکان حجاج
مدت 30 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه چهار
سرفصلها:

 -1سوغاتي در سفر ح
 oآس ب ها و آف هاي تااارگردي
 oتوص ه اارران ته ته ه سوغاتي اا داتل کشور
 oتوص ه هايي درتارا تااار و تريه
 oاتالق اسالمي در ته ه سوغاتي
 oرا توشه واقمي سفر ح
 -2مجوا تروج اا کشور تراي سفر ح
 oمشاغل و افراد ن اامنه اتذ مجوا تروج اا کشور
 oمشاغل و افرادي که ن اامنه تررسي مونوعالخروج نبودن هسينه
 oترتي نکات مهم در تصوص تروج اا کشور
 -3فرآينه اسکان حجاج در سفر ح
 oتغ رات اسکان اارران در سالهاي ات ر
 oمقايسه وضم شهرهاي مکه و مهينه در تصوص اسکان اارران
 oتراکم جوم و تردد اارران
 oآب و هواي شهرهاي مکه و مهينه
 oوضم هيل ها در شهرهاي مکه و مهينه
 oمناطق پن گانه اسيقرار اارران در مکه
 oسرانه اسکان اارران در قوان غ و مقررات عرتسيان (تصريح)
 oدرجهتنهي هيلهاي مکه و مهينه
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 oگروا ق ويي چ س ؟
 oظرف اسکان و سرويا دهي در هيل
 oلواا و امکانات هيل
 oاسيفادا اا آسانسور در هيل
 oکارت (کل ه) درب اتاق
 oاسيقرار در اتاق
 oتنظ م فااي داتل اتاق
 oسرويا هاي تههاشيي هيل
 oسالغ غذاتوري هيل
 oايوني و سالم در هيل
 oشسيشوي البسه اارران در مکه
 oمصرف آب شرب در هيل
 oاراره تهمات در هيل
 oتردد در مکان هاي عوومي هيل
 oتروج کاروان اا هيل
 -4محل اقام کاروان در سفر ح
 oهيل محل اقام کاروان در شهر مکه مکرّمه
 oهيل محل اقام کاروان در شهر مهينه منوّرا
 oمهير مجووعه در مکه مکرّمه
 oمهير مجووعه در مهينه منوّرا

  132عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه پنجم
موضوع :تهمات درماني ،ت وه اارران ،ذتح قرتاني و ييي
مدت 30 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه پنجم
سرفصلها:

 -1تهمات درماني در سفر ح
 oمرکز پزشکي ح و ايارت
 oتهمات مرکز پزشکي ح و ايارت در ح تويّ
 oتهمات پزشکي و آمواش سالم و تههاش ته اارران قبل اا
سفر ح
 oاراره تهمات درماني ته اارران در طول سفر
 oاراره تهمات تههاشيي در طول سفر
 oسطحتنهي تهمات درماني در ح (نظا ارجاع ت وار)
 oنکات مهم در تصوص اعزا ت وار ته ت وارسيانهاي عرتسيان
 -2ت وه اارران در سفر ح
 oت وه تار
 oت وه عور ،حادثه و درمان
 oاعيبار اماني ت وه ها
 -3فرياه ذتح قرتاني حجاج
 oذتح قرتاني حجاج در قهيم االيا
 oطرح تورکز در ذتح قرتاني حجاج
 oفرآينه ذتح قرتاني حجاج ايراني
 oامان ذتح قرتاني حجاج
 oهزينه قرتاني حجاج
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 oوکال نامه ذتح قرتاني حجاج
 oاقرار ته ن ات مهير کاروان در ذتح قرتاني حجاج
 -4حول و نقل در سفر ح
 oانواع حول و نقل
 oحول و نقل هوايي
 oحول و نقل ام ني
 oاياب و ذهاب اارران در مهينه منورا
 oاياب و ذهاب اارران در مکه مکرمه
 oتوص ه هاي مهم در تصوص اياب و ذهاب اارران
 -5ارتباط تلفني اارران در سفر ح
 oداليل اصلي لزو داشيغ تلفغ هوراا تراي اارر
 oتلفغ هوراا ضرورتي اجيناب ناپذير
 oانواع س م کارت هاي تلفغ هوراا
 oمالحظات اسيفادا اا س م کارت هاي ايراني در عرتسيان
 oاسيفادا اا س م کارت هاي اعيباري عرتي در طي سفر
 oنحوا تواس
 oاسيفادا اا نر افزارهاي ارتباطي

  134عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه ششم

موضوع :تغذيه اارران ،ارا مسافرتي و امهاد
مدت 30 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه ششم
سرفصلها:

 -1تغذيه اارران در سفر ح
 oعوامل اير در ترنامهريزي غذايي اارران موثّر اس
 oته ّه غذاي اارران در سالهاي قبل و مقايسه آن تا وض فملي
 oوضم

طبخ و تواي غذا در آشپزتانههاي مرکزي

 oوعهاهاي غذايي اارران
 oنکات مهم در تصوص تغذيه اارران
 oغذاي رژيوي
 oته ّه و تواي اقال مصرفي رواانه اارران
 -2ارا مسافرتي اارران ح
 oپول راي در کشور عرتسيان و نرخ تراتري آن
 oتبهيل ارا ته ريال عرتسيان
 oم زان ارا مجاا هوراا اارر
 oته ّه ارا
 oقوان غ ارا در عرتسيان
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 oترتي نکات ايوني در مورد ارا
 oعوارض ته هوراا آوردن پول ايراني
 -3امهاد در سفر ح
 oههف اا امهاد در ح
 oامهادگري و امهادياري در ح
 oنحوا امهادرساني در ح
 oامهادرساني در مهينه منورا
 oامهادرساني در مکه مکرمه
 oگم شهگي و جامانهن اا کاروان
 oکارت شناسايي اارر
 oچگونگي ترتورد تا اارريغ گم شها ايراني
 oشوارا تلفغ هاي اضطراري و ضروري عرتسيان
 oفا ل هاي امهادرساني در ديغ مب غ اسال
 oنر افزار اارر يار

  136عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه هفتم

موضوع :حاور در حرم غ شريف غ
مدت 30 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه هفيم
سرفصلها:

 -1مالحظات حاور در حرم غ شريف غ
 oرعاي اتالق اسالمي در ترتورد تا اارريغ ديگر
کشورهاي اسالمي
 oتايهها و نبايهها در حرم غ شريف غ
 oجها کردن امان تريه اا امان رفيغ ته حر
 oمالحظات اسيفادا اا تلفغ هوراا در حرم غ شريف غ
 oامر ته ممروف و نهي اا منکر
 oانجا اعوال ترافي در حرم غ شريف غ
 oتلص ق
 -2مالحظات حاور در مهينه منورا
 oمهّت امان حاور در مهينه منوّرا
 oمسارل مرتوط ته قبرسيان تق
 oمالحظات مهم اجرايي تراي ايارت قبرسيان تق
 oساعات تشرّف ته قبرسيان تق
 oترنامه پ شنهادي حاور در مهينه منوّرا
 oترنامه پ شنهادي حاور تانوان در روضه منوّرا
 oترنامههاي کاروان در مهينه منوّرا
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جلسه هشتم

موضوع :حاور در مکه و حقوق هوسفران
مدت 30 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه هشيم
سرفصلها:

 -1مالحظات حاور در مکه مکرمه
 oاسيال حجراالسود
 oحاور در حِجر اسواع ل7
 oعبور و مرور اا دربهاي حر
 oمحهودي هاي تراف کي در مکه مکرّمه
 oصمود ته ارتفاع(جبلالنّور ،جبل ثُور و جبلالرّحوه)
 oترنامه پ شنهادي حاور در مسجهالحرا
 oترنامههاي کاروان در مکه مکرّمه
 oجو آوري سنگ تراي رمي جورات
 oعبور و مرور اا درب هاي حر
 oمحهودي هاي تراف کي در مکه مکرمه
 -2حقوق هوسفران در سفر ح
 oترتي موارد توص ه شها درتارا همسفران
 oموقم ّ و منزل اارران ايراني
 oحقوق ميقاتل هوسران اارر در سفر ح
 oحقوق ميقاتل مهوانان الهي و تادمان آنها
 oدقّ در محيوا و ک ف ّ سفر ح
 oههف اصلي اا سفر ح

  138عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه نهم

موضوع :حقوق هم اتاقي و مالحظات امن يي
مدت 30 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه نهم
سرفصلها:

 -1حقوق هم اتاقي در سفر ح
 oتوص ههايي تراي هماتاقيها
 oمسوول

تکتک اارران در قبال فااي ممنوي کاروان

 -2مالحظات امن يي در سفر ح
 oمالحظات مرتوط ته وسايل الکيرون کي
 oمراقب
 oرف

اا پول و وسايل ق ويي
و آمه تانوان ته حرم غ شريف غ يا تااار

 oتوص ههاي س اسي و اجيواعي
 oدس گ ري و تااداش
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جلسه دهم

موضوع :ماه
مدت 30 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه دهم

سفر ح و آس بپذيريهاي اارران

سرفصلها:

 -1ماه ّ سفر ح
 oشمار کاروان در سفر ح
 oمنظور اا صبر در سفر ح چ س ؟
 oمنظور اا توکّل در سفر ح چ س ؟
 oمنظور اا تمامل در سفر ح چ س ؟
 oعولکرد اارر در سفر ح
 oمنشور کاروان در سفر ح
 -2آس بپذيريهاي اارر در سفر ح

  140عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه یازدهم

موضوع :لواا سفر و فرودگاا مبها
مدت 30 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه ياادهم
سرفصلها:

 -1تنظ م لواا سفر و تحويل چوهان ها
 oچوهانهاي ميّحهالشّکل کاروان
 oمحيويات ساک احرامي دسيي
 oتحويل چوهانهاي اارران ته کاروان
 -2مالحظات فرودگاا مبها و تروج اا کشور
 oشوارا تلفغهاي عرتي مسؤوالن کاروان
 oلباس ميحهالشکل اارران
 oتنظ م ساک احرامي دسيي
 oحاور در م مادگاا کاروان تراي عزيو ته فرودگاا
 oيادآوري ن اوردن مهارک شخصي
 oيادآوري م زان ارا مجاا هوراا اارر
 oيادآوري موضوع موادّ مخهّر و داروهاي روانگردان
 oيادآوري موضوع مجوّا تروج اا کشور
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 oاحيوال تات ر در پرواا
 oحاور در فرودگاا و اتذ مهارک
 oمالحظات مرتوط ته مهارک اارر
 oعزيو ته سالغ تروجي پرواا
 oوضو و نواا
 oجا نوانهن اا پرواا
 oآمادگي تراي پرواا
 oمالحظات پرواا
 oترنامه اماني عزيو

کاروان

  142عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه دوازدهم

موضوع :فرودگاا جها ،م قات جحفه و انجا عورا توي
مدت 30 :دق قه
اجرا در کاروان :جلسه دواادهم
سرفصلها:

 -1مالحظات فرودگاا جها و عزيو ته م قات جحفه
 oکسب آمادگي تراي حاور در م قات جُحفه
 oتنظ م ساک احرامي دسيي
 oملزومات هوراا اارر هنگا عزيو ته م قات جُحفه
 oتنظ م ملزومات احرا و ساير وسايل مورد ن اا
 oمالحظات فرودگاا جهّا
 -2مالحظات احرا در م قات جحفه و عزيو ته مکه مکرمه
 oم قات اارران ايراني
 oحاور در م قات جُحفه
 oمراسم احرا و تلب ه
 oکسب آمادگي تراي تروج اا م قات
 oتروج اا م قات جُحفه
 oعزيو ته مکه مکرّمه
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 oاسيقرار در هيل در مکه مکرّمه
 oکسب آمادگي تراي انجا اعوال عورا تويّ
 -3مالحظات انجا اعوال عورا توي
 oاسيقرار در هيل مکه و تجهيه قوا
 oگرواتنهي اارران تراي انجا اعوال عورا تويّ
 oتشرّف ته مسجهالحرا تراي انجا اعوال عورا تويّ
 oنحوا ورود و تروج اا مطاف
 oمالحظات انجا طواف
 oمالحظات سمي ت غ صفا و مروا
 oتوص ههاي تمه اا انجا اعوال عورا تويّ
 oحفظ ارتباط تا کاروان

فصل دوم:
آموزش اهی اختصاصی زارئان
گفتار اول:
آموزشاهی وژیه بانوان زارئ
در صورت حضور معينه در کاروان،
این مباحث توسط ایشان ارایه شود.
در غير این صورت با هماهنگی دفتر بعثه در منطقه یا استان،
یکی از معينههای محترم به کاروان دعوت شود
تا این مباحث را ارایه نماید.

جلسه اول
موضوع اول :احکا و مناسک
مدت 15 :دق قه
سرفصل:

 .1نذر و عهه
 .2اذن ولي تراي سفر و اعوال
*****
موضوع دوم :آداب و اتالق سفر ح
مدت 25 :دق قه
سرفصل:

 .1آمادگي سفر
 .2اجيناب اا گناا (غ ب  ،سوء ظغ ،تبرچ ني)
*****
موضوع سوم :مسارل تاص تانوان (ترافات ،قوان غ و مقررات)
مدت 20:دق قه
سرفصل:

 .1شرايط تاص تراي ايارت تانوان در عرتسيان
 .2اجيناب اا سن هاي نادرس
 oتاک ترداشيغ
 oدت ل تسيغ
 oپول انهاتيغ در اماکغ مقهس و حر ها
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جلسه دوم

موضوع اول :مهارت ها و سبک انهگي اسالمي
مدت 20 :دق قه
سرفصل:

 .1مهارت هاي انهگي جومي در سفر
 .2رعاي شأن ان ايران و حجاب و عفاف
*****
موضوع دوم :س را و ح ات حارت اهرا3
مدت 20 :دق قه
سرفصل:

 .1س را فردي
 oعبادي
 oاتالقي
 .2س را اجيواعي
 oتانوادگي
 oترت يي
 oس اسي
*****

  148عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

موضوع سوم :احکا و مناسک
مدت 20 :دق قه
سرفصل:

 .1طهارت
 oورود ته مساجه
 oطواف
 oقرار و ما قرآن
 .2واجبات احرا
 .3محرمات احرا
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جلسه سوم
موضوع اول :احکا و مناسک
مدت 30 :دق قه
سرفصل:

 .1احکا ويژا م قات
 .2اعوال عورا توي
 .3اعوال ممذوريغ
 oتقهيم اعوال
 oتبهل ح و عورا
*****
موضوع دوم :مهارت ها و سبک انهگي اسالمي
مدت 30 :دق قه
سرفصل:

 .1صبر و پره ز اا پرتاشگري
 .2ت رات و امور عا الونفمه
 .3صله رحم

گفتار دوم:
آموزشاهی اعضای گروه یاوران حجاج

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1تهم

گذاري ته اارران در فرهنگ اسالمي

 .2درسنامه آداب سفر ح
 .3کياب راهنواي ياوران حجاج
 .4ترنامه فرهنگي ح توي 1440/1398

جلسه اول

موضوع :فرهنگ و اراش تماون و هو اري در سفر ح و ايارت
مدت 60 :دق قه
سرفصل:

 .1اهو

و اراش تماون و هو اري در سفر
 oويژگي هاي و مشکالت سفر ح
 oاهو

و پاداش تماون و تهم ته ديگران در سفر

 oس را ممصومان در سفر ح (تهم ته اارران)
 oنشاط ممنوي و انبساط فرهنگي اا رهگذر تماون و هو اري
در سفر

 .2مهارت ها و چگونگي کوک ته ديگران
 .3وظايف و مسوول

ها

 oتبرنگار افيخاري
 oتاارس افيخاري
 oمهروراي
 oترگزاري مراسم
 oکوک و راهنواي اارران کم توان در انجا اعوال
 oکوک ته روحاني و مهير کاروان در گرواتنهي و انجا
وظايف
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جلسه دوم

موضوع :تايهها و نبايههاي کاروان هاي مهينه دو
مدت 30 :دق قه
اجرا در کاروان :ايغ جلسه تمه يا قبل اا آتريغ جلسه کاروان در اينران
ترگزار شودي
سرفصل:

.1
.2
.3

.4
.5
.6

ملزومات فرودگاا در ايران و محر شهن در جحفه
ورود ته جها و عزيو ته جحفه
محر شهن
 oمحر شهن در جحفه
 نواا احرا حرک ته سو مکهورود ته هيل و اسيراح (و صرف صبحانه در صورت ضرورت)
انجا اعوال عورا توي
اعوال ممذوريغ

گفتار سوم:
طرح مودت

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1ترنامه جام طرح مودت
 .2مجووعه کيابهاي طرح مودت

جلسه اول

موضوع اول :تب غ طرح مودت
مدت 30 :دق قه
سرفصل:

 .1ههف و ضرورت مودت تا مسلو غ و اارران
 .2توجننه دادن تننه مسننارل امن ينني و قننوان غ و مقننررات کشننور م زتننان و
چگونگي ثب

گزارش ها

 .3ش وا هاي ترتورد اسالمي تا اارران ديگنر تنا تأک نه تنر سنن

و سن را

ممصومان:

 oاحيرا و تکريم اارران
 oتوش تلقي
 oتواض و فروتني
 oتماون و هو اري
 oگذش

و ايثار

 .4ش وا هاي گفيگو
 oاجيناب اا جهل و مناقشه
 oپره ز اا طرح مسارل اتيالفي و تأک ه تر مشيرکات اسالمي
*****
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موضوع دوم :آشنايي تا فريق غ
مدت 30 :دق قه
سرفصل:
 .1آشنایی با تشیع
 oپیدایش تشیع
 oمنات روايي ش مه
 oتش در جهان اسال
 .2آشنايي تا مذهب اهل سن
 oممرفي مذاهب ارتمه فقهي
 oاهم اصول اعيقادي اهل سن
 oاهم منات اهل تسنغ
 .3مشيرکات ش مه و اهل سن
 .4اهل تسنغ در ايران
*****
موضوع سوم  :شنات جوهوري اسالمي
مدت 30 :دق قه
سرفصل:
 .1ساختار نظام جمهوری اسالمی
 .2دستاوردهای جمهوری اسالمی
 oاستقالل
 oرشد علمی و توسعه فناوری
 oافزایش امید به زندگی
 oتوسعه سالمت و بهداشت
 oتوسعه آموزش عالی
 oامنیت
 .3جایگاه اقلیت های دینی و مذهبی در قانون اساسی و جامعه ایران
 .4خدمات جمهوری اسالمی ایران به اهل سنت
 .5جایگاه زن در جمهوری اسالمی ایران

  158عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه دوم
موضوع اول :شنات
مدت 25 :دق قه

وهات

سرفصل:
 .1پ هايش وهات
 .2نسب سلف تا وهات
 .3نقه و تررسي عقايه وهات
 .4ديهگاا اهل سن نسب ته وهات
*****
موضوع دوم :جوهوري اسالمي ايران و مسارل منطقه اي
مدت 25 :دق قه
سرفصل:
 .1علل دشوني غرب تا جوهوري اسالمي ايران
 .2ايران و مسارل سوريه ،يوغ و افغانسيان
 .3ايران و صه ون سم
 .4ايران و کشورهاي تل فارس
 .5ايران و مقاوم اسالمي
*****
موضوع سوم :مهارتهاي ارتباطي تا اارران
مدت 40 :دق قه
سرفصل:
 .1مخاطب شناسي
 .2ارتباط مؤثر
 .3گف وگوي مؤثر
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جلسه سوم

موضوع اول :پاسخ ته اهم شبهات وهات
مدت 60 :دق قه
سرفصل:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

جايگاا و منزل اهل ت
ص ان قرآن اا تحريف
توسل و تبرک
شفاع
ايارت اهل قبور و عزاداري
سجها تر ترت

:

*****
موضوع دوم :ح و جهان اسال
مدت 30 :دق قه
 .1جريانهنناي س اسنني و فرهنگنني در جهننان اسننال (سننلفي ،وهنناتي،
تکف ري ،فرق ش مي)
 .2مواض جريان ها و کشورها نسب ته جوهوري اسالمي ايران
 .3محورهاي وحهت آفريغ مسلوانان
 .4مسننارل اساسنني جهننان اسننال (تروريسننم ،صه ون سننم ،فلسننط غ،
گرواهاي تکف ري ،مقاوم )

بخش دوم:
جلسات آموزشی رد موسم
فصل اول:
جلسات آموزشی عموم زارئان

گفتار اول:
اح کام و مناسک
منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1رسالههاي عول ه
 .2درسنامه فقه و مناسک
 .3مناسک محشي

جلسه اول

موضوع :احکا حر و مسجه ( ،)2اعوال ت غ عورا و ح توي
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه اول
سرفصل:

 .1وضو تا آب شرب

 .2احکا حر و مسجه
 oحرم

کش هن نخ پردا کمبه

 oت رون نبردن اش اء داتل مسجهالحرا و مسجهالنبي (قرآن)
 oنواا اسيهارا

 .3اعوال ت غ عورا و ح توي
 oمحرمات ت غ عورا توي و ح توي
 oطواف مسيحبي و ن اتيي
 oنواا طواف مسيحبي
 oجو آوري سنگ ريزا تراي رمي جورات در مکه
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جلسه دوم

موضوع :ترس م کلي مناسک ح توي
مدت 10 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه دو
سرفصل:

 .1احرا ح توي

 .2وقوف در عرفات
 .3وقوف در مشمر

 .4اعوال منا (رمي ،قرتاني ،حلق يا تقص ر ،ت يوته)

 .5اعوال مکه (طواف ايارت و نواا آن ،سمي ،طواف نساء و نواا آن)
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جلسه سوم

موضوع :احرا ح توي
مدت 10 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه سو
سرفصل:

 .1احرا در مکه

 .2محرمات احرا ح توي

 .3اسيظالل (ته ويژا در مشاعر)

جلسه چهارم

موضوع :اعوال مشاعر (عرفات و مشمر الحرا )
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه چهار
سرفصل:

 .1وقوف در عرفات (امان ،مکان و شرايط)

 .2وقوف مشمر الحرا (امان و مکان و شرايط)
 .3اعوال واجب و مسيحب در مشمر الحرا

 .4وقوف ممذوريغ در مشمر الحرا (وقوف اضطراري)
 .5نواا در مشاعر

 .6ترداشيغ سنگ اا مشاعر
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جلسه پنجم

موضوع :اعوال منا
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه پنجم
سرفصل:

 .1اعوال روا دهم ذيحجه (رمي جورا عقبه ،قرتاني ،تقص ر يا حلق)
 .2رمي شبانه ويژا تانوان و ممذوريغ (شب دهم ذيحجه)
 .3ن ات

در رمي شبانه

 .4توالي و ترت ب اعوال

 .5مواالت در اعوال منا (روا دهم ذيحجه)
 .6واجبات منا

 oت يوته
 oرمي جورات

 .7تروج اا منا

 oتروج تراي انجا اعوال
 oنفر روا دواادهم
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جلسه ششم

موضوع :اعوال مسجهالحرا در ح توي
مدت 10 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه ششم
سرفصل:

 .1طواف

 .2نواا طواف
 .3سمي

 .4طواف نساء

 .5نواا طواف نساء

  170عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه هفتم

موضوع :اعوال ويژا ممذوريغ و مناسک تانوان
مدت 10 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه هفيم
سرفصل:

 .1اعوال ويژا ممذوريغ
 oن ات
 oطواف
 oنواا طواف
 oسمي
 oرمي جورات

 .2مناسک تانوان

 oتقهيم اعوال
 oوقوف اضطراري تانوان در مشمرالحرا
 oرمي شبانه (شب دهم)
 oن ات

شبانه تانوان (رمي جورا عقبه)
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جلسه هشتم

موضوع :عورا مفردا
مدت 10 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه هشيم
تذکر :ايغ جلسه پا اا ايا تشريق و اتوا اعوال ح اجرا شودي
سرفصل:

 .1احرا اا ادني الحل

 .2طواف ،نواا طواف ،سمي ،تقص ر ،طواف نساء ،نواا طواف نساء
 .3ن ات

در انجا عورا مفردا

گفتار دوم:
اح کام عمومی
در صورت حضور معين در کاروان،
این مبحث توسط ایشان ارایه شود.

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1رسالههاي عول ه
 .2درسنامه فقه و مناسک

جلسه اول

موضوع :ايارت
مدت 5 :دق قه
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه نهم
سرفصل:

 .1اوقات ايارت

 .2احکا ايارت
 .3ن ات

در ايارت

 .4نواا ايارت
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جلسه دوم

موضوع :رواا ،صهقه و لقطه
مدت 10 :دق قه
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه ياادهم
سرفصل:

 .1رواا مسيحبي در سفر
 oسه روا رواا مسيحب در مهينه منورا تنراي تنرآوردا شنهن
حاج
 .2صهقات
 .3لقطه
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جلسه سوم

موضوع :نواا
مدت 10 :دق قه
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه دواادهم
سرفصل:

 .1نماز در فرودگاه (قصر و اتمام)
 .2نماز در هواپیما

گفتار سوم:
اخالق و آداب

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1درسنامه آداب سفر ح
 .2اتالق و آداب در ح و ايارت

جلسه اول

موضوع :آداب حاور و مکار اتالق
مدت 10 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه هشيم
تذکر :ايغ جلسه پا اا ايا تشريق و اتوا اعوال ح اجرا شودي
سرفصل:

1ي وداع تا حر الهي
 oعهه تا تهاونه
 oشکرگزاري اا توف ق ح
2ي توجه ته مکار اتالق
 oتردتاري و تحول
 oمهروراي ته ديگران
 oاجيناب اا اسراف
3ي انا تا عبادت (قرار قرآن ،نواا ،دعا ،ذکر)
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جلسه دوم

موضوع :ص ان
مدت 10 :دق قه
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه نهم

اا دسياوردهاي ممنوي سفر

سرفصل:

1ي
2ي
3ي
4ي
5ي
6ي
7ي

رعاي اتالق در تانوادا
صله رحم
توش اتالقي
تواض و فروتني
قناع و کوک ته ن اامنهان
اسيورار ذکر و دعا و انا تا قرآن
انجا امور ت ر و عا الونفمه

گفتار چهارم:
اسرار و معارف حج و زیارت
منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1جرعهاي اا صهباي ح
 .2درسنامه پ شدرآمهي تر فرهنگنامه اسرار و ممارف ح
 .3درسنامه اسرار ح
 .4اتماد س اسي و اجيواعي ح

جلسه اول

موضوع :اسرار عرفات و مشمر الحرا
مدت 10 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه دو
سرفصل:

1ي اسرار عرفات
 oممرف ته تود و ام اسالمي
 oپ ونه عرفه و والي
 oن ايش و راا کوال آدمي
2ي اسرار مشمر الحرا
 oشمور و شهود حق
 oانيظار
 oتح ر و اليجا
 oحريم قهس رتوتي
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جلسه دوم

موضوع :اسرار اعوال منا
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه چهار
سرفصل:

1ي اسرار قرتاني
 oتقرب و تقوا
 oتجلي ايثار و تسل م
 oذتح مقا ح واني و کشيغ هواي نفساني
 oياد و تجل ل اول اي الهي :
 oتزرگهاش شمارر و سن هاي الهي
 oدوري اا طو و حرص
2ي اسرار منا
 oهواهنگي و هوساني مرد
 oسرام غ ذکر
 oتولهي نو
 oظرف و فرص آراوها و تواسيغها
 oآمراش و مغفرت

  186عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

3ي اسرار رمي جورات
 oمواجهه تا ش طان
 oتص رت و دشوغ شناسي
 oمباراا تا ش اط غ دروني و ت روني
 oتوجه ته عظو تهاونه و ضمف ش طان
 oياد و تجل ل اول اي الهي :
 oتزرگهاش شمارر و سن هاي الهي
 oاجيناب اا تکبر و غرور و عجب و رهايي اا پل هي ها
 oاسيمان اا تهاونه تراي عاقب ته ت ري
4ي نوادها و هوي سااي
 oتقوي هوي ديني
 oنواد تودن اعوال
 oتطر داروي ش طان
 oفقر ذاتي و مطلق انسان و ن اا ته تهاونه غني
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جلسه سوم

موضوع :اسرار نفر و وداع
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه پنجم
سرفصل:

1ي اسرار نفر
 oهجرت
 oقط تملقات
 oن اا و فقر
 oص رورت
2ي اسرار طواف نساء و نواا آن
 oانفصال و جهايي
 oتوله نو
 oاسيمان اا تهاونه
 oاسيورار ذکر و ياد تهاونه
3ي کوال ح (لقاء تا اما )

  188عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه چهارم

موضوع :فلسفه و اسرار ايارت
مدت 10 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه هشيم
تذکر :ايغ جلسه پا اا ايا تشريق و اتوا اعوال ح اجرا شودي
سرفصل:

 .1ممنا و مفهو ايارت
 .2ضرورت و اهو ايارت
 .3اسننرار اينارت (تننولي ،تبننري ،حاننور در امنناکغ نننوراني ،اظهننار
تاوع و ادب)
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جلسه پنجم

موضوع :فاايل و ممارف ايارت
مدت 10 :دق قه
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه نهم
سرفصل:

.1
 .2فاايل تق
 .3اسرار و رهاورد ايارت
 oتمظ م و تزرگهاش اول اي الهي
 oتقرب ته تهاونه
 oممرف اهل ت :
 oتهرامنهي اا شفاع و آمراش گناهان
 oالگوگ ري اا اهل ت :
 oتجهيه عهه
4ي آمادگي تراي ايارت
فاارل مسجهالنبي9

ن
پ
ج
گفتار م:
اماکن مذهبی
در صورت حضور معين در کاروان،
این مبحث توسط ایشان ارایه شود.

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1تا قرآن در مکه و مهينه
 .2آثار اسالمي مکه و مهينه
 .3درسنامه تاريخ اسال  1و 2

جلسه اول
موضوع :مسجهالحرا و کمبه ممظوه
مدت 10 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه اول
سرفصل:

.1
.2
.3
.4
.3

.4

موقم مسجهالحرا در مکه مکرمه
درب هاي مسجهالحرا
طبقات مسجهالحرا
مسمي و صفا و مروا
ويژگي ها و مخيصات کمبه
 oتاب کمبه
 oارکان کمبه
 oحجراالسود
 oپردا کمبه
 oم زاب (ناودان طال)
موقم هاي پ راموني کمبه
 oمسيجار
 oمليز
 oحط م
 oشاذروان
 oحجر اسواع ل
 oمقا
 oمطاف
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جلسه دوم

موضوع :اماکغ مذهبي مکه مکرمه
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه دو
سرفصل:

 .1قبرسيان ممالة و مهفون غ در آن
 .2غار حرا و کوا ثور
 .3مسجهالحرا و موقم هاي پ راموني
 oمسجهالحرا و موله النبي9
 oمسجهالحرا

و شمب اتي طالب7

 oمسجهالحرا و کوا اتوقب ا

  194عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

موضوع :اماکغ مذهبي مکه
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه چهار
سرفصل:

.1
.2
.3
.4

منزل حارت تهيجه(س) (موله حارت فاطوه(س))
مشهه شههاي فخ
حهيب ه
مساجه
 oمسجه تنم م
 oمسجه جغ
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جلسه چهارم

موضوع :عرفات و مشمر الحرا
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه ششم
 .1عرفات
 oموقم جغراف ايي عرفات
 oاهو و قهاس عرفات در آمواا هاي اسالمي
 oجبل الرحوه
 .2مشمر الحرا
 oموقم جغراف ايي مزدلفه (مشمرالحرا )
 oوادي محسر
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جلسه پنجم

موضوع :سرام غ منا
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه هشيم
تذکر :ايغ جلسه پا اا ايا تشريق و اتوا اعوال ح اجرا شودي
سرفصل:
o
o
o
o
o
o

موقم جغراف ايي منا
پ ش نه تاريخي
جورات (جورا اولي ،جورا وسطي ،جورا عقبي)
مسجه الخ ف
مسجه الب مه
مم صم (قرتانگاا)
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جلسه ششم

موضوع :اهو
مدت 10 :دق قه
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه نهم

و جايگاا شهر مهينه

سرفصل:

 .1جغراف اي طب مي ،انساني و مذهبي
 .2مهينه اا نگاا قرآن ،پ امبر و اهل ت :
 .3مهينه و تشک ل نخسي غ دول اسالمي
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جلسه هفتم

موضوع :مسجهالنبي 9

مدت 15 :دق قه
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه دهم
سرفصل:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مسجهالنبي9
مسجهالنبي9

سات
اهو و جايگاا مسجهالنبي9
مرقه منور پ امبر9
روضه منورا
تانه حارت فاطوه(س)
توسمه هاي مسجهالنبي
o
o
o
o
o

ساتقه و پ ش نه
درب هاي ورودي
سيون هاي مسجهالنبي
روضه منورا
صفه
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جلسه هشتم
موضوع :قبرسيان تق و اماکغ مقهسه
مدت 15 :دق قه
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه ياادهم
سرفصل:

 .1تق
 oجايگاا و پ ش نه تاريخي
 oمرقههاي شريف اروه :
 oمرقههاي:
 اصحاب و هوسران و اوالد پ امبر9 فاطوه تن اسه و ا البن غ(س) شههاي احه .2مساجه و اماکغ مهم مذهبي
 oمساجه هواننه :مساجه سبمه ،قبا ،مباهله ،غوامه ،شجرا
 oمشرته ا اتراه م

گفتار ششم:
کالم و عقاید
منابع قابل استفاده در این مبحث:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اصول عقايه
منشور عقايه امام ه
آمواش عقايه
ممارف قرآن
مماد
تحريفناپذيري قرآن
مصون قرآن اا تحريف

جلسه اول

موضوع :مماد
مدت 10 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه دو
سرفصل:

 .1مماد در اسال
 oداليل اثبات مماد
 oويژگي هاي مماد در اسال
 .2مماد و آثار ترت يي و اجيواعي آن

جلسات آموزشی عموم زائران در موسم  /گفتار ششم :کالم و عقاید 203 

جلسه دوم

موضوع :ص ان
مدت 10 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه هفيم

و تحريف ناپذيري قرآن

سرفصل:

.1
.2
.3
.4
.5

وحي در اسال
جايگاا قرآن نزد مسلوانان
تهويغ و جو آوري قرآن
داليل تحريفناپذيري قرآن
مصحف اما علي 7و حارت فاطوه(س) (پاسخ تنه اتهامنات و
شبهات)

  204عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

موضوع :حهي
مدت 10 :دق قه
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه دواادهم
ثقل غ

سرفصل:

 .1جايگاا عيرت و اهل ت  :در ش مه
 .2جايگاا قرآن و روايات در ش مه
 .3پ ونه قرآن و عيرت

گفتار هفتم:
مهارتاه و سبک زندگی اسالمی
در صورت حضور معين در کاروان،
این مبحث توسط ایشان ارایه شود.

جلسه اول

موضوع :مهارت انهگي جومي در سفر
مدت 10 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه سو
سرفصل:

 .1اناباط اجيواعي
 .2احيرا ته قوان غ گروا و جاممه
 .3هوکاري و تماون
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جلسه دوم

موضوع :مهارت ارتباط مؤثر (مهارت هوهلي ،مهارت گوش دادن فمال)
مدت 10 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه ششم
سرفصل:

 .1مهارت ارتباط تا اارران مل

هاي ديگر

  210عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

موضوع :مهارت حل تمارض
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه هفيم
سرفصل:

 .1حل تمارض ت غ کاروان ان
 .2حل تمارض مهيران و روحان ون

جلسات آموزشی عموم زائران در موسم  /گفتار هفتم :مهارتها و سبک زندگی اسالمی 211 

جلسه چهارم

موضوع :مهارت مهيري تانوادا
مدت 15 :مهت
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه دهم
سرفصل:

 -مهيري

تانوادا (هوسر و فرانهان)

  212عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه پنجم

موضوع :مهارت حل تمارض در تانوادا
مدت 15 :دق قه
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه دواادهم
سرفصل:

 .1حل تمارض اوج ني
 .2حل تمارض فرانهان و والهيغ

گفتار هشتم:
مسائل سیاسی و اجتماعی

منابع قابل استفاده در این مبحث:

.1
.2
.3
.4

صح فه ح  1و 2
اتماد س اسي و اجيواعي ح
ح در انهيشه اسالمي
مباني ديني و س اسي ترار اا مشرک غ

جلسه اول

موضوع :ترار
مدت 10 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه سو
اا مشرک غ

سرفصل:

 .1مباني و ضرورت (ترار
 .2ترار

در قرآن و س را ممصومان):

اا مشرک غ اا نگاا حارت اما (را) و مقا ممظم رهبري
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جلسه دوم

موضوع :ام ه ته آينها
مدت 10 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه ششم
سرفصل:

 .1پ شرف هاي علوي

 .2علو فاايي و هسيهاي
 .3فناوريهاي نويغ

 .4قهرت دفاعي و نفوذ منطقه اي
 .5رشه سرمايه انساني

 .6ضرورت هوکاري و هو اري مرد و نظا

گفتار نهم:
اتریخ و سیره
در صورت حضور معين در کاروان،
این مبحث توسط ایشان ارایه شود.

منابع قابل استفاده در این مبحث:

.1
.2
.3
.4

فرااهايي اا تاريخ پ امبر اسال
تاريخ تحل لي اسال
درسنامه تاريخ اسال  1و 2
ح ات و س را امامان ش مه

9

جلسه اول

موضوع :پ امبر  9و مکه مکرمه
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه اول
سرفصل:

.1
.2
.3
.4

فيح مکه
پ امبر  9و قريش
صلح حهيب ه
ممراج پ امبر 9قبل اا هجرت
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جلسه دوم

موضوع  :غزوات پ امبر9

مدت15 :دقیقه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه سو
سرفصل

.1
.2
.3
.4

غزوات تا مشرکان
غزوات تا يهود
غزوات تا رو
پ امبر 9و منافقان
 oمسجه ضرار
 oاذي و آاار پ امبر 9

  222عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

موضوع  :س را اتالقي و ترت يي پ امبر 9و اهل ت
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه پنجم
سرفصل:

.1
.2
.3
.4

اتالق و س را فردي
اتالق و س را اجيواعي
اتالق و س را تانوادگي
اتالق و س را عبادي

:
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جلسه چهارم

موضوع :واپس غ ايا
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه هفيم

ح ات پ امبر9

سرفصل:

 .1حجة الوداع
 oتطبه پ امبر  9در منا (حهي ثقل غ)
 oغهير تم و ت م تا اما علي7
 .2رحل پ امبر9

  224عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه پنجم

موضوع :مهينه و اهل ت
مدت 10 :دق قه
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه نهم

:

سرفصل:

 .1مهينه شهر اهل ت
 .2مهينه در نگاا اهل ت :
 .3اادواج و انهگي حارت اهرا(س) در مهينه
:
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جلسه ششم

موضوع :اما علي 7در مهينه
مدت 15 :دق قه
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه دهم
سرفصل:

 .1اما
 .2مباهله
 .3اما علي 7پا اا پ امبر9
 oاقهامات و مواض
 oهجرت ته کوفه
علي 7و پ امبر9

  226عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه هفتم

موضوع :اروه تق
مدت 20 :دق قه
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه ياادهم
:

سرفصل:

.1
.2
.3
.4

حسغ مجيبي7

ح ات و س را اما
ح ات و س را اما سجاد 7
ح ات و س را اما تاقر7
ح ات و س را اما صادق 7

گفتار دهم:
سالمت و بهداشت

منبع قابل استفاده در این مبحث:

* جزوا «راهنواي سالم

در ح »

جلسه اول

موضوع :تههاش

مح ط و تهمات درماني در ح

مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه دو
سرفصلها:

 .1رعاي نظاف و تههاش در اتاقها و مح ط انهگي جه
تاو غ سالم و جلوگ ري اا تروا ت واريهاي واگ ر
 .2توص ههاي الا در اسيفادا اا سروياهاي تههاشيي
 .3رعاي تههاش در ت اتانها و اماکغ عوومي و هوراا داشيغ
دسيوال کاغذي
 .4تذکر ته اسيفادا اا تطريهاي آب ممهني يکتار مصرف
 .5سفارش ته اسيحوا رواانه ،شسيغ مرتب پاها و جوراب ،جه
جلوگ ري اا ايجاد توي ته در فااهاي عوومي و اتاقها
 .6ت ان عالرم سرماتوردگي و اجيناب اا مصرف تودسرانه دارو
 .7تذکر در مورد شسيغ م واها قبل اا توردن
 .8چگونگي اراره تهمات درماني تا س سيم ارجاع
 .9آشنايي تا مراکز درماني و ت وارسيانهاي عرتسيان و توص ههاي
تاص در مورد آنها
 .10تروا حوادث و اعزا ت واران ته ت وارسيان
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جلسه دوم

موضوع :سالم

در مناسک ح و ايا تشريق

مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه ششم
سرفصلها:

 .1توص ههاي ويژا م قات
 .2توص ههاي ويژا طواف
 .3توص ههاي ويژا مسجهالحرا
 .4توص ههاي ويژا سمي ت غ صفا و مروا
 .5توص ههاي ويژا وقوف در عرفات ،مشمرالحرا و مني
 .6وقوف اضطراري ت واران
 .7حلق تههاشيي
 .8توص ههاي ويژا رمي جورات

  232عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

موضوع :تههاش پا اا سفر
مدت 15 :دق قه
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه دهم
سرفصلها:

 .1رعاي تههاش در تااديهها
 .2مراجمه ته پزشک در صورت تروا عالرم غ رعادي
 .3رعاي آرامش و تههاش

رواني پا اا سفر

گفتار یاز دهم:
مسائل اجرایی
منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1تخشنامهها و دسيورالمولهاي ساامان
 .2کياب جام آمواش اارران ح توي در حواا اجراري
 .3کياب راهنواي ياوران حجاج
 .4ترنامه فرهنگي ح توي 1440/1398

جلسه اول
موضوع :تروج اا مکه و وقوف در عرفات
مدت 20 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه اول
سرفصلها:

 -1اهوّ

حاور در مشاعر مقهّسه

 -2کسب آمادگي تراي عزيو ته عرفات
 -3ملزومات هوراا اارر در هنگا عزيو ته عرفات
 -4تنظ م ملزومات احرا
 -5سامانههي و نظمتخشي ته اتاقها
 -6امان تروج اا هيل
 -7مراحل نقل و انيقال اارران در مشاعر مقهّسه
 -8ترويه اارران اهل سن
 -9نظا حول و نقل تردّدي (تردّد چرتشي)
 -10امانتنهي عزيو ته عرفات
 -11عزيو ته عرفات
 -12ترنامههاي کاروان در عرفات
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جلسه دوم

موضوع :تروج اا عرفات و عزيو ته منا
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه سو
سرفصلها:

 -1گرواتنهي اارران تراي عزيو ته منا
 -2کسب آمادگي تراي تروج اا عرفات
 -3سامانههي و نظمتخشي ته ت وهها
 -4انيقال اارران وقوف اضطراري ته منا و رميجورا عقبه
 -5توص ههاي مهم ته اارران وقوف اضطراري

  238عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

موضوع :وقوف در مشمر الحرا و اعوال منا
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه چهار
سرفصلها:

 -1مالحظات وقوف در مشمر الحرا
 oانيقال اارران وقوف اتي اري و ت يوته در مشمرالحرا
 oسنگ تراي رميجورات
 oتروج اا مشمرالحرا
 -2مالحظات ورود ته منا
 oمنا ،سرام غ ن ل ته تونّ ات صادق
 oورود ته سرام غ منا
 -3مالحظات رمي جورا عقبه در روا ع ه قرتان
 oرمي جورا عقبه اارران وقوف اتي اري
 oتوص ه هاي مرتوط ته رمي جورات تراي کل ه اارران
 -4مالحظات ذتح قرتاني حجاج و حلق تههاشيي
 oذتح قرتاني حجاج
 oتوص ه هاي مرتوط ته حلق و تقص ر تههاشيي
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جلسه چهارم

موضوع :اسيقرار اارران ،تههاش و تغذيه در عرفات و منا
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه پنجم
سرفصلها:

 -1مالحظات اسيقرار اارران در عرفات و منا
 oوضم مکاني عرفات و منا
 oمحهودي هاي فااي اسيقرار در عرفات و منا
 oوضم ت وه ها در عرفات و منا
 oنحوا تردد اارران در عرفات و منا
 oامهاد رساني در ايا حاور اارران در مشاعر مقهس (ايا
تشريق)
 -2مالحظات تههاش و تغذيه در عرفات و منا
 oدف اتاله ها در عرفات و منا
 oسرويا هاي تههاشيي در عرفات و منا
 oترنامه غذايي ايا حاور در مشاعر مقهس (ايا تشريق)

  240عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه پنجم

موضوع :ت يوته در منا و تااگش ته مکه
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه هفيم
سرفصلها:

 -1مالحظات ت يوته در منا و تااگش ته مکه مکرمه
 oترنامه کاروان در منا
 oرمي جورات در روا ياادهم و دواادهم ذي الحجه
 oکسب آمادگي تراي تروج اا منا
 oسامانههي و نظم تخشي ته ت وه ها
 oعزيو ته جورات و تروج اا منا و تااگش ته مکه مکرمه
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جلسه ششم

موضوع :تروج اا مکه و عزيو ته مهينه
مدت 15 :دق قه
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلسه هشيم
تذکر :ايغ جلسه پا اا ايا تشريق و اتوا اعوال ح اجرا شودي
سرفصلها:

 .1کسب آمادگي تراي تروج اا مکه مکرّمه
 .2تنظ م چوهانها تراي ارسال ته مهينه منوّرا
 .3تنظ م ساک احرامي دسيي و ک ف دوشآويز
 .4سامانههي و نظمتخشي ته اتاقها
 .5امان تروج اا مکه مکرّمه
 .6حرک ته سو مهينه منوّرا
 .7اسيقرار در هيل و ايارت اوّل ه

  242عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه هفتم

موضوع :مالحظات حاور در مهينه منورا
مدت 15 :دق قه
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه نهم
سرفصلها:

 .1اوّل غ حاور
 .2اوّل غ ايارت
 .3تااگش ته هيل محل اقام
 .4حفظ ارتباط تا کاروان
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جلسه هشتم

موضوع :آمادگي تااگش ته کشور
مدت 15 :دق قه
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه ياادهم
سرفصلها:

 oم ثاقنامه م هوانان الهي
 oطلب حالل
 oتشکر و سپاس
 oدرتواس همکاري
 oکسب آمادگي تراي عزيو ته فرودگاا
 oامان تروج اا هيل
 oسامانههي و نظمتخشي ته اتاقها

  244عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه نهم

موضوع :تااگش ته کشور
مدت 25 :دق قه
مکان :مهينه
اجرا در کاروان :جلسه دواادهم
سرفصلها:

 oتار مجاا هوراا اارر
 oتار مجاا قاتل حول ته داتل هواپ وا
 oکاالهاي مونوعه
 oوسايلي که تردن آن ته داتل هواپ وا مونوع اس
 oحول آب امز
 oعزيو ته فرودگاا تراي تااگش ته کشور
 oرس هن ته فرودگاا مقصه در ايران

فصل دوم:
آموزشاهی اختصاصی
گفتار اول:
آموزشاهی وژیه بانوان زارئ
در صورت حضور معينه در کاروان،
این مباحث توسط ایشان ارایه شود.
در غير این صورت از مبلغه مستقر در مجموعه دعوت شود
تا این مباحث را ارایه نماید.

جلسه اول
مکان :مکه
موضوع اول :احکا و مناسک
مدت 30 :دق قه
سرفصل:

 .1رعاي مسارل شرعي در وضوگرفيغ (توجه ته حاور نامحر ها و
دوري اا انظار آنان)
 .2وقوف در مشمر الحرا
 .3رمي جورا (ن ات و عه ن ات در شب)

*****
موضوع دوم :اتالق و آداب
مدت 30 :دق قه
سرفصل:

.1
.2
.3

.4

هوزيسيي تا هوسفران
مهروراي و ترتورد مناسب تا اارران ساير کشورها
آداب ايارت و اعوال در مکه
 oرعاي محر و نامحر در انجا امور مسيحبي هواننه:
 oاسيال حجر االسود
 oنواا در حجر اسواع ل7
 oطواف مسيحبي
 oرعاي حجاب و پوشش مناسب شأن
امن سفر و اجيناب اا سفر فردي
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جلسه دوم
مکان :مکه
موضوع اول :احکا و مناسک
مدت 30 :دق قه
سرفصل:

 .1طواف مسيحبي و عورا مفردا
 .2اعوال ت غ ح و عورا
*****
موضوع دوم :اتالق و آداب
مدت 30 :دق قه
سرفصل:

.1
.2
.3

.4

ح و اما عصر(ع )
انا تا دعا و قرآن
ذوي الحقوق
 oدعننا در حننق فرانننهان ،والننهيغ ،مرت نان ،هوسننايگان ،شننهها،
تويشان
 oانجا اعوال ن اتيي و ههيه ثواب اعوال و ت رات
ح ات و شأن حارت تهيجه3
 oحارت تهيجه 3و پ امبر اکر 9
 oنقش حارت تهيجه 3در تروي اسال
 oاسيقام حارت تهيجه 3در راا اسال

  250عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه سوم

مکان :مهينه
موضوع اول :احکا و مناسک
مدت10 :
سرفصل:

 .1رعاي مسارل شرعي در ورود ته مسجهالنبي 9و ساير مساجه
*****
موضوع دوم :مسارل تاص تانوان
مدت 10 :دق قه
سرفصل:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

آداب ايارت
ورود ته روضه
امن سفر و اجيناب اا سفر فردي
تننذکر در تصننوص مبلغننه هننا و سننخنرانان کشننور م زتننان در
مسجهالنبي9
مهروراي و ترتورد مناسب تا اارران ساير کشورها
اجيننناب اا نونناا توانننهن در ت ن غ الحننرم غ و ت نرون اا امنناکغ و
مساجه
*****
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موضوع سوم  :اماکن
مدت 20 :دق قه
سرفصل:

.1
.2
.3
.4
.5

روضه نبوي
تانه حارت اهرا3
تاب جبرر ل
درب هاي ورود تانوان ته مسجهالنبي9
تق

*****
موضوع چهارم :يادي اا انان اسوا
مدت 15 :دق قه
سرفصل:

.1
 .2حارت اينب3
حارت اهرا3

  252عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه چهارم

مکان :مهينه
موضوع اول :احکا و مناسک
مدت 10 :دق قه
سرفصل:

 .1صهقات
 .2نوااهاي مسيحبي
*****
موضوع دوم :يادي اا انان اسوا
مدت 25 :دق قه
سرفصل:

 .1فاطوه تن
 .2نجوه تاتون3
 .3ا البن غ3

اسه3

*****
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موضوع سوم :مهارت ها و سبک انهگي اسالمي
مدت 25 :دق قه
سرفصل:

.1

.2
.3
.4
.5

مهيري ممنوي
 oانجا عبادات
 oانا تا قرآن
 oدعا و ذکر
ت رات و امور عا الونفمه
صبر و تردتاري
اجيناب اا اسراف
اجيناب اا ترافات

گفتار دوم:
آموزشاهی اعضای گروه یاوران حجاج

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1تهم گذاري ته اارران در فرهنگ اسالمي
 .2درسنامه آداب سفر ح
 .3کياب راهنواي ياوران حجاج
 .4ترنامه فرهنگي ح توي 1440/1398

جلسه اول

موضوع :فراينه اجراي عول ات و مراسم ح در مکه
مدت 60 :دق قه
مکان :مکه
سرفصل:

 .1ايارت و تااديه اا اماکغ مذهبي
 .2ترگزاري جلسات آمواشي
 .3اقامه جواع

در هيل

 .4ترگزاري مراسم وجلسات دعا
 .5ترگزاري مساتقات

 .6ترگزاري جلسات وحلقه هاي قرآني
 .7ترگزاري هوايش ها

 .8تايه ها ونبايههاي سفر ته تفک ک مکه و مشاعر
 .9حرک ته سو
 .10اقام

عرفات در روا ترويه ته صورت ترددي

و وقوف در عرفات

 .11ترگزاري مراسم ترار

اا مشرک غ و مراسم دعاي عرفه

 .12حرک ته سو مشمرالحرا ته صورت ترددي
تذکر :احيوال توقف تا ن وه شب در عرفات ته دل ل نقل ترددي
 oاقام

و وقوف در مشمرالحرا
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 oحرک ته سو منا
تذکر :توج ه جهول امان تنهي رمي جورات اارران ايراني
 oاعوال منا
 oترگش ته مکه و اعوال مکه
 oترگزاري مراسم ويژا عهه تا تهاونه و شکرگزاري

  258عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه دوم)

جلسه دوم

موضوع :فراينه اجراي فمال
مدت 60 :دق قه
مدت :مهينه

ها در مهينه

سرفصل:

 .1تايهها و نبايهها در مهينه
 .2امان هاي ايارت (تق ن  ،مرقنه پ نامبر ،9روضنه مننورا تنراي
تانمها و آقايان)
 .3ايارت دورا
 oايارت شههاي احه ،مسجه قبا ،مساجه سبمه
.4
.5
.6
.7

 oايارت مساجه اطراف حر
ترگزاري جلسات آمواشي
ترگزاري مراسم و جلسات دعا
ترگزاري هوايش ها
ترگزاري مراسم ويژا پ وان تا رسول اهلل 9و اهل ت

:

گفتار سوم:
طرح مودت
ترگزاري حهاقل سه جلسه آمواشي و توج هي ويژا شرک
کننهگان در طرح مودت ضروري اس ته نحنوي کنه ينک
جلسه در مهيننه مننورا و دو جلسنه در مکنه مکرمنه ترگنزار
شودي توص ه مي شود در ايغ جلسات ،عالوا تر طرح مسنارل
روشنني و رف ن اشننکاالت گننزارش اارننران ،تننه پاسننخگويي
سؤاالت و شبهات آنان پرداتيه شودي

منابع آموزشی

کيابهننايي کننه در اتيننهاي هننر فصننل تننه عنننوان منب ن آمواشنني جلسننات
کاروانها ممرفي شها ،ته صورت تفص لي در جهول ذيل ممرفي ميشود تا
در صورت ن اا نسب ته ته ه و مراجمه ته آنها اقها شودي
1
2
3

عنوان منابع
اتماد س اسي و اجيواعي ح
امننا مهننهي(ع) در روايننات اهننل
تسنغ
آثار اسالمي مکه و مهينه

4

آمواش عقايه

5
6
7
8

تههاش روان
تاريخ تحل لي اسال
توسل
جرعهاي اا صهباي ح
جننزوا «راهنونناي سننالم در
ح »
جزواآس بشناسنننننننننننننني
موادمخهر
ح در انهيشه اسالمي
حن و حنرم غ شنريف غ در تفسن ر
نوونه
حق ق تش

9
10
11
12
13
14

ح ات و س را امامان ش مه

15

درسنامه اسرار ح
درسنامه اماکغ منذهبي مکنه
مکرمه و مهينه منورا
درسنامه آداب سفر ح
درسننننامه پ شدرآمنننهي تنننر
فرهنگنامننه اسننرار و ممننارف
ح
درسنننننامه تنننناريخ اسننننال
(ج1و)2

16
17
18
19

مؤلف
محوهتقي رهبر
مهيري

آمواش

ناشر
مشمر
مماون فرهنگي تمثه

رسول جمفريان

مشمر

آي اهلل محوهتقي مصباح يزدي

موسسه آمواشي و
پژوهشي اما
تو ني1

ه و پزشکي ح و ايارت
محوههادي يوسفي غروي
مهيري آمواش
آي اهلل جوادي آملي
هو

پزشکي ح و ايارت

ه و پزشکي
جاممةالوصطفي
مماون فرهنگي تمثه

اسراء
هو

پزشکي

ساامان ح و ايارت

ساامان ح و
ايارت

س هعلي قاضي عسکر

مشمر

س هعلي قاضي عسکر

مشمر

مهيري

آمواش

جومي اا نويسنهگان

مماون فرهنگي تمثه

مهيري

آمواش

محوهتقي فمالي

مشمر

علي اصغر قارهان

مشمر

س هعلي قاضي عسکر

مشمر

حواا نواينهگي وليفق ه در امور
ح و ايارت
س ه علي م رشريفي

مهيري

آمواش
مشمر
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عنوان منابع
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

درسنامه فقه و مناسک

مؤلف

ناشر

عباس ظه ري و رضا هوش اري

مشمر

درسنننامه وهات ن (پ ننهايش،
جريانها و کارنامه)
دسيورالمول ص ان اا شأن و
منزل اارران
شفاع
شنات

آي

صح فه ح  ،ج 1و( 2سخنان
و پ ا هنناي امننا تو ننني 1و
مقا ممظم رهبري)
فرااهننننننننننايي اا تنننننننننناريخ
پ امبراسال 9
مبنناني ديننني و س اسنني ترارنن اا
مشرک غ
مصون قرآن اا تحريف
مماد

30
31

مناسک محشي

32

منشور عقايه امام ه

ساامان ح و ايارت

ساامان ح و
ايارت

مهيري

وهات

ممارف قرآن (ج6و)7

س همههي موسوي عل زادا

مهيري آمواش

آمواش

اهلل جمفر سبحاني

پژوهشکها ح و ايارت
آي

آي

اهلل جمفر سبحاني

مماون فرهنگي تمثه
مؤسسه اما
صادق7

مشمر
مشمر

س هجواد ورعي

مشمر

مهيري آمواش
س هعبهالحس غ دسيغ ب

مماون فرهنگي تمثه

اهلل محوهتقي مصباح يزدي

ناس
موسسه آمواشي و
پژوهشي اما
تو ني1
مشمر

اهلل جمفر سبحاني

مؤسسه اما
صادق7

پژوهشکها ح و ايارت
آي

