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مقدمه
فراهم کردن آمادگي هاي ذهني ،روحي و شننننا زي رانران اهلل الحرام
هاي
راي شننرک در ا ن اف ا م الري در محجننم حر هاحارغ ار د
ها حد ک در
مزحل ان اجراني و فرهنگي حر حدغ اجنننن ي ها د د
جالهاي گذشز مسؤوالن و مزحل ان امر را وا داش تا راي وصحل چن د
مقص ي ،ت ا ري اتخاذ و چارغجحيي نااين ي
ني ،طراحي و رگزاري جلسنننا
ار جا ل جنننارو کارهاي مؤ ر،
تحج ري راي رانران قبل ار زيا و هنگام جنننبر حدغ اجننن ک امرور
صننحر يس جننن حسننن و ذيرفز ش ن غ درآم غ اج ن ي اما ايد جلسننا
چگحن ادارغ شحد؟ و چ محزحا و مح اح اتي در آن اران گردد؟ ار م سانل
مراي حدن ک م سؤوالن ححرغ نااين گي وليفق در امحر حر و ريار و
جنننارمان حر و ريار را رنام ريزي ،طراحي ،ت ويد دجنننزحرال الها،
تا ر اجنننا شنننرايا و ام انا و
چارچحبها و انننحا ا وادار جنننا
اقزضانا مخاطبان ،رمان ،م ان ،جاروکار مناجب و من طف ان يش غ شحدي
ار ايد رو ار جننال  ،1385م اون آمحرش و ژوه وق ححرغ نااين گي
وليفق در امحر حر و ريار اق ام طراحي و ت ويد ناويد و جرف صل
جلسا تحج ري و آمحرشي رانران ناحد ک گامي اررشان و اجاجي حدي
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تجارب حاصننل و نارا اران شنن غ روحان حن ،م يران و کارشننناجننان در
صننحح حجم ،گسننزرغ ،ک ب مباحم و محاننح ا  ،فرص ن ها و رمان
ني ش غ ح سب د جزحر نااين غ محزرم وليفق در امحر حر و ريار
در کارگروهي مزشننن ل ار جا ي ار روحان حن ا تجر کاروانهاي حر و
ريار محرد ررجي قرار گرف ي ارغ تالش گروغ ،اصالحاتي در ت اد،
محاح ا و چ مان جلسا منجر گردي ي
جنننرفصنننل هاي «مسنننانل اجرايي حر» ن ز ترت ب ا تالش جا ي ار
مسئحالن آمحرش گروغ آمحرش و ژوه جارمان حر و ريار و مسئحالن
مرکز زشن ي حر و ريار در هالل احار جارحري اجنالمي ايران ت ويد
و اران ش ي
س ار حر تازع جننال  1396و رو رگزاري جلسننا آجنن بشننناجنني
آمحرشهاي رانران حر تازع ،در نححغ رگزاري و ت اد جل سا آمحر شي
و تبع آن در ر ي مح اح ا و مباحم آمحر شي ،تغ راتي ايجاد ش و
مخاطبمححري جحق ياف ي
جا اجراي تخصصي و ناي
گراي
حاصننننل تالش جا ي ايد زيزان در ايد مجاح تنا م و در ا ز ار
م يران محزرم و روحان حن م زّر کاروان ها قرار ميگ رد ،تا ر اجنننا آن
جل سا آمحر شي و تحج ري رانران چ قبل ار زيا و چ در هنگام جبر
رنام ريزي و اجرا شنننحدي البز ايد ان م ني ن سننن ک روي رد م اون
فرهنگي ،حذف الق ها و ا ز ارا اررن غ شخ صي م يران و روحان حن
محزرم اش  ،ل در ص د اج تا ا ت د چارچح ي روشد يس انسجام،
هااهنگي و همگرايي در امر آمحرش رانران دجنن يا ي لذا هرگحن ا ز ار
نيجنناري جلسننا رانران انجام  ،محرد اجننزقبال
و اق ام اررن غاي ک
حاه حدي
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تحصننن اک ر ايد اجننن ک تالش گردد ،مباحم و محزحا در ها د
نحان ي سننان حدن
چارچحب اران شننحدي قط اا اشننزرا در محاننح ا
جننطحم مطالب و ش ن حغ اران نخحاه حد و ن ز مانع ار الق ها و ررغوري
شاي سز ار تجر ها تنا جب اقز ضانا اح هر کاروان ح سب شرايا
جا زي ،تحصننن لي وييي نخحاه حد؛ چنانچ روي مز ارف و م احل مراکز
آمحرشي رجاي و ررجاي در اران مباحم و رگزاري دورغهاي آمحرشي
ها دگحن اج ي
يتردي ايد مجاح ن ز ا کاجننزيهايي رو روجنن  ،ام اجنن ا م د
الري و ام ان نار روحان حن و م يران محزرم کاروان ها و جننناير مزحل ان و
صنناحبناران زحان م در ربحد خشنني و رفع نحاقآ آن راي جننالهاي آتي
ن ز تحف ق يا مي
معاونت فرهنگي

تذکرات اجرایی

 .1هر جلس آمحرشي ا تالو کالم اهلل مج آ ار شحد و حزياالم ان
در هر جلسن  ،يس آي و رواي در صننحح م ارف ،آداب و اجننرار
حر و ريار تر و قران شحدي
 .2طبق روي رد مخاطبمححر در آمحرش هاي جنننال جاري ،رگزاري
جلساا آمحرشنني رانران کاروانهاي م ين اول شننرم ذيل اق ام
شحد:
• جلسا آمحرشي در ايران:
 oدغ جلس احمي راي ها رانران
 oج جلس ويژغ انحان حرگزار
 oيس جلس راي ا ضاي گروغ ياوران حجاج
 oج جلس راي رانران ضح طرم محد
• جلسا آمحرشي در محجم:
 oدواردغ جلس احمي راي ها رانران
 oچرار جلس ويژغ انحان حرگزار
 oج جلس راي ا ضاي گروغ ياوران حجاج
 oج جلس راي رانران ضح طرم محد

تذکر :جلسا ا زصاصي ميتحان در ادام جلسا

احمي رگزار شحد،

اما رگزاري دو جلس آمحرشي احمي در يس رور ام ان ذير ن س ي
 .3جنننرفصنننل هاي مباحم اجرايي تحجنننا م يران محزرم کاروان ها و
جرف صلهاي ر اش و جالم تحجا زش ان م رفي ش غ ار جانب
مرکز زش ي حر و ريار در هالل احار اجرا ميشحدي
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مسئحل اراي جاير محاح ا در جلسا آمحرشي ر ر غ روحاني
محزرم کاروان اج ي اما در کاروانهايي ک م د در آنرا حضحر دارد،
محاح ا ذيل تحجا م د اراي ميشحد:
 oاح ام احمي
 oتاريخ و ج رغ
 oاماکد مذهبي
 oمرار ها و جبس رن گي اجالمي
 .4جر اجراي جلسا آمحرشي الوغ ر منا ع م رفي ش غ در ذيل هر
مبحم و ايان ايد کزاب مناجب اج ار لحمهاي فشردغ و نرمافزارهاي
مرتبا ويژغ «مسننافر قبل  «3ک تحجننا م يري آمحرش تحل ش ن غ
ررغ ردي
 .5مناجننب اج ن کزا چ دجننزحرال الها و ش ن حغنام هاي آمحرشنني حر
تازع دق مطال و ال شحدي
 .6گزارش جلسننا آمحرشنني رگزار شنن غ ،حزااا در جننامان آمحرش
) (amoozeshbeseh.irب شنننحد ،چراک مبناي اررشننن ا ي ال رد
م ت ا ل فرم هاي گزارش
کارگزاران حاه حدي يري اجننن
منزل م اجراي رنام آمحرشنني تلقي شن غ و امز ار منبي
جلسننا
مناحر حاه ش ي
 .7جلسننا آمحرشنني ويژغ رانران مزقاانني شننرک در طرم محد و
گروغ ياوران حجاج طبق دجزحرال ال مر حط در ايران و محجم رگزار
و گزارش شحدي
 .8جلس نا آمحرشنني ويژغ انحان حرگزار تحجننا م ن هاي کاروانها،
طبق دجزحرال ال ا ال ي در ايران و محجم ،رگزار و گزارش شحدي

جدول توزیع مباحث در کاروانهای مدینه اول

موضوعات درسی

مکان برگزاری
ایران

مدینه

مکه

 .1اح ام احمي

6

0

0

 .2مناجس حر

7

0

0

 .3اح ام و مناجس

0

4

8

 .4ا الق و آداب

4

1

1

 .5اجرار و م ارف حر و ريار

5

3

3

 .6تبس ر آيا حر

4

0

0

 .7مرار ها و جبس رن گي اجالمي

5

1

4

 .8اماکد مذهبي

3

4

3

 .9تاريخ و ج رغ

6

3

4

 .10قاي

5

1

2

 .11مسانل ج اجي و اجزاا ي

2

1

2

 .12امحر اجرايي

10

4

7

و جالم

5

2

2

مجموع

62

24

36

 .13ر اش

جداول توزیع مباحث 19 

جدول تفصيلي موضوع جلسات عمومي در ایران
جلسات

اول

موضوعات

زمان (دقيقه)

اجرار و م ارف حر و ريار 1/

15

ا الق و آداب1/

15

اح ام احمي1/

15

مناجس حر1/

20

جالم

دوم

سوم

و ر اش 1/

20

امحر اجرايي1/

30

مرار ها و جبس رن گي اجالمي1/

20

تبس ر آيا حر1/

15

اح ام احمي2/

15

قاي 1/

15

تاريخ و ج رغ1/

15

امحر اجرايي2/

30

اجرار و م ارف حر و ريار 2/

15

ا الق و آداب2/

15

تاريخ و ج رغ2/

15

اح ام احمي3/

10

مناجس حر2/

10

جالم

و ر اش 2/

امحر اجرايي3/

20
30

  20عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسات

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

موضوعات

زمان (دقيقه)

مرار ها و جبس رن گي اجالمي2/
تبس ر آيا حر2/
اح ام احمي4/
اماکد مذهبي1/
قاي 2/
امحر اجرايي4/
اجرار و م ارف حر و ريار 3/
ا الق و آداب3/
مناجس حر3/
تاريخ و ج رغ3/
ر اش و جالم 3/
امحر اجرايي5/
مرار ها و جبس رن گي اجالمي3/
تبس ر آيا حر3/
اح ام احمي5/
قاي 3/
مسانل ج اجي و اجزاا ي1/
امحر اجرايي6/
اجرار و م ارف حر و ريار 4/
ا الق و آداب4/
تاريخ و ج رغ4/
مناجس حر4/
ر اش و جالم 4/
امحر اجرايي7/

20
15
15
15
15
30
15
15
20
15
20
30
20
15
10
20
15
30
15
15
15
15
20
30
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جلسات

هشتم

نهم

موضوعات

زمان (دقيقه)

مرار ها و جبس رن گي اجالمي4/

15

تبس ر آيا حر4/

15

مناجس حر5/

20

قاي 4/

15

اماکد مذهبي2/

15

امحر اجرايي8/

30

اجرار و م ارف حر و ريار 5/

15

تاريخ و ج رغ5/

15

مناجس حر6/

15

مسانل ج اجي و اجزاا ي2/

15

ر اش

دهم

و جالم 5/

20

امحر اجرايي9/

30

مرار ها و جبس رن گي اجالمي5/

20

اح ام احمي6/

10

مناجس حر7/

20

قاي 5/

15

تاريخ و ج رغ6/

10

اماکد مذهبي3/

15

امحر اجرايي10/

30

  22عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جدول تفصيلي موضوعات جلسه ویژه بانوان در ایران
جلسات

اول

دوم

سوم

موضوعات

زمان (دقيقه)

اح ام و مناجس
ا الق و آداب جبر حر
مسانل اح انحان
اح ام و مناجس
مرار ها و جبس رن گي
ج رغ و ح ا حضر رهرا3
اح ام و مناجس
اماکد مذهبي
مرار ها و جبس رن گي

20
20
20
20
20
20
20
20
20

جدول تفصيلي موضوعات جلسه ویژه یاوران حجاج در ایران
موضوع

فرهنگ و اررش ت اون و ها اري در جبر حر و ريار

زمان (دقيقه)

60

جدول تفصيلي موضوعات جلسات طرح مودت در ایران
جلسات

اول

دوم
سوم

موضوعات

زمان (دقيقه)

مسانل اجرايي طرم محد
کالم و قان
مسانل ج اجي و اجزاا ي
کالم و قان
مسانل ج اجي و اجزاا ي
مسانل اجرايي طرم محد
کالم و قاي
مسانل ج اجي و اجزاا ي

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

اول

دوم

اجرار و م ارف حر و ريار 1/

زمان
(دقيقه)
15

ا الق و آداب1/

10

اح ام و مناجس1/

15

تاريخ و ج رغ1/

10

اماکد مذهبي1/

10

امحر اجرايي1/

20

اماکد مذهبي2/

10

اح ام و مناجس2/

15

مسانل ج اجي و اجزاا ي1/

10

قاي 1/

10

موضوعات

ر اش

سوم

و جالم 1/

مکان
اجرا

مدینه

مدینه

10

امحر اجرايي2/

15

اجرار و م ارف حر و ريار 2/

10

مرار ها و جبس رن گي اجالمي1/

10

تاريخ و ج رغ2/

10

اح ام و مناجس3/

10

اماکد مذهبي3/

15

امحر اجرايي3/

15

مدینه

  24عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسات

موضوعات
اح ام و مناجس4/
اماکد مذهبي4/

چهارم

اجرار و م ارف حر و ريار 3/
تاريخ و ج رغ3/
ر اش و جالم 2/
امحر اجرايي4/
اح ام و مناجس5/

پنجم

اجرار و م ارف حر و ريار 4/
تاريخ و ج رغ4/
امحر اجرايي5/
اح ام و مناجس6/

ششم

اماکد مذهبي5/
مسانل ج اجي و اجزاا ي2/
ر اش

و جالم 3/

اح ام و مناجس7/
قاي 2/

هفتم

مرار ها و جبس رن گي اجالمي2/

تاريخ و ج رغ5/
امحر اجرايي6/

هشتم

اح ام و مناجس8/
اماکد مذهبي6/
اجرار و م ارف حر و ريار 5/
امحر اجرايي7/

زمان
(دقيقه)
10
15
10
10
10
20
10
15
15
15
10
20
15
15
10
10
15
10
15
15
15
15
15

مکان
اجرا

مدینه

مکه

مکه

مکه

مکه
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جلسات

نهم

زمان
(دقيقه)

مکان
اجرا

مرار ها و جبس رن گي اجالمي3/

15
15
15
15

مکه

مرار ها و جبس رن گي اجالمي4/

10
15
10
10
15

مرار ها و جبس رن گي اجالمي5/

10
15
10
15
10

اجرار و م ارف حر و ريار 6/

10
10
10
10
20

موضوعات
اح ام و مناجس9/
تاريخ و ج رغ6/
امحر اجرايي8/
اح ام و مناجس10/

دهم

مسانل ج اجي و اجزاا ي3/
اماکد مذهبي7/
امحر اجرايي9/
قاي 3/

یازدهم

اح ام و مناجس11/
ر اش

و جالم 4/

امحر اجرايي10/
اح ام و مناجس12/

دوازدهم

تاريخ و ج رغ7/
ا الق و آداب2/
امحر اجرايي11/

مکه

مکه

مکه/
پس از
تشریق

  26عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جدول تفصيلي موضوعات جلسه ویژه بانوان در موسم

جلسات
اول
دوم
سوم
چهارم

موضوعات

زمان
(دقيقه)

اح ام و مناجس

30

مسانل اح انحان

30

اح ام و مناجس

30

مرار ها و جبس رن گي

30

اح ام و مناجس

30

ا الق و آداب

30

اح ام و مناجس

30

ا الق و آداب

30

مکان
اجرا
مدینه
مدینه
مکه
مکه

جدول تفصيلي موضوعات جلسه ویژه یاوران حجاج در موسم

جلسات
اول
دوم

موضوعات
فراين اجراي ف ال

ها در م ين

فراين اجراي ال ا و مراجم
حر در م

زمان
(دقيقه)

مکان
اجرا

60

مدینه

60

مکه

بخش اول:
جلسات آموزشی رد اریان
فصل اول:
جلسات آموزشی عموم زارئان

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

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1رجال هاي ال
 .2درجنام فق و مناجس
 .3مناجس محشي

جلسه اول

موضوع :اها

شنا

اح ام فقري و تقل

مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس اول
سرفصلها:

 .1ارور و وجحب شنا
 .2تقل

o
o
o
o
o

اح ام ويژغ در حر

وجحب تقل راي افراد ر مجزر
ايشان
شرايا مرجع تقل و راغ شنا
راغهاي دجز ا ي فزاواي مراجع
قا ر تقل
تقل ا ز ايي ار مرجع رن غ

  32عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه دوم

موضوع :طرار
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس دوم
سرفصل:

 .1واح
 oچگحنگي واح
 oمق ار واجب در شسزشحي ا ضاي واح
 oمحارد وجحب واح (طحاف ،ناار ،ناار طحاف وييي)
 oمبطال واح
 .2ت ام (تذکر کل ا )
 .3سل
 oاقسام سل
 سلهاي واجب سل هاي مسزحبي oچگحنگي انجام سل
 oشرايا صح سل
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جلسه سوم

موضوع :ناار
مدت 10 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس جحم
سرفصل:

 .1اها و جايگاغ ناار در اجالم
 .2اها ناار اول وق و جاا
 .3اقسام ناار
 oناارهاي واجب
 oناارهاي مسزحبي
 .4شرايا و مق ما ناار
 .5واجبا ناار
 .6مبطال ناار
ا اهل جن )
 .7ناار جاا (ناار جاا
 .8ناار مسافر
 oقصر و اتاام ناار در م و م ين (اماکد تخ ر)
 .9ناارهاي مسزحبي (ناار ريار  ،ناار تح )
 .10ناار قضا

  34عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه چهارم

موضوع :اس و رکا
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس چرارم
سرفصل:

 .1محارد وجحب رکا و اس

 .2اح ام و مصرف اس و رکا
.3

اس ف

هاي ب نامي حر

 .4ارتباط رکا و اس ا حر
 .5رد ماالم
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جلسه پنجم

موضوع :وص
مدت 10 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس ششم
و لقط

سرفصل:

 .1وص
 oاجزحباب وص
 oش حغ وص
 oاح ام وص

 .2امحال لقط

  36عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه ششم

موضوع :رورغ و نذر
مدت 10 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس دهم
سرفصل:

 .1رورغ قضا در جبر

 .2رورغ مسزحبي در جبر
 oجن رور رورغ مسننزحب در م ين منحرغ راي رآوردغ شن ن
حاج
 .3رورغ نذر در جبر
 .4نذر

 oکب

نذر

 oاح ام نذر

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

 .1رجال هاي ال
 .2درجنام فق و مناجس
 .3مناجس محشي

جلسه اول

موضوع :ترج م نااي کلي مناجس ارغ و حر تازع
مدت 20 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس اول
سرفصل:

 .1ا اال ارغ تازع (احرام ،طحاف ،ناار طحاف ،ج ي ،تقص ر)

 .2ا اال حر تازع (احرام ،وقحف در رفا  ،وقحف در مشنن ر،
زحت در مني ،رمي جارا  ،قر اني ،حلق يا تقصننن ر ،ا اال
مسج الحرام)

  40عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه دوم

موضوع :اقسام حر و اجزطا
مدت 10 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس جحم
سرفصل:

 .1اقسام حر (واجب ،مسزحب)
 .2اجزطا

(مالي ،ني ،طريقي)
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جلسه سوم

موضوع :ن ا
مدت 20 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس نجم
و وص

حر

سرفصل:

 .1ن ا

 .2وص

(شرايا نايب)
حر (ف

حر مزحفي)

  42عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه چهارم

موضوع :م قا و احرام
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس هبزم
سرفصل:

.1
.2
.3
.4

م قا
ار احرام
مسزحبا
رمان و م ان احرام
واجبا احرام

 oحش ن لبا
 oن احرام
 oتلب
 .5محرما احرام

احرام
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جلسه پنجم

موضوع :طحاف و ناار آن
مدت 20 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس هشزم
سرفصل:

 .1جايگاغ و انحاع طحاف (واجب و مسزحب)
 .2رمان طحاف
 .3واجبا و شرايا طحاف
 .4مسزحبا طحاف
 .5ناار طحاف
 oرمان و م ان ناار
 oکب

ناار

  44عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه ششم

موضوع :ج ي و تقص ر
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس نرم
سرفصل:

 .1ج ي
 oرمان و م ان ج ي
 oواجبا و شرايا ج ي
 oمسزحبا ج ي
 .2تقص ر
 oرمان و م ان تقص ر
 oک ب تقص ر
 oآ ار تقص ر ( روج ار احرام)
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جلسه هفتم

موضوع :اح ام د ارغ تازع و حر
مدت 20 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس دهم
سرفصل:

.1

رون رفزد ار م
 oتب يل ماغ
 oدر هاان ماغ

 .2انجام ارغ مبردغ
 .3طحاف مسزحبي
 .4طحاف ن ا زي

گفتار سوم:
اخالق و آداب

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1درجنام آداب جبر حر
 .2ا الق و آداب در حر و ريار

جلسه اول

موضوع :آمادگي روحي و م نحي راي جبر
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس اول
سرفصل:

 -1جايگاغ م نحي حر و ريار
 oتحف ق جبر حر و لزوم ش رگزاري
 oويژگي هاي جبر
 oآمادگي م نحي
 -2مق ما جبر
 oتح
 oحالل
o

ردا

 oوص

طلبي
ديحن ويژغ حق النا

  50عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه دوم

موضوع :ا الق در جبر
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس جحم
سرفصل:

 .1نشاط م نحي جبر
o

ر حاهي ،گذش  ،ت اون و

م

 oر اي حقحق هاسبران و هاراهان
 oحاو ب

در جبر

 oانس ا قرآن ،د ا ،مناجا و ذکر
 .2محانع کسب م نحي در جبر
 oجحءظد و گااني
 oآرار و اذي

هاسبران

 oمجادل  ،جخد چ ني و ب جحني
o

ب

و دروغ

رانران
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جلسه سوم

موضوع :آداب ريار
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس نجم

سرفصل:

 .1آداب ريار
 .2آداب مسج

امبر9
النبي9

 .3آداب ريار انا

ق ع:
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جلسه چهارم

موضوع :حبظ شرايا روحي و م نحي
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس هبزم
سرفصل:

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

انجام واجبا

مراقب نسب
تر محرما
اهزاام مسزحبا
ص قا و را
تحجل م صحمان:
تحج ذوي الحقحق در جبر

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

 .1جر اي ار صرباي حر
 .2درجنام

درآم ي ر فرهنگنام اجرار و م ارف حر

 .3درجنام اجرار حر
 .4ا اد ج اجي و اجزاا ي حر

جلسه اول

موضوع :فلسب و اجرار ريار
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس اول
سرفصل:

 .1م نا و مبرحم ريار
 .2ارور و اها

ريار

 .3اجرار ريار (تحلي ،تبري ،حضحر در اماکد نحراني ،اظرار ضحع
و ادب)

  56عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه دوم

موضوع :اجرار و رهاورد حر
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس جحم
سرفصل:

 .1م رف نسب

 .2جايگاغ و اها

حر
اجرار حر

 .3هااهنگي ج ر حر ا جر حر
 .4رهاورد جبر حر

 oحر ،ارار آ ر و هجر
 oحر ،رياا

جحي

مؤمد

 oتاريد رن گي تحح ي
 oحر ،اقز ار م نحي و شُ حغ مسلا د

ا
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جلسه سوم

موضوع :اجرار تر زي حر
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس نجم
سرفصل:

.1

 .2ت ب

امححري

 .3تحلي و تبري
 .4محب

  58عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه چهارم

موضوع :اجرار ج اجي و اجزاا ي حر
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس هبزم
سرفصل:

 .1وح
 .2ران

و هاگرايي
ار شر

 .3اقز ار مسلاانان
 .4حر و والي

و طا ح

 .5تحج و کاس هانح ان و هم ک شان و مالحمان
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جلسه پنجم
موضوع :فضايل و م ارف ريار
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس نرم
سرفصل:

 .1فضانل مسج
 .2فضايل ق ع

النبي9

 .3اجرار و رهاورد ريار
 oت ا م و زرگ اش
 oتقرب
 oم رف

اون
اهل

7

 oررغمن ي ار شبا
 oالگحگ ري ار اهل
 oتج ي

اول اي الري

ر

 .4آمادگي راي ريار

و آمررش گناهان
7

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:

 .1ا قرآن در م
 .2آ ار اجالمي م

و م ين
و م ين

 .3درجنام تاريخ اجالم  1و 2

جلسه اول

موضوع :اها
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس چرارم

و جايگاغ شرر م ين

سرفصلها:
 .1جغراف اي طب ي ،انساني و مذهبي
7
 .2م ين ار نگاغ قرآن ،امبر و اهل
 .3م ين و تش ل نخسز د دول اجالمي

  64عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه دوم

موضوع :مسج
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس هشزم
النبي 9

سرفصلها:

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

النبي9

مسج
جا
اها و جايگاغ مسج النبي9
مرق منحر امبر9
روا منحرغ
ان حضر فاطا 3
تحج هاي مسج النبي
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جلسه سوم

موضوع :قبرجزان ق ع
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس دهم
سرفصلها:

 .1جايگاغ و ش ن تاريخي
 .2مرق هاي شريف انا 7
 .3مرق هاي:
 oاصحاب و هاسران و اوالد امبر9
 oفاطا ن اج و ام البن د3
 oشر اي اح

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

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1فرارهايي ار تاريخ

امبر اجالم9

 .2تاريخ تحل لي اجالم
 .3درجنام تاريخ اجالم  1و 2

جلسه اول
موضوع  :امبر  9ار والد تا ث
مدت15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس دوم
سرفصلها:

1ي ارور آشنايي ا ج رغ و رن گي امبر  9و م
2ي ار کحدکي تا جحاني
 oوالد

امبر9

 oحلف البضحل ( اان جحاناردان)
 oاشزغال قبل ار نبح
3ي شخص

و ا الق

امبر9

 oامي
 oام د
 oصادق
 oمرر ان و رؤوف
4ي ديد امبر  9قبل ار رجال

صحم د:

  70عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه دوم

موضوع :ث
مدت15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس جحم

و رن گي امبر 9در م

سرفصلها

1ي ث
o
o
o

2ي محق
o
o
o

3ي امام

امبر9

شرايا اجزاا ي و ج اجي صر رجال
اه اف ث
نخسز د اياان آورن گان
و رن گي امبر 9در م
يج

اردواج ا حضر
فررن ان امبر9
والد حضر رهرا3
لي  7در م (ار کحدکي تا هجر )
3
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جلسه سوم

موضوع :د ح

مردم

اجالم

مدت15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس نجم

سرفصلها:

 .1د ح

صحصي

 .2د ح

حيشاون ان

 .3د ح

احمي

  72عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه چهارم

موضوع  :اجزقام

در راغ ه ف

مدت15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس هبزم
 .1ر حرد و محااع مشرکان در مقا ل
 .2ش نج و اذي اصحاب
 .3هجر

مسلاانان

 .4محاصرغ اقزصادي
.5

ام الحزن

حبش

امبر 9
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جلسه پنجم

موضوع :هجر
مدت15 :دق ق

م ين و تش ل دول

اجالمي

اجرا در کاروان :جلس نرم

سرفصلها:

 .1رم ن جاري راي هجر

 .2ليلة المبيت
 .3ورود امبر 9م ين و اق اما مرم
 .4تش ل دول

اجالمي و جام ديني

 oان قاد اان ا مشرکان و يرحديان

o

ق ا ح

 oتش ل دول

  74عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه ششم

موضوع  :حج گزاری پیامبر 9و اهل بیت7

مدت 10:دق ق
اجرا در کاروان :جلس دهم

سرفصلها

.1

ارغ قضا

 .2ران ار مشرک د
 .3حجة الحداع
 .4اهل

 :و حر

ف
ه
ت
گفتار م:
تفسیر آیات جح
منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1تبس ر الا زان
 .2تبس ر ناحن
 .3تبس ر آيا حر
 .4حر و ارغ در قرآن و ح يم
 .5حر و حرم د شريب د در تبس ر ناحن
 .6درجنام تبس ر آيا حر

جلسه اول

موضوع :آيا فقري حر
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس دوم

سرفصل:

 .1تشريع حر
 .2رمان حر
 .3م ان حر
 .4ا اال حر
 .5محرما
 .6کبارا

  78عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه دوم

موضوع :آيا مرتبا ا اماکد و مشا ر
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس چرارم
سرفصل:

 .1م

و اجامي آن

 .2مسج الحرام و اجامي آن
 .3ک ب
.4

مقام ا راه م7
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جلسه سوم

موضوع :ا اد ج اجي و اجزاا ي حر در قرآن
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس ششم
سرفصل:

 .1حر و مباررغ ا کبر و شر و طا ح
ورود مشرکان مسج الحرام
 oمانح
 oران ار مشرکان
 oمرکز ق ام
 oان امد
 .2حر و جام
ا ها مردم
 oت لق ان
 oتساوي حقحق حجاج
 oدج گ ري و گرغ گشايي ار مسلا د
 oوح
م رجاني حجاج
o
 oتجار در حر
 .3منافع حر
 oمنافع اقزصادي
 oمنافع م نحي
 oمنافع امن زي و ج اجي

  80عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه چهارم
موضوع :حر ،ا الق و م نحي
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس هشزم

در قرآن

سرفصل:

 .1حر و تحح
 oت ام
 oياد
o

اون
ا

شحع و ضحع

 .2ت ا م ش انر
 .3راد و تحش جبر م نحي حر
.4

باد
 oناار
 oدا
 oانجام مناجس قص قر

گفتار هشتم:
مهارت اه و سبک زندگی اسالمی

در صورت حضور معين در کاروان،
این مبحث توسط ایشان ارایه شود.

جلسه اول

موضوع :اها
مدت 20 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس دوم

و جايگاغ جبس رن گي در اجالم

سرفصل:

 .1انحاع جبس رن گي
 .2اجالم و جبس رن گي
اجالم
 oجام
 oتحأمان حدن ديد و دن ا در اجالم

  84عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه دوم

موضوع :مرار م يري
مدت 20 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس چرارم
رمان

سرفصل:

مقا ل ا تنبلي و اجزبادغ ار رمان در:
 oباد
 oري و ارار
 oانحادغ
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جلسه سوم

موضوع :جبس رن گي اجزاا ي 1
مدت 20 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس ششم

سرفصل:

 oمرار کنزرل شم و ر اشگري
 oتقحي صبر و رد اري

  86عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه چهارم

موضوع :جبس رن گي اجزاا ي 2
مدت 20 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس هشزم

سرفصل:

 oمرار کنزرل اجزر

و مقا ل ا حران
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جلسه پنجم

موضوع :مرار هاي م نحي و ر اش
مدت 20 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس دهم

رواني

سرفصل:

 .1مرار م نحي افزايي در جبرهاي حر و ريار
 .2مرار تقحي ر اش رواني و ني

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

 .1اصحل قاي
 .2منشحر قاي امام
 .3آمحرش قاي
 .4درجنام گزي غ ج ااي قاي ش
 .5مرر اني ار م زب اهل
 .6مباني ا زقادي وها
 .7درجنام وها

:

در حت نق

جلسه اول

موضوع :تحح  ،انحاع و آ ار آن
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس دوم

سرفصل:

کل ا
o
o
o

و ارور شنا
تحح و الق
تحح و ر ح
تحح بادي

ا زقادا
اون
اون

  92عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه دوم

موضوع :نبح
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس چرارم
.1
.2
.3
.4
.5

ارور ث انب ا
نق و جايگاغ انب اي الري در ح ا شر
ام و امبر اکرم9
داليل ا با نبح
امبر9
صا
امبر9
م جزا
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جلسه سوم

موضوع :امام
مدت 20 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس ششم

سرفصل:

 .1جايگاغ انا و اهل

:

 .2داليل ا با امام
 .3مرج
 .4نق

ديني و لاي اهل
اهل

:

 :در حبظ اجالم و تا ن اجالمي

  94عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه چهارم

موضوع :وها
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس هشزم
و نق آن

سرفصل:

.1

ش ن و ش لگ ري وها

 .2آرا و دي گاغ هاي وها
 oتحح
 oمسانل رنان
 oمسانل نح ي
 oت بر

 .3نق وها

 .4نق وها

ار منار ش
ار منار اهل جن
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جلسه پنجم

موضوع :انزاار و مر وي
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس دهم

سرفصل:

.1

ق غ انزاار

 .2فلسب

ب

امام صر( ر)

 .3جام آرماني ش
 .4ش

در صر ب

 .5امام صر( ر)
 oوالد و ح ا
 oارتباط ش ان ا امام( ر)
 oنا

ام فقرا

گفتار دهم:
ئ
ع
س
ت
ج
ا
س
مسا ل یا ی و ما ی
منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1صح ب حر  1و 2
 .2ا اد ج اجي و اجزاا ي حر
 .3حر در ان يش اجالمي

جلسه اول

موضوع :حر ،رهبري و ناام اجالمي
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس ششم
سرفصل:

 .1اننرور وح

ملي و اجزناب ار ا زالفا ج ن اجنني ،جناحي و

قحمي

 .2اج اري ار مؤلب هاي وح

خ

 oناام اجالمي و رهبري آن
 oشر ا
 oم راث فرهنگي و م نحي اجالم ،ايران و انقالب اجالمي

 .3ش رگزاري ار ن ا ناام و شر ا

  100عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه دوم

موضوع :مسؤول
مدت 15 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس نرم

هاي اجزاا ي و ج اجي رانران

سرفصل:

 .1اوااع جران اجالم و ها ردي و هاراهي
.2

ر ديني در دفاع ار مسلا د

 .3ر اي

شئحن جارحري اجالمي ايران در جبر

گفتار یازدهم:
سالمت و بهداشت

منبع قابل استفاده در این مبحث:

* جزوغ «راهنااي جالم

در حر»

جلسه اول

موضوع :تحص هاي قبل ار زيا
مدت 20 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس اول
سرفصلها:

 .1م اينا زش ي قبل ار جبر و رون احرار اجزطا جساي
 .2ان ارور ها اري کامل ا زشس کاروان در انجام م اينا
قبل ار ا زام
 .3تحص تزريق واکسدهاي محرد ن ار
 .4گ ري و درمان مش ال جساي
 .5تذکر مسانل مر حط ا ز اد محاد مخ ر
 .6ارداري و حر تازع
 .7ارور هاراغ داشزد داروهاي تخصصي يا فحق تخصصي
 .8لحارم و تجر زا ر اشزي و زش ي محردن ار رانران
 .9تر دارو در ر سزان
 .10هاراغ داشزد جحا ق درماني حيژغ ااران ديال زي ،ااريهاي
مزمد وييي
 .11داروهاي مانح و مخ ر در ر سزان

  104عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه دوم

موضوع :جالم

ااران در م رض طر

مدت 20 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس جحم
سرفصلها:

 .1ااران قلبي ن روقي
 .2ااران ديا زي
 .3ااران تنبسي
 .4ااران کل حي
 .5ااريهاي رم ن اي ديگر
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جلسه سوم

موضوع :ر اش

فردي

مدت 20 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس نجم
سرفصلها:

 .1ر اش دج
 .2ر اش

ا

 .3ر اش کل ن
 .4ر اش

حش

 .5ر اش

اجزراح

 .6ر اش

دهان و دن ان

.7

م اجز اال د ان ا

 .8لحارم فردي و ا زصاصي

  106عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه چهارم

موضوع :ر اش تغذي
مدت 20 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس هبزم
سرفصلها:

 .1تغ ر ادا

ذايي در جبر حر

 .2تحص هاي ذايي (اجزناب ار هاراغ داشزد محاد ذايي فاج
ش ني)
 .3تحص

رورغداران

 .4رژيمهاي ذايي
 .5رنام هاي ذايي ااران اح و ااران قلبي و روقي ،ديا زي
وييي ( ذاهاي رژياي در ر سزان)
 .6ر اش
 .7مانح

نحش ن
ردن ذا تحجا رانر اتاق
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جلسه پنجم

موضوع :ااريهاي شايع و مرم در حر و راغهاي شگ ري ار آن
مدت 20 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس نرم
سرفصلها:

 .1تحا ح رامحن ااريهاي شايع در ايام حر
 .2ر اي ر اش مح ا هزل و ر اش فردي
 .3مراقب ار حد در را ر ااريهاي بحني
 .4شگ ري ار گرماردگي
 .5گرفزنناريهنناي تنبسننني در ايننام حر ( شنننگ ري ،درمننان و
مراقب هاي الرم)
 .6ااريهاي قلبي ن روقي در حر
 .7ا زالال شايع روانپزش ي در حر
 .8جح زگي
 .9گرفزاريهاي ضالني و اجزخحاني
ذاييوييي)
 .10ااريهاي دجزگاغ گحارشي (يبحج  ،مساحم
 .11جحانح و ححادث
 .12مش ال چشم
 .13رق جحر

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

 .1خشنام ها و دجزحرال الهاي جارمان
 .2کزاب جامع آمحرش رانران حر تازع در ححرغ اجراني
 .3کزاب راهنااي ياوران حجاج
 .4رنام فرهنگي حر تازع 1440/1398

جلسه اول
موضوع :م رفي کاروان ،جارمان حر و ث مقام م ام رهبري و ييي
مدت 30:دق ق
اجرا در کاروان :جلس اول
سرفصلها:

 .1م رفي کاروان
 oمشخصا کاروان
 oم رفي حامل اجرايي کاروان
 oانحاع ا زام کاروان هاي حر تازع
 oدرج کاروان
 oگروغ ق ازي کاروان
 oمبالغ درياف ش غ ار رانران ا چ محاردي اج ؟
 oح ود رماني تشرف جررم د وحي و م اقام
 oامحر اداري کاروان
 oجرويس درياف امس و امس هاي کاروان
 oحضحر کاروان در فضاي مجاري و شب اجزاا ي
 oنشري کاروان
 oمسا قا کاروان
 oنارا  ،شنرادا و انزقادا رانران محزرم
 oنشان ها و رنگ هاي ا زصاصي کاروان
 .2جارماندهن گان حر (م رفي جارمان حر و ث مقام م ام رهبري)
 oث مقام م ام رهبري
 oجارمان حر و ريار
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 oمرکز زش ي حر و ريار
 oکارگزاران امحر ريارتي
 oم يران کاروان حر تازع
 oروحان حن کاروان حر تازع
 oم يران مجاح حر (م ير هزل)
اجرايي جبر حر
 .3شنا
 oمراحل و گام هاي اصلي در جبر حر
و کسب آمادگي قبلي چ س ؟
 oه ف ار شنا
جبر و کسب آمادگي قبلي
 oراغهاي شنا
 oاها جلسا آمحرشي
 oمسئحل هاي مرم رانران در قبال جلسا آمحرشي
 oمحاح ا اجرايي محرد حم در جلسا آمحرشي
 oطحل رمان و ت اد جلسا آمحرشي
 oتنحع جلسا آمحرشي
 oتاريخ رگزاري جلسا آمحرشي
 oرنام آمحرش الي مناجس و ا اال حر تازع
 oآمحرش رانران در فضاي مجاري
 oکزب محرد ن ار رانران
 oتحص صبر و ج ص ر
اطرا جبر
 oب
 oتر ف لم و س ار کاروان
 .4نااين گان رانران کاروان
 oوظايف و مسئحل ها
 oجا زار و ترک ب ا ضا
 oفراين انزخاب
ها اري و انزخاب نااين گان در جلس آتي
 oدح
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جلسه دوم

موضوع :اجزطا
مدت 30 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس دوم

جساي و رواني رانران ،فرص ها و آج ب ذيريهاوييي

سرفصلها:
 -1استطاعت جسمی و روانی زائران برای سفر حج

 oاجزطا

جساي و رواني چ س ؟

 oه ف ار م اينا

زش ي رانران چ س ؟

 oشروع فرآين م اينا

زش ي رانران ا ت د زشس

م زا ار جحي مرکز زش ي جارمان حر و ريار
 oقط ي ناحدن ب

نام رانران در کاروان

 oاران اطّال ا صح ح

زشس م زا

 oتشرّف حر ون احرار اجزطا
 oاجزارار اجزطا

جساي و رواني رانران

 oجحا ق زش ي رانران

 -2فرصتها و آسیبپذیریهای زائر قبل از سفر حج

 oفرص

و آج ب چ س ؟

 oفرص هاي جبر حر
 oآج ب ذيريهاي رانر قبل ار جبر حر
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 -3شورای فرهنگی کاروان

 oترک ب ا ضاي شحراي فرهنگي کاروان
 oوظايف شحراي فرهنگي کاروان

 -4یاوران حجاج و گروه بندی زائران

o
o
o
o
o

اه اف ياوران حجّاج
گروغ ن ي رانران کاروان
تحص هاي انزخاب گروغ
اتح ح هاي کاروان
مالحاا کاروان در تنا م گروغها ،اتاقها و
اتح ح ها
همکاري و انزخاب ياوران حجاج در جلس
دح
آتي

o
o
o
o
o
o

گزارشي ار ترک ب رانران کاروان
م ارهاي انزخاب هم اتاقي
مالحاا کاروان در چ ن اتاق ها
انزخاب هم اتاقي در جلسا آتي
ويژگي جبرهاي دجز جا ي
رمز و رار داشزد جبري آرام و ون د

o

 -5انتخاب هم اتاقی برای سفر حج

جلسات آموزشی عموم زائران در ایران  /گفتار دوازدهم :مسائل اجرایی 115 

جلسه سوم

موضوع :اها
مدت 30 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس جحم

حجاب انحان ،محاد مخ ر و ملزوما جبر

سرفصلها:

 -1اها

حجاب انحان در جبر حر
 oحش
 oحسّاج

و حجاب انحان ايراني در حر
مامحريد ر سزان حجاب انحان رانر

 -2محاد مخ ر و د ان ا در جبر حر
 oا ز اد چ س ؟
 oمحاد ا ز ادآور ک امن ؟
 oداروهاي روان گردان ک امن ؟
 oحارض محاد مخ ر و ا ز اد
 oقانحن مباررغ ا محاد مخ ر
 oمجارا هاي قانحني رانران حامل محاد مخ ر
 oکنزرل ار و لحارم رانران در فرودگاغ مب اء قبل ار
شروع جبر
 oکنزرل ار و لحارم رانران در فرودگاغ مقص در کشحر
ر سزان
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 oقحان د ر سزان رامحن جرانم محاد مخ ر و روان گردان ها
ارداش گاغ هاي ر سزان
 oوا
 oجاجاري کشف ش غ محاد مخ ر در لحارم و ار رانران
فرد م زاد در طي جبر حر
 oوا
 oت ل ف افراد م زاد محاد مخ ر
 oمصرف د ان ا در جبر حر
 oمالحاا مر حط اجز اال د ان ا
 oمجارا اجز اال د ان ا
 -3ملزوما جبر حر
 oدجز ن ي ملزوما فردي جبر حر
 oملزوما احرام
 oجاير اقالم محرد ن ار
 oمالحااتي در صحح ملزوما جبر
 oوجايل مزّح الشّ ل
 oهزين مرتبا ا کل اقالم مزّح الشّ ل
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جلسه چهارم
موضوع :جح اتي ،مجحر روج ار کشحر ،فراين اج ان حجاج
مدت 30 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس چرارم
سرفصلها:

 -1جح اتي در جبر حر
 oآج ب ها و آف هاي ارارگردي
 oتحص رانران تر جح اتي ار دا ل کشحر
 oتحص هايي در ارغ ارار و ري
 oا الق اجالمي در تر جح اتي
 oرغ تحش واق ي جبر حر
 -2مجحر روج ار کشحر راي جبر حر
 oمشا ل و افراد ن ارمن ا ذ مجحر روج ار کشحر
 oمشا ل و افرادي ک ن ارمن ررجي مانحع الخروج نبحدن
هسزن
 oر ي ن ا مرم در صحح روج ار کشحر
 -3فرآين اج ان حجاج در جبر حر
 oتغ را اج ان رانران در جال هاي ا ر
شررهاي م و م ين در صحح اج ان
 oمقايس وا
رانران
و تردد رانران
 oتراکم جا
 oآب و هحاي شررهاي م و م ين
هزل ها در شررهاي م و م ين
 oوا
 oمناطق نر گان اجزقرار رانران در م
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 oجران اج ان رانران در قحان د و مقررا
 oدرج ن ي هزل هاي م و م ين
 oگروغ ق ازي چ س ؟
 oظرف اج ان و جرويس دهي در هزل
 oلحارم و ام انا هزل
 oاجزبادغ ار آجانسحر در هزل
 oکار (کل ) درب اتاق
 oاجزقرار در اتاق
 oتنا م فضاي دا ل اتاق
 oجرويس هاي ر اشزي هزل
 oجالد ذا حري هزل
 oاياني و جالم در هزل
 oشسزشحي البس رانران در م
 oمصرف آب شرب در هزل
ما در هزل
 oاران
 oتردد در م ان هاي احمي هزل
 oروج کاروان ار هزل
 -4محل اقام کاروان در جبر حر
 oهزل محل اقام کاروان در شرر م م رّم
 oهزل محل اقام کاروان در شرر م ين منحّرغ
 oم ير مجاح در م م رّم
 oم ير مجاح در م ين منحّرغ

ر سزان (تصريح)
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جلسه پنجم
موضوع :ما درماني ،ا رانران ،ذ ح قر اني و ييي
مدت 30 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس نجم
سرفصلها:

ما درماني در جبر حر
-1
 oمرکز زش ي حر و ريار
ما مرکز زش ي حر و ريار در حر تازّع
o
رانران
ما زش ي و آمحرش جالم و ر اش
o
قبل ار جبر حر
ما درماني رانران در طحل جبر
 oاران
ما ر اشزي در طحل جبر
 oاران
 oجطح ن ي ما درماني در حر (ناام ارجاع اار)
 oن ا مرم در صحح ا زام اار اارجزانهاي
ر سزان
 -2ا رانران در جبر حر
 oا ار
 oا ار ،حاد و درمان
 oا زبار رماني ا ها
 -3فريض ذ ح قر اني حجاج
 oذ ح قر اني حجاج در ق يم االيام
 oطرم تارکز در ذ ح قر اني حجاج
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 oفرآين ذ ح قر اني حجاج ايراني
 oرمان ذ ح قر اني حجاج
 oهزين قر اني حجاج
 oوکال نام ذ ح قر اني حجاج
 oاقرار ن ا م ير کاروان در ذ ح قر اني حجاج
 -4حال و نقل در جبر حر
 oانحاع حال و نقل
 oحال و نقل هحايي
 oحال و نقل رم ني
 oاياب و ذهاب رانران در م ين منحرغ
 oاياب و ذهاب رانران در م م رم
 oتحص هاي مرم در صحح اياب و ذهاب رانران
 -5ارتباط تلبني رانران در جبر حر
 oداليل اصلي لزوم داشزد تلبد هاراغ راي رانر
 oتلبد هاراغ ارورتي اجزناب نا ذير
 oانحاع ج م کار هاي تلبد هاراغ
 oمالحاا اجزبادغ ار ج م کار هاي ايراني در ر سزان
 oاجزبادغ ار ج م کار هاي ا زباري ر ي در طي جبر
 oنححغ تاا
 oاجزبادغ ار نرم افزارهاي ارتباطي
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جلسه ششم

موضوع :تغذي رانران ،ارر مسافرتي و ام اد
مدت 30 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس ششم
سرفصلها:

 -1تغذي رانران در جبر حر
 oحاملي ک در رنام ريزي ذايي رانران مح ّر اج
 oتر ّ ذاي رانران در جالهاي قبل و مقايس آن ا واع
ف لي
طبخ و تحريع ذا در آشپز ان هاي مرکزي
 oوا
 oو غهاي ذايي رانران
 oن ا مرم در صحح تغذي رانران
 oذاي رژياي
 oتر ّ و تحريع اقالم مصرفي روران رانران
 -2ارر مسافرتي رانران حر
 oحل راير در کشحر ر سزان و نرخ را ري آن
 oتب يل ارر ريال ر سزان
 oم زان ارر مجار هاراغ رانر
 oتر ّ ارر
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o
o
o
 -3ام
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

قحان د ارر در ر سزان
ر ي ن ا اياني در محرد ارر
حارض هاراغ آوردن حل ايراني
اد در جبر حر
ه ف ار ام اد در حر
ام ادگري و ام ادياري در حر
نححغ ام ادرجاني در حر
ام ادرجاني در م ين منحرغ
ام ادرجاني در م م رم
گم ش گي و جامان ن ار کاروان
کار شناجايي رانر
چگحنگي ر حرد ا رانريد گم ش غ ايراني
شاارغ تلبد هاي ااطراري و اروري ر سزان
فض ل هاي ام ادرجاني در ديد مب د اجالم
نرم افزار رانر يار
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جلسه هفتم

موضوع :حضحر در حرم د شريب د
مدت 30 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس هبزم
سرفصلها:

 -1مالحاا حضحر در حرم د شريب د
 oر اي ا الق اجالمي در ر حرد ا رانريد ديگر
کشحرهاي اجالمي
 oاي ها و نباي ها در حرم د شريب د
 oج ا کردن رمان ري ار رمان رفزد حرم
 oمالحاا اجزبادغ ار تلبد هاراغ در حرم د شريب د
 oامر م روف و نري ار من ر
 oانجام ا اال رافي در حرم د شريب د
 oتلص ق
 -2مالحاا حضحر در م ين منحرغ
 oم ّ رمان حضحر در م ين منحّرغ
 oمسانل مر حط قبرجزان ق ع
 oمالحاا مرم اجرايي راي ريار قبرجزان ق ع
 oجا ا تشرّف قبرجزان ق ع
 oرنام شنرادي حضحر در م ين منحّرغ
 oرنام شنرادي حضحر انحان در روا منحّرغ
 oرنام هاي کاروان در م ين منحّرغ
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جلسه هشتم

موضوع :حضحر در م
مدت 30 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس هشزم

م رم  ،حقحق هاسبران و هم اتاقي ها

سرفصلها:

 -1مالحاا حضحر در م
 oاجزالم حجراالجحد
 oحضحر در حِجر اجاا ل7
 oبحر و مرور ار دربهاي حرم
 oمح ودي هاي تراف ي در م م رّم
 oص حد ارتباع(جبلالنّحر ،جبل ُحر و جبلالرّحا )
 oرنام شنرادي حضحر در مسج الحرام
 oرنام هاي کاروان در م م رّم
 oجاعآوري جنگ راي رميجارا
 oبحر و مرور ار درب هاي حرم
 oمح ودي هاي تراف ي در م م رم
 oرنام هاي کاروان در م م رم
 -2حقحق هاسبران در جبر حر
 oر ي محارد تحص ش غ در ارغ همجبران
 oمحق ّ و منزل رانران ايراني
م رم
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 oحقحق مزقا ل هاسران رانر در جبر حر
 oحقحق مزقا ل مراانان الري و ادمان آنرا
 oدقّ در محزحا و ک ب ّ جبر حر
 oه ف اصلي ار جبر حر
 -3حقحق هم اتاقي ها در جبر حر
 oتحص هايي راي هماتاقيها
 oمسحول تستس رانران در قبال فضاي م نحي
کاروان
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جلسه نهم
موضوع :مالحاا امن زي ،ماه
مدت 30 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس نرم

جبر و آج ب ذيري هاي رانران

سرفصلها:

 -1مالحظات امنیتی در سفر حج
o
o
o
o
o

مالحظات مربوط به وسایل الکترونیکی
مراقبت از پول و وسایل قیمتی
رفت و آمد بانوان به حرمین شریفین یا بازار
توصیه های سیاسی و اجتماعی
دستگیری و بازداشت

 -2ماهیت سفر حج
o
o
o
o
o
o

شعار کاروان در سفر حج
منظور از صبر در سفر حج چیست؟
منظور از توکّل در سفر حج چیست؟
منظور از تعامل در سفر حج چیست؟
عملکرد زائر در سفر حج
منشور کاروان در سفر حج

 -3آسیب پذیری های زائر در سفر حج
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جلسه دهم

موضوع :تنا م لحارم جبر،تححيل چا ان ها و فرودگاغ مب ا و مقص
مدت 30 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس دهم
سرفصلها:

 -1تنا م لحارم جبر و تححيل چا ان ها
 oچا ان هاي مزح الش ل
 oمحزحيا جا احرامي دجزي
 oتححيل چا ان هاي رانران کاروان
 -2مالحاا فرودگاغ مب ا و روج ار کشحر
 oشاارغ تلبد ر ي مسئحل د کاروان
 oلبا مزح الش ل رانران
 oتنا م جا احرام دجزي
فرودگاغ رق
 oحضحر در م ادگاغ کاروان زيا
رانران
 oيادآوري ن اوردن م ار شخصي
 oيادآوري م زان ارر مجار هاراغ رانر
 oيادآوري محاحع محاد مخ ر و داروهاي روان گردان
 oيادآوري محاحع مجحر روج ار کشحر
 oاحزاال تا ر در روار
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 oحضحر در فرودگاغ و ا ذ م ار
 oمالحاا مر حط م ار رانر
جالد روجي روار
 oزيا
 oواح و ناار
 oجا ناان ن ار روار
 oآمادگي راي روار
 oمالحاا روار
 oرنام رماني زيا کاروان
 -3مالحاا فرودگاغ م ين منحرغ و اجزقرار در هزل
 oمالحاا فرودگاغ م ين منحّرغ
 oاجزقرار در هزل و ريار اوّل
 oاوّل د حضحر ن اوّل د ريار
هزل محل اقام
 oارگش
 oحبظ ارتباط ا کاروان

فص
ل 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 :اح ام و مناجس
مدت 60 :دق ق
سرفصل:
 .1طرار

o
o
o
 .2واجبا

ورود مساج
طحاف
قران و مس قرآن
احرام

*****
موضوع دوم :آداب و ا الق جبر حر
مدت 20 :دق ق
جرفصل:
 .1آمادگي جبر
 .2اجزناب ار گناغ ( ب  ،جحء ظد ،برچ ني)
*****
موضوع سوم :مسانل اح انحان ( رافا  ،قحان د و مقررا )
مدت 20:دق ق
 .1شرايا اح راي ريار انحان در ر سزان
 .2اجزناب ار جن هاي نادرج
رداشزد
 oا
 oد ل سزد
و حرمها
 oحل ان ا زد در اماکد مق
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جلسه دوم
موضوع اول :مرار ها و جبس رن گي اجالمي
مدت 20 :دق ق
سرفصل:
 .1مرار

هاي رن گي جا ي در جبر
*****
موضوع دوم :ج رغ و ح ا حضر رهرا3
مدت 20 :دق ق
سرفصل:
 .1ج رغ فردي
 oبادي
 oا القي
 .2ج رغ اجزاا ي
 oانحادگي
 oتر زي
 oج اجي

*****
موضوع سوم :اح ام و مناجس
مدت 20 :دق ق
سرفصل:
 .1نذر و ر
 .2اذن ولي راي جبر و ا اال
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جلسه سوم
موضوع اول :اح ام و مناجس
مدت 20 :دق ق
سرفصل:
تق يم ا اال و تب ل حر و ارغ

*****
موضوع دوم :اماکد مذهبي
مدت 20 :دق ق
سرفصل:
 .1روا نبحي
 .2ان حضر رهرا3
 .3اب جبرن ل
 .4درب هاي ورود انحان مسج النبي9
 .5ق ع

*****
موضوع سوم :مرار ها و جبس رن گي اجالمي
مدت 20 :دق ق
سرفصل:
 .1صبر و ره ز ار ر اشگري
 .2را و امحر ام الانب
 .3صل رحم
 .4ر اي شأن رن ايران و حجاب و باف

گفتار دوم:
آموزشاهی اعضای گروه یاوران حجاج

منابع قابل استفاده در این مبحث:

.1

م

گذاري رانران در فرهنگ اجالمي

 .2درجنام آداب جبر حر
 .3کزاب راهنااي ياوران حجاج
 .4رنام فرهنگي حر تازع 1440/1398

موضوع :فرهنگ و اررش ت اون و ها اري در جبر حر و ريار
مدت 60 :دق ق
سرفصل:

 .1اها

و اررش ت اون و ها اري در جبر20 :
 oويژگي هاي و مش ال جبر حر
 oاها

و اداش ت اون و

م

 oج رغ م صحمان در جبر حر ( م

ديگران در جبر
رانران)

 oنشاط م نحي و انبساط فرهنگي ار رهگذر ت اون و ها اري
در جبر
 .2مرار ها و چگحنگي کاس ديگران20 :
 .3وظايف و مسئحل
o

ها20 :

برنگار افزخاري

 oارر

افزخاري

 oمررورري
 oرگزاري مراجم
 oکاس و راهنااي رانران کم تحان در انجام ا اال
 oکاس روحاني و م ير کاروان در گروغ ن ي و انجام
وظايف

گفتار سوم:
طرح مودت

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1رنام جامع طرم محد
 .2مجاح کزابهاي طرم محد

جلسه اول

موضوع اول :تب د طرم محد
مدت 30 :دق ق
سرفصل:

 .1ه ف و ارور محد

ا مسلا د و رانران

 .2تحج دادن مسنننانل امن زي و قحان د و مقررا کشنننحر م ز ان و
چگحنگي ب

گزارش ها

 .3ش حغهاي ر حرد ا جالمي ا رانران ديگر ا تأک
م

ر جن و ج رغ

صحمان7

 oاحزرام و ت ريم رانران
o

حش لقي

 oتحااع و فروتني
 oت اون و ها اري
 oگذش

و ايثار

 .4ش حغهاي گبزگح
 oاجزناب ار ج ل و مناقش
o

ره ز ار طرم مسانل ا زالفي و تأک ر مشزرکا اجالمي
*****
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موضوع دوم :آشنايي ا فريق د
مدت 30 :دق ق
 .1آشنايي ا تش ع
اي تش ع
o
 oمنا ع روايي ش
 oتش ع در جران اجالم
 .2آشنايي ا مذهب اهل جن
 oم رفي مذاهب ار فقري
 oاهم اصحل ا زقادي اهل جن
 oاهم منا ع اهل تسند
 .3مشزرکا ش و اهل جن
 .4اهل تسند در ايران
*****
جارحري اجالمي
موضوع سوم :شنا
مدت 30 :دق ق
 .1جا زار ناام جارحري اجالمي
 .2دجزاوردهاي جارحري اجالمي
 oاجزقالل
 oرش لاي و تحج فناوري
رن گي
 oافزاي ام
 oتحج جالم و ر اش
 oتحج آمحرش الي
 oامن
 .3جايگاغ اقل هاي ديني و مذهبي در قانحن اجاجي و جام ايران
ما جارحري اجالمي ايران اهل جن
.4
 .5جايگاغ رن در جارحري اجالمي ايران
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جلسه دوم
موضوع اول :شنا

وها

مدت 25 :دق ق
سرفصل:
اي وها
.1
 .2نسب جلب ا وها
 .3نق و ررجي قاي وها
 .4دي گاغ اهل جن نسب

وها

*****
موضوع دوم :جارحري اجالمي ايران و مسانل منطق اي
مدت 25 :دق ق
سرفصل:
 .1لل دشاني رب ا جارحري اجالمي ايران
 .2ايران و مسانل جحري  ،ياد و افغانسزان
 .3ايران و صر حن سم
 .4ايران و کشحرهاي ل ر فار
 .5ايران و مقاوم اجالمي

*****
موضوع سوم :مرار هاي ارتباطي ا رانران
مدت 40 :دق ق
سرفصل:
 .1مخاطب شناجي
 .2ارتباط مؤ ر
 .3گب وگحي مؤ ر
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جلسه سوم
موضوع اول :اجخ اهم شبرا وها
مدت 60 :دق ق
سرفصل:

 .1جايگاغ و منزل
 .2ص ان

اهل

7

قرآن ار تحريف

 .3تحجل و تبر
 .4شبا
 .5ريار اهل قبحر و زاداري
 .6جج غ ر تر
*****
موضوع دوم :حر و جران اجالم
مدت 30 :دق ق
سرفصل:

.1
.2
.3
.4

جريان هاي جنن اجنني و فرهنگي در جران اجننالم (جننلبي ،وها ي،
ت ب ري ،فرق ش ي)
جارحري اجالمي ايران
محااع جريان ها و کشحرها نسب
مححرهاي وح آفريد مسلاانان
مسننانل اجنناجنني جران اجننالم (تروريسننم ،صننر حن سننم ،فلسننط د،
گروغهاي ت ب ري ،مقاوم )

خ
ب
ش دوم:
جلسات آموزشی رد موسم
فصل اول:
جلسات آموزشی عموم زارئان

گفتار اول:
اح کام و مناسک

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1رجال هاي ال
 .2درجنام فق و مناجس
 .3مناجس محشي

جلسه اول

موضوع :ريار  ،اح ام احرام
مدت 15 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس اول
سرفصل:

 .1ريار
 oاوقا ريار
 oاح ام ريار
 oنا

در ريار

 oناار ريار

 .2اح ام احرام

 oاحرام
 oواجبا و محرما احرام
 oجن ها و مسزحبا احرام
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جلسه دوم

موضوع :ناار ،احرام
مدت 15 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس دوم
سرفصل:

 .1ناار
 oاوقا ناار
 oتباو ناار اهل تسند ا ش ان
 oقصر و اتاام
 oاتصال صبحف
 oناار جاا و اها آن
 oناار قضا
 .3اح ام احرام
 oاحرام در مسج شجرغ
 oمحرم ش ن رنان م ذور
 oاحرام ا نذر
 oتلب
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جلسه سوم

موضوع :طرار  ،ا اال ارغ تازع
مدت 10 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس جحم
سرفصل:

 .1طرار
 oاح ام واح و سل
 oناار ا سل هاي مسزحبي
.2

 oواح ا آب شرب اماکد احمي
ارغ تازع
 oطحاف و ناار آن
 oجي
 oتقص ر
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جلسه چهارم

موضوع :اح ام حرم و مسج ( ،)1ارغ تازع نايبان و م ذوران
مدت 10 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس چرارم
سرفصل:

 .1اح ام حرم و مسج
 oاح ام مسج
 oناار تح

مساج

 oمسزحبا حضحر (ناار ،قرآن)
.2

 oلقط
ارغ تازع نايب د

 .3ا اال ويژغ م ذوريد
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جلسه پنجم

موضوع :اح ام حرم و مسج ( ،)2ا اال د ارغ و حر تازع
مدت 10 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس نجم
سرفصل:

 .1اح ام حرم و مسج
 oحرم

کش ن نخ ردغ ک ب

o
 oناار اجز ارغ

رون نبردن اش اء دا ل مسج الحرام و مسج النبي (قرآن)

 .2ا اال د ارغ و حر تازع
 oمحرما

د ارغ تازع و حر تازع

 oطحاف مسزحبي و ن ا زي
 oناار طحاف مسزحبي
 oجاع آوري جنگ ريزغ راي رمي جارا در م
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جلسه ششم

موضوع :ترج م کلي مناجس حر تازع
مدت 10 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس ششم
سرفصل:

 .1احرام حر تازع
 .2وقحف در رفا

 .3وقحف در مش ر

 .4ا اال منا (رمي ،قر اني ،حلق يا تقص ر ،زحت )
 .5ا اال م
آن)

(طحاف ريار و ناار آن ،جننن ي ،طحاف نسننناء و ناار
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جلسه هفتم

موضوع :احرام حر تازع
مدت 10 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس هبزم

سرفصل:

 .1احرام در م

 .2محرما احرام حر تازع

 .3اجزاالل ( ويژغ در مشا ر)
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جلسه هشتم

موضوع :ا اال مشا ر ( رفا و مش ر الحرام)
مدت 15 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس هشزم
سرفصل:

 .1وقحف در رفا (رمان ،م ان و شرايا)

 .2وقحف مش ر الحرام (رمان و م ان و شرايا)
 .3ا اال واجب و مسزحب در مش ر الحرام

 .4وقحف م ذوريد در مش ر الحرام (وقحف ااطراري)
 .5ناار در مشا ر

 .6رداشزد جنگ ار مشا ر
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جلسه نهم

موضوع :ا اال منا
مدت 15 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس نرم
سرفصل:

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

ا اال رور دهم ذيحج (رمي جارغ قب  ،قر اني ،تقص ر يا حلق)
رمي شبان ويژغ انحان و م ذوريد (شب دهم ذيحج )
ن ا در رمي شبان
تحالي و ترت ب ا اال
محاال در ا اال منا (رور دهم ذيحج )
واجبا منا
o

.7

زحت

 oرمي جارا
روج ار منا
o

روج راي انجام ا اال

 oنبر رور دواردهم

  158عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه دهم

موضوع :ا اال مسج الحرام در حر تازع
مدت 15 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس دهم
سرفصل:

 .1طحاف

 .2ناار طحاف
 .3ج ي

 .4طحاف نساء

 .5ناار طحاف نساء
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جلسه یازدهم

موضوع :ا اال ويژغ م ذوريد و مناجس انحان
مدت 10 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس ياردهم
سرفصل:

 .1ا اال ويژغ م ذوريد
 oنا
 oطحاف
 oناار طحاف
 oجي
 oرمي جارا

 .2مناجس انحان

 oتق يم ا اال
 oوقحف ااطراري انحان در مش رالحرام
 oرمي شبان (شب دهم)
 oنا

شبان انحان (رمي جارغ قب )
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جلسه دوازدهم

موضوع :ارغ مبردغ
مدت 10 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس دواردهم
تذکر :ايد جلس س ار ايام تشريق و اتاام ا اال حر اجرا شحدي
سرفصل:

 .1احرام ار ادني الحل

 .2طحاف ،ناار طحاف ،ج ي ،تقص ر ،طحاف نساء ،ناار طحاف نساء
 .3ن ا

در انجام ارغ مبردغ

گفتار دوم:
اخالق و آداب

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1درجنام آداب جبر حر
 .2ا الق و آداب در حر و ريار

جلسه اول
موضوع :آداب حضحر و م ارم ا الق
مدت 10 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس اول
سرفصل:

 .1آداب حضحر
 oدر م ين
 oدر م

 .2وداع ا حرم د
 oاان ا رجحل اهلل  9و اهل
 oش رگزاري ار تحف ق ريار
 .3تحج

o
o
o
o
o

:

م ارم ا الق
جخاو و خش
رد اري و تحال
گذش و ايثار و مق م داشزد ديگران
بح و چشم حشي ار طا
مررورري ديگران

 .4تروير و تر ب ديگران انجام امحر ر و م روف
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جلسه دوم

موضوع :ص ان
مدت 10 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس دواردهم

ار دجزاوردهاي م نحي جبر

تذکر :ايد جلس س ار ايام تشريق و اتاام ا اال حر اجرا شحدي
سرفصل:

 .1ر اي
.2

ا الق در انحادغ

حش ا القي

 .3تحااع و فروتني

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

 .1جر اي ار صرباي حر
 .2درجنام

درآم ي ر فرهنگنام اجرار و م ارف حر

 .3درجنام اجرار حر
 .4ا اد ج اجي و اجزاا ي حر

جلسه اول
موضوع :اجرار م قا و احرام و تلب
مدت 15 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس اول
سرفصل:
 .1اجرار م قا
 oرار نامگذاري
 oرار احرام در م قا
 .2اجرار احرام
 oرا ط احرام و تحح
 oحق ق احرام
 oوداع ا گناغ
 oتحج م اد
 .3ناار احرام
 oحن ا اون
 oاجز ان ار اون
 .4اجرار ن
 oلحح در باد
جا تحح
 oحرک
 .5اجرار تلب
 oاجخ د ح حق
 oاجخ حق ت الي لب س رانر
 oتجلي تحح
 oمراتب و درجا تلب و لب سگحيان
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جلسه دوم

موضوع :اجرار طحاف و ناار آن
مدت 10 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس جحم
سرفصل:

 .1اجرار طحاف
o

امححري هسزي

 oچرار رکد ک ب و ارکان وجحدي انسان کامل
 oرار

د هب

 .2اجرار ناار طحاف

در اشحاط طحاف وييي

 oش رگزاري
 oاجز ان

 .3جر ناار

ار

اون

لف مقام ا راه م7

 oا راه م ل ل اهلل 7اجحغ محح ان
 oاقز ا انسان کامل
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جلسه سوم

موضوع :اجرار ج ي و تقصر
مدت 10 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس چرارم
سرفصل:

 .1اجرار ج ي
 oصبا و مروغ ار ش انر الري
 oزرگ اش

ش انر الري

 oج ي د صبا و مروغ و تردد م ان حف و رجاء
 oرار هرول و احسا

 .2اجرار تقص ر

ذل

و ضحع در را ر

 oش ار ن گي و رق ّ
 oقطع ت لقا و وا سزگيها
 oاالي

حب و رذايل

 oتحااع و فروتني
 oوالي جرّ اطني حلق و تقص ر
 oنشان امن

و نجا

اون
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جلسه چهارم

موضوع :اجرار رفا و مش ر الحرام
مدت 15 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس نجم
سرفصل:

 .1اجرار رفا
• م رف
•

حد و ام

حن

• ن اي

اجالمي

رف و والي
و رار کاال آدمي

 .2اجرار مش ر الحرام

• ش حر و شرحد حق
• انزاار
• تح ر و الزجا
• حريم ق

رحي
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جلسه پنجم

موضوع :اجرار ا اال در منا
مدت 15 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس هشزم
سرفصل:

 .1اجرار قر اني
 oتقرب و تقحا
 oتجلي ايثار و تسل م
 oذ ح مقام ح حاني و کشزد هحاي نبساني
 oياد و تجل ل اول اي الري :
 oزرگ اش ش انر و جن هاي الري
 oدوري ار طاع و حرح
 .2اجرار منا
 oهااهنگي و هاساني مردم
 oجررم د ذکر
 oتحل ي نح
 oظرف و فرص آرروها و حاجزدها
 oآمررش و مغبر
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 .3اجرار رمي جارا
 oمحاجر ا ش طان
 oص ر و دشاد شناجي
 oمباررغ ا ش اط د دروني و روني
اون و ا ف ش طان
اا
 oتحج
 oياد و تجل ل اول اي الري :
 oزرگ اش ش انر و جن هاي الري
 oاجزناب ار ت بر و رور و جب و رهايي ار ل ي ها
ري
 oاجز ان ار اون راي اقب
 .4ناادها و هحي جاري
 oتقحي هحي ديني
 oنااد حدن ا اال
 oطر داناي ش طان
اون ني
 oفقر ذاتي و مطلق انسان و ن ار
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جلسه ششم

موضوع :اجرار نبر و وداع
مدت 10 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس دواردهم
تذکر :ايد جلس س ار ايام تشريق و اتاام ا اال حر اجرا شحدي
سرفصل:

 .1اجرار نبر

• هجر
• قطع ت لقا
• ن ار و فقر
• ص رور
 .2اجرار طحاف نساء و ناار آن
• انبصال و ج ايي
• تحل نح
• اجز ان ار اون
• اجزارار ذکر و ياد
 .3کاال حر (لقاء ا امام)

اون

گفتار چهارم:
اماکن مذهبی
در صورت حضور معين در کاروان،
این مبحث توسط ایشان ارایه شود.

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1ا قرآن در م
 .2آ ار اجالمي م

و م ين
و م ين

 .3درجنام تاريخ اجالم  1و 2
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جلسه اول

موضوع :مسج النبي  9و ق ع
مدت 10 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس اول
سرفصل:

 .1مسج النبي
o
o
o
o
o

جا ق و ش ن
دربهاي ورودي
جزحنهاي مسج النبي
روا منحرغ
صب

 .2ق ع
 oاها

قع

 oمرق هاي اهل

 :و اصحاب
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جلسه دوم

موضوع :اماکد مذهبي و تاريخي م ين
مدت 10 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس دوم
سرفصل:

 .1مساج (مساج جب  ،قبا ،مباهل  ،اام  ،شجرغ)
 .2آوردگاغ هاي زوا و جنگ ها
 .3مشر ام ا راه م
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جلسه سوم

موضوع :شرر م
مدت15 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس جحم

و ک ب م اا

سرفصل:

 .1اها و جايگاغ شرر م
 oجغراف اي طب ي ،انساني و فرهنگي
 .2ويژگيها و مخزصا ک ب
 oاب ک ب
 oدرون ک ب
 oارکان ک ب
 oحجراالجحد
 oردغ ک ب
 oم زاب (ناودان طال)
هاي رامحني ک ب
 .3محق
 oمسزجار
 oملززم
 oحط م
 oشاذروان
 oحجر اجاا ل
 oمقام
 oچاغ رمزم
 oمطاف
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جلسه چهارم

موضوع :مسج الحرام
مدت 15 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس چرارم
سرفصل:

 .1اها

و جايگاغ مسج الحرام در آمحرغ هاي اجالمي

 .2مسج الحرام در دورغهاي تاريخي
 .3درب هاي مسج الحرام
 .4طبقا مسج الحرام
 .5مسج الحرام و محق

هاي رامحني

 oمسج الحرام و ک ب م اا
 oمسج الحرام و مس ي (و صبا و مروغ)
 oمسج الحرام و محل
 oمسج الحرام و ش

النبي9

ب ا ي طالب7

 oمسج الحرام و کحغ ا حقب س
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جلسه پنجم

موضوع :اماکد مذهبي م
مدت 20 :دق ق

م رم

مکان :م
اجرا در کاروان :جلس ششم

سرفصل:

 .1قبرجزان م الة و م فحن د در آن
 .2منزل حضر

 .3مشر شر اي فخ
.4

يج ( 3محل حضر فاطا )3

ار حرا و کحغ حر
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جلسه ششم

موضوع :مشا ر
مدت 15 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس هشزم
سرفصل:

.1

رفا

o
o
o

 .2مش
o
o

جغراف ايي رفا
محق
اها و ق اج رفا در آمحرغ هاي اجالمي
جبل الرحا
ر الحرام
جغراف ايي مزدلب (مش رالحرام)
محق
وادي محسر
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جلسه هفتم

موضوع :جررم د منا
مدت 10 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس دهم
سرفصل:

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

جغراف ايي منا
محق
ش ن تاريخي
جارا (جارغ اولي ،جارغ وجطي ،جارغ قبي)
مسج الخ ف
مسج الب
م صم (قر انگاغ)

ن
پ
ج
گفتار م:
اتریخ و سیره
در صورت حضور معين در کاروان،
این مبحث توسط ایشان ارایه شود.

منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1فرارهايي ار تاريخ

امبر اجالم9

 .2تاريخ تحل لي اجالم
 .3درجنام تاريخ اجالم  1و 2
 .4ح ا و ج رغ امامان ش

جلسه اول

موضوع :م ين و اهل
مدت10 :دق ق

:

مکان :مدینه

اجرا در کاروان :جلس اول
سرفصل:

 .1م ين شرر اهل
 .2م ين در نگاغ اهل

:
:

 .3اردواج و رن گي حضر رهرا 3در م ين
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جلسه دوم

موضوع :امام لي 7در م ين
مدت10 :دق ق
مکان :مدینه

اجرا در کاروان :جلس جحم
سرفصل:

 .1امام لي 7و

امبر9

 .2مباهل
 .3امام لي 7س ار

امبر9

 oاق اما و محااع
 oهجر

کحف
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جلسه سوم

موضوع :انا
مدت10 :دق ق

ق ع:

مکان :مدینه

اجرا در کاروان :جلس چرارم
سرفصل:

 .1ح ا و ج رغ امام

حسد مجزبي7

 .2ح ا و ج رغ امام

ججاد7

 .3ح ا و ج رغ امام

اقر7

 .4ح ا و ج رغ امام

صادق7

  190عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه چهارم

موضوع :امبر  9و م
مدت 15 :دق ق

م رم

مکان :مکه

اجرا در کاروان :جلس نجم
سرفصل:

.1
.2
.3
.4

فزح م
امبر  9و قري
صلح ح يب
م راج امبر 9قبل ار هجر

در مکه
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جلسه پنجم

موضوع :زوا
مدت 10:دق ق

امبر9

مکان :مکه

اجرا در کاروان :جلس هبزم
سرفصل:

.1
.2
.3
.4

زوا ا مشرکان
زوا ا يرحد
زوا ا روم
امبر 9و منافقان
 oمسج ارار
 oاذي و آرار امبر 9
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جلسه ششم

موضوع  :ج رغ ا القي و تر زي امبر 9و اهل
مدت 15 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس نرم
سرفصل:

.1
.2
.3
.4

ا
ا
ا
ا

الق و ج رغ فردي
الق و ج رغ اجزاا ي
الق و ج رغ انحادگي
الق و ج رغ بادي

:
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جلسه هفتم

موضوع :وا س د ايام ح ا
مدت 10 :دق ق
مکان :مکه
اجرا در کاروان :جلس دواردهم

امبر9

تذکر :ايد جلس س ار ايام تشريق و اتاام ا اال حر اجرا شحدي
سرفصل:

 .1حج الحداع

o
o
 .2رحل

طب امبر  9در منا (ح يم قل د)
ير م و
امبر9

ا امام

لي7

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

جلسه اول

موضوع :مرار رن گي جا ي در جبر
مدت 10 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس جحم
سرفصل:

 .1انضباط اجزاا ي
 .2احزرام قحان د گروغ و جام
 .3ها اري و ت اون

  198عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه دوم

موضوع :مرار حل ت ارض
مدت 15 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس هبزم

سرفصل:

 .1حل ت ارض د کاروان ان
 .2حل ت ارض م يران و روحان حن
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جلسه سوم

موضوع :مرار هاي ارتباط مؤ ر
مدت 15 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس نرم

سرفصل:

 .1مرار ها لي
 .2مرار گحش دادن ف ال
 .3مرار ارتباط ا رانران مل

هاي ديگر
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جلسه چهارم

موضوع :مرار م يري
مدت 10 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس دهم

انحادغ

سرفصل:

 .1م يري
 .2م يري

انحادغ
در ان (هاسر و فررن ان)
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جلسه پنجم

موضوع :مرار حل ت ارض در انحادغ
مدت 10 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس ياردهم

سرفصل:

 .1حل ت ارض روج ني
 .2حل ت ارض فررن ان و وال يد

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

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

اصحل قاي
منشحر قاي امام
آمحرش قاي
م ارف قرآن
م اد
تحريفنا ذيري قرآن
مصحن قرآن ار تحريف

جلسه اول

موضوع :اجزگاغ و ا زقادا
مدت 10 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس دوم

سرفصل:

 .1اي ش
 .2فرق هاي ش ي
 .3ا زقادا اص
 oال
 oشبا
 oريار
 oتحجل

اص ش ي
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جلسه دوم

موضوع :م اد
مدت 10 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس هبزم

سرفصل:

 .1م اد در اجالم
 oداليل ا با م اد
 oويژگي هاي م اد در اجالم

 .2م اد و آ ار تر زي و اجزاا ي آن
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جلسه سوم

موضوع :ص ان
مدت 15 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس ياردهم

و تحريف نا ذيري قرآن

سرفصل:

.1
.2
.3

.4
.5

وحي در اجالم
جايگاغ قرآن نزد مسلاانان
ت ويد و جاع آوري قرآن
داليل تحريفنا ذيري قرآن
مصحف امام لي 7و حضر

فاطا  ( 3اجخ شبرا )

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

 .1صح ب حر  1و 2
 .2ا اد ج اجي و اجزاا ي حر
 .3حر در ان يش اجالمي
 .4مباني ديني و ج اجي ران

ار مشرک د

جلسه اول

موضوع :ا ح اجالمي
مدت 10 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس دوم
سرفصل:

 .1ارور و ن ارها
 oدشاني مشزر
 oمنافع مشزر
 oم ضال و مش ال جران اجالم

 .2هاگرايي و تقريب مذاهب اجالمي
 .3آج بها و حامل تبرق

 oت صب و جرل
 oتحطئ اجز اار و اجز بار
 oفرق گرايي و قحمگرايي

  212عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه دوم

موضوع :ران
مدت 15 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس ششم
ار مشرک د

سرفصل:

 .1مباني و ارور ( ران
 .2ران

در قرآن و ج رغ م صحمان):

ار مشرک د ار نگاغ حضر امام(رغ) و مقام م ام رهبري
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جلسه سوم

موضوع :ام
مدت 10 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس دهم
آين غ

سرفصل:

.1
.2

شرف هاي لاي
لحم فضايي و هسز اي

 .3فناوريهاي نحيد

 .4ق ر دفا ي و نبحذ منطق اي
 .5رش جرماي انساني

 .6ارور ها اري و ها اري مردم و ناام

گفتار نهم:
سالمت و بهداشت

منبع قابل استفاده در این مبحث:

* جزوغ «راهنااي جالم

در حر»

جلسه اول

موضوع :ر اش
مدت 10 :دق ق

مح ا و

ما درماني در حر

مکان :م ين

اجرا در کاروان :جلس دوم
سرفصلها:

 .1ر اي نااف و ر اش در اتاقها و مح ا رن گي جر
تضا د جالم و جلحگ ري ار رور ااريهاي واگ ر
 .2تحص هاي الرم در اجزبادغ ار جرويسهاي ر اشزي
 .3ر اي ر اش در ا انها و اماکد احمي و هاراغ داشزد
دجزاال کا ذي
 .4تذکر اجزبادغ ار طريهاي آب م ني يس ار مصرف
 .5جبارش اجزحاام روران  ،شسزد مرتب اها و جحراب ،جر
جلحگ ري ار ايجاد حي در فضاهاي احمي و اتاقها
 .6ان النم جرما حردگي و اجزناب ار مصرف حدجران دارو
 .7تذکر در محرد شسزد م حغها قبل ار حردن
ما درماني ا ج سزم ارجاع
 .8چگحنگي اران
 .9آشنايي ا مراکز درماني و اارجزانهاي ر سزان و تحص هاي
اح در محرد آنرا
 .10رور ححادث و ا زام ااران اارجزان

منبع:

ن جزوغ «راهنااي جالم در حر»

  218عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه دوم

موضوع :جالان ان و ر اش

روان
مکان :م ين

مدت 10 :دق ق
اجرا در کاروان :جلس چرارم
سرفصلها:

 .1مقزض ا رن گي دجز جا ي
 .2ر اش روان در حر
 .3مالحاا ويژغ جالان ان
 .4تحص

آرام

و ر اش رواني در جبر حر

منبع:

ن جزوغ «راهنااي جالم

در حر»
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جلسه سوم

موضوع :جالم

در مناجس حر

مدت 15 :دق ق

مکان :م

اجرا در کاروان :جلس ششم
سرفصلها:

 .1تحص هاي ويژغ م قا
 .2تحص هاي ويژغ طحاف
 .3تحص هاي ويژغ مسج الحرام
 .4تحص هاي ويژغ ج ي د صبا و مروغ
منبع:

ن جزوغ «راهنااي جالم

در حر»
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جلسه چهارم

موضوع :جالم

در ايام تشريق

مدت 15 :دق ق

مکان :م

اجرا در کاروان :جلس ياردهم

سرفصلها:

 .1تحص هاي ويژغ وقحف در رفا  ،مش رالحرام و مني
 .2وقحف ااطراري ااران
 .3حلق ر اشزي
 .4تحص هاي ويژغ رمي جارا

منبع:

ن جزوغ «راهنااي جالم در حر»

گفتار دهم:
مسائل اجرا یی
منابع قابل استفاده در این مبحث:

 .1خشنام ها و دجزحرال الهاي جارمان
 .2کزاب جامع آمحرش رانران حر تازع در ححرغ اجراني
 .3کزاب راهنااي ياوران حجاج
 .4رنام فرهنگي حر تازع 1440/1398

جلسه اول
موضوع :احرام در م قا شجرغ و زيا
مدت 20 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس اول

م

م رم ()1

سرفصلها:

 oکسب آمادگي راي روج ار م ين منحّرغ
 oتنا م چا انها راي ارجال م
 oتنا م جا

م رّم

احرامي دجزي

 oملزوما هاراغ رانر هنگام زيا

م قا شجرغ

 oتنا م ملزوما احرام و جاير وجايل محرد ن ار
 oرمان روج ار م ين منحّرغ
 oجامان هي و نام خشي اتاقها
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جلسه دوم
موضوع :احرام در م قا شجرغ و زيا
مدت 15 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس دوم

م

م رم ()2

سرفصلها:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

م قا رانران ايراني
م
جا م قا شجرغ و زيا
حرک
حضحر در م قا شجرغ
مراجم احرام و تلب
کسب آمادگي راي روج ار م قا
روج ار م قا
م م رّم
زيا
اجزقرار در هزل م
کسب آمادگي راي انجام ا اال ارغ تازّع

م رّم
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جلسه سوم
موضوع :انجام ارغ تازع
مدت 15 :دق ق
مکان :م ين
سرفصلها:
اجرا در کاروان :جلس جحم

 oاجزقرار در هزل م

و تج ي قحا

 oگروغ ن ي رانران راي انجام ا اال ارغ تازّع
 oتشرّف مسج الحرام راي انجام ا اال ارغ تازّع

  226عناوین و سرفصلهای آموزشی (مدینه اول)

جلسه چهارم

موضوع :انجام ارغ تازع
مدت 20 :دق ق
مکان :م ين
اجرا در کاروان :جلس چرارم
سرفصلها:

 oنححغ ورود و روج ار مطاف
 oمالحاا انجام طحاف
 oمالحاا ج ي د صبا و مروغ
 oتحص هاي

ار انجام ا اال ارغ تازّع

 oحبظ ارتباط ا کاروان
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جلسه پنجم

موضوع :روج ا رم
مدت 15 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس نجم

و وقحف در رفا

سرفصلها:

 oاهاّ

حضحر در مشا ر مق ّج

 oکسب آمادگي راي زيا

رفا

 oملزوما هاراغ رانر در هنگام زيا
 oتنا م ملزوما احرام
 oجامان هي و نام خشي اتاقها
 oرمان روج ار هزل
 oمراحل نقل و انزقال رانران در مشا ر مق ّج
 oتروي رانران اهل جن
 oناام حال و نقل تردّدي(تردّد چر شي)
 oرمان ن ي زيا
o

زيا

رفا

رفا

 oرنام هاي کاروان در رفا

رفا
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جلسه ششم

موضوع :روج ار رفا و زيا
مدت 15 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس هبزم

منا

سرفصلها:

 oگروغ ن ي رانران راي زيا

منا

 oکسب آمادگي راي روج ار رفا
 oجامان هي و نام خشي

ا ها

 oانزقال رانران وقحف ااطراري منا و رميجارغ قب
 oتحص هاي مرم رانران وقحف ااطراري
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جلسه هفتم

موضوع :وقحف در مش ر الحرام و ورود منا
مدت 15 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس هشزم
سرفصلها:

 -1انزقال رانران وقحف ا ز اري و زحت در مش رالحرام
 -2جنگ راي رميجارا
-3

روج ار مش رالحرام

 -4منا ،جررم د ن ل تانّ ا صادق
 -5ورود جررم د منا
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جلسه هشتم

موضوع :رمي جارغ قب  ،ذ ح قر اني و حلق ر اشزي
مدت 15 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس نرم
سرفصلها:

 -1مالحاا رمي جارغ قب در رور

قر ان

 oرمي جارغ قب رانران وقحف ا ز اري
 oتحص هاي مر حط رمي جارا

راي کل رانران

 -2مالحاا ذ ح قر اني حجاج و حلق ر اشزي
 oذ ح قر اني حجاج
 oتحص هاي مر حط حلق و تقص ر ر اشزي
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جلسه نهم
موضوع :اجزقرار رانران و ر اش
مدت 15 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس دهم

و تغذي در رفا و منا

سرفصلها:

 -1مالحاا اجزقرار رانران در رفا و منا
م اني رفا و منا
 oوا
 oمح ودي هاي فضاي اجزقرار در رفا و منا
ا ها در رفا و منا
 oوا
 oنححغ تردد رانران در رفا و منا
(ايام
 oام اد رجاني در ايام حضحر رانران در مشا ر مق
تشريق)
 -2مالحاا ر اش و تغذي در رفا و منا
 oدفع ر ال ها در رفا و منا
 oجرويس هاي ر اشزي در رفا و منا
(ايام تشريق)
 oرنام ذايي ايام حضحر در مشا ر مق
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جلسه دهم

محاحع :زحت در منا و ارگش
مدت 10 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس ياردهم

م

م رم

سرفصلها:

o
o
o
o

رنام کاروان در منا
رمي جارا در رور ياردهم و دواردهم ذي الحج
ا ها
جامان هي و نام خشي
م
جارا و روج ار منا و ارگش
زيا
م رم
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جلسه یازدهم
موضوع :ارگش
مدت 20 :دق ق
مکان :م
اجرا در کاروان :جلس دواردهم
کشحر

تذکر :ايد جلس س ار ايام تشريق و اتاام ا اال حر اجرا شحدي
سرفصلها:

 oم ثاقنام م راانان الري
 oطلب حالل
 oتش ر و جپا
 oدر حاج همکاري
 oکسب آمادگي راي زيا

فرودگاغ

 oرمان روج ار هزل
 oجامان هي و نام خشي اتاقها
 oار مجار هاراغ رانر
 oار مجار قا ل حال دا ل هحا اا
 oکاالهاي مانح
 oوجايلي ک ردن آن دا ل هحا اا مانحع اج
 oحال آب رمزم
o

زيا

فرودگاغ راي ارگش

 oرج ن فرودگاغ مقص در ايران

کشحر

فص
ل دوم:
آموزشاهی اختصاصی زارئان
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 :م ين
موضوع اول :اح ام و مناجس
مدت 30 :دق ق
سرفصل:

 .1ر اي مسانل شر ي در ورود مسج النبي 9و جاير مساج
 .2ر اي مسانل شر ي در واحگرفزد (تحج حضحر نامحرم ها و
دوري ار اناار آنان)
 .3اح ام ويژغ م قا
 .4محرما احرام
تذکر :تأک ر محرما اح انحان شحدي
*****
موضوع دوم :مسانل اح انحان در م ين
مدت 30 :دق ق
سرفصل:

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

آداب ريار
ورود روا
امن جبر و اجزناب ار جبر فردي
تذکر در صحح مبلغ ها و جخنرانان کشحر م ز ان در
مسج النبي9
مررورري و ر حرد مناجب ا رانران جاير کشحرها
اجزناب ار ناار حان ن در د الحرم د و رون ار اماکد و
مساج
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جلسه دوم
مکان :م ين
موضوع اول :اح ام و مناجس
مدت 30:دق ق
سرفصل:

 .1ا اال ارغ تازع
 .2ا اال م ذوريد
*****
موضوع دوم :مرار ها و جبس رن گي اجالمي
مدت 30 :دق ق
سرفصل:

 .1م يري م نحي
 oانجام بادا
 oانس ا قرآن
 oد ا و ذکر
.2

را و امحر ام الانب

 .3صبر و رد اري
 .4اجزناب ار اجراف
 .5اجزناب ار رافا
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جلسه سوم

مکان :م
موضوع اول :اح ام و مناجس
مدت 30 :دق ق
سرفصل

 .1وقحف در مش ر الحرام
 .2رمي جارغ (ن ا

و

در شب)

منا

*****
موضوع دوم :ا الق و آداب
مدت 30 :دق ق
 .1هازيسزي ا هاسبران
 .2آداب ريار و ا اال در م
 .3ح ا و شأن حضر
 oحضر
 oنق

يج

3

يج  3و
حضر

 oاجزقام حضر

امبر اکرم9

يج  3در تروير اجالم
يج  3در راغ اجالم
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جلسه چهارم
مکان :م
موضوع اول :اح ام و مناجس
مدت 30 :دق ق
سرفصل:

 .1طحاف مسزحبي و ارغ مبردغ
 .2ا اال د حر و ارغ
*****
موضوع دوم :ا الق و آداب
مدت 30 :دق ق
سرفصل:

 .1حر و امام صر( ر)
 .2انس ا د ا و قرآن
 .3ذوي الحقحق
 oد ا در حق فررن ان ،وال يد ،مر ان ،هاسايگان ،شر ا ،حيشان
 oانجام ا اال ن ا زي و ه ي حاب ا اال و را

گفتار دوم:
آموزشاهی اعضای گروه یاوران حجاج

منابع قابل استفاده در این مبحث:

.1

م گذاري رانران در فرهنگ اجالمي

 .2درجنام آداب جبر حر
 .3کزاب راهنااي ياوران حجاج
 .4رنام فرهنگي حر تازع 1440/1398

جلسه اول
موضوع :فراين اجراي ف ال
مدت 60 :دق ق
مکان :م ين

ها در م ين

سرفصل:

 .1اي ها و نباي ها در م ين

 .2رمان هاي ريار ( ق ع ،مرق

امبر ،9روا منحرغ راي انمها

و آقايان)

 .3ريار دورغ
• ريار شر اي اح  ،مسج قبا ،مساج جب
• ريار مساج اطراف حرم

 .4رگزاري جلسا آمحرشي

 .5رگزاري مراجم و جلسا د ا
 .6رگزاري هااي

ها

 .7رگزاري مراجم ويژغ اان ا رجحل اهلل 9و اهل
 .8محرم ش ن

• فراهم کردن مق ما احرام ار هزل
• محرم ش ن در مسج شجرغ
 oناار
 oاحرام
 oحرک

جا م

7
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جلسه دوم

موضوع :فراين اجراي ال ا و مراجم حر در م
مدت 60 :دقيقه
مکان :مکه
سرفصل:

 .1ورود هزل و اجزراح

(و صرف صبحان در صحر ارور )

 .2انجام ا اال ارغ تازع
 .3ا اال م ذوريد

 .4ريار و اردي ار اماکد مذهبي
 .5رگزاري جلسا آمحرشي
 .6اقام جاا

در هزل

 .7رگزاري مراجم وجلسا د ا
 .8رگزاري مسا قا

 .9رگزاري جلسا وحلق هاي قرآني
 .10رگزاري هااي

ها

 .11اي ها ونباي هاي جبر تب س م
 .12حرک
 .13اقام

جا

رفا در رور تروي

و مشا ر
صحر ترددي

و وقحف در رفا

 .14رگزاري مراجم ران

ار مشرک د و مراجم د اي رف
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جا مش رالحرام صحر ترددي
 .15حرک
دل ل نقل ترددي
تذکر :احزاال تحقف تا ن ا شب در رفا
 .16اقام

و وقحف در مش رالحرام

جا منا
 .17حرک
تذکر :تحج ج ول رمان ن ي رمي جارا رانران ايراني
 .18ا اال منا
 .19رگش

م

و ا اال م

 .20رگزاري مراجم ويژغ ر ا

اون و ش رگزاري

گفتار سوم:
طرح مودت
رگزاري ح اقل ج جلس آمحرشي و تحج ري ويژغ شرک
نححي ک يس
کنن گان در طرم محد اننروري اجنن
جلس در م ين منحرغ و دو جلس در م م رم رگزار شحدي
تحص مي شحد در ايد جلسا  ،الوغ ر طرم مسانل روشي
و رفع اشنن اال گزارش رانران ،اجننخگحيي جننؤاال و
شبرا آنان ردا ز شحدي

منابع آموزشی

کزاب هايي ک در ا ز اي هر فصنننل نحان منبع آمحرشننني جلسنننا
کاروانها م رفي ش غ ،صحر تبص لي در ج ول ذيل م رفي مي شحد
آنرا اق ام شحدي
تر و مراج
تا در صحر ن ار نسب
1
2
3

عنوان منابع
ا اد ج اجي و اجزاا ي حر
ا مام م ر ي(ع) در روا يا ا هل
تسند
آ ار اجالمي م و م ين

4

آمحرش قاي

5
6
7
8

ر اش روان
تاريخ تحل لي اجالم
تحجل
جر اي ار صرباي حر
جزوغ «راهن ااي جنننال م در
حر»
جزوغآجنننن ننبشننننننناجنننني
محادمخ ر
حر در ان يش اجالمي
حر و حرم د شننريب د در تبسنن ر
ناحن
حق ق تش ع

9
10
11
12
13
14

ح ا و ج رغ امامان ش

15

درجنام اجرار حر
درجننننام اماکد مذهبي م
م رم و م ين منحرغ
درجنام آداب جبر حر
درآم ن ي ر
درجننننننام ن
فرهنگ نام اجنننرار و م ارف
حر

16
17
18

مؤلف
محا تقي رهبر
م يري

آمحرش

ناشر
مش ر
م اون فرهنگي ث

رجحل ج بريان

مش ر

آي اهلل محا تقي مصبام يزدي

محجس آمحرشي و
ژوهشي امام
ا ني1

ه ئ زش ي حر و ريار
محا هادي يحجبي روي
م يري آمحرش
آي اهلل جحادي آملي
زش ي حر و ريار

هئ

جارمان حر و ريار

ه ئ زش ي
جام ةالاصطبي
م اون فرهنگي ث

اجراء
هئ

زش ي

جارمان حر و
ريار

ج

لي قااي س ر

مش ر

ج

لي قااي س ر

مش ر

م يري

آمحرش

جا ي ار نحيسن گان

ج

م اون فرهنگي ث

م يري

آمحرش

محا تقي ف الي

مش ر

لي اصغر قان ان

مش ر

لي قااي س ر

ححرغ نااين گي وليفق در امحر
حر و ريار

مش ر
م يري

آمحرش
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عنوان منابع
درجنام تاريخ اجالم (ج1و)2

20

درجنام فق و مناجس

21
22
23
24
25
26
27

ظر ري و راا هحش اري

مش ر

ج
با

( اي ،

درجننننام وها
جريانها و کارنام )
دجزحرال ال ص ان ار شأن و
منزل رانران
شبا
شنا

مؤلف
لي م رشريبي

ناشر
مش ر

ج مر ي محجحي ل زادغ
جارمان حر و ريار
م يري
آي

وها

صح ب حر ،ج 1و( 2جخنان
و ام هاي ا مام ا ني 1و
مقام م ام رهبري)
فرارهايي ار تاريخ امبراجالم9

اهلل ج بر جبحاني

ژوهش
آي

مباني ديني و جنن اجنني ران ار
مشرک د
مصحن قرآن ار تحريف

جارمان حر و
ريار
م اون فرهنگي ث
مؤجس امام
صادق7

غ حر و ريار

مش ر

اهلل ج بر جبحاني

مش ر

ج جحاد ور ي

مش ر

م يري آمحرش
ج ب الحس د دجزغ ب

م اون فرهنگي ث

28
29

م اد

30

م ارف قرآن (ج6و)7

31

مناجس محشي

ژوهش

32

منشحر قاي امام

آي

آي

آمحرش

م يري آمحرش

اهلل محا تقي مصبام يزدي

نا
محجس آمحرشي و
ژوهشي امام
ا ني1
مش ر

اهلل ج بر جبحاني

مؤجس امام
صادق7

غ حر و ريار

