برنامههـای اجرایی چهلمیـن سالگــرد

پیـروزی انقالب اسالمی استـان کرمان
فرق است ما بین انقالب اسالمی ایران با انقالب های دنیا؛ انقالب های دنیا بی استثنا
برای ایمان نیست ،برای خدا نیست ،انقالب ایران برای خداست و از اول هم فریاد خدا
بوده است« ،اهلل اکبر» بوده است و تا آخر هم همین است.
(ره)
حضرت امام خمینی
این یک واقعیت است ،چهل سال است که مأمن مردم ،پرچ برجسته و بلندِ انقالب است.
(مدظله العالی)
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای

شورای سیاستگذاری و راهبری چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی استان
ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی استان

کارگروه اقتصادي

کارگروه قضائي

کارگروه ،حوزه و روحانيت

کارگروه نمايشگاه ها

کارگروه بسيج و نيروهاي مسلح

کارگرو ه ارتباطات و اطالع رساني

کارگروه قرآن

کارگروه اصناف و بازاريان

کارگروه هيئات مذهبي و تشکل هاي ديني
و مردمي

کارگروه ايثارگران

کارگروه دانشجويي و دانشگاهيان

کارگروه روستايي و عشايري

کارگروه زنان وخانواده

کارگروه فرهنگيان و دانش آموزي

کارگروه فرهنگي و هنري

کارگروه فضاسازي و خدمات شهري

کارگروه كارگري و کارآفريني

کارگروه کودک و نوجوان

کارگروه فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي

کارگروه مساجد

کارگروه نهادها و سازمانها

کارگروه ورزش و جوانان

کارگروه همياري و خدمت رساني

کارگروه بهداشت ،درمان و سالمت

کارگروه تقريب مذاهب و اقليت هاي ديني

کارگروه مسابقات

کارگروه نظارت و ارزيابي

کارگروه مراسم

کارگروه هاي اجرايي ستاد چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي استان کرمان
 .1کارگروه اقتصادي با مسئوليت استانداري کرمان (جناب آقای دکتر محمد جواد فدايي)
 .2کارگروه قضائي با مسئوليت رئيس کل محترم دادگستري کرمان (جناب آقای يداهلل موحد)
 .3کارگروه ،حوزه و روحانيت با مسئوليت مدير محترم حوزه علميه استان (حجت االسالم و المسلمين حاج آقا اهلل وردي)
 .4کارگروه نمايشگاه ها با مسئوليت فرماندار محترم کرمان (مهندس علي بابايي)
 .5کارگروه بسيج و نيروهاي مسلح با مسئوليت فرماندهي محترم سپاه ثاراهلل (سردار غالمعلي ابوحمزه)
 .6کارگروه ارتباطات و اطالع رساني با مسئوليت مديرکل محترم صدا و سيماي مرکز استان کرمان (دكتر عليرمضاني)
 .7کارگروه قرآن با مسئوليت مديرکل محترم تبليغات اسالمي استان کرمان (حجت االسالم و المسلمين علي جاللي)
.8 کارگروه اصناف و بازاريان با مسئوليت رئيس اتاق اصناف استان کرمان (جناب آقای يوسف جعفري)
.9 کارگروه هيئات مذهبي و تشکل هاي ديني و مردمي با مسئوليت شوراي هيئات مذهبي استان(جناب آقای ايرج کاميابي)
 .10کارگروه ايثارگران با مسئوليت مديرکل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان کرمان(سردار محمد رضا حسني سعدي)
 .11کارگروه دانشجويي و دانشگاهيان با مسئوليت رياست محترم دانشگاه شهيد باهنر کرمان(دكتر محمد علي طاهر)
 .12کارگروه روستايي و عشايري بامسئوليت دفتر نهاد نمايندگي ولي فقيه در اداره کل جهاد کشاورزي استان کرمان(حجت االسالم ايماني تبار)
 .13کارگروه زنان وخانواده با مسئوليت دفتر امور بانوان و خانواده استانداري کرمان(دكتر فاطمه السادات حسيني)
 .14کارگروه فرهنگيان و دانش آموزي با مسئوليت مديرکل آموزش و پرورش استان کرمان(جناب آقای احمد اسكندري نسب)
.15 کارگروه فرهنگي و هنري با مسئوليت مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کرمان(جناب آقای محمد رضا عليزاده)
.16 کارگروه فضاسازي و خدمات شهري با مسئوليت شهرداري کرمان(جناب آقای سيد مهران عالم زاده)
 .17کارگروه كارگري و کارآفريني با مسئوليت مديرکل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان کرمان(مهندس رضا اسماعيلي پور)
 .18کارگروه کودک و نوجوان با مسئوليت كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان کرمان(جناب آقای محسن روحي)
 .19کارگروه فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي با مسئوليت مسئول سازمان فضاي مجازي سراج در استان کرمان(دکتر رحمان جاللي)
.20 کارگروه مساجد با مسئوليت دبيرخانه ستاد عالي ،کانونهاي فرهنگي و هنري مساجد استان کرمان(جناب آقای محمد ابدالي تكلو)
.21 کارگروه نهادها و سازمانها با مسئوليت روابط عمومي استانداري استان کرمان(جناب آقای عباس تقی زاده)
 .22کارگروه ورزش و جوانان با مسئوليت مديرکل ورزش و جوانان استان کرمان(دكترمحمد تقي اميري خراساني)
.23 کارگروه همياري و خدمت رساني با مسئوليت کميته امداد امام خميني (ره) استان کرمان(دکتر يحيي صادقي)
 .24کارگروه بهداشت ،درمان و سالمت رياست محترم دانشگاه علوم پزشکي(دكتر حميدرضا رشيدي نژاد)
 .25کارگروه تقريب مذاهب و اقليت هاي ديني با مسئوليت معاونت فرهنگي و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي (جناب آقای وفایی)
 .26کارگروه مسابقات با مسئولیت مسابقات اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان (جناب آقای حسین زاده)
 .27کارگروه نظارت و ارزيابي
 .28کارگروه مراسم با مسئوليت شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي استان کرمان(جناب آقای مهدي صدفي)
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ساير اعضاي ستاد چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي استان کرمان
 .1رياست محترم شوراي سياستگذاري ائمه جمعه (حجت االسالم والمسلمين قاسمي زاده)
 .2مديركل محترم اوقاف و امور خيريه استان کرمان(حجت االسالم والمسلمين تديني)
 .3ستاد اقامه نماز (حجت االسالم و السملمین عرب پور)
 .4فرماندهي محترم قرارگاه منطقه اي جنوبشرق ارتش استان کرمان(امير معمارزاده)
 .5فرماندهي محترم انتظامي استان كرمان (سردار بني اسدي فر)
 .6مديركل محترم بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان كرمان(جناب سرهنگ مهدي ابوالحسني)
 .7فرماندهي محترم ناحيه مقاومت حضرت اميرالمومنين(ع) (جناب سرهنگ نظري)
 .7فرماندهي محترم ناحيه مقاومت حضرت رسول(ص)(جناب سرهنگ ذوالعلي)
 .8مديركل محترم اداره امور كتابخانه هاي عمومي استان كرمان (آقاي حسين زاده)
 .9سرپرست محترم مديريت سازمان اسناد و كتابخانه ملي(خانم رفيعی پور)
 .10مديركل محترم جمعيت هالل احمر استان كرمان (آقاي فالح)
 .11رياست محترم حوزه هنري كرمان(آقاي حبیبی)
 .12ریاست محترم جهاد کشاورزی (آقای مهندس سعیدی)
 .13ریاست محترم مرکز فوریت های پزشکی (آقای دکتر مصدق)
 .14رياست محترم دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان برادر ارجمند جناب آقاي دكتر منظری توکلی
 .15ریاست محترم دانشگاه فرهنگيان استان كرمان برادر ارجمند جناب حجه االسالم و المسلمين دکترتوان
 .16برادر ارجمند جناب آقاي دكتر رضا كامياب مقدس رياست محترم جهاد دانشگاهي استان كرمان
 .17سرپرست محترم دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد استان کرمان برادر ارجمند جناب آقاي دكتر محسن شمسی
 .18سرپرست محترم دانشگاه فني و حرفه ای استان کرمان برادر ارجمند جناب آقاي دكتر مهرابي
 .19رياست محترم دانشگاه پيام نور كرمان برادر ارجمند جناب آقاي دکتر علیرضا محدثی زرندی
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عناوین بخشی از برنامه هـای
کارگروه های  28گانه ستـاد
بزرگداشت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی
استــانکرمــان
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عناوین بخشی از برنامه هـای کارگروه های  28گانه
ستـاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
استــانکرمــان
* کارگروه ارتباطات واطالع رسانی

 .18ساخت و تولید مستند بوم آشیان با موضوع تبیین دستاوردهای انقالب
اسالمی در مناطق محروم
 .19ساخت یک قطعه موسیقی به نام شاهدان و سرداران
 .20ساخت یک قطعه موسیقی به نام مرز دل
 .21ساخت یک قطعه موسیقی به نام مرز پر گهر
 .22افتتاح  50پروژه فنی در سطح استان با حضور دکتر علیدادی معاون
توسعه و فناوری رسانه و مسئولین استان
 .23تجهیز  6نقطه مهم مرکز استان به فرستنده کم قدرت دیجیتال
 .24تجهیز  40ایستگاه کم قدرت روستایی به فرستنده های دیجیتال و
بازسازی انها
 .25راه اندازی واحد سیار دوم  hdو  SNGدوم خودرویی
 .26بازسازی  5ایستگاه پر قدرت تلویزیونی
 .27راه اندازی مولد اضطراری  KAV250ایستگاه تلویزیونی فهرج
 .28افزایش پخش زنده مراسم ها از نقاط مختلف استان
 .29ساخت و تولید مستند  40مسجد (نقش مساجد در پیروزی انقالب
اسالمی)
 .30تهیه گزارش درباره نحوه شکل گیری انقالب دراستان کرمان
 .31تهیه گزارش نقش مساجد،کارخانه ها ،مدارس ودیگر ادارات کرمان در
انقالب
 .32تهیه گزارش بیان دستاوردهای انقالب اسالمی
 .33تهیه گزارشهای تلویزیونی ورادیویی درخصوص حضور مردم در
راهپیمایی22بهمن
 .34پوشش راهپیمایی مراسم 22بهمن درشهرستان ها
 .35تولید گزارش حضور دانش آموزان در راهپیمایی 22بهمن
 .36تهیه گزارش و پوشش خبری 22بهمن
 .37انتشار گزارش های تصویری از ایام پیروزی انقالب اسالمی در کرمان
 .38تولید بیش از  17عنوان گزارش در خصوص چهل سالگی در معاونت
خبر ( -1تولیــد گــزارش مدیریــت منابــع بــا اســتفاده از روشــهای
نویــن آبیاری  -2تولیــد گــزارش بــا محوریــت توســعه آبرســانی در
اســتان کرمان  3-تولیــد گــزارش طــرح تحــول ســامت در اســتان
بــا محوریــت توســعه بهداشــت و درمــان در اســتان کرمــان  -گزارش
توسعه شبکه گاز استان کرمان - 4مستند بازسازی کوهبنان - 5دفاتر تسهیل
گر در کرمان - 6گزارش نیروگاههای خورشیدی در استان - 7گزارش

 .1ساخت و تولید برنامه بلندای افتخار در سیمای کرمان درخصوص تبیین
دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی
 .2ساخت و تولید برنامه کارنامه در سیمای کرمان درخصوص دستاوردها و
پیشرفت های استان در طول تاریخ پیروزی انقالب اسالمی
 .3ساخت و تولید برنامه زندگی زیباست در سیمای کرمان
 .4ساخت و تولید برنامه روستا به روستا در سیمای کرمان دستاوردهای
انقالب اسالمی در روستاها
 .5ساخت و تولید برنامه عصر جوانی در سیمای کرمان
 .6اختصاص بخشی از برنامه در شهر به دستاوردها و پیشرفتهای انقالب
اسالمی
 .7اختصاص بخشی از برنامه شب های کرمان به دستاوردها و پیشرفتهای
استان در سالهای پس از انقالب اسالمی
 .8اختصاص گفتگوی ویژه به دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی در
حوزه های سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی
 .9اختصاص برنامه صبح بخیر کرمان به دستاوردها و پیشرفتهای انقالب
اسالمی در استان
 .10اختصاص برنامه طرحی نو به دستاوردها و پیشرفتهای انقالب اسالمی
در استان
 .11اختصاص برنامه شهر به شهر به چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
 .12برگزاری مسابقه رادیویی سین جین با موضوع چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی
 .13تولید برنامه رادیویی کرمان در گذر تاریخ در خصوص روند شکل گیری
انقالب در کرمان
 .14اختصاص برنامه رادیویی صبحگاهی کرمان سالم به مناسبت چهلمین
سال پیروزی انقالب اسالمی
 .15اختصاص برنامه رادیویی مردم و مسئوالن به مناسبت چهلمین سال
پیروزی انقالب اسالمی
 .16اختصاص برنامه رادیویی میکروفون صبح به مناسبت چهلمین سال
پیروزی انقالب اسالمی
 .17ساخت و تولید مستند زنگ  24و آتش بیداد
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* کارگروه قرآن

توسعه کشاورزی در استان - 8گزارش ارتقای خدمات و تجهیزات پزشکی
در استان - 9گزارش فرودگاههای استان - 10گزارش رادیوتراپی (درمان
سرطان) - 11گزارش نوسازی مدارس  - 12گزارش نهضت سوادآموزی13
 گزارش بانک خون بند ناف- 14گزارش مساجد - 15گزارش رکود تولیدالستیک در کرمان - 16گزارش اجرای طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه)
 .39ویژه برنامه دستاوردهای چهل سالگی (بلندای افتخار ) تعداد  33 :برنامه
(از ابتدای سال  1397تا پایان ایام دهه ی فجر)
 .40ویژه برنامه دستاوردهای چهل سالگی کارنامه ) تعداد  9 :برنامه (از
ابتدای سال  1397تا پایان ایام دهه ی فجر)
 .41برنامه گفتگوی ویژه ( دستاوردهای چهل سالگی ) تعداد  40 :برنامه (از
ابتدای سال  1397تا پایان ایام دهه ی فجر)
 .42سایر برنامه های شبکه در قالب آیتم به موضوع می پردازند.
 .43مستند هفت قسمتی ارمغان انقالب با موضوع دستاورد های چهل
سالگی انقالب
 .44موشن گرافیک عزیزترین عزیزان با موضوع دستاورد های چهل سالگی
 .45موشن گرافیک نقطه عطف با موضوع دستاورد های چهل سالگی انقالب
فضای مجازی:
 .46انتشار روزنگار  ،پوستر دستاوردها و موشن گرافیک های ایران ( 20از
مورخ  97/11/1شروع شده و تا  25بهمن ماه ادامه دارد)
 .47سایر برنامه های ذکر شده در جدول بصورت روزانه از  12لغایت 25
بهمن ماه منتشر میشوند.
 .48عالوه بر تولیدات فوق که بصورت روزانه منتشر میشوند گزیده برنامه
های پخش شده در سیما  ،صدا و خبر نیز در فضای مجازی منتشر میشوند
.49پژوهش اشخاص واماکن تاثیر گذار در روند پیروزی انقالب اسالمی-
پژوهشگر:خانم زهره نگارستانی
 .50پژوهش برنامه بلندای افتخار(تاریخ انقالب در استان کرمان)-
پژوهشگر:عبدالرضا شیخ شعاعی
 .51راهکارهای شناساندن انقالب واهداف آن به نسل جوان پژوهشگر-خانم
دکتر سلطان پور
 .52ساخت یک قطعه موسیقی با نام شاهدان وسرداران با عنوان سردار
سلیمانی
 .53ساخت یک قطعه موسیقی با نام مرز دل با عنوان سردار سلیمانی
 .54ساخت یک قطعه موسیقی با عنوان مرز پرگهر مجوز گرفته وآماده پخش
میباشد
 .55ارسال  5قطعه موسیقی به ستاد جهت ارزیابی واخذ مجوز

 .1مراسم رویش های حوزوی طالب و فضالی کرمان در چهل سالگی
انقالب
 .2مراسم نکوداشت آیت اهلل جعفری به عنوان محور اتحاد در طول چهل
سال انقالب اسالمی
 .3اکران فیلم قائم مقام در مدارس علمیه
 .4اعزام مبلغین به مناطق و روستاها جهت تبلیغات در ایام اهلل دهه فجر
 .5برپایی نمایشگاه امام و انقالب اسالمی در مدارس علمیه
 .6برگزاری جلسات بصیرت افزایی جهت طالب مدارس علمیه
 .7جلسه تبیینی ویژه طالب و خانواده های آنها

* کارگروه تقريب مذاهب و اقليت هاي ديني

* کارگروه قضایی

 .1اعزام کاروان قرآنی به سراسر استان در قالب گروه های جهادی قرآنی
کشوری و استانی از تاریخ  20دی ماه تا 22بهمن
 .2اجرای برنامه محافل و مراسم قرآنی در موسسات قرآنی شهر کرمان
و برخی از شهرستان ها (در طول ایام اهلل دهه فجر)
 .3دیدار اعضای کارگروه قرآن و منتخبین جامعه قرآنی استان با نماینده
ولی فقیه و امام جمعه کرمان
 .4دیدار اعضای کارگروه قرآن و منتخبین جامعه قرآنی شهرستان ها با
ائمه جمعه شهرستانها
 .5مراسم ختم قرآن کریم و اهدا به شهدا در تاریخ  11بهمن ماه در
گلزارهای شهدای سراسر استان (ساعت 15:30تا )17:30
 .6اجرای محافل فاطمی انس با قرآن کریم در مساجد سراسر استان
 .7مراسم افتتاحیه  114جلسه قرائت قرآن کریم به نام شهدا توسط
کنگره  6500شهید استان کرمان در طول ایام اهلل دهه فجر
 .8آذین بندی و تزئین موسسات قرآنی مردمی و خانه های قرآنی
روستایی
 .9جشنواره قرآنی کودک و نوجوان
 .10توزیع قرآن رایگان در مراکز قرآنی
 .11برگزاری مراسم و محافل قرآنی مردمی
 .12همکاری در برگزاری نمایشگاه قرآن
 .13اعزام قاری و گروه های قرآنی به مراسمات مختلف ایام اهلل دهه فجر
 .14حضور جامعه قرآنی در مراسم  22بهمن

* کارگروه حوزه و روحانیت

 .1شرکت در مراسم گلباران جایگاه امام و شهدا
 .2آذین بندی اماکن مذهبی زرتشتیان
 .3برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای زرتشتی در آتشکده زرتشتیان

 .1ساخت مستند عملکرد دستگاه قضایی در طول چهل سال انقالب
اسالمی
 .2برگزاری جشن بزرگ انقالب ویژه کارکنان و خانواده دستگاه قضایی
 .3چاپ بروشور رفع شبهات دستگاه قضایی و توزیع در بین آحاد مردم
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* کارگروه اقتصادی

 .21ویزیت پزشکان از والدین شهدا و ایثارگران در منزل
 .22ارائه خدمات قضایی و مشاوره حقوقی رایگان به خانواده معظم
شهدا و ایثارگران
 .23طراحی و ساخت  40فتوکلیپ از شهدا

 .1افتتاح  569طرح دولتی و خصوصی با حجم سرمایه گذاری 9394
میلیارد تومان و اشتغال مستقیم  5062نفر که از این تعداد  137طرح
با سرمایه گذاری  8116میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در بخش
های صنعت ،معدن ،کشاورزی و زیرساخت اجرا شده همچنین 432
طرح دولتی با اعتبار  1278میلیارد تومان توسط دستگاه های اجرایی
استان به بهره برداری می-رسد.
 .2کلنگ زنی تعداد  91طرح با اعتبار  552میلیارد تومان.
 .3شاخص های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی استان از ابتدای انقالب
(سال  )1357تاکنون در قالب  221شاخص مقایسه ای به منظور تهیه
عملکرد چهل ساله دستگاه های اجرایی استان با کشور.
 .4همکاری با فرمانداری کرمان به عنوان متولی برگزاری نمایشگاه
دستاوردهای چهل ساله انقالب و هماهنگی با دستگاه های اجرایی
جهت حضور هرچه با شکوهتر در این نمایشگاه.

* کارگروه همیاری و تشکل های مردمی

 .1برپایی ایستگاه صلواتی در مسیر راهپیمایی
 .2توزیع  1000سری لوازم خانگی بین مددجویان کمیته امداد امام
خمینی(ره)
 .3اهدای  500سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد
امام خمینی(ره)
 .4استقرار پایگاه انتقال خون در دفاتر کمیته امداد امام خمینی(ره)
 .5دیدار و همنشینی با خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام
خمینی(ره) به ویژه ایتام همراه با اهدای سبد کاال
 .6پرداخت  4000فقره کمک هزینه دانشجویی در طول ایام دهه فجر
 .7پرداخت وام اشتغال و افتتاح طرح های خودکفایی در سطح استان
 .8معرفی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) به بازار کار
 .9اعزام مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) به سفر زیارتی مشهد
مقدس
 .10برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی
 .11پخش فیلم با موضوع انقالب اسالمی در مراکز

* کارگروه ایثارگران

 .1طراحی و ایجاد یادمان شهدای انقالب
 .2اعزام  60نفر از خانواده شهدا به مشهد مقدس
 .3برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان شاهد
 .4برپایی نمایشگاه عکس انقالب در محل گلزار شهدای کرمان
 .5برپایی ایستگاه سالمت در محل گلزار شهدای کرمان
 .6برپایی غرفه کودکان در محل گلزار شهدای کرمان
 .7گلباران هوایی قبور مطهر شهدا
 .8بیان خاطرات توسط راویان و پیام اوران ایثار در مراکز علمی و
دانشجویی
 .9طراحی و چاپ کتابچه خاطرات چهل شهید به مناسبت چله انقالب
 .10دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران
 .11نواختن زنگ ایثار در مدارس
 .12چاپ و توزیع تصاویر سرداران شهید
 .13برپایی ایستگاه صلواتی
 .14برگزاری مراسم شب شعر و خاطره گویی
 .15برگزاری مسابقه عکاسی
 .16تجلیل از ایثارگران شاغل در جهاد کشاورزی و سایر ادارات و
کارخانجات
 .17برگزاری یادواره شهدای انقالب
 .18برگزاری مسابقه در خصوص شهدا از طریق سایت «وصل خوبان»
 .19تهیه و تولید یک قطعه موسیقی با موضوع چهل سالگی انقالب
اسالمی
 .20طراحی و چاپ فلش کارت چهل دستاورد انقالب اسالمی و دفاع
مقدس

* کارگروه فضاسازی و خدمات شهری

 .1فضاسازی و تبلیغات محیطی در سطح شهر
 .2برگزاری ویژه برنامه فرهنگی ورزشی
 .3ساخت و نصب المان هایی با موضوع انقالب در سطح شهر
 .4برگزاری ویژه برنامه جشن انقالب اسالمی
 .5اختصاص بیلبوردها و تابلوهای شهری به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی
 .6اختصاص ستون هایی در نشریه کرمانشهر به تبیین و تشریح
دستاوردهای انقالب اسالمی
 .7اجرای برنامه هایی مستمر در فرهنگسراها ،خانه های فرهنگ و
مراکز فرهنگی شهرداری

* کارگروه نمایشگاه ها

 .1برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی در استان کرمان
 .2برگزاری جشن انقالب
 .3ارسال پیامک سخنان مقام معظم رهبری پیرامون دستاوردهای
انقالب اسالمی
 .4دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران
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* کارگروه ورزش و جوانان

* کارگروه کارگری و کارآفرینی

 .1برگزاری مسابقات ورزشی در سطح استان و کشور تحت عنوان
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی (۱لغایت۲۵بهمن)
 .2میزبان مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان کشوربا حضور مقامات
کشوری (۱لغایت۳بهمن-هتل پارس)
 .3تزیین سر درب تمام باشگاه های ورزشی در سطح شهر کرمان
(۱۲لغایت۲۲بهمن)
 .4مراسم بزرگ ورزش صبحگاهی در استادیوم شهید سلیمی کیا
(۱۱بهمن ماه ساعت ۶صبح)
 .5مراسم تجلیل از قهرمان ورزشی اسکیت در فرهنگسرای کوثر
(۱۱بهمن ماه ساعت )۱۵:۳۰
 .6گلباران و عطر افشانی گلزار شهدای کرمان توسط جامعه ورزش و
جوانان(۱۲بهمن ماه ساعت ۷صبح)
 .7کوهپیمایی عمومی مسجد صاحب الزمان (۱۲بهمن ساعت۷صبح)
 .8پیاده روی خانوادگی از گلزار شهدا تا پارک پردیسان قائم (۱۲بهمن
ساعت ۷:۳۰صبح)
 .9مراسم جامعه ورزش و جوانان کرمان در پارک پردیسان قائم
(۱۲بهمن ساعت )۸:۳۰
 .10مانور دوچرخه سوران و اسکیت کاران از فرودگاه تا مصلی
(۱۲بهمن ساعت)۹:۳۳
 .11افتتاح جاده سالمت از شهرک بانک صادرات بلوار جمهوری تا بلوار
رضوان (۱۳بهمن ساعت ۹صبح )
 .12راه اندازی موکب و ایستگاه های ورزش و سالمت در مسیر جاده
سالمت (۱۳بهمن تا ۲۱بهمن)
 .13جشن چله انقالب ویژه جوانان فرهنگ سرای کوثر (۱۴بهمن
ساعت )۱۶
 .14فستیوال ورزش های رزمی در سالن استانداری (۱۵بهمن
ساعت)۱۵:۳۰
 .15برنامه ورزش زورخانه ای در زورخانه بین المللی شهید لنگری زاده
 .16سمینار آموزشی ویژه جامعه ورزش و جوانان استان کرمان در
فرهنگ سرای کوثر (۱۷بهمن ماه ساعت۱۰صبح)
 .17جشنواره بازی های بومی محلی در روستای شرف آباد (۲۲بهمن
ساعت )۱۵
۴۰ .18عنوان و بیش از  ۶٥۰برنامه در سطح استان
 .19برگزاری دوره اموزشی ویژه مدیران و کارشناسان روابط عمومی
منطقه چهار کشور در کرمان
 .20دیدار با خانواده شهدای ورزشکار
 .21سمینار آموزشی ویژه جامعه ورزش و جوانان
 .22برپایی جشن انقالب با عنوان چله انقالب
 .23برگزاری جشنواره استانی فراغت بانوان با ورزش

 .1برپایی مراسم ازدواج چهل کارگر به مناسبت چله انقالب
 .2کمک در تهیه چهل جهیزیه ایرانی برای چهل نو عروس و داماد
 .3برگزاری تریبون آزاد در کارخانجات و واحدهای تولیدی
 .4برگزاری همایش تجلیل از  40فرزند شاخص جامعه کارگری
 .5برگزاری همایش تجلیل از  40کارگر و تعاون گر برتر
 .6برگزاری یادواره شهدای کارگر
 .7شناسایی ،معرفی و تجلیل از پاسداران و رزمندگان شاغل و بازنشسته
 .8برگزاری اردوی جهادی در مناطق محروم
 .9هماهنگی به منظور افتتاح طرح ها در دهه فجر
 .10طراحی و تدوین  40تابلو در شهر و مراکز شهرستان ها شامل
دستاوردهای انقالب
 .11تهیه کتاب تاریخ کار در عصر جمهوری اسالمی ایران بر اساس
مستندات
 .12توزیع سبد حمایتی کاال ویژه کارگران
 .13تقویت سطح کیفی و کمی برنامه نواخت زنگ کارخانجات
 .14راه اندازی اتوبوس مطالبه گری
 .15غبارروبی وعطر افشانی قبور مطهر شهدا
 .16برگزاری مسابقه مقاله نویسی بین 50هزار دانش آموز در سطح
مدارس
 .17برگزاری رالی خانوادگی ویژه جامعه کار و تولید استان
 .18به صدا در آمدن زنگ انقالب در واحدهای کارگری
 .19دیدار با خانواده معظم شهدای کارگر در سراسر استان
 .20برگزاری نمایشگاه دست آوردهای انقالب اسالمی
 .21عیادت از بیماران در بیمارستان ها
 .22برگزاری جشن تکلیف فرزندان واحدهای کارگری
 .23مسابقات رزمی قهرمانی کارگران استان
 .24ورزش صبحگاهی در سراسر استان با حضور جامعه کارگری
 .25مسابقه جام فوتسال دهه فجر با حضور واحدهای کارگری
 .26برگزاری مسابقات شطرنج و والیبال قهرمانی کارگران استان
 .27برگزاری مسابقه اطفا حریق و آتش نشانی
 .28برگزاری خدمات پزشکی رایگان توسط تعاونی های خدمات
پزشکی در مناطق محروم
 .29چاپ ویژه نامه و بروشور
 .30تولید کلیپ با موضوع نقش واحدهای کارگری و کارگران در
انقالب اسالمی
 .31برگزاری مسابقات دو ومیدانی قهرمانی کارگران استان
 .32برگزاری تورهای ترویجی برای بازدید و آشنایی با توانمندی های
تعاونی های سطح استان
 .33برگزاری جشنواره های فرهنگی و ورزشی
 .34برگزاری همایش های بزرگ پیاده روی و ورزش صبحگاهی
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 .29چکاب سالمت بانوان ( تراکم استخوان ،قند ،فشار خون )
 .30چکاپ بانوان در محل مصلی
 .31دایره المعارف زنان استان (آغاز تدوین کتاب زنان ماندگار از ابتدای
انقالب)
 .32دوره آموزشی بیماریهای واگیردار و غیر واگیردار و یژه سه منطقه
حاشیه شهر چادر سالمت
 .33دوره آموزشی بیماریهای واگیردار و غیر واگیردار و یژه سه منطقه
حاشیه شهر
 .34دیدار با بانوان جانباز انقالب و خانواده های زنان شهیده
 .35دیدار با خانواده شهداء
 .36دیدار با خانواده های تحت پوشش کمیته امداد
 .37راه اندازی خانه مهارت و یژه زنان روستایی در روستاهای خانوک،
محی آباد ،ده زیار
 .38سخنرانی مدیر کل امور بانوان قبل از خطبه های نماز جمعه
 .39کارگاه آموزشی مهارت های تربیت دینی فرزندان
 .40کارگاه آموزشی توسعه کسب و کار ویژه آموزشگاه آزاد
 .41کارگاه تکنیک های مدیریتی باشگاه داری
 .42گردهمایی بزرگ زنان با عنوان نقش زنان در پیروزی و تداوم
انقالب اسالمی
 .43مصاحبه با مدیر کل امور بانوان در خصوص نقش زنان در پیروزی
انقالب ( رادیو و تلویزیون)
 .44نامگذاری خیابان های شهر به نام زنان شهیده
 .45نمایشگاه عملکرد دفتر بانوان و خانواده از سال  93تا کنون ( بنر
و پوستر )
 .46مراسم اصالح الگوی مصرف ویژه زنان حاشیه شهر
 .47مراسم جایگاه زنان در مشارکت های سیاسی  ،اجتماعی پس از
انقالب ویژه زنان دهیار و عضو شورای شهر و روستا
 .48مراسم سفیران فرهنگی ویژه مشاورین مدارس دختران
 .49مراسم منزلت زن مسلمان با رویکرد تحکیم بنیان خانواده
 .50مراسم نقش زنان در اقتصاد مقاومتی و اصالح الگوی مصرف
 .51همکاری در برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقالب

 .24برگزاری مسابقه کتابخوانی (ویژه کارکنان -جوانان-ورزشکاران)
 .25برگزاری مسابقات قرآنی با محوریت سوره مبارکه فجر
 .26برگزاری کارگاه آموزشی ویژه سازمان های مردم نهاد
 .27برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت ویژه کارمندان اداره کل
 .28برگزاری فستیوال هیئت انجمن های ورزشی

* کارگروه زنان و خانواده

 .1اجرای برنامه ویژه برپایی ایستگاه پلیس واجرای برنامه های شاد
و متنوع برای کودکان با حضور همیاران پلیس،اساتید و کارشناسان
راهنمایی و رانندگی
 .2آغاز طرح آموزش و مشاوره مربیان ( در سراسر استان )
 .3افتتاح  13طرح اشتغالزایی در حوزه بانوان در دهه فجر در استان
 .4افتتاح بازارچه ویژه زنان
 .5افتتاح خانه مهارت در اهلل آباد
 .6افتتاح طرح های صندوق کار آفرینی امید
 .7افتتاح مرکز رشد و شتابدهی کسب و کار بانوان با رویکرد اشتغال
های دانش بنیان
 .8افتتاحیه مسابقات ورزشی بانوان
 .9اهداء گل به مسافران اولین پرواز در روز  12بهمن
 .10بازدید از بخش سرطان اطفال بیمارستان افضلی پور
 .11بازدید از مرکز نگهداری کودکان کار و خیابانی
 .12برپایی نمایشگاه نقش زنان در پیروزی انقالب
 .13برگزاری تربیون آزاد در خصوص انقالب از منظر جوانان
 .14برگزاری جشن دهه فجر ویژه مدد جویان بند نسوان ( تحکیم
بنیان خانواده )
 .15برگزاری دوره آموزشی توانمند سازی بانوان و تربیت نسل نو
 .16برگزاری دوره آموزشی سالمت و تغذیه
 .17برگزاری سمینار مدیریت استرس
 .18برگزاری نمایشگاه عکس دستاوردهای زنان
 .19برگزاری همایش توانمندی های زنان با رویکرد خانواده و فضای
مجازی در سه روستا لنگر ماهان ،درب بهشت ،رحیم آباد چترود
 .20برگزاری همایش سواد رسانه
 .21تجلیل از  92زن رزمنده استان
 .22تجلیل از خیرین و جشن آزادی بانوی زندانی
 .23جشن و یژه سالمندان و بازدید از خانه سالمندان
 .24جشنواره خوراکی های محلی و بومی و شیرینی محلی استان
 .25جشنواره تغذیه سالم ویژه سالمندان
 .26جشنواره غذاهای سنتی جهت حمایت از زنان زندانی جرائم غیر
عمد به مدت  4روز
 .27جشنواره و نمایشگاه لباس ایرانی و اسالمی به مدت  3روز
 .28چکاپ بانوان در مسیر راهپیمایی

* کارگروه بهداشت ،درمان و سالمت

 .1پاسخگویی رؤسای محترم بیمارستان ها به مراجعین
 .2تجدید بیعت با امام و شهدا و غبارروبی مزار شهدا
 .3عیادت از بیماران بستری در بیمارستان ها
 .4بازدید از خانه سالمندان
 .5دیدار با خانواده شهدای عرصه بهداشت و درمان
 .6تشریح برنامه های چهل ساله حوزه بهداشت و درمان دانشگاه از
صدا و سیما
 .7برپایی نمایشگاه پوستر پیروزی انقالب اسالمی
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* کارگروه اصناف و بازاریان

 .6برنامه کوهپیمایی ویژه کارکنان
 .7برگزاری برنامه ورزشی
 .8تقدیر از فعالین و نخبه گان روستایی و عشایری
 .9اعزام راویان دفاع مقدس به روستاها و مناطق عشایری
 .10اعزام دامپزشک جهت ارائه خدمات رایگان به روستائیان

 .1برگزاری ویژه برنامه دهه فجر ویژه اصناف و بازاریان
 .2برگزاری مراسم غبارروبی قبور مطهر شهدا
 .3دیدار از خانواده معظم شهدای اصناف
 .4آذین بندی و نصب پرچم بر سردر واحدهای صنفی
 .5برگزاری همایش تبیین نقش اصناف در شکل گیری و تداوم انقالب
اسالمی

* کارگروه فرهنگی و هنری

 .1معرفی  40نویسنده در  40سال اخیر همراه با همایش و نشستی
در این خصوص
 .2پاسداشت  40سالگی انقالب در ظرفیت های تبلیغاتی و رسانه ای
(بیلبورد ،طراحی پوستر،تبلیغات شهری)
 40 .3برنامه قرآنی و نشست روستایی ،همراه با کرسی تالوت و کارگاه
آموزشی
 .4اختصاص غرفه انقالب اسالمی در نمایشگاه بزرگ کتاب
 .5حمایت از چاپ کتب با موضوع انقالب اسالمی و دفاع مقدس
 .6حمایت از ساخت تعدادی فیلم مستند و داستانی کوتاه از سوی
انجمن سینمای جوان
 .7نمایش همزمان فیلم های جشنواره بین المللی فیلم فجر در کرمان
 .8تدوین و رونمایی از سند توسعه فعالیت های قرآنی استان
 .9نمایش فیلم های مرتبط با انقالب اسالمی همزمان با دهه فجر در
سینما هنر و تجربه
 .10برپایی نمایشگاه آثار هنری مرتبط با انقالب اسالمی در شهرستان
های استان
 .11جشنواره مقاالت و پژوهش ها
 .12جشنواره تالوت
 .13عضویت نیم بها در کتابخانه تخصصی هنر
 .14بازدید نیم بها از موزه صنعتی
 .15جلسات پخش و نقد فیلم
 .16برگزاری نمایشگاه قرآن ،کتب دفاع مقدس و کتاب های مرتبط با
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب  27بهمن تا  3اسفند

* کارگروه فرهنگیان و دانش آموزی

 .1بازدید از نمایشگاه دفاعی و اجرای پرده خوانی
 .2بازدید از کارخانجات در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی
ایرانی
 .3فضاسازی و آذین بندی ادارات و مدارس استان
 .4دعوت از چهره های انقالبی جهت بازخوانی خاطرات انقالب
 .5پخش سرود های حماسی و انقالبی
 .6برگزاری همه جلسات ادارات و واحدهای مختلف
 .7برگزاری یادواره شهداء انقالب اسالمی در شهرستان ها و مناطق
 .8تجلیل تعدادی از جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس
 .9ارسال پیامک با موضوع انقالب
 .10دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان
 .11زیارت قبور مطهر شهداء و عطر فشانی قبور مطهرشان
 .12برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی
 .13بازسازی شعار انقالبی و برگزاری نمایشگاه
 .14پخش فیلم با موضوع انقالب اسالمی و دفاع مقدس در مدارس

* کارگروه فضای مجازی و شبکه هاي اجتماعي

 .1نمایشگاه های دانش آموزی مدرسه انقالبی
 .2ویژه برنامه نمایش خیابانی آن 23نفر
 .3برگزاری تریبون آزاد در مسیر راهپیمایی با موضوع چرا انقالب
کردیم؟
 .4تولید سرود به مناسبت چهلمین سالگرد پیروی انقالب اسالمی
 .5تولید مجموعه نمایشگاهی چی بودیم؟ چی شدیم؟
 .6تولید نما آوا و کلیپ های کوتاه انقالبی

* کارگروه مساجد

 .1برگزاری شب خاطره انقالب
 .2برگزاری کرسی های تالوت در مساجد
 .3برگزاری نشست های بصیرتی
 .4برگزاری نمایشگاه کتاب انقالب
 .5دیدار با  40خانواده معظم شهدا به مناسبت چله انقالب
 .6غبارروبی و تزئین مساجد در آستانه برگزاری جشن های انقالب
 .7ارائه تشکیل ستادهای مردمی مسجد و محله
 .8گردهمایی اعضای ستادهای مردمی مسجد و محله

* کارگروه روستایی و عشایری

 .1برگزاری مراسم غبارروبی و حضور در گلزار شهدا
 .2برگزاری نمایشگاه عکس
 .3برگزاری مراسم تجلیل از چهره های قرآنی
 .4توزیع رایگان هزار نهال
 .5برگزاری مسابقه نقاشی امیدهای فجر
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 .10نمایش فیلم ویژه دانشآموزان مدارس همه روزه
 .11اجرای سرود توسط اعضای کانون پرورش فکری
 .12برپایی ایستگاه نقاشی با عنوان کودکان انقالبی
 .13برپایی نمایشگاه دست سازه های کودکان و نوجوانان
 .14ویژه برنامه گرامیداشت پیروزی انقالب
 .15مسابقه کتاب خوانی الکترونیک ویژه کودکان و نوجوانان
 .16ویژه برنامه گرامی داشت پیروزی انقالب ویژه کوکان و نوجوانان
 .17دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران
 .18جشنواره پویانمایی  11تا  17اسفند ماه
 .19تریلی سیار تئاتر در کرمان از  12تا  22اسفند ماه

 .9ابالغ غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا
 .10برنامه ریزی در خصوص حضور منسجم اعضای کانون ها در نماز
جمعه
 .11صدور بیانیه به مناسبت پیروزی انقالب
 .12قرائت سوره فجر و تفسیر این سوره توسط امام جماعت مساجد
 .13برگزاری ختم قرآن و اهدای ثواب آن به روح بنیانگذار انقالب
اسالمی و شهدای انقالب
 .14برگزاری نمایشگاه های مختلف انقالب ،جنگ نرم ،حجاب و ...
 .15چاپ ویژه نامه و بروشور
 .16دیدار و تجلیل از خانواده شهدا
 .17استفاده از ظرفیت خبرگزاری شبستان در انعکاس برنامه های
دهه فجر
 .18تکثیر و توزیع نرم افزار مطلع فجر با محتوای کلیپ ها و سرودهای
انقالبی
 .19برگزاری یادواره شهدا
 .20تبلیغات محیطی در بقاع متبرکه
 .21اجرایی آیین غبارروبی بقاع متبرکه و گلزار شهدا
 .22برپایی نمایشگاه کتاب ،عکس ،و محصوالت فرهنگی
 .23طرح هر مسجد یک قاضی
 .24برپایی برنامه چهل شب چهل مسجد در مساجد شهر کرمان
 .25برگزاری نمایشگاه کرمان در انقالب در مساجد شهر کرمان

* کارگروه بسیج و نیروهای مسلح

 .1رژه موتوری نیروهای مسلح
 .2تمهیدات ترافیکی پلیس راهور برای اجرای برنامه های دهه فجر
 .3دیدار و تجلیل از خانوده معظم شهدا
 .4نصب بنر تبلیغاتی در مسیر راهپیمایی
 .5پوشش مسائل امنیتی و انتظامی
 .6برگزاری مسابقات ورزشی

الف) سپاه ثاراهلل استان کرمان (کارگروه بسیج)

 .1فضا سازی به مناسبت دهه فجر
 .2ارسال پیامک به مناسبت دهه فجر
 .3سخنرانی انقالبی به مناسبت دهه فجر
 .4غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا و قرائت زیارت عاشورا
 .5شرکت در نماز جمعه
 .6شرکت در راهپیمائی  22بهمن
 .7حضور مربی در حلقه های تربیتی با موضوع فجر انقالب
 .8قرائت حدیث کساء
 .9رونمائی از پرچم جمهوری اسالمی
 .10کوهپیمایی عمومی
 .11دیدار با خانواده شهداء
 .12برگزاری نمایشگاه هنر های دستی
 .13برگزاری مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی
 .14برگزاری یادواره شهداء کارگری
 .15غبارروبی از گلزار شهداء

* کارگروه کودک و نوجوان

 .1نشست کودکان و نوجوانان با دکتر یوسفزاده (نقد و بررسی کتاب
اردوگاه اطفال)
 .2اجرای سرود اعضای کانون در مراسم  12بهمن
 .3ویژه برنامه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب (اجرای نمایش
عروسکی ،قصهگویی و مسابقه)
 .4نمایش فیلم
 .5برگزاری جشنواره قصهگویی «راز ستارهها» ( با موضوع شهدای
انقالب و جنگ تحمیلی ،ایثار ،استکبارستیزی ،شجاعت و 27)...و28و
 29بهمن ماه
 .6برپایی اردوی های جهادی فرهنگی هنری همراه با اجرای نمایش
عروسکی در ایام دهه فجر در مدارس منتخب حاشیه شهر
 .7ویژه برنامههای گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب در
تمامی مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری
 .8ساخت  30دستسازه با موضوع ( شهید ،شهادت ،ایثار ،فداکاری،
انقالب و  )...از  10بهمن در  30مرکز استان
 .9نمایشگاه دستسازه با موضوع ( شهید ،شهادت ،ایثار ،فداکاری،
انقالب و  27 )...بهمن ماه مصالی کرمان

ب) فرماندهی انتظامی استان کرمان

 .1تشکیل کمیته های هماهنگی و همکاری و تعامل با نهادهای
فرهنگی کشور
 .2تبلیغات محیطی سالروز دهه فجرانقالب اسالمی
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 .14برگزاری مراسم ختم قرآن کریم
 .15برگزاری مراسم دعای کمیل

 .3دعوت از خطباء  ،وعاظ ،شخصیت های مذهبی و انقالبی و تشریح
انقالب اسالمی
 .4انجام اقدامات فرهنگی و تبلیغی و برگزاری مراسم غبار روبی و
عطرفشانی مزار شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس
 .5برگزاری نمایشگاه انقالب اسالمی با موضوع شاخص های انقالبی
گری
 .6تکریم خانواده ها و برگزاری مراسم ویژه انقالب با حضور خانواده ها
و کارکنان
 .7بازدید از خانواده های معزز شهدا و جانبازان در طول دهه مبارک
فجر
 .8شرکت در نمازجمعه
 .9برگزاری مسابقه فرهنگی کتابخوانی با عنوان من انقالبی ام پیرامون
شاخص های انقالبی گری

ب) دانشگاه فرهنگیان

 .1اجرای برنامه کوهپیمایی ویژه دانشجویان و اساتید
 .2برگزاری مراسم ویژه دهه فجر
 .3برگزاری مسابقه کتابخوانی
 .4دیدار با خانواد شهداء تربیت معلم
 .5بازدید از موزه دفاع مقدس
 .6دعوت از مبارزین انقالب
 .7گلباران و قرائت فاتحه قبور شهدا
 .8اعزام دانشجویان به اردوی زیارتی مشهد

ج) دانشگاه علمی کاربردی

ج) قرارگاه منطقه اي جنوبشرق ارتش

 .1برپایی ایستگاه فرهنگی (نمایشگاه پوستر)
 .2نصب بنر تبلیغاتی
 .3غبارروبی وگلباران گلزار شهداء
 .4برگزاری مسابقات ورزشی
 .5مناظره دانشجویی
 .6بازدید از خانواده شهدای دانشجو

 .1حضور پرسنل در مراسم نماز جمعه
 .2صبحگاه نظامی به مناسبت دهه فجر
 .3برگزاری مسابقات ورزشی جام فجر
 .4برگزاری جلسات بصیرتی ویژه کارکنان پایور و وظیفه
 .5برگزاری جلسات بصیرتی ویژه خانواده کارکنان
 .6برگزاری محفل انس با قرآن
 .7برگزاری مسابقه مقاله نویسی یاد امام(ره)

د) دانشکده فنی چمران

 .1گلباران و غبارروبی گلزار شهدای گمنام دانشکده
 .2دیدار با خانواده معظم شهداء
 .3برگزاری مسابقات والیبال و فوتسال بین همکاران
 .4برگزاری مسابقه اتومبیل رانی بین همکاران
 .5برگزاری مسابقه قرآن و نهج البالغه بین همکاران
 .6کویرنوردی کلوت های شهداد با حضور اساتید و کارکنان

* کارگروه دانشجویی و دانشگاهيان
الف) دانشگاه آزاد اسالمی

 .1برگزاری کارگاه دانش افزایی اساتید قرآنی
 .2برگزاری کارگاه آموزشی دستاوردهای انقالب اسالمی
 .3طراحی و چاپ پوستر و دیگر محصوالت رسانه ای
 .4برگزاری جلسات هم اندیشی ویژه اساتید
 .5دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان
 .6چاپ و توزیع نشریه نما ویژه دهه فجر
 .7تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی در قالب تولیدات رسانه و فضای
مجازی
 .8ساخت و تولید کلیپ دستاوردهای  40ساله دانشگاه
 .9اهدای کتاب  40سال با انقالب همراه با مسابقه
 .10فضاسازی دانشگاه مزین به پرچم های اهلبیت و جمهوری اسالمی
 .11برپایی ایستگاه صلواتی
 .12برگزاری مراسم غبار روبی قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه
 .13برگزاری جلسه ساعت فرهنگی اساتید با موضوع ویژگی های
انقالبی گری

هـ) دانشگاه شهید باهنر

 .1برپایی نمایشگاه عکس انقالب اسالمی
 .2برگزاری مراسم مهمانی الله ها
 .3گردهمایی اساتید بسیجی با محوریت انقالب اسالمی
 .4برگزاری اردوی دانشجویان شاهد و ایثارگر

و) دانشگاه علوم پزشکی

 .1عیادت از بیماران توسط مسئوالن در ایام اهلل دهه فجر
 .2تولید مستند دستاوردهای 40ساله انقالب اسالمی در حوزه سالمت
 .3برگزاری مسابقه جام شهدا
 .4پیاده روی عمومی ویژه همکاران دانشگاه
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* کارگروه مسابقات

 .5ویزیت رایگان بیماران
 .6خدمات رایگان پزشکی در مناطق محروم
 .7ایجاد نمایشگاه مجازی دستاوردهای  40ساله دانشگاه علوم پزشکی
کرمان
 .8افتتاح طرح های بهداشتی و درمانی
 .9دیدار با سالمندان
 .10برگزاری همایش تغذیه در سالمت
 .11دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان

 .1اجرای طرح «چهل کتاب « :چهل روستا» بمناسبت چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
 .2برگزاری مراسم سخنرانی با عنوان «حکایت انقالب :مروری بر وقایع
انقالب اسالمی ایران» در کتابخانه عمومی عالمه امینی
 .3برگزاری مسابقه کتابخوانی ازکتاب وصیت نامه سیاسی-الهی
حضرت امام خمینی (ره) در کتابخانه های عمومی
 .4معرفی کتب انقالب به دانش اموزان با اجرای طرح «کتابخانه سیار»
توسط کتابداران کتابخانه های عمومی
 .5برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب « آن سوی آفتاب» در کتابخانه
های عمومی
 .6اجرای نمایش عروسکی در بخش کودک کتابخانه های عمومی
 .7آموزش ساخت بادبادک با طرح انقالبی در برنامه های آموزش تهیه
کاردستی در بخش کودک کتابخانه های عمومی
 .8ساخت درخت دانش در کتابخانه به منظور بازنمایی کتب انقالب
درکتابخانه های عمومی
 .9تهیه بروشور از زندگینامه شهدای انقالب شهرستان بافت و توزیع در
بین اعضای کتابخانه های عمومی
 .10برگزاری جلسه مشاعره با محوریت دیوان امام خمینی(ره) در
کتابخانه های عمومی
 .11برنامه های آموزش تهیه کاردستی وساخت کاله با برچسب تبریک
دهه فجر و اهدا به کودکان عضو بخش کودک کتابخانه های عمومی
 .12برگزاری نمایشگاه شعارها و سرودهای انقالبی در کتابخانه عمومی
مرعشی نجفی
 .13برپایی نمایشگاه کاردستی های تهیه شده توسط اعضاء کتابخانه
عمومی مرعشی نجفی به مناسبت دهه فجر
 .14برگزاری مسابقه خالصه نویسی کتب با موضوع انقالب در کتابخانه
های عمومی
 .15اجرای نمایش خالق باحضور نونهاالن پیش دبستانی باموضوع
پیروزی انقالب در کتابخانه های عمومی
 .16برگزاری نشست تخصصی با موضوع انقالب اسالمی با حضور
روسای ادارات شهرستان زرند
 .17نواختن زنگ انقالب در کتابخانه های عمومی و اجرای ویژه برنامه
فرهنگی با عنوان «چهل سال سرافرازی واقتدار»
 .18برگزاری مسابقه روزنامه دیواری با موضوع انقالب اسالمی در
کتابخانه های عمومی
 .19معرفی کتاب با موضوع انقالب اسالمی و سیره امام خمینی (ره)
توسط کتابداران در مدارس
 .20برگزاری نشست بصیرتی با حضور اعضا بسیجی در کتابخانه های
عمومی

ز) دانشکده حضرت فاطمه(س)

 .1برگزاری همایش جدید الورودها
 .2برگزاری مسابقه کتابخوانی و احکام
 .3برگزاری همایش
 .4تریبون آزاد ویژه دانشجویان
 .5برگزاری نمایشگاه کامپیوتر در دانشکده
 .6برپایی مسابقه عکاسی از جشن انقالب
 .7تجلیل از خانواده های همکاران شاهد و ایثارگر
 .8برگزاری محافل انس با قرآن در دانشکده

ح) دانشگاه پیام نور

 .1دیدار با خانواده محترم شهداء
 .2نواختن زنگ انقالب
 .3برپایی نمایشگاه و فضاسازی محوطه دانشگاه
 .4برگزاری مسابقات ورزشی
 .5تریبون آزاد ویژه دانشجویان
 .6غبارروبی قبور شهداء
 .7فضاسازی و دکوربندی محوطه دانشگاه با روزهای انقالب
 .8برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع آیا من انقالبی ام
 .9برگزاری تریبون آزاد ویژه دانشجویان
 .10تجدید میثاق با آرمان های شهداء
 .11شرکت در راهپیمایی  22بهمن

ط) جهاد دانشگاهی

 .1برگزاری نشست تخصصی انقالب اسالمی
 .2برگزاری مسابقه مقاله نویسی با موضوع انقالب اسالمی
 .3برگزاری مسابقه عکس
 .4اهدای کتاب در بین اساتید و دانشجویان
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عمومی شهید باهنر با استعالم از اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفاع مقدس
 .41برگزاری گفتمان بررسی جایگاه انقالب اسالمی درجهان معاصر در
کتابخانه عمومی شهید مفتح
 .42برگزاری نشست هم اندیشی با موضوع « ارزشهای انقالب» ویژه
جوانان عضو کتابخانه عمومی شهداء
 .43آموزش ساخت کاردستی ویژه نوجوانان عضو کتابخانه های عمومی
 .44آموزش ساخت کاردستی خالقانه (کبوتر آزادی) به مناسبت دهه
فجر در برنامه های آموزش تهیه کاردستی در بخش کودک کتابخانه
های عمومی
 .45برگزاری مسابقه دوچرخه سواری و دومیدانی ویژه اعضای کتابخانه
های عمومی
 .46برگزاری کالس آموزشی با موضوع «آشنایی با اندیشه های امام
خمینی(ره)» ویژه نوجوانان عضو کتابخانه های عمومی
 .47برگزاری مسابقه با موضوع « جذاب ترین عکس از راهپیمایی روز
 22بهمن»
 .48برگزاري مسابقه كتابخواني از کتاب «زندگی به سبک روح اهلل(ره)»
در کتابخانه عمومی عالمه مجلسی

 .21برگزاری کالس آموزش کاردستی ویژه کودکان در کتابخانه
های عمومی
 .22برگزاری جلسه قرآن و جمع خوانی از کتاب مذهبی با عنوان»
حضرت فاطمه زهرا(س)» با حضور بانوان
 .23اجرای بازی های بومی محلی با حضور اعضاء کتابخانه عمومی
ن والقلم در محل کتابخانه
 .24برگزاری مسابقه رنگ آمیزی با موضوع انقالب اسالمی در
کتابخانه های عمومی
 .25تجلیل از  40عضو برتر کتابخانه مرکزی به همراه اهدا 40
کتاب بمناسبت چهلمین سالگرد شکوهمند انقالب اسالمی
 .26آموزش ساخت پرچم ایران به مناسبت ایام اهلل مبارک دهه
فجر در برنامه های آموزش تهیه کاردستی در بخش کودک
کتابخانه های عمومی
 .27برگزاری جلسه ختم صلوات هدیه به شهدای انقالب بمنظور
زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای انقالب
 .28برگزاری نشست حلقه های دوازده گانه کتابخوانی به مناسبت
ورود امام خمینی (ره) به ایران در کتابخانه های عمومی
 .29بازگویی خاطرات شهیدان توسط مادران شهداء در ویژه برنامه
پیروزی انقالب در کتابخانه های عمومی
 .30برگزاری برنامه کوهپیمایی اعضاء کتابخانه عمومی شهید
بهشتی با عنوان «هر کوله یک کتاب»
 .31برگزاری نشست کتابخوان تخصصی با موضوع انقالب از کتب
مربوط به انقالب اسالمی
 .32برگزاری جلسه نقد و بررسی کتاب « لحظه های انقالب» در
کتابخانه های عمومی
 .33برگزاری نشست نشریه خوانی ویژه اعضا بخش کودک کتابخانه
عمومی مرحوم حسن ایرانمنش
 .34برگزاری نشست کتابخوانی ویژه زنان خانه دار در کتابخانه
عمومی مرحوم حسن ایرانمنش
 .35برگزاری مسابقه انشاء نویسی با موضوع «امام آمد» در
کتابخانه های عمومی
 .36برگزاری جلسه تفسیر و مفاهیم قرآن کریم در کتابخانه
عمومی مروه
 .37برگزاری مسابقه تهیه کتاب (کتاب دست ساز) با موضوع
انقالب در کتابخانه عمومی شهید بهشتی
 .38خوانش کتاب با محوریت انقالب در بخش کودک کتابخانه
عمومی شهید بهشتی
 .39برگزاری برنامه رونمايي كتاب از سری کتب منتشر شده
توسط انتشارات گرا در كتابخانه عمومی شهید باهنر
 .40پذیرش عضويت افتخاري 10نفر از مبارزين انقالب در كتابخانه

* کارگروه نهادها و سازمانها

 .1انتشار پیام مشترک نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه و
استاندار کرمان به مناسبت  12بهمن
 .2انتشار پیام مشترک نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه و
استاندار کرمان به مناسبت 22بهمن جهت شرکت در راهپیمائی
 .3دعوت از کلیه دستگاه های اجرائی جهت حضور در مراسم  12بهمن
سالروز ورود تاریخ امام ره به میهن به صورت پیامکی و دعوتنامه
 .4تزئین سردرب استانداری و واحدهای تابعه با نصب طلق و بنر
 .5مکاتبه با روابط عمومی دستگاه های اجرائی و فرمانداری ها جهت
هرچه با شکوه برگزار کردن ایام اهلل دهه فجر
 .6پیگیری پروژه های قابل کلنگ زنی و افتتاح آن ها از سوی استاندار
محترم و معاونین
 .7سفرهای استانی استاندار  ،معاونین و مدیران ستادی جهت افتتاح
پروژه ها
 .8پیگیری و ارائه گزارش عملکرد دولت از سوی استاندار  ،معاونین
ومدیران ستگاه های اجرائی استان
 .9هماهنگی نشست های خبری استاندار ،معاونین و مدیران دستگاه
های اجرائی
 .10هماهنگی حضور استاندارو معاونین در برنامه گفتگوی ویژه خبری
 .11برگزاری نمایشگاه عکس از پروژه های قابل افتتاح در درب ورودی
استانداری
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 .6کلنگ زنی طرح کاشت گل محمدی مسجد ابوالفضل(ع)
 .7برپایی ایستگاه صلواتی
 .8برپایی خیمه انقالب

 .12پخش شیرینی و برگزاری مسابقه بین کارکنان استانداری،اهدای
هدیه به قید قرعه به مناسبت ایام اهلل دهه فجر
 .13دعوت از کلیه دستگاه های اجرائی جهت حضور در راهپیمائی
22بهمن سالروز پیروزی انقالب اسالمی به صورتی پیامکی و دعوتنامه
 .14آمادگی همگانی پاویون فرودگاه و انجام تشریفات از میهمان ویژه
مراسمات یوم اهلل دهه فجر در کرمان

اداره کل فرودگاه های استان کرمان

 .1برگزاری مراسم گرامی داشت سالروز ورود رهبر کبیر انقالب اسالمی
به کشور با استقبال از کلیه مسافرین اولین پرواز ورودی  12بهمن ماه
با گل و شیرینی و اهدای یک فقره بلیط رفت و برگشت مشهد مقدس
به اولین مسافر ورودی
 .2برگزاری اجالسیه امور بانوان شرکت فرودگاه های و ناوبری ایران
 .3غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا
 .4حضور در منزل شهید پرافتخار فرودگاه بین المللی کرمان شهید
مجید فردوسی
 .5بازدید از موزه دفاع مقدس
 .6کوهنوردی کارکنان به همراه خانواده
 .7پخش سرودهای انقالبی از سالن

جمعیت هالل احمر استان کرمان

 .1برگزاری  40دوره آموزش امداد و کمک های اولیه به صورت
همزمان در سطح استان ( دهه مبارک فجر )  12بهمن لغایت 22
بهمن در کلیه شعب هالل احمر استان
 .2اعزام کاروان های سالمت به مناطق محروم
 .3نشست خبری با اصحاب رسانه و جراید و ارائه گزارش عملکرد
جمعیت هالل احمر ( 27آذر ماه برگزار شد که عالوه بر خبرگزاری ها
و مطبوعات صدا و سیما هم حضور داشت و مصاحبه تلویزیونی انجام
و پخش شد)
 .4افتتاح  5پروژه عمرانی در سطح استان در چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی توسط رئیس جمعیت هالل احمر
 .5برپایی نمایشگاه تجهیزات امدادی (همزمان با دهه فجر و با همکاری
و شرکت سایر سازمان ها و ادارات)
 .6تقدیر و تجلیل از خانواده معزز و معظم شهدا
 .7برگزاری مانور بزرگ امداد و نجات با همکاری سایر دستگاه های
عضو ستاد بحران
 .8برگزاری جشن انقالب 97/11/18
 .9برگزاری مسابقه کتابخوانی (چرا انقالب کردیم) تالیف محمد
رحمتی 97/11/13

اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان

 .1آذین بندی و فضاسازی محیطی اداره کل و شعب استان
 .2برگزاری مسابقات ورزشی ویژه بانوان
 .3دیدار با خانواده معظم شهدای تامین اجتماعی
 .4معرفی خدمات سازمان تامین اجتماعی و ایجاد میز خدمت

اداره اوقاف و امور خیریه

 .1برپایی خیمه معرفت معرفت با حضور روحانیون اعزامی از قم
 .2برگزاری مراسم بصیرتی شهادت حضرت زهرا(س)
 .3مراسم شهادت حضرت زهرا(س) با موضوع مدافعان حریم والیت و
انقالب اسالمی
 .4برگزاری مراسم شبی در محفل قرآن
 .5کنگ زنی شبستان امام رضا(ع) در امامزاده ابراهیم(ع)
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جدول زمانبندی برنامههـا و

فعالیت های ایام فجر چهلمیـن
سالگـردپیروزیانقالباسالمی
استــانکرمــان
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تاریخ :جمعه  1397/11/12عنوان روز :انقالب اسالمی؛  40سال مکتب فکری امام(رحمت اهلل علیه) ،نصرت الهی و والیتمداری
ردیف

عنوان

ساعت

مکان

مجری

01

مراسم  12بهمن سالروز ورود حضرت امام به میهن اسالمی

03

جشن بزرگ جامعه ورزشی و جوانان

09:30
صبح

مصالی امام علی (ع)

شورایهماهنگیتبلیغات
اسالمی

 8:30صبح

پارک پردیسان

کارگروه ورزش و جوانان

همایش کوهپیمایی عمومی در کرمان

 7صبح

کوههای مسجد صاحب الزمان عج

کارگروه ورزش و جوانان

05

همایش پیاده روی خانوادگی در کرمان

 8صبح

از گلزار شهدا تا پردیسان قائم

کارگروه ورزش و جوانان

06

افتتاحیه نمایشگاه انقالب اسالمی

مسجد صفا خیابان شهید اخالقی

کارگروه مساجد

07

ویژه برنامه شبی با شهدا (یادواره شهدای انقالب)

04

بعد از نماز

مغرب و عشا

بعد از نماز
مغرب و
عشا

مسجد جواداالئمه ع

کارگروه مساجد

08

رژه موتوری نیروهای مسلح استان کرمان

9

فرودگاه تا مصلی امام علی ع

کارگروه بسیج و نیروهای
مسلح

09

کارگاه سبک زندگی قرآنی

 9صبح

سالن اجتماعات اداره کل
تبلیغاتاسالمی

کارگروه قران و موسسه
قرآنی سائحون

10

محفل انس با قرآن کریم

بعد از نماز
مغرب

امام زاده محمد

کارگروه قران با همکاری
اوقاف

11

برپایی نمایشگاه شعارها و سرودهای انقالبی

 9صبح

کتابخانه عمومی مرعشی نجفی

کارگروه فرهنگی و هنری و
کارگروهمسابقات

12
13

نشست تخصصی با حضور نویسندگان پرفروش ترین رمان ها در
حوزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس

موزه دفاع مقدس

کارگروه کودک و نوجوان

مراسم اعزام  60نفر از خانواده معظم شهدا به مشهد مقدس

15

بنیادشهید

کارگروه ایثارگران

14

اجرای سرود  1000نفری دانش آموزی

9:30

مصالی امام علی(ع)

کارگروه مساجد و کارگروه
فرهنگیان و دانش آموزان

15

برگزاری مراسم روز انقالب اسالمی

15

امامزاده محمد(ع)

اداره اوقاف شهرستان کرمان

امامزاده محمد(ع)

اداره اوقاف شهرستان کرمان

عباسعلی(ع)کرمان

اداره اوقاف شهرستان کرمان

سینماشهرتماشا

کارگروه فرهنگی و هنری

بعد از نماز
مغرب

پارک مادر ،سالن بسطامی

کارگروه نهادها و سازمانها
(روابط عمومی استانداری)

21:45-21

استودیو 4

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

پخش سیما

صداوسیما

عصر ورزش (دستاوردها)

22:00

تولیدسیما

صداوسیما

بلندایافتخار

21:00

تولیدسیما

صداوسیما

پخش سیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

16

17
18

محفل انس با قرآن کریم با فعاالن انقالب اسالمی و حافظان

16:30

9

برپایی نمایشگاه عکس انقالب

نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر

19

ویژه برنامه جشن بزرگ انقالب

20

ویژه برنامه آغاز دهه ی فجر (چله افتخار)

20

مستندکارنامه(تطبیقی)

بعد از خبر
20

22

جستجو

15:00

23
24
25
26

سینماییویژه

23:15

ارمغان انقالب

11:00

20

27

موشن گرافیک (عزیزترین عزیزان)

28

نقطه عطف

17:1022:17

میان برنامه

تولیدسیما

روز شمار انقالب

میان برنامه

تولیدسیما

صداوسیما

بسته خبری چهل سالگی

20

معاونت خبر

صداوسیما

32

صدای انقالب

پخش رادیو

صداوسیما

16:15

34

سخنرانی

13:10

ایشوم

17:45

29
30
31

33
35
36

کرمان در گذر تاریخ

15:30

جمعهکرمانی

7:50

نمایش

22:30

21

تولیدسیما

صداوسیما
صداوسیما

پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو

صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما

تاریخ :شنبه 1397/11/13

عنوان روز :انقالب اسالمی؛  40سال مردم ساالری دینی ،استقالل و آزادی

ردیف

عنوان

ساعت

مکان

مجری

01

همایش تجلیل از بازنشستگان

7صبح

قرارگاه منطقه ای جنوبشرق
ارتش

کارگروه بسیج و نیروهای
مسلح

02

همایش فضای مجازی

 10صبح

سالن کنفرانس دانشکده
حضرت فاطمه(س)

کارگروه دانشگاه ها
(دانشکده حضرت
فاطمه(س) )

03

همایش تبیینی پیرامون انقالب اسالمی ،تربیت قرآنی ،تحکیم
خانواده و منزلت زن مسلمان

9

دانشگاه جامع علمی و
کاربردی

کارگروه دانشگاه ها
(دانشگاه جامع علمی و
کاربردی)

04

ویژه برنامه فجر فاطمی

بعد از نماز مغرب
و عشا

مسجد انصارالمهدی خ
شهاب

کارگروه مساجد

05

ویژه برنامه فجر فاطمی

بعد از نماز مغرب
و عشا

مسجد امام رضا(ع) بلوار
جمهوری اسالمی

کارگروه مساجد

06

گردهمایی بزرگ زنان با عنوان نقش زنان در پیروزی و تداوم
انقالب اسالمی

 9صبح

فرهنگسرایکوثر

کارگروه بانوان

07

برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع چهار دهه انقالب اسالمی

9صبح

دانشگاه پیام نور

کارگروه دانشگاه ها
(پیام نور)

08

برگزاری گفتمان بررسی جایگاه انقالب اسالمی درجهان معاصر

9صبح

09

کتابخانهعمومیشهید
مفتح

کارگروهمسابقات

ویژهبرنامه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب

 9صبح

مجتمع کانون پرورش فکری کارگروه کودکان و نوجوانان

10

اجرای ویژه برنامه«من یک انقالبی ام»

 9صبح

مدارس منتخب

کارگروه کودکان و نوجوانان

11

محفل فاطمی انس با قرآن و عترت همراه با کرسی تالوت

بعد از نماز مغرب
وعشا

مسجد امام سجاد(ع) اهلل آباد

کارگروه قرآن و کارگروه
مساجد

12

افتتاحیهمسیرتندرستی

 9صبح

شهرک بانک صادرات

کارگروه ورزش و جوانان

13

برگزاری مراسم پرده خوانی انقالب

سالن اجتماعات امام
حسین(ع) ناحیه 1

کارگروه فرهنگیان و
دانش آموزان

14

برپایی نمایشگاه 40ساله انقالب (مس باهنر و الستیک)

پارک مادر

کارگروه کارگری و
کارآفرینی

15

برگزاری مسابقات فوتسال قهرمانی

11صبح

16

سالن ورزشی شهدای
کارگر (تالش)

کارگروه کارگری و
کارآفرینی

مراسم تجلیل از فعاالن قرآنی با موضوعیت قرآن و انقالب اسالمی

17

برگزاری محفل انس با قرآن کریم

15:30

سالن اجتماعات ادراه

اداره اوقاف شهرستان کرمان

عباسعلی(ع)کرمان

اداره اوقاف شهرستان کرمان

18

نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر

سینماشهرتماشا

کارگروه فرهنگی و هنری

19

ویژه برنامه جشن بزرگ انقالب

بعد از نماز مغرب

پارک مادر ،سالن بسطامی

کارگروه نهادها و سازمانها
(روابط عمومی استانداری)

20

چله افتخار

20

کارنامه

21:00

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

16

16:00

22

22

نقطه عطف

میان برنامه

تولیدسیما

صداوسیما

23

روز شمار انقالب

میان برنامه

تولیدسیما

صداوسیما

24

پزشک شما

25

زندگی زیباست

9:00

تولیدسیما

صداوسیما

استودیو

صداوسیما

26

صبح بخیر کرمان

استودیو

صداوسیما

27

جنگ دهه ی فجر

تولیدسیما

صداوسیما

28

در شهر (آغاز دهه ی فجر

بعد از خبر20

تولیدسیما

صداوسیما

29

مدافعان حرم

30

کارنامه

11:00

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

31

گفتگوی ویژه

بعد از خبر 22

تولیدسیما

صداوسیما

32

سینمایی

33

موشن گرافیک (عزیزترین عزیزان

23:15

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

34

بسته خبری چهل سالگی

معاونت خبر

صداوسیما

35

بسته خبری چهل سالگی

معاونت خبر

صداوسیما

36

بسته خبری چهل سالگی

معاونت خبر

صداوسیما

37

کرمان سالم

پخش رادیو

صداوسیما

39

مفشو

38
40
41

42
43

21:00

16:00

17:10-22:17
16:45
20
22
6:30
8:35
20

اهل ابادی

17:30

خیابان جوانی

19:50

کسی خونه هست

10

نمایش

44
46

برگزاری نشست خبری مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی

47

7:00

میکروفنصبح

صدای انقالب

45

10:00

22:30
16:15

مستند

9:15
10:00

میزگرد منابع طبیعی

21:00

23

پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو

پخش رادیو
پخش رادیو

پخش رادیو

پخش رادیو
پخش رادیو

صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما

صداوسیما
صداوسیما

صداوسیما

صداوسیما
صداوسیما

خانهمطبوعات

صداوسیما

خانهمطبوعات

صداوسیما

تاریخ :یکشنبه  1397/11/14عنوان روز :انقالب اسالمی؛  40سال اعتماد به نفس ملی ،خودباوری و پیشرفت علمی
ردیف

عنوان

01

همایش بصیرتی با موضوع چهل سالگی انقالب اسالمی

03

برگزاری یادواره شهدای انقالب و تجلیل از خانواده آنها

02
04

ساعت

 7:30صبح

جشن بزرگ انقالب اسالمی

همایش تجلیل از نخبگان کانون های فرهنگی تبلیغی استان

مکان

مجری

هتل کوثر

کارگروه بسیج و نیروهای مسلح

سازمان جهاد کشاورزی

کارگروه روستایی و عشایری

کارگروه ایثارگران
سازمانتبلیغات

کارگروه قرآن

05

سمینار آموزشی ویژه جامعه ورزشی استان کرمان

10صبح

فرهنگسرایکوثر

کارگروه ورزش و جوانان

06

همایش چهل قلم همراه با تجلیل از نویسندگان متعهد و ارزشی

9صبح

سالن کانون پرورش
فکری

کارگروهمسابقات

07

ویژه برنامه فجر فاطمی

بعد از نماز
مغرب و عشا

مسجد امام محمد باقر(ع)
شهرک افضلی پور

کارگروه مساجد

08

ویژه برنامه فجر فاطمی

بعد از نماز
مغرب و عشا

مسجد امام حسن
مجتبی(ع)

کارگروه مساجد

09

همایش بصیرتی با موضوع چهل سالگی انقالب اسالمی

دانشگاه باهنر

کارگروه بسیج و نیروهای مسلح

برگزاری مسابقات فرهنگی (کتابخوانی ،شب شعر)

 8شب

ارتش

کارگروه بسیج و نیروهای مسلح

11

اجرای ویژه برنامه “من یک انقالبی ام”

 9تا  11صبح

مدارس منتخب
شهرستانکرمان

کارگروه کودکان و نوجوانان

12

ویژه برنامه جشن بزرگ انقالب

بعد از نماز
مغرب

پارک مادر ،سالن
بسطامی

کارگروه نهادها و سازمانها (روابط
عمومیاستانداری)

13

تجلیل از نویسندگان حوزه کودک

 9صبح

مجتمع کانون پرورش
فکری

کارگروه کودک و نوجوان و
کارگروهمسابقات

14

محفل فاطمی انس با قرآن و عترت همراه با کرسی تالوت

بعد از نماز
مغرب و عشا

15

همایش شوراها و تشکل های دانش آموزی

16

برگزاری نشست فاطمی و انقالب

17

برگزاری جشن  40سالگی انقالب و تبیین دستاوردهای انقالب

10

18

همایش دستاوردهای  40ساله انقالب در حوزه کارآفرینی و
اشتغال

19

جشن بزرگ انقالب ویژه خانواده های دستگاه قضایی

20

نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر

21
22

 10صبح

اردوگاه جوادیه و سالن
امام حسین(ع) ناحیه1

کارگروه فرهنگیان و دانش
آموزان

مسجد امام حسین(ع)
خیابانمهدیه

کارگروه مساجد

نیروگاه سیکل ترکیبی

کارگروه کارگری و کارآفرینی

سالن شهید رحمانی
(اداره کل)

18:30

میزگرد محیط زیست

15

کارگروه قرآن و کارگروه بسیج و
نیروهایمسلح

کارگروه کارگری و کارآفرینی

سالن امام حسین(ع)
آموزش پرورش ناحیه1

کارگروه قضایی

سینماشهرتماشا

کارگروه فرهنگی و هنری

خبرگزاری ایرنا

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما
صداوسیما

22

چله افتخار
نقطه عطف

21:00

میان برنامه

تولیدسیما

23

روز شمار انقالب

میان برنامه

تولیدسیما

صداوسیما

24

زندگی زیباست

10:00

استودیو

صداوسیما

24

25

صبح بخیر کرمان

استودیو

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

معاونت خبر

صداوسیما

معاونت خبر

صداوسیما

معاونت خبر

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

38

اهل ابادی

17:45

پخش رادیو

صداوسیما

39

صدای انقالب

18

پخش رادیو

صداوسیما

40

مفشو

20

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

سالن کنفرانس اداره کل

صداوسیما

خبرگزاری ایرنا

صداوسیما

26

جنگ دهه ی فجر

27

مدافعان حرم

28

مستند انقالبیون کرمان

29

سینمایی

30

موشن گرافیک (عزیزترین عزیزان)

31

بسته خبری چهل سالگی

32

بسته خبری چهل سالگی

33

بسته خبری چهل سالگی

34

ایین ادینه

35

نمایش

36

کرمان سالم

37

میکروفنصبح

41
42
43
44

7:00
21:00
11:00
13:30
23:15
17:10-22:17
16:45
20
22
13:10
22:30
6:30
8:35

تنفس

20

مستند

9:15

برگزاری نشست خبری مدیر کل میراث فرهنگی وگردشگری

10:00

میزگرد محیط زیست

15

45

25

تاریخ :دوشنبه  1397/11/15عنوان روز :انقالب اسالمی؛  40سال مقاومت ،انقالبی گری و استکبارستیزی
ردیف

عنوان

02

ویژه برنامه فجر فاطمی

01

ساعت

مکان

بعد از نماز مسجد امام صادق(ع)
شهرک مطهری
مغرب و عشا

مجری
کارگروه مساجد

03

برگزاری کرسی تالوت

بعد از نماز
مغرب و عشا

مسجد ولی
عصر(عج)

کارگروه مساجد

04

سلسله نشست های بانوان فاطمی و انقالب اسالمی

 08:03صبح

مسجد
سیدالشهدا(ع)
سراسیاب

کارگروه مساجد

05

برگزاری جلسه نقد و بررسی و معرفی کتاب های “دخترم ناهید” و
“دختر شینا “در کانون ادبی

کتابخانهمرکزی

کارگروهمسابقات

06

برگزاری مسابقات قرآن و عترت

07

محفل فاطمی انس با قرآن و عترت همراه با کرسی تالوت

08

فستیوال هنرهای رزمی آقایان

09

برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان شاهد

10

برگزاری نشست گفتمان انقالبی

11
12

بعد از نماز
مغرب

پارک مادر ،سالن
بسطامی

گفتگوی ویژه

21:00

بعد از خبر 22

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

مدافعان حرم

11:00

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

استودیو

صداوسیما

استودیو

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

16

چله افتخار

23
24
25

سالن شهدای کارگر کارگروه کارگری و کارآفرینی

کارگروه نهادها و سازمانها
(روابط عمومی استانداری)

15

22

مدارس و سالن امام
حسین(ع)ناحیه1

کارگروه فرهنگیان و دانش
آموزان

سینماشهرتماشا

ویژه برنامه جشن بزرگ انقالب

21

دانشگاه علوم پزشکی

کارگروه ایثارگران

کارگروه فرهنگی و هنری

14

20

 9صبح

سالن تجلی

کارگروه ورزش و جوانان

مجتمعکانون
پرورش فکری

نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر

19

17

کارگروه قرآن و کارگروه مساجد

کارگروه کودک و نوجوانان

13

18

بعد از نماز مسجد ولی عصر(عج)
رحیم آباد
مغرب و عشا

برگزاری مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کارگران
ویژه برنامه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب

17

 9صبح

کارگروه دانشگاه ها (دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد اسالمی
اسالمی)

9

مستند سرداران شهید
زندگی زیباست

10:00

صبح بخیر کرمان

7:00

سینمایی

23:15

موشن گرافیک (عزیزترین عزیزان)

17:10-22:17

روز شمار انقالب

میان برنامه

میان برنامه

نقطه عطف

26

تولیدسیما

صداوسیما

26

پزشک شما

27

بسته خبری چهل سالگی

28
29

بسته خبری چهل سالگی
بسته خبری چهل سالگی

30

مستند

31
32
33
34
35
36

37

16:45
20
22
9:15

کرمان سالم

6:50

تنفس

9:45

سخنرانی

13:10

میکروفنصبح

8:35

مفشو

20

نمایش

22:30

صدای انقالب

38

مسابقه

40

میزگردصنعت

39

9:00

18
15:30

برگزاری نشست خبری مدیر کل آموزش پرورش

10:00

27

تولیدسیما

صداوسیما

معاونت خبر

صداوسیما

معاونت خبر

صداوسیما

معاونت خبر

پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو

پخش رادیو

پخش رادیو

هتلفرهنگیان
خبرگزاری مهر

صداوسیما

صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما

صداوسیما

صداوسیما

صداوسیما

صداوسیما

تاریخ :سه شنبه 1397/11/16

عنوان روز :انقالب اسالمی؛  40سال مجاهدت فرهنگی ،تمدن سازی و امت اسالمی
ساعت

ردیف

عنوان

01

نشست تبیین دستاوردهای چهل ساله انقالب در حوزه بهداشت
درمان و سالمت

سالن آمفی تئاتر
سازمان مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی

02

برگزاری نشست بصیرتی

قرارگاه منطقه ای
جنوبشرق ارتش

کارگروه بسیج و نیروهای مسلح

03

برگزاری جلسه روایتگویی انقالب اسالمی

04

نشست فعالین بسیج رسانه و فضای مجازی استان با حضور
فرماندهی سپاه استان

مسجد الزهرا(س)
ستادانتظامی

کارگروه بسیج و نیروهای مسلح

ساختماناقشار

کارگروه بسیج ونیروهای مسلح

05

تریبون آزاد دانشجویی با محوریت انقالب

 10صبح

محوطهآموزشکده

کارگروه دانشگاه ها(دانشکده
حضرت فاطمه(س) )

06

جشن بزرگ انقالب

18

سالن والیت دانشگاه

کارگروه دانشگاه ها (دانشگاه
فنی و حرفه ای)

07

همایش تبیینی نقش جوان در چهل سالگی انقالب همراه با
جشن فجر40

10صبح

فرهنگسرایکوثر

کارگروه ورزش و جوانان

08

همایش بزرگ ورزش زورخانه ای همراه با همنوایی مرشدان

18

زورخانه شهید لنگری
زاده

کارگروه ورزش و جوانان

09

همایش تبیینی پیرامون انقالب اسالمی ،اقتصاد مقاومتی ،تولید
و اشتغال

دانشگاه جامع علمی
و کاربردی

کارگروه دانشگاه ها(دانشگاه
جامع علمی و کاربردی )

10

ویژه برنامه فجر فاطمی

بعد از نماز
مغرب و عشا

مسجد صاحب
الزمان(عج) راه آهن

کارگروه مساجد

11

برگزاری کرسی تالوت

بعد از نماز
مغرب و عشا

مسجد ولی
عصر(عج) زنگی آباد

کارگروه مساجد

12

ویژه برنامه فجر فاطمی

13

برگزاری نشستهای چهل سالگی انقالب اسالمی

14

برگزاری جشن بزرگ اصناف

15

نشست فعالین بسیج رسانه و فضای مجازی استان با حضور
فرمانده سپاه استان

17

برگزاری نشستهای چهل سالگی انقالب اسالمی

19

همایش نقش زنان در اقتصاد مقاومتی و اصالح الگوی مصرف

9

20

ویژه برنامه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب

9

21

برگزاری جشن ویژه اساتید و همکاران

 10صبح

بعد از نماز
مغرب و عشا

مکان

مجری
کارگروه بهداشت ،درمان و
سالمت

مسجد بقیه اهلل
خیابان نماز

کارگروه مساجد

اقشار بسیج

کارگروه بسیج و نیروهای مسلح

سالن امام حسین
آموزش و پرورش
ناحیه1

(ع)

16

18

22

19

همایش تبیینی انقالب با سخنرانی ریاست عقیدتی سیاسی
برگزاری نشستهای چهل سالگی انقالب اسالمی

بعد از نماز
محفل فاطمی انس با قرآن و عترت همراه با کرسی تالوت
 28مغرب و عشا

کارگروه اصناف و بازاریان

ساختماناقشار
بسیج

کارگروه بسیج و نیروهای مسلح

ارتش

کارگروه بسیج و نیروهای مسلح

اقشار بسیج

کارگروه بسیج و نیروهای مسلح

ارتش

کارگروه بسیج و نیروهای مسلح

سالن برق شمال

کارگروه بانوان

مجتمعکانون
پرورش فکری

کارگروه کودک و نوجان

پردیس دانشگاه

کارگروه دانشگاه ها
(دانشگاهفرهنگیان)

دارالقرآن زنگی آباد

کارگروه قرآن و موسسه قرآنی
جواداالئمه(ع) زنگی آباد

23
23

محفل فاطمی انس با قرآن و عترت همراه با کرسی تالوت
برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان شاهد

24

برگزاری مراسم جشن 40سالگی انقالب با عنوان افتخار به
گذشته و امید به آینده

25
26
27

برگزاری همایش تبیین دستاوردهای 40ساله انقالب

28

نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر

29

ویژه برنامه جشن بزرگ انقالب

30
31

چله افتخار

مدافعان حرم

32

مستندانقالبیون

33

صبح بخیر کرمان

34
35

زندگی زیباست
سینمایی

36

ره عشق

37

شهر به شهر

39
40

41
42

43

44
45
46

47

48
49

سالن شهدای کارگر کارگروه کارگری و کارآفرینی
مجتمع مس شهید
باهنر

کارگروه کارگری و کارآفرینی

سینماشهرتماشا

کارگروه فرهنگی و هنری

بعد از نماز
مغرب

پارک مادر ،سالن
بسطامی

کارگروه نهادها و سازمانها
(روابط عمومی استانداری)

21:00

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

استودیو

صداوسیما

استودیو

صداوسیما

پخش سیما

صداوسیما

استودیو

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما
صداوسیما

11:00
13:30
7:00
10:00
23:15
12:00
20:30

موشن گرافیک (عزیزترین عزیزان)
نقطه عطف

میان برنامه

روز شمار انقالب

میان برنامه

تولیدسیما

نمای نزدیک

22:30

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

خش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

سالن کنفرانس اداره

صداوسیما

خبرگزاریخبرآنالین

صداوسیما

بسته خبری چهل سالگی

16:45

بسته خبری چهل سالگی

20

بسته خبری چهل سالگی

22

کرمان سالم

6:50

میکروفنصبح

8:35

اهل ابادی

17:45

صدای انقالب

52

مستند

54

کلوت های شهداد

کارگروه کارگری و کارآفرینی

17:10-22:17

50

53

دانشگاه علوم پزشکی

کارگروه ایثارگران

شرکت الستیک بارز کارگروه کارگری و کارآفرینی

مستند سرداران شهید

مفشو

51

 9صبح

برگزاری همایش کویرنوردی خانوادگی بصورت کشوری
برگزاری مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کارگران

38

 8صبح

زندان مرکزی کرمان کارگروه قرآن و اداره کل زندانها

18
20

تنفس

9:45
9:15

برگزاری نشت خبری مدیر کل برنامه وبودجه

10:00

میزگرد معدن

15:00

29

تاریخ :چهارشنبه  1397/11/17عنوان روز :انقالب اسالمی؛  40سال دین مداری ،نهضت قرآنی و زمینه سازی ظهور مهدوی(عج)
ردیف

عنوان

ساعت

مکان

مجری

01

طرح قرآنی نورالرحمن

15:30

فرهنگسرایکوثر

کارگروه قرآن

19

تکیه میدان قلعه

کارگروه هیئات مذهبی و
تشکل های مردمی

15:30

موسسهتسنیم

کارگروه قرآن

قرارگاه منطقه ای
جنوبشرق ارتش

کارگروه بسیج و نیروهای
مسلح

سالنامتحانات
دانشگاه

کارگروه دانشگاه ها
(دانشگاه فنی و حرفه ای)

سالناجتماعات
هالل احمر

کارگروه ادارات و نهادها
(هالل احمر)

تکیه حضرت
ابوالفضل

كارگروه ايثارگران
کارگروه مساجد

02
03
04

همایش تبیین نقش هیئات مذهبی در پیروزی و تداوم انقالب
اسالمی
ویژه برنامه قرآن و انقالب اسالمی

برگزاری مراسم جشن بزرگ انقالب ویژه کارکنان و خانواده
هایشان

05

برگزاری مسابقات قرآن و نهج البالغه

06

برگزاری مسابقه کتابخوانی چرا انقالب کردیم

07

برگزاری یادواره شهداء روستای شرف آباد

18

08

برگزاری کرسی تالوت

بعد از نماز
مغرب و عشا

مسجدابالفضل(ع)
خ سراسیاب

09

سلسله نشست های بانوان فاطمی و انقالب اسالمی

 8:30صبح

مسجد امام
حسین(ع) خ
فیروزآباد

کارگروه مساجد

10

برگزاری جشن بزرگ انقالب اسالمی ویژه کارکنان و خانواده

ارتش – سپاه -ناجا

کارگروه بسیج و نیروهای
مسلح

11

مراسم جشن پیروزی انقالب همراه با نمایش فرهنگی و تجلیل از
کارکنان شاخص

بعد از نماز
مغرب و عشاء

ارتش

کارگروه بسیج و نیروهای
مسلح

12

همایش جایگاه زنان در مشارکت های سیاسی  ،اجتماعی پس از
انقالب ویژه زنان دهیار و عضو شورای شهر وروستا

8

سالن مرتضوی

کارگروه بانوان

13

ویژه برنامه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب

9

مجتمعکانون
پرورش فکری

کارگروه کودک و نوجان

14

برگزاری مسابقات استانی قرآن و عترت

9صبح

دانشگاه آزاد
اسالمی

کارگروه دانشگاه ها
(دانشگاه آزاد اسالمی)

15

محفل فاطمی انس با قرآن و عترت همراه با کرسی تالوت

بعد از نماز
مغرب و عشا

مسجد امام
زمان(عج)
خیابانشهید
چمران

کارگروه قرآن و کارگروه
مساجد

16

مسابقه حفظ سوره مبارکه فجر

 10صبح

زندان مرکزی
کرمان

کارگروه قرآن اداره زندانها

17

نشست هم اندیشی با موضوع ارزش های انقالب

کتابخانهعمومی
شهدا

کارگروه فرهنگی و هنری و
کارگروهمسابقات

18

همایش بانوان فاطمی

مسجد امام حسین(ع)
خیابانمهدیه

کارگروه بانوان و کارگروه
مساجد

 10صبح

16

30

19

برگزاری یادواره شهدای روستای شرف اباد

18

تکیه حضرت
ابوالفضل(ع)

کارگروه ایثارگران

20

برگزاری شب شعر و خاطره سرو جاویدان

18

موزه هنرهای
معاصر

کارگروه فرهنگی و هنری
(حوزه هنری)

21

نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر

سینماشهرتماشا

کارگروه فرهنگی و هنری

سیمانممتازان

کمیته ورزش کارگروه کارگری
و کارآفرینی

بعد از نماز
مغرب

پارک مادر ،سالن
بسطامی

کارگروه نهادها و سازمانها
(روابط عمومی استانداری)

21:00

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما
صداوسیما

22

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

23

ویژه برنامه جشن بزرگ انقالب

23

چله افتخار

24

مدافعان حرم

25
26

مستندانقالبیون
گفتگوی ویژه

13:30

بعد از خبر 22

تولیدسیما

27

زندگی زیباست

28

صبح بخیر کرمان

10:00

استودیو

صداوسیما

استودیو

صداوسیما

29
30

سینمایی

پخش سیما

صداوسیما

عصر جوانی

تولیدسیما

صداوسیما

31

ستاره ها

تولیدسیما

صداوسیما

32

کرمان ورزش سالمت

تولیدسیما

صداوسیما

33

مستند سرداران شهید

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما
صداوسیما

11:00

7:00
23:15
16:00
15:00
20:40

34

موشن گرافیک (عزیزترین عزیزان)

35

نقطه عطف

17:10-22:17

میان برنامه

36

روز شمار انقالب

میان برنامه

تولیدسیما

37

پزشک شما

9:00

تولیدسیما

صداوسیما

معاونت خبر

صداوسیما

39

بسته خبری چهل سالگی

معاونت خبر

صداوسیما

معاونت خبر

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

سالن کنفرانس اداره

صداوسیما

38

40
41
42

43
44

بسته خبری چهل سالگی

8:35

اهل ابادی

17:45

صدای انقالب

47

50

05/6

میکروفنصبح

مستند

49

22

کرمان سالم

45

48

20

بسته خبری چهل سالگی

مفشو

46

16:45

18
20

تنفس

9:45
9:15

نمایش

22:30

مسابقه

برگزاری نشست خبری مدیر کل مسکن وشهرسازی شمال

31

15:30
10:00

تاریخ :پنج شنبه 1397/11/18

عنوان روز :انقالب اسالمی؛  40سال ایثار ،جهاد فی سبیل اهلل و شهادت طلبی

ردیف

عنوان

01

برگزاری جشن انقالب همراه با تجلیل از بازنشستگان گروه
مهندسی 577

02

برگزاری ویژه برنامه انقالب

03

برپایی همایش معنویت و انقالب اسالمی

04

مسابقه کتابخوانی از وصیت نامه حضرت امام(ره)

05

جشن بزرگ انقالب اسالمی

06

برگزاری همایش ورزش صبحگاهی

 6صبح

07

جشن بزرگ دهه فجر با حضور قهرمانان بانوان

 9صبح

مدرسه رضوانی نژاد

08

برگزاری مراسم میهمانی الله ها

15:30

گلزار شهدا سراسر
استان

کارگروه ایثارگران

09

سلسله نشست های بانوان فاطمی و انقالب اسالمی

 8صبح

مسجد جامع زنگی اباد

کارگروه مساجد

10

سلسله نشست های بانوان فاطمی و انقالب اسالمی

 8:30صبح

مسجد امام علی(ع)
شهرک شهید رجایی

کارگروه مساجد

11

برگزاری مراسم مسجد تا مسجد

مسجدقائم(عج)

کارگروه مساجد

12

برگزاری جشن انقالب همراه با تجلیل از بازنشستگان

گروه مهندسی 577

کارگروه بسیج و نیروهای
مسلح

13

برگزاری ویژه برنامه انقالب

ناجا

کارگروه بسیج و نیروهای
مسلح

14

برپایی نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقالب

پایگاه های بسیج

کارگروه بسیج و نیروهای
مسلح

15

اجرای ویژه برنامه “ دلم یک دوست می خواهد”

گلزار شهدا

کارگروه کودکان و نوجوانان

16

محفل فاطمی انس با قرآن و عترت همراه با کرسی تالوت

بعد از نماز مغرب
و عشا

مسجد جامع شاهرخ
اباد

کارگروه قرآن و کارگروه
مساجد

17
18

محفل فاطمی انس با قرآن و عترت و اختتامیه طرح قرانی
بشارت

 9صبح

موسسه قرآنی
جواداالئمه(ع) زنگی آباد

کارگروه قرآن و موسسه قرآنی
جواداالئمه(ع) زنگی آباد

برگزاری فستیوال بزرگ رزمی جامعه کارگری استان

سالن شهدای کارگر

کاگروه کارگری و کارآفرینی

19

برگزاری مراسم جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی

9صبح

اداره کل تامین
اجتماعی

کارگروه ادارات و نهادها (اداره
کل تامین اجتماعی استان
کرمان)

20

همایش استانی وقف و انقالب اسالمی

9

سالن شهدای گمنام

اداره اوقاف شهرستان کرمان

22

برگزاری همایشهای بزرگ پیاده روی و ورزش صبحگاهی
ویژه جامعه هدف

7صبح

ارتفاعاتمسجد
صاحب الزمان عج

21

ساعت

 10صبح

15

نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر

32

مکان

مجری

نمازخانه گروه
مهندسی 577

کارگروه بسیج و نیروهای
مسلح

مسجد منازل مسکونی
ناجا

کارگروه بسیج و نیروهای
مسلح

سازمان جهاد
کشاورزی

کارگروه روستایی و عشایری

دانشکده شهید دادبین

کارگروه دانشگاه ها
(دانشگاه فنی و حرفه ای)

سالن اجتماعات هالل
احمر

کارگروه ادارات و نهادها
(هالل احمر)

پارک هدایت

کارگروه ورزش و جوانان
کارگروه ورزش و جوانان

سینماشهرتماشا

کارگروه فرهنگی و هنری
کمیته ورزش کارگروه کارگری
و کارآفرینی

23

ویژه برنامه جشن بزرگ انقالب

بعد از نماز
مغرب

پارک مادر ،سالن
بسطامی

کارگروه نهادها و سازمانها
(روابط عمومی استانداری)

23

مانور درمان اضطراری

 8صبح

ابتدای جاده کوهپایه
روستای سیدی

کارگروه بانوان با همکاری
هالل احمر

24

چله افتخار

21:00

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

استودیو

صداوسیما

استودیو

صداوسیما

پخش سیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما
صداوسیما

25
26

مستند سرداران شهید
کارنامه

27

مدافعان حرم

28
29

زندگی زیباست

صبح بخیر کرمان

30

سینمایی

31

روستا به روستا

32

دریادالن

16:00
11:00
10:00
7:00
23:15
20:30
17:20

33

موشن گرافیک (عزیزترین عزیزان)

34

نقطه عطف

17:10-22:17

میان برنامه

35

روز شمار انقالب

میان برنامه

تولیدسیما

36

بسته خبری چهل سالگی

16:45

معاونت خبر

صداوسیما

معاونت خبر

صداوسیما

معاونت خبر

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

سالن کنفرانس اداره

صداوسیما

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51

بسته خبری چهل سالگی

20

بسته خبری چهل سالگی

22

کرمان سالم

6:50

مردم و مسولین

8:35

اهل ابادی

17:45

صدای انقالب

18

پالک

12:30

تنفس

9:45

مستند

9:15

نمایش

22:30

برگزاری نشست خبری مدیر کل

10:00

میزگرد سالمت

محفل انس با قرآن
محفل انس با قرآن و شهدا (کرسی تالوت رضوی)

18

مسجدالزهرا(س)
شهرک قائم

18

مسجد امام رضا(ع)
بلوار جمهوری اسالمی

16

کرسی تالوت رضوی

33

گلزار شهدا

صداوسیما
کارگروه قرآن
کارگروه قرآن
کارگروه قرآن

تاریخ :جمعه  1397/11/19عنوان روز :انقالب اسالمی؛  40سال نفی وابستگی ،مقابله با تحریم و تهدید و خود اتکایی
ردیف

عنوان

ساعت

مکان

مجری

01

محفل فاطمی انس با قرآن و عترت همراه با کرسی تالوت

بعد از نماز
مغرب و عشا

مسجد
سیدالشهدا(ع)
چهاراه مدیریت

کارگروه قرآن و کارگروه
مساجد

02

مراسم تکریم و تحلیل از قاریان و حافظان برتر

بعد از نماز ظهر
و عصر

اداره کل زندانها

کارگروه قرآن با همکاری
اداره کل زندانها

03

همایش بصیرتی انقالب اسالمی با حضور روحانیون اعزامی از
قم

18

امامزاده حسین(ع)

اداره اوقاف شهرستان کرمان

ویژه برنامه بصیرتی با موضوع والیت و انقالب اسالمی

16

امامزاده حسین(ع)

اداره اوقاف شهرستان کرمان

سینماشهرتماشا

کارگروه فرهنگی و هنری

مراسم گرامیداشت شهداء گمنام و مفقوداالثر

19

بیت المهدی عج

کارگروه ایثارگران

سالن ورزشی
شهدای کارگر

کمیته ورزش کارگروه
کارگری و کارآفرینی

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما
صداوسیما

04
05
06

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

20
21
22
23
24

25
26

27

نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر
برگزاری مسابقات رزمی قهرمانی کارگران استان
هوای حرم
مدافعان حرم
مستندانقالبیون

21:00
11:00
13:30

بلندایافتخار
مسیر روشن

21:00

بعد از خبر20

تولیدسیما

سینمایی

23:15

پخش سیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

موشن گرافیک (عزیزترین عزیزان)

17/10-22:17

تولیدسیما

صداوسیما

بسته خبری چهل سالگی

20

معاونت خبر

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

عصر ورزش

مستند سرداران شهید
ارمغان انقالب

کرمان در گذر تاریخ
صدای انقالب

جمعهکرمانی
سخنرانی
نمایش
ایشوم
مستند

22:00
11:00

30/15
18
7:50
13:10
22:30
17:45
08:30

کرسی تالوت رضوی

 6صبح

کرسی تالوت رضوی

 10صبح

28

محفل فاطمی انس با قرآن

18

30

افتتاح مرکز آموزش های تخصصی امداد و نجات و رونمایی از
دستگاه خودرو نجات
34

29

محفل فاطمی انس با قرآن

پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو

صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

مهدیهمسجد
صاحب الزمان عح

کارگروه قرآن

بیمارستانشهیدباهنر
حسینیه امام سجاد ع

کارگروه قرآن
کارگروه قرآن

18

مسجد سیدالشهدا ع

کارگروه قرآن

 8صبح

جنب پارک مسافر

هالل احمر استان

تاریخ :شنبه  1397/11/20عنوان روز :انقالب اسالمی؛  40سال الگوی فاطمی(س) تحکیم خانواده و افتخار آفرینی زنان ایرانی

ردیف

عنوان

ساعت

مکان

مجری

01

ویژه برنامه فجر فاطمی

بعد از نماز
مغرب و عشا

مسجد االئمه
خیابان جهاد

کارگروه مساجد

02

ویژه برنامه فجر فاطمی

بعد از نماز
مغرب و عشا

بیتالحسین(ع)
خیابانشهید
شیروانی

کارگروه مساجد

03

جلسه روایتگری انقالب اسالمی

ستادانتظامی

کارگروه بسیج و نیروهای
مسلح

04

برگزاری سلسله نشستهای تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی

کل استان

کارگروه بسیج و نیروهای
مسلح

05

اختتامیه طرح قرآنی نور الرحمن()4

موسسه قرآنی
پیامبراعظم(ص)

کمیته قرآن باهمکاری موسسه قرآنی
پیامبراعظم(ص)

06

نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر

سینماشهرتماشا

کارگروه فرهنگی و هنری

تولیدسیما

صداوسیما

استودیو

صداوسیما

استودیو

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

پخش سیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

میان برنامه

تولیدسیما

صداوسیما

روز شمار انقالب

میان برنامه

تولیدسیما

صداوسیما

بسته خبری چهل سالگی

16:45

معاونت خبر

صداوسیما

معاونت خبر

صداوسیما

معاونت خبر

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

گفتگوی ویژه

10

صبح بخیر کرمان

7

هوای حرم

21

مدافعان حرم

11

مستندانقالبیون

13:30

سینمایی

23:15

شهر به شهر

20:30

ستاره ها

15

مستند سرداران شهید

موشن گرافیک (عزیزترین عزیزان)

میان برنامه

نقطه عطف

بسته خبری چهل سالگی

20

بسته خبری چهل سالگی

22

کرمان سالم

24
26

اهل ابادی

06:50
06:45

مفشو

27

خیابان جوانی

29

نمایش

28

22

زندگی زیباست

میکروفنصبح

25

بعد از نماز
مغرب و عشا

20
17:30
19:10

کسی خونه هست

10
22:30

35

پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو

صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما

30

31
32
33

صدای انقالب

18

مستند

9:15

تنقس

9:45

کرسی تالوت رضوی

 9صبح

32

کرسی تالوت رضوی

12

34

کرسی تالوت قرآن کریم

18

33

16

کرسی تالوت رضوی

36

پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو
منزل شهید سیف
الدینی

بیت االحزان
بیت الزهرا س
امام زاده محمد

صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما
کارگروه قرآن
کارگروه قرآن
کارگروه قرآن
کارگروه قرآن

تاریخ :یکشنبه 1397/11/21
ردیف
01

عنوان روز :انقالب اسالمی؛  40سال امنیت همه جانبه ،اقتدار ملی و عزت آفرینی
عنوان

برپایی ویژه برنامه انقالب ویژه کارگران و پاکبانان و تجلیل از
خدمات آنها با حضور خانواده های آنها

02

برگزاری ویژه برنامه پیروزی انقالب اسالمی جهت پرسنل پایور
و خانواده های محترمشان

03

ساعت

مکان

مجری

سالن شهید
رحمانی

کمیته کارگری و
کارآفرینی

گروه مهندسی
994

کارگروه بسیج و نیروهای
مسلح

04

ویژه برنامه فجر فاطمی

بعد از نماز
مغرب و عشا

مسجد امام
سجاد(ع)
شهرک اهلل آباد

کارگروه مساجد

05

برگزاری کرسی تالوت

بعد از نماز
مغرب و عشا

مسجد جامع
شاهرخ آباد

کارگروه مساجد

06

همایش منزلت زن مسلمان با رویکرد تحکیم بنیان خانواده

سالن پیامبر اعظم
(ع)

کارگروه بانوان

07

برگزاری مراسم بزرگداشت دهه ی فجر تحت عنوان فجر فاطمی به
همراه محفل انس قران و تکریم از قاریان و حافظان برتر

نماز خانه اداره کل
زندانها

کارگروه بانوان

08

برگزاری کارگاه مشاوره ویژه جامعه کار و تولید به مناسبت
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی

اداره کار

کارگروه کارگری

سینماشهرتماشا

کارگروه فرهنگی و هنری

10

ارائه خدمات مشاوره ای با حضور کارشناسان ویژه جامعه هدف
بصورت رایگان

اداره کل

کمیته کارگری و
کارآفرینی

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

استودیو

صداوسیما

استودیو

صداوسیما

پخش سیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

موشن گرافیک (عزیزترین عزیزان)

17:10 -22:10

تولیدسیما

صداوسیما

نقطه عطف

میان برنامه

تولیدسیما

صداوسیما

روز شمار انقالب

میان برنامه

تولیدسیما

صداوسیما

بسته خبری چهل سالگی

16:45

معاونت خبر

صداوسیما

معاونت خبر

صداوسیما

بسته خبری چهل سالگی

22

معاونت خبر

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

09

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

 8صبح

نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر

چله افتخار

21:00

مدافعان حرم

11:00

مستندانقالبیون

13:30

مستند سرداران شهید
زندگی زیباست

10:00

صبح بخیر کرمان

7:00

سینمایی

23:15

روستا به روستا

20:30

پلکان

16:00

ره عشق

12:00

بسته خبری چهل سالگی

20

ایین ادینه

13:10

37

28

نمایش

29

کرمان سالم

31

اهل ابادی

30
32
33
34
35
36
37

22:30
06:50

میکروفنصبح

8:35
17:45

صدای انقالب

18

مفشو

20

تنفس

9:45

مستند

9:15

پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو
پخش رادیو

صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما
صداوسیما

ویژه برنامه بزرگ انقالب همراه با گلبانگ اهلل اکبر و توزیع
کیک  40سالگی

20:30

میدان کوثر

موکب معراج الشهدا

نورافشانی و ویژه برنامه انقالب

21

میدان خواجو

کارگروه بسیج و نیروهای
مسلح

38
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عنوان روز :به فضل الهی  22بهمن تماشایی ،جشن پرشکوه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی

ردیف

عنوان

ساعت

مکان

مجری

01

راهپیمایی یوم اهلل  22بهمن

 9:30صبح

از چهاراه طالقانی
تا میدان عاشورا

ستاد چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی
استان کرمان

02

برگزاری جشن انقالب

بعد از نماز
مغرب و عشا

مسجد صفا

کارگروه مساجد

03

ویژه برنامه جشن انقالب

بعد از نماز
مغرب و عشا

مسجد
ابوالفضل(ع) خ
سراسیاب

کارگروه مساجد

04

جشنواره بزرگ فرهنگی و ورزشی عشایری استان
(شامل 15برنامه)

 14صبح

میدان خواجو

کارگروه روستایی و
عشایری

05

بازسازی صحنه هایی از مبارزات مردم در پیش از انقالب

 9صبح

چهاراه ابن سینا

کارگروه فضای مجازی
و اتحادیه انجمن های
اسالمی

06

نمایش فیلم های جشنواره فیلم فجر

سینما مهتاب و
شهرتماشا

کارگروه فرهنگی و
هنری

07

برگزاری گرامیداشت پیروزی انقالب اسالمی

18

08
09
10

11

12
13
14
15
16

17
18
19

20
21
22
23
24

25
26

کارگروه نهادها و سازمانها
سالن خواجه نصیر
(روابط عمومی استانداری)

جشنواره نشاط اجتماعی به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب

بعد از نماز

پارک مطهری

کارگروه

چله افتخار

21:00

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

استودیو

صداوسیما

استودیو

صداوسیما

استودیو

صداوسیما

پخش سیما

صداوسیما

تولیدسیما

صداوسیما

موشن گرافیک (عزیزترین عزیزان)

17:10 -22:10

تولیدسیما

صداوسیما

نقطه عطف

میان برنامه

تولیدسیما

صداوسیما

روز شمار انقالب

میان برنامه

تولیدسیما

صداوسیما

بسته خبری چهل سالگی

16:45

معاونت خبر

صداوسیما

معاونت خبر

صداوسیما

معاونت خبر

صداوسیما

پخش رادیو

صداوسیما

مدافعان حرم

11:00

مستندانقالبیون

13:30

پخش مستقیم راهپیمایی  22بهمن ماه

9:30

ویژه برنامه روز  22بهمن ماه

9

زندگی زیباست

10:00

صبح بخیر کرمان

7:00

سینمایی

23:15

مستند سرداران شهید

بسته خبری چهل سالگی

20

بسته خبری چهل سالگی

22

سخنرانی

13:10

فجر ماندگار

8:35

رادیو انقالب

18:50

39

پخش رادیو
پخش رادیو

صداوسیما
صداوسیما

27

مسابقه

مستند

9:15

29

جشن پیروزی انقالب

18

28

15:30

پخش رادیو
پخش رادیو

مسجد خاتم
االنبیا خ بحرالعلوم

صداوسیما
صداوسیما

عناوین برنامه ها و فعالیت های خانه مطبوعات و رسانه های استان

ردیف

عنوان

تاریخ برگزاری

ساعت

مکان

مجری

01

برگزاری نشست خبری مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

79/11/31

 10صبح

سالن کنفرانس اداره کل

خانهمطبوعات

02

برگزاری نشست خبری مدیرکل میراث
فرهنگی و گردشگری

97/11/14

 10صبح

سالن کنفرانس اداره کل

خانهمطبوعات

برگزاری نشست خبری مدیرکل آموزش و پرورش

79/11/51

 10صبح

هتلفرهنگیان

خانهمطبوعات

04

برگزاری نشست خبری مدیر کل برنامه و بودجه

79/11/61

 10صبح

سالن کنفرانس اداره کل

خانهمطبوعات

05

برگزاری نشست خبری مدیر کل مسکن و
شهرسازی شمال

79/11/71

 10صبح

سالن کنفرانس اداره کل

خانهمطبوعات

06

برگزاری نشست خبری مدیرکل راهداری شمال

79/11/81

 10صبح

سالن کنفرانس اداره کل

خانهمطبوعات

میزگرد منابع طبیعی

79/11/31

میزگرد محیط زیست

97/11/14

15

خبرگزاریایسنا

خانهمطبوعات

خبرگزاری ایرنا

خانهمطبوعات

03

07
08

09

10

11

12

میزگرد محیط صنعت

97/11/15

میزگرد محیط ورزش

97/11/17

میزگرد محیط معدن

میزگرد محیط سالمت

97/11/16

97/11/18

40

15
15
15
15
15

خبرگزاری مهر

خبرگزاریخبرآنالین
خبرگزاری برنا

خبرگزاری فارس

خانهمطبوعات

خانهمطبوعات

خانهمطبوعات

خانهمطبوعات

جدول زمانبندی پروژههای

قابـل افتتـاح در ایـام فجـر
چهلمیــن سالگــرد پیـروزی
انقالب اسالمی استان کرمــان

41

جدول برنامه های و طرحهای قابل افتتاح شهرستان کرمان
کارگروه اقتصادی ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی استان کرمان
(استانداری کرمان)

42

43
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44

45

46

47

48

