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 مقدمه

اهلل الحنرا  هاي ذهني، روحي و شنناتيي اارنران ت ن فراهم کردن آمادگي
هاي تراي شرک  در ض اف  عظ م الهي در موسم حن  هونوارا اا دغهغنه

ها تنود کنه در ميول ان اجراري و فرهنگني حن  تنودا اسن ي هون غ دغهغنه
ل ته چن غ هاي گذشيه مسؤوالن و ميول ان امر را وا داش  تا تراي وصوسال

 جويي نواينهي مقصهي، تهات ري اتخاذ و چارا
ت ني، طراحي و ترگزاري جلسات توج هي اا جوله سااوکارهاي مؤثر، پ ش

تراي اارران قبل اا عزيو  و هنگا  سفر تودا اس  کنه امنروا تنه صنورت 
يک سن  حسنه و پذيرفيه شها درآمها اس ي اما ايغ جلسات چگونه ادارا 

در آن اراره گردد؟ اا مسارل مهوني تودننه  موضوعاتيشود؟ و چه محيوا و 
فق ه در امور ح  و ايارت و ساامان ح  که مسؤوالن حواا نواينهگي ولي

هنا و ها، چارچوبريزي، طراحي، تهويغ دسنيورالمولو ايارت را ته ترنامه
ضواتط وادار سات  تا تر اساس شرايط و امکاننات و اقيانارات مخاطبنان، 

سنال  ي اا اينغ رو ااشنود ا همناسب و منمطف انهيش سااوکارامان، مکان، 
فق ه در امنور ، مماون  آمواش و پژوهش وق  حواا نواينهگي ولي1385

سرفصل جلسات توج هي  عناويغ و ح  و ايارت اقها  ته طراحي و تهويغ
 و آمواشي اارران نوود که گامي اراشونه و اساسي تودي 
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تجارب حاصله و نظرات ارارنه شنها روحنان ون، منهيران و کارشناسنان در 
ها و امنان ا، ک ف   مباحن  و موضنوعات، فرصن تصوص حجم، گسير

فق ه در امور ح  و اينارت ت ني شها حسب دسيور نواينها محير  وليپ ش
هناي حن  و در کارگروهي ميشکل اا جومي اا روحان ون تا تجرته کاروان

 ،ايارت مورد تررسي قرار گرف ي ثورا تالش گروا، ته اصالحاتي در تمهاد
 ت منجر گرديهي موضوعات و چ همان جلسا

ن ز ته ترت ب تا تالش جومي اا مسنووالن « مسارل اجرايي ح »هاي سرفصل
آمواش گروا آمواش و پژوهش ساامان ح  و ايارت و مسنووالن مرکنز 
پزشکي ح  و ايارت در هالل احور جوهوري اسالمي ايران تهويغ و اراره 

 شهي
ناسنني شو پ ننرو ترگننزاري جلسننات آس ب 1396پننا اا حنن  توينن  سننال 

هاي اارران ح  توي ، در نحوا ترگزاري و تمهاد جلسات آمواشي آمواش
و ته تب  آن در ترتي موضوعات و مباح  آمواشي، تغ  راتي ايجاد شنه و 

 محوري سوق ياف يگرايش ته سو  اجراي تخصصي و عناي  ته مخاطب
حاصل تالش جومي ايغ عزيزان در ايغ مجووعه تنظ م و در اتي ار مهيران 

گ رد، تا تنر اسناس آن جلسنات ها قرار ميروحان ون ممزّا کاروانو حير  م
آمواشنني و تننوج هي اارننران چننه قبننل اا عزيونن  و چننه در هنگننا  سننفر 

مماونن  شودي البيه ايغ تنهان ممنني ن سن  کنه رويکنرد  ريزي و اجراترنامه
ها و اتيکارات ارانها شخصي مهيران و روحان ون حذف تالق  فرهنگي، 

تنا تنا تم ن غ چنارچوتي روشنغ تنه ينک اسن   تاشه، تلکه در صنهد  محير
لننذا  هيگراينني در امننر آمننواش اارننران دسنن  ياتننانسننجا ، هونناهنگي و هم

 ،نجامنهاسااي جلسات اارنران ت اي که ته غنيهرگونه اتيکار و اقها  ارانها
 مورد اسيقبال تواهه تودي 
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محينوا در هون غ توص ه اک نه تنر اينغ اسن  کنه تنالش گنردد، مباحن  و 
چارچوب اراره شودي قطماً اشيراک در موضوعات تنه عننوان يکسنان تنودن 

وري هنا و تهنراسطوح مطالب و ش وا اراره نخواهه تود و ن ز مان  ااتالق  
ها ته تناسب اقياارات تاص هر کاروان ته حسنب شنرايط شايسيه اا تجرته

ارف و ممونول مراکنز چنانچه رويه ميم ؛جوم يي، تحص لي وييي نخواهه تود
هنناي رسننوي در ارارننه مباحنن  و ترگننزاري دوراآمواشنني رسننوي و غ ر

 گونه اس يآمواشي هو غ
هايي روتروس ، ام ه اس  تا منهد الهني ترديه ايغ مجووعه ن ز تا کاسييتي

هننا و سنناير ميول ننان و و اممننان نظننر روحننان ون و مننهيران محيننر  کاروان
هاي آتني تخشي و رف  نواقص آن تراي سنالنظران تيوان م در تهبودصاحب

 ن ز توف ق يات مي
    

 معاونت فرهنگي 

 



 

 
 

 تذکرات اجرایی

االمکان هر جلسه آمواشي تا تالوت کال  اهلل مج ه آغاا شود و حيي .1
تصوص ممنارف، آداب و اسنرار در هر جلسه، يک آيه و رواي  در 

 ح  و ايارت ته ه و قرار  شودي

در ترگزاري سال جاري،  هايمحور در آمواشمخاطب طبق رويکرد .2
تنه شنرح ذينل اقنها   دو هاي مهينه کاروان آمواشي اارران جلسات

 شود:

 جلسات آمواشي در ايران: •

o تراي هوه اارران عووميجلسه  دواادا 

o رگزاح  جلسه ويژا تانوان سه 

o گروا ياوران حجاج  اعاايجلسه تراي  دو 

o جلسه تراي اارران عاو طرح مودت  سه 

 جلسات آمواشي در موسم: •

o تراي هوه اارران عووميجلسه  دواادا 

o گزارح  جلسه ويژا تانوان چهار 

o  اعااي گروا ياوران حجاج  تراي هجلسسه 

o  اارران عاو طرح مودت  تراي هجلسسه 

توانه در ادامه جلسات عوومي ترگزار شنود، جلسات اتيصاصي مي تذکر:
 پذير ن س ياما ترگزاري دو جلسه آمواشي عوومي در يک روا امکان

هننا و هاي مباحنن  اجراينني توسننط مننهيران محيننر  کاروانسرفصننل .3
شنها اا جاننب هاي تههاش  و سالم  توسط پزشکان ممرفيسرفصل

 شوديحور اجرا ميمرکز پزشکي ح  و ايارت در هالل ا
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مسوول   ارايه ساير موضوعات در جلسات آمواشي تر عهها روحاني 
هنايي کنه ممن غ در آنهنا حانور محير  کاروان اس ي امنا در کاروان

 شود:دارد، موضوعات ذيل توسط مم غ ارايه مي
o ياحکا  عووم 
o را و س خيتار 
o يمذهب اماکغ 
o ياسالم يو سبک انهگ هامهارت 

آمواشي عالوا تر منات  ممرفي شها در ذيل هر جه  اجراي جلسات  .4
هنناي فشننردا و اا لوح مناسننب اسنن مبحنن  و پايننان ايننغ کينناب 

که توسط مهيري  آمواش  «3مسافر قبله »ته ويژا  افزارهاي مرتبطنر 
 تول ه شها تهرا تردي

هاي آمواشني حن  نامهها و شن واکياتچنه دسنيورالمولمناسب اس   .5
 مطالمه و عول شوديتوي  ته دق  

 گزارش جلسنات آمواشني ترگنزار شنها، حيوناً در سنامانه آمنواش .6
(amoozeshbeseh.ir)  ثب  شنود، چراکنه مبنناي اراشن اتي عولکنرد

هناي گنزارش کارگزاران تواهه تودي تنهيهي اسن  عنه  تکو نل فر 
جلسات ته منزله عه  اجراي ترنامه آمواشي تلقي شنها و امي ناا منفني 

 شهيمنظور تواهه 

و  جلسات آمواشي وينژا اارنران ميقاضني شنرک  در طنرح منودت .7
ترگزار  موسمياوران حجاج طبق دسيورالمول مرتوطه در ايران و گروا 

 و گزارش شودي

هنا، هاي کاروانگزار توسنط مم ننهآمواشي ويژا تانوان ح  اتجلس .8
 طبق دسيورالمول اتالغي در ايران و موسم، ترگزار و گزارش شودي

 



 

 های مدینه دومجدول توزیع مباحث در کاروان

 موضوعات درسی
 مکان برگزاری

 مکه مدینه ایران

 0 3 7 احکا  عوومي .1

 0 0 11 مناسک ح  .2

 8 0 0 احکا  و مناسک .3

 1 1 5 اتالق و آداب .4

 4 1 6 ممارف ح  و ايارتاسرار و  .5

 0 0 5 تفس ر آيات ح  .6

 3 2 5 انهگي اسالميسبک ها و مهارت .7

 5 3 4 اماکغ مذهبي .8

 4 3 6 تاريخ و س را .9

 2 1 6 عقايه .10

 2 0 3 مسارل س اسي و اجيواعي .11

 6 3 12 مسارل اجرايي .12

 2 1 6 تههاش  و سالم  .13

 37 18 76 مجموع

 

  



   19 مباحث توزیع جداول

 ایراندر  آموزشي جلسات اتجدول تفصيلي موضوع

 )دقيقه( زمان موضوعات جلسات

 اول

 1اسرار و ممارف ح  و ايارت/

 1اتالق و آداب/

 1احکا  عوومي/

  1مناسک ح / 

 1سالم  و تههاش /

 1/مسارل اجرايي

15 

15 

15 

20 

20 

30 

 دوم

 1اسالمي/ها و سبک انهگي مهارت

 1تفس ر آيات ح /

 2احکا  عوومي/

 1عقايه/

 1تاريخ و س را/

 2/مسارل اجرايي

20 

15 

15 

15 

15 

30 

 سوم

 2اسرار و ممارف ح  و ايارت/

 2اتالق و آداب/

 2تاريخ و س را/

 3احکا  عوومي/

 2مناسک ح /

 2سالم  و تههاش /

 3/مسارل اجرايي

15 

15 

15 

10 

10 

20 

30 



20   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 )دقيقه( زمان موضوعات جلسات

 چهارم

 2ها و سبک انهگي اسالمي/مهارت

 2تفس ر آيات ح /

 4احکا   عوومي/

 3مناسک ح /

 1اماکغ مذهبي/

 2عقايه/

 4/مسارل اجرايي

15 

15 

15 

15 

15 

15 

30 

 پنجم

 3اسرار و ممارف ح  و ايارت/

 3اتالق و آداب/

 5احکا  عوومي/

 4مناسک ح /

 3تاريخ و س را/

 3تههاش  و سالم /

 5/مسارل اجرايي

15 

15 

10 

15 

15 

20 

30 

 ششم

 3ها و سبک انهگي اسالمي/مهارت

 3تفس ر آيات ح /

 5مناسک  ح /

 3عقايه/

 1مسارل س اسي و اجيواعي/

 6/مسارل اجرايي

20 

15 

15 

15 

15 

30 



   21 مباحث توزیع جداول

 )دقيقه( زمان موضوعات جلسات

 هفتم

 4اسرار و ممارف ح  و ايارت/

 4اتالق و آداب/

 4تاريخ و س را/

 6مناسک ح /

 4تههاش  و سالم /

 7/مسارل اجرايي

15 

15 

15 

15 

20 

30 

 هشتم

 4ها و سبک انهگي اسالمي/مهارت

 4تفس ر آيات ح /

 6احکا   عوومي/

 7مناسک ح /

 4عقايه/

 2اماکغ مذهبي/

 8/مسارل اجرايي

15 

15 

10 

15 

15 

15 

30 

 نهم

 5اسرار و ممارف ح  و ايارت/

 5تاريخ و س را/

 8مناسک ح /

 2مسارل س اسي و اجيواعي/

 5تههاش  و سالم /

 9امور  اجرايي/

15 

15 

15 

15 

20 

30 



22   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 )دقيقه( زمان موضوعات جلسات

 دهم

 5ها و سبک انهگي اسالمي/مهارت

 5تفس ر آيات ح /

 9مناسک ح /

 5عقايه/

 3اماکغ  مذهبي/

 10/مسارل اجرايي

20 

15 

15 

15 

15 

30 

 یازدهم

 6اسرار و ممارف ح  و ايارت/

 5اتالق و آداب/

 10مناسک ح /

 6تاريخ و س را/

 6تههاش  و سالم /

 11/اجراييمسارل 

15 

15 

15 

15 

20 

30 

 دوازدهم

 4اماکغ مذهبي/

 7احکا  عوومي/

 11مناسک ح /

 3مسارل س اسي و اجيواعي/

 6عقايه/

 12/مسارل اجرايي

15 

15 

20 

15 

15 

30 

 
  



   23 مباحث توزیع جداول

 جدول تفصيلي موضوعات جلسه ویژه بانوان در ایران 

 )دقيقه( زمان موضوعات جلسات

 اول

 احکا  و مناسک

 سفر ح اتالق و آداب 

 مسارل تاص تانوان

15 

25 

20 

 دوم

 احکا  و مناسک

 مهارت ها و سبک انهگي

 س را و ح ات حارت اهرا)س(

20 

20 

20 

 سوم
 احکا  و مناسک

 مهارت ها و سبک انهگي
30 

30 

 جدول تفصيلي موضوعات جلسه ویژه یاوران حجاج در ایران 

 )دقيقه( زمان موضوعات جلسات

 اول
در  يار تماون و هوفرهنگ و اراش 

 ارتيسفر ح  و ا
60 

 30 تايهها و نبايههاي کاروان هاي مهينه دو  دوم

 
  



24   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جدول تفصيلي موضوعات آموزشي طرح مودت در ایران 

 )دقيقه( زمان موضوعات جلسات

 اول

 مسارل اجرايي طرح مودت
 کال  و عقاره

 مسارل س اسي و اجيواعي      

30 

30 

30 

 دوم

 عقارهکال  و 
 مسارل س اسي و اجيواعي

 مسارل اجرايي طرح مودت

25 

25 

40 

 سوم
 کال  و عقايه

 مسارل س اسي و اجيواعي
60 

30 
 

  



   25 مباحث توزیع جداول

  موسمدر  آموزشي جلسات اتجدول تفصيلي موضوع

 مکان اجرا زمان)دقيقه( موضوعات جلسات

 اول

 1احکا  و مناسک/
 1تاريخ و س را/
 1اماکغ مذهبي/
 1/مسارل اجرايي

15 
15 
10 
20 

 مکه

 دوم

 1اسرار و ممارف ح  و ايارت/
 2اماکغ مذهبي/

 2احکا  و مناسک/
 1عقايه/

 1تههاش  و سالم /

10 
15 
10 
10 
15 

 مکه

 سوم

 2تاريخ و س را/
 3احکا  و مناسک/

 1ها و سبک انهگي اسالمي/مهارت
 1مسارل س اسي و اجيواعي/

 2/مسارل اجرايي

15 
10 
10 
10 
15 

 مکه

 چهارم

 4احکا  و مناسک/
 3اماکغ مذهبي/

 2اسرار و ممارف ح  و ايارت/
 3/مسارل اجرايي

15 
15 
15 
15 

 مکه

 پنجم

 5احکا  و مناسک/

 3اسرار و ممارف ح  و ايارت/
 3تاريخ و س را/
 4امور اجرايي/

15 

15 
15 
15 

 مکه



26   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 مکان اجرا زمان)دقيقه( موضوعات جلسات

 ششم

 6احکا  و مناسک/

 4اماکغ  مذهبي/
 2ها و سبک انهگي اسالمي/مهارت

 2مسارل س اسي و اجيواعي/
 2تههاش  و سالم /

10 
15 
10 
10 
15 

 مکه

 هفتم

 7احکا  و مناسک/

 2عقايه/
 3ها و سبک انهگي اسالمي/مهارت

 4تاريخ و س را/
 5امور اجرايي/

10 
10 
15 
10 
15 

 مکه

 هشتم

 8احکا  و مناسک/
 5اماکغ مذهبي/

 4اسرار و ممارف ح  و ايارت/
 1اتالق و آداب/

 6اجرايي/امور 

10 
15 
10 
10 
15 

مکه 
)پس از 
 تشریق(

 نهم

 5اسرار و ممارف ح  و ايارت/
 2اتالق و آداب/
 1احکا  عوومي/
 5تاريخ و س را/
 6اماکغ مذهبي/
 7/مسارل اجرايي

10 
10 
5 

10 
10 
15 

 مدینه

 دهم

 7اماکغ مذهبي/
 6تاريخ و س را/

 4ها و سبک انهگي اسالمي/مهارت
 3تههاش  و سالم /

15 
15 
15 
15 

 مدینه



   27 مباحث توزیع جداول

 مکان اجرا زمان)دقيقه( موضوعات جلسات

 یازدهم

 7تاريخ و س را/

 2احکا  عوومي/

 8اماکغ  مذهبي/

 8/مسارل اجرايي

20 

10 

15 

15 

 مدینه

 دوازدهم

 3احکا  عوومي/

 5ها و سبک انهگي اسالمي/مهارت

 3/عقايه

 9/مسارل اجرايي

10 

15 

10 

25 

 مدینه

 
  



28   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جدول تفصيلي موضوعات جلسه ویژه بانوان در موسم 

 مکان اجرا زمان)دقيقه( موضوعات جلسات

 اول
 احکا  و مناسک
 اتالق و آداب

30 
30 

 مکه

 دوم
 احکا  و مناسک
 اتالق و آداب

30 
30 

 مکه

 سوم

 احکا  و مناسک
 مسارل تاص تانوان

 اماکغ مذهبي
 يادي اا انان اسوا

10 
15 
20 
15 

 مدینه

 چهارم

 احکا  و مناسک
 يادي اا انان اسوا

 انهگي اسالميها و سبک مهارت

10 
25 
25 

 مدینه

 جدول تفصيلي موضوعات جلسه ویژه یاوران حجاج در موسم 

 مکان اجرا زمان)دقيقه( موضوعات جلسات

 اول
فراينه اجراي عول ات و 

 مکه 60 مراسم ح  در مکه

 دوم
فراينه اجراي فمال   ها در 

 مدینه 60 مهينه

 
 



 

 
 
 
 
 

 بخش اول:

 جلسات آموزشی رد اریان
 
 
 

 فصل اول:

 جلسات آموزشی عموم زارئان
 



 

 



 

 

 
 

 گفتار اول:        

کام عمومی    اح
 

 کاروان،در صورت حضور معين در 

 توسط ایشان ارایه شود. این مبحث

 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:

 هاي عول هرساله .1

 درسنامه فقه و مناسک .2

 مناسک محشي .3

 
 



 



 

 جلسه اول 

 و تقل ه شنات  احکا  فقهي اهو   موضوع:

 دق قه 15: مدت

 جلسه اول: کارواناجرا در 

 ها:سرفصل

 ته ويژا در ح وجوب شنات  احکا  ضرورت و  .1

 تقل ه .2

 وجوب تقل ه  -

 شرايط مرج  تقل ه و راا شنات  ايشان -

 هاي دسي اتي ته فياواي مراج راا -

 تقا تر تقل ه -

 تقل ه اتيهايي اا مرج  انها -

 

  



34   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه دوم

     طهارت                                      موضوع:

 دق قه 15: مدت

 جلسه دو : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 وضو .1

 چگونگي وضو -

 مقهار واجب در شسيشوي اعااي وضو -

 موارد وجوب وضو )طواف، نواا، نواا طواف وييي( -

 مبطالت وضو -

 ت وم )تذکر کل ات( .2

 غسل .3

 اقسا  غسل  -

o هاي واجبغسل 

o  مسيحبيغسل هاي 

 چگونگي انجا  غسل -

 شرايط صح  غسل -



   35در ایران / گفتار اول: احکام عمومی  عموم زائران یجلسات آموزش

 جلسه سوم

 نواا  موضوع:

 دق قه 10: مدت

 جلسه سو : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 اهو   و جايگاا نواا در اسال   .1

 اهو   نواا اول وق  و جواع  .2

 اقسا  نواا  .3

o ن نوااهاي واجب 

o ن نوااهاي مسيحبي 

 شرايط و مقهمات نواا .4

 واجبات نواا .5

 مبطالت نواا .6

 نواا جواع  )نواا جواع  تا اهل سن ( .7

 نواا مسافر .8

o )قصر و اتوا  نواا در مکه و مهينه )اماکغ تخ  ر 

 نوااهاي مسيحبي )نواا ايارت، نواا تح  ( .9

 نواا قاا .10



36   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 چهارمجلسه 

  توا و اکات موضوع:
 دق قه 15: مدت

 جلسه چهار : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 موارد وجوب اکات و توا .1

 مصرف توا و اکاتاحکا  و  .2

 نامي ح هاي ثب توا ف ش .3

 ارتباط اکات و توا تا ح  .4
 رد مظالم .5

 

 

 

  



   37در ایران / گفتار اول: احکام عمومی  عموم زائران یجلسات آموزش

 پنجم جلسه 

                 وص   و لقطه موضوع:
 دق قه 10: مدت

 جلسه پنجم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 وص    .1

o   اسيحباب وص 

o   ش وا وص 

o   احکا  وص 
 اموال لقطه .2

 

 

 



 

 ششمجلسه 

 رواا و نذر موضوع:

 دق قه 10: مدت

 جلسه هشيم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 رواا قاا در سفر .1

 رواا مسيحبي در سفر  .2

o  شهن حاج ترآورداسه روا رواا مسيحب در مهينه تراي 

 رواا نذر در سفر .3

 نذر  .4

o ک ف   نذر 

o احکا  نذر 

 
 

  



   39در ایران / گفتار اول: احکام عمومی  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 هفتمجلسه 

 طهارت و نواا در حرم غ شريف غ موضوع:

 دق قه 15: مدت

 جلسه دواادهم: اجرا در کاروان

 

 طهارت  .1

o احکا  وضو و غسل 

o نواا تا غسل هاي مسيحبي 

o  وضو تا آب شرب اماکغ عوومي 

 نواا  .2

o  اوقات نواا 

o  نواا اهل تسنغ تا ش م انتفاوت 

o  قصر و اتوا 

o اتصال صفوف 

o نواا در هواپ وا 

o  سجها تر چ زهايي که مجاا مي تاشه )عه  اسيفادا اا مهنر
 وييي در مساجه و نوااهاي  اهل سن (

 



 

 
 

 
 

 

 :دومگفتار                     

 مناسک حج
 

 
 

 این مبحث:منابع قابل استفاده در 

 هاي عول هرساله .1

 درسنامه فقه و مناسک .2

 مناسک محشي .3

 



 

 
 



 

 
  جلسه اول

 ترس م نواي کلي مناسک عورا و ح  توي  موضوع:
 دق قه 20 مدت:

 جلسه اول: اجرا در کاروان

 سرفصل:

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

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

 مسجهالحرا (

 

  



   43در ایران / گفتار دوم: مناسک حج  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 جلسه دوم

                         اقسا  ح  و اسيطاع  موضوع:
 دق قه 10 مدت:

 جلسه سو : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 اقسا  ح  )واجب، مسيحب( .1

 اسيطاع  )مالي، تهني، طريقي( .2

 

 

 



44   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

ومسجلسه    

 ن ات  و وص   ته ح  موضوع:
 دق قه 15 مدت:

 جلسه چهار : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 ن ات  )شرايط نايب( .1

 وص   ته ح  )ف ش ح  ميوفي( .2

 

 

 
 

  



   45در ایران / گفتار دوم: مناسک حج  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 چهارمجلسه 

 م قات و احرا  موضوع:
 دق قه 15 مدت:

 جلسه پنجم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 م قات .1

 مسيحبات پ ش اا احرا  .2

 امان و مکان احرا  .3

 واجبات احرا  .4

o  پوش هن لباس احرا 

o  ن   احرا 

o تلب ه 

 محرمات احرا   .5



46   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 مپنججلسه  

 و نواا آن طواف موضوع:
 دق قه 15 مدت:

 جلسه ششم: اجرا در کاروان

 سرفصل:
 

 جايگاا و انواع طواف )واجب و مسيحب( .1

 امان طواف .2

 واجبات و شرايط طواف .3

 مسيحبات طواف .4

 نواا طواف .5

o امان و مکان نواا 

o ک ف   نواا 

 
  



   47در ایران / گفتار دوم: مناسک حج  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 مششجلسه 

 و تقص ر سمي موضوع:
 دق قه 15 مدت:

 هفيمجلسه : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 سمي .1

o امان و مکان سمي 

o واجبات و شرايط سمي 

o مسيحبات سمي 

 تقص ر .2

o  امان و مکان تقص ر 

o ک ف   تقص ر 

o ) آثار تقص ر )تروج اا احرا 



48   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 هفتم جلسه 

 احکا  ت غ عورا توي  و ح  موضوع:
 دق قه 15 مدت:

 جلسه هشيم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 ت رون رفيغ اا مکه .1

o تبهيل ماا 

o  هوان ماادر 

 انجا  عورا مفردا .2

 طواف مسيحبي .3

 طواف ن اتيي  .4

 
  



 

 هشتمجلسه 

 (1) احکا  احرا  موضوع:
 دق قه 15: مدت

 جلسه نهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 احرا  .1

 واجبات و محرمات احرا  .2

 سن  ها و مسيحبات احرا  .3

 
 
 
 
 

  



50   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 نهمجلسه 

 (2احکا  احرا  ) موضوع:
 دق قه 15: مدت 

 جلسه دهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:
 

 احرا  در جحفه .1

 محر  شهن انان ممذور .2

 تلب ه .3

 
 
 
 
 

  



   51در ایران / گفتار دوم: مناسک حج  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 دهمجلسه 

  اعوال عورا توي  موضوع:
 دق قه 15: مدت

 جلسه ياادهم: کارواناجرا در 

 سرفصل:

 طواف و نواا آن .1

 سمي .2

 تقص ر .3

 
 
 
 

  



52   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 یازدهمجلسه 

 (، عورا توي  نايبان و ممذوران1) احکا  حر  و مسجه موضوع:
 دق قه 20: مدت

 دواادهمجلسه : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 احکا  حر  و مسجه .1

o احکا  مسجه 

o نواا تح   مساجه 

o )مسيحبات حاور )نواا، قرآن 

o لقطه 

 عورا توي  نايب غ  .2

 اعوال ويژا ممذوريغ .3

 

 



 

 



 

 

 

 :سومگفتار                        

 اخالق و آداب
 
 
 
 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:

 درسنامه آداب سفر ح  .1

 اتالق و آداب در ح  و ايارت .2

 
 



 

 



 

 جلسه اول

                     آمادگي روحي و ممنوي تراي سفر موضوع:
 دق قه 15: مدت

 جلسه اول: اجرا در کاروان

 سرفصل:
 

 جايگاا ممنوي ح  و ايارت -1
o توف ق سفر ح  و لزو  شکرگزاري 
o ويژگي هاي سفر 

o  ممنويآمادگي 

 مقهمات سفر -2

o توته 

o حالل   طلبي 

o پردات  ديون ته ويژا حق الناس 

o   وص 

 



   57در ایران / گفتار سوم: اخالق و آداب  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 جلسه دوم

                                    اتالق در سفرموضوع: 
 دق قه 15: مدت

 جلسه سو : اجرا در کاروان

 سرفصل:
 

 نشاط ممنوي سفر .1

o ت رتواهي، گذش ، تماون و تهم  ته اارران 

o  هوسفران و هوراهانرعاي  حقوق 

o ح ا و عف  در سفر 

o انا تا قرآن، دعا، مناجات و ذکر 

 موان  کسب ممنوي  در سفر .2

o سوءظغ و تهگواني 

o آاار و اذي  هوسفران 

o مجادله، سخغ چ ني و ع ب جوري 

o غ ب  و دروغ 

 



58   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه سوم

   آداب ايارت                                موضوع:
 دق قه 15: مدت

 جلسه پنجم: کارواناجرا در 

 

 سرفصل:

  9آداب ايارت پ امبر .1

 9آداب مسجهالنبي .2

 :آداب ايارت اروه تق   .3

 
 
 

 

 

 



   59در ایران / گفتار سوم: اخالق و آداب  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 جلسه چهارم

                   حفظ شرايط روحي و ممنوي موضوع:
 دق قه 15 مدت:

 جلسه هفيم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 جا  واجباتمراقب  نسب  ته ان .1

 ترک محرمات .2

 مسيحباتاهيوا  ته  .3

 صهقات و ت رات .4

 :توسل ته ممصومان .5

 وق در سفرتوجه ته ذوي الحق .6

 

  



60   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه پنجم 

 
 مکار  اتالقآداب حاور در مکه و  موضوع:

 دق قه 15 مدت:
 جلسه ياادهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:
 

 آداب حاور در مکه .1

 توجه ته مکار  اتالق .2

o سخاوت و تخشش 

o تردتاري و تحول 

o   داشيغ ديگرانگذش  و ايثار و مقه 

o عفو و چشم پوشي اا تطا 

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



 

 



 

 
 
 

 

 :چهارمگفتار                     

 اسرار و معارف حج و زیارت
 

 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:

 اي اا صهباي ح جرعه .1

 نامه اسرار و ممارف ح تر فرهنگ يدرآمهش درسنامه پ .2

 درسنامه اسرار ح  .3

 ح  يو اجيواع ياس اتماد س .4



 

 



 

 جلسه اول

 و رهاورد ح  اسرار موضوع:
 دق قه 15 مدت:

 جلسه اول: اجرا در کاروان

 سرفصل:
 

 ممرف  نسب  ته ح  .1

 جايگاا و اهو   اسرار ح  .2

 هواهنگي س رت ح  تا سر ح  .3

 رهاورد سفر ح  .4

o ح ، تااار آترت و هجرت ته سوي تها 

o  ح ، رياض  مومغ 

o  توريغ انهگي توح هي 

o ح ، اقيهار ممنوي و شُکوا مسلو غ 

 
  



   65در ایران / گفتار چهارم: اسرار و معارف حج و زیارت  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 جلسه دوم

                                         اسرار ترت يي ح   موضوع:
 دق قه 15 مدت:

 جلسه سو : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 تهامحوري .1

 تمبه .2

 تولي و تبري .3

 محب  .4

 

 

 
  



66   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه سوم

 

 اسرار س اسي و اجيواعي ح   موضوع:
 دق قه 15 مدت:

 جلسه پنجم: اجرا در کاروان

 سرفصل:
 

 وحهت و هوگرايي .1

 ترار  اا شرک و طاغوت .2

 اقيهار مسلوانان .3

 ح  و والي  .4

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

 

 

 

  



   67در ایران / گفتار چهارم: اسرار و معارف حج و زیارت  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 جلسه چهارم

                اسرار م قات و احرا  و تلب ه موضوع:
 دق قه 15 مدت:

 جلسه هفيم: اجرا در کاروان

 سرفصل:
 

 اسرار م قات .1

o راا نامگذاري 
o راا احرا  در م قات 

 اسرار احرا   .2

o راتطه احرا  و توح ه 
o  حق ق  احرا 

o وداع تا گناا 

o توجه ته مماد 
 نواا احرا  .3

o پ ونه تا تهاونه 

o  تهاونهاسيمان  اا 
 اسرار ن   .4

o تلوص در عبادت 

o حرک  ته سو  توح ه 
 اسرار تلب ه  .5

o پاسخ ته دعوت حق 

o پاسخ حق تمالي ته لب ک اارر 

o تجلي توح ه 

o گويانمراتب و درجات تلب ه و لب ک 



68   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه پنجم

                                       اسرار طواف و نواا آن  موضوع:
 دق قه 15 مدت:

 جلسه نهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:
 

 اسرار طواف  .1

o تهامحوري هسيي 

o چهار رکغ کمبه و ارکان وجودي انسان کامل 

o راا عهد هف  در اشواط طواف وييي 

 اسرار نواا طواف .2

o شکرگزاري 

o اسيمان  اا تهاونه 

 7سر نواا تلف مقا  اتراه م .3

o اسوا موحهان 7اتراه م تل ل اهلل 

o اقيها ته انسان کامل 

  



   69در ایران / گفتار چهارم: اسرار و معارف حج و زیارت  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 جلسه ششم

                                اسرار سمي و تقص ر موضوع:
 دق قه 15 مدت:

 جلسه ياادهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:
 

 اسرار سمي .1

o صفا و مروا اا شمارر الهي 

o تزرگهاش  شمارر الهي 

o  م ان توف و رجاءسمي ت غ صفا و مروا و تردد 

o راا هروله و احساس ذل  و تاوع در تراتر تهاونه 

 اسرار تقص ر .2

o  ّ شمار تنهگي و رق 

o  هاواتسيگيقط  تملقات و 

o پااليش ع وب و رذايل 

o تواض  و فروتني 

o ّتاطني حلق و تقص ر والي  سر 

o نشانه امن   و نجات 

 



 

 

 

 :پنجمگفتار                      

 اماکن مذهبی
 

 در صورت حضور معين در کاروان،

 توسط ایشان ارایه شود. این مبحث

 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:

 نهيقرآن در مکه و مهتا  .1

 نهيمکه و مه يآثار اسالم .2

 2و  1 اسال   خيدرسنامه تار .3

 
 
 



 



 

 جلسه اول

 : جها و مکهموضوع
 دق قه 15: مدت

 جلسه چهار : اجرا در کاروان

 :سرفصل

 جها و جحفه .1

o موقم   جغراف ايي و پ ش نه تاريخي 

o  جحفه م قات ح  گزاران 

 اهو   و جايگاا شهر مکه .2

o جغراف اي طب مي، انساني و فرهنگي 

o پ ش نه تاريخي 

 
  



   73در ایران / گفتار پنجم: اماکن مذهبی  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 جلسه دوم

 مسجهالحرا  :موضوع
 دق قه 15: مدت

 جلسه هشيم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 اهو   و جايگاا مسجهالحرا  در آمواا هاي اسالمي .1

 هاي تاريخيمسجهالحرا  در دورا .2

 مسجهالحرا درب هاي  .3

 طبقات مسجهالحرا  .4

 مسجهالحرا  و موقم   هاي پ راموني .5

o مسجهالحرا  و کمبه ممظوه 

o )مسجهالحرا  و مسمي )و صفا و مروا 

 
  



74   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه سوم

 : کمبه ممظوهموضوع
 دق قه 15 :مدت

 جلسه دهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 ويژگي ها و مخيصات کمبه .1

o تاب کمبه 

o درون کمبه 

o ارکان کمبه 

o  حجراالسود 

o پردا کمبه 

o )م زاب )ناودان طال 

 

  



   75در ایران / گفتار پنجم: اماکن مذهبی  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 جلسه چهارم

 9مسجهالحرا  و مسجهالنبي :موضوع
 دق قه 15 :مدت

 دواادهمجلسه : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 موقم   هاي پ راموني کمبه .1
o مسيجار 

o  مليز 

o حط م  
o شاذروان 

o حجر اسواع ل 

o  مقا 
o  چاا امز 

o مطاف 

 و تق   9مسجهالنبي .2
o    9مسجهالنبيموقم 

o 9طرح هاي توسمه مسجهالنبي 

o روضه و مرقه منورا 
o   موقم   تق 



 

 

 

 :ششمگفتار           

 تفسیر آیات حج
 

 مبحث:منابع قابل استفاده در این 

 تفس ر الو زان  .1

 تفس ر نوونه .2
 تفس ر آيات ح  .3
  يح  و عورا در قرآن و حه .4
 ح  و حرم غ شريف غ در تفس ر نوونه .5

 درسنامه تفس ر آيات ح  .6

 



 

 

 



 

 جلسه اول

 آيات فقهي ح   موضوع:

 دق قه 15: مدت

 جلسه دو : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 تشري  ح  .1

 امان ح  .2

 مکان ح  .3

 اعوال ح  .4

 محرمات .5

 کفارات .6

 

  



   79در ایران / گفتار ششم: تفسير آیات حج  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 جلسه دوم

 مرتبط تا اماکغ و مشاعرآيات   موضوع:

 دق قه 15: مدت

 جلسه چهار : اجرا در کاروان

 سرفصل:
 

 مکه و اسامي آن .1

 مسجهالحرا  و اسامي آن .2

 کمبه .3

 7مقا  اتراه م .4

 

  



80   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه سوم

 اتماد س اسي ح  در قرآن  موضوع:
 دق قه 15: مدت

 جلسه ششم: اجرا در کاروان

 سرفصل:
 

 ح  و مباراا تا کفر و شرک و طاغوت .1

o  مونوع   ورود مشرکان ته مسجهالحرا 

o ترار  اا مشرکان 

o  مرکز ق ا 

o تانه امغ الهي 

 اقيهار س اسي مسلو غ .2

 والي  .3

  



   81در ایران / گفتار ششم: تفسير آیات حج  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 جلسه چهارم

 اتماد اجيواعي ح  در قرآن  موضوع:
 دق قه 15: مدت

 هشيمجلسه : اجرا در کاروان

 سرفصل:
 

 ح  و جاممه .1

o  تملق تانه تها ته هوه مرد 

o تساوي حقوق حجاج 

o دس  گ ري و گرا گشايي اا مسلو غ 

o وحهت 

o تهم  رساني ته حجاج 

o  تجارت در ح 

 مناف  ح   .2

o مناف  اقيصادي 

o مناف  ممنوي 

o مناف  امن يي و س اسي 



82   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه پنجم

 ح ، اتالق و ممنوي  در قرآن  موضوع:
 دق قه 15: مدت

 جلسه دهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:
 

 ح  و توح ه .1

o تمظ م تهاونه 

o ياد تها 

o تشوع و تاوع 

 تمظ م شمارر .2

 ااد و توشه سفر ممنوي ح  .3

 عبادت  .4

o  نواا 

o دعا 

o  انجا  مناسک ته قصه قرت 

 



 



 

 

 

 :هفتمگفتار                     

 کالم و عقاید
 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:

 اصول عقايه .1
 منشور عقايه امام ه .2
 آمواش عقايه .3

 درسنامه گزيها س واي عقايه ش مه .4

 :مراتاني اا مکيب اهل ت   .5
 مباني اعيقادي وهات   در توته نقه .6

 درسنامه وهات   .7



 

 



 

 جلسه اول 

 توح ه، انواع و آثار آن :موضوع

 دق قه 15: مدت
  وجلسه د: اجرا در کاروان

 سرفصل

 ضرورت شنات  اعيقاداتکل ات و 

o توح ه و تالق   تهاونه 

o توح ه و رتوت   تهاونه 

o توح ه عبادي 

 

  



   87در ایران / گفتار هفتم: کالم و عقاید  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 جلسه دوم

 : نبوتموضوع
 دق قه 15 :مدت

 جلسه چهار : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 ضرورت تمث  انب ا .1

 نقش و جايگاا انب اي الهي در ح ات تشر .2

 9داليل اثبات نبوت عامه و پ امبر اکر  .3

 9پ امبرعصو   .4

 9ممجزات پ امبر .5

 

 
  



88   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه سوم

 امام  موضوع:
 دق قه 15: مدت

 جلسه ششم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 :جايگاا اروه و اهل ت   .1

 داليل اثبات امام  .2

 :مرجم   ديني و علوي اهل ت    .3

 در حفظ اسال  و توهن اسالمي :نقش اهل ت   .4

 

 

  



   89در ایران / گفتار هفتم: کالم و عقاید  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 جلسه چهارم

 وهات   و نقه آن :موضوع
 دق قه 10: مدت

 جلسه هشيم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 گ ري وهات  پ ش نه و شکل .1

 آرا و ديهگاا  هاي وهات    .2

o توح ه 

o مسارل انان 

o مسارل نوپهيه 

o تکف ر 

 نقه وهات   اا منظر ش مه  .3

 نقه وهات   اا منظر اهل سن  .4
  



90   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه پنجم

 مههوي   انيظار و :موضوع
 دق قه 15: مدت

 جلسه دهم: اجرا در کاروان

 سرفصل: 

 عق ها انيظار .1

 فلسفه غ ب  اما  عصر)ع ( .2

 جاممه آرماني ش مه .3

 ش مه در عصر غ ب  .4

 اما  عصر)ع (  .5

o والدت و ح ات 

o ) ارتباط ش م ان تا اما )ع 

o ن ات  عامه فقها 
  



   91در ایران / گفتار هفتم: کالم و عقاید  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 جلسه ششم

 تاسيگاا و اعيقادات تاصه ش مي موضوع:
 دق قه 15 :مدت

 جلسه دواادهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 پ هايش ش مه .1

 فرقه هاي ش مي .2

 اعيقادات تاصه .3

o  عهال 

o  شفاع 

o ايارت 

o توسل 
 



 

 

 

 :هشتمگفتار                         

 اسالمیمهارت اه و سبک زندگی 
 
 
 

 در صورت حضور معين در کاروان،

 توسط ایشان ارایه شود. این مبحث



 

 



 

 جلسه اول

 : اهو   و جايگاا سبک انهگي در اسال موضوع
 دق قه 20: مدت

 جلسه دو : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 انواع سبک انهگي  .1

 انهگياسال  و سبک  .2

o  جامم   اسال 

o  توأمان تودن ديغ و دن ا  در اسال 

 



 

 جلسه  دوم 

 مهارت مهيري  امان: موضوع
 دق قه 15: مدت

 جلسه چهار : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 مقاتله تا تنبلي و اسيفادا اا امان در:

o عبادت 

o  تريه و تااار 

o تانوادا 

 
 
 
 
 

  



96   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه  سوم

 (1)سبک انهگي اجيواعي : موضوع
 دق قه 20 :مدت

 جلسه ششم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

o  مهارت کنيرل تشم و پرتاشگري 

o تقوي  صبر و تردتاري 

 
 
 
 

  



   97ها و سبک زندگی اسالمی در ایران / گفتار هشتم: مهارت عموم زائران یجلسات آموزش

 

 جلسه  چهارم

 (2)سبک انهگي اجيواعي : موضوع
 دق قه 15 :مدت

 جلسه هشيم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

o  مهارت کنيرل اسيرس 

o مقاتله تا تحران 

 
 
 

  



98   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه  پنجم

 مهارت هاي ممنوي  و تههاش  رواني: موضوع
 دق قه 20 :مدت

 جلسه دهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 مهارت ممنوي  افزايي در سفرهاي ح  و ايارت .1

 مهارت تقوي  تههاش  رواني و تهني .2
 
 
 



 



 

 
 

    

 :نهمگفتار                    

 مسائل سیاسی و اجتماعی
 
 

 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:

 2و  1صح فه ح   .1

 اتماد س اسي و اجيواعي ح  .2

 ح  در  انهيشه اسالمي .3



 

 



 

  جلسه اول  

                ح ، رهبري و نظا  اسالمي موضوع:
 دق قه 15 مدت:

 جلسه ششم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

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

 پاسهاري اا مؤلفه هاي وحهت تخش .2

o نظا  اسالمي  و رهبري آن 

o شهها 

o م راث فرهنگي و ممنوي اسال ، ايران و انقالب اسالمي 

 شکرگزاري اا نمو  نظا  و شهها .3

 

  



   103در ایران / گفتار نهم: مسائل سياسی و اجتماعی  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 جلسه دوم

 هاي اجيواعي و س اسي اارران مسؤول   موضوع:
 دق قه 15 مدت:

 جلسه نهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 اوضاع جهان اسال  و هوهردي و هوراهي .1

 غ رت ديني در دفاع اا مسلو غ .2

 رعاي  شوون جوهوري اسالمي ايران در سفر .3

 
  



104   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه سوم

     اتوت اسالمي موضوع:
 دق قه 15 مدت:

 جلسه دواادهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:
 

 ضرورت و ن ااها .1

o دشوني مشيرک 

o مناف  مشيرک 

o  اسال مماالت و مشکالت جهان 

 هوگرايي و تقريب مذاهب اسالمي .2

 ها و عوامل تفرقه آس ب .3

o  تمصب و جهل 

o توطوه اسيموار و اسيکبار 

o گراييگرايي و قو فرقه 

 



 



 

      

 

 هم: دگفتار                    

 اتریخ و سیره
 

 در صورت حضور معين در کاروان،

 توسط ایشان ارایه شود. این مبحث

 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:

 9فرااهايي اا تاريخ پ امبر اسال  .1

 تاريخ تحل لي اسال  .2

 2و  1 درسنامه تاريخ اسال  .3

 
 



 



 

 اول جلسه

 اا والدت تا تمث   9: پ امبر موضوع
 دق قه 15 :مدت

 جلسه دو : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 :غ و ممصوم  9 امبر پ يو انهگ را تا س ييضرورت آشناي 1

 ي اا کودکي تا جواني2
o ص( پ امبر والدت(  

o پ وان جوانوردان( الفاول حلف( 

o اشيغال قبل اا نبوت 

  9ي شخص   و اتالق پ امبر3
o  امي 

o ام غ 

o  صادق 

o مهرتان و رؤوف 

 قبل اا رسال  9ي ديغ پ امبر 4
 



   109در ایران / گفتار دهم: تاریخ و سيره  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 دوم جلسه

 در مکه 9: تمث  و انهگي پ امبرموضوع
 دق قه 15: مدت

 سو جلسه : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 9پ امبر تمث  ي1

o رسال  عصر س اسي و اجيواعي شرايط 

o تمث   اههاف 
o آورنهگان ايوان نخسي غ 

 در مکه 9پ امبر انهگي و موقم  ي 2

o 3تا حارت تهيجه اادواج 

o 9فرانهان پ امبر 

o 3والدت حارت اهرا 

 در مکه )اا کودکي تا هجرت( 7ي اما  علي 3
  



110   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 سوم جلسه

 اسال  ته مرد  دعوت :موضوع
 دق قه 15: مدت

 پنجمجلسه : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 دعوت تصوصي .1
 تويشاونهان دعوت .2

 عوومي دعوت .3

 
 

  



   111در ایران / گفتار دهم: تاریخ و سيره  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 چهارم  جلسه

 ههف راا در اسيقام : موضوع
 دق قه  15:مدت

 هفيمجلسه : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 9 پ امبر مقاتل در مشرکان مواض  و ترتورد .1

 شکنجه و اذي  اصحاب .2

 حبشه ته مسلوانان هجرت .3

 اقيصادي محاصرا .4

 الحزن عا  .5

 

  



112   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 پنجم  جلسه

 ته مهينه و تشک ل دول  اسالمي هجرت :موضوع
 دق قه  15:مدت

 نهمجلسه : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 هجرت تراي سااي ام نه .1

 

 ته مهينه و اقهامات مهم 9ورود پ امبر .3

 و جاممه ديني اسالمي دول  تشک ل .4

o  تا مشرکان و يهوديان پ وانانمقاد 

o عقه اتوت 

o  تشک ل دول 

 
  



   113در ایران / گفتار دهم: تاریخ و سيره  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 ششم جلسه

 :و اهل ت   9ح  گزاري پ امبر :موضوع
 دق قه  15:مدت

 ياادهمجلسه : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 عورا قاا .1

 ترار  اا مشرک غ .2

 الوداع حجة .3

 و ح  :اهل ت   .4

 

 

 



 

 

 

 گفتار یازدهم:  

شت  سالمت  و بهدا
 
 
 
 

 

 منبع قابل استفاده در این مبحث:

 «راهنواي سالم  در ح »جزوا * 



 

 

 



 

 جلسه اول

   هاي قبل اا عزيو  توص ه موضوع:

 دق قه 20: مدت

 جلسه اول: کارواناجرا در 

 ها:سرفصل
 

 مماينات پزشکي قبل اا سفر و رونه احراا اسيطاع  جسوي .1

 هاي مورد ن ااتوص ه ته تزريق واکسغ .2

 پ گ ري و درمان مشکالت جسوي .3

 تذکر ته مسارل مرتوط ته اعي اد ته مواد مخهر .4

 تارداري و ح  توي  .5

 مقيا ات انهگي دسيه جومي .6

 تههاش  روان در ح  .7

 مالحظات ويژا سالونهان .8

 توص ه ته آرامش و تههاش  رواني در سفر ح  .9

  



   117در ایران / گفتار یازدهم: سالمت و بهداشت  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 جلسه دوم

   سالم  ت واران در ممرض تطر موضوع: 

 دق قه 20: مدت

 جلسه سو : اجرا در کاروان

 ها:سرفصل

 ت واران قلبي ن عروقي .1

 ت واران دياتيي .2

 ت واران تنفسي .3

 ت واران کل وي .4

 اي ديگرهاي ام نهت واري .5

 

 



118   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه سوم

     تههاش  فردي موضوع: 

 دق قه 20: مدت

 جلسه پنجم: اجرا در کاروان

 ها:سرفصل

 دس تههاش   .1

 تههاش  پا .2

 تههاش  کل تهن .3

 تههاش  پوشش .4

 تههاش  اسيراح  .5

 تههاش  دهان و دنهان .6

 عه  اسيموال دتان ات .7

 لواا  فردي و اتيصاصي .8

 
 



   119در ایران / گفتار یازدهم: سالمت و بهداشت  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 چهارمجلسه 

 ملزومات پزشکي تههاشيي مورد ن ااهاي دارويي و توص ه موضوع:

 دق قه 20: مدت

 جلسه هفيم: اجرا در کاروان

 ها:سرفصل
 

 هوراا داشيغ داروهاي تخصصي يا فوق تخصصي .1

 لواا  و تجه زات تههاشيي و پزشکي مورد ن اا اارران .2

 ته ه دارو در عرتسيان .3

هوننراا داشننيغ سننواتق درمنناني تننه ويننژا ت ونناران ديننال زي،  .4

 هاي مزمغ ويييت واري

 داروهاي مونوعه و مخهر در عرتسيان .5

 

 



120   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 پنجمجلسه 

 تغذيه تههاش   موضوع: 

 دق قه 20: مدت

 جلسه نهم: اجرا در کاروان

 ها:سرفصل
 

 تغ  ر عادات غذايي در سفر ح  .1

هاي غذايي )اجيناب اا ته هوراا داشيغ مواد غذايي فاسه توص ه .2

 شهني(

 دارانروااتوص ه ته  .3

 هاي غذاييرژيم .4

هاي غذايي ت واران تاص و ت واران قلبي و عروقي، ترنامه .5

 دياتيي وييي )غذاهاي رژيوي در عرتسيان(

 تههاش  نوش هن .6

 مونوع   تردن غذا توسط اارر ته اتاق .7
   



   121در ایران / گفتار یازدهم: سالمت و بهداشت  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 ششمجلسه 

  هاي پ شگ ري اا آنهاي شاي  و مهم در ح  و راات واري موضوع: 

 دق قه 20: مدت

 جلسه ياادهم: اجرا در کاروان

 ها:سرفصل

 رعاي  تههاش  مح ط هيل و تههاش  فردي .1

 هاي عفونيت واري تراتر در تود اا مراقب  .2
 گرماادگي اا پ شگ ري .3
 هاي تنفسي در ايا  ح  گرفياري .4

 هاي قلبي ن عروقي در ح ت واري .5

 اتيالالت شاي  روانپزشکي در ح  .6

 سوتيگي .7

 هاي عاالني و اسيخوانيگرفياري .8

 وييي(هاي دسيگاا گوارشي )يبوس ، مسووم   غذاييت واري .9

 سوانح و حوادث .10

 مشکالت چشم .11

 عرق سوا .12



 

 

 

گفتار دوازدهم:                        

 مسائل اجرایی
 

 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:

 هاي ساامانها و دسيورالمولتخشنامه .1

 کياب جام  آمواش اارران ح  توي  در حواا اجراري .2

 کياب راهنواي ياوران حجاج .3

 1398/1440ترنامه فرهنگي ح  توي   .4



 

  



 

 جلسه اول

 ممرفي کاروان، ساامان ح  و تمثه مقا  ممظم رهبري و ييي موضوع: 

 دق قه 30 مدت:

 جلسه اول: اجرا در کاروان

 ها:سرفصل
 ممرفي کاروان  .1

o مشخصات کاروان 

o ممرفي عوامل اجرايي کاروان 

o  انواع اعزا  کاروان هاي ح  توي 

o  درجه کاروان 

o  ق ويي کاروانگروا 

o مبالغ درياف  شها اا اارران تات  چه مواردي اس ؟ 

o  حهود اماني تشرف ته سرام غ وحي و مهت اقام 

o امور اداري کاروان 

o سرويا درياف  پ امک و پ امک هاي کاروان 

o حاور کاروان در فااي مجااي و شبکه اجيواعي 

o نشريه کاروان 

o مساتقات کاروان 

o ارران محير نظرات، پ شنهادات و انيقادات ا 

o نشانه ها و رنگ هاي اتيصاصي کاروان 

 دهنهگان ح  )ممرفي ساامان ح  و تمثه مقا  ممظم رهبري(ساامان .2

o تمثه مقا  ممظم رهبري 

o ساامان ح  و ايارت 



   125در ایران / گفتار دوازدهم: مسائل اجرایی  عموم زائران یجلسات آموزش

 

o مرکز پزشکي ح  و ايارت 

o کارگزاران امور ايارتي 

o  مهيران کاروان ح  توي 

o  روحان ون کاروان ح  توي 

o   مهير هيل(مهيران مجووعه ح( 

 شنات  تمه اجرايي سفر ح  .3

o  مراحل و گا  هاي اصلي در سفر ح 

o ههف اا شنات  و کسب آمادگي قبلي چ س ؟ 

o هاي شنات  سفر و کسب آمادگي قبليراا 

o  اهو   جلسات آمواشي 

o هاي مهم اارران در قبال جلسات آمواشيول  ومس 

o موضوعات اجرايي مورد تح  در جلسات آمواشي 

o  تمهاد جلسات آمواشيطول امان و 

o تنوع جلسات آمواشي 

o تاريخ ترگزاري جلسات آمواشي 

o  ترنامه آمواش عولي مناسک و اعوال ح  توي 

o آمواش اارران در فااي مجااي 

o کيب مورد ن اا اارران 

o توص ه ته صبر و سمه صهر 

o ثب  تاطرات سفر 

o ته ه ف لم و عکا اا کاروان 

 نواينهگان اارران کاروان .4

o    هاوظايف و مسوول 

o ساتيار و ترک ب اعاا 

o فراينه انيخاب 

o دعوت ته هوکاري و انيخاب نواينهگان در جلسه آتي 



126   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه دوم

 يييها وپذيريها و آس بجسوي و رواني اارران، فرص  اسيطاع : موضوع

 دق قه 30 مدت:

 جلسه دو : اجرا در کاروان

 ها:سرفصل

 اسيطاع  جسوي و رواني اارران تراي سفر ح  -1

o چ س ؟ اسيطاع  جسوي و رواني 

o   چ س ؟اارران ههف اا مماينات پزشکي 

o  تا تم  غ پزشک  ااررانشروع فرآينه مماينات پزشکي

 پزشکي ساامان ح  و ايارت مرکزمميوه اا سوي 

o   در کارواناارران قطمي نوودن ثب  نا 

o  ّمميوهالعات صح ح ته پزشک اراره اط 

o  تهون احراا اسيطاع ته ح  تشرّف 

o رار اسيطاع  جسوي و رواني اارراناسيو 

o سواتق پزشکي اارران 

 هاي اارر قبل اا سفر ح پذيريها و آس بفرص  -2

o فرص  و آس ب چ س ؟ 

o  هاي سفر ح فرص 

o هاي اارر قبل اا سفر ح پذيريآس ب 



   127در ایران / گفتار دوازدهم: مسائل اجرایی  عموم زائران یجلسات آموزش

 

 شوراي فرهنگي کاروان -3

o ترک ب اعااي شوراي فرهنگي کاروان 

o وظايف شوراي فرهنگي کاروان 

 گروا تنهي ااررانياوران حجاج و  -4

o اههاف ياوران حجّاج 

o تنهي اارران کاروانگروا 

o هاي انيخاب گرواتوص ه 

o نهاي کاروااتوتوس 

o  هاها و اتوتوسها، اتاقکاروان در تنظ م گروامالحظات 

o و انيخاب ياوران حجاج در جلسه آتي کاريدعوت ته هم 

 انيخاب هم اتاقي تراي سفر ح  -5

o وانگزارشي اا ترک ب اارران کار 

o مم ارهاي انيخاب هم اتاقي 

o مالحظات کاروان در چ نش اتاق ها 

o انيخاب هم اتاقي در جلسات آتي 

o ويژگي سفرهاي دسيه جومي 

o رمز و راا داشيغ سفري آرا  و تهون دغهغه 

 

 



128   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه سوم

   اهو   حجاب تانوان، مواد مخهر و ملزومات سفر: موضوع
  

 دق قه 30 مدت:
 جلسه سو : اجرا در کاروان

 ها:سرفصل

 اهو   حجاب تانوان در سفر ح  -1

o  پوشش و حجاب تانوان ايراني در ح 

o حسّاس   ماموريغ عرتسيان ته حجاب تانوان اارر 

 مواد مخهر و دتان ات در سفر ح  -2

o اعي اد چ س ؟ 

o مواد اعي ادآور کهامنه؟ 

o داروهاي روان گردان کهامنه؟ 

o  مخهر و اعي ادعوارض مواد 

o قانون مباراا تا مواد مخهر 

o مجااات هاي قانوني اارران حامل مواد مخهر 

o کنيرل تار و لواا  اارران در فرودگاا مبهاء قبل اا شروع سفر 

o کنيرل تار و لواا  اارران در فرودگاا مقصه در کشور عرتسيان 

o قوان غ عرتسيان پ رامون جرارم مواد مخهر و روان گردان ها 

o وضم   تااداش  گاا هاي عرتسيان 

o جاسااي کشف شها مواد مخهر در لواا  و تار اارران 



   129در ایران / گفتار دوازدهم: مسائل اجرایی  عموم زائران یجلسات آموزش

 

o  وضم   فرد ممياد در طي سفر ح 

o تکل ف افراد ممياد ته مواد مخهر 

o  مصرف دتان ات در سفر ح 

o مالحظات مرتوط ته اسيموال دتان ات 

o مجااات اسيموال دتان ات 

 ملزومات سفر ح  -3

o ر ح تنهي ملزومات فردي سفدسيه 

o  ملزومات احرا 

o ساير اقال  مورد ن اا 

o مالحظاتي در تصوص ملزومات سفر 

o کلحهالشّميّ وسايل 

o هزينه مرتبط تا کل ه اقال  ميّحهالشّکل 

  



130   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه چهارم

  سوغاتي، مجوا تروج اا کشور، فراينه اسکان حجاج: موضوع
 دق قه 30 مدت:

 جلسه چهار : اجرا در کاروان

 ها:سرفصل

 سفر ح سوغاتي در  -1

o آس ب ها و آف  هاي تااارگردي 

o توص ه اارران ته ته ه سوغاتي اا داتل کشور 

o توص ه هايي درتارا تااار و تريه 

o اتالق اسالمي در ته ه سوغاتي 

o  را توشه واقمي سفر ح 

 مجوا تروج اا کشور تراي سفر ح  -2

o مشاغل و افراد ن اامنه اتذ مجوا تروج اا کشور 

o  الخروج نبودن هسينهن اامنه تررسي مونوعمشاغل و افرادي که 

o ترتي نکات مهم در تصوص تروج اا کشور 

 فرآينه اسکان حجاج در سفر ح  -3

o هاي ات رتغ  رات اسکان اارران در سال 

o مقايسه وضم   شهرهاي مکه و مهينه در تصوص اسکان اارران 

o تراکم جوم   و تردد اارران 

o آب و هواي شهرهاي مکه و مهينه 

o ها در شهرهاي مکه و مهينه وضم   هيل 

o مناطق پن  گانه اسيقرار اارران در مکه 

o )سرانه اسکان اارران در قوان غ و مقررات عرتسيان )تصريح 

o هاي مکه و مهينهتنهي هيلدرجه 
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o گروا ق ويي چ س ؟ 

o ظرف   اسکان و سرويا دهي در هيل 

o لواا  و امکانات هيل 

o اسيفادا اا آسانسور در هيل 

o  کل ه( درب اتاقکارت( 

o اسيقرار در اتاق 

o تنظ م فااي داتل اتاق 

o سرويا هاي تههاشيي هيل 

o سالغ غذاتوري هيل 

o ايوني و سالم  در هيل 

o شسيشوي البسه اارران در مکه 

o مصرف آب شرب در هيل 

o اراره تهمات در هيل 

o تردد در مکان هاي عوومي هيل 

o تروج کاروان اا هيل 

 محل اقام  کاروان در سفر ح  -4

o حل اقام  کاروان در شهر مکه مکرّمههيل م 

o هيل محل اقام  کاروان در شهر مهينه منوّرا 

o مهير مجووعه در مکه مکرّمه 

o مهير مجووعه در مهينه منوّرا 
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 جلسه پنجم

  تهمات درماني، ت وه اارران، ذتح قرتاني و ييي: موضوع
 دق قه 30 مدت:

 جلسه پنجم: اجرا در کاروان

 ها:سرفصل

 درماني در سفر ح تهمات  -1

o مرکز پزشکي ح  و ايارت 

o  ّتهمات مرکز پزشکي ح  و ايارت در ح  توي 

o  تههاش  ته اارران قبل اا سالم  و تهمات پزشکي و آمواش
 سفر ح 

o اراره تهمات درماني ته اارران در طول سفر 

o اراره تهمات تههاشيي در طول سفر 

o ت وار(تنهي تهمات درماني در ح  )نظا  ارجاع سطح 
o هاي عرتسياننکات مهم در تصوص اعزا  ت وار ته ت وارسيان 

 ت وه اارران در سفر ح  -2

o ت وه تار 

o ت وه عور، حادثه و درمان 

o اعيبار اماني ت وه ها 

 فرياه ذتح قرتاني حجاج -3

o  ذتح قرتاني حجاج در قهيم االيا 

o طرح تورکز در ذتح قرتاني حجاج 

o فرآينه ذتح قرتاني حجاج ايراني 

o امان ذتح قرتاني حجاج 

o هزينه قرتاني حجاج 
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o وکال  نامه ذتح قرتاني حجاج 

o اقرار ته ن ات  مهير کاروان در ذتح قرتاني حجاج 

 حول و نقل در سفر ح  -4

o انواع حول و نقل 

o حول و نقل هوايي 

o حول و نقل ام ني 

o اياب و ذهاب اارران در مهينه منورا 

o اياب و ذهاب اارران در مکه مکرمه 

o  مهم در تصوص اياب و ذهاب ااررانتوص ه هاي 

 ارتباط تلفني اارران در سفر ح  -5

o داليل اصلي لزو  داشيغ تلفغ هوراا تراي اارر 

o تلفغ هوراا ضرورتي اجيناب ناپذير 

o انواع س م کارت هاي تلفغ هوراا 

o مالحظات اسيفادا اا س م کارت هاي ايراني در عرتسيان 

o  طي سفراسيفادا اا س م کارت هاي اعيباري عرتي در 

o نحوا تواس 

o اسيفادا اا نر  افزارهاي ارتباطي 

 

 

  



134   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه ششم

   تغذيه اارران، ارا مسافرتي و امهاد :موضوع
 دق قه 30 مدت:

 جلسه ششم: اجرا در کاروان

 ها:سرفصل

 تغذيه اارران در سفر ح  -1

o ريزي غذايي اارران موثّر اس عوامل اير در ترنامه 

o  قبل و مقايسه آن تا وض  فملي هايسالته ّه غذاي اارران در 

o هاي مرکزيوضم   طبخ و تواي  غذا در آشپزتانه 

o هاي غذايي ااررانوعها 

o نکات مهم در تصوص تغذيه اارران 

o غذاي رژيوي 

o ته ّه و تواي  اقال  مصرفي رواانه اارران 

 ارا مسافرتي اارران ح  -2

o  راي  در کشور عرتسيان و نرخ تراتري آنپول 

o تبهيل ارا ته ريال عرتسيان 

o م زان ارا مجاا هوراا اارر 

o ته ّه ارا 

o قوان غ ارا در عرتسيان 



   135در ایران / گفتار دوازدهم: مسائل اجرایی  عموم زائران یجلسات آموزش

 

o ترتي نکات ايوني در مورد ارا 

o عوارض ته هوراا آوردن پول ايراني 

 امهاد در سفر ح  -3

o  ههف اا امهاد در ح 

o  امهادگري و امهادياري در ح 

o ني در ح نحوا امهادرسا 

o امهادرساني در مهينه منورا 

o امهادرساني در مکه مکرمه 

o گم شهگي و جامانهن اا کاروان 

o کارت شناسايي اارر 

o چگونگي ترتورد تا اارريغ گم شها ايراني 

o شوارا تلفغ هاي اضطراري و ضروري عرتسيان 

o  فا ل  هاي امهادرساني در ديغ مب غ اسال 

o نر  افزار اارر يار 

 

 

 

 

 
  



136   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 هفتمجلسه 

 حاور در حرم غ شريف غ : موضوع
 دق قه 30 مدت:

 جلسه هفيم: اجرا در کاروان

  ها:سرفصل
 مالحظات حاور در حرم غ شريف غ -1

o  رعاي  اتالق اسالمي در ترتورد تا اارريغ ديگر
 کشورهاي اسالمي

o تايهها و نبايهها در حرم غ شريف غ 

o  جها کردن امان تريه اا امان رفيغ ته حر 

o مالحظات اسيفادا اا تلفغ هوراا در حرم غ شريف غ 

o امر ته ممروف و نهي اا منکر 

o انجا  اعوال ترافي در حرم غ شريف غ 

o تلص ق 

 مالحظات حاور در مهينه منورا -2

o مهّت امان حاور در مهينه منوّرا 

o   مسارل مرتوط ته قبرسيان تق 

o  تراي ايارت قبرسيان تق  اجرايي مالحظات مهم 

o  تشرّف ته قبرسيان تق  ساعات 

o ّراترنامه پ شنهادي حاور در مهينه منو 

o  منوّراترنامه پ شنهادي حاور تانوان در روضه 

o هاي کاروان در مهينه منوّراترنامه 
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 جلسه هشتم

 حاور در مکه و حقوق هوسفران:  موضوع
 دق قه 30 مدت:

 جلسه هشيم اجرا در کاروان:

 ها:سرفصل
 مکرمهمالحظات حاور در مکه  -1

o اسيال  حجراالسود 

o 7حاور در حِجر اسواع ل 

o هاي حر عبور و مرور اا درب  

o  هاي تراف کي در مکه مکرّمهمحهودي 

o (الرّحوهالنّور، جبل ثُور و جبلجبل)صمود ته ارتفاع 

o  مسجهالحرا ترنامه پ شنهادي حاور در 

o مکه مکرّمه هاي کاروان درترنامه 

o  جورات آوري سنگ تراي رميجو 

o  عبور و مرور اا درب هاي حر 

o کي در مکه مکرمهمحهودي  هاي تراف  

 حقوق هوسفران در سفر ح  -2

o سفرانترتي موارد توص ه شها درتارا هم 

o موقم ّ  و منزل  اارران ايراني 

o  حقوق ميقاتل هوسران اارر در سفر ح 

o حقوق ميقاتل مهوانان الهي و تادمان آنها 

o ا و ک ف ّ  سفر ح دقّ  در محيو 

o  ههف اصلي اا سفر ح 



138   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه نهم

 حقوق هم اتاقي و مالحظات امن يي:  موضوع
 دق قه 30 مدت:

 جلسه نهم: اجرا در کاروان

 ها:سرفصل

 حقوق هم اتاقي در سفر ح  -1

o هااتاقيهايي تراي همتوص ه 

o تک اارران در قبال فااي ممنوي کاروانمسوول   تک 

 سفر ح مالحظات امن يي در  -2

o مالحظات مرتوط ته وسايل الکيرون کي 

o مراقب  اا پول و وسايل ق ويي 

o رف  و آمه تانوان ته حرم غ شريف غ يا تااار 

o هاي س اسي و اجيواعيتوص ه 

o  گ ري و تااداش دس 
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 جلسه دهم

 هاي ااررانپذيريماه   سفر ح  و آس ب: موضوع
 دق قه 30 :مدت

 جلسه دهم: اجرا در کاروان

 ها:سرفصل

 ماه ّ  سفر ح  -1

o  شمار کاروان در سفر ح 

o منظور اا صبر در سفر ح  چ س ؟ 

o منظور اا توکّل در سفر ح  چ س ؟ 

o منظور اا تمامل در سفر ح  چ س ؟ 

o  عولکرد اارر در سفر ح 

o  منشور کاروان در سفر ح 

 هاي اارر در سفر ح پذيريآس ب  -2

 



140   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه یازدهم

 فرودگاا مبهالواا  سفر و :  موضوع
 دق قه 30 :مدت

 جلسه ياادهماجرا در کاروان: 

 ها:سرفصل

 تنظ م لواا  سفر و تحويل چوهان ها -1

o کل کاروانحهالشّهاي ميّچوهان 

o محيويات ساک احرامي دسيي 

o هاي اارران ته کاروانتحويل چوهان 

 مالحظات فرودگاا مبها و تروج اا کشور -2

o ن کاروانوالؤهاي عرتي مسشوارا تلفغ 

o لباس ميحهالشکل اارران 

o تنظ م ساک احرامي دسيي 

o حاور در م مادگاا کاروان تراي عزيو  ته فرودگاا 

o آوري ن اوردن مهارک شخصيياد 

o يادآوري م زان ارا مجاا هوراا اارر 

o گردانآوري موضوع موادّ مخهّر و داروهاي روانياد 

o يادآوري موضوع مجوّا تروج اا کشور 
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o احيوال تات ر در پرواا 

o حاور در فرودگاا و اتذ مهارک 

o رمالحظات مرتوط ته مهارک اار 

o عزيو  ته سالغ تروجي پرواا 

o وضو و نواا 

o جا نوانهن اا پرواا 

o آمادگي تراي پرواا 

o مالحظات پرواا 

o  اماني عزيو  کاروانترنامه 

 

 

  



142   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه دوازدهم

  فرودگاا جها، م قات جحفه و انجا  عورا توي  موضوع:
 دق قه 30 مدت:

 جلسه دواادهم اجرا در کاروان:

 ها:سرفصل

 مالحظات فرودگاا جها و عزيو  ته م قات جحفه -1

o کسب آمادگي تراي حاور در م قات جُحفه 

o تنظ م ساک احرامي دسيي 

o  هوراا اارر هنگا  عزيو  ته م قات جُحفهملزومات 

o تنظ م ملزومات احرا  و ساير وسايل مورد ن اا 

o مالحظات فرودگاا جهّا 

 مالحظات احرا  در م قات جحفه و عزيو  ته مکه مکرمه -2

o م قات اارران ايراني 

o حاور در م قات جُحفه 

o مراسم احرا  و تلب ه 

o کسب آمادگي تراي تروج اا م قات 

o ُحفهتروج اا م قات ج 

o عزيو  ته مکه مکرّمه 
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o اسيقرار در هيل در مکه مکرّمه 

o  ّکسب آمادگي تراي انجا  اعوال عورا توي 

 مالحظات انجا  اعوال عورا توي  -3

o اسيقرار در هيل مکه و تجهيه قوا 

o تنهي اارران تراي انجا  اعوال عورا تويّ گروا 

o  ّتشرّف ته مسجهالحرا  تراي انجا  اعوال عورا توي 

o  ورود و تروج اا مطافنحوا 

o مالحظات انجا  طواف 

o مالحظات سمي ت غ صفا و مروا 

o هاي تمه اا انجا  اعوال عورا تويّ توص ه 

o حفظ ارتباط تا کاروان 

 



 

 

 فصل دوم:

 زارئان آموزش اهی اختصاصی

 گفتار اول:

 زارئ اهی وژیه بانوانآموزش
 

 
 در صورت حضور معينه در کاروان،

 این مباحث توسط ایشان ارایه شود.

 در غير این صورت با هماهنگی دفتر بعثه در منطقه یا استان،

 های محترم به کاروان دعوت شودیکی از معينه

 ارایه نماید.تا این مباحث را 

 
 



 

 



 

 جلسه اول

 احکا  و مناسک: اول موضوع
 دق قه 15: مدت

 :سرفصل

 نذر و عهه .1

 اذن ولي تراي سفر و اعوال .2
* * * * * 

 آداب و اتالق سفر ح : دوم موضوع
 دق قه  25: مدت

 سرفصل:

 آمادگي سفر .1

 )غ ب ، سوء ظغ، تبرچ ني(اجيناب اا گناا  .2
 

* * * * * 
 مسارل تاص تانوان )ترافات، قوان غ و مقررات(: سوم موضوع

 دق قه 20:مدت

 سرفصل:

 شرايط تاص تراي  ايارت تانوان در عرتسيان .1

 اجيناب اا سن  هاي نادرس   .2

o تاک  ترداشيغ 

o دت ل تسيغ 

o پول انهاتيغ در اماکغ مقهس و حر  ها 
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 جلسه دوم

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

 سرفصل:

 مهارت هاي انهگي جومي در سفر .1
 رعاي  شأن ان ايران و حجاب و عفاف .2

 
* * * * * 

 3س را و ح ات حارت اهرا :دوم موضوع
 دق قه 20: مدت

 سرفصل:

 س را فردي  .1

o عبادي 

o اتالقي 

 س را اجيواعي .2

o تانوادگي 

o ترت يي 

o س اسي 
 

* * * * * 



148   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 احکا  و مناسک :سوم موضوع
 دق قه 20: مدت

 سرفصل:

 طهارت .1

o ورود ته مساجه 

o طواف 

o قرار  و ما قرآن 

 واجبات احرا  .2

 محرمات احرا  .3
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 جلسه سوم

 احکا  و مناسک: اول موضوع
 دق قه 30: مدت

 :سرفصل

 احکا  ويژا م قات .1

 اعوال عورا توي   .2

 اعوال ممذوريغ .3

o  تقهيم اعوال 

o تبهل ح  و عورا 

 * * * ** 
 اسالمي مهارت ها و سبک انهگي :دوم موضوع

 دق قه 30: مدت

 :سرفصل

 صبر و پره ز اا پرتاشگري .1

 ت رات و امور عا  الونفمه .2

 صله رحم .3



 

 

 

 گفتار دوم:                   

 اهی اعضای گروه یاوران حجاجآموزش
 
 
 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:

 اسالمي فرهنگ در اارران ته گذاري تهم  .1

 ح  سفر آداب درسنامه .2

 کياب راهنواي ياوران حجاج .3

 1398/1440ترنامه فرهنگي ح  توي   .4

 



 

 



 

 جلسه اول

 : فرهنگ و اراش تماون و هو اري در سفر ح  و ايارتموضوع
 دق قه 60: مدت

 سرفصل:
 

 اهو   و اراش تماون و هو اري در سفر .1

o  ويژگي هاي و مشکالت سفر ح 

o اهو   و پاداش تماون و تهم  ته ديگران در سفر 

o  اارران(س را ممصومان در سفر ح  )تهم  ته 

o  نشاط ممنوي و انبساط فرهنگي اا رهگذر تماون و هو اري
 در سفر

 مهارت ها و چگونگي کوک ته ديگران .2

 وظايف و مسوول   ها .3

o تبرنگار افيخاري 

o تاارس افيخاري 

o مهروراي 

o ترگزاري مراسم 

o کوک و راهنواي اارران کم توان در انجا  اعوال 

o تنهي و انجا   کوک ته روحاني و مهير کاروان در گروا
 وظايف



   153های ویژه بانوان گفتار اول: آموزش/  رانیزائران در ا یاختصاص یهاآموزش

 

 جلسه دوم 

 دو  نهيمه يکاروان ها يههايو نبا ههايتا :موضوع
 دق قه 30 :مدت

: ايغ جلسه تمه يا قبل اا آتريغ جلسه کاروان در اينران اجرا در کاروان
 ترگزار شودي

 سرفصل:

 فرودگاا در ايران و محر  شهن در جحفه ملزومات .1

 ورود ته جها و عزيو  ته جحفه .2

 محر  شهن  .3

o محر  شهن در جحفه 

 نواا -

 احرا  -

 حرک  ته سو  مکه -

 ورود ته هيل و اسيراح  )و صرف صبحانه در صورت ضرورت( .4

 انجا  اعوال عورا توي  .5

 اعوال ممذوريغ .6

 



 

 

 

 گفتار سوم:                         

 طرح مودت
 

 
 
 
 
 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:

 ترنامه جام  طرح مودت .1

 هاي طرح مودتمجووعه کياب .2



 

 



 

 جلسه اول

 : تب  غ طرح مودتاول موضوع
  دق قه 30: مدت 

 

 سرفصل:

 ههف و ضرورت مودت تا مسلو غ و اارران .1

م زتننان و توجننه دادن تننه مسننارل امن ينني و قننوان غ و مقننررات کشننور  .2

 چگونگي ثب  گزارش ها

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

 :ممصومان

o احيرا  و تکريم اارران 

o توش تلقي 

o تواض  و فروتني 

o تماون و هو اري 

o گذش  و ايثار 

 ش وا هاي گفيگو .4

o اجيناب اا جهل و مناقشه 

o  مشيرکات اسالميپره ز اا طرح مسارل اتيالفي و تأک ه تر 

 
* * * * * 



   157گفتار سوم: طرح مودت /  رانیزائران در ا یاختصاص یهاآموزش

 

 فريق غ: آشنايي تا دوم موضوع

  دق قه 30: مدت
 سرفصل:

 آشنایی با تشیع .1
o پیدایش تشیع 
o منات  روايي ش مه 

o  تش   در جهان اسال 

 آشنايي تا مذهب اهل سن  .2
o ممرفي مذاهب ارتمه فقهي 

o  اهم اصول اعيقادي اهل سن 

o اهم منات  اهل تسنغ 

 مشيرکات ش مه و اهل سن  .3

 اهل تسنغ در ايران .4

* * * * * 
  شنات  جوهوري اسالمي : سوم موضوع

  دق قه 30: مدت
 سرفصل:

 ساختار نظام جمهوری اسالمی .1
 دستاوردهای جمهوری اسالمی .2

o استقالل 
o رشد علمی و توسعه فناوری 
o افزایش امید به زندگی 
o توسعه سالمت و بهداشت 
o توسعه آموزش عالی 
o امنیت 

 و جامعه ایران مذهبی در قانون اساسیجایگاه اقلیت های دینی و  .3
 به اهل سنت ایران خدمات جمهوری اسالمی .4
 ایران جایگاه زن در جمهوری اسالمی .5



158   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه دوم

 شنات  وهات  : اول موضوع
  دق قه 25: مدت

 سرفصل:

 پ هايش وهات   .1

 نسب  سلف   تا وهات   .2

 عقايه وهات  نقه و تررسي  .3

 ديهگاا اهل سن  نسب  ته وهات   .4

* * * * * 
  جوهوري اسالمي ايران و مسارل منطقه اي  :دوم موضوع

  دق قه 25: مدت

 سرفصل:

 علل دشوني غرب تا جوهوري اسالمي ايران .1

 ايران و مسارل سوريه، يوغ و افغانسيان .2

 ايران و صه ون سم .3

 ايران و کشورهاي تل   فارس .4

 ايران و مقاوم  اسالمي .5

* * * * * 
  ارتباطي تا ااررانهاي : مهارتسوم موضوع

 دق قه 40: مدت

 سرفصل:

 مخاطب شناسي .1

 مؤثر ارتباط .2

 مؤثر وگويگف  .3



   159گفتار سوم: طرح مودت /  رانیزائران در ا یاختصاص یهاآموزش

 

 جلسه سوم

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

 سرفصل:

 :جايگاا و منزل  اهل ت   .1

 ص ان  قرآن اا تحريف .2

 توسل و تبرک .3

 شفاع  .4

 ايارت اهل قبور و عزاداري .5

  ترت سجها تر  .6
 

 * * * ** 
   : ح  و جهان اسال دوم موضوع

 دق قه 30: مدت

)سننلفي، وهنناتي،  در جهننان اسننال فرهنگنني هنناي س اسنني و جريان .1
 تکف ري، فرق ش مي(

 نسب  ته جوهوري اسالمي ايرانجريان ها و کشورها مواض   .2

 محورهاي وحهت آفريغ مسلوانان .3

)تروريسننم، صه ون سننم، فلسننط غ،  مسننارل اساسنني جهننان اسننال  .4
 هاي تکف ري، مقاوم (گروا



 

 

 

 

 

 بخش دوم:

 آموزشی رد موسمجلسات 
 
 
 

 فصل اول:

 آموزشی عموم زارئانجلسات 
 

  



 



 

 

 
 

 گفتار اول:                      

کام و مناسک  اح
 
 

 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:

 هاي عول هرساله .1

 درسنامه فقه و مناسک .2

 مناسک محشي .3



 

 

 



 

 
 جلسه اول 

 اعوال ت غ عورا و ح  توي  (، 2) احکا  حر  و مسجه موضوع:
 دق قه 15: مدت
 : مکهمکان

 جلسه اول: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 وضو تا آب شرب .1

 احکا  حر  و مسجه .2
o حرم  کش هن نخ پردا کمبه 

o  مسجهالنبي )قرآن(ت رون نبردن اش اء داتل مسجهالحرا  و 

o  نواا اسيهارا 

 اعوال ت غ عورا و ح  توي  .3
o  محرمات ت غ عورا توي  و ح  توي 

o طواف مسيحبي و ن اتيي 

o نواا طواف مسيحبي 

o جو  آوري سنگ ريزا تراي رمي جورات در مکه 



   165موسم / گفتار اول: احکام و مناسک عموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 جلسه دوم

  ترس م کلي مناسک ح  توي  موضوع:
 دق قه 10: مدت
 : مکهمکان

 جلسه دو : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 احرا  ح  توي  .1

 وقوف در عرفات .2

 وقوف در مشمر .3

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

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

 

 

 



166   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه سوم 

      احرا  ح  توي  موضوع:
 دق قه 10: مدت
 : مکهمکان

 جلسه سو : اجرا در کاروان

 :سرفصل

 احرا  در مکه .1

 محرمات احرا  ح  توي  .2

 اسيظالل )ته ويژا در مشاعر( .3

 



 

 جلسه چهارم 

 اعوال مشاعر )عرفات و مشمر الحرا ( موضوع:
 دق قه 15: مدت
 : مکهمکان

 جلسه چهار : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 وقوف در عرفات )امان، مکان و شرايط( .1

 وقوف مشمر الحرا  )امان و مکان و شرايط( .2

 اعوال واجب و مسيحب در مشمر الحرا  .3

 وقوف ممذوريغ در مشمر الحرا  )وقوف اضطراري( .4

 نواا در مشاعر .5

 ترداشيغ سنگ اا مشاعر .6

 
 

  



168   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه پنجم

     اعوال منا موضوع:
 دق قه 15: مدت
 : مکهمکان

 جلسه پنجم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 اعوال روا دهم ذيحجه )رمي جورا عقبه، قرتاني، تقص ر يا حلق( .1

 رمي شبانه ويژا تانوان و ممذوريغ )شب دهم ذيحجه( .2

 ن ات  در رمي شبانه .3

 توالي و ترت ب اعوال .4

 ذيحجه(مواالت در اعوال منا )روا دهم  .5

 واجبات منا  .6

o ت يوته 

o  رمي جورات 

 تروج اا منا  .7

o تروج تراي انجا  اعوال 

o نفر روا دواادهم 



   169موسم / گفتار اول: احکام و مناسک عموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 جلسه ششم 

 در ح  توي  اعوال مسجهالحرا  موضوع:
 دق قه 10: مدت
 : مکهمکان

 جلسه ششم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 طواف .1

 نواا طواف .2

 سمي .3

 طواف نساء .4

 نواا طواف نساء .5

 

 

  



170   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه هفتم 

 اعوال ويژا ممذوريغ و مناسک تانوانموضوع: 
 دق قه 10: مدت
 : مکهمکان

 جلسه هفيم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 اعوال ويژا ممذوريغ .1

o  ن ات 
o طواف 

o نواا طواف 

o سمي 

o رمي جورات 

 مناسک تانوان .2

o تقهيم اعوال 

o  وقوف اضطراري تانوان در مشمرالحرا 

o )رمي شبانه )شب دهم 

o  رمي جورا عقبه(ن ات  شبانه تانوان( 



   171موسم / گفتار اول: احکام و مناسک عموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 جلسه هشتم 

     عورا مفردا موضوع:
 دق قه 10: مدت
 : مکهمکان

 جلسه هشيم: اجرا در کاروان

 ايغ جلسه پا اا ايا  تشريق و اتوا  اعوال ح  اجرا شودي تذکر:

 سرفصل:
 

 احرا  اا ادني الحل .1

 طواف، نواا طواف، سمي، تقص ر، طواف نساء، نواا طواف نساء .2

 ن ات  در انجا  عورا مفردا  .3

 
 

  



 

 

 

 

 گفتار دوم:                         

کام عمومی  اح
 
 

 در صورت حضور معين در کاروان،

 توسط ایشان ارایه شود. این مبحث

 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:

 هاي عول هرساله .1

 درسنامه فقه و مناسک .2

 
  



 

 



 

 اولجلسه 

     ايارت موضوع:
 دق قه 5: مدت
 : مهينهمکان

 جلسه نهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 اوقات ايارت .1

 احکا  ايارت .2

 ن ات  در ايارت .3

 نواا ايارت .4

 

 
 
 
 

  



   175موسم / گفتار دوم: احکام عمومی عموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 دومجلسه 

     رواا، صهقه و لقطه موضوع:
 دق قه 10: مدت
 : مهينهمکان

 جلسه ياادهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 رواا مسيحبي در سفر  .1

o  سه روا رواا مسيحب در مهينه منورا تنراي تنرآوردا شنهن
 حاج 

 صهقات .2

 لقطه .3
 

  



176   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 سومجلسه 

     نواا موضوع:
 دق قه 10: مدت
 : مهينهمکان

 جلسه دواادهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 اتمام(نماز در فرودگاه )قصر و  .1

 نماز در هواپیما .2

 
 

 



 



 

 

 

 وم:س گفتار                       

 و آداب اخالق
 
 

 
 
 

 استفاده در این مبحث:منابع قابل 

 درسنامه آداب سفر ح  .1

 اتالق و آداب در ح  و ايارت .2



 

 



 

 جلسه اول

 : آداب حاور و مکار  اتالقموضوع
 قه دق 10: مدت
 : مکهمکان

 جلسه هشيم: اجرا در کاروان

 ايغ جلسه پا اا ايا  تشريق و اتوا  اعوال ح  اجرا شودي تذکر:

 :سرفصل

 يوداع تا حر  اله ي1
o عهه تا تهاونه 
o ح  ق اا توف يشکرگزار 

 توجه ته مکار  اتالق ي2
o و تحول يتردتار 
o گرانيته د يمهرورا 
o اجيناب اا اسراف 

 انا تا عبادت )قرار  قرآن، نواا، دعا، ذکر( ي3
  

  



   181گفتار سوم: آداب و اخالق 

 

 دوم جلسه

 سفر  يممنو ياا دسياوردها ان  : صموضوع
 قه دق 10: مدت
 : مهينهمکان

 جلسه نهم: اجرا در کاروان

 :سرفصل

 اتالق در تانوادا  يرعا ي1
 صله رحم ي2
 يتوش اتالق ي3
 يتواض  و فروتن ي4
 اامنهان قناع  و کوک ته ن ي5
 اسيورار ذکر و دعا و انا تا قرآن ي6
 و عا  الونفمه ر انجا  امور ت ي7



 

 

  

 :چهارمگفتار 

 اسرار و معارف حج و زیارت
 

 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:

 اي اا صهباي ح جرعه .1

 نامه اسرار و ممارف ح تر فرهنگ يدرآمهش درسنامه پ .2

 درسنامه اسرار ح  .3

 ح  يو اجيواع ياس اتماد س .4



 

 



 

 جلسه اول

    : اسرار عرفات و مشمر الحرا موضوع
    قه دق 10: مدت
 : مکهمکان

 جلسه دو : اجرا در کاروان

 :سرفصل

 عرفاتاسرار  ي1
o يممرف  ته تود و ام  اسالم 
o يعرفه و وال ونه پ  
o يو راا کوال آدم شيا ن 

 اسرار مشمر الحرا  ي2
o شمور و شهود حق 
o انيظار 
o و اليجا ر تح 
o يقهس رتوت ميحر 

 

  



   185موسم / گفتار چهارم: اسرار و معارف حج و زیارت عموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 دوم جلسه

 
    : اسرار اعوال مناموضوع

    قه دق 15: مدت
 : مکهمکان

 جلسه چهار : اجرا در کاروان

 :سرفصل

  ياسرار قرتان ي1
o تقرب و تقوا 
o م و تسل ثاريا يتجل 
o ينفسان يو کشيغ هوا يوان ذتح مقا  ح 
o ياله يا اول ل و تجل ادي : 
o ياله يتزرگهاش  شمارر و سن  ها 
o اا طو  و حرص يدور 

 اسرار منا   ي2
o مرد  يو هوسان يهواهنگ 
o ذکر غ سرام 
o نو يتوله 
o هاو فرص  آراوها و تواسيغ   ظرف 
o آمراش و مغفرت 



186   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 

 جورات ياسرار رم  ي3
o طان مواجهه تا ش 
o يو دشوغ شناس رت تص 
o يرون و ت يدرون غ اط مباراا تا ش 
o طان توجه ته عظو  تهاونه و ضمف ش 
o ياله يا اول ل و تجل ادي : 
o ياله يتزرگهاش  شمارر و سن  ها 
o ها يه اا پل يياجيناب اا تکبر و غرور و عجب و رها 
o ير عاقب  ته ت ياسيمان  اا تهاونه ترا 

 يساا  ينوادها و هو ي4
o ينيد  يهو  يتقو 
o نواد تودن اعوال 
o طان ش يتطر دارو 
o يته تهاونه غن اا و مطلق انسان و ن يفقر ذات 

 
  



   187موسم / گفتار چهارم: اسرار و معارف حج و زیارت عموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 سوم جلسه

 
 : اسرار نفر و وداعموضوع

    قه دق 15: مدت
 : مکهمکان

 جلسه پنجم: اجرا در کاروان

 :سرفصل

 اسرار نفر  ي1
o  هجرت 
o قط  تملقات 
o و فقر اا ن 
o رورت ص 

 اسرار طواف نساء و نواا آن ي2
o ييانفصال و جها 
o توله نو 
o اسيمان  اا تهاونه 
o  تهاونه ادياسيورار ذکر و 

 کوال ح  )لقاء تا اما ( ي3
 



188   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

چهارم جلسه  

                          ارتي: فلسفه و اسرار اموضوع
    قه دق 10: مدت
 : مکهمکان

 جلسه هشيم: اجرا در کاروان

 ايغ جلسه پا اا ايا  تشريق و اتوا  اعوال ح  اجرا شودي تذکر:

 :سرفصل

 ارتيممنا و مفهو  ا .1
 ارتيا   ضرورت و اهو .2
اظهننار  ،يحاننور در امنناکغ نننوران ،يتبننر ،ي)تننول ارتينناسننرار ا .3

 تاوع و ادب(
 
 

  



   189موسم / گفتار چهارم: اسرار و معارف حج و زیارت عموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 نجمجلسه پ

  ارتيو ممارف ا لي:  فااموضوع
   قه دق 10: مدت
 : مهينهمکان

 جلسه نهم: اجرا در کاروان

 :سرفصل

 9يفاارل مسجهالنب .1
    تق ليفاا .2
  ارتياسرار و رهاورد ا .3

o ياله يا و تزرگهاش  اول م تمظ 
o تقرب ته تهاونه 
o ممرف  اهل ت  : 
o اا شفاع  و آمراش گناهان يمنهتهرا 
o اا اهل ت ير الگوگ  : 
o عهه هيتجه 

 ارتيا يترا يآمادگ ي4



 

 

 

 :پنجم   گفتار

 اماکن مذهبی
 

 حضور معين در کاروان،در صورت 

 توسط ایشان ارایه شود. این مبحث

 
 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:

 نهيتا قرآن در مکه و مه .1

 نهيمکه و مه يآثار اسالم .2

 2و  1 اسال   خيدرسنامه تار .3

 
 



 

 



 

 جلسه اول

 مسجهالحرا   و کمبه ممظوه: موضوع
    دق قه 10: مدت
 : مکهمکان

 اولجلسه : اجرا در کاروان

 سرفصل:
 موقم   مسجهالحرا  در مکه مکرمه .1

 درب هاي مسجهالحرا  .2

 طبقات مسجهالحرا  .3

 مسمي و صفا و مروا .4

 ويژگي ها و مخيصات کمبه .3

o تاب کمبه 

o ارکان کمبه 

o  حجراالسود 

o پردا کمبه 

o )م زاب )ناودان طال 

 موقم   هاي پ راموني کمبه .4

o مسيجار 

o  مليز 

o حط م  

o شاذروان 

o حجر اسواع ل 

o  مقا 

o مطاف 



   193موسم / گفتار پنجم: اماکن مذهبی عموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 جلسه دوم

 اماکغ مذهبي مکه مکرمه موضوع:
    دق قه 15 :مدت
 : مکهمکان

 جلسه دو : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 و مهفون غ در آن ةممالقبرسيان  .1

 غار حرا و کوا ثور .2

 پ رامونيمسجهالحرا  و موقم   هاي  .3

o 9مسجهالحرا  و موله النبي 

o 7مسجهالحرا  و شمب اتي طالب 

o مسجهالحرا   و کوا اتوقب ا 

 

  



194   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه سوم

 : اماکغ مذهبي مکهموضوع
    دق قه 15 :مدت
 : مکهمکان

 جلسه چهار : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 منزل حارت تهيجه)س( )موله حارت فاطوه)س(( .1

 مشهه شههاي فخ .2

 حهيب ه .3

 مساجه  .4

o مسجه تنم م 

o مسجه جغ 

 
  



   195موسم / گفتار پنجم: اماکن مذهبی عموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 جلسه چهارم

 : عرفات و مشمر الحرا موضوع
    دق قه 15 :مدت
 : مکهمکان

 جلسه ششم: اجرا در کاروان

 
 عرفات .1

o موقم   جغراف ايي عرفات 

o اهو   و قهاس  عرفات در آمواا هاي اسالمي 

o جبل الرحوه 

 مشمر الحرا  .2

o ) موقم   جغراف ايي مزدلفه )مشمرالحرا 

o وادي محسر 

 
  



196   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه پنجم

 منا سرام غ: موضوع
    دق قه 15 :مدت
 : مکهمکان

 جلسه هشيم: اجرا در کاروان

 ايغ جلسه پا اا ايا  تشريق و اتوا  اعوال ح  اجرا شودي تذکر:

 سرفصل:
o موقم   جغراف ايي منا 

o پ ش نه تاريخي 

o )جورات )جورا اولي، جورا وسطي، جورا عقبي 

o مسجه الخ ف 

o  مسجه الب مه 

o )مم صم )قرتانگاا 

 
  



   197موسم / گفتار پنجم: اماکن مذهبی عموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 جلسه ششم

 مهينه شهر جايگاا و اهو  : موضوع
    دق قه 10: مدت
 : مهينهمکان

 جلسه نهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 جغراف اي طب مي، انساني و مذهبي .1

 :مهينه اا نگاا قرآن، پ امبر و اهل ت   .2

 مهينه و تشک ل نخسي غ دول  اسالمي .3

 

 

  



198   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 مهفتجلسه 

 9: مسجهالنبي موضوع
    دق قه 15: مدت
 : مهينهمکان

 جلسه دهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 9مسجهالنبي .1

 9سات  مسجهالنبي .2

 9اهو   و جايگاا مسجهالنبي .3

 9مرقه منور پ امبر .4

 روضه منورا  .5

 تانه حارت فاطوه)س( .6

 توسمه هاي مسجهالنبي .7

o  ساتقه و پ ش نه 

o درب هاي ورودي 

o  مسجهالنبيسيون هاي 

o روضه منورا 

o صفه 
  



   199موسم / گفتار پنجم: اماکن مذهبی عموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 مهشتجلسه 

 : قبرسيان تق   و اماکغ مقهسه موضوع
   دق قه 15: مدت
 : مهينهمکان

 جلسه ياادهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 تق   .1

o جايگاا و پ ش نه تاريخي 

o  مرقههاي شريف اروه: 

o :مرقههاي 

  9اصحاب و هوسران و اوالد پ امبر -

 البن غ)س(فاطوه تن  اسه و ا   -

 شههاي احه -
 مساجه و اماکغ مهم مذهبي .2

o مساجه هواننه: مساجه سبمه، قبا، مباهله، غوامه، شجرا 

o مشرته ا  اتراه م 



 

 

 

 گفتار ششم:

 کالم و عقاید
 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:
 اصول عقايه .1
 منشور عقايه امام ه .2
 آمواش عقايه .3

 ممارف قرآن  .4

 مماد .5

 ناپذيري قرآنتحريف .6
 مصون   قرآن اا تحريف .7



 

 



 

 جلسه اول

 : ممادموضوع

    قه دق 10: مدت
 مکه: مکان

 جلسه دو : اجرا در کاروان

 :سرفصل

 مماد در اسال   .1

o اثبات مماد ليدال 

o مماد در اسال  يها يژگيو 

 آن يمماد و آثار ترت يي و اجيواع .2

 

 

  



   203موسم / گفتار ششم: کالم و عقاید عموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 جلسه دوم

 قرآن  يريناپذ فيو تحر ان  : صموضوع

     قه دق 10: مدت
 : مکهمکان

 جلسه هفيم: اجرا در کاروان

 :سرفصل

 در اسال  يوح .1

 قرآن نزد مسلوانان گاايجا .2

 قرآن يو جو  آور غيتهو .3

 قرآن يريناپذفيتحر ليدال .4

و حارت  فاطوه)س( )پاسخ تنه اتهامنات و  7يمصحف اما  عل .5
 شبهات(

 

 

 



204   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 سومجلسه 

 غ ثقل  ي: حهموضوع

     قه دق 10: مدت
 : مهينهمکان

 دواادهمجلسه : اجرا در کاروان

 :سرفصل

 مه در ش :  عيرت و اهل ت گاايجا .1

 مه در ش اتيقرآن و روا گاايجا .2

 قرآن و عيرت  ونه پ .3

 

 



 



 

 

 
 

 گفتار هفتم:

 اه و سبک زندگی اسالمیمهارت
 
 

 صورت حضور معين در کاروان،در 

 توسط ایشان ارایه شود. این مبحث

 
 



 

 



 

 جلسه  اول

 در سفر  يجوم يمهارت انهگ: موضوع
    دق قه 10: مدت
 : مکهمکان

 جلسه سو : اجرا در کاروان

 :سرفصل

 ياناباط اجيواع .1
 گروا و جاممه غ احيرا  ته قوان .2
 و تماون يهوکار .3

 
 

  



   209 ها و سبک زندگی اسالمیموسم / گفتار هفتم: مهارتعموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 دوم   جلسه

 مهارت گوش دادن فمال( ،يمهارت ارتباط مؤثر )مهارت هوهل :موضوع
 دق قه 10 : مدت
 : مکهمکان

 جلسه ششم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 گريد يها  ارتباط تا اارران مل مهارت .1
 
 

  



210   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 سوم جلسه

 حل تمارض مهارت: موضوع
 دق قه 15 : مدت
 مکه: مکان

 جلسه هفيم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

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

  



   211 ها و سبک زندگی اسالمیموسم / گفتار هفتم: مهارتعموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 چهارم جلسه

 تانوادا  يريمه مهارت: موضوع
 مهت 15 :مدت
 : مهينهمکان

 جلسه دهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 تانوادا )هوسر و فرانهان(  يريمه -
 

  



212   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 پنجم  جلسه

 حل تمارض در تانوادا مهارت: موضوع
 دق قه 15 :مدت
 : مهينهمکان

 جلسه دواادهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 ين حل تمارض اوج .1
 غيحل تمارض فرانهان و واله .2

 
 
 

 



 



 

 

 

 گفتار هشتم:

 مسائل سیاسی و اجتماعی
 

 
 
 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:

 2و  1صح فه ح   .1

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

 مباني ديني و س اسي ترار  اا مشرک غ .4

 



 

 
 



 

  جلسه اول

 

    ترار  اا مشرک غ موضوع:
     دق قه 10 مدت:
 : مکهمکان

 جلسه سو : اجرا در کاروان

 :سرفصل

 (:مباني و ضرورت )ترار  در قرآن و س را ممصومان .1

 و مقا  ممظم رهبري ا  )را(ترار  اا مشرک غ اا نگاا حارت ام .2

 



   217گفتار هشتم: مباحث سياسی و اجتماعی 

 

  جلسه دوم

     آينها ته ام ه موضوع:
     دق قه 10 مدت:
 : مکهمکان

 جلسه ششم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 هاي علويپ شرف  .1

 ايعلو  فاايي و هسيه .2

 هاي نويغفناوري .3

 قهرت دفاعي و نفوذ منطقه اي .4

 رشه سرمايه انساني .5

 ضرورت هوکاري و هو اري مرد  و نظا  .6

 

 



 

 

 

 گفتار نهم:

 اتریخ و سیره
 

 در صورت حضور معين در کاروان،

 توسط ایشان ارایه شود. این مبحث

 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:

 9فرااهايي اا تاريخ پ امبر اسال  .1
 تاريخ تحل لي اسال  .2
 2و  1 درسنامه تاريخ اسال  .3

 ش مه امامان س را و ح ات .4

 
 



 

 



 

 اول جلسه

 و مکه مکرمه 9پ امبر  :موضوع
   دق قه 15 : مدت
 : مکهمکان

 جلسه اول: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 فيح مکه .1

 و قريش 9پ امبر  .2

 صلح حهيب ه .3

 قبل اا هجرت 9ممراج پ امبر .4

 

 

 

  



   221موسم / گفتار نهم: تاریخ و سيره عموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 دوم جلسه

 9غزوات پ امبر  :موضوع
    دقیقه 15:مدت
 : مکهمکان

 جلسه سو : اجرا در کاروان

 سرفصل

 غزوات تا مشرکان .1

 غزوات تا يهود .2

 غزوات تا رو  .3

 و منافقان 9پ امبر .4

o مسجه ضرار 

o  9اذي  و آاار پ امبر  

 
 

 

 



222   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه سوم

 :و اهل ت   9س را اتالقي و ترت يي پ امبر  :موضوع

    دق قه 15: مدت
 : مکهمکان

 جلسه پنجم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 اتالق و س را فردي .1

 اتالق و س را اجيواعي .2

 اتالق و س را تانوادگي .3

 اتالق و س را عبادي .4
 

 

  



   223موسم / گفتار نهم: تاریخ و سيره عموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 چهارم  جلسه

 9: واپس غ ايا  ح ات پ امبرموضوع
    دق قه 15: مدت
 مکه: مکان

 هفيمجلسه : اجرا در کاروان

 سرفصل:

 الوداع حجة .1
o  در منا )حهي   ثقل غ( 9تطبه پ امبر 

o 7غهير تم و ت م  تا اما  علي 

 9رحل  پ امبر .2
 

 

  



224   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 پنجم جلسه

 :مهينه و اهل ت   :موضوع
    دق قه 10: مدت
 : مهينهمکان

 جلسه نهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 :مهينه شهر اهل ت   .1

 :نگاا اهل ت  مهينه  در  .2

 اادواج و انهگي حارت اهرا)س( در مهينه .3

 
 
 

 

 

  



   225موسم / گفتار نهم: تاریخ و سيره عموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 مشش جلسه

 در مهينه 7اما  علي : موضوع
    دق قه 15: مدت
 : مهينهمکان

 جلسه دهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 9و پ امبر 7اما  علي .1

 مباهله .2

 9پا اا پ امبر 7اما  علي .3

o  اقهامات و مواض 

o هجرت ته کوفه 

 

  



226   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 هفتم جلسه

 :اروه تق   :ضوعمو
  دق قه 20: مدت
 : مهينهمکان

 جلسه ياادهم: اجرا در کاروان

 سرفصل:

 7حسغ مجيبي اما  ح ات و س را .1

 7 سجاد اما  ح ات و س را .2

 7تاقر اما  ح ات و س را .3

 7 صادق اما  ح ات و س را .4
 
 

 



 

 
 
 



 

  

 

گفتار دهم:                     

شت  سالمت  و بهدا
 
 
 
 

 

 منبع قابل استفاده در این مبحث:

 «راهنواي سالم  در ح »جزوا * 

  



 

 



 

 جلسه اول

 تههاش  مح ط و تهمات درماني در ح  موضوع:

    دق قه 15: مدت

 : مکهمکان

 جلسه دو : اجرا در کاروان

 ها:سرفصل

ها و مح ط انهگي جه  رعاي  نظاف  و تههاش  در اتاق .1
 هاي واگ رت واريتاو غ سالم  و جلوگ ري اا تروا 

 هاي تههاشييهاي الا  در اسيفادا اا سروياتوص ه .2

ها و اماکغ عوومي و هوراا داشيغ رعاي  تههاش  در ت اتان .3
 دسيوال کاغذي

 تار مصرفيکهاي آب ممهني اا تطري تذکر ته اسيفادا .4

جه  شسيغ مرتب پاها و جوراب، سفارش ته اسيحوا  رواانه،  .5
 هااتاق و ته در فااهاي عوومياا ايجاد توي جلوگ ري 

 اا مصرف تودسرانه دارو و اجيناب عالرم سرماتوردگي ت ان  .6

 قبل اا توردن هام واتذکر در مورد شسيغ  .7

 چگونگي اراره تهمات درماني تا س سيم ارجاع .8

هاي هاي عرتسيان و توص هآشنايي تا مراکز درماني و ت وارسيان .9
 تاص در مورد آنها

   ت واران ته ت وارسيانتروا حوادث و اعزا .10



   231موسم / گفتار دهم: سالمت و بهداشت عموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 جلسه دوم

   ايا  تشريق  و  سالم  در مناسک ح  موضوع: 

 دق قه 15: مدت

 : مکهمکان

 جلسه ششم: اجرا در کاروان

 ها:سرفصل
 

 م قات ي ويژاهاتوص ه .1

 طواف ي ويژاهاتوص ه .2

 مسجهالحرا ويژا هاي توص ه .3

 ت غ صفا و مروا سميويژا هاي توص ه .4

 وقوف در عرفات، مشمرالحرا  و مني ي ويژاهاتوص ه .5

 وقوف اضطراري ت واران .6

 حلق تههاشيي .7

 هاي ويژا رمي جوراتتوص ه .8

 



232   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 سومجلسه 

 پا اا سفرتههاش   موضوع: 

 دق قه 15: مدت

 : مهينهمکان

 جلسه دهم: اجرا در کاروان

 ها:سرفصل
 

 رعاي  تههاش  در تااديهها .1

 غ رعاديمراجمه ته پزشک در صورت تروا عالرم  .2

 سفرپا اا آرامش و تههاش  رواني  رعاي  .3

 
 
 



 



 

 

 

 دهم: یاز گفتار

 اجرایی مسائل
 
 

 

 استفاده در این مبحث:منابع قابل 

 هاي ساامانها و دسيورالمولتخشنامه .1

 کياب جام  آمواش اارران ح  توي  در حواا اجراري .2

 کياب راهنواي ياوران حجاج .3

 1398/1440ترنامه فرهنگي ح  توي   .4

 
  



 

 



 

 جلسه اول

 عرفات در وقوف و مکه اا :  تروجموضوع
    دق قه 20: مدت
 مکه: مکان

 اولجلسه : اجرا در کاروان

 ها:سرفصل

 اهوّ   حاور در مشاعر مقهّسه -1

 کسب آمادگي تراي عزيو  ته عرفات -2

 ملزومات هوراا اارر در هنگا  عزيو  ته عرفات -3

 تنظ م ملزومات احرا  -4

 هاتخشي ته اتاقسامانههي و نظم -5

 امان تروج اا هيل -6

 نقل و انيقال اارران در مشاعر مقهّسهمراحل  -7

 ترويه اارران اهل سن  -8

 نظا  حول و نقل تردّدي )تردّد چرتشي( -9

 تنهي عزيو  ته عرفاتامان -10

 عزيو  ته عرفات -11

 هاي کاروان در عرفاتترنامه -12



   237موسم / گفتار یازدهم: مسائل اجرایی عموم زائران در  یجلسات آموزش

 

 جلسه دوم

 منا ته عزيو  و عرفات اا تروج:  موضوع
    دق قه 15: مدت
 : مکهمکان

 جلسه سو اجرا در کاروان: 

 ها:سرفصل

 تنهي اارران تراي عزيو  ته مناگروا -1

 کسب آمادگي تراي تروج اا عرفات -2

 هاتخشي ته ت وهسامانههي و نظم -3

 جورا عقبهانيقال اارران وقوف اضطراري ته منا و رمي -4

 هاي مهم ته اارران وقوف اضطراريتوص ه -5

 

  



238   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 جلسه سوم

 منا اعوالوقوف در مشمر الحرا  و :  موضوع
   دق قه 15: مدت
 : مکهمکان

 چهار جلسه  اجرا در کاروان:

 ها:سرفصل

 مالحظات وقوف در مشمر الحرا  -1

o  انيقال اارران وقوف اتي اري و ت يوته در مشمرالحرا 

o جوراتسنگ تراي رمي 

o  تروج اا مشمرالحرا 

 مالحظات ورود ته منا -2

o  تونّ ات صادقمنا، سرام غ ن ل ته 

o ورود ته سرام غ منا 

 مالحظات رمي جورا عقبه در روا ع ه قرتان -3

o رمي جورا عقبه اارران وقوف اتي اري 

o توص ه هاي مرتوط ته رمي جورات تراي کل ه اارران 

 مالحظات ذتح قرتاني حجاج و حلق تههاشيي -4

o ذتح قرتاني حجاج 

o توص ه هاي مرتوط ته حلق و تقص ر تههاشيي 
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 چهارمجلسه 

 در عرفات و منا ، تههاش  و تغذيهاسيقرار اارران: موضوع

   دق قه 15: مدت

 : مکهمکان

 پنجمجلسه : اجرا در کاروان

 ها:سرفصل

 مالحظات اسيقرار اارران در عرفات و منا -1

o وضم   مکاني عرفات و منا 
o محهودي  هاي فااي اسيقرار در عرفات و منا 
o وضم   ت وه ها در عرفات و منا 
o  تردد اارران در عرفات و منانحوا 
o   امهاد رساني در ايا  حاور اارران در مشاعر مقهس )ايا

 تشريق(

 مالحظات تههاش  و تغذيه در عرفات و منا -2

o دف  اتاله ها در عرفات و منا 
o سرويا هاي تههاشيي در عرفات و منا 
o )ترنامه غذايي ايا  حاور در مشاعر مقهس )ايا  تشريق 
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 پنجمجلسه 

  يوته در منا و تااگش  ته مکهت:  موضوع
   دق قه 15: مدت
 مکه: مکان

 هفيمجلسه : اجرا در کاروان

 ها:سرفصل

 مالحظات ت يوته در منا و تااگش  ته مکه مکرمه -1

o ترنامه کاروان در منا 

o رمي جورات در روا ياادهم و دواادهم ذي الحجه 

o کسب آمادگي تراي تروج اا منا 

o  ت وه هاسامانههي و نظم تخشي ته 

o عزيو  ته جورات و تروج اا منا و تااگش  ته مکه مکرمه 
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 ششمجلسه 

 تروج اا مکه و عزيو  ته مهينه: موضوع

   دق قه 15: مدت

 مکه: مکان

 هشيمجلسه : اجرا در کاروان

 ايغ جلسه پا اا ايا  تشريق و اتوا  اعوال ح  اجرا شودي تذکر:

 ها:سرفصل

 کسب آمادگي تراي تروج اا مکه مکرّمه .1

 ها تراي ارسال ته مهينه منوّراتنظ م چوهان .2

 آويزتنظ م ساک احرامي دسيي و ک ف دوش .3

 هاتخشي ته اتاقسامانههي و نظم .4

 امان تروج اا مکه مکرّمه .5

 احرک  ته سو  مهينه منوّر .6

 اسيقرار در هيل و ايارت اوّل ه .7

  



242   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 هفتمجلسه 

 منورا نهيمالحظات حاور در مه: موضوع
   دق قه 15: مدت
 : مهينهمکان

 جلسه نهم اجرا در کاروان:

 ها:سرفصل

 اوّل غ حاور  .1

 اوّل غ ايارت .2

 تااگش  ته هيل محل اقام  .3

 حفظ ارتباط تا کاروان .4
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 هشتمجلسه 

  کشورآمادگي تااگش  ته : موضوع
    دق قه 15: مدت
 : مهينهمکان

 جلسه ياادهم: اجرا در کاروان

 ها:سرفصل

o نامه م هوانان الهيم ثاق 

o   طلب حالل 

o تشکر و سپاس 

o کاريدرتواس  هم 

o کسب آمادگي تراي عزيو  ته فرودگاا 

o امان تروج اا هيل 

o هاتخشي ته اتاقسامانههي و نظم 
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 نهمجلسه 

  تااگش  ته کشور: موضوع
    دق قه 25: مدت
 : مهينهمکان

 جلسه دواادهم: اجرا در کاروان

 ها:سرفصل

o تار مجاا هوراا اارر 

o تار مجاا قاتل حول ته داتل هواپ وا 

o کاالهاي مونوعه 

o که تردن آن ته داتل هواپ وا مونوع اس  وسايلي 

o  حول آب امز 

o  تااگش  ته کشورتراي عزيو  ته فرودگاا 

o  ايرانرس هن ته فرودگاا مقصه در 

 



 

 



 

 

  فصل دوم:

 اهی اختصاصیآموزش
 

 گفتار اول:

 زارئ اهی وژیه بانوانآموزش
 

 کاروان،در صورت حضور معينه در 

 توسط ایشان ارایه شود. حثااین مب

 در غير این صورت از مبلغه مستقر در مجموعه دعوت شود

 تا این مباحث را ارایه نماید.

 



 



 

 جلسه اول

 : مکهمکان
 احکا  و مناسک: اول موضوع

     دق قه 30: مدت

 :سرفصل
در وضوگرفيغ )توجه ته حاور نامحر  ها و  يمسارل شرع  يرعا .1

 اا انظار آنان( يدور
 وقوف در مشمر الحرا  .2
 در شب( ات  و عه  ن ات  جورا )ن يرم .3

* * * * * 
 و آداب اتالق :دومموضوع 

 دق قه 30: مدت

 :سرفصل
 تا هوسفران يسييهوز .1
 کشورها ريو ترتورد مناسب تا اارران سا يمهرورا .2
 و اعوال در مکه ارتيآداب  ا .3

o هواننه يمحر  و نامحر  در انجا  امور مسيحب  يرعا: 
o اسيال  حجر االسود 
o 7ل نواا در حجر اسواع 
o يطواف مسيحب 
o حجاب و پوشش مناسب شأن  يرعا  

 يسفر و اجيناب اا سفر فرد   امن .4
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 دوم جلسه

  : مکهمکان
 و مناسک احکا : اول موضوع

     دق قه 30 :مدت

 سرفصل:

 و عورا مفردا يطواف  مسيحب .1
 ح  و عورا غ اعوال  ت .2

* * * * * 
 و آداب اتالق :دوم موضوع

  دق قه 30: مدت

 :سرفصل

 ح  و اما  عصر)ع ( .1
 انا  تا دعا و قرآن .2
 الحقوق يذو .3

o شننهها،  گان،يهوسننا ان، ننمرت غ،يدعننا در حننق فرانننهان، والننه
 شانيتو

o رات ثواب اعوال و ت  هيو هه ياتي انجا  اعوال ن 
 3جهيو شأن حارت ته ات ح .4

o 9اکر  امبر و پ 3جهيحارت ته 
o اسال    يدر ترو 3جهينقش حارت ته 
o در راا اسال  3جهياسيقام  حارت ته 



250   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 سوم جلسه

  مهينهمکان: 
 و مناسک احکا : اولموضوع 

    10 مدت:

 سرفصل:

 مساجه ريو سا 9يدر ورود ته مسجهالنب يمسارل شرع  يرعا .1
* * * * * 

 تاص تانوان مسارل: دوم موضوع
 دق قه 10: مدت

 :سرفصل

 ارتيآداب  ا .1
 ورود ته روضه .2
 يسفر و اجيناب اا سفر فرد   امن .3
در  زتننان تننذکر در تصننوص مبلغننه هننا و سننخنرانان کشننور م .4

 9يمسجهالنب
 کشورها ريو ترتورد مناسب تا اارران سا يمهرورا .5
اا امنناکغ و  رون ننو ت غ الحننرم غ اجيننناب اا نونناا توانننهن در تنن .6

 مساجه
 

* * * * * 
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 اماکن:  سوم موضوع
 دق قه 20: مدت

 :سرفصل

 يروضه نبو .1
 3تانه حارت اهرا .2
 ل تاب جبرر .3
 9يورود تانوان ته مسجهالنب يدرب ها .4
   تق .5

 
* * * * * 

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

 :سرفصل

 3حارت اهرا .1
 3نبيحارت ا .2
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 چهارم جلسه

  : مهينهمکان
    و مناسک احکا : اول موضوع

     دق قه 10: مدت

 سرفصل:

 صهقات .1
  يمسيحب ينوااها .2

 
* * * * * 

 
   اا انان اسوا يادي: دوم موضوع 

 دق قه 25: مدت

 :سرفصل

 3فاطوه  تن  اسه .1
 3تاتوننجوه  .2
 3غ ا   البن .3

 
* * * * * 
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  اسالمي يها و سبک انهگ مهارت: سوم موضوع 
 دق قه 25: مدت

 :سرفصل

 يممنو  يريهم .1
o نجا  عباداتا 
o انا تا قرآن 
o دعا و ذکر 

 و امور عا  الونفمه رات ت .2
 يصبر و تردتار .3
 اجيناب اا  اسراف .4
 اجيناب  اا ترافات .5

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 گفتار دوم:

 اهی اعضای گروه یاوران حجاجآموزش
 

 
 
 

 منابع قابل استفاده در این مبحث:

 اسالمي فرهنگ در اارران ته گذاريتهم  .1

 ح  سفر آداب درسنامه .2

 راهنواي ياوران حجاجکياب  .3

 1398/1440ترنامه فرهنگي ح  توي   .4

 



 

 
 



 

 اولجلسه 

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

 سرفصل:

 ايارت و تااديه اا اماکغ مذهبي .1

 ترگزاري جلسات آمواشي  .2

 اقامه جواع  در هيل .3

 ترگزاري مراسم وجلسات دعا .4

 ترگزاري مساتقات  .5

 ترگزاري جلسات وحلقه هاي قرآني .6

 ترگزاري هوايش ها .7

 تايه ها ونبايههاي سفر ته تفک ک مکه و مشاعر .8

 حرک  ته سو  عرفات در روا ترويه ته صورت ترددي .9

 اقام  و وقوف در عرفات .10

 مراسم ترار  اا مشرک غ و مراسم دعاي عرفهترگزاري  .11

 حرک  ته سو  مشمرالحرا  ته صورت ترددي .12

 تذکر: احيوال توقف تا ن وه شب در عرفات ته دل ل نقل ترددي

o  اقام  و وقوف در مشمرالحرا 
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o حرک  ته سو  منا 

 تذکر: توج ه جهول امان تنهي رمي جورات اارران ايراني
o اعوال منا 

o  اعوال  مکهترگش  ته مکه و 

o ترگزاري مراسم ويژا عهه تا  تهاونه و شکرگزاري 

 
 
 
 
 

  



258   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 دومجلسه 

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

 : مهينهمدت

 سرفصل:

 تايهها و نبايهها در مهينه .1

، روضنه مننورا تنراي 9امان هاي ايارت )تق ن ، مرقنه پ نامبر .2
 ها و آقايان(تانم

 ايارت دورا  .3

o ايارت شههاي احه، مسجه قبا، مساجه سبمه 

o  ايارت مساجه اطراف حر 

 ترگزاري جلسات آمواشي .4

 ترگزاري مراسم و جلسات دعا .5

 ترگزاري هوايش ها .6

 :و اهل ت   9ترگزاري مراسم ويژا پ وان تا رسول اهلل .7

 



 

 

 
 

 گفتار سوم:                        

 طرح مودت
 

آمواشي و توج هي ويژا شرک   حهاقل سه جلسهترگزاري 
ينک ضروري اس  ته نحنوي کنه  کننهگان در طرح مودت

مکرمنه ترگنزار  و دو جلسنه در مکنهمننورا جلسه در مهيننه 
طرح مسنارل شودي توص ه مي شود در ايغ جلسات، عالوا تر 

تننه پاسننخگويي  و رفنن  اشننکاالت گننزارش اارننران، روشنني
 پرداتيه شودي آناناالت و شبهات ؤس



 



 

 آموزشیمنابع 

هننايي کننه در اتيننهاي هننر فصننل تننه عنننوان منبنن  آمواشنني جلسننات کياب
شود تا ها ممرفي شها، ته صورت تفص لي در جهول ذيل ممرفي ميکاروان

 شوديدر صورت ن اا نسب  ته ته ه و مراجمه ته آنها اقها  
 

 ناشر مؤلف عنوان منابع 
 مشمر محوهتقي رهبر اتماد س اسي و اجيواعي ح   1

امننا  مهننهي)ع( در روايننات اهننل   2
 مماون  فرهنگي تمثه مهيري  آمواش تسنغ

 مشمر رسول جمفريان آثار اسالمي مکه و مهينه  3

 اهلل محوهتقي مصباح يزديآي  آمواش عقايه  4
موسسه آمواشي و 

پژوهشي اما  
 1تو ني

 ه و  پزشکي ه و  پزشکي ح  و ايارت تههاش  روان  5
 جاممةالوصطفي محوههادي يوسفي غروي تاريخ تحل لي اسال   6
 مماون  فرهنگي تمثه مهيري  آمواش توسل  7
 اسراء آي  اهلل جوادي آملي اي اا صهباي ح جرعه  8

راهنونناي سننالم  در »جننزوا   9
 پزشکيه و   ه و  پزشکي ح  و ايارت «ح 

شناسنننننننننننننني آس بجزوا  10
ساامان ح  و  ساامان ح  و ايارت مخهرمواد

 ايارت
 مشمر س هعلي قاضي عسکر ح  در انهيشه اسالمي  11

حن  و حنرم غ شنريف غ در تفسن ر   12
 مشمر س هعلي قاضي عسکر نوونه

 مماون  فرهنگي تمثه مهيري  آمواش حق ق  تش    13

 مهيري  آمواش نويسنهگانجومي اا  ح ات و س را امامان ش مه  14
 مشمر محوهتقي فمالي درسنامه اسرار ح   15

16  
درسنامه اماکغ منذهبي مکنه 

 مکرمه و مهينه منورا
 مشمر علي اصغر قارهان

 مشمر س هعلي قاضي عسکر درسنامه آداب سفر ح   17

18  
درآمنننهي تنننر درسننننامه پ ش

نامننه اسننرار و ممننارف فرهنگ
 ح 

امور فق ه در حواا نواينهگي ولي
 ح  و ايارت

 مهيري  آمواش

تنننناريخ اسننننال  درسنننننامه   19
 (2و1)ج

 مشمر س ه علي م رشريفي



262   مدینه دوم( های آموزشیعناوین و سرفصل(  

 

 

 ناشر مؤلف عنوان منابع 

 مشمر عباس ظه ري و رضا هوش اري درسنامه فقه و مناسک  20

درسنننامه وهات نن  )پ ننهايش،   21
 مهيري  آمواش س همههي موسوي عل زادا ها و کارنامه(جريان

دسيورالمول ص ان  اا شأن و   22
 منزل  اارران 

ساامان ح  و  ساامان ح  و ايارت
 ايارت

 مماون  فرهنگي تمثه مهيري  آمواش شفاع   23

مؤسسه اما   آي  اهلل جمفر سبحاني شنات  وهات    24
 7صادق

25  
)سخنان  2و1صح فه ح ، ج 

و  1هنناي امننا  تو نننيو پ ا 
 مقا  ممظم رهبري(

 مشمر ايارتپژوهشکها ح  و 

26  
فرااهننننننننننايي اا تنننننننننناريخ 

 مشمر آي  اهلل جمفر سبحاني 9پ امبراسال 

مبنناني ديننني و س اسنني ترارنن  اا   27
 مشمر س هجواد ورعي مشرک غ

 مماون  فرهنگي تمثه مهيري  آمواش تحريف اا قرآن مصون    28
 ناس س هعبهالحس غ دسيغ ب مماد  29

 مصباح يزديآي  اهلل محوهتقي  (7و6ممارف قرآن )ج  30
موسسه آمواشي و 

پژوهشي اما  
 1تو ني

 مشمر پژوهشکها ح  و ايارت مناسک محشي  31

مؤسسه اما   آي  اهلل جمفر سبحاني منشور عقايه امام ه  32
 7صادق

 


