
معـاونت اردویی



تابستان سال 1370
پیش��نهاد ارائه یک برنامه تربیتی در قالب اردوهای دانش آموزی زمینه جمع ش��دن گروهی 
از طالب و دانش��جویان مؤمن و متعهد را در کنارهم فراهم آورد و اینگونه بود که مؤسس��ه 

فرهنگی نور و نشاط رضوی متولد شد.
حضور حاج آقای علوی در رأس گروه به همراه عوامل و کادر اجرایی دلس��وز، امین، کاردان 
و کاربل��د باعث ش��د تا در م��دت زمان کوتاهی برنامه ه��ای اردویی گل کن��د و آوازه آن به 

سراسرکشور برسد.
توانمندی جمع در برقراری ارتباط و آشنایی مربیان با اصول و فنون تعلیم و تربیت و شناخت 
کامل از گروه مخاطب باعث ش��د تا به لطف حضرت حق برنامه های ارائه ش��ده از موفقیت 
نس��بی برخوردار باش��د. و نتایج رضایت بخش��ی را به دنبال داش��ته باش��د. یقینا در شرایط 
آموزش��ی امروزکس��ی نمی تواند نقش تاثیرگذار اردو را در فرایند تعلیم و تربیت انکار کند ما 
نیز خدای بزرگ را شاکریم که قریب به 22 سال این توفیق را داشته ایم تا در عرصه تعلیم 

و تربیت کشور با نگاهی دین مدار هر چند اندک خدمتگزار باشیم.
در طول این س��ال ها همکاری با س��ازمان ها و ارگان های مختلف و ارائه خدمت به گروه ها و 

اقشار گوناگون جامعه از افتخارات موسسه به حساب می آید.
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در ادامه به برخی از نهادها و ارگان هایی که در طول این سال ها از خدمات موسسه بهره مند شده اند اشاره می شود:
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی
مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم

سازمان ملی جوانان
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
سازمان تبلیغات اسالمی استان های خراسان رضوی شمالی و جنوبی

سازمان آموزش و پرورش استان های خراسان رضوی شمالی و جنوبی
سازمان آموزش و پرورش استان های سیستان و بلوچستان و کرمان  

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان
مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری در سازمان حج و زیارت

مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور
دایره روحانیت اهل سنت غرب کشور

کمیته امداد امام خمینی)ره(
3و...
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الزم به ذکر اس��ت اردوهای برگزار ش��ده ب��رای گروه های 
دانش آموزی 

دانشجویی 
طالب علوم دینی 

روحانیون کاروان های حج 
ائمه جمعه و جماعات

پرس��نل نهادهای دولتی در قال��ب دوره های ضمن خدمت 
وی��ژه ب��رادران و خواهران ب��وده و از جمل��ه موفقیت های 
مؤسس��ه برگ��زاری اردوه��ای تقریبی برای پیروان س��ایر 

مذاهب اسالمی )اهل سنت( است.
در ادامه به معرفی برخی بسته های اجرایی معاونت اردویی 

می پردازیم:

قالب اصلی این برنامه ویژه همش��هریان مشهدی بخصوص 
گروه های دانش آموزی است.

از آنجای��ی ک��ه مش��غله های روزمره زندگی ش��هری مانع 
پرداخت��ن ب��ه زیبایی های دور و برمان ش��ده اس��ت این 

بازدیدها در حوزه های مختلف:
علمی

زیارتی
فرهنگی
تاریخی

اقتصادی
و...

تدبیر ش��ده که می توان��د برای گروه مخاطب دلچس��ب و 
خاطره انگیز باشد.

به عنوان مثال در بح��ث بازدید تاریخی می توان بازدید از 
موزه مردم شناس��ی حمام مهدی قلی بیک را نام برد و در 
بس��ته بازدید علمی می توان به پارک علم و فناوری اشاره 

کرد.

1- بسته بازدیدها:



5

باتوج��ه ب��ه اهمیت موضوع زیارت حضرت رضا علیه آالف التحیه و الثناء این بخش به صورت مس��تقل در مؤسس��ه 
پیگی��ری و دنبال می ش��ود و برنامه های قابل اجرا در این حوزه با توجه به س��ن و گ��روه مخاطبین تدبیر و عملیاتی 
می شود. ازآنجایی که زیارت در طول حیات یک انسان به عنوان نقطه عطف برای ارتباط با عالم معنا تعریف می شود، 
پرداخت��ن به آن نیز ش��رایط خاص خود را دارد. حضور مربی��ان و افراد آگاه به زوایای مادی و معنوی حرم مطهر در 
بین گروه های میهمان، جایگاه ویژه ای داش��ته و توضیحات دوستان مربی زمینه بهره مندی بیشتر را فراهم می آورد. 

بخشی از برنامه های بسته زیارت ویژه بزرگساالن عبارتند از:
1- آماده سازی برای درک محضر امام )قبل از تشرف(

2- توضیح آداب زیارت
3- استفاده از محضر علماء و روحانیون اداره تبلیغات )دارالهدایه(

4- دعا و نیایش دسته جمعی
5- تشرف به محضر حضرت

6- بازدید از نمایشگاه ها و موزه های داخل حرم
7- برگزاری همایش های حرم شناسی

8- برگزاری تورهای حرم گردی و معرفی اماکن و مشاهیر مدفون در حرم
این برنامه در مواجهه با گروه های دانش آموزی و یا کودکان با مدل دیگری به فراخور حال و س��طح س��ن آنان اجرا 

خواهد شد.

2- بسته زیارت:
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اردوهای ی��ک روزه معموال به صورت موضوعی و با اهداف 
خاص آموزشی، تربیتی، علمی و اعتقادی برگزار می شود.

از جمله برنامه های مدون مؤسسه طراحی اردوهای 14گانه 
اس��ت که در آن به 14موضوع مختلف که هر کدام از آنها 
ی��ک روز را به خود اختصاص می دهد، پرداخته می ش��ود. 
ای��ن اردوها در عین حال که هر کدام به صورت مس��تقل 
معنا و مفهوم دارد در حکم پازلی اس��ت که از کنار هم قرا 
گرفتن اش��کال کوچک تر، یک ش��کل بزرگ، زیبا و کامل 

تشکیل می شود.
از دیگ��ر اردوه��ای ی��ک روزه می ت��وان ب��ه اردوهای یک 

روزه رزم��ی، نظامی وی��ژه دانش آموزان مقط��ع راهنمایی 
و دبیرس��تان اش��اره کرد ک��ه از تجربیات موفق مؤسس��ه 
محسوب می شود. در این اردوها به سه عرصه جنگ سخت، 

روایتگری و جنگ نرم پرداخته می شود.
یک��ی دیگر از مدل های اردوهای یک��روزه، اردوهای پدر و 
پس��ری و یا مادر و دختری اس��ت که در راس��تای اهداف 
تربیتی برای تعمیق بیش��تر باورهای دینی و تقویت انس و 

الفت بین والدین و فرزندان برگزار می شود.
ای��ن اردوها ب��ا برنامه مختلف و متنوع تربیتی- آموزش��ی 

برگزار می شود.

3- اردوهای یک روزه:
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این اردوها معموال در حکم ماکت یک زندگی واقعی بوده و بچه ها یا افراد حاضر در اردو در مدت حضور خود، یک زندگی 
جمعی را تجربه می کنند که با توجه به اهداف از پیش تعریف شده برای اردو برنامه های اجرایی آن تدبیر می شود.

این اردوها می تواند صرفاً در قالب تفریحی- زیارتی اجرا شود، می تواند آموزشی-زیارتی باشد، می تواند ...
البته در تمامی دوره های اردویی مؤسس��ه، تالش بر این اس��ت که میهمانان عالوه بر کسب فیض از فضای معنوی مشهد 
مقدس و همجواری با حضرت ثامن الحجج علیه آالف التحیه و الثناء از تفرجگاه ها و تفریحگاه های شهر نیز بهره مند شوند 

و در طول اردو، هم نور کسب کنند و هم به نشاط برسند إن شاء اهلل.

در پای��ان امید آن داریم که بتوانیم در مس��یر س��ربازی حض��رت حجت عجل اهلل تعالی فرجه الش��ریف گام هایی هر چند 
کوچک برداشته و با فعالیت های خود در عرصه تعلیم و تربیت دینی لبخند رضایت را بر لبان حضرتش نشانده و موجبات 

خشنودی نائب بر حقش مقام معظم رهبری را فراهم آوریم.
ضمناً مفتخر خواهیم شد اگر بتوانیم یار و کمک کار شما دوستان و عزیزان فعال در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی 

و آموزشی باشیم.
والسالم علیکم ورحمه اهلل وبرکاته                

4- اردوهای چند روزه:




