باسمه تعالی

راهنمای استفاده از بخش مهارتی پایگاه نمى
ههارت ،تخصص و کارآهذ بىدو ،از اهىری است که ضرورت آو بر کسی پىضیذه يیست و بدذوو آو ،کدار ،دا حدذیخ
ايجام يمیضىد و ا پیص يمیرود.
اگر برای تذقق اهذاف ايقالب ،تالش ايقالبی الزم است -همايطىر که هقام هعظن رهبری تأکیذ داريذ -ا ى تدالش،
با ذ با ههارت و کاردايی همراه باضذ.
ُ
پا گاه «يمى» در بخص ههارتی خىد سعی دارد ههارتهدای الزم و هدىرد ابدلال بدرای دج ادىاو هداهى ايقالبدی را بده
حىرت آهىزضی ،در اخلیار عالقههًذاو قرار دهذ و از آهىزشهای طىاليی و کنفائدذه بررهیدسد و هباددا را بده طدىر
هخلصر و هفیذ ارائه کًذ.
درخلىارۀ بخص ههارتی (در ضروع فعالیت) به ضرح ز ر است:

فرونگی
 oمباحث فرهنگی
 oشهدا
 oمناسبتها
 oفضاسازی

تشکیالت
 oتعریف و ضرورت
 oمبانی و اصول
 oفنون
 oبسترهای عملیاتی

ونر و رسانه
 oمبانی و اصول
 oطراحی

توضیح:
بخص ههارتی پا گاه( ،در ضروع فعالیت) از سه قسمت تطکیل افله است:
 -1فرهنگی
 -2تشکیالت
 -3هنر و رسانه

قسمت اول :فرهنگی
ً
ً
در ا ى قسمت ،هسائلی که غالبا برای ج هجمىعه فرهًگی يیاز اسدت ،ارائده هیضدىد .هدًال در بخدص فااسدازی،
هجمىعه پىسلرهای يما طگاهی برای يصب در هذیطهای هخللف قرار هیگیرد .همچًیى پىسلرهای هًاسب برای
يصب در فااهای گىياگىو ج هکاو هايًذ کلابخايه ،کالش درش و ...ارائه هیضىد.
کی د گر از بخصهای فرهًگی ،هًاسبتها است که هطالب آهادهای را در هًاسبتهای هدههبی و هلدی در اخلیدار
افراد قرار هیدهذ .بخص ضهذا ،سىهیى بخص است و هبادا فرهًگی ،بخص د گری اسدت کده بده طدرح هبدايی و
احىل و تجربیات هیپردازد.
قسمت دوم :تشکیالت
ً
در ا ى قسمت ،هبادا هربىط به کار تطکیالتی و هذ ر ت ارائه هیضىد که عمذتا پیراهىو هذىرهای هبايی و احىل،
فًىو و تجربیات ،ورود هیکًذ .هر فردی که هیخىاهذ در ج تطدکیالتی(اعن از تطدکیالت خىدادىش دا رسدمی)
هطغىل به کار ضىد ،هیتىايذ از ا ى هبادا بهره برد و در سطىح هخللف اسلفاده کًذ.
قسمت سىم :هنر و رسانه
ً
در ا ى قسمت ،دو بخص هبايی و احىل هًر و طرادی ارائه هیضدىد .در بخدص هبدايی و هًدر ،عمدذتا هطالدب هقدام
هعظن رهبری هذظله العالی هطرح هیضىد و در بخص طرادی ،آهىزش طرادی به همراه لىازم هىرد يیاز در طراددی،
در اخلیار هخاطبیى قرار هیگیرد.


يکله قابل تىاه ا ًکه ،در ُبعذ ههارتی يیس هايًذ سا ر ابعاد ،سعی بر ا ى است که هبادا ،هلًاسب با اهدذاف آهىزضدی ارائده
گردد و هخاطب ،دچار سردرگمی و تذیر در اسلفادۀ از هبادا يگردد .همچًیى اخلصار و پرفا دذه بدىدو (ارائده بیطدلر ى و
بهلر ى هطالب در کملر ى زهاو همکى) ،رو کرد کلی ارائه در پا گاه است.

