
گزارش تصوریی گزیده  فعالیتهای مرکز  رسیدگی   هب  امور مساجد 
یی  سال  98رد  هس  ماهه ابتدا



دیدار رئیس و معاونین مرکز با مراجع عظام تقلید

ر  با   ر   با    سبحانیاهلل  آیت دیدا گانیاهلل صافی  آیت دیدا ر  با  آیت  گلپای آملیجوادی  اهلل دیدا

ر  ر  با  آیت  گرگانیاهلل علوی با   آیت  دیدا نیاهلل دیدا نوری   همدا



ر   با  آیت  اهلل  استادی ر   با  آیت   دیدا ر بوشهریحسینی  اهلل دیدا اهلل ارعافیبا   آیت  دیدا

ر   با    ر آشتیانیآیت اهلل دیدا بوشهریحسینی اهلل با  آیت    دیدا

مرکز با علما و اساتید حوزه علمیه قممدیران دیدار رئیس و 



مرکز با علما و اساتید حوزه علمیه قممدیران دیدار رئیس و 

ر   با   آی  ت دیدا
ه

ر    با   آیت  اهلل   سعیدیدیدا

ر  کابا   حجه االسالم   والمسلمین  دیدا مل

ر   با   آیت   زیدیاهلل مصباح دیدا

اهلل سعیدی



مسئولین سایر نهادهاجلسات مشترک رئیس مرکز با 

ر (ص)اهللرسولمحمد سپاهو مرکز مدریان میان جلسه مشترک  ر   رئیس مرکزتبلیغات   با  رئیس سازمان مشترک  جلسه و دیدا مرکزرئیس رئیس  ستاد  ااق هم  نماز  استان تهران   با  و جلسه مشترک دیدا

ر  ر مرکزسیاسی  افتب   با   رئیس  عقیدتی رئیس جلسه مشترک و دیدا مرکزبا  رئیس   کشاورزی جهاد  وزارت ولی فقیه  رد  نماینده مشترک   جلسه و دیدا



و آموزشفرهنگی اجتماعی و معاونت جذب برنامه های معاونت 

بهشتخادمینقرآنیمعارف دوره اختتامیه 
مرکزمیزبانیهب زدگانسیل از حمایت شورای نشست تکریم و تعظیم مساجددهه خبری نشست 

همایش تکریم شورای نواحی تهراناستان جمعهائمه مرکز ومدریان نشست مشترک 



کارانگلستاهن کاران مرکزمرکزهم گلستاهن هم

تعالی سازمانیبرنامه های 

کاران از موزه قرآن کریم جلسه مکرمینرمضانانس  با  قرآن  رد  ماه  مبارک  جلسات بازدید هم



(ره)مطهریگردهمایی ائمه جماعات به مناسبت سالگرد شهادت استاد 



گاهی م انحیهجلسات شورای انحیهجلسات نیب دست کالسهای آموزشی وژیه خدا

حضور رد مناسبتهای انقالبیو هماهنگی گردهمایی ائمه جماعات انحیه



گاهی جلسات ارتباط دست

بازدید از مساجد انحیه جلسه ردون سازمانی

م انحیه انحیه  رد مساجدمعارهف ائمه جماعات کالس آموزشی ربای خدا



حضور رد ربانهم اهی دهه تکریممساجدازبازدید

کام مساجد  موژیه  دوره آموزشی اح انحیهشورایخدا

گاهی جلسات ارتباط دست



تشکیلانحیهمساجدازبازدید
اختالفرفعجلساتتکریمدههمختلفاهیستاد

مربایآموزشیکالس گردهمایی ائمه جماعات انحیهانحیهخدا



مساجدازبازدیدجماعاتائمهمعارهفوتودعی مآموزشیکالس انحیهخدا

گاهیارتباطجلساتسازمانیردونجلسات دست



گاهیارتباطجلسات دهه تکریمستاد  جلسات جلسات ردون سازمانیدست

م گردهمایی ائمه جماعات انحیهکالس آموزشی خدا



م انحیه گاه بسیجگردهمایی ائمه جماعاتجلسه آموزشی خدا همایش ائمه جماعات با فرمانداهن پای

انحیهمساجدازبازدید ربگزاری جلسات شورای انحیه



گاهیارتباطجلسات جلسات شورای محلهدست معارهف ائمه جماعات رد مساجد انحیه

م تکریمدهه حضور رد ربانهم اهی کالس آموزشی خدا



م کالس آموزشی وژیه   اخالق وژیه ائمه جماعات انحیهردس مساجداختالف   جلسه حل خدا

گردهمایی ائمه جماعات انحیهتکریم رد انحیهدهه جلسات  ستاد    



گاهی سازمانیردون جلسات جلسات حل اختالفجلسات ارتباط دست

انحیهشورای جلسات    دهه تکریم رد انحیهستاد  جلسات 



مراسم معارهف ائمه جماعات  رد مساجد انحیهتشکیل جلسات شورای فرهنگی رد مساجد انحیه گاهی جلسات ارتباط دست

همایش کانون سالمت مساجدمحلهجلسات   شورای   



گاهی مسازمانیردون   جلسات جلسات ارتباط دست کالس آموزشی خدا

جماعات   رد مساجد انحیهمعارهف ائمه انحیهجلسات   با  معمرین مجموهع 



جلسات شورای محالتجلسات حل اختالف مساجدتکریم و تعظیم مساجدربانهم اهی دهه 

م گردهمایی ائمه جماعات انحیهکالس آموزشی وژیه خدا



گاهی انحیهجلسات  شورای   مساجدجلسات   با  کارگزاران  جلسات ارتباط دست

م هماهنگی و حضور رد مناسبتهای انقالبیکالس آموزشی خدا



گاهیانحیهبازدید  از  مساجد  دهه تکریم و تعظیم مساجدربانهم اهی اجرای جلسات ارتباط دست

انحیهجلسه  با   کارگزاران  مساجد  جلسات شورای محله



گاهیبازدید از مساجد رد حال ساختمساجدتکریم و تعظیم اجرای ربانهم اهی دهه  جلسات ارتباط دست

مجلسات رفع اختالف کالس آموزشی خدا


