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 0011ی امامت و والیت سال عناوین روزهای دهه

 

 

 عنوان روز مناسبت تاریخ روز

 ایثار و دفاع از حریم والیت عید سعید قربان تیر ۰۳ چهارشنبه

 حریم والیت زایثار و دفاع ا  تیر ۰1 پنجشنبه

 والیت، عدالت و انتظار  مرداد 1 جمعه

 والیت ضامن گام دوم انقالب  مرداد 2 شنبه

 والیت و مردم ساالری دینی  مرداد ۰ یکشنبه

 والیت، هدایت و عزت (لیه السالم)عوالدت امام هادی مرداد ۴ دوشنبه

 وحدت اسالمی والیت، محور  مرداد ۵ سه شنبه

 والیت، بصیرت، دشمن ستیزی  مرداد 6 چهارشنبه

 غدیر، امامت و والیت عید سعید غدیر مرداد ۷ پنجشنبه

 قرآن و عترت  مرداد ۸ جمعه

 

 



۰ 

 مساجد استان تهراندر برنامه پیشنهادی جهت اجرا 

 پیشنهادی هایبرنامه عنوان روز مناسبت تاریخ روز

 ______________ عرفهروز  تیر 22 سه شنبه

 دعای عرفهقرائت  مراسم برگزاری 

  قربانی هزینه دعوت مردم به مشارکت در

 قربانعید

 اجرای مراسم نورافشانی شب عید قربان 

 تخفیف جهت ارائهمحل  دعوت از کسبه 

در طول دهه ی امامت و  به مردمویژه 

 والیت

 تیر ۰۳ چهارشنبه
عید سعید 

 قربان
دفاع از ایثار و 

 والیت حریم

 نماز عید سعید قربانی اقامه 

 در دهه امامت و  آذین بندی مسجد و محله

 والیت

 بین منازل و کسبه یتوزیع پرچم غدیر 

  و ارائه  انهعیدبرپایی ایستگاه های نشاط

 هبه مردم محل خدمات فرهنگی اجتماعی

 توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان 

 دفاع از ضرورتموضوعسخنرانی باایراد

 والیتحریم

  تیر ۰1 پنجشنبه
دفاع از ایثار و 

 والیت حریم

 جهت  "سفره داران غدیر"راه اندازی پویش

 برایاطعام نیازمندان و دعوت از مردم 

 مشارکت در پویش

  مراسم قرائت دعای کمیلبرگزاری 

 عصردرمداریوالیتموضوعباسخنرانیایراد

 غیبت

  مرداد 1 جمعه
 والیت، 

 انتظارعدالت و 

  یاسینمراسم قرائت زیارت آلبرگزاری 

  نقش با موضوع برپایی نمایشگاه پوستری

 مسجدمحوطه در «منتظران در تعجیل فرج»

 فضای مجازی و

  برگزاری مراسم استغاثه دسته جمعی به

 )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(مهدیحضرت 

  مرداد 2 شنبه
 والیت ضامن 

 گام دوم انقالب

 با  بصیرتی و معرفتیحلقه های  تشکیل

 گام دوم انقالبی تحلیل بیانیهموضوع 

 برگزاری نشست تخصصی نخبگانی 



۴ 

  مرداد ۰ یکشنبه
 و والیت 

مردم ساالری 

 دینی

 لیه ع)هادیجشن والدت امامبرگزاری مراسم

 (السالم

  تبیین جایگاه سخنرانی با موضوعایراد 

 هامامت از منظر زیارت جامعه کبیر

 مرداد ۴ دوشنبه

والدت 

 امام هادی
 (لیه السالم)ع

 والیت، 

 هدایت و عزت

  قرائت زیارت جامعه کبیرهبرگزاری مراسم 

  تبیین نقش امام با موضوع  سخنرانیایراد

در هدایت جامعه به سوی  علیه السالم(هادی)

 و رستگاری مداریوالیت

 علیه خوانی امام هادی برگزاری مراسم مدح

 السالم

  مرداد ۵ سه شنبه
 والیت، محور 

 وحدت اسالمی

 اری مراسم تجلیل از خانواده شهدا و برگز

 محلهساکن در اهل تسنن  ایثارگران

 و مدح  برگزاری مراسم قرائت دعای توسل

 علیه السالمخوانی حضرت امیرالمؤمنین 

  مرداد 6 چهارشنبه
 والیت، بصیرت، 

 دشمن ستیزی

 اجرای مراسم نورافشانی شب عید غدیر 

  جشن عید غدیرباشکوه برگزاری مراسم 

 برگزاری مراسم روایتگری غدیر 

 مرداد ۷ پنجشنبه
عید سعید 

 غدیر
 غدیر، 

 امامت و والیت

  تجلیل از سادات مسجد و محلّه 

 در  برگزاری مراسم خطبه خوانی غدیر

 مسجد

 و نیازمندان محلّه اطعام مؤمنین 

 ترویج فرهنگ عقد اخوت 

  در محله نشاط علویراه اندازی کاروان 

 قرآن و عترت  مرداد ۸ جمعه

  دعای پرفیض ندبهمراسم قرائت برگزاری 

 تالوت آیات والیت( برگزاری کرسی تالوت( 

 خادمان )قاری، حافظ، از  و تجلیل تقدیر

 محلّهساکن معلم و ...( قرآن استاد، 

 

 معـاونت فرهنـگی اجتماعی

 امور مساجدبهمرکز رسیدگی


