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 هاتاسبـاوین منـدول عنـج

 
 میالد حضرت مسیح )علیه السالم( دی 5 جمعه

 دهه ی اول فاطمیه -شهادت حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(  دی 8 دوشنبه

 روز بصیرت و میثاق امت با والیت دی 9 سه شنبه

 سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دی 31 شنبه

 اربعین شهادت دکتر شهید حاج محسن فخری زاده دی 31 سه شنبه

 دهه ی دوم فاطمیه –شهادت حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(  دی 88 یکشنبه

 

 

 
 



 

 در مساجد جهت اجرا پیشنهادی  برنامه های
 

 حضرت مسیح)علیه السالم( (میالد دی ) 5جمعه 

 اهداء گل به مسیحیان ساکن در محله .1

 تجلیل از مقام شهدای مسیحی محله .2

 ارسال هدیه برای خانواده معظم شهدای محله .3

 دهه ی اول فاطمیه( -دی )شهادت حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(  8دوشنبه 

  اهمغازه نصب پرچم های عزا بر سر در منازل و مسجد و محوطه بیرونی سیاه پوش کردن  .1

 روضه های خانگی با رعایت مسائل بهداشتی برگزاری .2

 مجازی مسجد گروه یا کانالو مداحی مرتبط با ایام فاطمیه در امام جماعت کلیپ های سخنرانی انتشار  .3

 برگزاری مراسم عزاداری به صورت مجازی .4

 اجرای رزمایش همدلی )تهیه و توزیع بسته های ارزاق( به نیت حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( .5

 دی )روز بصیرت و میثاق امت با والیت( 9شنبه سه 

 88فتنه ی  از کتب مرتبط با برگزاری مسابقه کتابخوانی با عنوان بصیرت .1

 در گروه یا کانال مجازی مسجد انتشار کلیپ های مرتبط با فتنه و روشنگری .2

 برگزاری نمایشگاه فتنه ی تغلّب )مجموعه پوستر( .3

 مدظله العالی( در فضای مجازیبازخوانی بیانات رهبر معظم انقالب ) .4

 مسجد تهران  22برگزاری مراسم مجازی گرامیداشت یوم اهلل نهم دی در  .5

 (سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی)دی  31شنبه 

 به صورت مجازی شهادت برگزاری مراسم سالگرد .1

گروه یا مرتبط با معرفی شخصیت و خدمات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در متنی، صوتی و تصویری انتشار محتوای  .2

 مجازی مسجد  کانال

 شهید سلیمانی در فضای مجازیبازنشر وصیت نامه  .3

 قاسم )ششمین مرحله رزمایش همدلی و نهضت احسان(_حاج_مهمان#اجرای پویش  .4

 دی )اربعین شهادت دکتر شهید حاج محسن فخری زاده( 31سه شنبه 

 به صورت مجازیشهادت  اربعینبرگزاری مراسم  .1

در  محسن فخری زادهشهید حاج  دکترمرتبط با معرفی شخصیت و خدمات متنی، صوتی و تصویری انتشار محتوای  .2

 مجازی مسجد گروه یا کانال 

 برگزاری دوره ی ختم قرآن کریم و هدیه به روح مطهّر شهید فخری زاده .3

 



 

 دهه ی دوم فاطمیه( -زهرا )سالم اهلل علیها( دی )شهادت حضرت  88یکشنبه 
 

 غازه هامسجد و نصب پرچم های عزا بر سر در منازل و ممحله و سیاه پوش کردن  .1

 برگزاری روضه های خانگی با رعایت مسائل بهداشتی .2

 و مداحی مرتبط با ایام فاطمیه در فضای مجازی مسجدامام جماعت سخنرانی  پادکست صوتیانتشار  .3

 راسم عزاداری به صورت مجازیبرگزاری م .4

 برگزاری مراسم غبارروبی و عطرافشانی قبور شهدای گمنام مدفون در محله .5

 برگزاری مسابقه کتابخوانی بین اهالی محله .6
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