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 برنامه های فرهنگی اجتماعی مساجد 

 9911ماه سال  اسفند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هاجـدول عنـاوین منـاسبت

 
 علیه السّالموالدت امام جواد  اسفند 4 دوشنبه
 علیه السّالموالدت حضرت علی  اسفند 7 پنجشنبه

 سالم اهلل علیهاوفات حضرت زینب                            اسفند 9 شنبه
 روز احسان و نیکوکاری؛ روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه اسفند 44 پنجشنبه
 روز درختکاری اسفند 41 جمعه

 علیه الساّلمشهادت امام کاظم  اسفند 49 سه شنبه 
 عید مبعث اسفند 12 پنجشنبه
 شهداروز بزرگداشت  اسفند 22 جمعه

 ؛ روز پاسدارعلیه السّالموالدت امام حسین                     اسفند 27 چهارشنبه
 ؛ روز جانبازعلیه السّالموالدت حضرت ابالفضل  اسفند 22 پنجشنبه
 علیه السّالموالدت امام سجّاد  اسفند 29 جمعه

 
 
 
 
 



 در مساجد  پیشنهادی جهت اجرا  ایبرنامهیبسته
 

  علیه الساّلم امام جواد والدت ؛نداسف 4ه دوشنب 

 مسجد؛ اهدای لوح تقدیر و قرآن کریم به ایشان خیّرین و بانیانتجلیل از برگزاری مراسم  .1

 ی مسجد به نمازگزارانی گزارش خدمات مرکز نیکوکاری و خیریهارائه .2

 علیه الساّلمحضرت امیرالمؤمنین  والدت ؛اسفند 7پنجشنبه

 بندی و چراغانی مسجد ومحلّه آذین .1

 ی بیرونی مسجد در روز میالدبرگزاری مراسم جشن در محوّطه .2

 در گروه یا کانال مجازی مسجد والدتسخنرانی امام جماعت و مداحی مرتبط با ایام  انتشار .3

 ی مسجد قبل از ظهر روز میالدپخش زیارت امین اهلل از مأذنه .4

  سالم اهلل علیهاوفات حضرت زینب  ؛اسفند 9شنبه  

 ی شهدای مدافع حرم در مسجدتجلیل از خانواده .1

 سالم اهلل علیهااعمال امّ داود و ذکر مصیبت حضرت زینب  انجام برگزاری مراسم .2

 روز احسان و نیکوکاری؛ روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه ؛اسفند 44پنجشنبه 

 لوح تقدیر و یک جلد قرآن کریم به ایشان ی مسجد؛ اهدایتقدیر از بانیان قرض الحسنه .1

 ترویج فرهنگ قرض الحسنه و ترغیب نمازگزاران و مردم محلّه جهت مشارکت در این امر .2

 روز درختکاری ؛اسفند 41جمعه 

مراسم دستجمعی درختکاری در اماکن مناسب محلّه )هماهنگی با شهرداری یا اداره محیط برگزاری  .1

 زیست جهت درختکاری(

 هاتوزیع نهال به مردم محلّه جهت کاشتن در باغچهتهیه و  .2

 علیه السّالم امام کاظمشهادت ؛ اسفند 49سه شنبه 

 آزادی؛ جمع آوری هدایای مردمی جهت آزاد کردن یک یا چند زندانی_شکرانه_به#اجرای پویش  .1

 علیه الساّلمی باب الحوائج مراسم سوگوارهبرگزاری  .2

یا  کانالدر  علیه الساّلمشهادت امام کاظم انتشار پادکست صوتی سخنرانی امام جماعت و مداحی مرتبط با  .3

         سجدگروه مجازی م

   
                                                                                                                  



  عید سعید مبعث ؛اسفند 14پنجشنبه  

 بندی محلّه و مسجدچراغانی و آذین .1

 ی بیرونی مسجد در روز عیدبرگزاری مراسم جشن عید سعید مبعث در محوّطه .2

 سفند روز بزرگداشی پسران با هماهنگی مدارس اطرافبرگزاری مراسم جشن تکلیف ویژه .3

   روز بزرگداشت شهدا ؛اسفند 11پنجشنبه  

 شهدای مسجد و محلّهی برگزاری مراسم یادواره .1

 ی معظّم شهدای مسجد و محلّهتجلیل از خانواده .2

  ات زیارت دستجمعی قبور مطهّر شهدای گمنام محلّه .3

  ؛ روز پاسدارعلیه الساّلمامام حسین  روز والدت ؛اسفند 17چهارشنبه  

 برگزاری مراسم جشن میالد و تقدیر از پاسداران مسجد و محلّه .1

 روز میالد قرائت زیارت وارث در ظهر .2

  حضرت ابالفضل علیه الساّلم؛ روز جانباز روز والدت ؛اسفند 12پنجشنبه  

 برگزاری مراسم جشن میالد و تجلیل از جانبازان مسجد و محلّه .1

 عیادت از جانبازان در بیمارستان یا آسایشگاه و اهدای دسته گل به ایشان .2

  امام سجّاد علیه الساّلموالدت  ؛اسفند 19جمعه  

 ی بیرونی مسجدبرگزاری مراسم جشن میالد در محوطه .1

 تقدیر از آزادگان مسجد و محلّه .2

 ی دختران با هماهنگی مدارس اطرافبرگزاری مراسم جشن تکلیف ویژه .3
 

 

 

 

 

 

 

 فرهنـگی اجتمـاعیمعـاونت                                                                                                                              

 مساجداموربهمرکز رسیدگی                                                                                                                             
 


