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 شب بعد از ظهر صبح  تاریخ

برنامه ثابت 
 روزانه 

  البالغهدر نهجفرهنگی مدیریت 

  :شنبه تا پنج شنبه - 11تا  11:11زمان 

  :السالمامام صادق علیه 1ناحیه حسینیه مکان 

 ابتدای خیابان پاسداران -اسماعیل آدرس: خیابان کمال 

 ی در نهج البالغهسیمای جوان مومن انقالب 

  :شنبه تا پنج شنبه - 13:11تا  13:11زمان 

 مکان: مدرسه علمیه چهارباغ 

 :ابتدای خیابان آمادگاه آدرس 

 

 برنامه جلسات استاد مهدوی ارفع
 دهه دوم ماه مبارک رمضان

5331 40 30 - جمپن ویرایش  

 جمعه

82 03 5331 
 رمضان 55

 های مشاوره فردینشست 
  دعای ندبه -هیات رزمندگان جنوب غرب اصفهان 

  :13:11ساعت 
 اولین نشست شورای راهبردی دفتر تخصصی جوانان 

 شنبه
83 03 5331 

 رمضان 58

 برنامه ثابتنهج نگی درمدیریت فره( البالغه) 

 ایحیات حرفه :موضوع 

  البالغه نهجسیمای جوان مومن انقالبی در 

 جلسه دهم 

 :گریانقالب و انقالبی موضوع 
 نشست اصحاب رسانه 

 زمان: از نماز مغرب و عشا 

  مقاومت بسیج 1مکان: ناحیه 

  ابتدای خیابان پاسداران -آدرس: خیابان کمال اسماعیل 

  پرسش و پاسخ خواهرانجلسه 

  :13:11تا  13:11ساعت 

 مدرسه علمیه چهارباغ: مکان 

  :ابتدای خیابان آمادگاهآدرس 

 کارگروه تخصصی استکبارستیزی 

  13:11تا  13:11ساعت 

 یکشنبه
30 03 5331 

 رمضان 53

 برنامه ثابتنگی در نهجمدیریت فره( البالغه) 

 نظارت مومنانه :موضوع 

  البالغه نهجسیمای جوان مومن انقالبی در 

 جلسه یازدهم 

 :رسالت جوان انقالبی موضوع 

 بهشت 

 51:13: ساعت 

 مکان: مجموعه فرهنگی عاشوراییان 

  روی روبه -( 11کوچه ارشاد ) -آدرس: خیابان ابن سینا

 مسجد آقانور

  درانابرجلسه پرسش و پاسخ 

  :13:11تا  13:11ساعت 

 چهارباغ مدرسه علمیه: مکان 

  :ابتدای خیابان آمادگاهآدرس  محفل قرآنی برخوار 

  :55:11ساعت 

 موضوع: سبک زندگی شهدا 

  الدینزاده سید کمالامام -مکان: برخوار 

 مرکز احیا اندیشه و فرهنگ علوی 

 :البالغههای تعالی خانواده در نهجها و ارزشمهارت موضوع 

  :13تا  13ساعت 

 دوشنبه
35 03 5331 

 رمضان 54

 برنامه ثابتنگی در نهجمدیریت فره( البالغه) 

 مدیریت انقالبی :موضوع 

  البالغه نهجسیمای جوان مومن انقالبی در 

  دوازدهمجلسه 

 :تقوا موضوع 
 لوحیمنزل سردار بنی 

 موضوع: گفتمان امام خمینی راز وحدت جامعه اسالمی 
 جلسه پرسش و پاسخ خواهران 

  :13:11تا  13:11ساعت 

 مدرسه علمیه چهارباغ: مکان 

  :ابتدای خیابان آمادگاهآدرس 
 دولت آباد 

  :راز نهج البالغهجوان تموضوع 
 خاتم  -دس کارگروه دفاع مق 

  :13تا  11ساعت 

 مکان: مدرسه علمیه چهارباغ 

 شنبهسه
05 04 5331 

 رمضان 51

 البالغه خواهرانججلسه نه 

  :3ساعت 

  خیابان محمدی  -خیابان همدانیان  -آدرس: خیابان جی- 

  -سمت راست منزل هفتم  - 15فرعی  -خیابان فجر 

 منزل سرکار خانم حجت

 جلسه با جمعی از طالب 

  :11تا  15ساعت 

  :ضرورت مطالعه روانشناسی برای طالب و مبلغان! موضوع

 آری یا خیر!

 البالغه خوانی خانوادگیجلسه نهج 

 55:11 :ساعت 

  راه تختی بعد از چهار -آدرس: خیابان چهارباغ پایین- 

  -روی خیابان جامی روبه -نرسیده به میدان شهدا 

  3پالک  - 13کوچه 

  البالغه نهجسیمای جوان مومن انقالبی در 

  سیزدهمجلسه 

 :بصیرت موضوع 

  درانابرجلسه پرسش و پاسخ 

  13:11تا  13:11ساعت 

 علمیه چهارباغمدرسه : مکان 

  :ابتدای خیابان آمادگاهآدرس 

 محفل مزرعه ایمانی 

 البالغههای تربیت منهای نهجموضوع: خسارت 

  51تا  13ساعت 

  گلزار شهدای دستگرد(  11کوچه  -آدرس: بلوار کشاورز(- 

 منزل شهید قمشه ای
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 شب بعد از ظهر صبح  تاریخ

برنامه ثابت 
 روزانه 

  البالغهدر نهجفرهنگی مدیریت 

  :شنبه تا پنج شنبه - 11تا  11:11زمان 

  :السالمامام صادق علیه 1ناحیه حسینیه مکان 

 ابتدای خیابان پاسداران -اسماعیل آدرس: خیابان کمال 

 ی در نهج البالغهسیمای جوان مومن انقالب 

  :شنبه تا پنج شنبه - 13:11تا  13:11زمان 

 مکان: مدرسه علمیه چهارباغ 

 :ابتدای خیابان آمادگاه آدرس 

 

 برنامه جلسات استاد مهدوی ارفع
 دهه دوم ماه مبارک رمضان

5331 40 30 - جمپن ویرایش  

 

 شنبهچهار
08 04 5331 

 رمضان 51
 

  البالغه نهجسیمای جوان مومن انقالبی در 

  چهاردهمجلسه 

 :5بصیرت  موضوع 

 جلسه با جمعی از فعاالن سیاسی اصفهان 

  :51تا  51:11زمان 

 :راهکار حاکمیت گفتان اصیل انقالب اسالمی موضوع 

 مکان: مدرسه علیمه چهارباغ 

 جلسه پرسش و پاسخ خواهران 

  :13:11تا  13:11ساعت 

 مدرسه علمیه چهارباغ: مکان 

  :ابتدای خیابان آمادگاهآدرس 

  آموزی خواهران عاشوراییانهیات دانش 

  :13:11تا  11:11ساعت 

 مکان: مجموعه فرهنگی عاشوراییان 

  روی روبه -( 11کوچه ارشاد ) -آدرس: خیابان ابن سینا

 مسجد آقانور

 بنیاد نخبگان 

  :51:11تا  13:33ساعت 

 موضوع: نقش نخبگان در جلوگیری از استحاله و نفوذ 

 بنیاد نخبگان - سیناآدرس:خیابان ابن 

 شنبهپنج
03 04 5331 

 رمضان 51

 )مجموعه سادات )کادر تربیتی و مدیران مدارس 

  :11:11تا  11:11ساعت 

 باید در این زمانه حاکم باشد عقلی کهالبالغه! موضوع: نهج 

  دبیرستان سادات -آدرس: خیابان کاوه 

  البالغه نهجسیمای جوان مومن انقالبی در 

  پانزدهمجلسه 

 :موضوع 

 هیات حضرت حُر 

  :55:11تا  51:33ساعت 

  3کوچه  - الدولهخیابان رکن -آدرس: خیابان بزرگمهر - 

 11پالک 

  درانابرجلسه پرسش و پاسخ 

  13:11تا  13:11ساعت 

 مدرسه علمیه چهارباغ: مکان 

  :ابتدای خیابان آمادگاهآدرس 

 احیا مسجد امام کاظم علیه السالم 

  :15:13تا بامداد  11:11ساعت 

  مسجد  -خیابان محمدطاهر  -آدرس: بزرگراه شهید چمران

 امام موسی کاظم علیه السالم

 جمعه
04 04 5331 

 رمضان 52
 های مشاوره فردینشست 

  دعای ندبه -هیات رزمندگان جنوب غرب اصفهان 

  :13:11ساعت 

 جلسه نهج البالغه 

  جامع شهرکرداحیا مسجد 

  :بامداد 11:11ساعت 

 شنبه
01 04 5331 

 رمضان 53
 

  البالغه نهجسیمای جوان مومن انقالبی در 

  شانزدهمجلسه 

 :روحیه انقالبی موضوع 
 )مجموعه فرهنگی طاها )فرزندان شاهد و ایثارگر 

  :51:11تا  55ساعت 

 تاریخ تکرار شد وضوع:م 

 موضوع: افتتاح جلسه نهج البالغه خوانی 

 )مسجد کوچه  - آدرس: خیابان جابر انصاری )رزمندگان

 - )سمت راست( ی دومفرع - السالمامام حسن علیه

 شاهددبیرستان 

  خواهرانجلسه پرسش و پاسخ 

  :13:11تا  13:11ساعت 

 مدرسه علمیه چهارباغ: مکان 

  :ابتدای خیابان آمادگاهآدرس 

 مرکز احیا اندیشه و فرهنگ علوی 

 :البالغههای تعالی خانواده در نهجها و ارزشمهارت موضوع 

  :13تا  13ساعت 

 شنبهیک 
01 04 5331 

 رمضان 80

 نیروی هوافضای سپاه 

  :3:11ساعت 

  :پادگان شهید احمد کاظمیمکان 

  البالغه نهجسیمای جوان مومن انقالبی در 

  هفدهمجلسه 

 :روحیه انقالبی موضوع 

 بهشت 

 51:13: ساعت 

 های تثبیت اثرات ماه مبارک رمضانموضوع: راه 

 مکان: مجموعه فرهنگی عاشوراییان 

  روی روبه -( 11کوچه ارشیییاد ) -آدرس: خیابان ابن سییینا

 مسجد آقانور

  البالغه خوانی خواهرانججلسه نهاولین 

  :11تا  11ساعت 

  مسجد المهدی  -خیابان بالل  -آدرس: خیابان بزرگمهر

 عجل اهلل فرجه الشریف )بین چهارراه دوم و سوم(

 شرکت برای عموم خواهران آزاد می باشد 

 حیا مجمع شهید اژه ایا 

  :53:13تا  51:11ساعت 

  خدایی شدن و سلوکموضوع: جایگاه مناجات در راه 

 مکان: دبیرستان تیزهوشان شهید اژه ای 

  درانابرجلسه پرسش و پاسخ 

  13:11تا  13:11ساعت 

 مدرسه علمیه چهارباغ: مکان 

  :ابتدای خیابان آمادگاهآدرس 

 البالغه خوانی خواهرانججلسه نه 

  :11تا  11:11ساعت 

  مجتمع  -خیابان خواجه عمید  -آدرس: خیابان جی

  -بهارستان یک  -السالم مسکونی امام حسین علیه

 منزل ترابی - 135پالک 

  هیات فداییان حسیناحیا 

  :بامداد 11:11ساعت 

  امام صادق علیه السالم 1مکان: حسینیه ناحیه 

 ابتدای خیابان پاسداران -اسماعیل آدرس: خیابان کمال 

  فالورجاناحیا 

  :بامداد 15:11ساعت 

 مکان: گلزار شهدای فالورجان 


