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 شب بعد از ظهر صبح  تاریخ

برنامه ثابت 
 روزانه 

 

 ی در نهج البالغهسیمای جوان مومن انقالب 

  :شنبه تا پنج شنبه - 13:41تا  13:41زمان 

 مکان: مدرسه علمیه چهارباغ 

 آدرس: ابتدای خیابان آمادگاه 

 

 ارفعبرنامه جلسات استاد مهدوی 
 ماه مبارک رمضان سومدهه 

5331 00 30 - چهارمویرایش   

 

 دوشنبه

00 00 5331 
 رمضان 15

 

  سخنرانی دولت آباد 

  :13:13تا  14:13ساعت 

  جامعمسجد -کربکند  -برخوار  -آدرس: دولت آباد 

  خرداد 51مسجد 

  :51:33ساعت 

  اهلل قدوسی خیابان آیت -آدرس: فلکه فیض-  

 البالغه نهجسیمای جوان مومن انقالبی در   خرداد 13مسجد 

 جلسه هجدهم 

 :موضوع 
 سالگرد شهادت شهید بهشتی 

  :55:33ساعت 

  کتابخانه مرکزی –آدرس: بلوار هشت بهشت 

 جلسه پرسش و پاسخ خواهران 

  :13:41تا  13:41ساعت 

 مدرسه علمیه چهارباغ: مکان 

  :آمادگاهابتدای خیابان آدرس 

شنبهسه  

00 00 5331 
 رمضان 11

 نیروی هوافضای سپاه 

  :3:41ساعت 

 مکان: پادگان شهید احمد کاظمی 

  البالغه نهجسیمای جوان مومن انقالبی در 

  نوزدهمجلسه 

 :موضوع   احیا قم 

 مملالی نماز جمهه اهللمکان: مسجد حضرت زینب سالم  

  سبالن خیابان -بلوار سبالن  -پردیسان  -آدرس: قم 

مسجد حضرت زینب  -خیابان انقالب اسالمی  -شرقی 

 سالم اهلل

  (عجل اهلل فرجه الشریف حجت ابن الحسن )مسجد 

 :البالغه برای خواهرانزندگی در نهجسبک  موضوع 

 15تا  11 :ساعت 

 :شهیدان منانیکوچه  -کشاورزکوچه -بان جیخیا آدرس - 

 -  عجل اهلل فرجه الشریفم مسجد حجت ابن الحسنجنب 

  عجل اهلل فرجه الشریفمحجت ابن الحسن ایگاه پ

 درانابرلسه پرسش و پاسخ ج 

  :13:41تا  13:41ساعت 

 مدرسه علمیه چهارباغ: مکان 

  :ابتدای خیابان آمادگاهآدرس 

 چهارشنبه

03 00 5331 
 رمضان 13

 البالغهاندازی جلسات مستمر نهجسخنرانی و راه 

  :14تا  11:41ساعت 

 البالغهموضوع: ادب در نهج 

   آدرس: میدان جمهوری اسالمی مدروازه تهران-  

 مسجد فرشته -خیابان شهیدان شرقی  -خیابان خرم 

  البالغه نهجسیمای جوان مومن انقالبی در 

  بیستمجلسه 

 :موضوع  
 هیات فداییان حسین 

  :54ساعت 

  امام صادق علیه السالم 4مکان: حسینیه ناحیه 

  :ابتدای خیابان پاسداران -اسماعیل خیابان کمالآدرس 

 جلسه پرسش و پاسخ خواهران 

  :13:41تا  13:41ساعت 

 مدرسه علمیه چهارباغ: مکان 

  :ابتدای خیابان آمادگاهآدرس 

 شنبهپنج

50 00 5331 
 رمضان 10

 نشست عمومی خواهران 

  :البالغهنهجموضوع 

  :11:41تا  11ساعت 

  خانه فرهنگ پروین اعتلامی -آدرس: شهر بهارستان 

  البالغه نهجسیمای جوان مومن انقالبی در 

  بیست و یکمجلسه 

 :موضوع  

  البالغه خوانی خواهراننهججلسه 

 :51:33 ساعت 

 هشت بهشت شرقی خیابان  -خیابان بزرگمهر  :آدرس- 

 حضرت علی علیه السالممسجد  -از چهارراه پیروزی بهد 

 هیات فداییان حسین 

  :54ساعت 

  امام صادق علیه السالم 4مکان: حسینیه ناحیه 

 ابتدای خیابان پاسداران -اسماعیل آدرس: خیابان کمال   برادرانجلسه پرسش و پاسخ 

  :13:41تا  13:41ساعت 

 مدرسه علمیه چهارباغ: مکان 

  :ابتدای خیابان آمادگاهآدرس 

 احیا مسجد امام کاظم علیه السالم 

  :15:13بامداد تا  11:41ساعت 

  مسجد  -خیابان محمدطاهر  -آدرس: بزرگراه شهید چمران

 امام موسی کاظم علیه السالم

 جمعه

55 00 5331 
 رمضان 11

 های مشاوره فردینشست 
  دعای ندبه -رزمندگان جنوب غرب اصفهان هیات 

  :13:41ساعت 

 هیات فداییان حسین 

  :54ساعت 

  امام صادق علیه السالم 4مکان: حسینیه ناحیه 

 ابتدای خیابان پاسداران -اسماعیل آدرس: خیابان کمال 
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 شب بعد از ظهر صبح  تاریخ

برنامه ثابت 
 روزانه 

 

 ی در نهج البالغهسیمای جوان مومن انقالب 

  :شنبه تا پنج شنبه - 13:41تا  13:41زمان 

 مکان: مدرسه علمیه چهارباغ 

 آدرس: ابتدای خیابان آمادگاه 

 

 ارفعبرنامه جلسات استاد مهدوی 
 ماه مبارک رمضان سومدهه 

5331 00 30 - چهارمویرایش   

 شنبه

51 00 5331 
 رمضان 12

  البالغه خوانی خواهرانجلسه نهجاولین 

 :11تا  3:41 ساعت 

 :رراه اول چها -اکبر اهللخیابان  - خیابان جی آدرس- 

 صاحب امرحسینیه 

  البالغه نهجسیمای جوان مومن انقالبی در 

  بیست و دومجلسه 

 :موضوع  

 هیات فداییان حسین 

  :54ساعت 

  امام صادق علیه السالم 4مکان: حسینیه ناحیه 

 ابتدای خیابان پاسداران -اسماعیل آدرس: خیابان کمال 

  (عجل اهلل فرجه الشریفحجت ابن الحسن )مسجد 

 :البالغه برای خواهرانزندگی در نهجسبک  موضوع 

 15تا  11 :ساعت 

 :شهیدان منانیکوچه  -کشاورزکوچه -بان جیخیا آدرس - 

 -  عجل اهلل فرجه الشریفم مسجد حجت ابن الحسنجنب 

  عجل اهلل فرجه الشریفمحجت ابن الحسن ایگاه پ

 جلسه پرسش و پاسخ خواهران 

  :13:41تا  13:41ساعت 

 مدرسه علمیه چهارباغ: مکان 

  :ابتدای خیابان آمادگاهآدرس 

 نشست خواهران 

  :البالغهمهدویت در نهجموضوع 

  :13ساعت 

  خانه فرهنگ پروین اعتلامی -آدرس: شهر بهارستان 

 شنبهیک

53 00 5331 
 رمضان 10

  (عجل اهلل فرجه الشریفحجت ابن الحسن )مسجد 

 :البالغه برای خواهرانزندگی در نهجسبک  موضوع 

 15تا  11 :ساعت 

 :شهیدان منانیکوچه  -کشاورزکوچه -بان جیخیا آدرس - 

 -  عجل اهلل فرجه الشریفم مسجد حجت ابن الحسنجنب 

  عجل اهلل فرجه الشریفمحجت ابن الحسن ایگاه پ

  البالغه نهجسیمای جوان مومن انقالبی در 

  بیست و سومجلسه 

 :موضوع 

 بهشت 

 51:13: ساعت 

  :موضوع 

 مکان: مجموعه فرهنگی عاشوراییان 

  روی روبه -  44کوچه ارشیییاد م -آدرس: خیابان ابن سییینا

 مسجد آقانور

  درانابرجلسه پرسش و پاسخ 

  13:41تا  13:41ساعت 

 مدرسه علمیه چهارباغ: مکان 

  :ابتدای خیابان آمادگاهآدرس   سخنرانی در جمع معتکفین 

  :14تا  15:13ساعت 

 مکان: مسجد المحمود 

  روی پنج طبقهرویه -خیابان گلخانه  -آدرس: خانه اصفهان 

 هیات فداییان حسین 

  :54ساعت 

  امام صادق علیه السالم 4مکان: حسینیه ناحیه 

 ابتدای خیابان پاسداران -اسماعیل آدرس: خیابان کمال 

 مرکز احیا اندیشه و فرهنگ علوی 

 :البالغههای تهالی خانواده در نهجها و ارزشمهارت موضوع 

  :13تا  13ساعت 

 دوشنبه

50 00 5331 
 رمضان 10

 نشست عمومی خواهران 

  :البالغهنهجموضوع 

  :11:41تا  11ساعت 

  خانه فرهنگ پروین اعتلامی -آدرس: شهر بهارستان 

  البالغه نهجسیمای جوان مومن انقالبی در 

  بیست و چهارمجلسه 

 :موضوع  
 هیات فداییان حسین 

  :54ساعت 

  امام صادق علیه السالم 4مکان: حسینیه ناحیه 

  ابتدای خیابان پاسداران -اسماعیل کمالآدرس: خیابان 

 جلسه پرسش و پاسخ خواهران 

  :13:41تا  13:41ساعت 

 مدرسه علمیه چهارباغ: مکان 

  :ابتدای خیابان آمادگاهآدرس 

 شنبهسه

51 00 5331 
 رمضان 13

  (عجل اهلل فرجه الشریفحجت ابن الحسن )مسجد 

 :البالغه برای خواهرانزندگی در نهجسبک  موضوع 

 15تا  11 :ساعت 

 - شییهیدان منانیکوچه  -کشییاورزکوچه -بان جیخیا آدرس:

 -  عجل اهلل فرجه الشییریفم مسییجد حجت ابن الحسیینجنب 

  عجل اهلل فرجه الشریفمحجت ابن الحسن ایگاه پ

  البالغه نهجسیمای جوان مومن انقالبی در 

  بیست و پنجمجلسه 

 :موضوع  
 هیات فداییان حسین 

  :54ساعت 

  امام صادق علیه السالم 4مکان: حسینیه ناحیه 

 ابتدای خیابان پاسداران -اسماعیل آدرس: خیابان کمال 

  برادرانجلسه پرسش و پاسخ 

  :13:41تا  13:41ساعت 

 مدرسه علمیه چهارباغ: مکان 

  :ابتدای خیابان آمادگاهآدرس 

 چهارشنبه

52 00 5331 
 رمضان 30

 

 البالغه سیمای جوان مومن انقالبی در نهج

 جلسه بیست و ششم

 موضوع: 
 هیات فداییان حسین

 54ساعت: 

 امام صادق علیه السالم 4مکان: حسینیه ناحیه 

 ابتدای خیابان پاسداران -اسماعیل آدرس: خیابان کمال

 جلسه پرسش و پاسخ خواهران

 13:41تا  13:41ساعت 

 چهارباغمدرسه علمیه مکان: 

 ابتدای خیابان آمادگاهآدرس: 


