
ماهدشتنورالهدی مدرسه علمیه 





(صلی هللا علیه و آله)خدارضىل 
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(13مصتاح الرشیعه،ص)                                                                   



پدیده خوىارزا  للهوهخ خیلوی 
پدیده عظوی  و بهوکر ی اضو  
رشارا  عکمل پژورػگز فقیوه و 
فیلطىف در رىسه رکی علمیه 
خووىارزا  بزتیوو  غووىندخ ایوو  
.رز وو  عظیمووی خىاروود تووىد

بقکم بعظ  ررربی                    

پدیده خىارزا  للههخ 
خیلی پدیده عظی  و 
بهکر ی اض  رشارا  عکمل 
پژورػگز فقیه و فیلطىف 
در رىسه رکی علمیه 
خىارزا  بزتی  غىندخ ای  
.رز   عظیمی خىارد تىد

«ررربیبعظ  بقکم »           



 ته بىحه تک (الرشیف فزحه بعکلیی هللا عخل)عرص ولی ررضت عنکی  و بتعکل خداوند اس اضتعکن  تک

  و رىسوی خ اضالبی رکی دوره بػکیل تک نىرالهدی بدرضه رضمی غیز رکی فعکلی  اس ضکل 3 گذغ 

 و دینی فزرنگ بزوید راضتکی در رضمی بخىس تک آبىسغی علمی بز ش ای  1391 ضکل بکه تهم  در ...

 للهه پذیزع دوره 3 خ 93 ضکل بک و منىد فعکلی  ته آغکس خىارز لالب بزتی  و اضالبی نکب بعکرف

.دارد خىد عملکزد  کرنکبه در را وق  پکره و رضىری رضمی

 رکی تزنکبه بدرضهخ احزایی عىابل و ابنکء ریئ  بىضظخ رم  تک بز شخ ای  تىد  پک نى رغ  علی

.گزدد بی اغکره آ  ته اختصکر ته  ه پذیزف  انخکم ای گطرتده  می و  یفی





نیمطکل بزصیلی 2تزگشاری  الضهکی درضی در قکلب 
 یفی ضکسی رلقه رکی بهکرثه

حذب اضکبید بخزب
غنکضکیی و بعزفی واحدی  رشایط حه  اخذ بخىس بدریظ در راضتکی 

بکبی  ارداف آبىسغی
بهیه وضکیل آبىسغی

نػط  رکی ر  اندیػی تک رضىر لالب و خکنىاده رکی ایػک 
(بهتدی و پیرشفته)تزگشاری دوره رکی آبىسغی رایکنه 

دروه رکی پکره وق  و رضىری 2پذیزع لالب ضطس 





ضکع  در رفته تک رضىر اضکبید رىسه و  2ته صىرت حلطکت فزرنگی تزگشاری 
دانػگکه
تک قزائ  قزآ  و ادعیه و تزنکبه رکی فزرنگیبزاض  صهزگکه احزای 

در بنکضه  رکی بختلفبطکتقکت فزرنگی و  تکب خىانی تزگشاری 
%50تک بخفیف سندگکنی غهدا و منکیػگکه  تکب ته بنکضه  دره فخز تزپکیی 
%50تک بخفیف بطهزی منکیػگکه آثکر اضتکد غهید تزپکیی 

انخکم بػکوره تک اضکبید بخزب رىسه وارد بػکوره بدرضه و راه انداسی  
حػ  بیالد و اعیکد ی ر تزگشا

و دهه کرامت( علیه السالم)امام رضا میالد *
متعثعید *
غدیرعید *
آسامنیجشن ةانىی *
حرضت امیراملىمنینمیالد *



%50تزپکیی منکیػگکه  تکب ته بنکضه  دره فخز و سندگکنی غهدا تک بخفیف 

ضکع  در رفته تک رضىر اضکبید رىسه و دانػگکه 2تزگشاری حلطکت فزرنگی ته صىرت  

قطزه اس دریک نػکنی بی درد»بطکتقه  تکب خىانی 

حػ  تکنىی آضامنی

راه انداسی وارد بػکوره بدرضه و انخکم بػکوره تک اضکبید بخزب رىسه 

منکیػگکه آثکر غهید بطهزی



بزاض  ضىگىاری امئه بعصىبی تزگشاری 
نىرالهدی در عسای فاطمی*
(علیه السالم)امام محمد ةاقرشهادت *
سىگىاری اةاعتدهللا در دهه اول محرممراسم *
حرضت مسلم ةن عقیلشهادت *
سىگىار در دهه آخر ماه صفرنىرالهدی *

تک رضىر پشغکک  بتخصص و ارائه  ضنخؼ ضالب  لالبو حلطکت تهداغ  و ضالب  تزگشاری 
تزوغىررکی تهداغتی

اس حملهاردورکی سیکربیخ فزرنگیخ علمیخ بفزیزی تزگشاری 
علمتاالر *
آسامن منا*
فعاالن فرهنگی نىرالهدی از منایشگاه ةین املللی کتابةازدید *
در حرم امام خمینیحضىر *
املهدیاردوگاه *
و جمکرانقم *
از جانتازاندیدار *



غهکدت ررضت بطل  ت  عقیل

اردوگکه املهدی

نىرالهدی در عشای فکلمی

دیدار اس حکنهکسا 

ق  و حمکزا 

تزگشاری حلطکت تهداغ  و ضالب  و ضنخؼ ضالب  لالب تک رضىر پشغکک  بتخصص و ارائه تزوغىررکی تهداغتی

آضام  منک

رضىر در رزم ابکم خمینی و بشار غهدا



آبىسع بداریدوره رکی تزگشاری 
 زجلالب در احتامع فکلمیى  رضىر 
ضلطله حلطکت ضخنىری و ف  خطکتهتزگشاری 
در بدرضه علمیه نىرالهدینخطتی  حلطه  زضی آساد اندیػی تزگشاری 

لالب تزگشاری دوره رکی آبىسغی عکدی و فعکلعلمیه و افتتکذ تطید بدرضه 
تک بىضىع نقؼ سنک  در حکبعه بنتظزرامیؼ سینهیى  تزگشاری 
در نىرالهدیتشرگداغ  بعل  بزاض  

دی 9روس تشرگداغ  
رضىر لالب در رامیؼ للیعه رضىر و رامیؼ لالیه دارا  بهلیغ

بزفندرکی بهکرسه تک حنگ نزمدوره آبىسغی 
تک بىضىع حکیگکه غهید و غهکدت در حکبعه رفته دفکع بقدص بزاض  تشرگداغ  

منکیػگکه در رفته تطید و نزم افشار بذرهی و منکیػگکه بزصىالت رخکب اضالبی تزگشاری 
در ایکم اعتککفضهک سندگی 



تزگشاری رامیؼ سینهیى  تک بىضىع نقؼ سنک  در حکبعه بنتظز

بزاض  تشرگداغ  بعل  در نىرالهدی

افتتکذ تطید بدرضه علمیه و تزگشاری دوره رکی آبىسغی عکدی و فعکل لالب

تزگشاری نخطتی  حلطه  زضی آساد اندیػی در بدرضه علمیه نىرالهدی

رضىر لالب در احتامع فکلمیى   زج

تزگشاری دوره رکی آبىسع بداری

دوره آبىسغی بزفندرکی بهکرسه تک حنگ نزم

بزاض  تشرگداغ  رفته دفکع بقدص تک بىضىع حکیگکه غهید و غهکدت در حکبعه



فعالیت های انجام شده در سطح شهر



تک رضىر رخ  االضالم درنىی  تک اضتقهکل چػمگیز : رامیؼ بخصصی اسدواج
حىانک  و اقػکر بختلف بکردغ 
تک ضخرنانی رخ  االضالم د رت رساقی تک : رامیؼ وردت رىسه و دانػگکه

علیه )بػکر   دانػگکه پیکم نىر بکردغ  و رىسه علمیه تزادا  ابکم رضک
(«الطالم

تک : و بزتی  فزسند ( ویژه بتکرلی ) ضلطله بهکرث بهکرت رکی سندگی 
رضىر اضتکد بىامنند رخ  االضالم رصکری
تک رضىر اضتکد رخ  ( ویژه حىانک )ضلطله بهکرث  زضی رکی آساد اندیػی 

االضالم رصکری



تک رضىر رخ  االضالم درنىی  تک اضتقهکل چػمگیز حىانک  و اقػکر بختلف بکردغ : رامیؼ بخصصی اسدواج

تک رضىر اضتکد بىامنند رخ  االضالم رصکری: و بزتی  فزسند ( ویژه بتکرلی ) ضلطله بهکرث بهکرت رکی سندگی 

(ویژه حىانک )ضلطله بهکرث  زضی رکی آساد اندیػی 



تک رضىر د رت فزدوضی  تک رضىر : رامیؼ بکنیک رکی اسدواج بىفق 
چػمگیز دخرتا خ خکنىاده رک و بطئىلی  غهزی و اضتکنی

در غهز بکردغ  تک رضىر بطئىال   تزگشاری رامیؼ ضهک سندگی
غهزی و فعکال  بدارص و  کنى  راریک  نىر

بطخد ضید الػهدا ته رمزاه تزنکبه تزگشاری بزاض  بعنىی اعتککف 
رکی فزرنگی بتنىع تک رضىر اضکبید رىسه و دانػگکه و رضىر 

93و  92لالب در اعتککف در ضکلهکی 
ته بدارص و  کنى  رکی بطکحداعشام بهلغی  بدرضه 



تزگشاری رامیؼ ضهک سندگی در غهز بکردغ  تک رضىر بطئىال  غهزی و فعکال  بدارص و  کنى  راریک  نىر

تزگشاری بزاض  بعنىی اعتککف بطخد ضید الػهدا ته رمزاه تزنکبه رکی فزرنگی بتنىع تک رضىر اضکبید رىسه و دانػگکه و 

93و  92رضىر لالب در اعتککف در ضکلهکی 

تهم  22رضىر در رارپیامیی 





دوره  3در ( رىسوی)آغنکیی تک علىم اضالبی : دوره رکی آسادتزگشاری  
عخل هللا بعکلی ) تک رضىر اضکبید تنیکد بهدی بىعىد : دوره رکی بهدوی تزگشاری  

بزرله و اعطکء گىاری پکیک  دوره 3در ( فزحه الرشیف
ویژه ایکم هللا دره فخز انقالب اضالبی: منکیػگکه عکظ و پىضرتتزپکیی  
ویژه رفته بعل  و تشرگداغ  اضتکد غهید بطهزی: منکیػگکه عکظ و پىضرتتزپکیی  

اعتککفضهک سندگی اضالبی در بدرضه و ایکم تزگشاری منکیػگکه عکظ و پىضرت 
رش   در  کررکی عکم املنفعه

تهم 22و رش   در رارپیامیی روس قدص 



بود گزارش مدرسه نورالهدیاین 


