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گزارش تصویری 
فعالیتهای فرهنگی  

(س)زینبیهمدرسه علمیّه 

(کرج)البرزاستان 
92-91

استاد حجت االسالم ایمانی

ق سلسله مباحث اخال
(راه سعادت)
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سلسله مباحث مشاوره
(راهکارهای تربیت دینی کودکان )

با حضور 
قدرداناستاد 

مهدویّتسلسه مباحث 
(پرسش وپاسخ)

جلسه پرسش و پاسخ انتخابات
(انتخاب برتر)

کرسی آزاد اندیشی  
:با حضور حجج اسالم

آقا مظهری ،حاج آقا باغی زاده،حاج آقا حاج )
(اسکندری
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کرسی آزاد اندیشی 

حضور حجت االسالم اسماعیل نیا وآقای 
(مرکز مدیریت قم )هراتی

قرآنیطرح زمزمه 
(صبح و قرآن و نشاط)

کانون قرآن وعترت

آئین مسابقه کتابخوانی بر اساس کتاب
زمامداران آسمانی                                                        

(ید غدیربه مناسبت ع(  به مالک اشتر( علیه السالم)عهد نامه امام علی )

:از عهدنامه فرازی 
راویی درتو وهر گاه فرمان 

د؛پدید آورونخوت خودپسندی 
پروردگارکهبزرگی ملک به 

یبنگروسیطره فرازتوست 
های بر ناتوانی آفریدگاررا 

اه، این نگکه . نفست نظاره کن
پسندی خود فرونشاننده ی 

ی فرازمندی وخواباننده 
وبازگرداننده ی خردمندی 

.است

والیتبرپایی جشن 
(عید غدیر خم)

مَن کُنتُ مواله فَهذا 
علیٌ مواله
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برپایی مراسم عزاداری ماه محرم

م حجت االسالبا حضور
رزاقی

برپایی مراسم عزاداری ماه صفر

با حضورحجت 
االسالم رزاقی

(علیهاسالم اهلل )حضرت زهرا شهادت مراسم سوگواری 

زحوزه  معاون فرهنگی مرک)انصاریبا حضور سرکار خانم 
(علمیه خواهران استان البرز

پاه  نماینده ولی فقیه س)سخنرانی آقای موحد 
(  پاسداران استان البرز

دهه مبارکه فجربزرگداشت 
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(المعلیه الس)مسابقه کتابخوانی بر اساس کتاب جاذبه ودافعه علی (س)گروه سرود عقیله بنی هاشم در جشن میالد حضرت زینب

مطهریشهید

ته  هفبه مناسبت سفره آرایی مسابقه
سالمت

ویژه نامه  
ها
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کارگاه
تبلیغ

برگزاری کارگاه تبلیغ
ویژه مبلغان

تجمع اعتراض آمیز طالب
( حرکت به سمت مصلّی)علیه کشتارشیعیان پاکستان

طواف نمادین

تربیتیگردش علمی 
(فرهنگسرای شهید فهمیده)

برپایی نمایشگاه 
هفته بسیج 
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ت  ساماندهی و نظارت مدیریدیدار مسئول 
استان

جشنواره برترینهای فرهنگی تربیتی 
(لسالمعلیه ا)به مناسبت میالد با سعادت حضرت علی 

ادیآباز بهترین بابای مدرسه آقای مخلص تقدیر 

ادت فضا سازی با هدف ترویج فرهنگ شهت مدرسه وحضور در صحنه انتخابا
و ایثار
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اهدا جوائز به طالب برتر 
توسط حجت االسالم ایمانی وحجت االسالم الهی

با تشکر 
ما را یاری از  تمامی عزیزانی که در تهیه این اثر

.نمودند

(2سطح)واحد فرهنگی 

خدایا چنان کن سر انجام کار
تو خشنود باشی وما رستگار

التماس دعا

:(حفظه اهلل)مقام معظم رهبری
ی کار فرهنگ هستند ول...( شعر،خطاطی،نوشتن و)اینها 

ذاریست که  کار فرهنگی آن کار تأثیر گ. فرهنگی نیستند 
ار و عمل در تفکر و اندیشه، درگفت» تغییر ایجاد می کند 

«...،در سنتها و باورهای غلط  و


