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 ملیهه  سالم اّلله  افطمه  دختر موسی بن جعفرحضرت  والدت  «ه دختران؛ الگوی شایست   لیهااسالم اّلله حضرت افطمه معصوهم »   اول ذی القعده هس شنبه سوم مردادماه 

 «، سرچشمه معارف الهیلیههم  سالم اّلله شهر مقدس قم ؛ حرم اهل بیت »  ذی القعدهدوم     مردادماهچاارم  چاارشنبه 

فعان حرم؛ مظهر نشاط معنوی و روحیه انقالبی»  ذی القعدهسوم    مردادماه پنجم    جنپ شنبه  « مدا

قت خانواده»  ذی القعدهچاارم    مردادماه ششم جمعه     «ی مادوی؛ کانون عطوفت و صدا

   «؛ هدهی ی الهی ، ذخاری معنویلیههم  سالم اّلله امامزادگان »  نجم ذی القعده پ       ماههفتم مرداد شنبه

یت یهلی  سالم اّلله حضرت احمد بن موسی »  ششم ذی القعده   مردادماهیک شنبه هشتم    «؛ امین والیت، چراغ هدا

 «مسجد؛ خاهن ی بندگی ، طراوت زندگی»  ذی القعدههفتم    مردادماه مه دوشنبه ن 

 «مش و سعادتزیارت با معرفت؛ امکل آرا »  ذی القعدههشتم      مردادماه م ده   هس شنبه

 «مشاد مقدس؛ پایتخت فرهنگی جاان اسالم»  ذی القعدهنهم   مردادماههم یازدشنبه چاار

؛ سیره امام رضا »  ذی القعدهدهم    مردادماه دوازدهم جنپ شنبه   «رد تعییم و رتبیت یهلی  سالم اّلله خردورزی

 للی بن  موسی  ال  اماموالدت  «محور وحدت و مهربانیلییه سالم اّلله امام رضا » یازدهم ذی القعده   مردادماه جمعه سیزدهم
ه

 یهلی  سالم اّلله  ضار

 للی بن  موسی  ال  والدت رپ خیر و ربکت امام   و  ملیهه  سالم اّلله  افطمه  دختر موسی بن جعفرحضرت  والدت  ایام اّلله 
ه

وند تبارک وتعالی     مالیهه  سالم اّلله  ضار را هب اگشیپه  خدا

ن   ایشان     لوات اّلله لیههم اجمعینص  تواهل بیت عصمت وطاارصل اّلله لییه واهل وسلم   و  حضرت رسول اّلله 
 .باش رعض  می نمامیی شاد تبریک ووشیعیان  ومحبیه

 وَ اَهْلِكْ عَدُوَّهُم، مِنَ الْجِنِّ وَ االنْسِ مِنَ االوَّلينَ وَ االْخِرينَ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُم، 

 روابط عمومی وامورنیب الملل

گاه مقاومت بسیج شهید باهنر   رحمت اّلل لییه عقیدتی ونظارت پای


