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دارد
«تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»

دبیران محترم شورای فرهنگی استانداریهای سراسر کشور

سالم عليكم
        با  احترام، به پیوست نامه معاون محترم ستاد اقامه نماز کشور به شماره ۲/۰۱/۱۱۶۹۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ مبنی بر 
اطالع رسانی در خصوص شرکت کارکنان دستگاه متبوع در «جشنواره ملی به سوی خورشید» که منضم به پوستر و 
راهنمای شرکت در جشنواره می باشد،جهت اقدام مقتضی و اطالع رسانی در سطح فرمانداریها و بخشداریها حضورتان 

ارسال می گردد.  

رونوشت:

دبیران محترم شورای فرهنگی سازمان های تابعه جهت اقدام مشابه 

معاون محترم برنامه ریزی،نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز کشور بازگشت به نامه صدراالشاره جهت استحضار

1400/6/9
3/01/117028



دیشروخ يوس  هب  یلم  هراونشج  همانشخب ؛ عوضوم 
يروانف تاقیقحت و  مولع ، ترازو  زامن   هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  يرافغ -  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب  

یکشزپ  شزومآ  نامرد و  تشادهب ، ترازو  زامن   هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  يرال -  رتکد  مناخ  راکرس  یمارگ  رهاوخ 
رد يربهر  مظعم  ماقم  یگدـنیامن  داهن  یـسایس  یگنهرف و  مرتحم  نواعم  يوقت  – ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 

اه هاگشناد 
ناریا  یمالسا  يروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  سیئر  دنودمحا -  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

داشرا و  گنهرف  ترازو  زامن   هماقا  ياروش  ریبد  ریزو و  مرتحم  رواـشم  ینامیلس –  اضردیمح  ياقآ  مالـسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 
یمالسا 

هر )  ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  زامن   هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  يودهم  - نیدلا  ماوقدیس  رتکد  ياقآ   بانج  یمارگ  ردارب 
روشک  تابساحم  ناوید  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  ینتشاب –  دمحمدیس  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

هوق یگنهرف  روما  یناسنا و  عبانم  تنواعم  یگنهرف  روما  مرتحم  تسرپرـس  یلماع –  دیحوتدیس  ياقآ  مالـسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 
هیئاضق 

يزرواشک  داهج  ترازو  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  نایدارمهاش -  هللا  حور  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب   
یتسد  عیانص  يرگشدرگ و  یگنهرف ، ثاریم  ترازو  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  یلوتم -  يدهم  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

يرتسگداد  ترازو  زامن   هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  هداز...ادبع -  لوسر  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
روشک  یتسیزهب  نامزاس  زامن   هماقا  ياروش  ریبد  یگنهرف و  روما  مرتحم  لک  ریدم    – ربش رظتنمدیس  رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

روشک  ترازو  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  ییاقشق -  نسح  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب   
شرورپ  شزومآ و  ترازو  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  هداز -  بیسم  اضردمحم  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

تاعالطا  يروانف  تاطابترا و  ترازو  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  نایلق -  رباج  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 
ییاراد  يداصتقا و  روما  ترازو  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  یناتفک -  نیسح  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

هجراخ  روما  ترازو  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  تجح -  نیسح  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 
یمتا  يژرنا  نامزاس  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  ینارفعز -  مشاه  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

هیریخ  روما  فاقوا و  نامزاس  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  یحتاف -  دمحم  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
یمادختسا  يرادا و  نامزاس  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  لدراک -  درف  نیسحدمحم  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

هجدوب  همانرب و  نامزاس  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  ینیئان -  يرشعانثا  یلع  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
نارگراثیا  روما  دیهش و  داینب  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  ههاک - سابع  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

یمالسا  بالقنا  نافعضتسم  داینب  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  یعیفش -  دیعس  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 

   ١۴٠٠/۶/۶ 

   ٢/٠١/١١۶٩١۵ 

دراد     

 



یمالسا   بالقنا  نکسم  داینب  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  یبارهش -  قداص  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 
یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  هدازدهاز   - یضترم  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

یعامتجا  نیمات  نامزاس  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  یئارق   - رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
ناناوج  شزرو و  ترازو  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  یبالود -  یسابع  مساق  ياقآ  مالسالا   تجح  بانج  یمارگ  ردارب 

یعامتجا  هافر  راک و  ، نواعت ترازو  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  یگیبدمحا  -  رایرهش  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
تسیز  طیحم  تظافح  نامزاس  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  ینیسح -  يدهم  دیس  رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

یمالسا  دازآ  هاگشناد  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد    - هداز میهاربا  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 
نایگنهرف  هاگشناد  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  رگداد -   هلا  نیمادیس  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 

يا  هفرح  ینف و  هاگشناد  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  يداوج -  ناینب  اضردمحم  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 
يزاسرهش  هار و  ترازو  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  یسین -  داوج  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 

روشک  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اهنادنز و  نامزاس  زامن   هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد    - نایزیزع اضردیمح  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
نارهت  يرادرهش  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  روپدماح -  دمحم  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 
يامیس ج.ا.ا   ادص و  نامزاس  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  ایک -  اضرلادبعدیس  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

تراجت  ندعم و  تعنص ، ترازو  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  نایدهم -  نسحدیس  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 
روشک  يا  هفرح  ینف و  شزومآ  نامزاس  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  یلیقع -  داجس  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 

درادناتسا  یلم  نامزاس  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  ولگب -  یلع  دمحم   ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
تفن  ترازو  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  يدیجم -  دمحا  رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
ورین ترازو  یگنهرفروما  مرتحم  تسرپرس  یلوفنرق -  ياقآ  مالسالا  تجح  بانج  یمارگ  ردارب 

اتسش )  ) یعامتجا نیمات  يراذگ  هیامرس  تکرش  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  يدمحارون –  يدهم  رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
يروهمج  تسایر  يروانف  یملع و  تنواعم  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد  یمرک –  رتکد  ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 

ا.ا.ج يزکرم  کناب  زامن  هماقا  ياروش  مرتحم  ریبد   – روپدهاز ياقآ  بانج  یمارگ  ردارب 
مکیلع مالس 

هیلع  ) نیـسحلا هللادـبعابا  رـضح ت  نادیهـش  رالاس  رورـس و  ياه  يرادازع یلوبق  ضرع  یهلا و  قیفوت  یتمالـس و  يوزرآ  اب  امارتحا ،
مرتحم هداوناخ  ییارجا و  ياه  هاگتـسد  نانکراک  يودهم  ياهیهاگآ  ءاقترا  فده  اب  دناسریم ؛ راضحتـسا  هب  ناشیافو  اب  نارای  و  مالـسلا )

مود زا  یحارط و  نارهت ، ناتسا  جع )  ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تیریدم  يوس  زا  دیـشروخ " يوس  هب  یلم  هراونـشج   " نانآ
.دوش یم ارجا  تدحو  هتفه  اب  نامزمه  رهم و  نایاپ  تیاغل  تلود  هتفه  اب  نامزمه  هامرویرهش 

عوبتم و ییاه  هاگتسد  نانکراک  هیلک  هب  نکمم  وحن  هب  تسا  یضتقم  دوش ، یم دافیا  نآ  رد  تکرش  يامنهار  هراونشج و  رتسوپ  تسویپ  هب 

   ١۴٠٠/۶/۶ 

   ٢/٠١/١١۶٩١۵ 

دراد     

 



.دییامرف یناسر  عالطا  دوش  یم ماجنا  هلحرم  هس  یط  هک  روکذم  هراونشج   رد  تکرش  تهج  نانآ  مرتحم  هداوناخ 
.دیشاب یلاعتیراب  ترضح  تادیئات  هب  دیوم  جع )  ) رصعیلو ترضح  هب  تمدخ  رد  هراومه  تسا  دیما 

 

   
: هب تشونور   

زامن  هماقا  يزکرم  داتس  مرتحم  ماقم  مئاق  یناهرز  دمحا  دیس  رتکد  ياقآ  بانج 
دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  ینابیتشپ  یلام و  يرادا  نواعم  ییاباباقآ -  میهاربا  ياقآ  بانج  راوگرزب  ردارب 

تلود   هناماس  هناخریبد  لوئسم  يرضخ  نیدلا  ماسح  دیس  ياقآ  بانج 

نایدهم  یلع  دیس 
یبایزرا تراظن و  يزیر ، همانرب  نواعم 

   ١۴٠٠/۶/۶ 

   ٢/٠١/١١۶٩١۵ 

دراد     

 

روشک ترازو  هناخریبد 

1400/06/07  : خیرات

85465  : تبث هرامش 



     باسمه تعالی                                             

    جشنواره ملی به سوی خورشید راهنمای شرکت در                       

 گرامی : شرکت کننده

داز ی خاا آ دمااد گو اا    اا    "جشنناره ملی نن لوننخلرننر ل ر  نن  ل"بااس ماااد  ااح  ام ااراد  ا ا شاا ساا باا  

 م ااا ذیل اا  ب  اطاع میرمسندجشن ااه مام ی  ت فیق الهی ، برای شرکت اا 

ای  جشن ااه ک  برای کساکنسن اما اسههسی اجرایای  خاسن ااه مم ارد دناسن طرامای شاده  اا ا  ب ا  ا ا ی          

   یژه برگزاا میش ا

 بخش اصلی : 

 اخالق واوصاف منتظران تالیف  جواد محدثیمرحله اول : مسابقه کتابخوانی از  کتاب  زندگی مهدوی 

 مهدوی)کلیپ های تصویری( وشرکت در مسابقه آن سبک زندگیمرحله دوم : مشاهده بسته آموزشی        

 بخش ویژه :

 ویژه نوجوانان دوره اول متوسطه«  ؟برای آمدنت چه کاری می کنم»ارسال فیلم یک دقیقه ای با موضوع

 زمان: بخش اصلی 

 ماه همزمان با هفته دفاع مقدسرشهریو پایانتا  هفته دولت همزمان با شهریور ماه از دوم  مرحله اول: 

 مهرماه همزمان با هفته وحدت پایان تاهمزمان با هفته دفاع مقدس  از اول مهرماهمرحله دوم: 

 مهر ماه    تا پایان وارسال آثار همزمان با هفته دفاع مقدس  مهرماهازاول بخش ویژه:  

 جوایز: بخش اصلی 

 به قید قرعه نفر وهر نفر مبلغ پانصد هزار تومان 41هر مرحله 

 میلیون لایر یکنفر به قید قرعه هر  نفر مبلغ  441بخش ویژه:  

 خانواده مهدوی اهدا خواهد شد 41جایزه ویژه جشنواره به 

بساگاااای شاده    www.Mahdi.lifeبنیاسا اما سن تهاران با  نشاسنی       ماسیت  ک سح مساسبه  مرم ا  ا د اا    -4

 )فسیل ک سح اا ط د برگزاای مسسبه  قسبل ام وساه میبسشد ( می  انید دن اا مطسلع  کنید.ک  

پس از مطسلع  ک سح   امساگی برای شرکت اا دزما ن با  مداما  میاسزی مهاد یت با  نشاسنی ذیال  ااا شاده          1

 پس از ثبت نسد اا مدام   تک یل ک ی  فی دهسی ثبات ناسد  یاژه کساکناسن ا لات )ک  ا  ربا ا  اماز خ ااابا           

ک یا  کاراه   باسز گشات   ا ی رنا ان    "ثبت نسد شا س باس م فهیات انیاسد شاد      "خسطر بسپساید ( اایسفت پسمخ 

ماسمسن  شاده  باس ک یا  ا ی پ ما ر جشان ااه امکاسن مطسلعا  ااهن اسی دزما ن  پسماخ با               ا  ی ااا  وم  

 www.lms.mahdaviat.irبیست ما اد ههاسا گزینا  ای مساسبه  اا زماسن مهارا بارای شا س فاراه  میشا ا           

فی اد  یس ی  ب   ثبت ناسد مربا ب با  کساکناسن اا باس مش واست خا ا تک یال کاراه   ا ی          )خسن ااه کساکنسن بس

 نسد ممل کسا ه سر یس یکی از  الدی  ک  از کسا کنسن ا لت میبسشد اا بن یسند (ام اسه معرفی شده 

http://www.lms.mahdaviat.ir/


 :  زمسن شارکت اا دزما ن از ا د شاهری ا لتسیات پسیاسن شاهری ا ماسه امات   بعاد از ایا             ت  یح مه

 امکسن  شرکت اا دزم ن فراه  ن ی بسشد .تسایخ 

 ماسیت ا د از ا د مهار ماسه اا    مرم ا  ( مهاساتی  – ام زشای  هاسی  ک یا  ) مهاد ی  خاسن ااه  دم زشای  بس   -3

با  جاسی    اا ایا  مرم ا    می  انیاد  کا   بساگاااای میشا ا    www.Mahdi.life نشاسنی  با   تهاران  اما سن  بنیسا

باس ت جا  با  ثبات ناسد قب ای اا مداما  میاسزی          اا مشاسهده    مهاساتی - مطسلع  ک اسح فسیال هاسی دم زشای    

کا  ه سنناد مرم ا      ایا  مرم ا    اا دزما ن مهد یت بس ام وساه از ک    رب ا  امز خا ا با  مداما   ااا شاده       

فسیاال ک یاا  هااس اا طاا د برگاازاای )شاارکت کنیااد اا زمااسن مهرا بیساات ماا اد ههااسا گزیناا  ای میبسشااد  ا د

 میبسشد(قسبل ام وساه مسسبه  

 :  امات  ماسه  مهار   پسیاسن  لتسیات  مهار  ا د از دم زشای  هاسی  ک یا    دزما ن  اا شرکت زمسن ت  یح مه  

 بسشد ن ی فراه  دزم ن اا شرکت  امکسن تسایخ ای  از  بعد

  1-  کاا  اا ا اه ا د م  ماا   رزنادان کساکنااسن مم اارد ا لات   فجشان ااه اخ وااسه باا    مرم ا  ماا د

یا  ک یا  یا  اقیها  ای باس      . اا ایا  مرم ا  هار یا  از ن ج اناسن       اااا مشت د ب  تمویل میبسشند

شا ساه    با  از ا د تاس پسیاسن مهار ماسه فر ات اااناد          ماسخ    " کان   مای  ها    امدنت برای "م   ع 

پیااسد امااسن هااسی ای ااس  یااس  اتسااس  بااس اا  نااسد  نااسد  باا  نااسد فرهناساارای     اا  15139751193

ش ساه ت وا  ه اراه خا ا یاس یکای از  الادی  ،ناسد اما سن  شهرما سن          خسن ااگی ،نسد پدا ،ش ساه م ی ، 

  کنند اامسد  نسد ممل کسا یکی از  الدی  شسغل اا

 انااسن باا  پیااسمکی طاای   شااده مشاا   شاادگسن قباا د میااسن از قرراا  قیااد باا  جااسیزه کنناادگسن اایسفاات-9

 هار  قب لشادگسن  لیسات   ا نس . گاراا    اایاز  دناسن  مساسح  با   جاسیزه  مب ا   تس میش ا مسسح ش ساه اخ امتا

 . شد خ اهد اراد مرب ب اجرایی ام اسههسی ب  جسیزه کنندگسن اایسفت   ام اسه

 مطسلع  ک سح مسسبه  ک سب  انی مرم   ا د برای کساکنسن  خسن ااه مم رد انسن   نشسنی مسیت جهت 

 

  مهاساتی ماب  زنادگی مهاد ی مرم ا  ا د بارای        –مشسهده ک یا  هاسی ام زشای    نشسنی مسیت جهت

 کساکنسن  خسن ااه مم رد دنسن

 

 

 اامسد دثسا مرم ا  ما د  یاژه اانا  دما زان کساکناسن ا لات شاسغل با  تموایل اا ا اه ا د            ش ساه

 م  مط 

 

 حضرت مهدی موعود )عج( استان تهرانبنیاد فرهنگی                                    
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