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 مـلـیو ی ـبـذهـت های مـبـاسـنـم یـغـبلیـت مـقویـت

 علمیه کز مدیریت حوزه هایمر

 و امور فرهنگی بلیغمعاونت ت

 هجرت آموزش

 ش(1398) ق 1441مناسبتی ماه مبارک رمضانِ  - تقویم تبلیغی
 محتواها اسبتـمن ماه روز ایام ردیف

 سه شنبه 1
 اردیبهشت 71

 حلول ماه مبارک رمضان 
 اهمیت ماه مبارک رمضان 

 رمضان 7 ابرار سیره در روزه 

 پنجشنبه 2

 اردیبهشت 71

 (ه.ق ۳7۴سال ) درگذشت شیخ مفید 

 زندگانی شیخ مفید ره 

 توقیع )نامه( امام عصر علیه السالم به شیخ مفید ره 

 رهبری معظم مقام سخنان در رمضان و روزه 
 رمضان ۴

 دوشنبه 3
 ردیبهشتا 2۴

  ه.ق( 2۰7)سال  علیه السالمآغاز والیتعهدی امام رضا  علیه السالمالیتعهدی امام رضا و 
 رمضان 1

 چهارشنبه 4
 ردیبهشتا 25

 (ه.ق 7225 سال) حمله وهابیان به نجف  نجف به ها وهابی حمله 
 رمضان 1

 پنجشنبه 5

 بعثت( 7۰( )الم اهلل علیهادرگذشت حضرت خدیجه )س  اردیبهشت 22

 (علیه السالم رسیدن اولین سری از نامه های کوفیان به امام حسین 

 (ه.ق 2۰( )سال 

 علیها اهلل سالم خدیجه حضرت 

 علیها اهلل سالم کبری خدیجه حضرت 

 رمضان 7۰ کوفیان های نامه 

 سه شنبه 6
 اردیبهشت ۴7

 ( علیه السالموالدت امام حسن مجتبی) (ه.ق ۴ سال) 
 السالم علیه مجتبی حسن امام شخصیت 

 رمضان 75 مجتبی حسن امام اخالقی فضایل 

 پنجشنبه 7
 بعثت 5 (لوات اهلل علیه و آلهمعراج پیامبر)ص  خرداد 2

  (قمری هجری 2جنگ بدر)سال 

 حدیث معراج 

 رمضان 71 جنگ بدر 
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 شنبه 8

 خرداد ۳
 قدر شب 

  به دست ابن ملجم  لیه السالمعضربت خوردن امیرالمومنین علی

 (ه.ق ۳۰)سال  مرادی

 السالم علیه زمان امام عمر ولط 

 السالم علیه امیرالمومنین 

 والیت شب قدر شب 

 علیه السالم ضربت خوردن علی بن ابی طالب 

 رمضان 71

 یکشنبه 9
 خرداد 5

 (ه.ق ۸ سال) فتح مکه 
 داستان فتح  مکه 

 رمضان 2۰ فتح مکه 

 دوشنبه 11

 خرداد 2
 شب قدر 

 شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السالم 

 برنامه بهتر قدر شبهای برای 

 والیت شب قدر شب 

 السالم در شب قدر یهمهمراه با معصومان عل 

 با علم به شهادت به مسجد رفتند؟ السالمعلیهیرالمؤمنینچرا ام 

 رمضان 27

 شنبهچهار 11

 خرداد ۸

 شب قدر 

 قدر شب اهمیت و جایگاه 

 اهلل رحمه طباطبایی عالمه نگاه در القدر لیلة 

 رمضان 2۴ قدر شب مصداق الم اهلل علیهاس زهرا فاطمه 

 جمعه 12
 ردادخ 7۰

 آخرین جمعه ماه رمضان( روز قدس(  ظله دام رهبری معظم مقام منظر از قدس روز 
 رمضان 25

 سه شنبه 13

 خرداد 7۳
 (هجری قمری ۸ سال) وقوع غزوه حنین 

  7۴2۸انقالب اسالمی ایران، امام خمینی ره در سال رحلت رهبر کبیر 

 7۴2۸ سالدربه رهبری العظمی امام خامنه ای دام ظله  انتخاب آیت اهلل 

 حنین نگج 

 حنین جنگ داستان 

 ارزشها و خمینی امام 

 ره(ینیامام خم یشهو عدالت در اند یآزاد( 

 فقیه ولی ساز سرنوشت و مهم انتخاب 

 بیوگرافی مختصر از رهبر انقالب و چگونگی انتخاب ایشان 

 رمضان 21
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 چهارشنبه 14
 خرداد 75

  شمسی 7۴۳2 در سال خرداد 75قیام خونین 
 یانقالب اسالم یعهطل، ۳2پانزده خرداد 

 صبح صادق 
 رمضان ۴۰
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