
مراسم دهه ی اول محرم

94/07/25
تا   

94/07/29

داهی ردخشان سازمان رپورش استعدا
گان تهران-3مرکز آموزشی فرزان

:تقدیم می کند3فرزانگاندبیرستان 



94/07/22

داهی ردخشان سازمان رپورش استعدا
گان تهران-3مرکز آموزشی فرزان

:برنامهتدارکات –اقدامات صورت گرفته 

تشکیل شورای برنامه ریزی مدرسه در خصوص برگزاری برنامه های ماه محرم•

نصب پالکاردهای عزاداری؛ پوستر، بنر و سیاه پوش کردن مدرسه•

آماده سازی فضای نمازخانه جهت برگزاری مراسم•

اطالع رسانی برنامه در بردها  و روی وب سایت مدرسه•

انتخاب دانش آموزان برای اجرای مراسم دهه محرم و انجام هماهنگی های الزم•

تانجام هماهنگی های الزم با کادر اجرایی مدرسه و تیم فرهنگی جهت آماده سازی فضا و امکانا•

تدارک نذری جهت پذیرایی از عزاداران در مراسم ویژه عزاداری امام حسین ع•



داهی ردخشان سازمان رپورش استعدا
گان تهران-3مرکز آموزشی فرزان

:محتوای برنامه–اقدامات صورت گرفته 

:صبحگاه

توسط دانش آموزان کالس های مختلف07:25تا 07قرائت زیارت عاشورا هر روز از ساعت 

پذیرایی از عزاداران حسینی توسط کالس برگزار کننده زیارت عاشورا

عاشورا همزمان با قرائت آن در سالنپخش کلیپ تصویری زیارت 

94/07/25

94/07/29تا  



























برنامه صبحگاه
دهه اول محرم









داهی ردخشان سازمان رپورش استعدا
گان تهران-3مرکز آموزشی فرزان

:محتوای برنامه–اقدامات صورت گرفته 

:ظهر
توسط دانش آموزان با هماهنگی و ( روز سوم تا هفتم محرم)روز 5معرفی پنج تن از زنان عاشورایی در •

به همراه پخش کلیپ های مربوطه و پاورپوینت12:55تا 12:35همراهی همکاران از ساعت 

پخش کلیپ ها و نوحه های مناسب در سالن •

برگزاری نماز جماعت هر روز بعد از برنامه عزاداری با شرکت فعال دانش آموزان و همکاران•

پخش نواهای عزاداری در زنگ های تفریح در فضای مدرسه•

94/07/25

94/07/29تا  





برنامه  ظهر
دهه اول محرم











داهی ردخشان سازمان رپورش استعدا
گان تهران-3مرکز آموزشی فرزان

:محتوای برنامه–اقدامات صورت گرفته 

:مراسم ویژه شهادت امام حسین علیه السالم

(  س)معرفی حضرت زینب •

تاز قیصر امین پور توسط خانم دکتر بهبهانی، دبیر ادبیا« رد خون»خواندن شعر •

خواندن متن ادبی توسط مدیریت محترم دبیرستان، سرکار خانم چهارده ولی•

شعرخوانی در مورد مصایب حضرت رقیه س توسط دانش آموزان•

سخنرانی و روضه خوانی توسط حجت االسالم آقای نخعی•

توزیع نذری مدرسه میان دانش آموزان و همکاران•

94/07/29



مراسم ویژه شهادت امام حسین ع










