
 مسئول فعالیت تاریخ روز

ثبت نام -پخش سه نقطه-مرحله مقدماتی المپیاد ورزشی 02/02/99 شنبه

 کالس  های پرورشی

 عسگری-جعفرزاده-بیات

 عسگری-بیات میهپوسترایام فاط-قصه دلبری()معرفی و تبلیغ باشگاه کتاب 02/02/99 سه شنبه

 فرشادیان 4کتاب تحویل – 2امتحان باشگاه کتاب  02/02/99 پنجشنبه

 رسولی فاطمیهمراسم  02/02/99 جمعه

-پوستر شهادت نواب صفوی-2اعالم نفرات برتر باشگاه کتاب 02/02/99 شنبه 

 مراسم فاطمیه

 رسولی-عسگری-فرشادیان

 رسولی مراسم فاطمیه 02/02/99 یکشنبه

تشکیل گروه -قرعه کشی-شروع جلسات کارگروه دهه فجر 09/02/99 دوشنبه

 (پخش اقالمدوشنبه های امام حسنی) -پیواتس آ

 جعفرزاده-بیات-جعفرزاده –عسرگری -بیات

 بیات جلسه توجیهی دهه فجر دهم و یازدهم  22/02/99 سه شنبه

 بیات-فرشادیان افتتاحیه دهه فجر -کالس های پرورشیشروع  0/00/99 پنجشنبه

 بیات مسابقات دهه فجر 4/00/99 شنبه

پوستر حماسه -دوشنبه های امام حسنی-مسابقات دهه فجر 2/00/99 دوشنبه

 آمل

 عسگری-جعفرزاده-بیات

 عسگری پوستر قرارداد کمپ دیوید 2/00/99 سه شنبه

به مناسبت  سه رکردن یک قسمت از مد ه پوشاپوستر و سی 2/00/99 چهارشنبه

 و پوستر شهادت شهید زین الدینوفات حضرت ام البنبن)س(

 عسگری

 بیات -فرشادیان  مسابقات دهه فجر-کالس های پرورشی 9/00/99 پنج شنبه

 بیات مسابقات دهه فجر 00/00/99 شنبه 

 عسگری دهه فجر و فضاسازی ایام  پوستر 00/00/99 یکشنبه

 جعفرزاده-بیات دوشنبه های امام حسنی-مسابقات دهه فجر 02/00/99 دوشنبه

میالد پوستر پوستر و فضاسازی والدت حضرت زهرا)س( و  02/00/99 چهارشنبه

 امام خمینی

 عسگری

هیئت یاران -مسابقات دهه فجر-کالس های پرورشی 02/00/99 پنجشنبه

 4امتحان باشگاه کتاب -حسین)ع(

 فرشادیان-عسگری-بیات-فرشادیان

اعالم نفرات برتر -4مستند و تبلیغ  معرفی-مسابقات دهه فجر 02/00/99 شنبه

 پوستر رحلت آیت اهلل شیخ مرتضی حائری-4باشگاه کتاب 

 عسگری-فرشادیان-عسگری-بیات

بارگذاری مستند -ویژه برنامه دهه فجر-انسانیچهره ماه علوم  02/00/99 دوشنبه

 دوشنبه های امام حسنی-4

 جعفرزاده-بیات

فراخوان شعر -)کرشمه خسروانی(2تبلیغ و معرفی کتاب  00/00/99 سه شنبه 

 دانش آموزی بزم محبت

 سخن سنج-بیات-فرشادیان

 فرشادیان-عسگری  2تحویل کتاب-4امتحان مستند  02/00/99 پنجشنبه

اعالم نفرات برتر باشگاه -2شامگاه بسیج-مسابقات دهه فجر 02/00/99 شنبه

پوستر صدور حکم -)ع(رآذین بندی میالد امام باق-4مستند 

 ارتداد سلمان رشدی

 عسگری-جعفرزاده-بیات

-سه نقطه توسط معاونت 2بررسی شماره -مسابقات دهه فجر 02/00/99 دوشنبه

شهادت امام پوستر و سیاه پوشان  -دوشنبه های امام حسنی

 پوستر شهادت سید عباس موسوی-هادی)ع(

 عسگری-جعفرزاده-سخن سنج-بیات



 عسگری پوستر قیام مردم تبریز 09/00/99 چهارشنبه 

-پوستر لیله الرغائب-اختتامیه دهه فجر -کالس های پرورشی 22/00/99 پنجشنبه 

 سه نقطه 2شروع تبلیغات شماره 

 جعفرزاده-عسگری-بیات-فرشادیان

 عسگری پوستر آغاز عملیات خیبر 2/00/99 یکشنبه

 بشری2بررسی شماره -)اعیاد رجبیه( شب شعر بزم محبت 4/00/99 دوشنبه 

پوستر و آذین بندی -دوشنبه های امام حسنی-توسط معاونت

 میالد امام جواد)ع(

 عسگری-جعفرزاده-سخن سنج

 عسگری 9پوستر آغاز عملیات والفجر 2/00/99 سه شنبه

 پوستر-پوستر و ایستگاه صلواتی میالد امیرالمومنین)ع( 2/00/99 چهارشنبه 

 شهادت شهید حمید باکری

 عسگری

ش پخ-کوهپیمائی کلکچال-عدم تشکیل کالس های پرورشی 2/00/99 پنجشنبه

 سه نقطه 2شماره 

 جعفرزاده-بیات

یر پوستر تغی-سیاه پوشان و پوستر شهادت حضرت زینب )س( 9/00/99 شنبه

 قبله

 عسگری

 عسگری پوستر شهادت شهید امینی 02/00/99 یکشنبه

 عسگری-جعفرزاده بشری 0شروع تبلیغات شماره -دوشنبه های امام حسنی 00/00/99 دوشنبه

 2پخش شماره -هیئت یاران حسین)ع(-کالس های پرورشی 04/00/99 پنجشنبه

پوستر رحلت آیت اهلل واعظ -2کتاب باشگاه آزمون -بشری

 طبسی

 عسگری-جعفرزاده-عسگری-فرشادیان

اعالم -شروع برنامه دهه شهادت-2معرفی و تبلیغ مستند 02/00/99 شنبه 

 2نفرات برتر باشگاه کتاب 

 فرشادیان-بیات-جعفرزاده

 عسگری-سخن سنج پوستر شهادت شهید همت-دهه شهادتبرنامه  02/00/99 یکشنبه

دوشنبه های امام -برنامه دهه شهات-2بارگذاری مستند  02/00/99 دوشنبه

و بخشش فدک توسط پیامبر و  فتح خیبر هایپوستر-حسنی

 بزرگداشت جمال الدین اسد آبادی و شهادت شهید رحیمی

 عسگری-جعفرزاده-سخن سنج-عسگری

پوستر و -برنامه دهه شهادت-توسط معاونت چالشبررسی  09/00/99 سه شنبه

 سیاه پوشان شهادت امام کاظم )ع(

 عسگری-سخن سنج

 عسگری-سخن سنج پوستر وفات حضرت ابوطالب )س(-برنامه دهه شهادت 02/00/99 چهارشنبه

 سخن سنج برنامه دهه شهادت 00/00/99 پنج شنبه 

 بیات چالش 2شروع تبلیغات شماره  00/00/99 جمعه

 عسگری 4شامگاه بسیج-2آزمون مستند 02/00/99 شنبه

-2اعالم نفرات برتر باشگاه مستند -دوشنبه های امام حسنی 02/00/99 دوشنبه 

 پوسترهای شهادت شهید برونسی و بمباران حلبچه

 عسگری-جعفرزاده

پوسترهای درگذشت حاج احمد خمینی و والدت خواجه  02/00/99 سه شنبه 

 عبداهلل

 عسگری

 عسگری پوستر و فضاسازی والدت امام حسین )ع( 02/00/99 چهارشنبه

پوستر و فضاسازی -فرهنگ همدلی)دهم(-کالس های پرورشی 02/00/99 پنجشنبه

 میالد قمر منیر بنی هاشم)س(

 عسگری-جعفرزاده-فرشادیان

 بیات چالش 2انتشار شماره  0/0/0422 یکشنبه

 جعفرزاده دوشنبه های امام حسنی 02/0/0422 دوشنبه

 جعفرزاده-فرشادیان چهره ماه علوم انسانی-کالس های پرورشی 09/0/0422 پنجشنبه



 جعفرزاده – 2شامگاه بسیج 00/0/0422 شنبه 

 جعفرزاده دوشنبه های امام حسنی 02/0/0422 دوشنبه

 عسگری پوستر بزرگداشت عطار نیشابوری 02/0/0422 چهارشنبه 

 2بررسی شماره -هیئت یاران حسین)ع(-کالس های پرورشی 02/0/0422 پنجشنبه

 خوان شعر دانش آموزی کریمانهافر-بشری توسط معاونت

 سخن سنج-عسگری-فرشادیان

 عسگری پوستر روز رتش 09/0/0422 یکشنبه

سه نقطه توسط  4بررسی شماره -دوشنبه های امام حسنی 22/0/0422 دوشنبه

 معاونت

 سخن سنج-جعفرزاده

 عسگری پوستر بزرگداشت سعدی 0/0/0422 چهاشنبه

شماره بررسی -کوهپیمائی آبنیک-کالس های پرورشی 0/0/0422 پنجشنبه 

 الش توسط معاونتچ2

 سخن سنج-بیات-فرشادیان

 بیات چالش 4شروع تبلیغات شماره  2/0/0422 جمعه

دوشنبه های امام -سه نقطه توسط معاونت 4بررسی شماره  2/0/0422 دوشنبه 

 بشری 2شروع تبلیغات شماره -کریمانهشب شعر -حسنی

 عسگری-سخن سنج-جعفرزاده-سخن سنج

 عسگری پوستر و فضاسازی میالد کریم اهل بیت 2/0/0422 چهارشنبه

 2پخش شماره -هیئت یاران حسین)ع(-کالس های پرورشی 9/0/0422 پنجشنبه

 سه نقطه 4ه شروع تبلیغات شمار-بشری

 جعفرزاده-فرشادیان عسگری

 عسگری پوستر و سیاه پوشان ایام شهادت امیرالمومنین )ع( 00/0/0422 شنبه 

 عسگری-بیات پوستر شهادت شهید مطهری-چالش 4انتشار شماره  00/0/0422 یکشنبه

 جعفرزاده دوشنبه های امام حسنی 02/0/0422 دوشنبه

 جعفرزاده سه نقطه 4انتشار شماره  02/0/0422 پنجشنبه 

 جعفرزاده 2شامگاه بسیج  02/0/0422 شنبه

 جعفرزاده دوشنبه های امام حسنی 02/0/0422 دوشنبه

 عسگری بزرگداشت فردوسیپوستر  02/0/0422 شنبه

 جعفرزاده دوشنبه های امام حسنی 02/0/0422 دوشنبه

 عسگری پوستر بزرگداشت خیام 02/0/0422 سه شنبه

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


