
 سمو تعالیا ب

 

        و    وظایف  و  زن حقىق و زن اتثیر و  زن نقش روی  یا کنذ، می تکیو خانىاده  ردون رد  مارد   وحرمت مارد  نقش روی اگر.  است کرده تکریم را  زن واقعی معنای هب  اسالم

 . کنذ منع مردم عمىمی اهی فعالیت و مبارزات رد ودخالت اجتماعی مسائل رد شرکت از را  زن هک نیست ایه معنای هب وهج چیه هب کنذ می تکیو خانىاده داخل رد زن اهی محذودیت

 5/5/48 علیها اهلل سالم زرها حضرت والدت سالروز رد( العالی ظلو دام)رهبری  معظم مقام یاانت

 

 مخاطبیه
 لن  دٍسُ تىویلی سبوي استبى خَاّشاى طلجِ ؿیشحضَسی 

 لن خَاّشاى طلجِ ؿیشحضَسی دٍسُ ػوَهی سبوي استبى 

  ِلن دٍسُ آهَصش هجبصی سبوي استبىخَاّشاى طلج 

کانو  زمان  14/11/95سٍص  پٌجطٌجِ     ربگزاری  م

  تْشاى(-ویلَهتشی ضْش لن)اتَثبى لن  17هجتوغ گشدضگشی صیتَى ٍالغ دس 

 " اًمالة فشدای ٍ اهشٍص صًبى دیشٍص، جبیگبُ ٍ ًمص " مىضىع اردو

 ساکن استان قم غیرحضوریطلبه  ویژه خواهراناطالعیه سومین اردوی تربیتی فرهنگی 



 نحىه و مهلت ثبت انم

 هی ثبضذ .   3/11/95ِ طٌجیى  الی  28/10/95ضٌجِ سِ  صهبى ثجت ًبم اص 

 ٌِسیبل 000/70 ًبم خَاّشاى طلجِ ؿیشحضَسی :  ثجت ّضی 

 ٌِسیبل 000/100 سبل ثِ ثبال( : 3ًبم ّوشاّبى )فشصًذ  ثجت ّضی 

 ٌِوبست ضوبسُ یب  0108216012005( ػلیْب اهلل سالم)الضّشا جبهؼِ حسبة ضوبسُ ثِ ٍ ثَدُ ًبم ثجت حك ػٌَاى ثِ ّب ّضی  

 .ضَد ٍاسیض 6037991199512009

 سا ثِ یىی اص سِ سٍش صیش اسسبل ًوبییذ جْت ثجت ًبم، اطالػبت صیش : 

 ٍاسیض ٍاسیض* تبسیخ پیگیشی وذهلی* ضوبسُتحصیلی*  خبًَادگی *ضوبسُ ًبم ٍ ًبم     

   30007227001905 پیبهىی ضوبسُ اصطشیك( 1

 ghft@jz.ac.ir آدسس ثِ الىتشًٍیه پست طشیك اص (2

  32112426یب  32112439وبس ثب ضوبسُ تلفي ( ت3 

 1/11/95*4342*0383691459*1391211021*اوجشی فبطوِ: الىتشًٍیه پست یب پیبهه ًوًَِ             

  .جْت ثجت ًبم فشصًذ خَد، پس اص ٍاسیض هجلؾ ، ثب ضوبسُ تلفي ّبی فَق توبس حبصل ًوبییذ  

 

کات اقبل تىهج  ن

 

 سػبیت ضئًَبت اسالهی ٍ طلجگی سا اص خَاّشاى ضشوت وٌٌذُ، خَاستبسین.  ثشًبهِ اسدٍ،دسطی  .1

 .دّیذ تحَیل اسدٍ ثِ هسئَل هشثَطِسٍص  دس خَد سا ٍاسیضی پشداص خَد لجض یب ثبًىی حتوب فیص .2

 حضَس داضتِ ثبضٌذ.آى،  پشسص ٍ پبسخجلسِ ٍ تشثیتی فشٌّگی اسدٍ  ًطست ضشٍست داسد خَاّشاى طلجِ دس  .3

 خَاّذ ضذ. اّذاُ ٍ ثِ ثشگضیذگبى ّذایبیی ثِ سسن یبدثَد ذض ثشگضاسالصم ثِ روش است، اص هحتَای سخٌشاًی استبد، هسبثمِ فشٌّگی،  .4

 ثبضذ. اسائِ وبست ضٌبسبیی )وبست هلی یب وبست تحصیلی( ثِ هسئَل اطالػبت، الضاهی هی)سالم اهلل ػلیْب(  الضّشا ِجبهؼجْت ٍسٍد ثِ   .5

)سالم اهلل ػلیْب(حضَس دس جبهؼِ الضّشا   .6
 الضاهی است.  14/11/95صجح سٍص پٌجطٌجِ   7 سبػت 

 سبلگی ثالهبًغ است.  6پسش تب سي ثِ ّوشاُ داضتي فشصًذ  .7

، ثبضذ "صیٌت"وِ ًبم آًْب یب فشصًذضبى  ،ی ضشوت وٌٌذُ دس اسدٍحضشت صیٌت سالم اهلل ػلیْب، ثِ خَاّشاى طلجٍِالدت ثِ هٌبسجت  .8

 ّذایبیی اػطبء خَاّذ ضذ.

 . فبدُ ًوبیٌذًملیِ ػوَهی جبهؼِ الضّشا سالم اهلل ػلیْب، استاص سشٍیس دس صَست ًیبص خَاّشاى هحتشم هی تَاًٌذ  .9

دس فشصًذ خَد سا ثِ هشثی هْذوَدن دس صهبى ثشگضاسی ًطست،  ّشچِ ثیطتش اص ثشًبهِ ّب ٍ ثشلشاسی ًظن، الصم استهٌذی جْت ثْشُ .10

 تحَیل دّیذ. اسدٍ

mailto:ghft@jz.ac.ir


 اداره  فرهنگی غیرحضىری  - معاونت رتبیتی فرهنگی

 ثب تَجِ احتوبل خٌه ثَدى َّا، لجبس هٌبست ثِ ّوشاُ داضتِ ثبضیذ. .11

% تخفیف ثِ ضوب ػضیضاى اسائِ خَاّذ ضذ. 50ّب، دسضىِ( ثب توسبحثبصی، ثشوِ ضْش)ٍسبیل  استفبدُ اص اهىبًبت ثبصی ٍ تفشیحی هجتوغ .12

 ذ اص ثبؽ پشًذگبى ٍ گلخبًِ ثِ صَست سایگبى خَاّذ ثَد.دس ضوي ثبصدی
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 استاد نشست عنوان ساعت

 ----------- حشوت اص جبهؼِ الضّشا سالم اهلل ػلیْب 7:30

 ----------- صشف صجحبًِ 9الی  8

 تَسط یىی اص خَاّشاى طلجِ لشائت لشآى 9:15الی  9

 تَسط یىی اص هسئَلیي خیش همذم ٍتجییي هَضَع اسدٍ 9:30الی  9:15

 11الی  9:30
 سخٌشاًی ثب هَضَع 

 "ًمص ٍ جبیگبُ صًبى دیشٍص، اهشٍص ٍ فشدای اًمالة" 
 استبد هحتشم سشوبس خبًن هیشحسیٌی

 ---------- پزیشایی 11:15الی  11

 استبد هحتشم سشوبس خبًن هیشحسیٌی پشسص ٍ پبسخ 12الی  11:15

 ----------- صشف ًبّبس -ضشوت دس ًوبص جوبػت  14الی  12

 ----------- ّبی هختلف هجتوغثبصدیذ اص لسوت  16:30الی  14

 ------------ حشوت ثِ سوت لن 16:30

 


