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 فجر انقالب اسالمی مبارک  ستاد دهه 

 شهرستان نهبندان 



3 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

نهبندان  فجر مبارک ستاد دهه  ربانهم اهی  شهرستان 
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف
 ستاد دهه فجر دفتر امام جمعه 5118 دیدار با امام جمعه محترم شهرستان 1

 ستاد دهه فجر گلزار شهدای کمنام 0119 تجدید میثاق با شهداء ادای احترام و 2

 ستاد دهه فجر میدان امام)ره( 0133 بهمن ماه 12اجرای مراسم یوم اهلل  3

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله  4

 انقالب

کلیه دستگاه های  سالن نمایشگاهی)اداره صمت( 19148

 اجرایی

جمعه شرکت در نماز عبادی سیاسی  8

 شهرستان

ستاد نماز جمعه  مصلی امام علی)ع( 11139

 شهرستان

 هالل احمر مصلی امام علی)ع( 11139 برپایی ایستگاه سالمت 6

 ورزش و جوانان چاهداشی 14 جشنواره زنان روستایی  7

طول  دیدار با خانواده معزز شهداء 5

 روز

کمیته بسیج،دفاعی و   سطح شهر

 ایثارگران

 12/11/07جمعه 1
 ت الهی و والیتمداری، نصر«ره»سال مکتب فکری امام 49؛ انقالب اسالمی

 

 

 

 

 ن اسالمی
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 مجری مکان زمان شرح برنامه دیفر

 آموزش و پرورش شوسف 7139 نواختن زنگ انقالب 1

 ستاد دهه فجر بیت امام جمعه 5 دیدار باامام جمعه محترم شوسف 2

واحد مسکن مددجویان و ساختمان قرض  2افتتاح 3

 الحسنه

س چاه عبا 0

 اردونی

 موسسه امام علی )ع(

 جهاد کشاورزی چاه چغات 19 پرورش شتر داشتی)علی تازه( 4

 جهاد کشاورزی سهل آباد 19139 پرورش زنبور عسل 8

 بسیج سازندگی مزار سید علی 19148 احداث حسینیه 6

امام زاده سید  12 گفتمان انقالب اسالمی و غبار روبی 7

 علی)ع(

 اوقاف و امور خیریه

 ری شوسفبخشدا چاهدراز 14 برنامه فرهنگی ورزشیجشن پیروزی انقالب  و  5

کمیته بسیج،دفاعی و   طول مسیر طول روز ءدیدار با خانواده شهدا 0

 ایثارگران

 31/33/79: شنبه
 سال مردم ساالری دینی، استقالل و آزادی49؛ انقالب اسالمی
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف

 بسیج سازندگی کالته سیدعلی 7 احداث پایگاه بسیج 1

 جهاد کشاورزی جوشند 7139 پرواربندی گوساله 2

 ی حرفه ایفن اسد آباد 5 جشنواره غذای سالم و محلی 3

پروژه چاه  2از  کم فشار به نمایندگی یآبیار 4

 ،و مرمت قنات گوندحسین مالدار

چاه فضل اله   5139

 هاشمزهی

 جهاد کشاورزی

 اداره برق چاهداشی 0 برق به نمایندگی از چند پروژهافتتاح پروژه  8

 و نصب  احداث المان دیوار ساحلی  6

 سایل بازیو

 رکزیبخشداری م چاهداشی 0139

هاشم مصیب افتتاح پرورش شتر داشتی) 7

 پروژه  6پور(به نمایندگی از 

 جهاد کشاورزی مهدی آباد 19

کمیته بسیج،دفاعی و   طول مسیر طول روز ءدیدار با خانواده شهدا 5

 ایثارگران

 کانون پرورشی فکری سالن کتابخانه کانون 13 افتتاح نمایشگاه آثار اعضاء 0

 31/33/79شنبه :یک  

 اعتماد به نفس ملی،خود باوری و پیشرفت علمی سال49؛ انقالب اسالمی
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 مجری مکان زمان ح برنامهشر ردیف

 جهاد کشاورزی خوانشرف 7 پرواربندی گوساله)محمد رضایی( 1

 بسیج سازندگی طبسن سفلی 5139 احداث استخر چاه نصرت 3

کمیته روستایی و  طبسین سفلی 0 جشن پیروزی انقالب اسالمی در نقطه مرزی 4

 عشایری

 بسیج سازندگی طبسین علیا 12139 احداث استخر مدد خان یوسفزهی 8

نهادکتابخانه های  بندان 13148 افتتاح کتابخانه عمومی 6

 عمومی نهبندان

پروژه  1بهسازی پست دامپزشکی به نمایندگی از  7

 احداث استخر دکک

 دامپزشکی بندان 14118

کمیته بسیج،دفاعی و   طول مسیر طول روز ءدیدار با خانواده شهدا 5

 ایثارگران

بهداشت و  -هالل احمر سطح هرستان طول روز «نیازمند»مادران شیرده توزیع سبد غذایی  0

 درمان

 31/33/79: دوشنبه
 تیزیمقاومت، انقالب گری و استکبار س سال49؛ انقالب اسالمی
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف

 3 به نمایندگی از   افتتاح پروژ ه های بخشداری 1

 کالته حسن،کالته سید علی پروژه استند، 

 بخشداری مرکزی ساکرد 5

 بیچند 5139 افتتاح کتابخانه 2

 

ابخانه های نهادکت

 عمومی نهبندان

 فنی حرفه ای بیچند 5148 نمایشگاه توانمندی های مهارتی زنان 3

 8پرواربندی شتر علی محمد رضایی به نمایندگی از  6

 پروژه شتر داشتی

حسین آباد  0139

 قاسم

 جهاد کشاورزی

های دهستان  احداث بازار روز به نمایندگی از پروژه 7

مرمت  ت، احداث انباری،زیر سازی و آسفال میغان

 ن کن رومهی، خرید آب شیر قنات کالته حسن

19148 

 

 بخشداری مرکزی میغان

نهاد کتابخانه های  چاهداشی 12148 افتتاح کتابخانه 5

 عمومی نهبندان

طول  دیدار با خانواده شهداء  

 روز

کمیته بسیج،دفاعی و   طول مسیر

 ایثارگران

 31/33/79: شنبهسه 
 مجاهدت فرهنگی،تمدن سازی و امت سازی سال49؛ انقالب اسالمی
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 مجری مکان نزما شرح برنامه ردیف

 شهرداری شوسف شوسف 7139 احداث و تجهیز گلخانه 1

کلنگ زنی فاز دوم پارک ورزش و جدول گذاری  2

 زیر سازی معابر خیابان فردوس و مرزداران

 شهرداری شوسف شوسف 7148

مراسم محوری گرامیداشت دهه چهلمین سالگرد  3

 پیروزی انقالب

مسجد صاحب  0

 الزمان دهک

 بخشداری شوسف

پروژه  3احیاء و مرمت قنات بورگان به نمایندگی از  4

و افتتاح طرح  حسن آباد شیور،استخرک،هشتوگان

 هادی

بورگان، استرخک  11

 هشتوگان عربخانه

 جهاد کشاورزی

 بخشداری شوسف

 بنیاد مسکن سوالخان 11189 افتتاح طرح هادی 8

 ،دفاعی وکمیته بسیج طول مسیر طول روز دیدار با خانواده شهداء 6

 ایثارگران

 39/33/79: چهار شنبه

 دین مداری،نهضت قرآنی و زمینه سازی ظهور مهدوی)عج( سال49؛ انقالب اسالمی
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف

 ستاد دهه فجر نمازخانه کمیته امداد 7 نشست بصیرتی اعضای محترم شورای ادارای شهرستان 1

پرورش شتر داشتی)محمود رضایی( به نمایندگی از شتر  2

 پرواری سعید اکبری

 جهاد کشاورزی باغ سرو 5

 بخشداری شوسف محمد آباد رزاق زاده 5139 افتتاح طرح هادی 3

لوله گذاری قنات به نمایندگی از پروژه آبیاری کم فشار  4
 عباس جعفری

 جهاد کشاورزی همند 5148

کمیته بسیج،دفاعی و   طول مسیر طول روز دیدار با خانواده شهدا  8
 ایثارگران

،دفاعی و  کمیته بسیج حرکت از فرمانداری 18139 مراسم میهمانی الله ها 6

 ایثارگران

ستاد برگزاری یادواره  گلزار سهدا گمنام 15 یادواره شهدای فاطمیون 7

 شهدای فاطمیون

 31/33/79:پنج شنبه 
 ایثار،جهاد فی سبیل اهلل و شهادت طلبی سال49؛ انقالب اسالمی
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف

پایگاه سید  روستای چاهشند 6139 برگذاری دعای ندبه 1

و ریحانه « ع»اشهداء

 «س»النبی

 کوهنوردی بسیجیان 2

 

 پایگاه مقاومت روستا دهو روستای 6139

ای فض سیستم گرمایشی استاندارد سازی 3

 آموزشی

 نوسازی مدارس نهبندان 5

محور نهبندان  اجرای روکش آسفالت گرم 4

 بیرجند

مسیرنهبندان  5139

 بیرجند

 راه و شهرسازی

مسیر کالته سید  0 مرغداری افتتاح 8

 علی

 جهاد کشاورزی

 21ه طولبهسازی محور نهبندان زابل ب 6

به نمایندگی از پروژه روکش  کیلومتر

 آسفالت گرم محور نهبندان زابل

-راه و شهر سازی مسیر نهبندان زابل 0139

راهداری و حمل و نقل 

 جاده ای

 صنعت،معدن و تجات خونیک سفلی 19 تولید پودر آندولوزیت)شرکت آرشیا اورنگ( 7

 کمیته امداد امام )ره( نهبندان 19148 افتتاح ساختمان کمیته امداد امام )ره( 5

 ستاد نماز جمعه امام علی)ع( مصلی 11139 شرکت در نماز عبادی سیاسی 0

محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان  19

 استانی

گلزار شهدای  15

 کمنام

مجمع قاریان قرآن 

 شهرستان

 37/33/79: جمعه
 سال نفی وابستگی، مقابله با تحریم و تهدید، خود اتکایی4؛ انقالب اسالمی
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف

1  

 حرکات هیئات مذهبی -نهمایش محوری فاطمیو

 شورای هیئات مذهبی میدان شهداء صبح 0

2  

 دیدار و سرکشی از خانواده معزز شهدا

طول 

 روز

 و،دفاعی کارگروه بسیج  نهبندان

 ایثارگران

3  

 بسته سبد غذایی بین نیازمندان899توزیع 

طول 

 روز 

کارگروه بهداشت و  نهبندان

 درمان

4 

 متراه اندازی کاروان تخصصی سال
طول  

 روز
 رومه

کارگروه بهداشت و  

 درمان

 02/33/79: شنبه
 سال الگوی فاطمی)سالم اهلل علیها(، تحکیم خانواده و افتخار آفرینی زنان ایران49؛ انقالب اسالمی
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف

احداث مزرعه زعفران به نمایندگی از توسع  1

استخر پرورش ماهی،پرواربندی شتر محمد 

 رضا زحمتکش

 جهاد کشاورزی چاه زحمتکش 5

2  

 پرورش مرغ گوشتی غالمرضا مینایی

 جهاد کشاورزی کالته سید علی 5148

محور نهبندان  0139 روکش آسفالت گرم 3

 بیرجند

نقل داری و حمل و راه

 جاده ای

پروژه حوزه گرم  2آبخیز داری به نمایندگی از  4

 تمام ده

 منابع طبیعی گرم تمام ده 19118

به  6حفر مجدد چاه و جابجایی چاه شماره  8

نمایندگی از ااصالح شبکه فرسوده نهبندان و 

 شوسف

 آب و فاضالب نهبندان 11

 بهداشت و درمان نهبندان 11139 رونمایی از یک دستگاه آمبوالنس بنز 6

طول  دیدار با خانواده شهداء 7

 روز

کمیته بسیج،دفاعی و   طول مسیر

 ایثارگران

 03/33/79:شنبه یک  

 عزت آفرینی امنیت همه جانبه، اقتدار ملی و سال49؛ انقالب اسالمی
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 ردیف

 

 شرح برنامه

 

 زمان

 

 مکان

 

 مجری

 

1 

 

 

 بهمن 22شرکت در راهپیمایی یوم اهلل 

 

 

0 

 

 

 میدان عاشوراخانه

 

 ستاد دهه فجر

 

2 

 

 

 جشن و نور افشانی

 

 

10 

 

 

 

 میدان بیسج

 

 ستاد  دهه  فجر

 فرماندهی انتظامی

 00/33/79دوشنبه:

 یانقالب اسالمبهمن تماشایی، جشن پرشکوه چهلمین سالگرد پیروزی  22به فضل الهی؛ 
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 مجری مکان زمان شرح برنامه ردیف

 

 هالل احمر روستاهای سطح شهرستان طول دهه توزیع سبد غذایی 1

 حوزه حضرت رقیه )س( فبیت امام جمعه شوس 12/11/1307 برگزاری دعای ندبه 2

 پایگاه مقاومت روستا روستای دهنو 12/11/1307 برگزاری پیاده روی خانوادگی 3

 پایگاه مقاومت روستا روستای چهارفرسخ 12/11/1307 کوهنوردی بسیجیان 4

 پایگاه مقاومت روستا روستای بیچند 12/11/1307 کوهنوردی بسیجیان 8

 حوزه حضرت رسول)س( دفتر امام جمعه محترم 12/11/1307 دیدار با امام جمعه 6

 مراسم ورود حضرت امام  7

 خمینی )ره( به میهن اسالمی
 سطح شهرستان نهبندان 12/11/1307

 ناحیه، حوزه و 

 پایگاه های تابعه

 حوزه حضرت رسول)س( سالن ورزشی حوزه مقاومت 12/11/1307 جشن انقالب 5

 برگزاری مسابقات فوتبال  0

 فجرجام دهه 
 حوزه شهید کاوه روستای دهو 12/11/1307

 حوزه حضرت رسول)س( مدرسه برکت 13/11/1307 زنگ انقالب 19

 پایگاه مقاومت روستا روستای میغان 13/11/1307 زنگ انقالب 11

 پایگاه مقاومت روستا روستای چاهداشی 13/11/1307 زنگ انقالب 12

 افتتاح نمایشگاه  13

 شکوه چهل سالگی
 حوزه حضرت رسول)س( مدرسه فارابی 13/11/1307

14 
 پایگاه مقاومت روستا روستای گوند 13/11/1307 نواختن زنگ انقالب

 حوزه سردار شهید آهنی مدرسه شهید مدنی 13/11/1307 نواختن زنگ انقالب در مدارس 18

 1307 سایر  برنامه های دهه فجر
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 پایگاه بنت الهدی روستای خوانشرف 13/11/1307 سرکشی از خانواده شهدا 16

17 
 13/11/1307 رگزاری نشست بصیرتیب

مسجد امام حسن)علیه 

 السالم(
 پایگاه مسجد 

 حوزه حضرت زینب)س( مدرسه تیزهوشان 14/11/1307 برگزاری نشست بصیرتی 15

10 
 14/11/1307 محفل انس با قرآن

مسجدحضرت 

 ابوالفضل)علیه السالم(
 حوزه حضرت رقیه )س(

 پایگاه محدثه نوانپارک با 14/11/1307 جشنواره ورزشی 29

 توزیع بسته های بهداشتی  21

 بین دانش آموزان
14/11/1307 

 پیش دبستانی 

 روستای سیدال

 واحد خواهران 

 حوزه سردار شهید آهنی

 پایگاه مقاومت روستا روستای جوش 14/11/1307 دیدار با خانواده شهید زارعی 22

23 
 14/11/1307 آموزش سواد رسانه ای

)علیه مسجدامام حسین

 السالم(

پایگاه حضرت نرجس 

 )س(

 پایگاه نبی اکرم )ص( روستای طبسین علیا 14/11/1307 برگزاری نشست بصیرتی 24

 پایگاه عالمه امینی مسجد الغدیر 14/11/1307 برگزاری نشست بصیرتی 28

 حوزه حضرت زینب)س( خوابگاه فدک 14/11/1307 برگزاری نشست بصیرتی 26

 واحد مقاومت مدرسه مالصدرا 18/11/1307 نشست بصیرتی 27

 حوزه ادارات فرمانداری شهرستان 18/11/1307 نشست روشنگری 25

 پایگاه مقاومت روستا حسینیه روستای میغان 18/11/1307 نشست روشنگری  25

 پایگاه عقیله روستای خونیک 18/11/1307 جشنواره پخت کیک وشیرینی 20

39 
 روستای سایه سنگان 18/11/1307 یدیدار با خواهر شهید تراب

پایگاه ام ابیها )س( 

 دهک

31 
 روستای اسدآباد 18/11/1307 نشست بصیرتی

پایگاه حضرت 

 خدیجه)س(

 حوزه حضرت رسول)س( مدرسه فارابی 18/11/1307 مسابقه محله 32

33 
 18/11/1307 برگزاری نشست بصیرتی

مسجد امام رضا )علیه 

 السالم(
 ه )ع(پایگاه ثامن االئم

 برگزاری مراسم  34

 شب شعر انقالب
 حوزه سردار شهید آهنی مسجد صاحب الزمان )عج( 18/11/1307

 پایگاه شهید حسینی روستای حسین آباد 16/11/1307 پیاده روی خانوادگی 38

 پایگاه ام وهب مسجد چهارده معصوم )ع( 16/11/1307 نشست روشنگری 36
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 حوزه سردار شهید آهنی یه سیدالشهدا)ع(حسین 16/11/1307 اکران فیلم 37

 حوزه حضرت رقیه )س( پایگاه عقیله بنی هاشم 16/11/1307 افتتاح پایگاه عقیله بنی هاشم 35

 برگزاری مسابقه روخوانی  30

 قرآن کریم
 واحد مقاومت مدرسه شهید پیرامی 16/11/1307

 گاه شهید آسکتیپای مسجد المهدی )عج( 16/11/1307 برگزاری نشست بصیرتی 49

 حوزه حضرت زینب)س( خوابگاه زکیه 16/11/1307 برگزاری نشست سواد رسانه ای 41

 واحد مقاومت مدرسه شهید پیرامی 17/11/1307 برگزاری مسابقات ورزشی 42

43 
 مسجد بالل 17/11/1307 نشست روشنگری

پایگاه حضرت فاطمه 

 )س(

 پایگاه عمار گرم تمام ده روستای 17/11/1307 برگزاری نشست بصیرتی 44

 پایگاه امام سجاد )ع( مسجد چهارده معصوم )ع(  17/11/1307 برگزاری نشست بصیرتی 48

 حوزه حضرت رسول)س( نمازخانه حوزه شوسف 15/11/1307 برگزاری مراسم زیارت عاشورا 47

45 
 15/11/1307 کوهنوردی بسیجیان

مسجد حضرت ابوالفضل 

 )ع( 
 حوزه شهید فهمیده

40 
 منازل شهدا 15/11/1307 دیدار با خانواده شهدا

حوزه سردار شهید 

 جابری

89 
 کتابخانه شهید یوسفی 15/11/1307 مسابقه و نمایشگاه نقاشی

پایگاه ام ابیها )س( 

 دهک

 پایگاه زینب )س( مسجد عاشوراخانه 15/11/1307 جشنواره غذایی سنتی وصنعتی 81

82 
 15/11/1307 مسابقه نقاشی

جدامام رضا)علیه مس

 السالم(
 پایگاه ام حبیبه

83 
 15/11/1307 عطرافشانی مزار شهدا

مزارمعطر شهدای 

 شهرستان

ناحیه،حوزه وپایگاه های 

 تابعه

84 
 روستای سیدمراد 15/11/1307 یادواره شهدا

حوزه حضرت رسول 

 )ص(

 پایگاه ولیعصر )عج( مسجد گلستان 15/11/1307 برگزاری نشست بصیرتی 88

86 
 حسینیه سیدالشهدا )ع( 15/11/1307 نشست بصیرتی

پایگاه ام ابیها )س( 

 دهک

حضور حماسی مردم در نماز  87

 عبادی سیاسی جمعه
10/11/1307 

میعادگاه های نمازجمعه 

 شهرستان

 ناحیه، حوزه و 

 پایگاه های تابعه

 پایگاه شهید باهنر روستای توتسک 10/11/1307 یادواره شهدا 85

 حوزه اصناف فاطمیه شهدای گمنام 10/11/1307 روشنگری نشست 80
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 پایگاه مقاومت روستا روستای دهو 29/11/1307 نشست بصیرتی 69

 پایگاه مقاومت روستا روستای چهارفرسخ 29/11/1307 نشست بصیرتی 61

 پایگاه مقاومت روستا روستای اسدآباد 29/11/1307 نشست بصیرتی 6

 پایگاه مقاومت روستا روستای میغان 29/11/1307 نشست بصیرتی 63

 پایگاه مقاومت روستا روستای چاهداشی 29/11/1307 نشست روشنگری 64

 پایگاه مقاومت روستا روستای رومه 29/11/1307 نشست روشنگری 68

66 
 روستای بندان 29/11/1307 هیأت عاشقان والیت

پایگاه های ساجده و 

 شهید غالمعلی نژاد

 حوزه سردار شهید آهنی دهستان دهک عربخانه 29/11/1307 ینشست بصیرت 67

 حوزه حضرت رسول)س( شهر شوسف 29/11/1307 برگزاری هیأت عزاداری 65

 حلقه شهید ابراهیم همت مزار شهدای گمنام 21/11/1307 یادواره شهدا 60

79 
 21/11/1307 برگزاری مسابقات ورزشی

سالن ورزشی صالحین 

 حوزه
 ه )س(حوزه حضرت رقی

71 
 روستای طبسین سفلی 21/11/1307 نشست بصیرتی

 پایگاه شهدای 

 طایفه جمالزهی

72 
 سطح شهرستان 22/11/1307 بهمن 22برگزاری راهپیمایی 

 ناحیه، حوزه و 

 پایگاه های تابعه

73 
 مرمت و زیباسازی 

 مزار معطر شهدا
 در طول دهه

 روستاهای سیدال 

 و حسین آباد

پایگاه های محبان 

االئمه)ع( و حضرت 

 زینب)س(

 پایگاه حضرت رقیه )س( روستای چهارفرسخ در طول دهه برگزاری یادواره شهدا 74

 حوزه حضرت رسول)س( روستاهای تابعه درطول دهه نشست بصیرتی 78

 پایگاه مقاومت روستا روستای چهارفرسخ در طول دهه نمایش فیلم 76

برگزاری مراسمات گرامیداشت  77

 گی انقالب اسالمیچهل سال
 حوزه حضرت زینب)س( واحدهای مقاومت درطول دهه

 حوزه حضرت زینب)س( واحدهای مقاومت درطول دهه برگزاری المپیاد ورزشی 75

 حوزه سردار شهید آهنی منازل شهدا در طول دهه دیدار با خانواده شهدا 70

 سیج سازندگی ناحیهب روستای طبسین علیا در طول دهه افتتاح استخرآب چاه نصرت 59

 بسیج سازندگی ناحیه روستای بندان در طول دهه افتتاح استخرآب دکک 51
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 بسیج سازندگی ناحیه شهرک چاهداشی در طول دهه افتتاح کتابخانه 52

 بسیج سازندگی ناحیه روستای مزار سیدعلی در طول دهه افتتاح حسینیه 53

 بسیج سازندگی ناحیه زار سیدعلیروستای م در طول دهه افتتاح پایگاه بسیج 54

 بسیج سازندگی ناحیه روستای کالته سیدعلی در طول دهه افتتاح پایگاه بسیج 58

 حوزه حضرت حمزه )ع( سطح شهر نهبندان در طول دهه کوهنوردی بسیجیان 56

 حوزه حضرت حمزه )ع( سالن تیراندازی نهبندان در طول دهه برگزاری مسابقات تیراندازی 57

 حوزه های مقاومت تابعه سطح شهرستان در طول دهه ارسال پیامک  55

 حوزه حضرت رسول)س( سالن ورزشی حوزه درطول دهه مسابقات ورزشی 50

 حوزه حضرت رسول)س( منازل شهدا درطول دهه دیدار با خانواده های شهدا 09

 برگزاری مسابقات ورزشی 01

 )فوتبال و تنیس روی میز(
 پایگاه مقاومت روستا ی میغانروستا در طول دهه

 افتتاح استخرآب  02

 مددخان یوسف زهی
 بسیج سازندگی ناحیه روستای طبسین علیا در طول دهه

 پایگاه مقاومت روستا روستای چاهداشی در طول دهه جشنواره غذاهای محلی عشایر 03

04 
دانش آموز به اردوی  169اعزام 

 راهیان نور
 در طول دهه

پرورش  اداره آموزش و

 شهرستان

ناحیه مقاومت بسیج 

 سپاه و نهبندان و اداره

 آموزش و پرورش 

یادواره شهدای دانش آموز در  08

 مدارس
 مدارس سطح شهرستان در طول دهه

اداره آموزش و پرورش 

 شهرستان

06 
 منازل شهدا در طول دهه دیدار با خانواده شهدا

اداره آموزش و پرورش 

 شهرستان

07 
 شهرستان نهبندان در طول دهه ه فرهنگیان فعالاردوی یک رو

اداره آموزش و پرورش 

 شهرستان

ویژه برنامه های فجرفاطمی در  05

 بقاع متبرکه
 در طول دهه

بقاع متبرکه سطح 

 شهرستان

اداره اوقاف و امورخیریه 

 شهرستان

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای  00

 انقالب اسالمی در بقاع متبرکه
 در طول دهه

اع متبرکه سطح بق

 شهرستان

اداره اوقاف و امورخیریه 

 شهرستان

 برگزاری گفتمان دینی  199

 در بقاع متبرکه
 در طول دهه

بقاع متبرکه سطح 

 شهرستان

اداره اوقاف و امورخیریه 

 شهرستان

برگزرای خیمه معرفت در بقاع  191

 متبرکه با حضور طالب قم
 در طول دهه

بقاع متبرکه سطح 

 شهرستان

ه اوقاف و امورخیریه ادار

 شهرستان

 ویزیت رایگان در  192

 مناطق محروم
 مناطق محروم در طول دهه

شبکه بهداشت و درمان 

 شهرستان
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 سازمان تبلیغات اسالمی روستاهای سطح شهرستان در طول دهه عزام مبلغ به روستاها 193

 برگزاری مسابقات فوتسال 194

 در ادارات
 حوزه ادارات تانادارات سطح شهرس درطول روز

برپایی ایستگاه صلواتی در  198

 سطح شهر نهبندان
 حوزه اصناف و کارگری در سطح شهر نهبندان درطول روز

سرکشی از خانواده های شهدای  196

 اصناف و کارگری
 حوزه اصناف و کارگری منازل شهدا درطول روز

برگزاری مسابقه فرهنگی از  197

 وصیت نامه امام خمینی )ره(
 ادارات سطح شهرستان رطول روزد

 حوزه ادارات، کارخانجات

 و اصناف

 حوزه اصناف و کارگری معدن آندالوزیت درطول روز افتتاح معدن آندالوزیت 195

 حوزه اصناف و کارگری مناطق محروم و مرزی درطول روز اعزام گروه جهادی 190

اجرای طرح ایران یار ) اعزام  119

ضوع سخنران به مدارس با مو

 کارآفرینی (

 درطول روز
 مدارس متوسطه

 سطح شهرستان
 حوزه ادارات

 حوزه شهیدآهنی دهک حسینیه سیدالشهدا)ع(دهک 17139 برگزاری شب شعر انقالب 111

اعزام تیم های پزشکی به  112

 مناطق محروم
 مناطق محروم و مرزی درطول روز

 کانون بسیج 

 جامعه پزشکی 

شت برگزاری جلسه گرامیدا 113

 سالگی انقالب اسالمی 49جشن 
 مناطق محروم و مرزی درطول روز

 کانون بسیج 

 جامعه پزشکی

برگذاری مسابقات تنیس روی  114

 میز بانوان
 کمیته امور بانوان دبستان شهید هاشمزهی 13/11/1307

118 
 14/11/1307 برگذاری حلقه صالحین

گلزار شهدای گمنام 

 18ساعت
 کمیته امور بانوان

116 
 17/11/1307 برگذاری محفل انس با قران

گلزار شهدای گمنام ساعت 

18139 
 کمیته امور بانوان

 کمیته امور بانوان 18139سالن نور ساعت 16/11/1307 برگذار شب شعر   117

115 
 18/11/1307 برگذاری جشن مادر و کودک

کانون  18139ساعت  

 پرورشی فکری کودکان
 کمیته امور بانوان

ر روبی مزار شهدای غبا 110

 شهرستان
 گلزار شهدای گمنام 18ساعت  15/11/1307
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  ب الالی فجر انقال مبارک ستاد دههتهیه و میظنت: 

 نهبندان شهرستان 

     7931بهمن ماه

 


