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 :اجرا نحوه

 طیشرا یتوشعبان هست،  مهین یهاجشندر  ،میکن دعا ظهورشون و زمان امام یبرا شهیم که ییجاها از یکی
خونه  یکار رو تو نیا ستین دورهمو جمع شدن چند خونواده  یعموم یهاجشن یکه امکان برگزار  یفعل

 .میدیخودمون انجام م

رو توی  (السالمعلیهروز تولد امام زمان هست ) که روز نیمه شعبان ماهفروردین 11 شنبه 5ان شااهلل روز  یعنی
که ما به یک نفر نشون میدیم که چه قدر دوستش داریم و بهش  ییهاراهچون یکی از  میریگیمخونمون جشن 

 �.میریگیم توجه داریم اینه که در روز تولدش براش جشن تولد

 ��. میبد انجام دیبا که ییکارها یشنهادیپ بیترت

دسته کم نگیرید و زمان را مدیریت کنید، مطمئن باشید  وچون تجربه اول شماست کار رمدیریت زمان: 
 .هن راه می افتوبعد از انجام مراحل اولیه دستت

با مدیریت ببرن، لذت  قراره در این جشن همه اعضای خونهنجا که وا مدیریت زمان با خونسردی: از
 .ننگیری توناز فرزندان ونزدن، لذت ر صحیح زمان و شور

به نظر ظاهری  ازلحاظحتی اگر ن فرزندان و اهالی منزل استفاده کنی سازدستاز وسایل  حتما  خالقیت: 
 ��ثمره زندگی شماست.چون ساخته دست  شهنبا شما خاص

 مطالعه برنامه اجرایی جشن (1

 بندیزمان فعالیت
 کارتقسیم

 اجراکنندگان

کامل و دقیق بخونید و میتونید با  طوربهشما باید برنامه اجرایی رو 
 .اهالی منزل به مشورت بگذارید

تعداد اعضا، سن اعضا و خونوادتون )بنا به شرایط  میتونید ،طورهمین
 ....( تغییراتی ایجاد کنید

 خودتون امروزاز 

 انجام هماهنگی برنامه اجرایی با اعضای خونه (2
و تقسیم  هایهماهنگانجام هر کاری احتیاج به یک سری  عتا  یطب

 داره. ییهاتیمسئول

یم تقس تربزرگو  ترکوچکاجرایی رو بین اعضا  یهاقسمتسعی کنید 
کنید تا همه در اجرای برنامه سهیم باشن تا هم لذت ببرن هم اینکه 

هم در جشن تولد امام زمانمون فعالیت مستقیم  هااون جوریاین

مطالعه بعد از 
برنامه اجرایی 

 .جشن

همه اعضای 
 خونه
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رو خیلی دوست دارن و  اهاونمی دونید که امام زمان هم داشتن ) 
 (��کننیمبراشون دعا 

 خونه یجشن تو یبرگزار  انتخاب جای (3

 :میکرد میتقس یخونه رو به چهار قسمت مساو ما گفتیمآخه 
 و جنوب و مشرق و مغرب  شمال
 ...ميريم ییجا هیهر روز  یخال جاتون
 �👇�شمال  میر یم فردا

کنار پنجره  مثال  قسمت از خونتون  کیخونه،  یامروز با کمک همه اعضا
 .دیرو انتخاب کن

 یهاااعکسخوش بگاذرونیااد و  دورهمقراره اونجااا رو تز ن کنیااد و 
 یادگاری بگیرید.

عجل  اهللبقیهمزین به نام حضرت  اینوشتهدستیک پرچم یا پوستر یا 
اهلل تعاالی فرجه الشاااری  رو هم اونجا بگذارید تا خونتون بشاااه یک 

 .وجورجمعمهدیه 
 دانمیم یاست ول “مکان”اسم  هیهدم

 خواهد شد. “زمان”برسد اسم  یروزگار 

از امروز 
 میتونید.

همه اعضای 
 خونه

 بندیآذین هیته (4

 ین تز لیوسااا از دیتونیم م،ینه_بمانا#در_خ که نهیا تالشاامون چون
 .دیکن استفاده خونه یتو موجود

 و خودتون دیانتخاب کن میفرساااتاد براتون که یانمونه یهالمیفاز  ای
 .دیدرست کن مدنظرتونو بندیآذین

 (نیکنامتحان ) .کننمی  یک هابچه و داره یادیز لذت کار نیا

از امروز 
 میتونید.

همه اعضای 
 خونه

 آماده کردن وسایل برای اجرا (5

همونطور که در برنامه اجرایی دیدید، شااما به یک سااری وسااایل نیاز 
 هایباز ، جایزه، وسایلی برای اجرای کشیقرعهدارید مثل: ظرف یا کیسه 

 و...
 باید اون ها رو قبل از جشن آماده کرده باشید.

از امروز 
 میتونید.

همه اعضای 
 خونه

 تهیه کیک و شیرینی (6

کیک یا  دیتونیم، مینه_بمانا#در_خ کاه ناهیا تالشااامون چونبااز هم 
 کنید.شیرینی رو در خونه خودتون تهیه 

 ندارهما نمونه کیکی رو گذاشتیم که نیازی به ِفر 

از امروز 
 میتونید.

همه اعضای 
 خونه

زیر نظر آشپزباشی 
 خونه
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 دیکنکیک درسااات ، حتی میتونیاد باا چناد کیاک فنجونی یاا تیتااپی
 نمونشو گذاشتیم()

 خونه رونیب بندیآذین (7

جلوی درب منزلتون توی کوچه یا جلوی درب  میکنیمپیشنهاد 
 کنید. بندیآذینهم دم درب کوچه و هم توی طبقتون( آپارتمانتونو ) 

روز دوشنبه 
روز  3یعنی 

زودتر از نیمه 
 شعبان

 مردای خونه

 داخل خونه بندیآذین (8

اب انتخشروع به تز ن خونه و بخصوص محلی که برای برگزاری جشن 
 کردید کنید.

 هم که تو خونه دارید اینجا جمع کنید. ییهاگلدونحتی میتونید  ضمنا  
 استعداد و سلیقه خوبی برای این کار دارن( هادخترخانم)

روز زودتر از  1
 جشن

همه اعضای 
 خونه

 برگزاری جشن (9

 بگید و جشنتون رو شروع کنید. اهللبسم

 امیدواریم خوش بگذره.

 از روز قبل از
نیمه شعبان 
 میتونید.

همه اعضای 
 خونه

 

 


