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 برهامى تفصیلی جشن کوفراهسی هیمى شعبان

 نػرفی قرآن را اجرا نی کيد و ةا ادای اححرام رو ةً پرده نی ایصحد جا قرآن جالوت طَد.1.نػرفی قرآن : نجری نحو طهاره 1

 نصئَل لب جاپ پس از اجهام صحتحٍای نجری پاورپَیيث یا کلیپ قرآن را پخض نی کيد.

ً نحض اجهام صحتث ٌایض کلیپ صَجی طاد پخض . نجری پس از اجهام قرآن نحو خَطاندگَیی را ةا اىرژی اجرا نی کيد و ة2

 نی طَد.

.در ایو ةخض پس از ایيکً کلیپ جها طد نجری نحو نػرفی گروه شرود یا ىهایض را نی خَاىد و از آىٍا دغَت ةً آندن نی 3

کيد و  کيد.اگر گروه شرود یا ىهایض ىتَد نجری در نَرد یک کلیپ جظرف ةً شاحث حضرت کً قرار اشث پخض ةظَد صحتث نی

 از ندغَیو نی خَاٌد جَجً کييد چَن از کلیپ در ةخض نصاةقً شَال پرشیده نی طَد.

نصئَل لب جاب کلیپ را پخض نی کيد در ایو ةخض ةً ٌهاٌيگی کادر جدارکات در ىظم ةخظیدن ةً نحیط و رغایث شکَت جٍث 

 ىیاز اشث.جاثیرگذاری ةیظحر کلیپ 

)نحو ىظرخَاٌی( و از آىان دغَت نی کيد ةا پذیرایی اشحراحث کييد و نحو َیو جظکر نی کيد .پس از آن نجری از ٌهراٌی ندغ4

 را داطحً ةاطيد و جا آ]ر جظو پر کييد.ةً آىٍا داده نی طَد  ای کً  ٌای ىظرشيجی

نی کيد و ةً حضار جدکر نی دٌد کً از نحو شخيراىی شَال در ةخض . پس از پذیرایی ، نجری از شخيران دغَت ةً آندن 5

 نصاةقً پرشیده خَاٌد طد.

 شَال( 7جا2الزم اشث کً شخيران از نحو شخيراىی ةً ىصتث جػداد ندغَیو شَال ظراحی کيد)ةیو 

د)ٌهچيیو نصاةقً از کلیپ و د و نصاةقً پاورپَیيث را ةا طَر اجرا نی کيىی نجری از جَجً حضار جظکر نی کي. پس از شخيرا6

 و اٌدا جایزه ةً اولیو ىفری کً ةً نَقع آنده اشث( پذیرایی

الزم اشث نجری قتل از اجرای نصاةقً ةا پاورپَیيث ، آن را نعالػً کرده ةاطد جا ٌم جَاةٍا را ةداىد و ٌم در روخَاىی آىٍا دچار 

 ةخض نصئَل لب جاب و نجری ةاید ٌهاٌيگ ةاطيد.نظکل ىظَد.در ایو 

 پس از اجرای نصاةقً یک شرود کَجاه طاد پخض نی طَد.

نجری از نداح دغَت نی کيد ةرای اجرای نَلَدی )اگر نداح ىتَد اجرای فایل ٌای جصَیری  کَجاه .پس از اجرای نصاةقً و شرود7

 د(نَلَدی غرةی و فارشی طا

ا صد انید را اجرا نی کيد و در شکَت و کم کردن ىَر کلیپ جَشط ط ةً کلیپ ةنحو نرةَةا جظکر از نداح،.پس ازآن نجری 8

 نصئَل لب جاب اجرا نی طَد.
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پس از آن نجری نحو خداحافظی را اجرا نی کيد و ةا جظکر از حضار از آىٍا دغَت ةً خَاىدن دغای فرج نی کيد و نصئَل لب .9

 جاب کلیپ آخر )دغای فرج( را پخض نی کيد.

 


