
 
 

 

 

 

 دستور العمل جشنواره مردمی کرامت

 خدمت کریمانه، همدلی به رسم اهل البیت علیهم السالم

با شرکت در  هایحضرت فاطمه معصومه سالم اهلل عل با مدد اهل البیت علیهم السالم و 99در دهه کرامت سال 

 جشنواره مردمی کرامت، همدلی را از خانه و محله خود شروع و در تمام جامعه منتشر می کنیم. انشاءاهلل

 محور های جشنواره:

حضرت  الدیدختران در روز م میتکر یبرا یو عموم یو مجاز یخانگ یجشن ها یبرگزار ).فدای دخترم  .1

 (الم اهلل علیهاسمعصومه 

رار است ق وطراحی شده  و تثبیت هویت دینی برای دختران مسلمانجشن تکریم دختران با هدف تبیین جایگاه 

صورت هبتا الزم است  بر این اساسهای دخترانه در جهان اسالم تبدیل شود. ترین جشندر آینده به یکی از بزرگ

 سراسر جهان این جشن برپا شود. زمان درصدها و بلکه هزاران پایگاه خودجوش مردمی در ایران وهم

 یاها بزرگ شهر یامامزادگان و مصال ،یا اعتابها حسینیه  وجد امسها در خانه )برای تکریم دخترشان( ادهخانو

یها اهلل علم این است که عصر میالد حضرت معصومه سالممهخانه کشورهای دیگر... مرکز اسالمی و سفارتحتی 

 رپا شود.این جشن عمومی ب 18رأس ساعت 

 های خانگی منزل خود را تزئین کنید و روی بنر یا مقوا یا پارچه برای دخترتان یک جمله در جشن

 شروع شود. کیک تهیه کنید و به دختران خود کادو بدهید، « فدای دخترم»بنویسید که با عبارت 

 هشتگ با مجازی فضای در انتشار ضمن و بگیرید عکس خود تزئین از تبصره: تنها -

 نمایید. ارسال کرامت مردمی جشنواره دبیرخانه برای جداگانه را آن دخترم_فدای#

 و موفقیت دینی راهکارهای تبیین موفق، دختران از تقدیر مثل هاییبخش تربزرگ هایجشن در 

  .شودمی پیشنهاد میالد روز مناسبت به مردم عموم از پذیرایی و خوانیمولودی دختران، سعادت

از مراسم خود فیلم و عکس )افقی( تهیه کنید و ضمن انتشار در فضای مجازی  تبصره: لطفاً -

 .آن را برای دبیرخانه ارسال فرمایید

 



 
 

 

 

 )کودک، نوجوان و عموم( مسابقه بزرگ حدیث کرامت .2

تمام اعضای خانواده خود را در  و جشنواره دانلود کنیدرا از سایت یا کانال های  حدیث کرامت اپلیکیشن مسابقه

 در مسابقه شرکت بدهید. هر رده سنی

 میبعد از دریافت کد اختصاصی های فرهنگی  با برگزاری این مسابقه در محله خود ها و گروهتشکل

 ای برخوردار شوند.از هدایای ویژه توانند

 

 )تزیین محالت و منازل، مساجد و..(ین بندی ذآ .3

اهلل علیها است ازجمله ایام شادی و سرور مؤمنانه دهه کرامت که روز آغاز آن میالد حضرت فاطمه معصومه سالم

ها همه را در این ها و خیابانبندی جلوی درب منزل، مسجد محل، و کوچهرود. الزم است با آذینبه شمار می

 جشن و سرور همراه کنیم. 

 یرید و کنید عکس بگبنرهای تبریک که به این مناسبت نصب می ها و پارچه نوشته یابندیاز آذین

 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنید.
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  :دبیرخانه 
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