
 با مشارکت در طرح ختم قرآن کریم نائب الزیاره هم باشیم

 و شهداء دشت کربال )علیه السالم(ر سیدالشهداء هّهدیه به روح مط مصادف با اربعین حسینی طرح ختم قرآن کریم

  )صل اهلل علیه و آهل(اقل رسول اهلل 
کتم بهما لن تضلوا فیکم الثقلین  ی اترک: ان 

هما لن یفتراق حتی ریدا علی الحوض عترتی کتاب اهلل و -ما ان تمس   اهل بیتی و ان 
 نحوه مشارکت در طرح ختم قرآن کریم:

 ..................... آغاز فرمایید.حزب شماره ................. سوره مبارکه جناب آقای / سرکار خانم ............................................................... جهت مشارکت در این طرح تالوت خود را از 

را آغاز و هر روز به ترتیب جدول  تالوت روزانه ،نفر تقسیم خواهد شد. بدین ترتیب که هر فرد از حزب تعیین شده طبق جدول 021حزب  بین  021در این طرح 

هر یک از ثبت نام ختم قرآن خواهیم داشت.  021روز  021شریک و طی تعیین شده تالوت خود را انجام خواهد داد. بدین ترتیب هر فرد روزانه در یک ختم قرآن 

 گردد.قرآن می کلّق به ختم موفّ اربعین سید و ساالر شهیدان همزمان باصفر و طی ماه کنندگان 

 0311 خرداد 01الی شنبه  0311ماه  خرداد  01ثبت نام : از روز شنبه 

 شماره تلفن همراه جهت عضویت در گروه به یکی از دو روش زیر  ونام، نام خانوادگی  ارسال نحوی ثبت نام :

 11021192191پیامک به شماره  با (0

 Basij@urmia.ac.ir ایمیل به آدرس  با (2

 شروع تالوت تعیین خواهد شد.و دریافت جدول تالوت روزانه که حزب 

 تشکیل خواهد شد. "ساپوات"رسان پیام در"  ثقلین " گروهی با نام مذکور، رکت کنندگان در طرحاجهت ارتباط مستمر مش

 مصادف با اربعین حسینی 01/11/0311شوال و خاتمه طرح :  20مصادف با  22/13/0311: تاریخ شروع طرح 

 

روی اربعین و در جوار حرم مطهر سید و ساالر در پیاده کریم ق به ختم قرآنمشارکت کنندگان در این طرح، موفّ ل به خداوند متعالامید است با توکّ

گردیم در صورت توفیق زیارت اربعین به نیابت از تمامی مشارکت گردند. با مشارکت در این طرح متعهد می )علیه السالم(شهیدان آقا ابا عبد اهلل الحسین 

 .خواهیم بودنائب الزیاره همدیگر  )علیه السالم(ق و ارادت به اهل بیت در مسیر نجف تا کربال قدم برداریم. با توسل به قرآن و عش ،کنندگان در این طرح

 

 پایگاه شهید یعقوبی دانشگاه ارومیه



 ایام از آیه سوره حزب ایام از آیه سوره حزب ایام از آیه سوره حزب ایام از آیه سوره حزب

  147 صافات 11  57 کهف 11  1 اعراف 11  1 بقره 1

  72 ص 12  22 مریم 12  41 اعراف 12  44 بقره 2

  12 زمر 11  1 طه 11  88 اعراف 11  57 بقره 1

  1 غافر 14  81 طه 14  142 اعراف 14  101 بقره 4

  41 غافر 17  1 انبیاء 17  151 اعراف 17  142 بقره 7

  1 فصلت 11  71 انبیاء 11  1 انفال 11  155 بقره 1

  45 فصلت 15  1 حج 15  41 انفال 15  201 بقره 5

  25 شوری 18  18 حج 18  1 توبه 18  211 بقره 8

  24 زخرف 11  1 مومنون 11  14 توبه 11  271 بقره 1

  15 دخان 100  57 مومنون 50  10 توبه 40  252 بقره 10

  1 احقاف 101  21 نور 51  11 توبه 41  17 ال عمران 11

  10 محمد 102  71 نور 52  122 توبه 42  72 ال عمران 12

  18 فتح 101  21 فرقان 51  21 یونس 41  11 ال عمران 11

  14 حجرات 104  1 شعراء 54  51 یونس 44  111 ال عمران 14

  11 ذاریات 107  111 شعراء 57  1 هود 47  151 ال عمران 17

  21 نجم 101  1 نمل 51  41 هود 41  1 نساء 11

  1 رحمن 105  71 نمل 55  84 هود 45  24 نساء 15

  57 واقعه 108  12 قصص 58  5 یوسف 48  78 نساء 18

  1 مجادله 101  71 قصص 51  71 یوسف 41  88 نساء 11

  11 حشر 110  1 عنکبوت 80  101 یوسف 70  114 نساء 20

  1 جمعه 111  41 عنکبوت 81  11 رعد 71  148 نساء 21

  1 طالق 112  11 روم 82  10 ابراهیم 72  1 مائده 22

  1 ملک 111  22 لقمان 81  1 حجر 71  21 مائده 21

  1 حاقه 114  1 احزاب 84  1 نحل 74  71 مائده 24

  1 جن 117  11 احزاب 87  71 نحل 77  82 مائده 27

  1 قیامت 111  12 احزاب 81  10 نحل 71  101 مائده 21

  1 نباء 115  24 سباء 85  1 اسراء 75  11 انعام 25

  1 انفطار 118  17 فاطر 88  41 اسراء 78  54 انعام 28

  1 اعلی 111  28 یس 81  11 اسراء 71  111 انعام 21

  1 انشراح 120  22 صافات 10  12 کهف 10  141 انعام 10



 


