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اهل سنت  روحانیونگزارش افتتاح اولین مدرسه حج 
و دوره کار آموزی روحانیون اهل سنت کشور
مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری  

انبا همکاری مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی استان گلست
1398فرودین ماه 26فروردین ماه الی 21



 منان را شاکر هستیم ، توفیق خدمت به مهمانان خانه خود و مهمانان بعثه مقام معظم رهبری خداوند
استان اهل سنت را نصیب مدرسه علوم دینی ربانیه 10که متشکل از روحانیون و معین کاروانهای 

.  چنارلی شهرستان مراوه تپه استان گلستان گردانید
ه ضمن  عرض تقدیر تشکر از مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری و همکاران ایشان و اساتید دور

حضرات مولوی مدنی ، علوی ، حاجی  ابراهیمی ، نجفی ، علی صاحبی فرد ، مهدی صاحبی فرد ، استاد 
اسماعیل قدیری و میرزا علی و استاد صالح الدین گوگالن مدیریت مدرسه ربانیه چنارلی 

ی و ریاست محترم مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور ، مدیریت حج و زیارت استان گلستان ، نمایندگ
ستان بعثه مقام معظم رهبری در استان گلستان ، و مدیر عامل محترم شرکت زیارتی ، کار گزران حج گل

گلستان  و اهالی چنارلی و همه عزیزان که در بر پایی این 98و روحانیون اهل سنت 98، و مدیران حج 
.مراسم معنوی 

افتتاح اولین مدرسه حج روحانیون اهل سنت  و دوره کار آموزی روحانیون اهل سنت کشور به گزارش 
.گرددشرح زیر ارسال می 

جلسه ای با حضور حضرات جناب هادی اکبری و جناب دکتر حمید طالبی و 12/1397/ 2در مورخه 
مهدی صاحبی فرد و حاج آقا علی خیر خواه ریاست محترم مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور  و 

مدیریت مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی در محل این مدرسه جهت برگزاری دوره کار آموزی 
روحانیون حج اهل سنت و افتتاح اولین  مدرسه حج اهل سنت کشور ، در استان گلستان به میزبانی

.گزار شد ، که مصوبات این جلسه به قرار زیر می باشد مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی بر 



تفاهم نامه همکاری
یه چنارلیفی مابین  مدیریت  اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری و مدرسه علوم دینی ربان

بسمه تعالی

ل سنت  استعانت از درگاه خداوند متعال و در راستای عمل به راهبردهای مدیریت  اهبا :مقدمه( 1ماده
و ارتقای سطح  بعثه مقام معظم رهبری  مبنی بر توجه به مباحث آموزشی  و اهتمام به روحانیون اهل سنت

ضور  علمی آنها  و تربیت نیروهای جوان و جوانگرایی در حج ، دوره کار آموزی  معین های حج با ح
اوه تپه استان  روحانیون از استانهای اهل سنت کشور  در مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی شهرستان مر

.  گلستان بر گزار می گردد

اب آقای  مهدی این تفاهم نامه  فی مابین مدیریت  اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری  به نمایندگی جن
–میدان آزادی –تهران -به نشانی  (  98مدیر اجرایی و آموزش دوره کارآموزش حج ) صاحبی فرد 

ه چنارلی به  سازمان حج و زیارت ، مدیریت اهل سنت  بعثه مقام معظم رهبری  و مدرسه علوم دینی ربانی
روستای چنارلی با مراوه تپه ،-استان گلستان : نمایندگی  جناب شیخ عصام الدین گوگالن به نشانی

.منعقد می گردد09113744700شماره تماس  

:موضوع همکاری ( 2ماده 

تان  تن از روحانیون و معین های حج اهل سنت از استانهای گلس45برگزاری دوره کار آموزی حج برای 
آذربایجان  –کردستان–سیستان  و بلوچستان –خراسان جنوبی –خراسان شمالی –خراسان رضوی –

فارس  در مقر مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی  -هرمزگان–بوشهر –شرقی و غربی 

الی  21/1/1398اجرای دوره کار آموزی از  مورخه   :   مدت برگزاری دوره آموزشی ( 3ماده 
.  روز می باشد6بمدت 26/1/1398



 تعهدات  مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی ( 4ماده :

ده از انجام برنامه ریزی و  برگزاری دوره بر اساس برنامه ها و سیاست های ابالغ ش
.   طرف  مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری 

مورد طالب در مدرسه ربانیه چنارلی و فراهم نمودن فضا  و امکانات آموزشیاسکان 
نیاز 

وزشی برنامه ریزی و مدیریت و انجام پذیرایی از شرکت کنندگان در دوره آم( 4ماده 
طبق جدول پیوست  

: امور مالی( 5ماد 

کلیه این تفاهم نامه هیچگونه تعهد مالی برای طرفین به همراه نخواهد داشت ، و
به شرح هزینه ها بعهده مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی می باشد  در عین حال مبلغی

اب مدرسه فاکتور پیوست بعنوان کمک حمایتی توسط مدیریت اهل سنت به حس
.چنارلی واریز خواهد شد 



 شیوه اجرا ( 6ماده:
رنامه پس از امضاء تفاهم نامه کار گروه مشترک اجرایی از سوی طرفین جهت ب

نیاز ریزی و پیگیری های الزم برای اجرای تفاهم نامه و تنظیم قرار داد های مورد
.معرفی و ایشان موظف به ارائه گزارش فعالیت ها به طرفین می باشند 

(7ماده  
ین   ماده ،   در دو نسخه تنظیم که هر نسخه پس از امضای طرف7این تفاهم نامه شامل 
.اجرا خواهد  گردید

98مدیر اجرایی و آموزش دوره کارآموزی حج صاحبی فردمهدی 

مدرسه علوم ربانیه چنارلیگوگالن                       نماینده  عصام الدین 



: فعالیت انجام شده  جهت دوره کار آموزی حج 

 طبق لیست ارائه 1398از روحانیون شرکت کننده در دوره کار آموزی حج دعوت
شده مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری 

معرفی محل  هماهنگی و تماس تلفنی با تک تک اعضاء و ایجاد گروه واتساب جهت
برگزاری دوره  کار آموزی

 چاپ بنرهای تبلیغاتی و آموزشی برای عزیزان

   صدور کارت  شناسائی رنگی برای شرکت کنندگان عزیز

نها  تهیه آلبوم عکس برای شرکت کنندگان عزیز جهت ثبت مشخصات آ

انتقال مهمانان  تهیه وسائل نقلیه توسط طالب و اساتید مدرسه ربانیه چنارلی جهت
ستان عزیز  روحانیون و اساتید شرکت کننده در این دوره  از فرودگاه ساری ا

نبد و  کالله مازندران  ، فرودگاه گرگان ، ترمینال مسافر بری شهرهای  گرگان و  گ
.و بجنورد  به مقصد چنارلی  و بالعکس



ه از برگزاری جلسات متعدد با روحانیون و معین های اهل سنت ، ک
ان عبدالجلیل فرهمند،آم: طالب مدرسه ربانیه چنارلی می باشد 

محمد قزل ، عبدالهادی دانشگر ، احمد داودی ، اراز قلی مکرمی ،  
معینه محترم قربان بیکه گوگالن  جهت همکاری 

 دعوت از ائمه محترم جمعه و جماعات و مسوولین استانی جهت
شرکت در این دوره  

سط طالب  ضبط کلیه مراسم از اول تا آخر بصورت عکس و فیلم  تو
.این مدرسه

دعوت از صدا و سیمای استان و خبر گزاری تقریب جهت پخش
برنامه ترکمنی و فارسی صدا و سیمای گلستان 

و  درج و انتشار اخبار این دوره کار آموزی  حج در نشریات محلی
سایت های حج و زیارت  و مدیریت اهل سنت و بعثه مقام معظم

.رهبری و سایر کانال و فضاهای اجتماعی بصورت گسترده 



 سرویس –سالن غذا خوری –خوابگاه –کتابخانه –مسجد ) تهیه محل اسکان با تمام امکانات
.های بهداشتی و حمام مستقل برای عزیزان 

قدسه و برگزاری کالسهای عملی با نصب پوسترهای رنگی حج و بنرهای بزرگ  از مشاعر م
.مسجد النبی و قبرستان بقیع و احد وغیره و نصب ماکت بزرگ بیت اهلل الحرام

 صندلی و میکروفن جلسات برای 50تهیه کالس درس با تجهیزات آموزشی نوین   و  بیش از
.عزیزان کار آموز 

 تهیه سالن ورزشی برای عزیزان
 برگزاری اردوهای تفریحی برای عزیزان
ت فراق از اساتید و برگزاری مراسم اختتامیه که صحنه بسیار غم انگیز برای دوستان بود ، که بعل

. دوستان و مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی، بهترین لحظات این دوره حساب می آمد
ضبط کلیه مراسم از اول تا آخر بصورت عکس و فیلم  توسط طالب این مدرسه.
سی صدا و دعوت از صدا و سیمای استان و خبر گزاری تقریب جهت پخش برنامه ترکمنی و فار

سیمای گلستان 
درج و انتشار اخبار این دوره کار آموزی  حج در نشریات محلی و سایت های حج و زیارت  و

. گسترده مدیریت اهل سنت و بعثه مقام معظم رهبری و سایر کانال و فضاهای اجتماعی بصورت



:  ج  انجام شده  جهت  افتتاح مدرسه حفعالیت 



هت با برگزاری جلسات متعدد با اساتید و طالب مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی ج

.شکوه بر گزار شدن این مدرسه حج 

یارت برگزاری جلسات با مسوولین مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور ، مدیریت حج و ز

نیون و گلستان و نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری و کار گزاران حج ،جهت دعوت روحا

و جهت انتقال ماکت بیت اهلل الحرام از شرکت کار گزاران 98مدیران حج 

 حضرات حاج خدای نظر : برگزاری جلسات متعدد با مدیران کاروانهای محلی

دکتر ناصر-حاج نورجان آق–عبداالحد حمیدی –مسعود پراندوجی -پراندوجی 

–و عوامل اجرایی جناب امید اولیائی –نصیر اورنگ -حاج حسام پیروز–پیروز 

–حاج منصور بهرامی –جمعه محمد قلی زاده -عبدالنعیم حمیدی-سعدی قدیری

عبدالغفور یاپنک غراوی -عطا پراندوجی



 مهمان دعوت شده 400پذیرایی از

 جلسه با اهالی روستای چنارلی جهت خدمت بضیوف الرحمن و

خادمان حج ابراهیمی ، که هر یک از اهالی با اعطای گوسفند، پخت

.غذای سنتی و تهیه ماست و کره و غیره 

دگان این تهیه فرش و پتو و باش ، تازه و غیر مستعمل برای شرکت کنن

دوره توسط اهالی روستای چنارلی 

چاپ بروشور رنگی جهت  بیان  خالصه ای از عملکرد مدیریت اهل

ران سنت بعثه مقام معظم رهبری در  چهل سالگی انقالب اسالمی ای

توسط مدرسه ربانیه 



نمونه ای از دعوتنامه 
مبارک  حضرت آیت اهلل نور مفیدی   دامت برکاته  محضر 

محترم ولی فقیه در استان گلستان   نماینده 
اسبت سال جدید السالم علیکم  و رحمه اهلل و برکاته ،ضمن عرض تبریک بمن

ت بعثه  مدیریت واحد اهل سن: شمسی ، باستحضار مبارک می رساند  1398
درسه مقام معظم رهبری با همکاری مرکز بزرک اسالمی شمال کشور و م

کاروانهای علوم دینی ربانیه چنارلی ، افتتاح اولین مدرسه حج روحانیون
کر نماینده  اهل سنت را با حضور حضرت حجت االسالم و المسلمین قاضی عس

در 21/1/1398محترم ولی فقیه در حج و زیارت در  روز چهارشنبه مورخه 
.محل  این مدرسه برگزار نمایند 

ارزشمند خود،     لذا از حضرتعالی استدعا داریم با تشریف فرمائی و با  بیانات
.ندفرمایرونق افزای این مجلس دینی و علمی مان شده و ما را سرافراز 

عنداهللاجرکم 

صالح الدین گوگالن
چنارلیمدیر مدرسه علوم دینی ربانیه 



تهیه  و توزیع بروشور روز افتتاحیه مراسم 

بری خالصه ای از عملکرد مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم ره
.  در  چهل سالگی انقالب اسالمی ایران

 مهمترین رویداد 1357انقالب اسالمی ایران در سال پیروزی
این رخداد عظیم حاوی  . سیاسی قرن در منطقه و جهان بود

ردها دستاوردهای بزرگی برای ملت ایران است که این دستاو
.  همچنان در حال رویش و ثمردهی است

کرد  در  چهل سالگی انقالب اسالمی ایران، به خالصه ای از عمل
.  مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری می پردازیم 

ی فقیه و تشکیل مدیریت اهل سنت با درایت نماینده محترم ول
ل سرپرست حجاج ایرانی، در راستای خدمات دهی به حجاج اه

. سنت 



م رهبری از  فعالیت های مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظبخشی 
  :

1 .ی و ایجاد شورای افتاء علمای اهل سنت ،که  با نظارت  علمای برجسته  حنف
سایر شافعی ،به  استفتاء حجاج و  راهنمایی روحانیون کاروانها در  موسم حج و در

. ایام  در پاسخگویی به سواالت آنها 
2 .ات دعوت  از نخبگان اهل سنت  همچون علما و فضالء و نمایندگان مجلس و قض

ت  و افراد موثر بعنوان مهمان بعثه مقام معظم رهبری ،جهت اعزام به حج در سنوا
گذشته  

3 .   جذب،گزینش و اعزام روحانیون جوان و با سواد و با نشاط
4 .ی جذب،گزینش و اعزام خواهران فاضله اهل سنت بعنوان  معینه های کاروان ها

اهل سنت  


5 . برگزاری اردوهای علمی سفیران تقریب و دانش افزایی آنها در امور حج
6 .اهتمام به آموزش مجازی ویژه زائران و کارگزاران فرهنگی حج و برگزاری

کالس ها و آزمون ها بصورت الکترونیکی



7 . برگزاری دوره های آموزش تمهیدی ، بدو خدمت و کارآموزی روحانیون و
معینه های کاروان های حج و عمره 

8 .عینه  برگزاری آزمون مکاتبه ای به صورت مجازی  ویژه روحانیون، معین و م
های اهل سنت  

9 .رو نمایی اهتمام به چاپ کتب و تألیفات روحانیون اهل سنت، مرتبط با حج و
ر حج و از کتب آنها با حضور اعضاء شورای افتاء و نماینده محترم ولی فقیه د

زیارت 
10 . نشر کتب الکترونیکی مناسک حج ویژه شوافع و احناف
11 .   نشر محصوالت فرهنگی جدید  برای زائران اهل سنت
12 .برگزاری محافل انس و معرفت ویژه کاروان های اهل سنت  در  موسم حج
13 . تکریم از خانوادهای شهداء و جانبازان
14 .  تکریم از پیشکسوتان عرصه حج اهل سنت
15 . ارتباط با حجاج اهل سنت کشورهای اسالمی و  انتقال تجربیات.



16 . راه اندازی مدرسه حج در مناطق اهل سنت با اهداف زیر :

تعمیق ارتباطات روحانیون کاروانها با بعثه مقام معظم رهبری  • 

ه مقام معظم ها و خدمات  روحانیون حج اهل سنت براساس سیاست های بعث¬نظارت مستمر بر کلیه فعالیت• 
.  رهبری

و افزایی دینی زائران و کارگزاران حوزه حج¬همفکری جهت  ارتقاء دانش، توانمندسازی و معرفت• 
.  زیارت

. لی نظاماستفاده از دیپلماسی حج در جهت استواری و اتقان امت واحده اسالمی در چارچوب سیاستهای ک• 

.  اربردیهای بنیادی و ک¬پاسخگویی به شبهات وارده  به اسالم به ویژه در حوزه حج مبتنی بر پژوهش• 

.  پاسخگویی به ابهامات و شبهات دینی و معنوی زائران• 

استفاده از  تجارب روحانیون در سفرهای حج و عمره • 

آسیب شناسی  سفر حج  • 

.  های فرهنگی ـ تبلیغی و آموزشی برای زائران و کارگزاران حج و زیارت¬تهیه و اجرای طرح• 

.  های علمی و فرهنگی¬ها و همایش¬ها، کنگره¬برگزاری نشست• 

.  های کاربردی در حوزه مأموریتی و مقابله با خرافات، انحرافات و شبهات اعتقادی¬انجام پژوهش• 

.تولید، انتشار و عرضه کتاب و محصوالت فرهنگی جدید با همکاری روحانیون اهل سنت • 



چاپ بروشور و توزیع آن در روز افتتاحیه



معرفی سه تن از روحانیون و معین های حج 
وفات شده استان گلستان 



ل سنت برنامه غذائی مصوب برای افتتاحیه مدرسه حج و دوره کار آموزی حج روحانیون اه
1398فروردین  

شاممیان وعده شامنهارمیان وعده صبحصبحانهایام هفته

–قطاب –چگدرمه ----سه شنبه

ساالد-نوشابه–ماست 
کیوی-پرتقال

–زرشک پلو با مرغ  -مربا-پنیرچهار شنبه

قطاب
-آب معدنی

-ماست -نوشابه
پرتقال

(تآب گوش) گوشت گوسفند شیرینی–چای 

–ی کره محل-پنیر الکتیکیپنچ شنبه

مربا
کیک–آب میوه 

سیب و کیوی در 
یخچال اطاق

ه نوشاب–زرشک پلو 
پرتقال-ماست 

-آب معدنی-قورمه سزیشیرینی–چای 
ساالد فصل

کیک–آب میوه پنیر-گوجه و خیارجمعه
سیب و  پرتقال  در 

یخچال

–آب معدنی -قطاب-سوپشیرینی–چای هنوشاب–جوجه کباب 

ترشی

کیک–آب میوه گوجه-تخم مرغ نیمه رو شنبه
سیب و  خیار در 

یخچال

ماست–چلو کوبیده 
دوغ–

-ماست-استانبولیشیرینی–چای 
ساالد-آبمعدنی

کیک–آب میوه امرب–پنیر –تخم مرغ آب پز یک شنبه
سیب و  پرتقال

-ماست–زرشک پلو 
نوشابه

–قطاب –چگدرمه شیرینی–چای 

ساالد-نوشابه–ماست 

–ی کره محل-پنیر الکتیکیدو شنبه

مربا
ماست و –قیمه کیک–آب میوه 

نوشابه
--



پالن اطاق های در نظر گرفته شده برای روحانیون دوره کار آموزی حج 
مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی-1398روحانیون اهل سنت فرودین 

تعداداسامی نفراتنام استانردیف

رزایی ولی اله جنگی زهی ، حامد کرد تمینی ، دادکریم دانش پیپ ، محمد یوسف مزاتاناستان سیستان و بلوجس19اطاق 
 ،

4

استان خراسان جنوبی و 20اطاق 
رضوی

اسم  محمد سعید خواجه احمدی ، محمد حسین یوسف مقدم ، حاتم میهن پناه ، محمد ج
محمدی

4

3گل محمد شاهبازی ، خیراله نیک خوی رودی یعقوب مقدسی میر احمدی،استان خراسان رضوی21اطاق 

4یوسف ماجدی ، محمد قضاوتی ، اسماعیل بازدار، عبدالغفور صیادیاستان بوشهر22اطاق 

3محمد قویدل دوستکویه، هارون خورسند ، حبیب پوازی استان هرمزگان 23اطاق 

3عبدالرحمن سرودی سلخی ، عامر بندری پور ، احمد امین اسالمیاستان هرمزگان24اطاق 

4خالید عمری ، عمر مندی ، فاخر صالحی تبوک، مراد رموزیان ،استان آذربایجان غربی25اطاق 

یم بردی سید عبداهلل محمودی ، سید جالل حسینی باعجه میشه ، صادق قنبری ، حلاستان آذربایجان غربی26اطاق 
درخشانی

4

4منصور جعفری ، پیمان امتی ، داود امینی پور ، سیروان فریادی استان کردستان 27اطاق 

4حمدی دانگوش ، سید صالح مجیدی ، هادی نیازی ، کاوه آذرماستان کردستان28اطاق 

استان خراسان شمالی و 29اطاق 
گلستان

4سب، ابراهیم قلی پایگذار ، خلیل نارویی ، جلیل اصل شهنازی، احمد سیمایی ن

4ی ، عبدالباسط فرزانه ، آق اویلی آرخی ، جالل الدین سیدی ، آتجان شیرمحمد لاستان گلستان 30اطاق 



،روز  در   استان گلستان 6به مدت   26/01/1398لغایت21/01/1398آموزش کارآموزی حج   از  

مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی
17:15-16:0018:00-14:0016:45-10:4515:30-9:4511:30-8:0010:30-9:30تاريخ

چهارشنبه

21/01/98

افتتاحیه
وان  مدیریت فرهنگی کار

د استا-و ارتباط با زائر
علوی

وان  مدیریت فرهنگی کار
اد است-و ارتباط با زائر
علوی

وان  مدیریت فرهنگی کار
اد است-و ارتباط با زائر

علوی

مدیریت فرهنگی
ا کاروان و ارتباط ب

استاد علوی-زائر

پنج شنبه

22/01/98

مولوی –مناسک حج 
اسحاق مدنی

-کارگاه آموزش مجازی
رداستاد علی صاحبی ف

-کارگاه آموزش مجازی
داستاد علی صاحبی فر

مولوی –مناسک حج 
اسحاق مدنی

مولوی –مناسک حج 
اسحاق مدنی

مولوی–مناسک حج 
اسحاق مدنی

جمعه

23/01/98

مولوی –مناسک حج 
اسحاق مدنی

مولوی –مناسک حج 
اسحاق مدنی

مولوی –مناسک حج 
اسحاق مدنی

-کارگاه آموزش مجازی
رداستاد علی صاحبی ف

-کارگاه آموزش مجازی
رداستاد علی صاحبی ف

–روحانی خالق 

د  پخش کالس استا
کردی

شنبه

24/01/98

–کارگاه مقاله نویسی 

استاد حاجی ابراهیمی
–کارگاه مقاله نویسی 

استاد حاجی ابراهیمی
–کارگاه مقاله نویسی 

کارگاه مکه و مدینه استاد حاجی ابراهیمی
–شناسی و ایام تشریق

استاد مجتبی نجفی

کارگاه مکه و مدینه 
–شناسی و ایام تشریق 

استاد مجتبی نجفی

نه کارگاه مکه و مدی
ریق  شناسی و ایام تش

جفیاستاد مجتبی ن–

یکشنبه

25/01/98

ر تدوین تجارب روحانی د
استاد حنفی-حج

تدوین تجارب روحانی 
استاد حنفی-در حج

تدوین تجارب روحانی 
استاد حنفی-در حج

تدوین تجارب روحانی 
استاد شافعی-در حج

دوین تجارب روحانی در
استاد شافعی-حج

دوین تجارب  
-روحانی در حج
استاد شافعی

دوشنبه

26/01/98

مدیریت اجرایی و 
ثه در  ارتباط با دفتر بع

استاد  –موسم حج 
مهدی صاحبی فرد

مدیریت اجرایی و 
عثه در  ارتباط با دفتر ب

استاد  –موسم حج 
مهدی صاحبی فرد

مدیریت اجرایی و 
عثه در  ارتباط با دفتر ب

استاد  –موسم حج 
مهدی صاحبی فرد



ردی
ف 

پروند.ش
ه

دتاریخ تولموبایلکد ملیتاستان سکونپدر.ننام خانوادگینام

سیستان و عبدالروفجنگی زهیولی اله1213413
بلوچستان

362169856

6

91514056

16

1361/01/

01

سیستان و کاجی خانکرد تمینیحامد2213392
بلوچستان

371989180

1

91563484

24

1365/05/

06

سیستان و بایزیددانش پیپداد کریم3212869
بلوچستان

597930377

4

91594700

53

1352/06/

02

سیستان و شهبازمزارزاییمحمد یوسف4212865
بلوچستان

645911666

0

91584517

26

1352/03/

01

سیستان و ابراهیممحمدیمحمد جاسم5210147
بلوچستان

91554781

43

1356/09/

20

65182199191594070خراسان جنوبیعبدالعلیخواجه احمدیمحمد سعید6213344

33

1357/05/

11

523918993خراسان جنوبییوسفیوسف مقدممحمد حسین7213330

5

91577184

95

1354/01/

10

73176667991592834خراسان رضویبهراممیهن پناهحاتم8212807

94

1361/12/

01

73072063291592753خراسان رضویسرورشاهبازیگل محمد9212805

17

1358/12/

20

73050408591592851خراسان رضویاسحقمقدسی میراحمدییعقوب10210976

56

1352/05/

01

76886312091593081خراسان رضویعبدالهنیک خوی رودیخیراله11210932

89

1358/01/

20

591983364خراسان شمالیسلطانرموزیانمراد12213325

5

91577314

24

1354/09/

17



515919444بوشهرعبداهللماجدییوسف13213263

4

356986988بوشهریوسفقضاوتیمحمد14213264

1

91737574821361/11/1

0

531993148گلستانخدا قلیپای گذارابراهیم قلی15210708

4

91199808041361/01/0

1

203058190گلستانآنه قلیچسیدیجالل الدین16210707

9

91137262331358/06/3

0

497983117گلستانشال گلدیفرزانهعبدالباسط17213482

6

91127063691362/05/0

1

628988334گلستانحالیآرخیآق اویلی18213481

8

91197382871360/10/0

3

203101951گلستانجنیدسیمایی نسباحمد19212935

1

91010707351352/06/3

0

203158235گلستانیسبحان بردشیرمحمدلیآتجان20212911

6

91127624971354/01/2

1

223956581گلستانعبدالعزیزصیادیعبدالغفور21212899

0

91196583611358/02/1

5

226898543گلستانغالمناروئیخلیل22212896

1

91164378981361/01/0

7



202015406گلستانابراهیماصل شهنازیجلیل23212894

4

9119740

212

1366/03/

15

345914736هرمزگانعلیقویدل دوستکویهمحمد24210217

9

91776321

40

1358/01/

01

345971975هرمزگانمحمدسعیدخورسندهارون25213251

3

91716834

61

1362/01/

03

345968292هرمزگانمحمدپوازیحبیب26213268

2

91776740

54

1357/01/

16

345953372هرمزگانعلیسرودی سلخیعبدالرحمن27213246

2

91786098

00

1351/03/

01

339033207هرمزگانمحمد رسولبندری پورعامر28

3

91715822

31

1360/06/

29

29

هرمزگانمحمداسالمیاحمدامین213245
345970493

4510

1396/02/

10

288956377آذربایجان غربیرسولعمریخالید30212740

4

91494449

09

1356/05/

04



289956458791444480یآذربایجان غربمحمدمندیعمر31211263

17

1352/03/1

0

6389563175914346914آذربایجان غربیخالدصالحی تبوکفاخر32211262

5

1349/02/1

0

2959772555914344205آذربایجان غربیسیدعزیزمحمودیسیدعبداهلل33211254

4

1348/09/1

7

2751366082914719400آذربایجان غربیتیمورقنبریصادق34211214

5

1358/06/0

1

35

حسینی باغجه میشهسیدجالل212776
914983730

1

1360/09/1

5

3733243382918770748کردستانناصرجعفریمنصور36213129

2

1367/01/0

2

3731980991918371424کردستاننعمت اهللامتیپیمان37212686

7

1350/03/2

2

3760601162918648225کردستانابراهیمامینی پورداود38212660

4

1363/11/0

2

6469173284918176394کردستانکاملفریادیسیروان39210525

6

1359/07/0

1

3820195254918660923کردستانمحموددانگوشحمدی40210518

3

1356/05/0

7

3732565122918969497کردستانسید صالحمجیدیسیدصالح41213288

1

1360/01/0

1

42
کردستانآذرمکاوه212671

918780313

9

1363/06/3

0



:برنامه سخنرانان
دقیق۵قرآن تالوت 

سرود جمهوری اسالمی
دقیقه۵خوش آمد گویی اسماعیل قدیری 

دقیقه10سخنرانی  حاج آقای خیر خواه 
دقیقه10سخنرانی حاج آخوند بلکفه  

تواشیح
دقیقه۲0سخنرانی حاج آقای اکبری

دقیقه10سخنرانی حاج عصام الدین گوگالن 
دقیقه۲0برنامه عملی حج 

دقیقه10سخنرانی حاج آقای علم الهدی 
پذیرائی 



استان   تعداد   به مراسم افتتاحیه مدرسه حج  مدعوین  ردی
ف  

تهران نفر  4 حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقا قاضی عسکر و هیات همراه   1-

تهران نفر2 حج و زیارت مرکزی  2-
تهران نفر  4 مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری   3-
تهران نفر2 شورای برنامه ریزی مدارس اهل سنت  کشور   4-

گلستان   نفر  6 حضرت آیت اهلل نور مفیدی و هیات همراه   5-
گلستان نفر  4 مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور   6-
گلستان نفر4 مدیریت حج و زیارت گلستان    7-
گلستان نفر3 نمایندگی  بعثه  مقام معظم رهبری گلستان   8-
گلستان نفر3 شرکت کار گزاران حج گلستان   9-
گلستان نفر  20 گلستان 98کلیه مدیران حج  10-

گلستان نفر40 کلیه روحانیون و معین های حج گلستان  11-

کشوری   نفر  50 روحانیون اهل سنت شرکت کننده در عمره کار آموزی بهمراه اساتید 12-

گلستان نفر  150 طالب مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی 13-

گلستان نفر  20 ستان اعضای تدارکات افتتاحیه  که متشکل از عوامل اجرایی با تجربه حج گل 14-

گلستان   نفر  50 و غیره ( همراه اساتید-تیم حفاظت -راننده) مهمانان احتیاط  15-
گلستان نفر  5 مسوولین  شهرستان مراوه تپه 16-



نفر 20 سنت استان گلستان  ائمه جمعه اهل 
مرتبط با  مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری

و شهر،رهبر ن حنفی سیمی-اونق بندر ترکمن -اساتید نبوی نژاد  گمیشان 
دد ،مخوجملی نگین شهر -نوری زاد و جاور گنبد -میر زاعلی آق قال 

ایوب امانی-اهلل قلی توماج -قورچائی -هوشمند 
دوست محمد میر حسن زاده امام جمعه کالله

،استاد  ی قربان پور و صفری ائمه جمعه شهر فراغ-آدینه و قزاقی از کالله 
خواجه دردی غراوی امام جمعه مراوه تپه  

17-

نفر   400:  مجموع مهمانان پیشنهادی 
.دنفر نیاز به دعوت نامه دارد ،  الباقی بصورت شفاهی دعوت می گردد و در جلسه حضور دارن150



تالوت قرآن کریم  افتتاحیه مدرسه حج توسط 
استاد حبیب اهلل پهلوانزاده  

نارلی یکی از فارغ التحصیالن مدرسه علوم دینی ربانیه چ



عرض خیر مقدم به مهمانان  
توسط استاد اسماعیل قدیری 

معاونت مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی



لستان استان گ–گزارش تصویری افتتاحیه مدرسه حج اهل سنت کشور 
با سخنرانی مدیریت واحد اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری 

حضرت حجت االسالم و المسلمین هادی اکبری  



سخنرانی معاونت امور ایران مجمع جهانی تقریب بین المذاهب 
حضرت حجت االسالم و المسلمین سید حامد علم الهدی 



از گلستان 1398سخنرانی داود بلکفه روحانی حج 



اعطای حکم مدیریت مدرسه حج شرق گلستان 
وگالن توسط حاج آقا اکبری به شیخ صالح الدین گ



واه  خیر خحجت االسالم و المسلمین سخنرانی حضرت 
ریاست محترم مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور  



عوامل اجرائی حرم مکی 
نارلی توسط طالب مدرسه علوم دینی ربانیه چ





نمایش اسکورت امام حرم مکی به  مطاف 
جهت اقامه نماز 





مجری برنامه عبدالجلیل فرهمند 
از روحانیون حج اهل سنت 



(  قشم )گروه تواشیح هرمزگان 





حضور مدیریت حج و زیارت گلستان 



حاج آقا تقوی  حضور 
انریاست محترم جامعه المصطفی واحد گرگ



تانحضور حاج آقا اصحابی مسوول بعثه رهبری در گلس
بدو حاج آقا عراقی ریاست دانشگاه مذاهب اسالمی گن
شهر و آخوند ابوبکر خوجملی امام جمعه اهل سنت نگین



حضور حاج آقا یازر لو 
مدیر عامل شرکت کار گزران حج گلستان



حضور حاج آقا افضلی 
نتمدیریت اهل س-امور فرهنگی بعثه معاونت 



وردان حضور حاج آقا 
تانمرکز خدمات حوزهای علمیه استان گلسمحترم مدیرکل  



حضور فرماندار شهرستان مراوه تپه  
جناب کوسه غراوی 



حضور حاج آخوند رهبر 
امام جمعه اهل سنت شهر  آق قال 



حضور خبر گزاری تقریب 



وگالن  مصاحبه تلویزیونی شیخ عصام الدین گ
با شبکه یک سیما و شبکه گلستان



لی حضور رئیس شعب و سرپرستی بانک م
استان گلستان 



حضور کار آموزان حج اهل سنت در افتتاح مدرسه حج  



ارلی حضور طالب مدرسه علوم دینی ربانیه چن



نصب ماکت بیت اهلل الحرام 



ی نصب حجر االسود توسط حاج مسعود پراندوج
مدیر مجموعه حج گلستان 



اساتید مدرسه علوم دینی ربانیه چنارلی
ل قدیری اسماعی-عصام الدین گوگالن–جناب شیخ صالح الدین گوگالن 



نمایشگاه عکس حج  



حضور مدیران و معاونین گلستان 
98حج 



ج ره کار آموزی حتصویر برداران افتتاحیه و دو
اسعد عیدی و متین فروتن از طالب مدرسه 



گزارش  مدیریت واحد اهل سنت
از اهداف تاسیس مدرسه حج  



نشست خبری مهمانان شرکت کننده 
با  اصحاب رسانه  



پذیرائی مراسم افتتاحیه مدرسه حج



افتتاح دوره کار آموزی حج با سخنان حاج آقا 
ی اکبری مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبر



مسوولین پذیرایی مراسم 



حضور مولوی گرگیج 
امام جمعه اهل سنت گالیگش   



ا مدیریت فرهنگی کاروان و ارتباط ب
استاد علوی-زائر



مولوی اسحاق مدنی–مناسک حج 





استاد علی -کارگاه آموزش مجازی
صاحبی فرد



نویسیکارگاه مقاله 
حاجی ابراهیمیاستاد 



شریق کارگاه مکه و مدینه شناسی و ایام ت
استاد مجتبی نجفی



حجتدوین تجارب روحانی در 
استاد میرزا علی 



حجتدوین تجارب روحانی در 
استاد اسماعیل قدیری   



ج مدیریت اجرایی و ارتباط با دفتر بعثه در موسم ح
مهدی صاحبی فرداستاد 



ه اردوی تفریحی  مهمانان  بعد از نماز جمع







اختتامیه دوره کار آموزی حج 



سخنرانی استاد صالح الدین گوگالن
مدیریت مدرسه حج شرق گلستان
در اختتامیه دوره کار آموزی 



عکس اختتامیه دوره کار آموزی حج



یه    توصیل مهمانها به فرودگاه و ترمینال توسط طالب مدرسه ربان–وداع با مهمانان 



نمونه ای از فعالیت های انجام شده در
افتتاح مدرسه حج  تجهیز کارگاه  



ر آموزان نصب بنرهای تبلیغاتی فرهنگی جهت استفاده کا





نمونه ای از بنرهای چاپ آموزشی  شده 



بنرهای چاپ شده 























استفاده کار آموزان 
نارلی از کتابخانه امام ابو حنیفه مدرسه ربانیه چ



تشریفات 





استقبال از مهمانان 





تقسیم بندی اطاق  مهمانان 



نظافت مدرسه حج  
نارلی توسط طالب مدرسه علوم دینی ربانیه چ



نمونه ای از دعوتنامه افتتاح مدرسه حج 



محل برگزاری کالسهای دوره 



حضور کار آموزان دوره حج در سالن ورزشی وحدت چنارلی  



از توجه شماتشکر با 
مدیریت اهل سنت 

بعثه مقام معظم رهبری

1398فروردین 


