
 طوبی لمن تفکّر فی ما نّزل فی کتاب اللّه المهیمن القّیوم

 برنامۀ مجمع عرفان
 صد و هشتم دورة یک

  0260می  02تا  61
 مدرسۀ بهائی بوش

 

 2162می  61چهارشنبه 

 بعد از ظهر  ورود و نامنویسی
 شام   00:11

 آغاز برنامه
 تالوت مناجات و آثار مبارکه  03:91
 مدیران مدرسه   آمد و معرفی تسهیالت مدرسه خوش  03:91

 ها  کنندگان برنامه هماهنگ  اعالنات عمومی           
 سهیال افنانی و شعله  کوئین  ،بهیه فرحی      

 کنندگان معرّفی شرکت          
 ایرج ایمن      برنامه های مجمع عرفان   51:01
    بزم عرفان   50:11
 کتاب فروشی و کافه    55:11

 
 2162می  61پنجشنبه 

 مشرق االذکار     91
 صبحانه      0:11
 مناجات شروع و اعالنات       3:11
 نظری به سوابق تاریخی جامعه      3:01

  مهردادبشیری   بهائیان بادکوبه  
 بحث و طرح سؤاالت    01:11
 تنفس   01:91

 موسیقی   00:11 
 مفهوم وحدت  و عمومیت در تعلیم و تربیت   00 :01

    ایرج ایمن   در خطابات حضرت عبدالبهاء  

 بحث و طرح سؤاالت    05:11
 ناهار   05:91
 وقت آزاد و استراحت  )کتاب فروشی باز است(   09:111



 بررسی تطبیقی مفهوم ارزش از دیدگاههای اقتصادی   01:11
  و اجتماعی و روحانی                                
 فرهاد ثابتان                                                          

    بحث و طرح سؤاالت  01:91
 تنفس  01:01 

 موسیقی  01:91
 مفهوم تداوم ظهورات الهی در افکار    00:11

 هدایتیفارس    و اشعار حافظ و مولوی  
 بحث و طرح سؤاالت 91

 شام   00:11
 بزم عرفان   03:91
 روش زندگانی از دیدگاه حضرت    51:01

 فریس بدیعی    عبدالبهاء برای جامعه بهائی 
 کتابفروشی و کافه   50:01

 
 

 2162می  61جمعه 
 

 مشرق االذکار    0:91
 صبحانه     0:11
 مناجات شروع و اعالنات     3:11
 حشمت شهریاری      سهم بزرگ بهائیان در انقالب مشروطه ایران     3:09
 بحث و طرح سؤاالت     01101
 تنفس    01:91
 موسیقی      00:11

 فرجام مجد  اصول و مُد –نقش اصول در دیانت بهائی     09
 بحث و طرح سؤاالت    05:11

 ناهار  05:91 
 )کتاب فروشی باز است( وقت آزاد و استراحت     00:11
 روش زندگانی از دیدگاه حضرت عبدالبهاء   09:11

 فریس بدیعی      برای جامعه بهائی  
 بحث و طرح سؤاالت    09:01

 تنفس    01:01 
 موسیقی    01:01
 مروری بر آثارمبارکۀ حضرت عبدالبهاء     60:22

 مینا یزدانی    دربارۀ نهضت مشروطۀ ایران  



     
  

 بحث و طرح سؤاالت    60:72

 شام 00:11
   فریس بدیعی  شرح نزول بزخی از الواح حضرت عبدالبهاء 03:91
  بزم عرفان   51:09

 حسین عهدیه در امریکا ر سفر حضرت عبدالبهاء مصوّ داستان   50:91 
 کتابفروشی و کافه     55:91

 
 

 
 2162می  61شنبه 

 مشرق االذکار    0:91
 صبحانه     0:11
 مناجات شروع و اعالنات     3:11

 نظری بر نخستین خطابه  حضرت     3:09 
 فریس بدیعی  عبدالبهاء در امریکا  

 بحث و طرح سؤاالت     01:11
 تنفس     01:91
 موسیقی      00:11
 اشعار زنان شاعر در اوائل دوره قاجاریه بعنوان  زمینه ای     00:09

    دومینیک پرویز بروکشا          طاهرهبرای اشعار جناب 
      بحث و طرح سؤاالت    05:11 

 عکس گروهی    05:91
 ناهار     05:09
 )کتاب فروشی باز است(وقت آزاد و استراحت       00:11
 مالحظاتی پیرامون مجموعه  خاطرات  روزنگار     09:11

 مهرداد بشیری  حضرت شوقی افندی  
 بحث و طرح سؤاالت     09:01
 تنفس     01:01

 موسیقی     01:01 
 نگاهى به جو اجتماعى، فرهنگى، سياسى و      00:11

 رامين نشاطى      6١60اقتصادى آمریکا در سال   
 بحث و طرح سؤاالت   61:71
 شام    00:11



 بزم عرفان    03:91
 آوری تبرعات(برنامه ویژه مدرسه بوش )دسر و جمع      50:11
 کتابفروشی و کافه    55:11

 
 2162می  21یکشنبه 

 مشرق االذکار    0:91
 صبحانه     0:11
 مناجات شروع و اعالنات    0:91
       منتخبی از مفاهیم مشترک در کتاب بیان و کتاب ایقان     3:11

   حبیب ریاضتی  
 بحث و طرح سؤاالت    3:01
 تنفس   01:01
 موسیقی  01:01
 عالء قدس   حضرت عبدالبهاء66:22

 بحث و طرح سؤاالت    44:11
 ناهار   05:11

  
 پا یان برنامه


