
 

 مجمع عرفان
   سی و یکم  و صد ۀدور

  ۲۰۱۵جوالی   ۱تا   جون ۲۶
 آکوتو، ایتالیا ،مرکز مطالعات بهائی 

 

 

 ۲۰۱۵جون  ۲۶ جمعه

 نویسی بعد از ظهر   ورود و نام

 شام ۱۸ :۰۰

 افتتاح برنامه
 تالوت مناجات و آثار مبارکه    ۰۰:۲۰

    خیر مقدم    ۱۰:۲۰

   کنندگان( رفه )آشنائی با شرکتمعا    ۱۵:۲۰
 ایرج ایمن  گزارش مجمع عرفان    ۲۰:۲۰
 بزم عرفان    ۰۰:۲۱

 

 ۲۰۱۵ جون ۲۷شنبه 
 

 مشرق االذکار     ۳۰:۷
  صبحانه     ۰۰:۸
 اعالناتنیایش و      ۱۵:۹
 شاپور راسخ جهات ادبی و فرهنگی تذکرةالوفاء     ۳۰:۹
 بحث و طرح سؤاالت   ۱۵:۱۰
  تنفس   ۳۰:۱۰
 موسیقی   ۰۰:۱۱

 وحید بهمردی  ءاصحاب وفا در تذكرةالوفا   ۱۵:۱۱

 بحث و طرح سؤاالت   ۰۰:۱۲
 ناهار   ۳۰:۱۲
 وقت آزاد و استراحت     ۰۰:۱۴
       باغ رضواندر  بهاء للّا اظهار امر حضرت    ۳۰:۱۴

 آرمین اشراقی 

 بحث و طرح سؤاالت   ۱۵:۱۵
 تنفس   ۴۵:۱۵
 موسیقی   ۱۵:۱۶



 ث و طرح سؤاالتبح   ۱۵:۱۷  نیا فاروق ایزدی   مستی عشق جمال قدم   ۳۰:۱۶

 تنفس   ۴۵:۱۷
 در ادبیات فارسی و  فرزانگیمفاهیم    ۰۰:۱۸

 مهاجریننوشین     آثار قلم اعلی    

 شام   ۰۰:۱۹

 یادبود  ۀبرنام   ۳۰:۲۰
 وقت آزاد   ۳۰:۲۱

 

 ۲۰۱۵جون  ۲۸نبه یکش

 مشرق االذکار     ۳۰:۷
  صبحانه     ۰۰:۸
 نیایش و اعالنات     ۱۵:۹
    «االسماء قیوم»مروری بر مضامین کتاب     ۳۰:۹

 فاشیکللا  ولی

 بحث و طرح سؤاالت   ۱۵:۱۰
  تنفس   ۳۰:۱۰
 موسیقی   ۰۰:۱۱
       حضرت عبد البهاء در آثار حضرت بهاء للاّ    ۱۵:۱۱

 وحید بهمردی 

 بحث و طرح سؤاالت   ۰۰:۱۲
 ناهار   ۳۰:۱۲
 وقت آزاد و استراحت     ۰۰:۱۴
 بهرام مال ارزانی   خصائص دین جهانی   ۰۰:۱۵
 بحث و طرح سؤاالت   ۴۵:۱۵
 تنفس   ۰۰:۱۶
 موسیقی   ۳۰:۱۶
                 از آثار حضرت اعلی   کوثر ۀتفسیر سور   ۴۵:۱۶

 فریدالدین رادمهر 
 بحث و طرح سؤاالت   ۳۰:۱۷

 تنفس   ۴۵:۱۷

 ز مشاهدات مجاورین و مهاجرین ا   ۰۰:۱۸

 وحید بهمردی   آقا سركار ۀسیر  
 شام   ۰۰:۱۹

 بزم عرفان   ۳۰:۲۰

 وقت آزاد   ۳۰:۲۱

 
 

 ۲۰۱۵جون  ۲۹دوشنبه 



 
 مشرق االذکار    ۳۰:۷

 صبحانه    ۰۰:۸

 گردش دست جمعی 

 شام   ۰۰:۱۸
  بزم عرفان   ۳۰:۲۰

 وقت آزاد   ۳۰:۲۱

 

 

 ۲۰۱۵جون  ۳۰شنبه  سه
 

  مشرق االذکار     ۳۰:۷
  صبحانه     ۰۰:۸
 نیایش و اعالنات     ۱۵:۹
 بررسی تحلیلی  مکاتیب حضرت عبدالبهاء     ۳۰:۹

 شاپور راسخ   خطاب به اماء الرحمن    

 بحث و طرح سؤاالت   ۱۵:۱۰
  تنفس   ۳۰:۱۰
 موسیقی   ۰۰:۱۱
  سوابق و مفاهیم اصطالح کاف و نون   ۱۵:۱۱

 رادمهر الدینفرید

 بحث وطرح سؤاالت   ۰۰:۱۲

 وقت آزاد و استراحت   و  ناهار   ۳۰:۱۲

 وقت آزاد و استراحت     ۰۰:۱۴
 ناصر نبیلی  حضرت خیال عالم رویا؛   ۰۰:۱۵
 بحث و طرح سؤاالت   ۴۵:۱۵
 تنفس   ۰۰:۱۶
 موسیقی   ۳۰:۱۶
  هسوابق و مندرجات لوح افالکیّ    ۴۵:۱۶

 حبیب ریاضتی  از آثار حضرت عبدالبهاء  

 بحث و طرح سؤاالت   ۳۰:۱۷
 تنفس   ۴۵:۱۷
 فواد صدیق  هورقائیّ  مروری بر قصیده عزّ    ۰۰:۱۸

 بحث و طرح سؤاالت   ۴۵:۱۸

 شام   ۰۰:۱۹
 بزم عرفان   ۳۰:۲۰

 وقت آزاد   ۳۰:۲۱

 



 

  ۲۰۱۵جوالی  ۱ شنبه چهار

 
 مشرق االذکار     ۳۰:۷
  صبحانه     ۰۰:۸
 و اعالناتنیایش      ۱۵:۹
           سپهساالر ه و سه رساله از عصرمدنیّ  ۀرسال     ۳۰:۹

  فرزان معصومی 

 بحث و طرح سؤاالت   ۱۵:۱۰
  تنفس   ۳۰:۱۰
 سیقیمو   ۰۰:۱۱
 زنان بهائی در تحت هدایت  ۀل جامعتحوّ    ۱۵:۱۱

 شاپور راسخ  و قیادت حضرت عبدالبهاء  

 بحث و طرح سؤاالت   ۰۰:۱۲

 ناهار   ۳۰:۱۲

 شهر فیوجی ر وقت آزاد برای گردش و خرید د   بعد از ناهار 
 شام   ۰۰:۱۹

 بزم عرفان   ۳۰:۲۰
 وقت آزاد   ۰۰:۲۲

 پایان برنامۀ مجمع عرفان
 

    


