
 

 

 

 

 

 

 

خبرنامه کتابخانه بیمارستان آموزشی در مانی 

 زنان و زایمان عسلی

سال دوم 11شماره   

 

 راه ارتباطی شما  با ما



 بهمن 22عوامل موثر در پیروزی انقالب در 

 :، حاصل عوامل بسیاری است که مهم ترین آن ها عبارتند از75بهمن  22پیروزی شکوهمند 

 متعالایمان به خداوند -1

 رهبری روحانی متقی و فقیه آگاه; امام خمینی رحمه هللا-2

 .اتحاد و همبستگی همه، اقشار ملت-3

بر هیچ کس پوشیده نیست که جمع شدن این عوامل در ملتی موجب نزول … استقامت و پایداری در راه خدا، تحمل مشکالت و -4

 .حتمی می شودتاییدات غیبی الهی گردیده و پیروزی آن ها بر دشمنان 

« بهمن 22»به پیروزی رسید، امروزه برای بسیاری از ملل جهان چراغ راه زندگی است. از این رو  7531بهمن  22نهضتی که در 

تنها نباید به عنوان روز پایانی یک رژیم سیاسی و آغازی بر حیات رژیم دیگر تلقی گردد. بلکه باید از آن به عنوان سرفصلی برجسته 

 .ای عطف در روند مبارزات ملت ایران یاد کردیاسی ایران و نقطهدر تاریخ س

 

 

 

 اعالم عناوین روزهای دهه فجر چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران

 (8931/88/81شنبه )

 () رحمت هللا علیه  مناسبت: بازگشت پیروزمندانه حضرت امام خمینی

 پیوند ناگسستنی امت و امامگری، عنوان روز: والیتمداری، انقالبی

 



 (89/88/8931شنبه ) یک

 عنوان روز: تفکر دینی، فرهنگ و هنر انقالبی، تمدن نوین اسالمی

 (81/88/8931دوشنبه )

 مناسبت: روز فناوری فضایی

 عنوان روز: جوان انقالبی، جهاد علمی، امیدآفرینی

 (81/88/8931شنبه )سه

 مقاومتی، رونق تولیدعنوان روز: مدیریت جهادی، اقتصاد 

 (81/88/8931چهارشنبه )

 اسالمی، اعتالی منزلت زن، تحکیم خانواده -عنوان روز: سبک زندگی ایرانی

 (81/88/8931شنبه )پنج

 مناسبت: روز خانواده

 عنوان روز: معنویت، ایثار، شهادت

 (81/88/8931جمعه )

خورشید والیت عظمی )عجل هللا تعالی فرجه عنوان روز: قرآن و عترت، وحدت اسالمی، آمادگی برای طلوع 

 (الشریف

 (83/88/8931)  شنبه

 البنین/ روز تکریم مادران و همسران شهدامناسبت: روز نیروی هوایی/ سالروز وفات حضرت ام

 عنوان روز: امنیت پایدار، بازدارندگی، پاسداری از انقالب اسالمی

 (12/88/8931شنبه )یک

 دینی، عدالت اجتماعی، مبارزه با فسادساالری عنوان روز: مردم



 (18/88/8931ه)دوشنب

 عنوان روز: جهاد، مقاومت، استکبارستیزی

 (11/88/8931شنبه )سه

مناسبت: پیروزی انقالب اسالمی/چهلمین روز شهادت سردار بزرگ و پرافتخار اسالم حاج قاسم سلیمانی و 

 همرزمان شهید وی

 هاتکریم سردار دلعنوان روز: حماسه حضور، عظمت ملت، 

 

 

 


