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ل ـــمح

اق ـــالص

 ســعک



 د ؛ـای مسجـوانه هـروه جـورد گـری در مـمختص

 روه بهـف دارند . این گـور و فعالیت های مختلـگروهی است تشکیل شده از نوجوانانی که در مسجد حض گروه جوانه های مسجد

و برنامه ریزی شده در مسجد ـ به گونه ای که خود اعضاء گروه می خواهند و صحیح است ـ فعالیت فرهنگی و اجرائی صورت منظم 

 می کند و اعضای گروه به نمازگزاران مسجد معرفی شده تا مسئولیت آنها نیز شناخته شود .

  د بود . های تفریحی و .... بی نسیب نخواهالزم به ذکر است که این گروه از جوایز و اردو

را مطالعه  و تمایل به عضویت در انجمن و گروه جوانه های مسجد این قسمت 8در صورت پاسخ مثبت دادن به سؤال 

 و تکمیل کنید .

 برای عضویت در این گروه باید بر موارد زیر تعهّد دهید .

 تعهّــــد مـی دهــــم ؛

 به وظیفه ای که بر عهدة من نهاده شده درست عمل کنم 

 به سرگروهم احترام متقابل بگذارم 

 باشم مخصوصا در زمان برگزاری جلسات گروهدر مسجد مرتب حضور داشته 

 با اعضای گروه صمیمی و دوست باشم

 منظم و با برنامه ریزی به مسجد خدمت کنم

 خدمت من به مسجد برای شادیِ دلِ امام زمان )عج( باشد

 سعی کنم با رفتار و اخالق زیبا دیگر نوجوان ها و جوانان را به سمت مسجد جذب کنم

 رای خدا قدم بر داریمو تمام سعیمان بر این باشد تا مسجد را زنده کنیم و و ب

 

 عالوه بر تعهدات چیزهایی که حتماً باید رعایت کنیم ؛

 . شرکت در نماز جماعت

 مرتب و منظم بودن در پوشیدن لباس و تمیزی آنها هنگام شرکت در نماز جماعت .

 
 

                                                                                                      

                    

 رضایت امضاءِ

 والدین

امضــاء 

 فرزنـد

 امــام زمـــان )عج( نیز خواهیـد بـــود ان شا الله  در صورت پذیرفتـن تعهــدات بـاال شما در انجمـن و گروه جوانه های مسجد عضــو شـده و از خدمتـگــــزاران بـه

 


