
 

 

 باسمه تعالی
 علیه السالمدالشهداءیس یجهاد یغیگروه تبل یاجمال یمعرف

ش  در مشهد مقدس توسط جمعی از طالب تبلیغی جهادی و انقالبی  80ی گروه تبلیغی جهادی در اوایل دههاین 

 فعالیتگروه،  تبلیغی تیاولو .مزین و منسجم گردید علیه السالم ش به نام حضرت سیدالشهداء 1391در سال  و شروع به کار کرد

کشور با رویکرد فرهنگی تبلیغی و گاهی عمرانی و خدمات اجتماعی و معیشتی می باشد و تاکنون  در مناطق محروم یجهاد

از جنوبی  خراساندر این مناطق فعالیت داشته اند که اعزام به بسیاری از این مناطق در ایام تبلیغی مستمرا ادامه دارد: 

، اطراف تهران ۹۳ زدی، تا کنون۹۲هرمزگان از سال ، تاکنون ۹۱و بلوچستان از سال  ستانی، س۸۵، کرمان 85تا  ۸۲سال 

اطراف  )سیل( و 99و 98، آق قال گرگان فروردین تا کنون )زلزله( 96، سرپل ذهاب کرمانشاه از آبان ۹۵ ایکشور تانزان، ۹۴

 .تا کنون 97از  مشهد

فعالیت های متعدد و متنوع در بحث خدمات اجتماعی، سالمت، فرهنگ، رسانه،  98در ایام همه گیری کرونا از اسفند 

و در ایام انتخابات و دهه فجر فعالیت های متعدد بصیرتی و رسانه ای در قالب آموزش مبلغ و تبلیغ مردمی، توسط گروه انجام 

در حال حاضر بیش ترین فعالیت گروه  گزارش شده است.  sayedoshohada_g@شده است که در کانال ایتا به آدرس 

در کانال گروه مرتبط  یاعضاو  باشدآموزش های تخصصی تبلیغ، گفتمان انقالب، مشاوره و روضه های خانگی می

 .باشند یمطلبه و فعال فرهنگی و جهادی  700قریب به 
       گروهتبلیغی  یهاتیفعال عمده 

، مراکز نظامی و زدهو زلزله   مناطق سیل بقاع متبرکه امامزادگان، ،یمذهب ئاتیها، هدر مدارس، دانشگاه غیتبل

و مراکز  نبخشی معتادان، کمپ های توایستیامداد، مراکز بهز تهیکم یهاخانواده ها،مارستانیها، بتفرجگاهانتظامی، 

 .مختلف زندان ها

           گروه یغیتبل یهاقالب

(، مسابقات ،ییقصه گو ،یسرود، پرده خوان ش،ینما) یمعرفت، گروه هنر یهاو حلقه یاردودار ،یدارو روضه، کالس یمداح ،یسخنران

 و ... . ترویج کتابخوانی ،یگفرهن یهاشگاهینما ،یو مهارت یآموزش یهادوره ،یتیو ترب یلیتحص تیو هدا خانوادهمشاوره  ادت،یعر و داید
 گروه یهابخش

 د،یلبخند خورش یسردار دلها، گروه هنر خانوادگی ئتیرسانه محراب، ه مرکز مطالعات و پژوهش ها، ،ی برادران و خواهرانغیتبل گروه

 ، مرکز مشاوره نجوا.انقالبنوجوانان نسل  مان،یکر یخدمات اجتماع

 و من الله التوفیق

 مشهد مقدس علیه السالمگروه تبلیغی جهادی سیدالشهدا مسئول 

 09105007898  مهدی رحمانی

 

 پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تولید،سال 
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