
بحمداهللجواناناکثریتمعتکفینراتشکیلمیدهند.

سال95وباظرفیت6000مسجددر تعداد5500مسجددر
سال1397 یقدسقمدر

ّ
سال1398/مسجدشدنمصل

میزبانان در مساجد:هیاتامنایمسجد،امامجماعت
وسرایدار

وخادماناعتکاف خادم المعتکفین:مدیر
مسووالن فرهنگی دستگاه ها:پشتیبانانسختافزاری

ولجستیکی
متصدیاناعتکاف رضایت85درصدیاز

وپاسخگوییبهسواالتو هدایتمعنویواقامهنماز
تبیینفلسفهاعتکاف

خیل تبدیلمصلیهابهمسجدبرایمیزبانیوپذیراییاز
مشتاقاناعتکاف

پروردگار توفیق داد انجام داده ایم به امید توفیق انجامپروردگار توفیق داد انجام داده ایمپروردگار توفیق داد انجام داده ایم به امید توفیق انجام

به امید توفیق انجام

به امید توفیق انجام

مساجد

معتکفین)برادرانوخواهران(

راهبران

خادمان

زندانقمبهمدت5سال در

مسجدامام برگزاریاعتکافویژهیمهمانانغیرایرانیدر
حسنعسکری؟س؟قمومسجدگوهرشادحرممطّهررضوی؟س؟

دانشگاههاومساجداختصاصیباهمکاری اعتکافدر
دانشگاهها نهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدر

مساجداختصاصیباهمکاری اعتکافدر
وزارتآموزشوپرورش

بهاعتکافوطلِبمعتکف طلِبمامور

کنفرانسهایدینیونشستهایگفتماندینی
بهمعروفاجتماعیبرایاصلحجامعه رویکردامر

سال حوزویوباتوجهبهشعار اساتیدبرتر باحضور

،اعتقادی،خانوادگیو باموضوعاتمسائلروز
روانشناختیبارویکرداسلمی

کشور سراسر سنتگذاریوترویجبرپاییاعتکافدر
کشور مدیریتهماندیشیمدیراناعتکافسراسر

تاسیسدبیرخانهدائمیجشنوارهاعتکاف
تاسیسشورایعلمیاعتکافوپشتیبانیمحتواییو

ئیناعتکاف علمیآ

اجراوسازماندهیمساجد کلنسازمانتبلیغاتدر تدبیر
تماماستانها ونیرویانسانیدر

تاسیسوپشتیبانیاعتکافمسجدگوهرشادودیگر
مساجدخراسانرضوی

مساجد راهاندازیومدیریتاعتکافدر
بهصورتداوطلبانه

برنامههایفرهنگیاعتکاف،حمایتاز حمایتموضوعیاز
اعتکاف تولیدنرمافزار

کشور مراسمهایاعتکافسراسر اعزاممبلغبهتعدادیاز

رسانهملی تبلیغاتواطلعرسانیدر

ترویجوتبییناعتکافبرایعموممردموهدایت
فکریمجریان

وتبلیغ فراخوانوانگیزهبخشیطلببرایحضور
عملیاعتکاف

تاسیساعتکافدانشجوییوترویجوپشتیبانیدر
دانشگاهها

قمبااجرایبرنامههایویژه اختصاصیکمسجددر

باهماهنگیسازمانزندانها،اینامکانبرایکلکشور
فراهمخواهدشد

نفر سال98برای100هزار باظرفیت200مسجددر
دانشجویمعتکف

سال98 در نفر باظرفیت40هزار

شهرهاییکه بجواندر
ّ

برگزاریاعتکافعلمیویژهیطل
میباشد. حوزهیعلمّیهمستقر

ایثارگران،اینامکانبرای باهماهنگیبنیادشهیدوامور
فراهمخواهدشد کلکشور

زندانیان

ایرانی غیر

جانبازانومعلولینوایثارگران

طلب

دانشجویان

دانشآموزان

ستادمرکزیاعتکاف

سازمانتبلیغاتاسلمی

نهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاهها

آستانقدسرضوی

وزارتفرهنگوارشاداسلمی

منشوراتوتابلوها

تبلیغاتاسلمیحوزهعلمیهقم دفتر

هماندیشیمعتکفواصلحجامعه

سازمانصـــداوسیــمـــا

شورایسیاستگذاریائمهجمعه

مشاورهمعتکفین

مدیریتحوزههایعلمیه

سازمانهاوتشکلهایمردمنهاد

سازماناوقافوامورخیریه

تماممساجداعتکافباکسب جماعتدر برگزارینماز
جماعترضایت90درصدیمعتکفین نماز

سخنرانیمناسبتیباکسبرضایت90درصدیمعتکفین؛
دوم: اّول:جشنمیلدامیرالمؤمنینعلی؟س؟،روز روز

سوم:سوگواریوفاتحضرت اخلقومعرفت،روز
زینبکبری؟اهس؟

سخنرانیومداحی

ظهر نماز تریبوناحکامگویی20دقیقهایقبلاز
بیاناحکامواخلقغرفهدائمیپاسخگوییبهسواالتشرعی

اعضایخادمیناعتکاف تقدیمدوشهیدمدافعحرماز
برنامههرمسجدیکیادوارهشهداء

پیکر مساجدمنتخبباحضور برنامهیکساعتهدر
مطهرشهید

شهداء اعتکافبهنیابتاز

ترویجسیرهیشهدا

ّمداوودتوسط
ُ
عبادتا قرائتجمعیسورههایقرآندر

برخیمساجد تماممعتکفین،همچنینشرکتمردمدر
اعتکاف

ّ
محل

30درصد قرائتمناسبتیداوطلبانهوختمقرآنباحضور
معتکفین

تصحیححدوسورهوقرائتوآموزشترتیلوتجوید

جلساتقرآن

مباحثمعارف میانمعتکفیندر گفتگویمبلغیندر
قرآن دین،اسلمشناسی،والیت،مهدویتوتفسیر

حلقات در حلقاتمعرفتواندیشهکسبرضایت90درصدیمعتکفینحاضر

صحیفه مناجاتخوانیبامحوریتادعیهمنتخباز
دوم:تمرینوتهذیب، اول:اشتیاق،روز سجادیه،روز

5استانمنتخبباکسب سوم:عهدومیثاق؛اجرادر روز
رضایت85درصدیمیانمعتکفین

مراسمدعاومناجات

کلمعتکفین باظرفیت15درصدیاز

مورداعتکاف در جذبوهدایتوقفونذر

ضرورتپیشبینیسازوکاریبرایوحدتروّیه
وبرنامهریزیهوشمندانهبرایاعتکاف

منشورات برخیاز چاپونشر

ستاد باظرفیتایجادکتابخانهتخصصیدائمیدر
مرکزیاعتکاف

سایتهای تبلیغاتیواطلعرسانیدر جبنر باظرفیتدر
اینترنتیتمامدستگاههایهمافزاوحاکمیتی

تابلوهایتبلیغاتی باظرفیتاستفادهحداکثریاز
کشور شهرداریهایسراسر

سال1398 برگزاریششمینجشنوارهدر

قم،باپیاممقام شهر علمیدر سال1393:بادریافت120اثر
سالنقدسمدرسهامام دیدارحضوری،در معظمرهبری؟دم؟در

خمینی؟هر؟باسخنرانیحضرتآیتاهللالعظمیمکارمشیرازی

شیخصدوق تاالر علمیدر سال1395:بادریافت117اثر
آستانعبدالعظیمحسنی؟س؟وباسخرانیآیتاهلل

محمدیریشهری

علمی،ادبیوهنریدر سال1396:بادریافت2144اثر
سالنقدسآستانقدسرضوی؟س؟وباسخنرانی

آیتاهللرئیسی

ادبیدرشهرقم سال1391:بادریافت1269اثر
درمحلشبستاننجمهخاتونآستانحضرت

معصومه)س(وباسخنرانیحضرتآیتاهللالعظمی
جوادیآملی

مرکزهمایشهای سال1392:بادریافت1100اثرهنریدر
بینالمللیصداوسیماوباسخنرانیحضرتآیتاهلل

حسینیبوشهری

حاشیهاجلسیهائمهجمعه نمایشگاهدر
نمایشگاههیاتهایمذهبی

مشهد نمایشگاهمستقلاعتکافدر

اعتکاف؛جلوههایویژهبندگی/موضوعات نمایشگاهآیینهزار
اجتماعــی،اخلق،معنویــت،عرفان،احکامتصویریونمــوداری،

بیانــاتمقاممعظــمرهبری،دســتاوردهایانقلب

کتابخانههایموضوعی:معرفتی،دینی،خودسازیوعرفان
مساجداعتکاف برخیاز در بهصورتسیار

تولیدحدود300عنوانکتاب

خادمانجواناعتکافبا سازمانیمردمنهادمتشکلاز
بسترسنتاعتکافوجذبو هدفخدمتتشکیلتیدر

اعتکاف ساماندهیحداکثریجواناندر

آموزش مکتوب: کتابچههایراهنمایخدمتو
بروشورهایشرحوظایف

آموزش آنالین: آموزشاحکام،آداباعتکافوفرایند
سال97 اجراییدر

برای مدیران اعتکاف: برایتامینبرنامهومحتوایموردنیاز
برگزارکنندگاناعتکاف

برایمبلغین:برایارائهاندوختههاوتدوینرهتوشهها
فرصت برای معتکفین: برایاستفادهحداکثریاز

سهروزهاعتکاف

موضوعچالشهایاعتقادی،اجتماعی،فردی، پژوهشدر
ئیناعتکاف محتواییواجراییآ

جشنوارهاعتکاف نمایندگان25نهادهمافزادر متشکلاز

صاحبنظرانحوزهعلمیهونهادهای از 11نفر متشکلاز
فرهنگیهمافزا

حال ئیناعتکافودر خیرینعلقمندبهآ مشتملبر
سال98 شکلگیریدر

شورایسیاستگذاریائّمهیجمعه سال1395:یزد،دفتر

سال1394:تهران،حرمعبدالعظیمحسنی؟س؟

سال1396:مشهد،ساختمانبنیادپژوهشهایآستان
قدسرضوی؟س؟

سال1397:همدان،مجتمعشهیدآوینی

اطلعرسانیبرگزاریمراسماعتکاف
سازماندهیفعالیتمعتکفینوعلقمندانبرای

تبلیغاعتکاف

حد تابلوهایتبلیغاتیشهریدر تبلیغاتواطلعرسانیدر
مقدورات

برنامهریزی،آسیبزداییوطراحیمراسمهابامشارکت
مدیراناعتکافوانتقالتجربیات

سال1393:قم،مسجدمقّدسجمکران،ساختمان313

چهارمینجشنوارهبینالمللیعلمیفرهنگیاعتکاف

دومینجشنوارهبینالمللیعلمیفرهنگیاعتکاف

سومینجشنوارهسراسریفرهنگیهنریاعتکاف
بادستاندرکاران بابیاناتمقاممعظمرهبریدردیدار

اولینجشنوارهسراسریفرهنگیادبیاعتکاف

پنجمینجشنوارهبینالمللیعلمی،ادبیوهنریاعتکاف

ششمینجشنوارهبینالمللیعلمی،ادبیوهنریاعتکاف

نمایشگاهدرحاشیهاعتکاف

نمایشگاههایدستاوردهایاعتکاف

برپاییکتابخانه

اولیننشست

کتاب

سومیننشست

دومیننشست

چهارمیننشست

انجمنخادمیناعتکاف

پنجمیننشست

آموزشخادمین

فضایمجازی

فضایشهری

بستههایفرهنگی

آسیبشناسیاعتکاف

سازمانتبلیغاتاسلمی

شورایسیاستگذاریاعتکاف

شورایعلمیاعتکاف

مجمعخیریناعتکاف

ستادمرکزیاعتکاف

صداوسیما پوششخبریوتولیدبرنامههایتلویزیونیورادیویی

تدویننظامموضوعاتاعتکاف،بسیجخادمیارانرضویبرای
مساجدکشور خدمتدر

مدیریتومهندسیاعتکافخاّصدانشجویی
مساجدمنتخب در

آموزش حوزوی، دروس برخی محتوای  در اعتکاف گنجاندن
معتکفان غاعتکاف،تولیدمحتوایموردنیاز

ّ
وتربیتمبل

جمعه،تبیینمبانیاعتکاف خطبههاینماز تبلیغاعتکافدر

پشتیبانیسختافزاریولجستیکی

فضاسازیوتبلیغاتمحیطیوتامینامکانات

جنبههایبهداشتی،پزشکی مقّدماتبرگزاریاعتکافاز
وپیشگیریحوادث

کوتاه فیلم مجازی، فضای عرصهی  در تخّصصی تولیدات
/ اعتکاف موضوع  در مکتوب محتوای تولید / مستند و
در معنویت و اخلق ترویج مردمی شبکهی ایجاد ظرفیت

سطحجامعه

آستانقدسرضوی

دانشگاهها نهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدر

مدیریتحوزههایعلمیه

شورایسیاستگذاریائمهجمعه

نیروهاینظامی،انتظامیوامنیتی

کشور شهرداریهایسراسر

تشنشانی بهداشتودرمان/آ

سازمانهاوتشکلهایمردمنهاد

تبلیغاتحوزهعلمیهقمتولیدرهتوشه،آموزشواعزاممبلغین دفتر

منشوراتاعتکافبویژهبراینوجوانان چاپونشر
وجوانان،برگزارینمایشگاههایتخصصیهنریدر

استانها،تشویقوفراخوانهنرمندانونویسندگان
واصحابرسانه

وزارتفرهنگوارشاداسلمی

سازماندهیموقوفاتودرآمدهایآنبرایتوسعهاعتکاف
خیریهوگسترشنذوراتوموقوفاتخاصاعتکاف سازماناوقافوامور

راهاندازیسایتوکانالشبکههایاجتماعیوتولید
جشنوارهوتاسیسکارگروهفضایمجازی فضایمجازینرمافزار

مراسمهایاعتکاف،پادکست مستند،ضبطوانتشار
تولیداترسانهای)تدوینصوتی(اخلقیونماهنگبندگی

باظرفیتتولیدبرنامههایمستند،کارشناسی،پخش
آن ایاماعتکافوپساز مستقیموتبلیغات،در

پشتیبانیعلمیومحتوایی،تدوینسندچشمانداز
جهاناسلم،مدیریتشبکهی وراهبردیاعتکافدر

اعتکاف محور معنوّیتخواهیبر

استانها برنامهریزیجهتایجادشورایراهبریاعتکافدر
بهصورتمردمی

پوششخبری،انعکاسمراسمها،پخشکلیپهاو
مستندهایاعتکاف

دستگاههایملیوبینالمللیهمافزا جلبمشارکتاز
طراحی،برنامهریزیوگسترشاعتکاف

رفعموانعوچالشهایاعتکاف

کشور سراسر پشتیبانیستادیمراسمهایاعتکافدر

صداوسیما

از 200نفر سالهای96و97باحضور در برگزاریدوشبشعر
کشور شعرایبرجستهسراسر

اعتکاف شبشعر

ارتباطامتباامام

پایهمعنویت وحدتامتاسلمیبر

مساجدجامع در حضور

مساجد وعبادتدر نماز

همزیستیمؤمنانه

اعتکاف،جامععبادات

ستادمرکزیاعتکاف

برگزاریمراسماعتکافدر
اسلمیوغیراسلمی 69کشور

اعتکاف مشارکتغیرایرانیهادر
جامعةالمصطفیالعالمیة؟ص؟

مجمعجهانیاهلالبیت؟مهس؟

سازمانارتباطاتاسلمی

موّسسهیجهانیآلالبیت؟مهس؟

مجمعتقریبمذاهباسلمی

صداوسیماوشبکههایبینالمللی

مطبوعاتومنابر

 خــــــودســـــازی

تمدن سازی

انقلب،اخلق تراز تربیتجواناندر
ومعنویتبرایمسئولیتپذیریدر
گامدومانقلب

تقویتوحدتامتاسلمی
طریقسبکزندگیاسلمی از
والگویمسلمانواقعیدر
اعتکاف

ایجادتوانمندیمعرفتی
وتهذیبیدرونیجامعه
وافزایشکمیوکیفی
معتکفان

 جامعه پردازی

اعتکاف عمومی

اعتکاف خاص

فعالیتهای فرهنگی

نگاشِت نهادی

جشنواره اعتکاف

شب شعر

رسانه - فضای مجازی

نمایشگاه

کتاب اعتکاف

سازماندهی متصدیان

علمی - آموزشی

تبلیغات اعتکاف

هم اندیشی مدیران

نگاشِت نهادی

صدور پیام معنوی اسالم و انقالب

گسترش اعتکاف در جهان

نگاشِت نهادی کشورهایجهان موضوعاعتکافدر برگزارینشستهایبینالمللیدر
ومنتخب اسلم/ترجمهیکتابهایبرتر

کشـورها/ سـایر منتخـباعتکافبرایجوانانعلقمنددر ثـار عرضـهیآ
برگزارینمایشگاههایموضوعیاعتکافبامشارکتورایزنیکشورهای

برپاییجشنوارههایبینالمللیاعتکاف اسلمی/همکاریدر

پشتیبانیفضایمجازیاعتکافواطلعرسانیجهانیبرنامههایاعتکاف
درسطحبینالملل/راهاندازیتارنمایاعتکافبهزبانهایمختلف

کشورهابارویکردتقریبمذاهب برخیاز مدیریتبرگزاریاعتکافدر
موضوعاعتکافبارویکردتقریبمذاهب تحقیقوتالیفدر

شبکههایبینالمللی ترویجواشاعهاعتکافدر

دستگاههایملیوبینالمللیهمافزا جلبمشارکتاز
طراحی،برنامهریزیوگسترشاعتکاف

رفعموانعوچالشهایاعتکاف
آموزشطلبمدارسعلمیهباهدفتشویقبرگزاری

کشورهایمختلف اعتکافدر

تولیدکتاب»االعتکافعندالمذاهباالسلمّیة«

سـتــــــاد
مرݡکـزی
اعتکاف

تهّیه، تنظیم و تدوین: دبیرخانهیدایمیستادمرکزیاعتݡکاف]دی1398[

دستـاوردهـــــا
1. تشکیل دبیرخانه ی دایمی جشنواره ی اعتݡکاف

2. تولید آثار مݡکتوب و دیجیتال، شامل:
سراسری  جشنواره ی  اّولین  برݡگزیده ی  آثار    بر بال قنوت: 

فرهنگی و ادبی اعتکاف
  آیینه زار اعتݡکاف: آثار برگزیده ی دومین جشنواره ی سراسری 

فرهنگی و هنری اعتکاف
  بر ساحل سجود: آثار برگزیده ی سومین جشنواره ی بین المللی 

علمی و فرهنگی اعتکاف
  در خلوت حضور )علمی(: آثار برگزیده ی پنجمین جشنواره ی 

بین المللی علمی، ادبی و هنری اعتکاف
جشنواره ی  پنجمین  برگزیده ی  آثار    در خلوت حضور )ادبی(: 

بین المللی علمی، ادبی و هنری اعتکاف
آثار برگزیده ی پنجمین جشنواره ی    در خلوت حضور )هنری(: 

بین المللی علمی، ادبی و هنری اعتکاف
  بر بال اعتݡکاف: حضرت آیة اهلل العظمی جوادی آملی

  االعتکاف عند المذاهب االسالمّیة: حضرت آیة اهلل اراکی
  فرهنگ نامه ی اعتݡکاف )فارسی و عربی(: حضرت آیة اهلل محّمد 

محّمدی ری شهری
فقهی  موّسسه ی    موسوعه ی فقهی اعتݡکاف )5 جلدی(: 

ائّمه اطهار؟مهس؟
مورد  در  تقلید  مراجع  و  ولّی فقیه  سخنان    بر ݡکرانه ی نور: 

اعتکاف به 4 زبان زنده ی دنیا
  مجموعه ی استفتائات اعتݡکاف: حّجة االسالم و المسلمین 

ح زاده
ّ

محّمدحسین فال
االسالم  حّجة    التنقیح الموجز فی بیان احݡکام االعتݡکاف: 

و المسلمین دکتر محّمدحسین مختاری مازندرانی
  اعتݡکاف در ُنَسخ خّطی: آستان قدس رضوی؟س؟

موضوع شناسی  موّسسه ی    آسیب شناسی آیین اعتݡکاف: 
احکام فقهی

  کتاب نامه ی اعتݡکاف: کارگروه کتاب ستاد مرکزی اعتکاف
  لوح فشرده ی نرم افزار جامع جشنواره ی اعتکاف

  لوح فشرده ی نرم افزار جامع اعتکاف

به امید توفیق انجام

تابلونوشت:آستانبندگی
،احکامنموداریو... :فیضحضور کتابکار


