بسم اهلل الرحمن الرحیم

تذکرات ویژه معتکفین
معتکفین گرامی ،جهت برگزاری هرچه بهتر مراسم معنوی اعتکاف و استفاده افزون تر از این برنامه ،توجه شما را
به نکات و تذکرات ذیل معطوف می داریم .خواهشمند است تمامی موارد زیر را با دقت مطالعه و اجراء نمایید.
- ۱اعتکاف رمضانیه بهانه وصل ،به صورت کاروانی می باشد .هرکاروان دارای یک روحانی و مدیر داخلی می باشد.
تقسیم بندی کاروان ها ،اسامی روحانیون و مدیران داخلی بدین شرح است:
_کاروان دوره دوم دبستان(چهارم ،پنجم ،ششم) روحانی کاروان :حجت االسالم فردی نژاد مدیرداخلی :آقای مقیمی
_کاروان دوره اول دبیرستان(هفتم ،هشتم ،نهم) روحانی کاروان :حجت االسالم طاهری

مدیرداخلی :آقای زارع

_کاروان دوره دوم دبیرستان(دهم ،یازدهم) روحانی کاروان :حجت االسالم پاک طینت

مدیرداخلی :آقای ساالری

_کاروان پیش دانشگاهی؛ سرپرست کاروان :آقای یاوری
_کاروان دانشجویان؛ استاد کاروان :دکتر مهدی زاده
_کاروان طالب؛ استاد کاروان :حضرت آیت اهلل علوی

مدیر داخلی :آقای موبد
مدیر داخلی :آقای شاکری

زاده (دامت برکاته)

_کاروان بزرگساالن؛ روحانی کاروان :حجت االسالم دشن

مدیر داخلی :آقای رادمنش

_کاروان خدام؛ سرپرست کاروان :آقای رنجبر
- ۲پایان مراسم اعتکاف ،اذان مغرب روز پنجشنبه  97|3|۲4خواهد بود.
- 3برای ورود و خروج و امر تغذیه (سحری و افطاری) داشتن کارت هوشمند "رایت کارت" الزامی می باشد؛ لطفاً
در نگهداری آن کوشا باشید.
- 4مکان اعتکاف رمضانیه بهانه وصل ،مسجد مال اسماعیل واقع در خیابان قیام می باشد.
- ۵همراه داشتن هرگونه وسایل صوتی-تصویری شامل دوربین ،گوشی همراه ،لب تاپ و ....ممنوع می باشد.
- ۶در مکان مراسم اعتکاف برای معتکفین گرامی خوابگاه تعبیه شده که مجهز به پتوی نو و تمیز می باشد؛ لذا
احتیاج به آوردن پتو برای معتکفین نیست.

-7برادرانی که بیماری خاص یا شرایط ویژه ای دارند حتما در هنگام پذیرش با مسئولین اعتکاف و مدیر داخلی
کاروان خود هماهنگی های الزم را به عمل آورند.
 -8لطفا از آوردن هرگونه وسایل اضافه از قبیل بشقاب ،قاشق و ...خودداری نمایید.
 -9دانش آموزانی که در ایام اعتکاف امتحان دارند در صورت لزوم شرکت در امتحان باید با مدیر داخلی خود و
مسئولین اعتکاف هماهنگی الزم را به عمل آورند و در امتحان شرکت نمایند.
تبصره :برای شرکت در اعتکاف شخص خود نمیتواند خرید و فروش کرده و برای شرکت در امتحان تاکسی بگیرد؛
لذا از قبل با نزدیکان خود هماهنگ کرده تا وسیله ایاب و ذهاب ایشان را فراهم نمایند.
 -۱0زمان پذیرش اعتکاف بدین شرح می باشد:
دانش آموزان پایه های تحصیلی هفتم و هشتم ساعت ۱7:30
مابقی معتکفین ساعت ۲۱:30
لطفا در ساعت مقرر خود حضور بهم رسانید.
*آخرین وقت پذیرش معتکفین ساعت  ۲3:30می باشد .بعد از این ساعت از پذیرش دوستان معذوریم.

