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 678طرح جامع تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نماز در مراكز آموزشي و تربيتي كه در جلساا   
شاورا  ااا ي آماوز  و     1/22/12 تااريخ  676،  18/21/12تاريخ  677،  21/21/12تاريخ 

شورا  ماككور  باه تياويه نياايي      12/22/12تاريخ  671و در جلسه  پرور   بررسي شده

 برا  اجرا به شرح زير ابالغ مي شود. ،رسيده است
 

  مقدمه:
و بازدارنده از كژي ها و پلشتي  2، تعالي بخش انسان1در فرهنگ انسان ساز اسالم، نماز، به عنوان ستون دين

مي باشد و برپايي اين فريضه الهي و بسط و گسترش فرهنگ آن، مورد تأكيد فراوان  3هاي فردي و اجتماعي
 . معرفي شده است 4گونه اي كه رسالت خطير حكومت ديني، اقامه نماز قرار گرفته به

هاي تربيتي دين مبين اسالم و در راستاي تحقق طرح جامع تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نماز بر مبناي آموزه 
اهداف و راهكارهاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و متكي بر تجارب انباشته در اين باره، خود را متعهد 
به گسترش هوشمندانه، خالقانه، پايدار و تأثيرگذار اين فرهنگ در جامعه مخاطبان )دانش آموزان، معلمان، 

 . ها( مي داندمربيان و خانواده 
 

 بيانيه مأموريت:
آموزش و پرورش با تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نماز، فضاي تعليم و تربيت را به گونه اي مستعد پذيرش آگاهانه و 
پرورش ارزش هاي واالي الهي مي نمايد كه در آن دانش آموزان، معلمان و مربيان ضمن اقامه داوطلبانه نماز و 

دينه سازي فرهنگ اقامه نماز، آن را الزمه تربيت ديني و دستيابي به مراتبي از حيات طيبه اهتمام به گسترش و نها
 دانند. مي

 
 بيانيه چشم انداز:

آزادانه به اين  التزام آگاهانه و با تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نماز در آموزش و پرورش، زمينه باور و 1444در افق 
اي كه اشتياق به اقامه نماز در نظر و  گونه و مربيان فراهم خواهد شد. بهآموزان، معلمان  فريضه الهي در دانش

و به فرهنگ غالب تبديل شود و با مساعدت و همكاري  عمومي، فراگير و تربيت رسمي و عمل در نظام تعليم
ناهنجاري ها و  انساني و كاهش آسيب الهي و واالي هاي ها و ساير اركان سهيم و مؤثر به تقويت ارزش خانواده

 5شود. مي هاي تربيتي و اجتماعي منجر
 

                                           
 22صفحه ـ4وسايل الشيعه، ج  ـ الصلوه عمود الدين :هلل اقال رسول ـ  1
 2صفحه عليه ـ اهلل رحمه امام خميني       ، به نقل از سرالصلوه22صفحه اعتقادات، عالمه مجلسي، ـ منؤالصلوه معراج الم :هلل ا رسول قال ـ 2
 45آيه ـ سوره عنكبوت ـ الصاله تنهي عن الفحشاء و المنكران  ـ 3
 41آيه ـ سوره حجـ  الصلوه واالذين ان مكناهم في االرض اقام ـ 4
...... زمينه سازي فصل چهارم سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، چشم انداز :..... برخوردار از توانمندي هاي تربيتي ممتاز در طراز جمهوري اسالمي ايران ـ  5

 ...... چه اسالميشكل گيري هويت يكپاربراي شكوفايي فطرت و استعدادها و 
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 :8بيانيه ارز  ها
هاي مندرج در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، بر  توسعه و تعميق فرهنگ اقامه نماز ضمن رعايت ارزش

 نمايد: مي ها و اصول زير تأكيد پايبندي به ارزش

  نظام هاي شش گانه آن     زيرهماهنگي و همسويي با مفاهيم و مفاد سند تحول بنيادين و 
 تربيتي در برنامه ريزي هاي مرتبط با اقامه  ـ حاكميت رويكرد فرهنگي تقويت تربيت ديني دانش آموزان و

 نماز
 مسئوليت پذيري و مشاركت فعال و مؤثر همه اركان تعليم و تربيت در صف و ستاد 
 ليثر از مشاركت خانواده، مسجد، رسانه و جامعه محؤبهره گيري م 
  بهره مندي از محتوا و روش هاي مبتني بر اقناع و انتخاب آگاهانه و متناسب با شرايط، نيازها و ويژگي

 هاي دانش آموزان
 استفاده مؤثر از منابع، تجهيزات و فناوري هاي نوين 
 مراقبت مستمر از اثربخشي و كارائي برنامه و بازنگري و اصالح آن 

 
  اهداف كالن:

 نماز در راستاي تقويت تربيت ديني و افزايش ايمان و ارتقاي عمل صالح   اقامه سازي فرهنگ نهادينه
 آموزان  دانش

 فراگير شدن اشتياق نظري و عملي به اقامه نماز در نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي 
 

 راهبردها  كالن:
  هاي تقويت و تعميق ارتقاي توانمندي و انگيزه معلمان و مربيان جهت مشاركت فعال و مؤثر در برنامه

 فرهنگ اقامه نماز در مدارس
 غني سازي محتواي برنامه هاي آموزشي و تربيتي با مفاهيم انسان ساز و تعالي بخش اقامه نماز 
  بهره گيري مؤثر از ظرفيت هاي جامعه و جلب حمايت و همكاري خانواده ها، مساجد و رسانه ها در توسعه

 آموزشي و تربيتي و ترويج فرهنگ اقامه نماز در مراكز
  غني سازي و سازگار نمودن محيط يادگيري براي حضور آگاهانه، داوطلبانه و شوق انگيز دانش آموزان در

 برنامه هاي اقامه نماز و اولويت بخشي به اقامه نماز جماعت. مراسم عبادي و
 
 
 

                                           
 34و  22،  22 ، 12،  15،  14 ، 2 ، 8 ، 2،  5 ، 4فصل دوم سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، بيانيه ارزش ها: بندهاي بندهاي ـ  6
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 راهبردها   اجرايي:
 ا ف: در سطح مدرسه

و مربيان در توسعه فرهنگ اقامه نماز دانش آموزان با   ها و انجمن اولياء جلب مشاركت فعال و مؤثر خانوادهـ  1
 تأكيد بر برگزاري كالس هاي آموزش خانواده

رار ـار و اسـكام، آثـاره آداب، احـبرگزاري دوره هاي آموزشي و تربيتي براي معرفت افزايي و بصيرت آفريني دربـ  2
 دانش آموزان ايـازهـرايط و نيـاسب با شـاز متنـنم

 بهره گيري از روش هاي شوق انگيز، فعال و مبتني بر ايجاد توافق جمعي در تبيين و ترويج فرهنگ اقامه نمازـ  3
 34تعيـين زنـگ نمـاز در مـتن برنامـه روزانـه مـدارس در تمـامي دوره هـا و پايـه هـاي تحصـيلي بـه مـدت               ـ   4

 جماعت در مدرسه دقيقه در وقت نماز به منظور اقامه منظم و مستمر نماز
متناسب سازي و اجراي برنامه هاي درسي و آموزشي مدرسه در چارچوب برنامه درسي ملي براي تقويت و تعميق ـ  5

 فرهنگ اقامه نماز 
كارگيري آن در اقامه نماز مانند پخش اذان ه ب شناسايي توانمندي هاي متنوع دانش آموزي و بسترسازي برايـ  6

 ور زنده( در مدرسه با رعايت اصول تربيتي و بهداشتيدانش آموزي )حتي المقد
 معرفي و تشويق دانش آموزان خالق و فعال در امر نماز در مناسبت ها و برنامه هاـ  2
 ارتقاي آگاهي و انگيزش مربيان و پيرامربيان جهت مشاركت فعال در ترويج فرهنگ اقامه نمازـ  8
برنامه هاي اقامه نماز مدرسه و ترغيب  مشاركت دادن مربيان و معلمان براي تصميم سازي و تصميم گيري در ـ  2

 ايشان به حضور فعال و با نشاط در نمازجماعت مدرسه
برقراري تعامل پويا و سازنده ميان مدارس، مساجد و جامعه محلي با تأكيد بر اجراي طرح پيوند مدرسه، ـ  14

 نمازجمعه مسجد، منزل و
برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي براي استفاده بهينه از نمازخانه و امكانات مدرسه جهت اقامه برخي از نمازهاي ـ  11

 سياسي در مدرسه با رعايت اصول تربيتي و آموزشي ـ جماعت محله و برگزاري مراسم عبادي
آموزي در هفته در  المقدور يك نمازجماعت دانشبرنامه ريزي براي تقويت نمازجماعت با تأكيد بر اقامه حتي ـ  12

 مسجد محله با رعايت اصول آموزشي و تربيتي
هاي  انتخاب و استفاده اثربخش از امام جماعت توانمند و مجرب )ترجيحاً روحاني( متناسب با شرايط و ويژگي ـ 13

 دانش آموزان و اقامه داوطلبانه، شوق انگيز و مستمر نمازجماعت در مدرسه
تعيين شعار اخالقي سال مبتني بر آموزه هاي اقامه نماز و طراحي و تدوين برنامه ساالنه به منظور تقويت ـ  14

 دانش آموزان بر اساس شعار اخالقي سال دانش، نگرش، گرايش و مهارت
يق و ساماندهي نوآوري ها در خلق فرصت هاي تربيتي و پايش مستمر آن در زمينه فرهنگ اقامه نماز و تشوـ  15

 ترويج آن
 تأمين، تجهيز و آرايش فضاي آموزشي، تربيتي و فيزيكي مدرسه هماهنگ و متناسب با توسعه فرهنگ اقامهـ  16

 نماز
 نمازهاي جمعه در مربيان دانش آموزان و الـانه وفعـداوطلب ورـمات براي حض يد مقدـتمه ريزي و هـبرنام ـ 12
نظرسنجي و اقدام پژوهي هاي انجام  پايش و سنجش مستمر برنامه هاي نماز و بازنگري آن بر اساس نتايج ـ  18

 شده
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 ب: در سطح ستاد
طراحي و تدوين برنامه درسي اقامه نماز با رويكرد تلفيقي براي هر يك از دوره هاي تحصيلي متناسب با ـ  1

مفاهيم سند تحول بنيادين و برنامه درسي ملي و توليد كتاب و رسانه هاي ديداري، شنيداري و الكترونيكي 
 مبتني بر آن. 

 تدوين و اجراي برنامه درسي اقامه نمازبهره گيري از رويكرد زيباشناختي و هنري در طراحي، ـ  2
تعيين سطوح دستيابي دانش آموزان به اهداف تربيتي و آموزشي اقامه نماز در پايه هاي مختلف تحصيلي به ـ  3

 تفكيك جنسيت مبتني بر سند تحول بنيادين
به منظور تحقق تدوين شايستگي ها و صالحيت هاي مربيان و معلمان و پيش بيني و تأمين استلزامات آن ـ  4

 بخشيدن به نقش مرجعيت آنان در امر اقامه نماز
بازنگري و اصالح برنامه هاي تربيت معلم و آموزش هاي ضمن خدمت و توانمندسازي نيروي انساني جهت ـ  5

 تحقق اهداف و مأموريت هاي طرح جامع توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز
ارتباطي براي توسعه تعامالت صف ـ  و فناوري هاي نوين اطالعاتي بهره گيري از ظرفيت هاي شبكه ارتباطيـ  6

و ستاد، مشاركت پذيري، هم افزايي و ارتقاي ظرفيت هاي حرفه اي منابع انساني در توسعه و ترويج فرهنگ 
 اقامه نماز

تحقق طرح ها و مدارس براي  ناستا ساماندهي بهينه و اثربخش منابع انساني و تفويض اختيارات بيشتر به ـ  2
 توسعه و تعميق فرهنگ اقامه نماز

هاي  نقش هاي جديد با همكاري حوزه    انتخاب هدفمند، آموزش و توانمندسازي امامان جماعت براي ايفاي ـ  8
 علميه 

 بازنگري و تدوين قوانين و مقررات الزم براي عملياتي شدن طرح توسعه و تعميق فرهنگ اقامه نمازـ  2
سازي   مشاركت فعال سازماني در سطوح مختلف و مشاركت دادن واحدهاي سازماني در تصميم ايجاد تعهد وـ  14

 ها و تصميم گيري ها 
هاي اثربخش و  شناسايي فرصت هاي برون سازماني و جلب مشاركت آنها به منظور طراحي و اجراي برنامهـ  11

 كارآمد
گذاشتن دانش در موضوع توسعه فرهنگ اقامه نماز و مديريت دانش براي شناسائي، مورد كاوي و به مشاركت ـ  12

 گيري  بهره گيري از تجربيات موفق در سطوح مختلف تصميم سازي و تصميم
شناسايي و بهره گيري ازمنابع متنوع مالي و گسترش دامنه مشاركت و فعاليت داوطلبانه در زمينه توسعه ـ  13

 دمي و خيرين در احداث و تجهيز نمازخانه هاي مدارس فرهنگ اقامه نماز با تأكيد بر جذب مشاركت هاي مر
 دوين بودجه عملياتي و تخصيص منابع براي برنامه هاي توسعه اقامه نماز بر مبناي برنامه راهبرديـ ت 14
استانداردسازي فضاي فيزيكي و فرهنگي مدارس مبتني بر اصول و فرهنگ معماري اسالمي و اقتضائات ـ  15

 بومي و منطقه اي
توسعه پژوهش هاي كاربردي حول مسائل اساسي اقامه نماز و اشاعه نتايج در سطوح تصميم سازي و تصميم ـ  16

 گيري
دانش آموزان و مدارس و پايش و پشتيباني      ح ـاز در سطـه نمـمر ملي و منطقه اي روند اقامـپيمايش مستـ  12

 هاي آن مه ها و بهبود شاخصمستمر و همه جانبه براي افزايش كارائي و اثربخشي برنا
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