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  سازمان اداري و استخدامي كشورانتظارات ستاد اقامه نماز از 
تشكيل منظم و  اجرايي مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري )1

 953هاي  ترجيحا (مطابق با دستورالعمل شمارهو مستمر جلسات شوراي اقامه نماز دستگاه 
 )1393,02,13مورخ  57631و  1393,02,13مورخ 

در به توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام مديران  توجه ويژه )2
 سطوح مختلف سازماني

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  )3

 نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز مهاقا به بخشي رونق )4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت )5

در راستاي وظايف و برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  )6
 تكاليف حاكميتي و قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  )7

 مورد نياز اجراي برنامه ها و ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني) )8

 و بيني پيشنيز  و نظارت تحت و تابعه واحدهاي در نماز اقامه فضاهاي ساماندهي و مديريت )9
 دستگاه عمراني هاي طرح كليه در نماز اقامه متناسب و مناسب فضاهاي جانمايي

 علوم به نسبت) خاص و عام( دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي )10

 نماز معارف و

پيش بيني و اعمال شاخص ميزان اهتمام به نماز در نظام ارزشيابي مديران و كارمندان  )11
 دستگاه هاي اجرايي كشور به صورت خاص
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ويژه به جايگاه نماز در نظام ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور و نيز توجه  )12
 دستگاه هاشاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد  ارتقاي امتياز مربوط در

همكاري با ستاد اقامه نماز در تصويب و ابالغ دوره هاي آموزش عمومي و تخصصي  )13
 ن، كاركنان، ائمه جماعات و ...)نماز، قرآن و مهدويت ويژه مخاطبين دستگاه ها (مديرا

دستگاه هاي برتر نماز در جشنواره شهيد رجايي در سطوح  مديران و از تقدير و تجليل )14
 مختلف

توجه ويژه به ساختار مورد نياز جهت پيگيري برنامه ها و فعاليت هاي اقامه نماز در  )15
 كشور فرآيند بازنگري و اصالح ساختار و تشكيالت دولت و دستگاه هاي اجرايي
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  برنامه و بودجهسازمان انتظارات ستاد اقامه نماز از 
تشكيل منظم و  اجرايي مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري )1

 953هاي  (مطابق با دستورالعمل شمارهو مستمر جلسات شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
 )1393,02,13مورخ  57631و  1393,02,13مورخ 

در به توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام مديران  توجه ويژه )2
 سطوح مختلف سازماني

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  )3

 نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق )4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت )5

در راستاي وظايف و برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  )6
 تكاليف حاكميتي و قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  )7

 مورد نياز اجراي برنامه هاو ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني)  )8

 و بيني پيشنيز  و نظارت تحت و تابعه واحدهاي در نماز اقامه فضاهاي ساماندهي و مديريت )9
 دستگاه عمراني هاي طرح كليه در نماز اقامه متناسب و مناسب فضاهاي جانمايي

 علوم به نسبت) خاص و عام( دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي )10

 نماز معارف و

اختصاص اعتبارات برنامه هاي نمازي استان ها از منابع در اختيار استان و بودجه فرهنگي  )11
 استان)استان (كارگروه برنامه ريزي و توسعه 

 پيش بيني و توجه ويژه به امر اقامه نماز در طرح آمايش استان ها  )12
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موضوع ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز به صورت ويژه در سند برنامه هفتم توسعه  )13
 مورد توجه قرار گيرد

آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ اقامه  17ايجاد سازوكار الزم جهت تحقق كامل ماده  )14
 وزيران در موافقت نامه هاي متبادله دستگاه ها با آن سازماننماز مصوب هيات 

 پيش بيني اعتبارات اختصاصي نماز در اليحه بودجه سنواتي كشور )15

 اختصاص درصدي از بودجه فرهنگي دستگاه هاي اجرايي كشور به امر اقامه نماز )16

دستگاه ضوابط اجرايي قانون بودجه كل كشور مبني بر مكلف نمودن  5اصالح مفاد ماده  )17
 ها در تامين بودجه مورد نياز برنامه هاي مصوب نمازي دستگاه ها از منابع در اختيار
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  انتظارات ستاد اقامه نماز از وزارت فرهنك و ارشاد اسالمي
تشكيل منظم و مستمر اجرايي و  مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري ) 1

 1393,02,13مورخ  953(مطابق با دستورالعمل شماره هاي جلسات شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
 )1393,02,13مورخ  57631و 

در سطوح به توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام مديران  توجه ويژه ) 2
 مختلف سازماني

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  ) 3

 نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق ) 4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت ) 5

در راستاي وظايف و تكاليف برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  ) 6
 حاكميتي و قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  ) 7

 مورد نياز اجراي برنامه ها و ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني) ) 8

نيز  و سينمايي هاي پرديس نظارت، تحت و تابعه واحدهاي در نماز اقامه فضاهاي ساماندهي و مديريت ) 9
 دستگاه عمراني هاي طرح كليه در نماز اقامه متناسب و مناسب فضاهاي جانمايي و بيني پيش

 نماز معارف و علوم به دستگاه نسبت مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي ) 10

  نماز اقامه امر در فعال ... و ها رسانه جرايد، نويسندگان، هنرمندان، از تقدير و تجليل ) 11

 ، محققين و نيز هنرمنداني كه در زمينه نماز فعاليت داشته اند مولفين نويسندگان از حمايت ) 12

توسط سازمان فرهنگ  ها زبان ساير به فاخر نماز، قرآن و مهدويت  آثار ترجمه و نشر براي سازي زمينه ) 13
 و ارتباطات اسالمي
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تجارب ساير كشورها در زمينه اقامه نماز توسط رايزن هاي فرهنگي به طرق مختلف مكتوب،  انتقال ) 14
به شوراي مركزي اقامه نماز دستگاه و ستاد اقامه نماز كشور توسط سازمان فرهنگ چندرسانه اي و ... 
 وارتباطات اسالمي

 كمك به تجهيز كتابخانه هاي عمومي و دانشگاه ها و مدارس به كتب نماز ) 15

 هنري بديع هاي شيوه با نماز ترويج وتوسعه فرهنگ اقامه ) 16

  نماز اقامه حوزه در كاربردي و پژوهشي مطالعات از حمايت ) 17

 نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج جهت در مساجد هنري و فرهنگي هاي كانون ظرفيت از استفاده ) 18

 نماز اقامه امر در بخشي بين و فرابخشي هاي همكاري و تعامالت توسعه و ايجاد ) 19

  ... و نمايشي و هنري فرهنگي، آثار داوري و ارزيابي فرآيند در نماز شاخص بيني پيش ) 20

  مساجد هنري و فرهنگي هاي كانون كالن هاي برنامه و راهبردها ها، سياست در نماز امر به اهتمام ) 21

 نماز، وابسته به كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد تخصصي ايجاد، توسعه و تقويت كانون هاي ) 22

 كمك به توليد آثار هنري در باب نماز ) 23

 و تجليل از فيلم هاي سينمايي با رويكرد نماز و نيايشپشتيباني  ،حمايت ) 24

برگزاري جشنواره هاي فرهنگي، هنري و ... با موضوع نماز و يا اختصاص محوري با موضوعات فوق  ) 25
 دستگاه در جشنواره هاي ملي آن

استفاده بهينه از ظرفيت بنياد ملي بازي هاي رايانه اي و مركز رسانه هاي ديجيتال در ترويج و توسعه  ) 26
 فرهنگ اقامه نماز 
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  كشورانتظارات ستاد اقامه نماز از وزارت 
تشكيل منظم و  اجرايي مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري )1

 953هاي  دستورالعمل شماره(مطابق با و مستمر جلسات شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
 )1393,02,13مورخ  57631و  1393,02,13مورخ 

عاونين، به توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه )2
 در سطوح مختلف سازماني ، استانداران، فرمانداران و... مديران

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  )3

 نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق )4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت )5

در راستاي وظايف و برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  )6
 تكاليف حاكميتي و قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  )7

 مورد نياز اجراي برنامه هاو ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني)  )8

 و بيني نيز پيش نظارت و تحت و تابعه واحدهاي در نماز اقامه فضاهاي ساماندهي و مديريت )9
 دستگاه عمراني هاي طرح كليه در نماز اقامه متناسب و مناسب فضاهاي جانمايي

 علوم به خاص) نسبت و (عام دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي )10

 نماز معارف و

  كليه سطوح سازمانيفعاالن و خادمين نماز دستگاه در  از تقدير و تجليل )11

 تهيه و ابالغ مجدد دستورالعمل جامع اجرايي اقامه نماز در استان ها  )12
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صدور احكام استانداران به عنوان روساي شوراي اقامه نماز استان با دو امضاي وزير  )13
 كشور و رييس ستاد اقامه نماز كشور

 انپيگيري تشكيل منظم و مستمر جلسات شوراي اقامه نماز استان و شهرست )14

تدوين سند برنامه راهبردي اقامه نماز در استان و نيز توجه ويژه به امر اقامه نماز در طرح  )15
 آمايش استان

اختصاص اعتبارات برنامه هاي نمازي استان ها از منابع در اختيار استان و بودجه فرهنگي  )16
 استان (كارگروه برنامه ريزي و توسعه استان)

 مه نماز استان ها و شهرستان هاپيگيري و رفع موانع و مشكالت اقا )17

نظارت جدي بر جانمايي و احداث فضاهاي اقامه نماز (مسجد يا نمازخانه) در  و توجه )18
پروژه هاي عمراني مصوب استان و شهرستان (اعم از شهرهاي جديد، شهرك ها، مجتمع 
خدماتي، اداري، تجاري، رفاهي و ...) توسط شهرداري ها در مراحل تاييد نقشه و صدور مجوز 

 پايان كار

بودجه برنامه هاي نمازي در فصل فرهنگي بخشنامه بودجه هاي سنواتي پيش بيني و تامين  )19
 ابالغي به شهرداري ها

كمك به احداث، تعمير و بهسازي مساجد، از طريق اعتبارات در اختيار شهرداري ها از  )20
 محل در آمد ماليات بر ارزش افزوده

اي سازمان ها و برنامه هها، رويكردلحاظ نمودن موضوع نماز و مهدويت در محور )21
 هاهاي اجتماعي كشور و شوراهاي اجتماعي استانآسيب
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  ارتباطات و فناوري اطالعاتانتظارات ستاد اقامه نماز از وزارت 
تشكيل منظم و  اجرايي مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري )1

 953هاي  (مطابق با دستورالعمل شمارهو مستمر جلسات شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
 )1393,02,13مورخ  57631و  1393,02,13مورخ 

و  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه )2
 در سطوح مختلف سازماني كل مديران

 آنان بودن الگوظم مديران در صفوف نماز جماعت و حضور من )3

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق )4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت )5

در راستاي وظايف و برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  )6
 تكاليف حاكميتي و قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  )7

 مورد نياز اجراي برنامه هاو ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني)  )8

 و بيني پيشنيز  و نظارت تحت و تابعه واحدهاي در نماز اقامه فضاهاي ساماندهي و مديريت )9
 دستگاه عمراني هاي طرح كليه در نماز اقامه متناسب و مناسب فضاهاي جانمايي

 علوم به خاص) نسبت و (عام دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي )10

 نماز معارف و

 كليه سطوح سازمانيفعاالن و خادمين نماز دستگاه در  از تقدير و تجليل )11
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  تعاون، كار و رفاه اجتماعيانتظارات ستاد اقامه نماز از وزارت 
تشكيل منظم و  اجرايي مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري )1

 953هاي  (مطابق با دستورالعمل شمارهو مستمر جلسات شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
 )1393,02,13مورخ  57631و  1393,02,13مورخ 

و  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه )2
 در سطوح مختلف سازماني كل مديران

 آنان بودن الگوظم مديران در صفوف نماز جماعت و حضور من )3

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق )4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت )5

در راستاي وظايف و برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  )6
 تكاليف حاكميتي و قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  )7

 مورد نياز اجراي برنامه هاو ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني)  )8

 و بيني نيز پيش نظارت و تحت و تابعه واحدهاي در نماز اقامه فضاهاي ساماندهي و مديريت )9
 دستگاه عمراني هاي طرح كليه در نماز اقامه متناسب و مناسب فضاهاي جانمايي

 علوم به خاص) نسبت و (عام دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي )10

 نماز معارف و

 كليه سطوح سازمانيفعاالن و خادمين نماز دستگاه در  از تقدير و تجليل )11

تدوين، تصويب و ابالغ سند جامع راهبردي اقامه نماز در سازمان ها، شركت هاي تابعه  )12
 و كارخانجات و كارگاه هاي تحت نظارت آن دستگاه
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حمايت و پشتيباني از تشكل هاي فرهنگي و مذهبي فعال در حوزه نماز در مراكز  )13
 كارگري، شركت ها و ...

 رعايت حقوق نماز كارگران شاغل در بخش خصوصينظارت مستمر و منظم بر  )14

استفاده از ظرفيت سازمان ها و شركت هاي تابعه به ويژه شركت سرمايه گذاري تامين  )15
اجتماعي (شستا) در جهت ترويج معارف نماز، مسجدسازي در اقصي نقاط كشور به ويژه مناطق 

 محروم، فرهنگ مهدويت و انتظار و تفسير قرآن كريم
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  جهادكشاورزيانتظارات ستاد اقامه نماز از وزارت 
تشكيل منظم و مستمر اجرايي و  مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري ) 1

و  1393,02,13مورخ  953با دستورالعمل شماره هاي  (مطابقجلسات شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
 )1393,02,13مورخ  57631

در  كل مديرانو  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه ) 2
 سطوح مختلف سازماني

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  ) 3

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق ) 4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت ) 5

در راستاي وظايف و تكاليف برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  ) 6
 حاكميتي و قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  ) 7

 مورد نياز اجراي برنامه ها و ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني) ) 8

، تفرجگاه ها وپارك هاي جنگلي نظارت تحت و تابعه واحدهاي در نماز اقامه فضاهاي ساماندهي و مديريت ) 9
 دستگاه عمراني هاي طرح كليه در نماز اقامه متناسب و مناسب فضاهاي جانمايي و بيني نيز پيش و تحت پوشش

 نماز معارف و علوم به خاص) نسبت و (عام دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي )10

  فعاالن و خادمين نماز دستگاه در كليه سطوح سازماني از تقدير و تجليل )11

  اختصاص زمين رايگان به پروژه ها و طرح هاي عمراني مساجد )12
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  دادگستريانتظارات ستاد اقامه نماز از وزارت 
تشكيل منظم و  اجرايي مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري )1

 953هاي  دستورالعمل شماره (مطابق باو مستمر جلسات شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
 )1393,02,13مورخ  57631و  1393,02,13مورخ 

و  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه )2
 در سطوح مختلف سازماني كل مديران

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  )3

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق )4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت )5

در راستاي وظايف و برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  )6
 تكاليف حاكميتي و قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  )7

 مورد نياز اجراي برنامه ها و ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني) )8

 و بيني پيشنيز  و نظارت تحت و تابعه واحدهاي در نماز اقامه فضاهاي ساماندهي و مديريت )9
 دستگاه عمراني هاي طرح كليه در نماز اقامه متناسب و مناسب فضاهاي جانمايي

 علوم به خاص) نسبت و (عام دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي )10

 نماز معارف و

 فعاالن و خادمين نماز دستگاه در كليه سطوح سازماني از تقدير و تجليل )11
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جماعت و فعاليت هاي  پيگيري درج شاخص ميزان اهتمام و تقيد به حضور در نمازهاي )12
و  عفودر مالك هاي  فرهنگي و ديني در حوزه هاي نماز، مسجد، مهدويت و تفسير قرآن كريم

 بخشش محكومان قضايي

 

 
 

  
  







 
 

  www.Namaz.ir     89775001نمابر: 8889666تلفن: -387پالك  -نبش ميدان فلسطين -نشاني:تهران
 

  نفتانتظارات ستاد اقامه نماز از وزارت 
تشكيل منظم و مستمر اجرايي و  مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري )1

 57631و  1393,02,13مورخ  953دستورالعمل شماره هاي (مطابق با جلسات شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
 )1393,02,13مورخ 

در  كل مديرانو  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه )2
 سطوح مختلف سازماني

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  )3

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق )4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت )5

در راستاي وظايف و تكاليف حاكميتي برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  )6
 و قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  )7

 مورد نياز اجراي برنامه هاو ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني)  )8

 نماز معارف و علوم به خاص) نسبت و (عام دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي )9

 فعاالن و خادمين نماز دستگاه در كليه سطوح سازماني از تقدير و تجليل )10

ره گيري از ظرفيت ها، امكانات شركت ها و واحدهاي تابعه دستگاه در امر ترويج و ساماندهي و به )11
 توسعه فرهنگ اقامه نماز، مجمع خيرين مسجدساز، مهدويت و تفسير قرآن كريم

مسجد يا نمازخانه در كليه طرح بهسازي  ب و ابالغ ضوابط جانمايي احداث و تجهيز وتدوين، تصوي )12
هاي عمراني دستگاه (اعم از اداري، آموزشي، بهداشتي و درماني، خوابگاهي، شهرك هاي مسكوني، پروژه هاي 

 بزرگ صنعتي، توليدي و اكتشافي صنايع نفتي و ...) متناسب با نياز مخاطبين 

ششم توسعه مبني بر اختصاص انشعاب رايگان  قانون برنامه 95تهيه و ابالغ دستورالعمل بند الف ماده  )13
 گاز و ... به مساجد

 اه هاي عرضه سوخت شهري و بين شهري مديريت، نظارت و ساماندهي و توسعه نمازخانه هاي جايگ )14

 پيش بيني ابزارهاي تشويقي جهت تقويت اقامه نماز در بين جايگاه هاي سوخت رساني بين راهي )15
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پايان نامه هاي دانشجويي با موضوع نماز، مهدويت و تفسير قرآن كريم اعتبار بخشي به پژوهش ها و  )16
 و حمايت هاي مادي و معنوي از آثار برگزيده

 تجهيز كتابخانه هاي دانشگاه ها به كتب و آثار نمازي، مهدوي و تفسير )17

 تقويت و توسعه طرح ملي آموزش احكام نماز بيماران با مشاركت ستاد اقامه نماز كشور در مراكز )18
 بهداشتي، درماني وابسته به آن دستگاه

 توجه ويژه به امر اقامه نماز در خوابگاه هاي دانشجويي با مشاركت دستگاه ها و دانشگاه هاي عضو )19

 انجام فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي و ترويجي براي اعضاي هيات علمي، كاركنان، دانشجويان و خانواده ها ) 20

جلسات آموزشي دانشگاه ها، سمينارها، جشنواره ها، جلسات و ... با وقت نظارت بر رعايت، عدم تداخل زمان  ) 21
 فضيلت نماز متناسب با افق شرعي هر استان
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  وزارت ورزش و جوانانانتظارات ستاد اقامه نماز از 
تشكيل منظم و مستمر جلسات شوراي اقامه نماز اجرايي و  مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري ) 1

 )1393,02,13مورخ  57631و  1393,02,13مورخ  953(مطابق با دستورالعمل شماره هاي دستگاه ترجيحا 
 در سطوح مختلف سازماني كل مديرانو  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه ) 2

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  ) 3

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق ) 4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي و معرفي ظرفيت ها سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت ) 5

در راستاي وظايف و تكاليف حاكميتي و قانوني دستگاه برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  ) 6
 در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  ) 7

 مورد نياز اجراي برنامه هاو ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني)  ) 8

 نماز معارف و علوم به خاص) نسبت و (عام دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي ) 9

 فعاالن و خادمين نماز دستگاه در كليه سطوح سازماني از تقدير و تجليل )10

ساماندهي و بهره گيري از ظرفيت ها، امكانات شركت ها و واحدهاي تابعه دستگاه در امر ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، مجمع  )11
 مهدويت و تفسير قرآن كريمخيرين مسجدساز، 

، ورزشيتدوين، تصويب و ابالغ ضوابط جانمايي و احداث مسجد يا نمازخانه در كليه طرح هاي عمراني دستگاه (اعم از اداري،  )12
 خوابگاهي و ...) متناسب با نياز مخاطبين 

جلسات و ... با وقت فضيلت نماز متناسب  نظارت بر رعايت، عدم تداخل زمان مسابقات ملي و بيني المللي، سمينارها، جشنواره ها، )13
 با افق شرعي هر استان

 اهتمام به اقامه نماز در مسابقات ورزشي ملي و بين المللي )14

احداث، تعمير و بهسازي فضاهاي اقامه نماز (مسجد و نمازخانه) در ورزشگاه هاي دولتي و خصوصي متناسب با نيازهاي مخاطبين  )15
 شت آن و نظارت مستمر و موثر بر نگهدا

 آموزش و توجيه مديران و كاركنان سمن هاي فعال در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي به معارف نماز و مهدويت )16

زندگي زوج هاي جوان در سرفصل هاي آموزشي بدو ازدواج زوج استحكام پيگيري درج محتواي آموزشي متناسب با نقش نماز در  )17
 هاي جوان

  و قهرمانان ورزشي جهت الگوسازي اقامه نماز استفاده از ظرفيت نخبگان، پيش كسوتان )18
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  وزارت نيروانتظارات ستاد اقامه نماز 
تشكيل منظم و مستمر جلسات اجرايي و  مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري ) 1

مورخ  57631و  1393,02,13مورخ  953دستورالعمل شماره هاي (مطابق با شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
1393,02,13( 

در سطوح  كل مديرانو  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه ) 2
 مختلف سازماني

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  ) 3

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق ) 4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي و معرفي ظرفيت ها سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت ) 5

در راستاي وظايف و تكاليف حاكميتي و برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  ) 6
 قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  ) 7

 مورد نياز اجراي برنامه هاو ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني)  ) 8

 نماز معارف و علوم به خاص) نسبت و (عام دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي ) 9

 فعاالن و خادمين نماز دستگاه در كليه سطوح سازماني از تقدير و تجليل ) 10

ساماندهي و بهره گيري از ظرفيت ها، امكانات شركت ها و واحدهاي تابعه دستگاه در امر ترويج و توسعه فرهنگ اقامه  ) 11
 مهدويت و تفسير قرآن كريمنماز، مجمع خيرين مسجدساز، 

تدوين، تصويب و ابالغ ضوابط جانمايي و احداث مسجد يا نمازخانه در كليه طرح هاي عمراني دستگاه (اعم از اداري،  ) 12
 آموزشي، بهداشتي و درماني، خوابگاهي و ...) متناسب با نياز مخاطبين 

و ...  آب و برققانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص انشعاب رايگان  95تهيه و ابالغ دستورالعمل بند الف ماده  ) 13
 به مساجد

اعتبار بخشي به پژوهش ها و پايان نامه هاي دانشجويي با موضوع نماز، مهدويت و تفسير قرآن كريم و حمايت هاي  ) 14
 مادي و معنوي از آثار برگزيده

 ، مهدوي و تفسيربخانه هاي دانشگاه ها به كتب و آثار نمازيتجهيز كتا ) 15

 انجام فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي و ترويجي براي اعضاي هيات علمي، كاركنان، دانشجويان و خانواده ها ) 16

نظارت بر رعايت، عدم تداخل زمان جلسات آموزشي دانشگاه ها، سمينارها، جشنواره ها، جلسات و ... با وقت فضيلت  )17
  از متناسب با افق شرعي هر استاننم
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  وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي انتظارات ستاد اقامه نماز از
تشكيل منظم و مستمر جلسات شوراي اقامه اجرايي و  مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري ) 1

 )1393,02,13مورخ  57631و  1393,02,13مورخ  953(مطابق با دستورالعمل شماره هاي نماز دستگاه ترجيحا 
در سطوح مختلف  كل مديرانو  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه ) 2

 سازماني

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  ) 3

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق ) 4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي و معرفي ظرفيت ها سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت ) 5

در راستاي وظايف و تكاليف حاكميتي و قانوني برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  ) 6
 دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  ) 7

 مورد نياز اجراي برنامه هاو ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني)  ) 8

 نماز معارف و علوم به خاص) نسبت و (عام دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي ) 9

 فعاالن و خادمين نماز دستگاه در كليه سطوح سازماني از تقدير و تجليل )10

دستگاه در امر ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، ساماندهي و بهره گيري از ظرفيت ها، امكانات شركت ها و واحدهاي تابعه  )11
 مجمع خيرين مسجدساز، مهدويت و تفسير قرآن كريم

 فرهنگي،تدوين، تصويب و ابالغ ضوابط جانمايي و احداث مسجد يا نمازخانه در كليه طرح هاي عمراني دستگاه (اعم از اداري، )12
 و ...) متناسب با نياز مخاطبين ، گردشگري و ميراثيآموزشي

نظارت موثر ومستمر بر ايجاد و نگهداري فضاهاي اقامه نماز (مسجد و نمازخانه) در واحدهاي تحت پوشش و نظارت (هتل ها،  )13
 مراكز گردشگري و ...) دستگاه

 مرمت و بازسازي مساجد تاريخي و آثار ملي  )14

 ري و تورليدرها به معارف نماز و مهدويآموزش و توانمندسازي مديران هتل ها و مراكز گردشگ )15

 تجليل و تقدير از واحدهاي برتر نمازي در حوزه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي )16

 تهيه محتواهاي فرهنگي و آموزشي با موضوع نماز و مهدويت به ساير زبان ها و توزيع در هتل ها، مراكز گردشگري و ...   )17

تكاليف نمازي هر يك از دستگاه هاي عضو ستاد هماهنگي خدمات سفر با مشاركت ستاد اقامه نماز تهيه و ابالغ ماموريت ها و  )18
 آن مفاد و نظارت بر حسن اجراي

  راه هاي مواصالتي استان اقامه نماز دهي فضاهاينمايندگان استاني و شهرستاني دستگاه، در كارگروه سامان موثر مشاركت )19
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  وزارت صنعت، معدن و تجارتانتظارات ستاد اقامه نماز از 
تشكيل منظم و مستمر جلسات اجرايي و  مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري ) 1

مورخ  57631و  1393,02,13مورخ  953(مطابق با دستورالعمل شماره هاي شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
1393,02,13( 

در سطوح  كل مديرانو  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه ) 2
 مختلف سازماني

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  ) 3

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق ) 4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي و معرفي ظرفيت ها سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت ) 5

در راستاي وظايف و تكاليف حاكميتي و برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  ) 6
 قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  ) 7

 مورد نياز اجراي برنامه هاو ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني)  ) 8

 به ) نسبت(كاركنان، خانواده ها، اصناف، كارگران و ... دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي ) 9
 نماز معارف و علوم

واحدهاي تابعه و تحت نظارت (شامل؛ شركت ها، صنايع فعاالن و خادمين نماز دستگاه در كليه  از تقدير و تجليل ) 10
 وابسته، اصناف و ...)

و واحدهاي  ، هلدينگ ها، صنايع وابسته، شهرك هاي صنعتيساماندهي و بهره گيري از ظرفيت ها، امكانات شركت ها ) 11
 تابعه دستگاه در امر ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، مجمع خيرين مسجدساز، مهدويت و تفسير قرآن كريم

تدوين، تصويب و ابالغ ضوابط جانمايي و احداث مسجد يا نمازخانه در كليه طرح هاي عمراني دستگاه (اعم از اداري،  ) 12
  و ...) متناسب با نياز مخاطبينفرهنگي، شهرك هاي صنعتي، صنايع وابسته آموزشي، 

هاي توليدي، صنعتي و صنايع نظارت و پيگيري بر رعايت حقوق نماز كارگران و اقامه نماز در وقت فضيلت در واحد ) 13
 و شركت هاي خصوصي وابسته

 

 

  







 
 

١ 

 

  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارتانتظارات ستاد اقامه نماز از محورها و 
  انتظارات عمومي –بخش اول 

تشكيل منظم و مستمر جلسات اجرايي و  مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري ) 1
مورخ  57631و  1393,02,13مورخ  953(مطابق با دستورالعمل شماره هاي شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 

1393,02,13( 
در سطوح  كل مديرانو  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه ) 2

 مختلف سازماني

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  ) 3

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق ) 4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت ) 5

در راستاي وظايف و تكاليف حاكميتي و برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  ) 6
 قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  ) 7

 مورد نياز اجراي برنامه ها و ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني) ) 8

 نماز معارف و علوم به خاص) نسبت و (عام دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي ) 9

 فعاالن و خادمين نماز دستگاه در كليه سطوح سازماني از تقدير و تجليل ) 10

ساماندهي و بهره گيري از ظرفيت ها، امكانات شركت ها و واحدهاي تابعه دستگاه در امر ترويج و توسعه فرهنگ اقامه  ) 11
 مهدويت و تفسير قرآن كريمنماز، مجمع خيرين مسجدساز، 

اداري، تدوين، تصويب و ابالغ ضوابط جانمايي و احداث مسجد يا نمازخانه در كليه طرح هاي عمراني دستگاه (اعم از  ) 12
  و ...) متناسب با نياز مخاطبين ، خوابگاهيدرمانيبهداشتي و آموزشي، 

  انتظارات اختصاصي  –بخش دوم 
 و منظم در جلسات ستاد عالي اقامه نماز و كارگروه هاي كارشناسي مربوط  همكاري و تعامل موثر و حضور مستمر - 

 دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي ، قرآني و مهدويتوسعه و تقويت كانون هاي نمازي - 

ضاهاي عبادي و اقامه نماز (مسجد يا نمازخانه) در دانشگاه ها، خوابگاه ها و ... متناسب نياز ف، تعمير و بهسازي توسعه - 
 مخاطبين



 
 

٢ 

 

در فعاليت هاي علمي، آموزشي و فرهنگي دانشجويان همچون جشنواره ها،  ، مهدويت و تفسيرنمازموضوع درج  - 
 سمينارها، نشست ها، كرسي هاي آزاد انديشي و ...

انجام امور پژوهشي با موضوع نماز و آثار و بركات آن و چاپ مقاالت برتر در فصلنامه هاي پژوهشي و ظرفيت فضاهاي  - 
 ازي در اختيارمج

اعتبار بخشي به پژوهش ها و پايان نامه هاي دانشجويي با موضوع نماز، مهدويت و تفسير قرآن كريم و حمايت هاي  - 
 مادي و معنوي از آثار برگزيده

 ، مهدوي و تفسيرتجهيز كتابخانه هاي دانشگاه ها به كتب و آثار نمازي - 

 دانشجويي با مشاركت دستگاه ها و دانشگاه هاي عضوتوجه ويژه به امر اقامه نماز در خوابگاه هاي  - 

 انجام فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي و ترويجي براي اعضاي هيات علمي، كاركنان، دانشجويان و خانواده ها - 

مشاركت با نهاد مقام معظم رهبري  در دانشگاه ها در اجراي طرح ملي بررسي وضعيت اقامه نماز و سنجش دينداري  - 
 دانشجويان 

نظارت بر رعايت، عدم تداخل زمان جلسات آموزشي دانشگاه ها، سمينارها، جشنواره ها، جلسات و ... با وقت فضيلت  - 
 نماز متناسب با افق شرعي هر استان

توجه به تكاليف و وظايف حاكميتي و قانوني دستگاه نسبت به معارف نماز و مهدويت در اسناد باالدستي همچون سند  - 
 ه ها، نقشه مهندسي فرهنگي كشور، بيانيه گام دوم انقالب و ...اسالمي شدن دانشگا

  تقويت و توسعه طرح ملي آموزش احكام نماز بيماران با مشاركت ستاد اقامه نماز كشور - 
اداري، تدوين، تصويب و ابالغ ضوابط جانمايي و احداث مسجد يا نمازخانه در كليه طرح هاي عمراني دستگاه (اعم از  - 

  و ...) متناسب با نياز مخاطبين ، خوابگاهيدرمانيتي و بهداشآموزشي، 
در طرح هاي ملي آن دستگاه متناسب با موضوع آن، همانند طرح هاي حقوق نماز بيماران و همراهان  بهويژه توجه  - 

 انطباق، اعتبار بخشي و هتلينگ بيمارستان ها و مراكز درماني







 
 

١ 

 

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوريانتظارات ستاد اقامه نماز از محورها و 
  انتظارات عمومي –بخش اول 

تشكيل منظم و مستمر جلسات اجرايي و  مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري - 
مورخ  57631و  1393,02,13مورخ  953(مطابق با دستورالعمل شماره هاي شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 

1393,02,13( 
در سطوح  كل مديرانو  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه - 

 مختلف سازماني

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  - 

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق - 

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت - 

در راستاي وظايف و تكاليف حاكميتي و برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  - 
 قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  - 

 پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني) مورد نياز اجراي برنامه ها - 

 نماز معارف و علوم به خاص) نسبت و (عام دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي - 

 فعاالن و خادمين نماز دستگاه در كليه سطوح سازماني از تقدير و تجليل - 

ساماندهي و بهره گيري از ظرفيت ها، امكانات شركت ها و واحدهاي تابعه دستگاه در امر ترويج و توسعه فرهنگ اقامه  - 
 تفسير قرآن كريمنماز، مجمع خيرين مسجدساز، مهدويت و 

اداري، تدوين، تصويب و ابالغ ضوابط جانمايي و احداث مسجد يا نمازخانه در كليه طرح هاي عمراني دستگاه (اعم از  - 
  و ...) متناسب با نياز مخاطبين ، خوابگاهيدرمانيبهداشتي و آموزشي، 

  انتظارات اختصاصي  –بخش دوم 
 ر جلسات ستاد عالي اقامه نماز و كارگروه هاي كارشناسي مربوط همكاري و تعامل موثر و حضور مستمر و منظم د - 

 دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي ، قرآني و مهدويتوسعه و تقويت كانون هاي نمازي - 

ضاهاي عبادي و اقامه نماز (مسجد يا نمازخانه) در دانشگاه ها، خوابگاه ها و ... متناسب نياز ف، تعمير و بهسازي توسعه - 
 مخاطبين



 
 

٢ 

 

در فعاليت هاي علمي، آموزشي و فرهنگي دانشجويان همچون جشنواره ها،  ، مهدويت و تفسيرنمازموضوع درج  - 
 سمينارها، نشست ها، كرسي هاي آزاد انديشي و ...

انجام امور پژوهشي با موضوع نماز و آثار و بركات آن و چاپ مقاالت برتر در فصلنامه هاي پژوهشي و ظرفيت فضاهاي  - 
 ختيارمجازي در ا

اعتبار بخشي به پژوهش ها و پايان نامه هاي دانشجويي با موضوع نماز، مهدويت و تفسير قرآن كريم و حمايت هاي  - 
 مادي و معنوي از آثار برگزيده

 ، مهدوي و تفسيرتجهيز كتابخانه هاي دانشگاه ها به كتب و آثار نمازي - 

 مشاركت دستگاه ها و دانشگاه هاي عضو توجه ويژه به امر اقامه نماز در خوابگاه هاي دانشجويي با - 

 انجام فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي و ترويجي براي اعضاي هيات علمي، كاركنان، دانشجويان و خانواده ها - 

مشاركت با نهاد مقام معظم رهبري  در دانشگاه ها در اجراي طرح ملي بررسي وضعيت اقامه نماز و سنجش دينداري  - 
 دانشجويان 

رعايت، عدم تداخل زمان جلسات آموزشي دانشگاه ها، سمينارها، جشنواره ها، جلسات و ... با وقت فضيلت نظارت بر  - 
 نماز متناسب با افق شرعي هر استان

توجه به تكاليف و وظايف حاكميتي و قانوني دستگاه نسبت به معارف نماز و مهدويت در اسناد باالدستي همچون سند  - 
 ه مهندسي فرهنگي كشور، بيانيه گام دوم انقالب و ...اسالمي شدن دانشگاه ها، نقش

اداري، تدوين، تصويب و ابالغ ضوابط جانمايي و احداث مسجد يا نمازخانه در كليه طرح هاي عمراني دستگاه (اعم از  - 
  و ...) متناسب با نياز مخاطبين ، خوابگاهيدرمانيبهداشتي و آموزشي، 
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  بنياد شهيد و امور ايثارگرانانتظارات ستاد اقامه نماز از 
تشكيل منظم و مستمر جلسات اجرايي و  مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري ) 1

مورخ  57631و  1393,02,13مورخ  953(مطابق با دستورالعمل شماره هاي شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
1393,02,13( 

در سطوح  كل مديرانو  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه ) 2
 مختلف سازماني

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  ) 3

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق ) 4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي و معرفي ظرفيت ها سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت ) 5

در راستاي وظايف و تكاليف حاكميتي و برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  ) 6
 قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  ) 7

 مورد نياز اجراي برنامه هاو ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني)  ) 8

ز شهداء و شامل؛ كاركنان و خانواده ها، خانواده معزّ( دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي ) 9
 نماز معارف و علوم به ) نسبتايثارگران و ...

  فعاالن و خادمين نماز دستگاه در كليه سطوح سازماني از تقدير و تجليل ) 10
و واحدهاي تابعه دستگاه در امر ترويج و توسعه ري از ظرفيت ها، امكانات شركت ها، هلدينگ ها بهره گيساماندهي و  ) 11

 فرهنگ اقامه نماز، مجمع خيرين مسجدساز، مهدويت و تفسير قرآن كريم

داري، تدوين، تصويب و ابالغ ضوابط جانمايي و احداث مسجد يا نمازخانه در كليه طرح هاي عمراني دستگاه (اعم از ا ) 12
 آموزشي، بهداشتي و درماني، خوابگاهي و ...) متناسب با نياز مخاطبين 

اعتبار بخشي به پژوهش ها و پايان نامه هاي دانشجويي با موضوع نماز، مهدويت و تفسير قرآن كريم و حمايت هاي  ) 13
 مادي و معنوي از آثار برگزيده

 ، مهدوي و تفسيرثار نمازيبه كتب و آو مدارس شاهد تجهيز كتابخانه هاي دانشگاه ها  ) 14

 خوابگاه هاي دانشجويي مدارس شاهد، دانشگاه شاهد و توجه ويژه به امر اقامه نماز در  ) 15

 انجام فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي و ترويجي براي اعضاي هيات علمي، كاركنان، دانشجويان و خانواده ها ) 16

 توسعه برنامه پيوند مسجد، مدرسه و خانه در مدارس شاهد ) 17
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با نهاد مقام معظم رهبري  در دانشگاه ها در اجراي طرح ملي بررسي وضعيت اقامه نماز و  دانشگاه شاهد مشاركت ) 18
 سنجش دينداري دانشجويان 

نظارت بر رعايت، عدم تداخل زمان جلسات آموزشي دانشگاه ها، سمينارها، جشنواره ها، جلسات و ... با وقت فضيلت  ) 19
 استاننماز متناسب با افق شرعي هر 

توجه به تكاليف و وظايف حاكميتي و قانوني دستگاه نسبت به معارف نماز و مهدويت در اسناد باالدستي همچون سند  ) 20
 اسالمي شدن دانشگاه ها، نقشه مهندسي فرهنگي كشور، بيانيه گام دوم انقالب و ...

 شاهدهدويت و تفسير در مدارس پيش بيني و تامين سازوكارهاي مناسب جهت ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، م ) 21

ويژه كادر درمان در مراكز بهداشتي، درماني و آسايشگاه جانبازان تقويت و توسعه طرح ملي آموزش احكام نماز بيماران  ) 22
 با مشاركت ستاد اقامه نماز

ترويج معارف استفاده از ظرفيت علمي و پژوهشي مركز دانش پژوهان جوان بنياد شهيد و امور ايثارگران در توسعه و  ) 23
 نماز، مهدويت و قرآن
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  وزارت امور خارجهانتظارات ستاد اقامه نماز از 
تشكيل منظم و مستمر جلسات اجرايي و  مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري ) 1

مورخ  57631و  1393,02,13مورخ  953با دستورالعمل شماره هاي (مطابق شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
1393,02,13( 

در سطوح  كل مديرانو  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه ) 2
 مختلف سازماني

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  ) 3

 توجه به وقت فضيلت نماز در ديدارها و جلسات رسمي و دولتي  ) 4

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق ) 5

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي و معرفي ظرفيت ها سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت ) 6

در راستاي وظايف و تكاليف حاكميتي و برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  ) 7
 قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  ) 8

 مورد نياز اجراي برنامه هاو ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني)  ) 9

 نماز معارف و علوم به خاص) نسبت و (عام دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي ) 10

 (داخلي و دفاتر نمايندگي خارج از كشور) فعاالن و خادمين نماز دستگاه در كليه سطوح سازماني از تقدير و تجليل ) 11

ها، امكانات شركت ها و واحدهاي تابعه دستگاه در امر ترويج و توسعه فرهنگ اقامه ساماندهي و بهره گيري از ظرفيت  ) 12
 نماز، مجمع خيرين مسجدساز، مهدويت و تفسير قرآن كريم

اني دستگاه (اعم از اداري، تدوين، تصويب و ابالغ ضوابط جانمايي و احداث مسجد يا نمازخانه در كليه طرح هاي عمر ) 13
 نياز مخاطبين و ...) متناسب با  آموزشي

 مسلمانان در كشورهاي عات علمي و پژوهشي در خصوص بررسي وضعيت اقامه نمازانجام مطال ) 14

اعتبار بخشي به پژوهش ها و پايان نامه هاي دانشجويي با موضوع نماز، مهدويت و تفسير قرآن كريم و حمايت هاي  ) 15
 مادي و معنوي از آثار برگزيده

به كتب و  ي جمهوري اسالمي ايران در ساير كشورها و دانشكده وزارت امور خارجهتجهيز كتابخانه هاي دفاتر نمايندگ ) 16
 ، مهدوي و تفسيرآثار نمازي

اعضاي هيات كاركنان دفاتر نمايندگي جمهوري اسالمي ايران و انجام فعاليت هاي فرهنگي، تبليغي و ترويجي براي  )17
  علمي، كاركنان، دانشجويان و خانواده ها
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  وزارت راه و شهرسازيانتظارات ستاد اقامه نماز از 
تشكيل منظم و مستمر اجرايي و  مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري ) 1

 1393,02,13مورخ  953(مطابق با دستورالعمل شماره هاي جلسات شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
 )1393,02,13مورخ  57631و 

 مديرانو  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه ) 2
 در سطوح مختلف سازماني كل

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  ) 3

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق ) 4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي و معرفي ظرفيت ها سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت ) 5

در راستاي وظايف و تكاليف برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  ) 6
 حاكميتي و قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  ) 7

 مورد نياز اجراي برنامه هاو ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني)  ) 8

شامل؛ كاركنان و خانواده ها، راهبران و ( دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي ) 9
 نماز معارف و علوم به ) نسبتكاركنان رسانه هاي سفري و ...

 فعاالن و خادمين نماز دستگاه در كليه سطوح سازماني از تقدير و تجليل ) 10

امر ترويج و ساماندهي و بهره گيري از ظرفيت ها، امكانات شركت ها و واحدهاي تابعه دستگاه در  ) 11
 توسعه فرهنگ اقامه نماز، مجمع خيرين مسجدساز، مهدويت و تفسير قرآن كريم

ي تدوين، تصويب و ابالغ ضوابط جانمايي و احداث مسجد يا نمازخانه در كليه طرح هاي عمران ) 12
 و ...) متناسب با نياز مخاطبينز اداري، آموزشي، فرهنگي ادستگاه (اعم 

 ساماندهي و مديريت مساجد و نمازخانه هاي مجتمع هاي خدماتي رفاهي و راه هاي مواصالتي كشور   ) 13
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 پيگيري و نصب تابلوهاي حدترخص و مسافت شرعي در راه هاي مواصالتي كشور ) 14

 اهتمام به رعايت حقوق نماز مسافرين در سفرهاي هوايي، زميني، ريلي و دريايي ) 15

وژه هاي عمراني شهرسازي (شامل؛ شهرهاي جديد، شهرك هاي پراهتمام به اصل مسجد محوري در  ) 16
 مسكوني و مسكن ملي و مهر و...)

در  و خانه عالم زمين رايگان به پروژه هاي عمراني مسجدسازيو آماده سازي اختصاص پيش بيني،  ) 17
 طرح هاي تفصيلي شهري

هاي اداري، تجاري و  بازبيني و به روزرساني ضوابط جانمايي مساجد در پروژه هاي عمراني، مجتمع ) 18
 خدماتي

بازبيني و به روزساني تعاريف و مفاهيم فضاهاي اقامه نماز (مسجد و نمازخانه) در دستورالعمل  ) 19
 كاربري هاي شهري و تعيين سرانه آن ها در زمين مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران

نماز در استان ها و شهرستان هاي اختصاص زمين و ملك به قيمت مصوب دولتي به دفاتر ستاد اقامه  ) 20
 توسط سازمان ملي زمين و مسكن مورد نياز
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  دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلحانتظارات ستاد اقامه نماز از وزارت 
تشكيل منظم و  اجرايي مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري )1

 953هاي  (مطابق با دستورالعمل شمارهو مستمر جلسات شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
 )1393,02,13مورخ  57631و  1393,02,13مورخ 

و  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه )2
 در سطوح مختلف سازماني كل مديران

 آنان بودن الگوظم مديران در صفوف نماز جماعت و حضور من )3

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق )4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت )5

در راستاي وظايف و برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  )6
 تكاليف حاكميتي و قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  )7

 مورد نياز اجراي برنامه ها و ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني) )8

 و بيني پيشنيز  و نظارت تحت و تابعه واحدهاي در نماز اقامه فضاهاي ساماندهي و مديريت )9
 دستگاه عمراني هاي طرح كليه در نماز اقامه متناسب و مناسب فضاهاي جانمايي

كاركنان، خانواده ها، درجه ( دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي )10
 نماز معارف و علوم به ) نسبتداران، نيروهاي وظيفه و ...

 فعاالن و خادمين نماز دستگاه در كليه سطوح سازماني از تقدير و تجليل )11
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تدوين، تصويب و ابالغ ضوابط جانمايي احداث و تجهيز و بهسازي مسجد يا نمازخانه  )12
در كليه طرح هاي عمراني دستگاه (اعم از اداري، آموزشي، بهداشتي و درماني، خوابگاهي، 

 شهرك هاي مسكوني، پروژه هاي بزرگ صنعتي و ...) متناسب با نياز مخاطبين 

ام نماز بيماران با مشاركت ستاد اقامه نماز كشور تقويت و توسعه طرح ملي آموزش احك )13
 در مراكز بهداشتي، درماني وابسته به آن دستگاه
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  اطالعاتانتظارات ستاد اقامه نماز از وزارت 
تشكيل منظم و  اجرايي مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري )1

 953هاي  دستورالعمل شماره(مطابق با و مستمر جلسات شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
 )1393,02,13مورخ  57631و  1393,02,13مورخ 

و  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه )2
 در سطوح مختلف سازماني كل مديران

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  )3

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق )4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت )5

در راستاي وظايف و برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  )6
 تكاليف حاكميتي و قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  )7

 مورد نياز اجراي برنامه ها و ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني) )8

 و بيني پيشنيز  و نظارت تحت و تابعه واحدهاي در نماز اقامه فضاهاي ساماندهي و مديريت )9
 دستگاه عمراني هاي طرح كليه در نماز اقامه متناسب و مناسب فضاهاي جانمايي

 ) نسبتخانواده ها و كاركنان( دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي )10

 نماز معارف و علوم به

 فعاالن و خادمين نماز دستگاه در كليه سطوح سازماني از تقدير و تجليل )11
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تدوين، تصويب و ابالغ ضوابط جانمايي احداث و تجهيز و بهسازي مسجد يا نمازخانه  )12
در كليه طرح هاي عمراني دستگاه (اعم از اداري، آموزشي، بهداشتي و درماني، شهرك هاي 

 مسكوني، و ...) متناسب با نياز مخاطبين 

اقامه نماز كشور تقويت و توسعه طرح ملي آموزش احكام نماز بيماران با مشاركت ستاد  )13
 آن دستگاه مراكز بهداشتي، درماني وابسته بهدر 
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  امور اقتصادي و داراييانتظارات ستاد اقامه نماز از وزارت 
تشكيل منظم و  اجرايي مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري )1

 953هاي  (مطابق با دستورالعمل شمارهو مستمر جلسات شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
 )1393,02,13مورخ  57631و  1393,02,13مورخ 

و  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه )2
 در سطوح مختلف سازماني كل مديران

 آنان بودن الگوظم مديران در صفوف نماز جماعت و حضور من )3

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق )4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت )5

در راستاي وظايف و برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  )6
 تكاليف حاكميتي و قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  )7

 مورد نياز اجراي برنامه ها و ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني) )8

 و بيني پيشنيز  و نظارت تحت و تابعه واحدهاي در نماز اقامه فضاهاي ساماندهي و مديريت )9
 دستگاه عمراني هاي طرح كليه در نماز اقامه متناسب و مناسب فضاهاي جانمايي

 علوم به خاص) نسبت و (عام دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي )10

 نماز معارف و

 كليه سطوح سازمانيفعاالن و خادمين نماز دستگاه در  از تقدير و تجليل )11
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درج نام ستاد اقامه نماز، بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود (عج) و مجمع خيرين  )12
قانون  172مسجدساز كشور در ليست سازمان ها، نهادها و موسسات برخوردار از مزاياي ماده 

 ماليات هاي مستقيم

ت بخشي از اعتبارات فرهنگي بانك ها و موسسات اعتباري دولتي ظرفيت سازي و هداي )13
و خصوصي جهت ترويج معارف اقامه نماز، مهدويت و انتظار و مسجدسازي در مناطق محروم 

 در راستاي وظايف اجتماعي بانك ها و موسسات اعتباري 
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  سازمان انرژي اتميانتظارات ستاد اقامه نماز از 
تشكيل منظم و  اجرايي مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري )1

 953هاي  با دستورالعمل شماره (مطابقو مستمر جلسات شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
 )1393,02,13مورخ  57631و  1393,02,13مورخ 

و  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه )2
 در سطوح مختلف سازماني كل مديران

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  )3

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق )4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت )5

در راستاي وظايف و برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  )6
 تكاليف حاكميتي و قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  )7

 مورد نياز اجراي برنامه ها و ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني) )8

 و بيني پيشنيز  و نظارت تحت و تابعه واحدهاي در نماز اقامه فضاهاي ساماندهي و مديريت )9
 دستگاه عمراني هاي طرح كليه در نماز اقامه متناسب و مناسب فضاهاي جانمايي

اعضاي كاركنان، خانواده ها، ( دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي )10
 نماز معارف و علوم به ) نسبتو ... هيات علمي، دانشجويان

 فعاالن و خادمين نماز دستگاه در كليه سطوح سازماني از تقدير و تجليل )11



 
 

  www.Namaz.ir     89775001نمابر: 8889666تلفن: -387پالك  -فلسطيننبش ميدان  -نشاني:تهران
 

تدوين، تصويب و ابالغ ضوابط جانمايي احداث و تجهيز و بهسازي مسجد يا نمازخانه  )12
در كليه طرح هاي عمراني دستگاه (اعم از اداري، آموزشي، بهداشتي و درماني، خوابگاهي، 

 شهرك هاي مسكوني، پروژه هاي بزرگ صنعتي و ...) متناسب با نياز مخاطبين 
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  سازمان حفاظت محيط زيستانتظارات ستاد اقامه نماز از 
تشكيل منظم و  اجرايي مقام باالترين توسط نماز اقامه هاي فعاليت و ها برنامه هدايت و راهبري )1

 953هاي  (مطابق با دستورالعمل شمارهو مستمر جلسات شوراي اقامه نماز دستگاه ترجيحا 
 )1393,02,13مورخ  57631و  1393,02,13مورخ 

و  عاونينبه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در فرآيند شناسايي و صدور احكام م توجه ويژه )2
 در سطوح مختلف سازماني كل مديران

 آنان بودن الگوحضور منظم مديران در صفوف نماز جماعت و  )3

 دستگاه نظارت تحت و تابعه واحدهاي در جماعت نماز اقامه به بخشي رونق )4

 دستگاه نماز اقامه فرهنگ توسعه و ترويج براي سازي ظرفيت و شناسي ظرفيت )5

در راستاي وظايف و برنامه هاي و فعاليت هاي اقامه نماز به صورت علمي و واقع بينانه تدوين  )6
 تكاليف حاكميتي و قانوني دستگاه در زمينه اقامه نماز 

 اهتمام ويژه به اجراي مفاد برنامه هاي مصوب آن دستگاه در زمينه اقامه نماز  )7

 مورد نياز اجراي برنامه ها و ساختار پيش بيني و تامين منابع (مالي و نيروي انساني) )8

 و بيني پيشنيز  و نظارت تحت و تابعه واحدهاي در نماز اقامه فضاهاي ساماندهي و مديريت )9
 دستگاه عمراني هاي طرح كليه در نماز اقامه متناسب و مناسب فضاهاي جانمايي

اعضاي كاركنان، خانواده ها، ( دستگاه مخاطب جامعه نگرش و بينش دانش، سطح ارتقاي )10
 نماز معارف و علوم به ) نسبتو ... هيات علمي، دانشجويان

 فعاالن و خادمين نماز دستگاه در كليه سطوح سازماني از تقدير و تجليل )11
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تدوين، تصويب و ابالغ ضوابط جانمايي احداث و تجهيز و بهسازي مسجد يا نمازخانه  )12
در كليه طرح هاي عمراني دستگاه (اعم از اداري، آموزشي، بهداشتي و درماني، خوابگاهي، 

 شهرك هاي مسكوني، پروژه هاي بزرگ صنعتي و ...) متناسب با نياز مخاطبين 

 ا محيط زيستپيگيري و اجراي طرح مسجدسازگار ب )13
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