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و منويات مقام معظم رهبري به اجالس هاي سراسري نماز،  )41 -(حج  "الذين ان مكناهم في االرض اقاموا الصلوه" در راستاي تحقق آيه شريفه قرآن كريم    
ي جامعه سالمتي آيندهمدارس را مزين كنيد به نمازخواني نوجوانان؛ اين برترين تضمين براي "به ويژه اجالس هاي بيست و هفتم نماز كه فرمودند

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي،  95همچنين مفاد ماده  و"ما هم در اداي اين شكر واجب، قاصر يا مقصريم "و بيست و هشتم نماز"است
ه ترويج و و مفاد آئين نامرهنگي مصوب شورايعالي انقالب فنقشه مهندسي فرهنگي كشور  1الن اقدامات ملي ذيل راهبرد ك 5سياسي و اجتماعي كشور، بند 

در  سيماي جمهوري اسالمي ايرانسازمان صداو 1400، برنامه هاي سال مشترك كارشناسي طي فرآيندهيات محترم وزيران، توسعه فرهنگ نماز مصوب 
از سوي باالترين به همراه دستورالعمل هاي اجرايي زمينه ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز، به شرح ذيل مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و مقرر شد برنامه ها 

 مقام مسئول دستگاه، به سازمان ها، مراكز و واحدهاي تابعه ابالغ شود.

مرجع حاكميتي و   رديف راهبرد
  شاخص هاي ارزيابي براساس فرآيند اجرا  حجم كمي و گستره اجرا  عنوان برنامه  قانوني برنامه

  ياستان ستادي

تي 
ديري

م
- 

دي
مهي

ت
  

1  
پيام رهبري به 

  نماز 27اجالس 

بهره گيري از ظرفيت دستگاه در راستاي تحقق 
منويات مقام معظم رهبري به اجالس بيست و 
  هفتم نماز به منظور رونق بخشي به اقامه نماز

  اعالم اسامي و مشخصات ائمه جماعات)  نفر 31  نفر 5
  شناسايي و معرفي امكانات و ظرفيت هاي موجود

  هاي زمان بندي شده گزارشارائه 
  تشكيل شوراي اقامه نماز

وعده  144
  اقامه نماز

وعده  372
  اقامه نماز

2 

آيين  4و  3مواد  
نامه ترويج و 

توسعه فرهنگ 
اقامه نماز مصوب 
  هيات وزيران

اقامه نماز جماعت با 
شكوه در دستگاه و 

سازمان ها، مراكز  و 
واحدهاي تابعه آن به 

مديران  ويژه حضور 
ارشد سازمان در نماز 

  جماعت  سازمان

  عدم تداخل برنامه جلسات، همايش، نشست ها و ... با وقت فضيلت نماز  مورد 31  مورد 11   تعداد واحدهاي تابعه
  اختصاص زمان قانوني در وقت فضيلت جهت اقامه نماز

 بيني و تامين فضاي مناسب و متناسب جهت اقامه نماز جماعت كاركنان و پيش
  مراجعين در اماكن فاقد نمازخانه يا مسجد

  احداث، تعمير، تجهيز فضاهاي اقامه نماز در دستگاه
  حضور مستمر و منظم مديران در نمازهاي جماعت و توجه به نقش الگويي آنان

  ترغيب و تشويق كاركنان به شركت در نمازهاي جماعت 
  در نمازهاي جماعتاتخاذ ساز و كارهاي تشويقي جهت حضور حداكثري كاركنان 

  تامين ائمه جماعت واجد شرايط

تعداد  وعده هاي
  نمازهاي جماعت

2860
  مورد

8060 
  مورد

تعداد ائمه جماعات
 نفر 5  نفر 2  مورد نياز

تعداد  نمازخانه هاي
 باب 3  باب 3  احداث شده

تعداد نمازخانه هاي
 باب 15   باب 5  تعمير و تجهيز شده

3 

 2ماده  2تبصره 
آيين نامه ترويج 
و توسعه فرهنگ 

اقامه نماز مصوب 
  هيات وزيران

تشكيل مستمر و منظم جلسات شوراي اقامه 
 نماز

 57631(وفق بخشنامه شماره 
نماينده رئيس جمهور در  3/2/1393مورخ

  امر نماز)

جلسه در  6
  هر واحد

جلسه در  6
 هر واحد

  تعيين اعضاء و صدور ابالغ
  الغ جدول زمان بندي جلساتتدوين و اب

  برگزاري مستمر و منظم جلسات
  ابالغ و پيگيري مصوبات

4 

آيين  17ماده 
نامه ترويج و 

توسعه فرهنگ 
اقامه نماز مصوب 
  هيات وزيران

تأمين منابع مالي، انساني و امكانات مورد نياز 
  اجراي برنامه هاي نماز دستگاه

ميليارد  2
  ريال

10 
ميليارد 
  ريال

  بيني و برآورد هزينه برنامه هاپيش 
  پيش بيني برنامه هاي نماز در موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه

  پيگيري جذب و تخصيص منابع مورد نياز برنامه ها

5  

پيام  هاي مقام 
معظم رهبري به 
اجالس هاي نماز 
به ويژه اجالس  

  نماز 13

طرح همكاري با ستاد اقامه نماز در اجراي 
 جامع ظرفيت شناسي دستگاه ها در امر نماز

 واحد 31  واحد 11

ابالغ طرح ظرفيت شناسي به كليه سازمان ها ، مراكز و  واحدهاي تابعه  ستادي و 
  استاني

  توجيه و تبيين اعضاي شوراي اقامه نماز نسبت به محتوي و فرايند اجرايي طرح 
  جلب مشاركت و همكاري بخش ها و حوزه هاي مختلف در اجراي طرح 

  تكميل نمون برگ هاي مربوط به طرح و ارائه به موقع آن به ستاد اقامه نماز 
  
 

  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 1400برنامه هاي مصوب سال 
  ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز  در زمينه

 2391/872  :شماره 

 1399 /10/  17تاريخ :  
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