
 

ییارجا ياه  هاگتسد  زامن  هماقا  درکلمع  یبایزرا  عماج  همان  ماظن  غالبا  عوضوم ؛

روشک ییارجا  ياه  هاگتسدزامن  هماقا  ياروش  مرتحم  نیلوئسم 

اه ناتسا  زامن  هماقا  داتس  مرتحم  ناریدم 

مکیلع مالس 

( هتاکرب تماد    ) يا هنماخ  یلعدیس  ماما  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  يربهر  مظعم  ماقم  مایپ  يارجا  رد  یهلا ، نوزفا  زور  قیفوت  يوزرآ  مارتحا و  اب 
بیوصت عوضوم   ) ناریزو مرتحم  تایه  بوصم  زامن  هماقا  گنهرف  هعسوت  جیورت و  همان  نییآ  دافم  ققحت  زامن و  يرسارس  سالجا  نیمهدزیـس  هب 

ياه هاگتسد  درکلمع  یبایزرا  عماج  همان  ماظن  هلیسونیدب  نآ ،) يدعب  تاحالصا  خروم 30/01/1376 و  ت 17323 ه ـ هرامش 51867 /  همان 
.دوش یم  غالبا  ارجا  عالطا و  تهج  زامن  هماقا  گنهرف  هعسوتو  جیورت  هنیمز  رد  روشک  ییارجا 

یم رابتعا  دقاف  اه ، هاگتسد  درکلمع  یبایزرا  یلبق  ياه  همانشخب  همان و  هویش  و  دوب ، دهاوخ  لمع  كالم  همان  ماظن  نیا  دعب  نم  تسا ، رکذ  نایاش 
.دینک لاسرا  یبایزرا  تراظن و  يزیر و  همانرب  مرتحم  نواعم  يارب  ار  درکلمع  جیاتن  طبترم و  تامادقا  شرازگ  تسا  مزال.دشاب 

   
؛ تشونور

راضحتسا تهج  زامن  هماقا  داتس  يانما  تایه  مرتحم  ياضعا 
راضحتسا تهج  زامن  هماقا  رما  رد  روهمج  سیئر  مرتحم  هدنیامن  ییاضر  ياقآ  بانج 

عالطا تهج  زامن  هماقا  داتس  نینواعم  ياروش  مرتحم  ياضعا 
قباوس رد  جرد  عالطا و  تهج  رتفد 

یناهرز  دمحا  دیس 
داتس ماقم  مئاق 

   ١۴٠١/٨/٢٠ 

   ٢/٠١/١٣۵٠٠٨ 

درادن     
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  عملكرد نظام نامه جامع ارزيابي 
  دستگاه هاي اجرايي كشور 

  در زمينه ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ستاد اقامه نماز كشور 

  معاونت برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي 

  1401آبان ماه 
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دستگاه ها تشكيل شود و بر اثر آن، برنامه زمانبندي شده همه كار الزم امروز آن است كه هيات هايي براي تعيين دقيق ماموريت هاي اين  "
نظارت مستمر  هيات كارآمد ديگري مامور پيگيري و و واقع بينانه فراهم گردد. شيوه اي علمي و خدماتي كه وظيفه ي آنان است با فعاليت ها و

  .خدمات گردد بر پيشرفت اين فعاليت ها و

سهم هر دستگاه را از تشويق و تقدير و يا  اي،برنامه زمانبندي شده را بدهند و جمع داوري عالي رتبه هاي مزبور گزارش پيشرفت آنهيأت...
  خداي نخواسته از توبيخ و سرزنش به او بپردازد و بر اساس پيشرفت ها يا توقف ها و موانع راه، برنامه جامع را تصحيح يا تكميل كند

 "1388 شهريور	–	نماز سراسري اجالس به رهبري معظم مقام پيام از قسمتي "																																																																																										  

  

  مقدمه

ه العالي به اجالس هاي مدظل رهبري معظم مقام راهگشاي و ارزشمند	هاي پيام و رهنمودها يسايه در و تعالي و تبارك خداي	با استعانت از
سراسري نماز و حمايت و پشتيباني دولت و كارگزارن نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران، حركت و تالش مستمر و موثر براي ترويج و 

ليف و وظايف تكا ذاتي، مأموريت با متناسب اجرايي هايدستگاه از يك هر و شودمي ترگسترده روز به روز جامعه در نماز اقامه فرهنگ	تعميق 
 است بديهي. نمايند مي وظيفه ايفاي مبارك حركت اين در اختيار در امكانات و منابع ها، ظرفيت	حاكميتي و قانوني خود و با بهره گيري از 

ليف تكا و وظايف و) مدت بلند و مدت ميان مدت، كوتاه اهداف( رهبري معظم مقام سوي از شده ترسيم اهداف به دستيبابي و كوشش و تالش
چارچوب « تعيين شده، با عنايت به تأثيرگذاري متغيرهاي مختلف، شرايط پيچيده فرهنگي و محدوديت منابع مادي و انساني، مستلزم حركت در 

  .است» نظام مندبه صورت و 

گيري ق و تجربيات گذشته و بهرهباشد با مطالعه، آسيب شناسي، و بررسي سوابدار نقش راهبري در اين زمينه ميي نماز كشور كه عهدهستاد اقامه
هاي اجرايي كشور را به سمت حركت در كند، دستگاههاي متداول در حوزه مديريت ارزيابي عملكرد، كوشش مياز مباحث علمي و تكنيك

شاءاهللا جامعه ان نظام مند در همه حوزه ها و بخش ها به ويژه حوزه ارزيابي عملكرد راهبري، تشويق و ترغيب نمايد تا به صورت چارچوب و
  مند گردد.ي حاصل از كوشش و تالش مديران و مجريان دلسوز در اين امر، بهرهاسالمي، از ميوه و ثمره

  امر نماز در			هاي اجرايي لزامات حاكميتي و قانوني ارزيابي عملكرد دستگاها - 1ماده 

  سيزدهمين اجالس سراسري نمازپيام مقام معظم رهبري به  .1

(موضوع تصويب نامه شماره  20به ويژه مفاد ماده  ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز مصوب هيات محترم وزيرانآيين نامه  .2
  و اصالحات بعدي آن 30/01/1376هـ مورخ  17323ت /51867

 ي)شوراي عالي انقالب فرهنگ 04/05/1384مورخ  566(مصوبه شماره  طرح جامع اقامه نماز مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي .3

مورخ  4327 /4225قانون مديريت خدمات كشور مصوب شماره  82و  81آئين نامه اجرايي مواد  " 3"مفاد بند الف ماده  .4
 هيئت محترم وزيران  14/1/1389

 
  اهداف ارزيابي عملكرد اقامه نماز دستگاه هاي اجرايي كشور - 2ماده 

 )41في االَرضِ اَقاموا الصلوةَ و ... (سوره حج آيه كَّنّاهم م ان اَلَّذينَ 		تالش در جهت تحقق آيه شريفه .1

فرهنگ اقامه نماز مصوب تالش در جهت تحقق منويات مقام معظم رهبري به اجالس هاي سراسري، آيين نامه ترويج و توسعه  .2
 وزيران و ساير اسناد باالدستي نماز هيات
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 ماز و تالش در جهت نهادينه كردن فرهنگ اقامه نماز درايجاد حساسيت الزم در بين مسئوالن كشور نسبت به امر اقامه ن .3
 سياست ها، ماموريت ها و برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي

 توسعه فرهنگ اقامه نماز ظرفيت شناسي، ظرفيت سازي و به كارگيري آن در جهت ترويج و .4

اطبين خاص و عام برنامه ها و فعاليت هاي تمكن يافتگان و كارگزاران اقامه نماز و مخ رفتار تحقق اهداف رفتاري و تغيير در .5
 اقامه نماز

 ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره به دستگاه هاي اجرايي در فرآيند برنامه ها و سنجش ميزان كارايي و اثربخشي آن ها .6

 پيگيري و بررسي ميزان تحقق برنامه ها و فعاليت هاي مصوب سنواتي دستگاه ها در امر نماز .7

قامه نماز جماعت با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در ادارات و مراكز آموزشي و فرهنگي و دستگاه ها و نهاد كسب اطمينان از ا .8
 هاي اجرايي

 هيل از الگوهاي برتر نماز در جامعايجاد فضاي الزم براي انتقال و تبادل تجارب موفق در امر اقامه نماز و معرفي و تجل .9

الح صخت نقاط قوت و ضعف و زمينه هاي افرهنگ اقامه نماز به خود ارزيابي، شنا كارگزاران ترويج و توسعه ترغيب تشويق و .10
 ها روش بهبود و هابرنامه 

  عملكرد ارزيابي نظام بر حاكم اصول و ها ارزش - 3ماده 

  ارزيابيجامعيت  .1

  كپارچه به مقوله ارزيابييپيوسته و  اعمال نگرش منسجم، .2

  اه از مقايسه دستگاه پرهيز .3

  گسترش همكاري هاتوسعه و  .4

  گيري، نوآوري و بهبود مستمر فرايندها و برنامه هاياد .5

  شفافيت در انجام ارزيابي .6

 مشاركت دادن كليه ذي نفعان در فرايند اجراي برنامه ها .7

  مدل ارزيابي عملكرد اقامه نماز دستگاه هاي اجرايي كشور - 4ماده 

قام معظم رهبري مبني بر انتخاب روش علمي و واقع بينانه، مدل ارزيابي عملكرد ستاد اقامه نماز مبتني بر م رهنمود به عنايت با 			
 نماز	اقامهمدل تعالي سازماني است كه بومي شده آن تحت عنوان نظام جامع برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي توسعه و ترويج فرهنگ 

ب هيات امناي ستاد و همچنين سازمان اداري و استخدامي كشور رسيده و از سوي در دستگاه هاي اجرايي كشور به تائيد و تصوي
  سازمان به عنوان يكي از مراجع باالدستي ابالغ شده استآن ستاد اقامه نماز و 

  زمان بندي فرآيند ارزيابي عملكرد اقامه نماز دستگاه هاي اجرايي - 5ماده 

  شود مي انجام مالي سال پايان در و كشور استخدامي و اداري سازمان ابالغي بندي زمان راساسب -
  شد خواهد ابالغ سال هر ستاد ارزيابي و نظارت ريزي، برنامه معاون سوي از ها، دستگاه عملكرد ارزيابي فرايند اجرايي تقويم -
 مي نماز اقامه ستاد ،استاني و اي منطقه ملي، تصميمات براساس قهري، و غيرمترقبه طبيعي، حوادث بروز و خاص شرايط در -

 نمايد اقدام ارزيابي زمان توسعه به نسبت كشور استخدامي و اداري سازمان با هماهنگي از پس تواند
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  موضوعات ارزيابي - 6ماده 

 از يك هر حاكميتي و قانوني تكاليف و وظايف راستاي در كه اجرايي هاي دستگاه از يك هر سنواتي مصوب هاي برنامه تحقق ميزان
تحول اقامه نماز  ته از اسناد باالدستي نماز (شامل؛ پيام هاي مقام معظم رهبري به اجالس هاي سراسري نماز، سندبرگرف ها دستگاه
، توسعه اقتصادي	هاي برنامهبخش فرهنگي آيين نامه ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز مصوب هيات وزيران و مفاد  ساله و 20در افق 

  و تفاهم نامه ها...) در سطح ملي و استاني شامل؛ مهندسي فرهنگي، نقشه اجتماعي و فرهنگي كشور

با شركت مديران به ويژه  ... برگزاري نمازهاي جماعت به امامت فرد روحاني در اماكن اداري، آموزشي، پژوهشي، خدماتي و -
  دستگاه نظارت	و مديريت تحت	مديران ارشد و

فضاهاي اقامه نماز در دستگاه هاي اجرايي متناسب با تعداد كاركنان و يت مبر آراستگي و بهداشت و كيفيت و كنظارت  -
  سازي فضاهاي اقامه نماز دستگاه) مخاطبين (استاندارد

انتخاب يكي از مديران خوشنام و صاحب اختيار به عنوان دبير شوراي اقامه نماز دستگاه و برگزاري منظم و مستمر جلسات  -
  ي تابعه دستگاهشوراي اقامه نماز در كليه واحدها

 در امر اقامه نمازو بومي سازي برنامه ها ظرفيت شناسي و ظرفيت سازي  -

 و آسيب شناسي وضع موجود ارزيابي عملكرد شوراي اقامه نماز به ويژه مسئول و دبير شوراي اقامه نماز -

 آموزش و توانمندسازي كاركنان و مخاطبين دستگاه نسبت به آثار، بركات و معارف نماز -

 م پژوهش هاي كاربردي با موضوع نماز (در صورت اقتضاي ماموريت دستگاه)انجا -

توزيع كتاب و نرم افزار و برگزاري جشنواره و مسابقات با موضوع نماز و آثار و  اجراي برنامه هاي فرهنگي، تبليغي و ترويجي و -
آيين نامه  5لسات رسمي به استناد ماده بركات آن در زندگي فردي و اجتماعي و قدرداني از چهره هاي برتر نمازگزار در ج

  ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز مصوب هيات محترم وزيران

 و	سامانه جامع ارزيابي ستاد اقامه نماز (سامانه سجاده)در زمينه اقامه نماز بستر ارائه گزارش و مستندات عملكردي دستگاه ها 	توجه؛
  باشد مي ميداني مشاهدات

  ارزيابي ستاد اقامه نمازمخاطبين  - 7ماده 

هاي دولتي، نهادهاي عمومي و انقالب  مؤسسات و شركتسازمان ها، ها، ها، دستگاهقواي سه گانه، نيروهاي مسلح و كليه وزارتخانه
  ، بهداشتي، درماني، توليدي، صنعتي و ...ها، مراكز آموزشي و پژوهشي انكها، ب اسالمي، شهرداري
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  داوري و تشكيالت و شرح وظايف هيات هاي چهارگانه برنامه ريزي، نظارت و پيگيري، ارزيابيساختار،  - 8ماده 

  ريزي برنامه هيات، تشكيالت و شرح وظايف ساختار –الف

گستره   رديف
زمان بندي   اعضاي هيات  اجرا

مسئول ابالغ   دبير هيات  جلسات
  وظايف كالن  مصوبات

  در مركز  1

  رئيس يا قائم مقام ستاد
  نماينده رئيس جمهور در امر نماز

  معاونان ستاد
 دو نفر از اعضاي هيات امناي ستاد

  مدير برنامه ريزي (دبير جلسه)
  مدير نظارت و پيگيري

  مدير ارزيابي
دو نفر از اساتيد و مدرسين برجسته

  معارف اسالمي حوزه و دانشگاه
دو نفر از دبيران دستگاه هاي

 معرفي اجرايي مركز به انتخاب و
معاون برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي

  ستاد

فصل پاييز سال 
قبل (فصل بودجه
ريزي دستگاه ها)

معاونت برنامه 
ريزي، نظارت و 

  ارزيابي
  قائم مقام ستاد

كار الزم جهت ظرفيت  و ايجاد ساز -
شناسي و ظرفيت سازي در دستگاه ها و 

 بهره گيري از آن در امر اقامه نماز

هاي ميان مدت  تطبيق و تكميل برنامه -
اقامه نماز دستگاه ها براساس سند چشم

لغايت  1401انداز نماز كشور در افق 
1420 

بررسي، تصويب و ابالغ برنامه هاي  -
سنواتي دستگاه ها براساس وظايف و 
تكاليف حاكميتي و قانوني دستگاه و 

 مطابق با مفاد اسناد راهبردي اقامه نماز
  دستگاه

 در استان  2

  اقامه نماز استانمدير ستاد 
كارشناس برنامه ريزي، نظارت و

  ارزيابي استان
  نماينده استاندار

نماينده سازمان مديريت و برنامه
  ريزي استان

فصل زمستان 
  سال قبل

كارشناس 
برنامه ريزي، 

نظارت و 
ارزيابي ستاد 

  استان

مدير ستاد اقامه
  نماز استان

تطبيق و تكميل برنامه هاي ميان مدت  -
ز ادارات كل استان براساس سنداقامه نما

 1401چشم انداز نماز كشور در افق 
 و سند تحول نماز استان 1420لغايت 

بررسي، تصويب و ابالغ برنامه هاي  -
سنواتي دستگاه ها براساس وظايف و 
تكاليف حاكميتي و قانوني دستگاه و 

 مطابق با مفاد اسناد راهبردي اقامه نماز
 دستگاه

برنامه هاي  اجراي طرح بومي سازي -
مصوب ابالغي سنواتي دستگاه ها در 

  استان ها
  ؛مالحظات

بوده و  و ارزيابي ستاد (حوزه مديريت برنامه ريزي) عهده دار دبيرخانه هيات برنامه ريزي در مركز معاونت برنامه ريزي، نظارت - 1
  .و ... اقدام مي نمايدنسبت به تهيه پيش نويس دستور جلسات، هماهنگي برگزاري جلسات، پيگيري مصوبات 

ستاد اقامه نماز استان عهده دار دبيرخانه هيات برنامه ريزي استان بوده و نسبت به تهيه پيش نويس دستور جلسات، هماهنگي  - 2
  .برگزاري جلسات، پيگيري مصوبات و ... اقدام مي نمايد

  .رئيس جلسه بالمانع استدعوت از كارشناسان و متخصصين متناسب با موضوع جلسه، با صالحديد  - 3



6 
 

  پيگيري و نظارت هيات 	وظايف شرح و تشكيالت ساختار، –ب

گستره  رديف
زمان بندي   اعضاي هيات  اجرا

  دبير هيات  بازديدها
مسئول ابالغ 

گزارش بازخورد 
  هيات

  وظايف كالن

  در مركز  1

  رئيس يا قائم مقام ستاد اقامه نماز
  جمهور در امر نماز نماينده رئيس

  برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي ستاد معاون
  )جلسه دبيرمدير نظارت و پيگيري (

  		ريزي برنامه مدير
  مركز ستاد ارزيابي هيات اعضاي از نفر سه
  از دبيران دستگاه هاي اجرايي مركز نفر دو

به صورت مستمر
و منظم و در 
  طول سال

معاون برنامه 
ريزي، نظارت و 
  ارزيابي ستاد

 معاون برنامه ريزي،
نظارت و ارزيابي 

  ستاد

الغ دستورالعمل اجرايي بتهيه، تصويب و ا - 
ند ساماندهي، آموزش و بهره گيري از يفرا

نيروهاي افتخاري مردمي جهت توسعه نظارت 
ها در واحدهاي تابعه و تحت نظارت دستگاه 

  ها
نظارت بر ميزان تحقق برنامه هاي مصوب  - 

دستگاه هاي اجرايي ذيل راهبردهاي سه گانه 
 (نظارت رسمي) مصوب ستاد اقامه نماز

نظارت بر وضعيت برگزاري نمازهاي جماعت  - 
دستگاه، نگهداشت فضاهاي اقامه نماز (مسجد 

ن يا نمازخانه) و ميزان حضور مديران و كاركنا
 (نظارت در صفوف نمازهاي جماعت

 غيررسمي)

تهيه و ارائه گزارش تحليلي از وضعيت عملكرد - 
اجرايي به هيات اقامه نماز دستگاه هاي 

  ارزيابي ستاد اقامه نماز مركز

 در استان  2

  مدير ستاد اقامه نماز استان
  نماينده تام االختيار استاندار

مام انماينده تام االختيار نماينده ولي فقيه و
  جمعه مركز استان

نفر) 2نمايندگان منتخب ادارات كل استان (
كارشناس برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي

  اقامه نماز استان ستاد

به صورت مستمر
و منظم و در 
  طول سال

مدير ستاد اقامه 
  نماز استان

مدير ستاد اقامه 
  استان

نظارت بر ميزان تحقق برنامه هاي مصوب  - 
دستگاه هاي اجرايي ذيل راهبردهاي سه گانه 

 (نظارت رسمي) مصوب ستاد اقامه نماز

نظارت بر وضعيت برگزاري نمازهاي جماعت  - 
نگهداشت فضاهاي اقامه نماز (مسجد دستگاه، 

ن يا نمازخانه) و ميزان حضور مديران و كاركنا
(نظارت غير  در صفوف نمازهاي جماعت

 رسمي)

تهيه و ارائه گزارش تحليلي از وضعيت عملكرد - 
ات اقامه نماز دستگاه هاي اجرايي به هي

  نارزيابي ستاد اقامه نماز استا

در   3
شهرستان

  نماز شهرستاندبير ستاد اقامه 
  نماينده تام االختيار فرماندار

نماينده تام االختيار امام جمعه مركز 
  شهرستان

  نماينده منتخب ادارات شهرستان

به صورت مستمر
و منظم و در 
  طول سال 

دبير ستاد اقامه 
  نماز شهرستان

دبير ستاد اقامه نماز
  شهرستان

نظارت بر ميزان تحقق برنامه هاي مصوب  - 
اجرايي ذيل راهبردهاي سه گانه دستگاه هاي 

 (نظارت رسمي) مصوب ستاد اقامه نماز

نظارت بر وضعيت برگزاري نمازهاي جماعت  - 
دستگاه، نگهداشت فضاهاي اقامه نماز (مسجد 

ن يا نمازخانه) و ميزان حضور مديران و كاركنا
(نظارت  در صفوف نمازهاي جماعت

 غيررسمي)

عملكردتهيه و ارائه گزارش تحليلي از وضعيت  - 
اقامه نماز دستگاه هاي اجرايي به هيات 

  ارزيابي ستاد اقامه نماز شهرستان
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  ؛مالحظات

نمايندگان منتخب دستگاه ها، از بين دبيران موفق دستگاه هاي اجرايي از جانب ستاد اقامه نماز معرفي و پس از راي گيري و انتخاب ساير  -1
  دگيري ستاد، تعيين و معرفي مي شونمشاركت با هيات نظارت و پيدبيران دستگاه ها به صورت دوره اي جهت 

 دبيرخانه هيات نظارت و پيگيري ستاد مركز در معاونت برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي ستاد (حوزه مديريت نظارت و پيگيري) و در استان ها - 2
ا) تشكيل و تهيه پيش نويس هر يك از موارد مشخص شده در شرح در ستاد اقامه نماز استان (واحد برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي دستگاه ه

  وظايف هيات و همچنين پيگيري مصوبات را عهده دار مي باشد

جمع بندي گزارشات هيات در پايان هر فصل، توسط مدير ستاد اقامه نماز استان در شوراي اقامه نماز استان قرائت و نسبت به رفع موانع و  -3
  يم گيري مي شودمشكالت احتمالي تصم

  نماز اقامه ستاد ارزيابي هيات 	وظايف شرح و تشكيالت ساختار، –ج

گستره   رديف
زمان بندي   اعضاي هيات  اجرا

  دبير هيات  ارزيابي
مسئول ابالغ 

گزارش بازخورد 
  هيات

  وظايف كالن

  در مركز  1

  نماينده رئيس جمهور در امر اقامه نماز
  رئيس هيات ارزيابي ستاد اقامه نماز

معاونان برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي و
  فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز
  نماينده سازمان اداري و استخدامي كشور

بيمديران برنامه ريزي، نظارت و پيگيري و ارزيا
  ستاد اقامه نماز

دو نفر از دبيران منتخب شوراي اقامه نماز
  دستگاه هاي اجرايي در مركز

 و شاخص هاي شخصيت زا نفر 		حداقل سه
 اساتيد(كشور اجرايي و فرهنگي	فرهيخته
  )وركش اجرايي مديران و دانشگاه

فصل بهار هر 
سال، متناسب با 
زمان بندي ابالغي
از سوي سازمان 

اداري و 
 استخدامي كشور

معاون برنامه ريزي،
نظارت و ارزيابي 

  ستاد

ابالغ گزارش بازخورد
اوليه به دستگاه ها؛ 

برنامه ريزي، معاون 
نظارت و ارزيابي ستاد

رزيابي عملكرد اقامه تماز دستگاه هاي اجراييا -
براساس الگوي معرفي شده از سوي ستاد اقامه نماز
هو ثبت امتيازات در سامانه ارزيابي عملكرد دستگا

  ها 
ش تحليلي از ميزان مشاركتتهيه و ارائه گزار -

همچنينها در فرايند ارزيابي ستاد و  دستگاه
وضعيت عملكرد دستگاه ها و امتيازات مكتسبه آن
ها به همراه نقاط قوت، ضعف و ارائه راهكارهاي
پيشنهادي جهت اصالح برنامه ها و بهبود روش ها

  به هيات عالي داوري ستاد

ارسال گزارش نهايي 
هيات ارزيابي به 

هيات عالي داوري 
ستاد؛ رئيس هيات 
ارزيابي ستاد اقامه 

  نماز

 در استان  2

 مدير ستاد اقامه نماز استان
  نماينده تام االختيار استاندار

ام نماينده تام االختيار نماينده ولي فقيه و ام
  جمعه مركز استان

ديريت و م سازمان	نماينده تام االختيار رئيس
  برنامه ريزي استان

كارشناس برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي ستاد
  اقامه نماز استان

ه نفر از دبيران منتخب شوراي اقامه نماز س
  ادارات كل استان

ام دفتر نهاد نمايندگي مق نماينده تام االختيار
 صرفا( استان هاي دانشگاه	در معظم رهبري

  ها) دانشگاه عملكرد ارزيابي جهت

فصل بهار هر سال
و متناسب با زمان
بندي ابالغي از 
سوي سازمان 

مديريت و برنامه 
  ريزي استان

مدير ستاد اقامه 
  نماز استان

مدير ستاد اقامه نماز
  استان

ماز دستگاه هاي اجرايي مه نارزيابي عملكرد اقا -
اقامه  براساس الگوي معرفي شده از سوي ستاد

د نماز و ثبت امتيازات در سامانه ارزيابي عملكر
  دستگاه ها 

كت تحليلي از ميزان مشار تهيه و ارائه گزارش -
همچنين  ،فرايند ارزيابي ستادها در  دستگاه

وضعيت عملكرد دستگاه ها و امتيازات مكتسبه 
آن ها به همراه نقاط قوت، ضعف و ارائه راه 

كارهاي پيشنهادي جهت اصالح برنامه ها و بهبود
 استاندار و امام جمعه مركز استان وروش ها به 

  قرائت آن در شوراي اقامه نماز استان
ات ارزيابي ستاد استان و يهتهيه بيانيه پاياني  -

  قرائت در اجالس استاني نماز
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در   3
 شهرستان

  دبير ستاد اقامه نماز شهرستان
  نماينده تام االختيار فرماندار

  نماينده تام االختيار امام جمعه شهرستان
  دو نفر از دبيران منتخب ادارات شهرستان

فصل بهار هر سال
و متناسب با زمان
بندي ابالغي از 

سازمان سوي 
مديريت و برنامه 

  ريزي استان

دبير ستاد اقامه 
  نماز شهرستان

دبير ستاد اقامه نماز 
  شهرستان

دستگاه هاي اجرايي مازنارزيابي عملكرد اقامه  -
براساس الگوي معرفي شده از سوي ستاد اقامه نماز
هو ثبت امتيازات در سامانه ارزيابي عملكرد دستگا

  ها 
تحليلي از ميزان مشاركتتهيه و ارائه گزارش  -

ستاد و همچنين ها در فرايند ارزيابي دستگاه
وضعيت عملكرد دستگاه ها و امتيازات مكتسبه آن
ها به همراه نقاط قوت، ضعف و ارائه راهكارهاي

جهت اصالح برنامه ها و بهبود روش ها پيشنهادي
ان وفرماندار و امام جمعه و ستاد اقامه نماز است به

  در شوراي اقامه نماز شهرستانقرائت آن 
هيه بيانيه پاياني هيات ارزيابي ستاد شهرستانت -

صورت (در نماز در اجالس شهرستاني و قرائت
  برگزاري)

  

  ؛مالحظات

علوم، وزارتين حوزه ستادي  رسي و ارزيابي عملكرددر زمان بر نماينده تام االختيار نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها صرفاً .1
يابي شركت نموده و حق در جلسات هيات ارز ها و مراكز آموزش عالي دانشگاه تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و

 .راي دارند
معرفي و حكم ايشان توسط رئيس ستاد اقامه نماز كشور براي مدت دو سال  ءبه پيشنهاد هيات امنا، رئيس هيات ارزيابي ستاد اقامه نماز .2

 .شود مي	صادر 
 .مدير ستاد اقامه نماز استان و دبير ستاد اقامه نماز شهرستان، رياست هيات ارزيابي استان و شهرستان را عهده دار مي باشد .3
 تركيب هيات ارزيابي و داوري استان و شهرستان يكسان مي باشد. .4

 .شود مي صادر سال يك مدت براي و احكام اعضاي هيات ارزيابي در مركز توسط رئيس هيات ارزيابي مركز .5
 .حكم رئيس هيات ارزيابي استان توسط رئيس هيات ارزيابي مركز صادر مي شود .6
 .احكام اعضاي هيات ارزيابي استان توسط رئيس هيات ارزيابي استان براي مدت يك سال صادر مي شود .7
 .شود مي صادريك سال  مدت براي و) استان ارزيابي هيات رئيس(استان نماز اقامه ستاد مدير	حكم رئيس هيات ارزيابي شهرستان توسط .8
 .نمايندگان استاندار، امام جمعه و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، به صورت مكتوب به ستاد اقامه نماز معرفي مي شوند .9

از محل اعتبارات معاونت مربوط  حق الزحمه اعضاي هيات ارزيابي ستاد مركز، براساس گزارش معاونت برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي ستاد و .10
 .به طور شايسته محاسبه و پرداخت خواهد شد

حق الزحمه اعضاي هيات ارزيابي ستاد استان و شهرستان، براساس گزارش مدير ستاد اقامه نماز استان و پس از تائيد معاونت برنامه ريزي،  .11
 .يسته محاسبه و پرداخت خواهد شدنظارت و ارزيابي ستاد و از محل اعتبارات معاونت مربوط به طور شا

 .معاونت برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي ستاد دبيرخانه اجرايي هيات ارزيابي ستاد اقامه نماز مركز مي باشد .12
 .ستاد اقامه نماز استان و شهرستان به ترتيب دبيرخانه اجرايي هيات ارزيابي ستاد اقامه نماز در استان و شهرستان مي باشند .13
 دزي فرايند ارزيابي و داوري عملكرسا، صورتجلسات، پيگيري ها، و مستندجيه كاربران، كليه امور اداري، مكاتبات، دعوتنامه هاآموزش و تو .14

  خانه هيات ارزيابي ستاد اقامه نماز مي باشدهاي اجرايي به عهده دبير دستگاه



9 
 

  نماز اقامه ستاد داوري عالي هيات 	وظايف شرح و تشكيالت ساختار، –ج

گستره  رديف
زمان بندي  اعضاي هيات  اجرا

مسئول ابالغ   دبير هيات  جلسات
  وظايف كالن  مصوبات

  در مركز  1

  رئيس يا قائم مقام ستاد اقامه نماز
  نماينده رئيس جمهور در امر اقامه نماز

  رئيس هيات ارزيابي ستاد اقامه نماز
  دو نفر از اعضاي هيات امناي ستاد

معاون برنامه ريزي نظارت و ارزيابي (دبير 
  جلسه)

  معاون فرهنگ آموزش و پژوهش
  معاون اداري، مالي و پشتيباني

فصل تابستان و 
پس از اتمام 

فرايند ارزيابي 
  ستاد اقامه نماز

رئيس هيات 
ارزيابي ستاد اقامه

  نماز

رئيس يا قائم مقام 
  ستاد اقامه نماز

ابي ررسي و تائيد گزارش هيات ارزيب - 
 ستاد

 هيه بيانيه هيات عالي داوري ستادت - 

قرائت بيانيه هيات عالي ستاد در اجالس  - 
 سراسري نماز

ارائه گزارش عملكرد اقامه نماز دستگاه  - 
ها به مراجع ذي صالح شامل؛ دفتر مقام 

ري، رياست جمهوري، سازمان معظم رهب
  اداري و استخدامي كشور

 ؛مالحظات

 .اقامه نماز كشور براي مدت يك سال صادر مي شود عالي داوري توسط رئيس ستاداحكام هر يك از اعضاي هيات  .1
 .سياست ها و رويكردهاي ارزيابي عملكرد دستگاه ها توسط هيات امناي ستاد تصويب و ابالغ مي شود .2

  فرايند ارزيابي عملكرد اقامه نماز دستگاه هاي اجرايي كشور - 9ماده 
  ارش و مستندات عملكرد توسط دستگاهارائه گز خوداظهاري؛ - مرحله اول
  ملكردي توسط هيات ارزيابي دستگاهارزيابي گزارش و مستندات ع خودارزيابي؛ - مرحله دوم

  ها دستگاه عملكرد ارزيابي –مرحله سوم 
 در شهرستان و استان مركز، در ستاد ارزيابي هاي هيات توسط دستگاه عملكرد گزارش ارزيابي نماز؛ اقامه ستاد ارزيابي هيات ارزيابي - الف

  اد)ست ارزيابي جامع سامانه( سجاده سامانه
ارزيابي و تحليل ستاد اقامه نماز استان از روند اجراي برنامه ها و فعاليت هاي مصوب دستگاه براساس ارزيابي ستاد اقامه نماز استان؛  -ب 

  دوره اجراي برنامه هافي) در طول مشاهدات ميداني و گزارش ناظرين ستاد(به صورت كمي و كي
  رسيدگي به اعتراضات احتمالي دستگاه ها -مرحله چهارم 
 سازمان جمهور، رئيس دفتر رهبري، معظم مقام دفتر به مركز؛ در( صالح ذي مراجع به نتايج اعالم و امتيازات نمودن نهايي –مرحله پنجم 

  )استان ريزي برنامه و مديريت سازمان و جمعه امام و استاندار دفتر به ها؛ استان در استخدامي و اداري
  ها) كارهاي پيشنهادي جهت اصالح و بهبود برنامه ها و روش(قوت ها، ضعف ها و راهعملكرد دستگاه ها  ارائه گزارش بازخورد -مرحله ششم 
 ستاد داوري و ارزيابي هيات بيانيه قرائت و تهيه( نماز اقامه امر در برتر هاي دستگاه از تقدير و تجليل و برتر هاي دستگاه معرفي –مرحله هفتم 

  ملي ستاد اقامه نماز) و استاني هاي اجالس صحن در اقامه
 مستندسازي فرايند ارزيابي عملكرد اقامه نماز دستگاه ها -مرحله هشتم 

مركزي ارزيابي ستاد اقامه نماز ضريب امتيازي مراحل خودارزيابي دستگاه و ارزيابي ستاد اقامه نماز در مركز و استان ها توسط هيات توجه؛ 
 تعيين مي شود.
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  شناسايي و تجليل از دستگاه هاي برتر نمازي - 10ماده 

  جدول شاخص هاي شناسايي و تجليل و امتيازات مكتسبه و عناوين مربوط در ارزيابي ستاد اقامه نماز

  امتيازات مكتسبه و عناوين مرتبطجدول  -ب  اخص هاي شناسايي و تجليل از دستگاه هاي برتر نمازيش-الف
و  تيمديري استاندارد؛ راهبرد سه ذيل ها دستگاه مكتسبه امتيازات مجموع -1

  تبليغي و فرهنگي	تمهيدي / آموزشي و پژوهشي / 
  ه ها...برنام سازي بومي و خالقانه ابتكاري، هاي فعاليت انجام -2
  دوره متوالي ارزيابيبررسي روند عملكرد دستگاه در طي سه  -3
 رآيندف در) شهرستان و استان مركز،( دستگاه تابعه واحدهاي مشاركت ميزان -4

  ارزيابي
و  ميانگين عملكرد واحدهاي تابعه دستگاه در حوزه هاي ستادي، استاني -5

  شهرستاني

  رتبه بندي براي تجليل  عنوان  رصد موفقيتد
  شايسته تقدير ويژه  عالي  % 91 -%  100
  شايسته تقدير  خيلي خوب  % 81 -%  90
  قابل قبول  خوب  % 61 -%  80
  نيازمند تالش بيشتر  متوسط  % 50 - 60%

  و توبيخ مشمول تذكر  ضعيف  % 49كمتر از 

 				تقدير و تجليل - 11ماده 

استخدامي كشور از سوي ستاد اقامه اسامي دستگاه هاي اجرايي برتر نمازي جهت طرح در جشنواره شهيد رجايي به سازمان اداري و  -
 .نماز ارسال خواهد شد

من تجليل از آن در اجالس ض باشند كرده كسبامتياز الزم از نتايج ارزيابي عملكرد ساليانه  %95دستگاه هاي اجرايي در مركز كه باالتر از  -
 .رفتگ خواهند قرار	ويژه تقدير مورد ايشان اول معاون يا هورمج رئيس توسط	سراسري نماز

 سراسري اجالس در باشند كرده كسب ساليانه عملكرد ارزيابي نتايج از الزم امتياز 		%81تا  %94دستگاه هاي اجرايي در مركز كه بين  -
 .گرفت خواهندو نماينده رئيس جمهور در امر اقامه نماز مورد تقدير قرار  نماز كشور اقامه ستاد رئيس توسط نماز

 نماز 	استاني اجالس در	باشند كرده كسب ساليانه عملكرد ارزيابي نتايج از الزم امتياز 	%91كه باالتر از دستگاه هاي اجرايي در استان  -
 .گرفت خواهند قرار تقدير موردتان و نماينده ولي فقيه و امام جمعه استان اس نماز اقامه شوراي رئيس بعنوان استاندار	توسط

 نماز استاني اجالس در باشند كرده كسب	ساليانه عملكرد ارزيابي نتايج از الزم امتياز 	%81تا  90دستگاه هاي اجرايي در استان كه بين  -
 .گرفت خواهند	دير قرارتق مورد استان نماز اقامه ستاد مدير و استاندار معاون توسط

ن موفقيت شده اند تجليل و الواح تقدير و سپاس به نام دستگاه برگزيده صادر و در متن آن ذكر شود از كليه عواملي كه موجب كسب اي -
 .تقدير مي شود

 طي نامه اي از باالترين مقام اجرايي دستگاه برگزيده در مركز و استان، درخواست شود فعاالن و خادمان نماز دستگاه مورد تجليل و تقدير -
 .شايسته قرار گيرد

با عنايت به تفاوت در ماموريت ها، تكاليف و مخاطبين هر يك از دستگاه هاي اجرايي در زمينه ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز و  -
گروه تخصصي دسته بندي(شامل؛ آموزشي، علمي،  5همچنين رويكرد ستاد مبني بر عدم مقايسه دستگاه ها، عملكرد آن ها براساس 

 ذيل ابالغي مصوب هاي برنامه استناد به) رفاهي - اجتماعي /اقتصادي	توليدي،		عمراني، /قضايي	يريتي،مد /ورزشي	پژوهشي/ فرهنگي،
 .آيد مي عمل به تجليل ها برترين از و شده ارزيابي و بررسي تبليغي - فرهنگي و پژوهشي – آموزشي تمهيدي، –ريتي مدي راهبردهاي

  تذكر و توبيخ - 12ماده 

سهم هر دستگاه را  اي،جمع داوري عالي رتبه"مقام معظم رهبري به سيزدهمين اجالس سراسري نماز مبني بر در راستاي تحقق پيام  -
از تشويق و تقدير و يا خداي نخواسته از توبيخ و سرزنش به او بپردازد و براساس پيشرفت ها يا توقف ها و موانع راه، برنامه جامع را 
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نتايج ارزيابي عملكرد ساليانه آن ها در زمينه ترويج فرهنگ اقامه نماز كمتر از حد انتظار و قابل دستگاه هايي كه  "تصحيح يا تكميل كند
 .گيرند مي قرار توبيخ و تذكر	قبول باشد به شرح ذيل مورد

 محترم رياست تاييد از پس باشند، كرده كسب امتياز الزم از نتايج ارزيابي عملكرد ساليانه		% 49دستگاه هاي اجرايي در مركز كه كمتر از  -
 .ول دريافت تذكر كتبي خواهند بودرئيس جمهور و يا مقام مجاز از طرف ايشان مشم	معاون اول	توسط جمهوري

رئيس 	و استاندار توسط باشند كرده كسب	ساليانه عملكرد ارزيابي نتايج از الزم امتياز		% 49از		دستگاه هاي اجرايي در استان كه كمتر -
در مركز گزارش داده مي شود و اعمال تذكر و توبيخ با صالحديد همان مقام  دستگاه ستان، به باالترين مقام اجرايياقامه نماز ا شوراي
 .بود خواهد

 .شد خواهد ارسال دولت هيات و رهبري معظم مقام دفتر به مركز، در اجرايي هاي دستگاه از يك هر مكتسبه امتيازات -
 ارسال استان مركز جمعه امام و فقيه ولي نماينده و استاندار به شهرستان، و استان در اجرايي هاي دستگاه از يك هر مكتسبه امتيازات -

 .شد خواهد
ير و تجليل از دستگاه هاي برتر و فعاالن و خادمان نماز در سطح كشور، همچنين تذكر و توبيخ به دستگاه هاي مشمول، براساس تقد نحوه -

 .امناي ستاد اقامه نماز خواهد رسيد، انجام مي شوددستورالعمل مربوط كه به تصويب هيات 

 گزارش نتايج ارزيابي عملكرد - 13ماده 

شامل (قوت ها، ضعف ها و راهكارهاي پيشنهادي جهت اصالح برنامه ها و روش ها) در صحن اجالس 	گزارش هيات عالي داوري ستاد -
 .سراسري نماز قرائت خواهد شد

اجالس ل (قوت ها، ضعف ها و راهكارهاي پيشنهادي جهت اصالح برنامه ها و روش ها) در صحن گزارش هيات داوري ستاد استان شام -
 د.استاني نماز قرائت خواهد ش

عالوه بر موارد فوق امتيازات مكتسبه هر يك از دستگاه هاي اجرايي در مركز و استان به همراه گزارش بازخورد هيات ارزيابي ستاد از  -
 ستگاه مربوط ارسال خواهد شدسوي ستاد اقامه نماز به د

  رسيدگي به اعتراضات - 14ماده 

در زمان مقرر و براساس ارائه مستندات و  ستاد (در مركز، استان و شهرستان) رسيدگي به اعتراضات احتمالي توسط هيات ارزيابي -
 دبوط انجام مي پذيرتوضيحات تكميلي مسئول اقامه نماز دستگاه مر

  

  				 	مفاد اين نظام نامه مستلزم طرح و تصويب در هيات امناي ستاد اقامه نماز مي باشد. هرگونه تغيير و بازنگري در

 




