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  دستورالعمل جامع 

  تجليل و تقدير

  ستاد اقامه نماز كشور

     
  
  1395ويرايش سال 

ها و خدماتي كه برنامه زمانبندي شده همه فعاليتها تشكيل شود و بر اثر آن، هاي اين دستگاههايي براي تعيين دقيق مأموريت...كار الزم امروز آن است كه هيأت

 ها و خدمات گردد.ري و نظارت مستمر بر پيشرفت اين فعاليتاي علمي و واقع بينانه فراهم گردد. و هيأت كارآمد ديگري مأمور پيگيي آنان است با شيوهوظيفه

ي هاي مزبور گزارش پيشرفت آن برنامهبايد هيأتاي است كه در آن ميگردهمايي سال آينده شما، مجمعي فقط براي سخنراني نيست بلكه عرصهبراين اساس ،

را از تشويق و تقدير و يا خداي نخواسته از توبيخ و سرزنش به او بپردازد و بر اساس  سهم هر دستگاه اي،رتبهزمانبندي شده را بدهند و جمع داوري عالي

  ي جامع را تصحيح يا تكميل كند.ها و موانع راه، برنامهها يا توقفپيشرفت

 ام معظم رهبري به سيزدهمين اجالس سراسري نمازبخشي از پيام مق                                                                                          
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  نام خداه ب
 ) 41 حج(  و... الصالةَ أَقاموا األَرضِ في مكَّنّاهم إِن الَّذينَ

  ه؛مقدم
به درگاه يگانه اوست از آنجائي كه اقامه نماز از زيباترين   يكي از مظاهر شكر منعم و سپاسگزاري از خالق هستي سر به آستان او سائيدن و عبادت و نيايش

 "اشكركم هللا اشكركم للناس" امام سجاد عليه السالم بيان شريفبه مصداق  است شايسته د،و بارزترين جلوه شكرگزاري از لطف و رحمت بيكران و واسعه او مي باش

منشاء خدمات و بركات  بي و استعانت ازعنايت خاصه او، در عرصه ترويج و توسعه فرهنگ نوراني و انسان ساز نماز،ني كه با ايمان قلاز مومنين و مصلي  "99ص 2اصول كافي ج 

  . ارزشمند و ماندگاري بوده و موجبات تامين سالمت و تعالي روحي و معنوي جامعه اسالمي را فراهم مي نمايند، تجليل و تقدير بعمل آيد

تا برابر معيارها و شاخص هاي تعيين شده نسبت به شناسائي، انتخاب،  معرفي  و تجليل از  برترين هاي  ،ف تهيه و تدوين شده استبدين منظور شيوه نامه موصولذا 

  نماز اقدام شود.

  ؛اهداف

 تالش در جهت تحقق آيه كريمه الذين ان مكناهم في االرض اقاموا الصلوه )1

 سيزدهمين اجالس سراسري نماز ماز به ويژه اجالس هاي سراسري نتحقق منويات مقام معظم رهبري به  )2

 ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در جامعه )3

 مان و فعاالن اقامه نماز شناسائي و معرفي خاد )4

 ايجاد انگيزه و تقويت خدمت در عرصه نماز  )5

 جهت ترويج فرهنگ نوراني نمازاز ظرفيت گروه هاي موثر  بهره گيري )6

 ازمعرفي الگوي هاي موفق در امر  نم )7

  ؛فرآيند اجرا 
 تدوين و ابالغ شاخص هاي شناسايي و تجليل  )1

 پيش بيني و تامين اعتبارات اجراي برنامه (با مشاركت دستگاه هاي متولي) )2

 تشكيل كارگروه تجليل و تقدير (در مركز و استان ها) )3

 )18الي  4شناسايي و انتخاب بر اساس شاخص هاي مندرج در جداول مربوط (از صفحه  )4

 نامه تجليل و تقدير انجام بر )5

 مستندسازي اقدامات انجام گرفته به صورت توصيفي و تصويري )6

  تركيب اعضاي كارگروه تجليل و تقدير؛
 در مركز: شوراي معاونين ستاد اقامه نماز كشور  - 

 در استان : شوراي اقامه نماز استان   - 

  ؛ دير و تجليل هاقت عناوين جدول
  عناوين  رديف  عناوين  رديف
  معرفي از طريق رسانه هاي ملي و استاني  7  دير (ملي و استاني)الواح تق  1

  كتب و محصوالت نمازي  8  كمك هزينه سفر زيارتي عتبات عاليات  2

  كمك هزينه سفر زيارتي مشهد مقدس  3
9  

حمايت مادي و معنوي از 

  آثار توليدي
  پژوهشي

  هنري و ...  انگشتر متبرك مقام معظم رهبري (ملي)  4

  ارتقاي سطح رتبه مدرسه، مهدكودك  10  اه با تفسير حجت االسالم و المسلمين قرائتيقرآن همر  5

      دوره كامل تفسير نور حجت االسالم و المسلمين قرائتي   6

  ستاد اقامه نماز كشور                                                                                          
  1395 –پاييز                                                                                                   
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   دستگاه هاي اجرايي كشور  - الف جدول

  شاخص هاي شناسايي  گروه بندي دستگاه ها  مخاطب
مرجع شناسايي  
  و انتخاب

  زمان تقدير  نوع تقدير
مقام  تقدير 
  كننده

اج
ي 
ها
اه 
تگ
دس

ي
راي
 

ور
كش

  

گروه آموزشي،   -  1

  علمي و پژوهشي

گروه فرهنگي و  -  2

  ورزشي

گروه مديريتي و  -  3

  قضايي

گروه عمراني،  -  4

  توليدي و اقتصادي

اجتماعي و گروه  – 5

  رفاهي

  شاخص هاي تجليل؛ 
  تقدير ويژه: الف ) شايسته 

 موفقيت (بينباالترين در صد كسب الف)

ملكرد سال ) در ارزيابي ع %100تا   % 91

اد اقامه نماز از بين دستگاه هاي ست 94

  اجرايي

طرح ، برنامه و يا اجراي تدوين و  ب)

برجسته، نو، خالقانه و اثربخش در ي  فعاليت

  نماز  حوزه 

ساله  4در يك دوره  عملكرد رو به رشد ج)

هر  در يحداقل رشد ده درصدمتوالي (

   سال)

  در مركز –الف 

هيات ارزيابي و 

مركزي ي داور

  ستاد اقامه نماز

به نام  لوح تقدير

انگشتر  و دستگاه

به  متبرك  رهبري

  نماينده دستگاه

  

  

  

در اجالس  هاي 

  سراسري نماز

  

  

  

  در مركز؛
رئيس ستاد اقامه 

  نماز كشور

نماينده رئيس 

  جمهور در امر نماز

  

  تقدير: ب ) شايسته 
 80باالترين در صد موفقيت(بين كسب الف)

 94) در ارزيابي عملكرد سال  % 90تا   %

ستاد اقامه نماز از بين دستگاه هاي اجرايي 

  هم گروه خود

طرح ، برنامه و يا اجراي ب)تدوين و 

برجسته، نو، خالقانه و اثربخش در ي  فعاليت

  نماز  حوزه 

ساله  4در يك دوره  عملكرد رو به رشدج)

هر  در يحداقل رشد ده درصدمتوالي (

  سال)

  ناستادر  –الف 

ارزيابي و  هيات

  استان داوري

به نام  لوح تقدير

انگشتر  و دستگاه

به  متبرك  رهبري

  نماينده دستگاه

در اجالس هاي 

  استاني نماز

  در استان ها؛

استاندار و امام 

  جمعه

  

  در شهرستان ها؛

فرماندار و امام 

  جمعه

  

  هاي تذكر ؛شاخص 
  الف) عدم ارائه گزارش  به ستاد اقامه نماز

در ارزيابي    %  50كسب  امتياز كمتر از  ب)

  ستاد اقامه نماز كشور 94عملكرد سال 

هيات ارزيابي و 

داوري ستاد اقامه 

  در مركز  استان نماز

تهيه و ارسال گزارش بازخورد نتايج ارزيابي عملكرد با ذكر 

  موارد ضعف و ارائه راهكارهاي رفع آن بصورت 

  محرمانه به رئيس دستگاه  -1

 مقامات باالتر اعالم به -2

  عمومياعالن  -3

  توجه 
(در "	شايسته تقدير"و  يك دستگاه  "تقدير ويژه"اثربخشي تشويق و تجليل ها، از هر گروه يك دستگاه شايسته  همچنين لزوم توجه به با عنايت به سياست و رويكردهاي ستاد و  - 1

  صورت داشتن شرايط الزم)  معرفي خواهند شد.

كتاب ارزيابي در نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي (در مركز و استان ها) مقرر است الگو هاي موفق و مستندسازي فرآيند ارزيابي ستاد اقامه نماز، به منظور ارائه   – 2

  عملكرد چاپ گردد.
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  دستگاه هاي اجرايي يمديران و كارگزاران نماز –جدول ب 

  هاي اجرايي مديران ارشد و مياني دستگاه -بخش اول 

  شاخص هاي شناسايي و انتخاب  مخاطب
مرجع شناسايي  و 
  انتخاب

  محل تجليل  نوع تقدير

معاون 
رئيس 
 جمهور
نمونه 
  نمازي

 تقيد به نماز اول وقت و شركت در نماز جماعت  )1

 توجه ويژه به اقامه نماز در تعيين خط مشي ها، سياست ها و برنامه هاي كالن كشور )2

 از برنامه ها و فعاليت هاي اقامه نماز حمايت مادي و معنوي  )3

 شناسايي و تجليل و تقدير از مديران نمازي كشوري )4

 نظارت بر تحقق مفاد آئين نامه ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز مصوب هيات وزيران )5

  شركت در اجالس هاي سراسري نماز )6

  ستاد اقامه نماز كشور 
با امضاي   لوح تقدير

  رئيس جمهور 
  ي نمازاجالس سراسر

  رئيس
  دستگاه 
(وزير يا 
رئيس 

  /سازمان) 
معاون 
 دستگاه
نمونه 
  نمازي

 تقيد به نماز اول وقت و شركت در نماز جماعت  )1

 17حمايت مادي و معنوي از برنامه ها و فعاليت هاي اقامه نماز دستگاه (تالش در جهت تحقق ماده  )2

 آئين نامه هيات وزيران)

 ي منظم جلسات و شركت درآنتشكيل شوراي اقامه نماز، برگزار )3

 يل و تقدير از مديران نمازي دستگاه (در مركز و استان ها)تجلشناسايي و  )4

اجراي برنامه ها و در  )دستگاه هاسايرين (نماز ياوران ، ساير جلب همكاري و مشاركت اهتمام به  )5

  نماز نوراني ترويج فرهنگ فعاليت هاي مرتبط با 

  كاركنان  ماز در انتصابات و ارتقاي شغلي اعمال ميزان اهتمام به اقامه ن )6

  دستگاه تضييع كننده نماز در شناسائي و رفع عوامل  )7

  ستاد اقامه نماز كشور 

با امضاي  لوح تقدير

معاون اول رئيس 

جمهور + انگشتر 

متبرك مقام معظم 

  رهبري

اجالس سراسري نماز 

و يا جلسات هيات 

  دولت

امام 
جمعه 
نمونه 
  نمازي

 اقامه نماز در تعيين خط مشي ها، سياست ها و برنامه هاي كالن فرهنگي استانتوجه ويژه به  )1

 حمايت مادي و معنوي از برنامه ها و فعاليت هاي اقامه نماز در سطح استان )2

 حمايت مادي و معنوي از برنامه ها و فعاليت هاي ستاد اقامه نماز استان )3

 حضور مستمر در شوراي اقامه نماز استان )4

 و مدارس استان در طول سال و ارتباط با نسل نو در دانشگاه هانمازهاي جماعت ا حضور موثر در )5

 پرداختن به موضوع نماز در خطبه هاي نمازجمعه )6

نمونه شيعه، از اهـل سـنت  در صـورت    عه در استان هايي كه اهل تسنن حضور دارند، مي توان در كنار امام جم –نكته 

  داشتن شرايط فوق نيز انتخاب نمود.

د اقامه نماز كشور ستا

(دفتر مركزي و دفاتر 

استاني)+ شوراي 

  سياستگزاري ائمه جمعه 

با امضاي  لوح تقدير

رئيس ستاد اقامه نماز 

+ انگشتر  كشور

متبرك مقام معظم 

+ معرفي از  رهبري

  طريق رسانه ملي

  اجالس سراسري نماز 

استاندار 
نمونه 
  نمازي

  اعت محل خدمت  و ادارات استان مقيد به نماز اول وقت و شركت در نماز جم )1

 حمايت مادي و معنوي از برنامه ها و فعاليت هاي اقامه نماز استان  )2

  تشكيل شوراي اقامه نماز استان و برگزاري منظم جلسات و  حضور در جلسات )3

  حضور مستمر در  نمازهاي  جماعت صبح مساجد استان )4

  د انتصابات استان و شهرستان هاتوجه به شاخص ميزان اهتمام به نماز و جماعت در فراين )5

  اعمال شاخص ميزان توجه به نماز و جماعت در ارزشيابي عملكرد مديران استان و شهرستان ها )6

  بندي  نماز ابالغي وزير محترم كشور به استانداران 17ميزان تحقق دستورالعمل اجرايي  )7

وزارت كشور + ستاد 

اقامه نماز (مركز و استان 

  ها)

با دو  لوح تقدير

امضاي رئيس ستاد 

اقامه نماز و نماينده 

رئيس جمهور در امر 

نماز + انگشتر 

متبرك مقام معظم 

  رهبري

اجالس سراسري نماز 

و يا جلسات فصلي 

استانداران سراسر 

  كشور
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  مديران و كارگزاران نمازي دستگاه هاي اجرايي –جدول ب 

  ي دستگاه هاي اجراييمديران و كارگزاران ستادي، پايه و عمليات -بخش دوم 

  شاخص هاي شناسايي و انتخاب  مخاطب
مرجع شناسايي  و 
  انتخاب

  محل تجليل  نوع تقدير

  فرماندار/
بخشدار 
نمونه 
  نمازي 

 مقيد به نماز اول وقت و شركت مستمر در نماز جماعت ادارات محل خدمت  )1

 حمايت مادي و معنوي از برنامه ها و فعاليت هاي اقامه نماز شهرستان  )2

  تشكيل شوراي اقامه نماز شهرستان و برگزاري منظم جلسات آن  )3

  جماعت صبح مساجد شهرستان محل خدمت  هايدر نمازمستمر  حضور )4

  اعمال شاخص ميزان اهتمام به امر نماز در ارزشيابي عملكرد مديران و ادارات  استان )5

  حضور در نماز جماعت مساجد شهرستان )6

شوراي اقامه نماز استان 

، دبير ستاد (به دبيري

  اقامه نماز شهرستان)

با امضاي  لوح تقدير

استاندار +  قرآن 

همراه با تفسير 

حجت االسالم 

  قرائتي

اجالس استاني نماز / 

 شوراي اداري استان 

شهردار 
نمونه 
  نمازي

  مقيد به نماز اول وقت و شركت مستمر در نماز جماعت ادارات محل خدمت  )1

  اه و برگزاري منظم جلسات آن تشكيل شوراي اقامه نماز در دستگ )2

  تمهيد الزم جهت حضور حداكثري مديران و كاركنان براي شركت در نماز جماعت )3

  حضور مستمر در نماز جماعت مساجد شهرستان / شهر )4

  توجه ويژه به انجام تبليغات محيطي و فرهنگ سازي اقامه نماز در سطح شهر )5

ان ها و تفرجگاه ها و  تجهيز و اهتمام ويژه به احداث مسجد يا نمازخانه در  بوست )6

  نگهداري آن

توجه ويژه به پيش بيني و تأمين فضاهاي اقامه نماز در پروژه هاي تجاري، اداري، عمومي  )7

  و ...(توجه به جانمايي فضاي اقامه نماز  در زمان تأييد نقشه و صدور پايان كار)

شوراي اقامه نماز 

استان (به دبيري، 

دبير ستاد اقامه نماز 

  ستان)شهر

با امضاي  لوح تقدير

استاندار +  قرآن 

همراه با تفسير 

حجت االسالم 

  قرائتي

  اجالس استاني نماز / 

شوراي اداري استان / 

 نمازهاي جمعه استان 

دهيار 
نمونه 
  نمازي

 ارتباط مستمر و  مفيد با ستاد اقامه نماز )1

 پيگيري و جديت بر حضور روحاني در روستا جهت نماز روستائيان )2

 اهنگي و پشتيباني در برگزاري كالسهاي نماز براي روستاهم  )3

 مقيد به نماز اول وقت و حضور در مسجد  )4

  گذراندن دوره هاي مرتبط با نماز )5

شوراي اقامه نماز 

شهرستان (به دبيري، 

دبير ستاد اقامه نماز 

  شهرستان)

با امضاي  لوح تقدير

كمك استاندار +  

هزينه سفر زيارتي 

  مشهد مقدس

  تاني نماز / اجالس اس

شوراي اداري 

شهرستان / نمازهاي 

 جمعه استان 

مديركل/ 
رئيس 
 اداره
نمونه 
  نمازي

  مقيد به نماز اول وقت و شركت در نماز جماعت محل خدمت  )1

  حمايت مادي و معنوي از برنامه ها و فعاليت هاي نمازي دستگاه  )2

  پذيرش  مسئوليت شوراي اقامه نماز دستگاه  )3

  ركت در نماز جماعت محل خدمت ترغيب كاركنان به ش )4

  

  در استان؛
شوراي اقامه نماز استان 
(به دبيري مدير ستاد اقامه 

  نماز استان)

  در استان؛
با امضاي  لوح تقدير

استاندار و امام جمعه 

مركز استان+  قرآن همراه 

با تفسير حجت االسالم 

  قرائتي

  اجالس استاني نماز / 

شوراي اداري استان /  

شوراي اداري 

  در شهرستان؛ شهرستان
شوراي اقامه نماز استان 
(به دبيري، دبير ستاد اقامه 

  نماز شهرستان)

  در شهرستان؛
با امضاي  لوح تقدير

فرماندار و امام جمعه 

شهرستان +  قرآن همراه 

با تفسير حجت االسالم 

  قرائتي
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  مديران و كارگزاران نمازي دستگاه هاي اجرايي –جدول ب 

  مديران و كارگزاران ستادي، پايه و عملياتي دستگاه هاي اجرايي -م بخش دو

  شاخص هاي شناسايي و انتخاب  مخاطب
مرجع شناسايي  
  و انتخاب

  محل تجليل  نوع تقدير

 دبير
نمونه 
نمازي 
  دستگاه 
(در مركز، 
استان و 
  شهرستان)

  تقيد به نماز اول وقت و شركت در نماز جماعت  )1

  و مستمر با مسئولين و رئيس شوراي اقامه نماز دستگاهتعامل و همكاري مناسب  )2

  ستاد اقامه نمازتعامل و همكاري مستمر با )3

  استفاده از فناوري هاي نوين در فرايند برنامه ها و فعاليت ها )4

حضور فعال، موثر و به موقع در جلسات آموزشي و توجيهي و گردهمايي هاي فصلي و .... ستاد  )5

  اقامه نماز كشور

  ثر انتظارات، مطالبات و مكاتبات ستاد اقامه نماز پيگيري مو )6

  شوراي اقامه نمازجلسات پيگيري موثر مصوبات  )7

  تالش موثر در ترغيب و تشويق كاركنان به شركت در نماز جماعت )8

  فيق در جلب مشاركت و همكاري ساير بخش ها و دستگاه هاتو )9

  نماز واحدهاي تابعه  ايجاد ارتباط و تعامل موثر با دبيران و رابطين شوراي اقامه )10

 ارائه به موقع گزارش عملكرد ساليانه نماز دستگاه جهت ارزيابي )11

  تقيد به اذان حلقومي )12

 ارائه طرح ها و پيشنهادهاي نمازي موثر و بديع )13

  

  در  مركز؛

ستاد اقامه نماز 

معاونت برنامه ريزي، (

  )نظارت و ارزيابي ستاد

  در  مركز؛
لوح تقدير با دو 

م ستاد امضاي  قائم مقا

و رئيس دستگاه + 

كمك هزينه سفر 

  زيارتي عتبات عاليات

  

در همايش دبيران و 

رابطين اقامه نماز 

دستگاه هاي اجرايي 

  كشور

  در استان؛

  ستاد اقامه نماز استان

  در استان؛
لوح تقدير با دو  امضاي  

مدير ستاد استان و رئيس 

دستگاه + كمك هزينه 

  سفر زيارتي مشهد مقدس

  

ت هم انديشي در نشس

دبيران و رابطين اقامه 

  نماز ادارات كل استان

  شهرستاندر  

امه نماز ستاد اق

  شهرستان

  شهرستاندر 
لوح تقدير با امضاي  

مدير ستاد شهرستان و 

رئيس دستگاه + 

كمك هزينه سفر 

  زيارتي مشهد مقدس

در جمع شوراي معاونين 

  دستگاه

  

امام 
جماعت 
   نمونه

دستگاه هاي (

  )اجرايي

  آراستگي ظاهري  )1

  حضور منظم و به موقع  )2

  توانايي در ترغيب كاركنان به حضور در نماز جماعت )3

 برخورداري از صحت قرائت نماز )4

  زمان قانوني اقامه نماز در دستگاهرعايت  )5

  توان پاسخ گويي به سواالت ديني و شبهات اعتقادي  )6

  برخورداري از حسن خلق و سعه صدر )7

 فرهنگ سازي جهت اقامه نماز حلقومي )8

  رونق نماز جماعتليت هاي مبتكرانه وخالقانه در انجام فعا )9

  در  مركز؛
ستاد اقامه نماز (معاونت 

برنامه ريزي، نظارت و 

  ارزيابي ستاد)

  ؛مركزدر 
لوح تقدير با دو  

و  رئيس ستاد امضاي 

رئيس دستگاه + 

كمك هزينه سفر 

  عتبات عالياتزيارتي 

در شوراي اقامه نماز 

  دستگاه

  در استان؛
  ه نماز استانستاد اقام

  ؛استاندر 
لوح تقدير با دو  

و امام جمعه امضاي 

رئيس دستگاه + 

كمك هزينه سفر 

  زيارتي مشهد مقدس

  

در شوراي اقامه نماز 

  دستگاه
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   گروه هاي مرجع نمازي –جدول ج 

  شاخص هاي شناسايي و انتخاب  مخاطب
مرجع شناسايي  و 
  انتخاب

  محل تجليل  نوع تقدير

 استاد
 دانشگاه
نمونه 
  نمازي 

 جماعت  هاي مقيد به نماز اول وقت و شركت در نماز )1

به شركت در نماز جماعت دانشگاه به  توفيق در تتشويق و ترغيب دانشجويان  )2

  عنوان ياور افتخاري نماز

  برخورداري از حسن شهرت و مقبوليت در بين كاركنان ، اساتيد و دانشجويان  )3

  زمينه نماز   انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي در )4

 نماز دانشجويانمرتبط با حمايت از پايان نامه هاي  )5

 تالش در جهت ترويج فرهنگ افامه اذان حلقومي )6

  

ستاد اقامه نماز (دفتر 

 / مركزي و استان ها)

ستاد اقامه نماز دستگاه 

  مربوط و 

نهاد نمايندگي مقام معظم 

رهبري در دانشگاه ها و 

  مراكز آموزش عالي

  در سطح ملي؛
 ستاد رئيسح تقدير با دو امضاي  لو

(وزارت علوم،  مربوط دستگاهو 

بهداشت و دانشگاه هاي آزاد، پيام 

 نور، فني و حرفه اي، فرهنگيان و ...)

+ كمك هزينه سفر زيارتي عتبات 

  + معرفي از طريق رسانه ملي  عاليات

  اجالس سراسري نماز 

  در سطح استان؛
لوح تقدير با دو امضاي  رئيس 

انشگاه و مسئول دفتر نهاد مقام د

معظم رهبري در دانشگاه + كمك 

+  مشهد مقدسهزينه سفر زيارتي 

يك دوره كتب و محصوالت نمازي 

  مرتبط با حوزه فعاليت

  جالس هاي استاني نمازا

دانشجوي 
نمونه 
  نمازي

  مقيد به نماز اول وقت و شركت در نماز جماعت  )1

  بين دانشجويان   برخورداري از حسن شهرت و مقبوليت در )2

و تالش در جهت فرهنگ سازي اين اقامه اذان  حلقومي در محل تحصيل   )3

  مهم

دانشگاه بعنوان ياور افتخاري  تالش در جهت ترويج فرهنگ نوراني نماز در  )4

  نماز 

  ترغيب و تشويق ديگران به اقامه نماز و شركت در نماز جماعت  )5

  نمازي الگو شدن در بين دانشجويان بعنوان چهره شاخص )6

ستاد اقامه نماز (دفتر 

مركزي و استان ها) / 

ستاد اقامه نماز دستگاه 

  مربوط و 

نهاد نمايندگي مقام معظم 

رهبري در دانشگاه ها و 

  مراكز آموزش عالي

  در سطح ملي؛
لوح تقدير با دو امضاي  رئيس ستاد 

و وزير يا رئيس دانشگاه مربوط + 

كمك هزينه سفر زيارتي عتبات 

  معرفي از طريق رسانه ملي  + عاليات 

  اجالس سراسري نماز 

  در سطح استان؛
لوح تقدير با دو امضاي  رئيس 

دانشگاه و مسئول دفتر نهاد مقام 

معظم رهبري در دانشگاه + كمك 

هزينه سفر زيارتي مشهد مقدس + 

يك دوره كتب و محصوالت نمازي 

  مرتبط با حوزه فعاليت

   جالس هاي استاني نمازا

 امام
جماعت 
نمونه 
  دانشگاه

 ارتباط با دانشجويان و اساتيد )1

 تالش در جهت جذب حداكثري دانشجويان به اقامه نمازهاي جماعت )2

تالش در جهت پاسخگويي به سئواالت و شبهات ديني به ويژه نمازي اساتيد و  )3

 دانشجويان 

  تالش در جهت ترويج فرهنگ افامه اذان حلقومي )4

ستاد اقامه نماز (دفتر 

و استان ها) / مركزي 

ستاد اقامه نماز دستگاه 

  مربوط و 

نهاد نمايندگي مقام معظم 

رهبري در دانشگاه ها و 

  مراكز آموزش عالي

  در سطح ملي؛
لوح تقدير با دو امضاي  رئيس ستاد 

و وزير يا رئيس دانشگاه مربوط + 

كمك هزينه سفر زيارتي عتبات 

  معرفي از طريق رسانه ملي  + عاليات 

  سري نماز اجالس سرا

  در سطح استان؛
لوح تقدير با دو امضاي  رئيس 

دانشگاه و مسئول دفتر نهاد مقام 

معظم رهبري در دانشگاه + كمك 

هزينه سفر زيارتي مشهد مقدس + 

يك دوره كتب و محصوالت نمازي 

  مرتبط با حوزه فعاليت

   جالس هاي استاني نمازا
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  گروه هاي مرجع نمازي  –جدول ج 

  شاخص هاي شناسايي و انتخاب  اطبمخ
مرجع شناسايي  و 
  انتخاب

  محل تجليل  نوع تقدير

م معلمدير / 
 نمونه
 نمازي

 جماعت  هايمقيد به نماز اول وقت و شركت در نماز )1

به شركت در نماز و ساير همكاران رغيب دانش آموزان تتوفيق در تشويق و  )2

  جماعت مدرسه 

  امامت نماز جماعت مدرسه عنداللزوم  )3

برخورداري از حسن شهرت و مقبوليت در بين كاركنان و دانش آموزان  )4

  مدرسه 

 توفيق در ترغيب ساير معلمين به حضور در نماز جماعت مدرسه )5

  تالش در جهت ترويج فرهنگ افامه اذان حلقومي )6

ستاد اقامه نماز (دفتر 

مركزي و استان ها) / 

وزارت آموزش و 

پرورش (حوزه ستادي و 

  ن ها)ادارات كل استا

  ؛مليدر سطح 
قائم مقام لوح تقدير با دو امضاي  

ستاد و معاون پرورشي و فرهنگي 

+ كمك هزينه  آموزش و پروش

+ يك  عتبات عالياتسفر زيارتي 

دوره كتب و محصوالت نمازي 

  مرتبط با حوزه فعاليت

  جالس هاي استاني نمازا

  استان؛سطح  در
لوح تقدير با امضاي  مدير ستاد 

و مدير كل آموزش و پرورش استان 

استان + كمك هزينه سفر زيارتي 

مشهد مقدس +  يك دوره كتب و 

محصوالت نمازي مرتبط با حوزه 

  فعاليت

  جالس هاي استاني نمازا

امام 
جماعت 
مدرسه 
نمونه 
  نمازي 

 در مدرسه مستمرحضور منظم و  )1

نماز و پاسخ به به منظور تبيين معارف ارتباط با دانش آموزان و اولياء و مربيان  )2

 سئواالت و شبهات ديني به ويژه نمازي آنان

  دانش آموزان با موضوع نماز ويژهاجراي برنامه هاي ابتكاري و فرهنگي  )3

ستاد اقامه نماز (دفتر 

مركزي و استان ها) / 

وزارت آموزش و 

پرورش (حوزه ستادي و 

  ادارات كل استان ها)

  ؛مليدر سطح 
مقام قائم لوح تقدير با دو امضاي  

ستاد و معاون پرورشي و فرهنگي 

+ كمك هزينه  آموزش و پروش

+ يك  عتبات عالياتسفر زيارتي 

  تفسير نمونه حاج آقاي قرائتيدوره 

  جالس هاي استاني نمازا

  استان؛سطح  در
لوح تقدير با امضاي  مدير ستاد 

استان و مدير كل آموزش و پرورش 

استان + كمك هزينه سفر زيارتي 

قدس +  يك دوره كتب و مشهد م

محصوالت نمازي مرتبط با حوزه 

  فعاليت

  جالس هاي استاني نمازا

دانش آموز 
  نمونه نمازي

 مقيد به نماز اول وقت و شركت در نمازهاي جماعت  )1

  برخورداري از حسن شهرت و مقبوليت در بين اولياي مدرسه و دانش آموزان  )2

  ي مدرسهمشاركت در اجراي برنامه ها وفعاليت هاي نماز )3

  الگو شدن در بين دانش آموزان بعنوان چهره شاخص نمازي )4

دانش آموزان به شركت در نماز جماعت ساير توفيق در تتشويق و ترغيب  )5

  مدرسه 

ستاد اقامه نماز (دفتر 

مركزي و استان ها) / 

وزارت آموزش و 

پرورش (حوزه ستادي و 

  ادارات كل استان ها)

  ؛مليدر سطح 

اي  رئيس لوح تقدير با دو امض

ي و معاون پرورشدانشگاه و 

+  فرهنگي آموزش و پرورش

عتبات كمك هزينه سفر زيارتي 

   عاليات

  جالس هاي استاني نمازا

  استان؛سطح  در
لوح تقدير با امضاي  مدير ستاد 

استان و مدير كل آموزش و 

پرورش استان + كمك هزينه 

  سفر زيارتي مشهد مقدس 

اجالس هاي استاني و يا 

  ازهاي جمعه استان هانم

نخبه علمي 
  نمازي

  جماعت هاي نماز شركت دراول وقت و  خصوصاً نماز نماز اقامه تقيد به )1

 حسن شهرت و مقبوليت در حوزه اخالق و دين در جامعه داراي )2

 مرتبط با نمازاقدام شاخص و برجسته علمي  )3

  ازتوليد و ارائه اثر فاخر و فراگير در زمينه ترويج فرهنگ نوراني نم )4

ستاد اقامه نماز (دفتر 

مركزي و استان ها) / بنياد 

  ملي نخبگان

 رئيسلوح تقدير با دو امضاي  

 رئيس مركز ملي نخبگانستاد و 

+ كمك هزينه سفر زيارتي 

معرفي از طريق  + عتبات عاليات 

  رسانه ملي

  اجالس سراسري نماز 
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  گروه هاي مرجع نمازي  –جدول ج 

  و انتخاب شاخص هاي شناسايي  مخاطب
مرجع شناسايي  و 
  انتخاب

  محل تجليل  نوع تقدير

ورزشكار و  
قهرمان 
 نمازي

(المپيكي و 

  ي)پارالمپيك

 مقيد به نماز اول وقت و شركت در نمازهاي جماعت  )1

   و مقبوليت  حوزه اخالق و دينبرخورداري از حسن شهرت در  )2

   اقامه نماز واجب در اردوها و مسابقات ورزشي داخلي و خارجي )3

   حلقومي در اردوها و مسابقات ورزشياقامه اذان   )4

  تالش در جهت ترويج فرهنگ نوراني نماز به عنوان ياور افتخاري نماز )5

  ترغيب و تشويق ورزشكاران به اقامه نماز و شركت در نماز جماعت  )6

  حمايت مادي و معنوي از برنامه ها و فعاليت هاي مربوط به نماز )7

ستاد اقامه نماز (دفتر 

 /ي و استان ها) مركز

وزارت ورزش و جوانان 

(حوزه ستادي و ادارات 

  كل استان ها)

  ؛سطح مليدر  
 رئيسلوح تقدير با امضاي  

+  ورزش و جوانانستاد و وزير 

كمك هزينه سفر زيارتي عتبات 

معرفي از طريق رسانه +  عاليات

  ملي

  در اجالس سراسري نماز 

  استان؛سطح  در
مدير ستاد لوح تقدير با امضاي  

ورزش و استان و مدير كل 

مك هزينه كاستان +  جوانان 

+ سفر زيارتي مشهد مقدس 

معرفي از طريق رسانه هاي 

  استان

  جالس هاي استاني نمازادر 

/  پزشك
نه نمو پرستار
نمازي   

  مقيد به نماز اول وقت و شركت در نماز هاي جماعت   )1

ازي محل خدمت (همانند حمايت و مشاركت در برنامه ها و فعاليت هاي نم )2

  طرح سالمت معنوي بيماران)

  همكارانبرخورداري از حسن شهرت و مقبوليت در بين  )3

  تالش در جهت ترويج فرهنگ نوراني نماز به عنوان ياور افتخاري نماز )4

 به شركت در نماز جماعت  همكارانتوفيق در ترغيب  )5

    

ستاد اقامه نماز (دفتر 

 /مركزي و استان ها) 

اشت، درمان وزارت بهد

و آموزش پزشكي(حوزه 

ستادي و دانشگاه هاي 

  علوم پزشكي كشور)

  در سطح ملي؛
 رئيسلوح تقدير با دو امضاي  

بهداشت، درمان و ستاد و وزير 

+ كمك هزينه آموزش پزشكي

 + سفر زيارتي عتبات عاليات 

  معرفي از طريق رسانه ملي

  اجالس سراسري نماز 

  در سطح استان؛
مدير با دو امضاي  لوح تقدير 

رئيس دانشگاه و  ستاد استان

+ كمك  علوم پزشكي استان

هزينه سفر زيارتي مشهد مقدس 

+ يك دوره كتب و محصوالت 

  مرتبط با حوزه فعاليتنمازي 

  جالس هاي استاني نمازا

مداح نمونه 
  نمازي

 شعرهاي زيباي نمازي در مداحي ها مي سرايد )1

 ذان حلقوميتالش در جهت ترويج فرهنگ افامه ا )2

  در مجالس هنگام اوقات فضيلت به نماز مي پردازد )3

 استان /ستاد اقامه نماز 

اداره كل سازمان 

  تبليغات اسالمي استان

  در سطح استان؛
مدير لوح تقدير با دو امضاي  

مدير كل تبليغات و  ستاد استان

مك هزينه + ك اسالمي استان

  سفر زيارتي مشهد مقدس 

  جالس هاي استاني نمازا

مبلغ نمونه 
  نمازي

مبلغي كه به مناطق محروم و عشاير و روستاها براي ترويج نماز اقدام نموده  )1

 است.

دوره هاي تخصصي نماز را گذرانده است و در نشست ها و برنامه هاي ستاد  )2

 حضور فعال دارد.

  خطيبي كه در سخنراني ها به موضوع نماز به خوبي مي پردازد. )3

ستاد اقامه نماز استان / 

اداره كل سازمان تبليغات 

  اسالمي استان

  در سطح استان؛
مدير لوح تقدير با دو امضاي  

مدير كل تبليغات و  ستاد استان

يك دوره +  اسالمي استان

  تفسير نور 

  جالس هاي استاني نمازا
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  گروه هاي مرجع نمازي  –ادامه جدول ج 

  شاخص هاي شناسايي و انتخاب  مخاطب
و  مرجع شناسايي 
  انتخاب

  محل تجليل  نوع تقدير

هنرمند نمونه 
  نمازي

كارگردان / 

 نماز شركت دراول وقت و  خصوصاً نماز نماز اقامه تقيد به )1  بازيگر

  جماعت  هاي

  داراي حسن شهرت و مقبوليت در سطح جامعه )2

صاحب اثر فراگير، شاخص و  ماندگار  مرتبط با نماز در  )3

كوتاه، بلند و (شامل؛ عكس، فيلم ( حوزه فعاليت خود

  مستند)، انيميشن، رمان كوتاه و بلند و ...)

  اهتمام و توجه خاص به نماز در توليد آثار هنري )4

توفيق در ترغيب و تشويق همكاران و سايرين  به اقامه نماز  )5

  خصوصاً نماز جماعت

ستاد اقامه نماز (دفتر 

مركزي و استان ها) + 

سازمان صدا و سيماي 

جمهوري اسالمي ايران 

حوزه ستادي و مراكز (

صدا و سيماي استان) / 

وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي (حوزه ستادي و 

ادارات كل فرهنگ و 

  ارشاد اسالمي استان)

  در سطح ملي؛
لوح تقدير با دو امضاي  رئيس ستاد 

و وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و يا 

رئيس سازمان صدا و سيما + كمك 

 + هزينه سفر زيارتي عتبات عاليات 

حمايت مادي و معنوي از آثار 

  برگزيده

  اجالس سراسري نماز 
نويسنده / 

  شاعر

خواننده / 

  آهنگساز

  در سطح استان؛
لوح تقدير با دو امضاي  مدير ستاد 

استان و رئيس دانشگاه علوم پزشكي 

استان + كمك هزينه سفر زيارتي 

حمايت مادي و مشهد مقدس + 

ر سطح معنوي از آثار برگزيده د

  استان

  جالس هاي استاني نمازا
عكاس  / 

  فيلمبردار

  ساير

موذن نمونه 
  نمازي

 تالش در جهت فرهنگ سازي اقامه اذان به صورت حلقومي )1

  كسي كه در محيطي غير از محدوده نمازخانه اذان حلقومي مي گويد )2

ستاد اقامه نماز استان / 

اداره كل سازمان تبليغات 

  اسالمي استان

  در سطح استان؛
مدير ستاد لوح تقدير با امضاي  

مك هزينه سفر + ك استان

  زيارتي مشهد مقدس 

  جالس هاي استاني نمازا

مددكار 
  نمونه نمازي

  نماز جماعت  شركت دراول وقت و  خصوصاً نماز نماز اقامه تقيد به )1

  داراي حسن شهرت و مقبوليت در سطح جامعه )2

و سايرين  به اقامه نماز خصوصاً نماز توفيق در ترغيب و تشويق همكاران  )3

  جماعت

  نمازي به مددجويان تحت پوشش مناسب و متناسبارائه خدمات  )4

تالش و موفقيت در ارتقاي سطح دانش و مهارت خود و مددجويان تحت  )5

  پوشش در زمينه معارف نماز 

ستاد اقامه نماز (دفتر 

مركزي و استان ها) / 

سازمان زندان ها (حوزه 

تان ها) / ستادي و اس

سازمان بهزيستي (حوزه 

ستادي و استان ها) / 

كميته امداد امام خميني 

  (حوزه ستادي و استان ها)

  ؛سطح مليدر  
لوح تقدير با امضاي  رئيس  دستگاه 

(سازمان بهزيستي، سازمان زندان ها و يا مربوط 

) + كمك هزينه كميته امداد امام خميني (ره)

سفر عتبات عاليات + يك دوره 

محصوالت و كتب نمازي مرتبط با 

  حوزه فعاليت 

  اجالس سراسري نماز

  

  استان؛ سطح در
لوح تقدير با امضاي  مدير ستاد 

استان و رئيس دستگاه مربوط در 

جلد قرآن همراه با استان + يك 

  تفسير آقاي قرائتي

   اجالس هاي استاني

 مددجوي
 نمونه 
  نمازي

  نماز جماعت  شركت درول وقت و ا خصوصاً نماز نماز اقامه تقيد به )1

تغيير محسوس در گفتار، رفتار و عملكرد متأثر از آموزه هاي ديني خصوصاً  )2

  نماز

  توفيق در ترغيب و تشويق سايرين  به اقامه نماز خصوصاً نماز جماعت )3

ستاد اقامه نماز (دفتر 

مركزي و استان ها) / 

سازمان زندان ها (حوزه 

ستادي و استان ها) / 

بهزيستي (حوزه سازمان 

  ستادي و استان ها) 

  ؛سطح مليدر  
لوح تقدير با امضاي  رئيس  ستاد 

اقامه نماز  + كمك هزينه سفر 

  زيارتي عتبات عاليات

  اجالس سراسري نماز

  

  ؛سطح استاندر 
لوح تقدير با امضاي  مدير ستاد 

استان + كمك هزينه سفر زيارتي 

  مشهد مقدس

   اجالس هاي استاني
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  گروه هاي مرجع نمازي  –ادامه جدول ج 

  شاخص هاي شناسايي و انتخاب  مخاطب
مرجع شناسايي  و 
  انتخاب

  محل تجليل  نوع تقدير

بانوي نمونه 
  نمازي

  نماز جماعت  شركت دراول وقت و  خصوصاً نماز نماز اقامه تقيد به )1
  در بين بانوان موفقيت در اقدام موثر و شاخص در ترويج وتوسعه فرهنگ اقامه نماز )2

انجام فعاليت هاي شاخص و برجسته در زمينه ترويج فرهنگ اقامه نماز در  )3

  سطح شهرستان محل كار و سكونت

 موفقيت در جذب حداكثري بانوان به اقامه نماز و دعوت به آن )4

  توجه ويژه به تربيت ديني و نمازي نسل نو و فرزندان )5

ستاد اقامه نماز (دفتر 

مركزي و استان ها) / 

معاونت امور زنان و 

خانواده رياست جمهوري 

(مركز و مشاورين امور 

  بانوان استانداران)

  ؛سطح مليدر  
لوح تقدير با دو امضاي  رئيس  ستاد 

اقامه نماز و معاون امور زنان و 

خانواده رياست جمهوري + كمك 

هزينه سفر زيارتي عتبات عاليات + 

  معرفي از طريق رسانه ملي

  ازاجالس سراسري نم

  

  ؛سطح استاندر 
لوح تقدير با دو امضاي  مدير ستاد 

استان و مدير كل مور بانوان رياست 

جمهوري+ كمك هزينه سفر زيارتي 

  مشهد مقدس

   اجالس هاي استاني

شهيد نمونه 
  نمازي

 در نماز شهيد شده است. )1

 در دوران حيات، توجه ويژه اي به اقامه نماز داشته است. )2

صوص ترويج و توسعه فرهنگ نوراني نماز انجام اقدام ويژه اي در خ )3

 داده است.

  در زمينه ترغيب و تشويق سايرين به نماز موفق بوده است. )4

ستاد اقامه نماز / بنياد 

  شهيد و امور ايثارگران

  ؛سطح مليدر  
لوح تقدير با دو امضاي  رئيس  ستاد 

رئيس بنياد شهيد و امور اقامه نماز و 

+  كي رهبريانگشتر تبر+  ايثارگران

  معرفي از طريق رسانه ملي

  

  اجالس سراسري نماز

  

  ؛سطح استاندر 
لوح تقدير با دو امضاي  مدير ستاد 

+ بنياد شهيد استان استان و مدير كل 

انگشتر تبركي رهبري + معرفي از 

  طريق رسانه هاي استاني

   اجالس هاي استاني

پژوهشگر 
نمونه 
  نمازي

  نماز جماعت  شركت دراول وقت و  نماز خصوصاً نماز اقامه تقيد به )1

  داراي حسن شهرت و مقبوليت در سطح جامعه )2

  توليد اثر پژوهشي شاخص و فاخر و كاربردي نمازي )3

  

ستاد اقامه نماز (دفتر 

مركزي و استان ها) / 

دستگاه مربوط ((وزارت 

علوم، وزارت بهداشت و 

مراكز آموزش عالي و 

(در مركز مراكز پژوهشي 

  ) ))و استان ها

  ؛سطح مليدر  
لوح تقدير با دو امضاي  رئيس  

ستاد اقامه نماز و رئيس دستگاه 

مربوط + حمايت هاي مادي و 

  معنوي از آثار پژوهشي برگزيده

  

  اجالس سراسري نماز

  

  ؛سطح استاندر 
لوح تقدير با دو امضاي  مدير 

ستاد استان و رئيس مراكز 

آموزش عالي و پژوهشي استان 

اي مادي و معنوي + حمايت ه

  از آثار پژوهشي برگزيده

   اجالس هاي استاني

ياور / 
ياوران 
نمونه 
  نمازي

 ياور نماز

 فردي كه در زمينه نماز و مسجد بيشترين هزينه را نموده است. )1

فردي كه به صورت داوطلبانه بيشترين فعاليت مرتبط با نماز و  )2

ستاد اقامه نماز   ستاد اقامه نماز را داشته باشد.

معاونت فرهنگ، (

  آموزش و پژوهش)

  ؛سطح مليدر  
لوح تقدير با امضاي  قائم مقام  

ستاد اقامه نماز + كمك هزينه 

  سفر زيارتي عتبات عاليات

  

  اجالس سراسري نماز

  

تشكل 

هاي 

مردمي 

  ياور نماز

 .در زمينه نماز داشته اند گسترده و موثرفعاليت هاي انجام  )1

، جذب، ساماندهي و به بيشترين ياور نماز را شناسايي )2

  كارگيري كرده است.

  ؛سطح استاندر 
لوح تقدير با امضاي مدير  ستاد 

اقامه نماز استان + كمك هزينه 

  سفر زيارتي مشهد مقدس

   اجالس هاي استاني
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  گروه هاي مرجع نمازي  –ادامه جدول ج 

  شاخص هاي شناسايي و انتخاب  مخاطب
مرجع شناسايي  و 
  انتخاب

  محل تجليل  تقدير نوع

راننده  نمونه 
  نمازي

  مقيد به نماز اول وقت و شركت در نماز جماعت  )1

  تقيد به رعايت حقوق مسافر بويژه در اقامه نماز خصوصا نماز اول وقت )2

  ؛استاندر سطح 

ستاد اقامه نماز (دفتر 

مركزي و استان ها) / 

دستگاه مربوط ((وزارت 

(در مركز راه و شهرسازي

/ شوراي عالي و  و استان ها)

  )) استاني ترافيك

  ؛سطح استاندر 

لوح تقدير با دو امضاي  

مدير ستاد استان و رئيس 

دستگاه مربوط در استان + 

كمك هزينه سفر زيارتي 

  مشهد مقدس

  

  شوراي ترافيك استان ها
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  نمازيدولتي و خصوصي  مراكز – دجدول 

  شاخص هاي شناسايي  انتخاب  مخاطب
مرجع 
و   شناسايي
  انتخاب

  محل تجليل  نوع تقدير

مسجد 
طراز 
  اسالمي

بهره مندي از حداكثر مسجد طراز اسالمي (مطابق با پيام مقام معظم رهبري  )1

  به نوزدهمين اجالس سراسري نماز)

ستاد اقامه نماز (دفتر 

مركزي و استان ها) / 

مركز رسيدگي به امور 

مساجد / ادارات كل 

اوقاف و امور خيريه 

  استان

  سطح ملي؛در 
لوح تقدير با دو امضاي 

رئيس ستاد و  رئيس مركز 

رسيدگي به امور مساجد+ 

كمك هزينه سفر زيارتي 

  عتبات عاليات

  اجالس سراسري نماز

  در سطح استان؛
لوح تقدير با دو امضاي  

امام جمعه و استاندار+ 

كمك هزينه سفر زيارتي 

  مشهد مقدس

  اجالس هاي استاني

هيئت 
 مذهبي نمونه
  نمازي

برگزاري نماز جماعت در ايام برگزاري جلسات هيئت در زمان هايي كه با  )1

  وقت فضيلت نماز تداخل دارد

  برگزاري باشكوه نماز ظهر عاشورا )2

اجراي برنامه -ترويج فرهنگ نماز در بين مخاطبان از طريق سخنراني خطيبان )3

  ها و فعاليت هاي متنوع با موضوع نماز

  نوراني نماز با استفاده از ظرفيت هاي هيئت  تالش در جهت ترويج فرهنگ )4

ستاد اقامه نماز و 

اداره كل تبليغات 

  اسالمي استان

  در استان: 
لوح تقدير با امضاي  مدير 

استان و اقامه نماز ستاد 

تبليغات اسالمي مدير كل 

+ كمك هزينه سفر  استان

  زيارتي مشهد مقدس

  اجالس هاي استاني نماز

مسجد و يا 
نمازخانه 

مونه بين ن
  راهي

استاندارد بودن فضا(مناسب و متناسب با حجم مراجعه كننده)، امكانات و  )1

(پيش بيني و تأمين وسايل سرمايشي، گرمايشي، مهر، كتب ادعيه و تجهيزات

(...  

  رعايت كامل بهداشت و نظافت فضاي اقامه نماز )2

  رعايت كامل بهداشت و نظافت سرويس هاي بهداشتي و وضوخانه  )3

  ول دسترسي آسان براي مراجعينرعايت اص )4

  سرويس دهي مطلوب به مسافرين جهت اقامه نماز در اوقات شرعي نماز )5

  داشتن متصدي و متولي خاص )6

  اقامه اذان در اوقات شرعي )7

  در سطح ملي؛
ستاد اقامه نماز + 

شوراي اقامه نماز 

دستگاه هاي متولي 

(وزارت راه و 

شهرسازي / سازمان 

ميراث فرهنگي، صنايع 

و گردشگري /  دستي

  وزارت نفت و ...)

  در سطح ملي؛
لوح تقدير با امضاي  

قائم مقام ستاد اقامه نماز 

استان و رئيس شوراي 

اقامه نماز دستگاه 

مربوط + معرفي از 

  طريق رسانه ملي

  

  سراسري نماز اجالس 

  در سطح استان؛

ستاد اقامه نماز + 

شوراي اقامه نماز 

ادارات كل متولي 

اه و (اداره كل ر

شهرسازي / اداره 

كل ميراث فرهنگي، 

صنايع دستي و 

گردشگري / شركت 

گاز و پااليش و 

  پخش نفت و ...)

  در سطح استان؛
لوح تقدير با امضاي  

مدير ستاد اقامه نماز 

استان و مدير كل 

دستگاه مربوط + معرفي 

از طريق مراكز صدا و 

  سيماي استان

  اجالس هاي استاني نماز
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  نمازيدولتي و خصوصي  مراكز – دجدول 

  شاخص هاي شناسايي  انتخاب  مخاطب
مرجع 
شناسايي  و 
  انتخاب

  محل تجليل  نوع تقدير

 مهدكودك و
پيش دبستاني  
  نمازي نمونه

  ات محيطي با موضوع نماز انجام فعاليت هاي هنري و تبليغ )1

 اناجراي برنامه آموزش شيوه هاي دعوت فرزندان به نماز براي اولياي كودك )2

 كچان كوياورنماز عنوان ه سازماندهي و استفاده از كودكان مهد ب )3

برنامه ساالنه براي استفاده از هنر، شعر، سرود، بازي، نقاشي و ... براي آشنايي  )4

  كودكان با نماز

  در سطح ملي؛
شوراي ستاد اقامه نماز + 

اقامه نماز دستگاه هاي 

(بهزيستي،آموزش و متولي

 پرورش و سازمان تبليغات

  اسالمي)

  در سطح ملي؛
قائم لوح تقدير با امضاي 

مقام ستاد اقامه نماز و رئيس 

ارتقاي + دستگاه مربوط

سطح رتبه بندي مهد با 

  هماهنگي دستگاه متولي

  

  اجالس سراسري نماز
  

  در سطح استان؛
ستاد اقامه نماز استان + 

اقامه نماز شوراي 

دستگاه هاي متولي در 

(بهزيستي،آموزش استان 

پرورش و سازمان  و

  تبليغات اسالمي)

  در سطح استان؛
لوح تقدير با امضاي  مدير 

استان و مدير اقامه نماز ستاد 

ارتقاي +  دستگاه مربوطكل 

سطح رتبه بندي مهد با 

  هماهنگي دستگاه متولي

  اجالس هاي استاني نماز
  

مدرسه 
نمازي 
  نمونه 

  تقيد مديربه نماز اول وقت و شركت درنمازجماعت  )1

  ركت دادن كليه كاركنان در نماز جماعت ش )2

  تشكيل شور اي اقامه نماز وبرگزاري منظم جلسات   )3

  واگذاري امور مربوط به ترويج فرهنگ اقامه نماز به دانش آموزان  )4

  داشتن نمازخانه مستقل، مناسب، متناسب با تجهيزات كامل )5

  و مستمر اقامه نماز جماعت به  امامت روحاني واجد الشرايط به صورت منظم  )6

حضور منظم و مستمر مدير، كاركنان ، معلمان و دانش آموزان در نماز  )7

  جماعت  

  انجام تبليغات محيطي در جهت ترويج فرهنگ اقامه نماز )8

  اجراي كامل زنگ نماز در برنامه هفتگي )9

برگزاري دوره ها و نشست هاي آموزش خانواده با موضوع شيوه هاي دعوت  )10

  فرزندان به نماز

  د بين مدرسه  و مسجد محل ايجاد پيون )11

  تشويق و تقدير از معلمان و دانش آموزان فعال در امر نماز  )12

 جلب همكاري و مشاركت اولياي دانش آموزان جهت توسعه فرهنگ اقامه نماز  )13

  اقامه اذان زنده توسط كاركنان و دانش آموزان )14

  در سطح ملي؛
ستاد اقامه نماز + 

اقامه نماز شوراي 

وزارت آموزش و 

  شپرور

  در سطح ملي؛
لوح تقدير با امضاي قائم مقام 

معاون ستاد اقامه نماز و 

پرورشي و فرهنگي وزارت 

+ ارتقاي آموزش و پرورش

با رتبه مدرسه سطح 

  دستگاه متولي هماهنگي

  اجالس سراسري نماز
  

  در سطح استان؛
ستاد اقامه نماز استان + 

اداره اقامه نماز شوراي 

كل آموزش و پرورش 

  استان

  در سطح استان؛
لوح تقدير با امضاي  مدير 

ستاد اقامه نماز استان و مدير 

آموزش و پرورش استان كل 

ارتقاي سطح رتبه مدرسه + 

  با هماهنگي دستگاه متولي

  اجالس هاي استاني نماز
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  نمازيدولتي و خصوصي  مراكز – دجدول 

  شاخص هاي شناسايي  انتخاب  مخاطب
مرجع 
شناسايي  و 
  بانتخا

  محل تجليل  نوع تقدير

بيمارستان 
  نمونه نمازي

  داشتن مسجد يا نمازخانه مناسب و متناسب با تجهيزات كامل )1

  حضور منظم و مستمر رئيس و معاونين بيمارستان در نماز جماعت )2

  تشكيل شور اي اقامه نماز وبرگزاري منظم جلسات   )3
  مازاقامه نماز جماعت به امامت روحاني شايسته در وقت فضيلت ن )4

  فراهم نمودن شرايط الزم براي اقامه نماز بيماران و همراهان  )5

  تهيه و توزيع احكام نماز بيماران )6

 انجام تبليغات محيطي با استفاده از فن آوري نوين جهت ترويج فرهنگ نماز )7

تجهيز اتاق بيماران به اقالم و لوازم مورد نياز اقامه نماز (از قبيل سجاده، قبله  )8

  خاك تييم و ...) نما، مهر، تسبيح،

  

  در سطح ملي؛
ستاد اقامه نماز + 

اقامه نماز شوراي 

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

و سازمان تامين پزشكي 

  اجتماعي

  ؛ سطح ملي در 
 قائم مقامامضاي دو لوح تقدير با 

ستاد اقامه نماز و رئيس شوراي 

معرفي اقامه نماز دستگاه مربوط+ 

  از طريق رسانه ملي

  ري نمازاجالس سراس
  

  در سطح استان؛
ستاد اقامه نماز استان + 

اقامه نماز شوراي 

دانشگاه علوم پزشكي 

  استان

  در سطح استان؛
امضاي  مدير دو لوح تقدير با 

ستاد اقامه نماز استان و مدير كل 

ه علوم ÷درمان ويا رئيس دانشگا

معرفي از طريق پزشكي استان + 

  مركز صدا و سيماي استان

   استاني نمازاجالس هاي 
  

دانشگاه نمونه 
  نمازي 

  تقيد رئيس به نماز اول وقت و شركت درنمازجماعت  )1

  داشتن مسجد يا نمازخانه مناسب و متناسب با تجهيزات كامل )2

  داشتن برنامه جامع و سنواتي  ترويج فرهنگ اقامه نماز )3

  حضور منظم و مستمر رئيس ومعاونين دانشگاه در نماز جماعت )4

ثري كادر اداري، آموزشي،اساتيد و دانشجويان در نماز حضورمنظم و حداك )5

  جماعت

اقامه اذان زنده توسط افراد خوش صدا اعم از ،مديران ،كاركنان، اساتيد   )6

  ودانشجويان

  انجام فعاليت هاي هنري و تبليغي در مورد نماز )7

  اختصاص فضاي مناسب وكافي درپورتال دانشگاه براي موضوعات نماز  )8

  در نشريات دانشگاه براي درج مطالب مربوط به نماز  اختصاص فضاي مناسب )9

  انجام پژوهش و تحقيقات علمي در زمينه ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز )10

عدم تداخل جلسات، برنامه هاي آموزشي، آزمايشگاهي و صرف غذاي  )11

  دانشجويان با وقت فضيلت نماز

 مازاقامه نماز جماعت به امامت روحاني شايسته در وقت فضيلت ن )12

  تشكيل شوراي اقامه نماز و برگزاري منظم جلسات )13

  در سطح ملي؛
ستاد اقامه نماز + 

اقامه نماز شوراي 

دستگاه هاي مربوط 

(وزارتين علوم و 

بهداشت و دانشگاه 

هاي آزاد، پيام نور، فني 

   و حرفه اي و ...)

  ؛در  سطح ملي 

قائم امضاي دو لوح تقدير با 

مقام ستاد اقامه نماز و رئيس 

شوراي اقامه نماز دستگاه 

معرفي از طريق + مربوط

  رسانه ملي

  اجالس سراسري نماز
  

  در سطح استان؛
ستاد اقامه نماز استان + 

اقامه نماز شوراي 

دانشگاه هاي دولتي و 

  آزاد استان

  در سطح استان؛

امضاي  دو لوح تقدير با 

استان و اقامه نماز مدير ستاد 

يا رئيس  دير كل درمان وم

 ه علوم پزشكي استان÷شگادان

معرفي از طريق مركز صدا + 

  و سيماي استان

  اجالس هاي استاني نماز
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  نمازيدولتي و خصوصي  مراكز – دجدول ادامه 

  
  مخاطب

  شاخص هاي شناسايي  انتخاب
مرجع 
شناسايي  و 
  انتخاب

  محل تجليل  نوع تقدير

اصناف و 
  كارخانجات

 كسبه

نماز  شركت دراول وقت و  نماز خصوصاً نماز اقامه تقيد به )1

 جماعت 

توفيق در جهت ترغيب سايرين به اقامه نماز اول وقت ترجيحا  )2

  به جماعت

ستاد اقامه نماز 

(معاونت فرهنگ، 

  آموزش و پژوهش) 

  در استان: 
لوح تقدير با امضاي  مدير 

ستاد اقامه نماز استان و 

مدير كل صنعت، معدن و 

تجارت استان + كمك 

زيارتي مشهد  هزينه سفر

  مقدس

  اجالس هاي استاني نماز

  كارخانجات
 اهتمام به اقامه نماز اول وقت براي مهندسين و كارگران )1

 اختصاص فضاي مناسب و متناسب براي اقامه نماز  )2

  تامين امام جماعت شايسته براي اقامه نماز جماعت )3
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  نمازيدولتي و خصوصي  مراكز – دجدول ادامه 

  
  مخاطب

  هاي شناسايي  انتخاب شاخص
مرجع 
شناسايي  و 
  انتخاب

  محل تجليل  نوع تقدير

رسانه هاي 
  سفري

  هواپيما

 عدم تداخل زمان حركت با وقت فضيلت نماز )1

 نمازخانه مناسب، زيبا و در دسترس در ايستگاه ها )2

 پخش اذان در اوقات شرعي )3

  اختصاص كتاب، مجالت، فيلم هاي مرتبط با نماز )4

  در سطح ملي؛
قامه نماز + ستاد ا

شوراي اقامه نماز 

  وزارت راه و شهرسازي

  در سطح ملي؛
لوح تقدير با امضاي  

اقامه نماز ستاد  قائم مقام

رئيس شوراي استان و 

وزارت راه و  اقامه نماز

معرفي از +  شهرسازي

  طريق رسانه ملي

  

  سراسري نماز اجالس 

  قطار  

  اتوبوس
  ؛استاندر سطح 

 ستاد اقامه نماز +

شوراي اقامه نماز اداره 

كل راه و شهرسازي 

  استان

  در سطح استان؛

لوح تقدير با امضاي  

اقامه نماز مدير ستاد 

استان و مدير كل 

معرفي +  دستگاه مربوط

از طريق مراكز صدا و 

  سيماي استان

  اجالس هاي استاني نماز
  كشتي

رسانه نمونه 
  نمازي

شبكه هاي 

ملي و 

استاني 

  صدا

  و سيما

پخش صحنه هايي از اقامه نماز جماعت اقشار مختلف سني جامعه  )1

  در محيط هاي سكونت، كاري و تحصيلي  و .... 

پخش صحنه ها ي جذاب از  نماز افراد در شرايط ويژه، خاص و  )2

  استثنايي

  توليد و پخش فيلم هاي بلند و كوتاه فاخر با  مضمون نماز و نيايش  )3

 و نيايش توليد و پخش سريال با مضمون نماز )٤

پخش اذان زنده در اوقات شرعي نماز توسط مجريان و ميهمانان  )5

  برنامه 

  توليد و پخش انيميشن نمازي فاخر )6

  در سطح ملي؛
 ستاد اقامه نماز

+  (روابط عمومي)

دستگاه متولي 
سيما  و سازمان صدا(

وزارت فرهنگ و ارشاد 

  )اسالمي

  در سطح ملي؛
لوح تقدير با امضاي  

نماز اقامه مدير ستاد 

استان و مدير كل 

+ كمك  دستگاه مربوط

هزينه سفر زيارتي 

  عتبات عاليات

اجالس /  اجالس سراسري نماز

  هاي استاني نماز

مطبوعات 

، سايت ها 

و 

خبرگزاري 

  ها

  اختصاص بخش ويژه به موضوع ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز )1

  توليد محتواي مناسب و متناسب جهت درج در بخش ويژه )2

مناسب و به موقع گزارش و اخبار مربوط به فعاليت هاي  انعكاس )3

  اقامه نماز در سطح جامعه

استفاده از روش هاي خالقانه براي توليد اخبار و گزارشات موثر  )4

  نمازي

همكاري مستمر و موثر با ستاد اقامه نماز كشور  در ترويج فرهنگ  )5

  اقامه نماز

  در سطح ملي؛
 ستاد اقامه نماز استان

+  ي)(روابط عموم

دستگاه متولي در 

(مركز صدا و استان 

سيماي استان،  اداره 

كل فرهنگ و ارشاد 

  اسالمي استان)

  در سطح ملي؛
لوح تقدير با امضاي  

اقامه نماز مدير ستاد 

استان و مدير كل 

+ كمك  دستگاه مربوط

هزينه سفر زيارتي مشهد 

  مقدس

اجالس /  اجالس سراسري نماز

  هاي استاني نماز
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  طرح ها، برنامه ها و فعاليت هاي نمازي -ه  جدول

  
  مخاطب

  شاخص هاي شناسايي  انتخاب
مرجع 
شناسايي  و 
  انتخاب

  محل تجليل  نوع تقدير

برنامه هاي 
با  مناسبتي

  موضوع نماز

  نماز ظهر عاشورا
پيش بيني فضاي مناسب و متناسب براي  )1

  نمازگزاران به تفكيك جنسيت 

تجهيزات مورد  پيش بيني و تأمين امكانات و )2

  نياز اقامه نماز

  تأمين امام جماعت شايسته )3

  اطالع رساني و هماهنگي مناسب و به موقع )4

  پوشش به موقع و مناسب رسانه اي  )5

  پخش گسترده اذان در محل اقامه نماز )6

ميزان و كيفيت حضور شركت كنندگان در  )7

  نماز جماعت

وزارت كشور / 

ستاد برگزاري نماز 

  ظهر عاشورا 

  ؛در سطح ملي
لوح تقدير با امضاي  

مدير ستاد اقامه نماز استان 

و مدير كل دستگاه 

معرفي از طريق مربوط + 

  رسانه ملي

  شوراي معاونين دستگاه هاي مربوط
  

  نماز  اربعين

وزارت كشور/ ستاد 

  اربعين

وزارت كشور/ ستاد 

  بهمن 22برگزاري 
  در سطح استان؛

لوح تقدير با امضاي  

مه نماز استان مدير ستاد اقا

و مدير كل دستگاه 

مربوط + معرفي از طريق 

مراكز صدا و سيماي 

  استان ها

  نمازهاي جمعه استان ها

  شهرداري  ايام نوروز

برنامه هاي ويژه 
متناسب با اجالس 
  سراسري نماز

توليد و عرضه محصوالت و 

  محتواهاي چند رسانه اي

  مربوط به سالجاري باشد )1

  بديع و نو باشد )2

  قانه باشدخال )3

  فراگير و قابل تعميم باشد )4

  اثربخش و كارآمد باشد )5

  در سطح ملي؛
ستاد اقامه نماز / 

دستگاه هاي مرتبط با 

  موضوع اجالس

  در سطح ملي؛

ح تقدير با امضاي قائم لو

مقام ستاد اقامه نماز و 

رئيس شوراي اقامه نماز 

دستگاه مربوط+ كمك 

هزينه سفر زيارتي عتبات 

  عاليات

  سري نمازاجالس سرا
  

فضاي  درمرتبط توليد و عرضه 

  مجازي

آموزش هاي و توانمندسازي 

  در سطح استان؛  مخاطبان دستگاه
ستاد اقامه نماز / 

دستگاه هاي مرتبط 

با موضوع اجالس 

  در استان ها

  در سطح استان؛

لوح تقدير با امضاي  

اقامه نماز مدير ستاد 

استان و مدير كل 

+  دستگاه مربوط

هزينه سفر  كمك

  زيارتي مشهد مقدس

  اجالس هاي استاني نماز
  فعاليت هاي فرهنگي و هنري 

شناسائي و معرفي الگوهاي 

  موفق و موثر

  ساير اقدامات

برنامه هاي نرم 
  افزاري

 مربوط به سالجاري باشد )1  اپليكيشن موبايل

  كاربردي باشد )2

  بديع و نو باشد )3

  خالقانه باشد )4

  بل تعميم باشدفراگير و قا )5

  اثربخش و كارآمد باشد )6

  در سطح ملي؛

ستاد اقامه نماز / 

دستگاه هاي 

مرتبط با موضوع 

  اجالس

  در سطح ملي؛
لوح تقدير با امضاي قائم 

مقام ستاد اقامه نماز و 

رئيس شوراي اقامه نماز 

حمايت دستگاه مربوط+ 

  مادي و معنوي از اثر

  اجالس سراسري نماز
  

  بازي 
  ان؛در سطح است

ستاد اقامه نماز / 

دستگاه هاي مرتبط 

با موضوع اجالس 

  در استان ها

  در سطح استان؛
لوح تقدير با امضاي  

مدير ستاد اقامه نماز استان 

و مدير كل دستگاه 

حمايت مادي و مربوط + 

  معنوي از اثر

  اجالس هاي استاني نماز

  كتاب الكترونيك و ...

 


