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یتروشمو یسانشراک ياههورگراک تابوصم

 ... و داهن،داینب ،نامزاس ،ترازو زامن هماقا ياروش مرتحم ریبد

 مکیلع مالس

 تادــیهمت" روــظنم هب و دوخ یتاذ تیرومأم ياتسار رد تنواعم نیا ،دناسریم راضحتسا هب یهلا قیفوتو یتمالس يوزرآاب امارتحا

 زا توــعد اــب "اههاگتسد زامن هماقا گنهرف جیورت و هعسوت یبایزرا و تراظن ،يزیرهمانرب عماج ماظن شخبرثا رارقتسا تهج مزال

 و یــسانشراک ياــههورگراک لیکــشت هــب مادــقا ،زــکرم رد روــشک یــیارجا ياــههاگتسد زا یخرب زامن هماقا مرتحم نیطبار و ناریبد

 . دش رظن لدابتو ثحب لیذ تاعوضوم هراب رد تعاس / رفن400 نازیم هب و دومن "ب" و "فلا" یتروشم

 هــب نآ ياهدرواتسد يهعومجم تسویپ هب فوصوم ياهورگراک ياضعا یمامت دنمشزرا يراکمه نسح و یعاسم زا رکشت نمض

 نآ رد زاــمن رما دربشیپ رد تسا دیما .ددرگیم میدقت ناتتمدخ مزال يرادربهرهب هنوگ ره و راضحتسا تهج لیذ تاعوضوم حرش

 .دشاب اشگهار هاگتسد

 اهنآ عفر تهج بسانم ياهراکهار يهئارا و ییارجا ياههاگتسد رد زامن هدننک عییضت لماوع ییاسانش .1

 ریدقت ياههویش و اههاگتسد زامن هماقا نالاعف باختنا ياهصخاش .2

 اهزاین ریاس و يرازفاتخس ثیحزا ییارجا ياههاگتسد )هناخزامن و دجسم( زامن هماقا ياهاضف يزاسدرادناتسا .3

 ییارجا ياههاگتسد ياههناخزامن و دجاسم نارازگراک فیاظو حرش و اهیگژیو .4

 اههاگتسد زامن )يرازفاتخس و مرن( تاعالطا عماج کناب ياهیگژیو .5

 رد ار منادــنزرفو نم ایادخ" دومرف هک)ع( نمحرلا لیلخ میهاربا ترضح ياعد لومشم ام يهمه لاعتم دنوادخ يرای اب تسا دیما

 . میشاب " هدب رارق نارگ زامن هرمز

 ییاباباقآ میهاربا

 یبایزرا و تراظن ،يزیر همانرب نواعم
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  :مقدمه 

ستاد اقامه نماز كشور در سايه رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبنـي بـر        

تشكيل هيات هايي جهت تعيين وظـايف دسـتگاه هـاي كشـور در توسـعه      

 وترويج فرهنگ اقامه نماز وارزيابي عملكرد ساليانه آن ها با جلب مشاركت

وهمكاري جمعي از صاحب نظران وكارشناسـان حـوزه فرهنـگ ومعـارف     

اسالمي بويژه نماز وبا صرف ماه ها كار فشرده كارشناسي ومطالعـاتي اقـدام   

به تهيه وتدوين نظام جامع برنامه ريزي ، نظارت وارزيابي توسـعه وتـرويج   

 ازنظـام  ايـن  از آنجائي كه محتوي وچاچوب اصلي .فرهنگ اقامه نماز نمود

تائيـد و  مورد رخوردار بود بنابراين انسجام ومنطق علمي و مطالعاتي متقني ب

هيات امنا، شوراي معاونين ومسئولين دفتر نوسازي وتحـول اداري   تصويب

معاونت توسعه وسرمايه انساني رئيس جمهور قرار گرفت وبعنـوان يكـي از   

كشـور در  به كليه دستگاه هـاي   91معيار هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 

  . سطح ملي واستاني ابالغ گرديد ه است

ستاد اقامه نماز در راستاي راهبرد ورويكر خود مبنـي برضـرورت تمهيـدات    

الزم براي استقرار نظام جامع موصوف در همه دستگاه هاي كشور، به كميتـه  

جلـب   برنامه ريزي راهبردي ماموريت داد تا با تشكيل كارگروه كارشناسي و

ز دبيران موفق ومجرب شوراي اقامـه نمـاز دسـتگاه هـاي     همكاري جمعي ا

اقـدام بـه تعيـين     مجربكارشناسان ستاد وديگر افراد صاجب نظر و، كشور 

تجهيـز مسـاجد   ، شاخص ها ، استانداردهاي مربـوط بـه سـاخت ، توسـعه     

شناسـائي   ونمازخانه ها وهمچنـين شناسـائي عوامـل تضـييع كننـده نمـاز و      

لـذا بـدين منظـور    .در جامعه ودستگاه ها نمايد  ومعرفي راهكارهاي رفع آن

( و ) الـف  ( به تشكيل دو كارگروه  نسبتراهبردي ستاد برنامه ريزي كميته 

اين كارگروه ها با راهبـري معاونـت   كه نمود  اقدام با تركيب مورد نظر) ب 

كـه   كارشناسـي نشسـت   چنـدين  برنامه ريزي ، نظارت وارزيابي ستاد طـي  

مـديران  ي گـروه ،  اه بارش فكري وبـا حضـور اعضـا    عمدتا بصورت كارگ

ضـوع را در  وكارشناسان حوزه معاونـت  مربـوط تشـكيل گرديـد چهـار مو     

( كه موضوعات ذيل  دستاورد كـارگروه كارشناسـي   دستور كارخود قرار داد 

  .مي باشد) ب  

 شاسائي عوامل تضييع كننده نماز در دستگاه هاي كشور  .1

مل تضييع كننده نمـار در دسـتگاه   شناسائي راهكارهاي رفع عوا .2

 هاي كشور  

 

   

هاي اجرايي  عوامل تضييع كننده نماز در دستگاه

 هاي اجرايي جهت رفع كشور و راهبردها و برنامه
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  راهبردهاي رفع عوامل تضييع كننده نماز در دستگاه ها �

ها و راهبردهاي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه  هماهنگ نمودن سياست .1

 نماز كشور با راهبردهاي كالن فرهنگي كشور

 در مورد نماز اصالح و تكميل ساختار و قوانين .2

 نماز در دستگاه هاي كشورتقويت جايگاه اقامه  .3

 ها سازي قوانين و مقررات مربوط به اقامه نماز در دستگاه متناسب .4

هاي دستگاه  كاركنان و خانواده) بصيرت(ارتقاي سطح دانش، بينش  .5

 ها نسبت به اقامه نماز

هاي اجتماعي و اقتصادي با رويكرد تقويت امور  سياست گذاري .6

 ميمعنوي به ويژه نماز در سبك زندگي اسال

ه نماز در تمهيدات الزم و مناسب براي توسعه و ترويج فرهنگ اقام .7

 )از حيث سخت و نرم افزاري( مساجد

هاي مردم نهاد در جهت توسعه و ترويج  توسعه و تقويت سازمان .8

 فرهنگ اقامه نماز

هاي توسعه و ترويج فرهنگ  پژوهش محور و دانش بنيان كردن برنامه .9

 اقامه نماز

هاي توسعه و ترويج  يجاد وحدت رويه در برنامهيكپارچه سازي و ا .10

 فرهنگ اقامه نماز

  :اقدامات راهبرد اول 

هماهنگ نمودن سياست ها و راهبردهاي توسعه و ترويج فرهنگ "

  "اقامه نماز كشور با راهبردهاي كالن فرهنگي كشور

عدم تداخل زمان جلسات، حضور مديران ( اهميت نماز"ابالغ دستورالعمل  .1

با امضاي  "...)مازهاي جماعت، تقدير و تشويق فعاالن نماز و در صفوف ن

 باالترين مقام دستگاه

 برگزاري جلسات با مديران ارشد و عالي نظام در باب نماز .2

تذكر و يادآوري به مديران دستگاه ها در هيأت دولت توسط رئيس ستاد  .3

 اقامه نماز

 امور فرهنگي از سوي دولت به وزرااهتمام به  .4

 د آئين نامه هيأت دولت به دستگاه هاابالغ مجد .5

ه ورود نظام جامع ب( ابالغ طرح رشد معنوي كاركنان به دستگاه هاي كشور .6

 )اسطح ارزيابي دستگاه ه

رايزني ستاد اقامه نماز با دولت و دستگاه هاي كشور براي در اولويت قرار  .7

 گرفتن نماز به عنوان مأموريت دستگاه ها

 گاه هاتدوين و ابالغ مأموريت دست .8
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توسط دولت و  از پيام هاي مقام معظم رهبري طرح هايي و تهيه لوايح .9

 مجلس

 يام هاي مقام معظم رهبري اجرايي نمودن پ .10

 عملياتي نمودن طرح جامع اقامه نماز .11

 ساله توسعه كشور 5قراردادن طرح تحول معنوي در برنامه هاي  .12

 تعامل و جلب همكاري شورايعالي انقالب فرهنگي .13

 ستاد در سياست گذاري هاي كالن فرهنگي كشور تقويت حضور .14

  :اقدامات راهبرد دوم 

  " اصالح و تكميل ساختار و قوانين در مورد نماز "

 

 اصالح آئين نامه هيأت وزيران  .1

 پيش بيني جايگاه مناسب نماز در قانون ششم توسعه نظام .2

تصويب قوانين مورد نياز از طريق كميسيون نماز، قرآن و عترت مجلس  .3

 اي اسالميشور

اعزام، ارزيابي عملكرد و جبران خدمات قانونمند شدن شناسايي، انتخاب و  .4

 ائمه جماعات روحاني دستگاه ها

سيستم اطالعات مديريت ائمه جماعات روحاني و تهيه اطلس جغرافيايي  .5

 روحانيون و ائمه جماعات در سطح كشور 

ور مبني بر صدور بخشنامه از سوي ستاد اقامه نماز به دستگاه هاي كش .6

 عوت از ائمه جماعاتارتباط با سازمان تبليغات براي د

مسئول، دبير، (اصالح و به روز آوري آئين نامه شوراي اقامه نماز دستگاه  .7

 )ساير اعضاي شورا

نماز  كرد اعضاي شوراي اقامهتعيين شاخص هاي نظارت و ارزيابي عمل .8

 دستگاه ها

قامه نماز به منظور اختصاص رديف بودجه خاص براي ستاد مركزي ا .9

 مهم ه هاي نماز و كمك به دستگاه هاي دولتي براي اين امراجراي برنام

پيش بيني بودجه نماز در بودجه هاي سنواتي و عملياتي دستگاه ها توسط  .10

 دولت

تخصيص بودجه و نيروي انساني مناسب براي اقامه نماز دستگاه ها در  .11

 مجلس شوراي اسالمي

اختصاص رديف (بودجه هاي فرهنگي كشور  رايزني با مجلس جهت جذب .12

 )براي توسعه و ترويج فرهنگ نوراني نماز 5و  2بودجه ذيل فصل 

منظور شدن سابقه همكاري با ستاد اقامه نماز دستگاه جهت دريافت ترفيع  .13

 )وضع قانون(

ورود ميزان اهتمام مديران به توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز در جشنواره  .14

 شهيد رجايي

 ست فرهنگي و معنوي براي كليه برنامه هاپيو .15
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  :وم ساقدامات راهبرد 

 "تقويت جايگاه اقامه نماز در دستگاه هاي كشور "

ابالغ دستورالعمل با امضاي باالترين مقام دستگاه به كليه واحدهاي تابعه  .1

 )استان –مركز (

ه ها براي مديران دستگا با الهام از پيام نماز تهيه و ابالغ منشور اخالقي .2

 توسط ستاد اقامه  نماز كشور

لحاظ نمودن ميزان اهتمام مديران به امر اقامه نماز در ارزيابي عملكرد  .3

 ساليانه آنان 

اعمال شاخص هاي نظام جامع برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي ستاد اقامه  .4

 نماز در ارزيابي عملكرد نمازي دستگاه

ه نماز با مديران عالي برگزاري جلسات مشترك مسئوالن ارشد ستاد اقام .5

 نظام در باب نماز

 پيش بيني پست سازماني براي مسئوالن و دبيران اقامه نماز دستگاهها .6

برگزاري جلسات ادواري مسئوالن ستاد اقامه نماز كشور با مديران و  .7

 متوليان امر نماز در دستگاهها

حمايت نظام مند ستاد اقامه نماز كشور از تشكيالت و برنامه هاي .8

 ستگاه هاد

به اعضاي هيأت دولت توسط رياست ) من باب تذكر(يادآوري امر نماز  .8

 ستاد اقامه نماز جهت عطف توجه به نماز

 نهادينه شدن نماز در مأموريت دستگاه هاي كشور .9

برنامه منظم به دستگاه ها، تقويت جايگاه ساختاري تحول ساختاري، ابالغ  .10

در ساختار ستاد اقامه نماز  ستاد، پيش بيني معاونت هماهنگي و شوراها

 كشور

  

  اقدامات راهبرد چهارم 

  متناسب سازي قوانين و مقررات مربوط به اقامه نماز در "

  "دستگاه ها

 اصالح و ابالغ مجدد آئين نامه هيأت وزيران در باب نماز .1

 اصالح طرح جامع اقامه نماز مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي .2

 ي قانوني در باب نمازشناسايي و رفع نيازها و خالءها .3

 به روز رساني و ابالغ مجدد آئين نامه شوراي اقامه نماز دستگاه ها .4

برقراري تعامل موثر با فراكسيون نماز، قرآن و عترت مجلس شوراي اسالمي به  .5

 منظور

 اصالح و تكميل قوانين و مقررات مربوط به نماز .5.1

 اختصاص بودجه براي ستاد اقامه نماز .5.2

 )5و  2فصل (ز در سرفصل بودجه هاي فرهنگي پيش بيني بودجه نما .5.3

 بودجه ستاد اقامه نماز نسبت به تخصيص مسئولينپيگيري توسط  .6
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  پنجماقدامات راهبرد 

كاركنان و خانواده هاي ) بصيرت(ارتقاي سطح دانش، بينش  "  

  "دستگاه ها نسبت به اقامه نماز

رنامه زمان بندي نماز، تهيه و اعالم ب(ارائه مطالب مفيد و موثر به ائمه جماعات  -1

  )آگاهي دادن به كاركنان در شوراي اداري دستگاه

  برگزاري جلسات توجيهي با مديران و متوليان امر نماز در دستگاه ها -2

برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي متوليان امر نماز با موضوع جنبه هاي مختلف  -3

 نماز

 مازآموزش اصول ومهارت هاي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه ن -4

برگزاري كالس هاي آموزشي و توجيهي براي مديران در باب ضرورت و اهميت  -5

 نماز

 تربيت روحاني به صورت ويژه به عنوان امام جماعت -6

 تدوين و اجراي دوره هاي آموزشي -7

طراحي و ارسال جزوات خاص ائمه جماعات دستگاه توسط ستاد اقامه نماز  -8

 كشور

 تربيت ائمه جماعات خاص دستگاه ها -9

 اري دوره هاي آموزشي متناسب با نياز كاركنان در باب نمازبرگز -10

 ...) قرائت، احكام و (تهيه و اجراي طرح جامع آموزش نماز  -11

 آموزش مستمر كوتاه بين دو نماز به نمازگزارن -12

 ترويج فرهنگ همخواني حمد و سوره توسط ائمه جماعات به مأمومين -13

 )عامليآموزش ت(استفاده از نرم افزار صحت قرائت نماز  -14

 برگزاري جلسات آموزشي با موضوع اهميت صحت قرائت نماز و تصحيح قرائت -15

 تصحيح قرائت نماز توسط امام جماعت به صورت چهره به چهره -16

 ارتقاي سطح قرائت نماز ائمه جماعات -17

 )در ابتدا عمومي و بعد فرد به فرد(آموزش عملي قرائت نماز  -18

 آموزش اهميت نماز در دوره هاي ابتدايي -19

 زاري دوره هاي آموزشي مرتبط با معلمان و مربيان آموزش و پرورشبرگ -20

 تصحيح قرائت نماز اجد و نمازخانه ها با عنوان اتاقپيش بيني اتاقي در مس -21

 حساس كردن نمازگزاران نسبت به صحت قرائت نماز -22

 تقويت -افراد دروني باورهاي به تبديل و اجتماعي و فردي اعتقادات افزايش -23

 - افراد نگرش و بينش دانش، ارتقاي - گوناگون هاي روش با خدا اب انسان ارتباط

 گروه تفكيك به افراد دانش ارتقاي جامع طرح - ديني زندگي مهارتهاي تقويت

 و علمي هاي نيازسنجي انجام - رفتاري دين به باوري دين تبديل - سني هاي

 نماز اسرار و آداب مستمر هاي آموزش - آمده بدست نتايج مبناي بر ريزي برنامه

 جهت موثر مبلغين تربيت - مباحث و مطالب آوري روز به بحث به توجه با

 و حضوري صورت به خدمت ضمن هاي دوره برگزاري - اثربخش هاي آموزش

 علما با ديدار - پاسخ و پرسش جلسات - كتابخواني مسابقات برگزاري - مجازي

 جايگاه و اهميت بيان در احاديث بيان - جماعات ائمه بودن عامل - بزرگان و

 نو هاي روش از گيري بهره  - زندگي مسير در نماز اقامه كردن بخش لذت - نماز

 فرهنگ ترويج به نسبت والدين توانمندسازي - نماز فعاالن تشويق و تقدير در

 نمازگزاران زندگي بين مقايسه - نماز كردن اقامه بحث به توجه - خانواده در نماز

 تأثيرگذار اقشار از استفاده - ها انگيزه تقويت و آموزش جهت در نمازان بي و
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 بين در حساسيت ايجاد - نماز اقامه فرهنگ ترويج و توسعه در) مرجع هاي گروه(

 آموزه از استفاده - نماز رابطه در خانواده آموزش - مختلف طرق به ها خانواده

 و كاركنان يمعنو دابعا پرورش هاي برنامه توسعه - ها خانواده در قرآني هاي

 متولي هاي دستگاه توسط عمومي سازي فرهنگ -نماز محوريت با ها خانواده

 سازي، آگاه -)ديني تربيت و آرامش به آسايش از جامعه فرهنگ تغيير(

 -  فرزندان ديني تربيت به نسبت ها خانواده سازي حساس و توانمندسازي

 -  كودك مهدهاي يا موزشيآ مراكز در ها خانواده آموزشي هاي دوره برگزاري

 تعميق و تقويت جامع طرح برگزاري - ها آموزش در نو هاي روش از گيري بهره

 كشور هاي ظرفيت تمام از گيري بهره - آموزشي واحدهاي در نماز اقامه فرهنگ

 مقام معظم فرمايشات كردن عملياتي( ها خانواده ديني زندگي سبك تغيير جهت در

 اصحاب توسط فرزندان براي موفق و متدين افراد ينب از الگوسازي -) رهبري

 - ديني هاي ارزش بر تأكيد با خانوادگي روابط سبك و نوع - ارشاد و رسانه

 و نوع نمودن نمايان - توازن عدم عوامل و علل شناخت در كاربردي هاي پژوهش

 و جديد آموزشي هاي دوره طراحي - جامعه در تأثيرگذار اقشار زندگي سبك

 نماز ضرورت بحث   - ها خانواده و كاركنان براي نماز اقامه ستاد توسط يتكميل

 از نماز فلسفه و روح تبيين - فاميلي و خانوادگي هاي جمع در و فاميل بين در

 صدور - منزل در مادران و پدر عملي رفتارهاي - بخشي آگاهي - آموزش طريق

 در موثر و فعال افراد وزشآم و تشويق - دستگاه مقام باالترين سوي از بخشنامه

 تدوين - نماز درامر مشاركت توسعه فرهنگ تثبيت و ترويج تبليغ، - نماز امر

 -  شده تدوين هاي بخشنامه نمودن عملياتي - نماز اقامه سازي فرهنگ راهبردهاي

 تبليغات براي كشور هاي دستگاه ظرفيت از استفاده - جمعي هاي رسانه از استفاده

 توسط چهره به چهره آموزش - همكاري جلب منظور به ديرانم آموزش - محيطي

 - كاركنان از فكري هاي كمك اخذ - تشويق و بازآموزي - كاركنان و مسئوالن

 و ها نامه شيوه بازنگري لزوم - معين و مشخص دستورالعمل و بخشنامه تدوين

 براي نماز اقامه ستاد توسط آموزشي راهبردهاي تنظيم -موجود  هاي دستورالعمل

 با متناسب نماز كارگزارن  براي آموزشي هاي سرفصل تدوين - ها دستگاه كليه

 و نوين هاي روش از استفاده - آموزشي جامع نظام تدوين - ها دستگاه مأموريت

 تشكيل - كاركنان آموزشي ريزي برنامه كميته تشكيل - آموزش اجراي در متنوع

 تحليل و آموزش شناسي آسيب - اه سرفصل تعيين و محتوا تعيين هاي كارگروه

 نيازسنجي آموزشي – مستمر هاي آموزش بر تأكيد - قبلي هاي آموزش

 

  ششماقدامات راهبرد 

  "نماز در سبك زندگي اسالمي امور معنوي به ويژه تقويت  "

ابالغ نظام جامع برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه  - 1

 معنوي به دستگاه هاي كشورنماز به عنوان طرح رشد 

دآوري مستمر در باب نماز به عنوان وظيفه فردي و ترويج فرهنگ تذكر و يا - 2

 اجتماعي

موزش و صدا و سيما، ارشاد، آ( فرهنگيفرهنگ سازي توسط دستگاه هاي  - 3

 ...)پرورش و 

 به امور فرهنگي از سوي دولتاهتمام  - 4

 زه ويژه نماتربيت ديني فرزندان بتوانمندسازي والدين نسبت به  - 5



مصوبات كارگروه هاي كارشناسي و مشورتي     ي مجموعه                   مصوبات كارگروه هاي كارشناسي و مشورتي                                                           ي مجموعه  

9 

 

مقايسه بين زندگي نمازگزاران و بي نمازان در جهت آموزش و تقويت انگيزه  - 6

 )الگو سازي هاي مثبت(ها 

 و نمازي به عنوان الگو مذهبي معرفي خانواده هاي نمونه - 7

 ي در خانواده هااستفاده از آموزه هاي قرآن - 8

 ريت نمازتوسعه برنامه هاي پرورش ابعاد معنوي كاركنان و خانواده با محو - 9

 تغيير فرهنگي جامعه از آسايش محوري صرف به نشاط دروني و تربيت ديني   -10

آگاه سازي، توانمندسازي و حساس سازي خانواده ها نسبت به تربيت ديني  -11

 فرزندان

 برگزاري طرح جامع تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نماز در مراكز آموزشي  -12

ير سبك زندگي ديني يبهره گيري از تمام ظرفيت هاي كشور در جهت تغ -13

 خانواده ها

الگوه سازي از بين افراد متدين و موفق براي فرزندان توسط اصحاب رسانه و   -14

 ارشاد نوع و سبك روابط خانوادگي با تأكيد بر ارزش هاي ديني

 نمايان نمودن نوع و سبك زندگي اقشار تأثيرگذار در جامعه -15

 اصالح سبك زندگي و رفتار اجتماعي مديران نظام -16

ياست گذاري هاي اجتماعي و اقتصادي نظام با رويكرد اختصاص وقت الزم س -17

 به امور معنوي

شناسايي و معرفي الگوهاي از بين گروه هاي مرجع و معرفي و تقدير از آنها با  -18

 بهره گيري از آموزه هاي قرآني

  

  اقدامات راهبرد هفتم

  از در تمهيدات الزم و مناسب براي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نم "

   )از حيث سخت و نرم افزاري( مساجد

 طراحي و اجراي طرح آمايش مساجد و نمازخانه هاي كشور - 1

 خت مسجد و نمازخانه هاطراحي شاخص ها و الگوي اسالمي و ايراني سا - 2

 تبليغات محيطي - 3

 توسعه و تقويت مجمع خيرين مسجد ساز در كشور - 4

 مديريت محتوايي و اجرايي نمازخانه ها و مساجد - 5

صندوق، هيأت امناء، ائمه جماعات، (ي كاركردهاي مساجد كشور احصا - 6

 ...)كانون ها و 

  ساماندهي امور مساجد و نمازخانه ها - 7

 مديريت منسجم و يكپارچه امور مساجد و نمازخانه هاي كشور - 8

 خانه هاي دستگاه هاي كشوراجراي طرح استانداردهاي مساجد و نماز - 9

 كشورهاي تهيه بانك اطالعات مساجد و نمازخانه  -10

با بهره گيري از نمادهاي  مناسب سازي و زيبا سازي مساجد و نمازخانه ها -11

 شيعه و اسالمي و ايراني

 آسيب شناسي و تغيير نگرش در هيأت امناي مساجد كشور -12

 سياست گذاري و برنامه ريزي بر اساس مسجد محوري -13

 ارتقاي نقش كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد -14
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  اقدامات راهبرد هشتم

  و ترويج  توسعه و تقويت سازمان هاي مردم نهاد در جهت توسعه "

  " فرهنگ اقامه نماز

  و تشويق به فعاليت هاي گروهي و مردمي از طريق رسانه ها فرهنگ سازي - 1

شناسايي و توسعه سازمان هاي مردم نهاد در زمينه ترويج فرهنگ نوراني  - 2

 نماز

 هاي مردم نهاداحصا نمودن فعاليت هاي قابل واگذاري به سازمان  - 3

اعضاي سازمان هاي مردم نهاد در جهت توسعه و  آموزش و توانمندسازي - 4

 ترويج فرهنگ نوراني نماز

 فعال سازي هيأت امناي مساجد - 5

 

  اقدامات راهبرد نهم

  پژوهش محور و دانش بنيان كردن برنامه هاي توسعه و ترويج  "

  "فرهنگ اقامه نماز

 تدوين و اجراي دوره هاي آموزشي - 1

 ن آئين نامه برنامه ريزي با تاكيد بر علمي و واقعي بودن برنامه هاتدوي - 2

 از پايان نامه هاي دانشجويي با موضوع نمازحمايت  - 3

 گفتمان سازي نماز در مجامع علمي و دانشگاهي - 4

جلب همكاري اساتيد دانشگاهي براي تدوين برنامه هاي مربوط به توسعه و  - 5

 ترويج فرهنگ اقامه نماز

 هاي علمي و برنامه ريزي بر مبناي نتايج بدست آمده ام نيازسنجيانج - 6

تشكيل بانك جامع اطالعات مربوط به پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در  - 7

 زمينه نماز

توازن الزم در نگرش و وضوع علل عدم انجام پژوهش هاي كاربردي با م - 8

 عملكرد خانواده ها نسبت به آموزش و پرورش ابعاد معنوي فرزندان به ويژه

 نماز

 راي طرح جامع آماري با موضوع نمازاجتهيه و  - 9

استفاده از ظرفيت هاي علمي ،آموزشي و پژوهشي كشور در امر ترويج و توسعه  -10

 فرهنگ اقامه نماز

 انجام پژوهش هاي كاربردي آسيب شناسي نماز در سطح جامعه -11

 توجه الزم و كافي به نظرسنجي و نيازسنجي ها و كاربست نتايج آن ها -12

 نظرسنجي و نيازسنجي مستمر و منظم و تشكيل بانك اطالعاتانجام  -13

نظرسنجي علمي و  –فرهنگ سازي و آموزش مديران نسبت به برنامه ريزي  -14

  –نظر سنجي و نياز سنجي در مجموعه ذي نفعان  –تحليل نتايج 

 توليد محصوالت علمي مورد نياز بر اساس مطالعات علمي و واقع بينانه -15

 اي بررسي و استانداردسازي محصوالت توليد شدهتشكيل هيأت مميزي بر -16

 استقرار نظام پيشنهادها در زمينه برنامه هاي نماز -17
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تعيين شاخص هاي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز با رويكرد علمي و  -18

 مطالعاتي توسط ستاد اقامه نماز كشور

 نماز درباره ابعاد مختلف  تأكيد بر پژوهش محوري -19

و پژوهشي براي ارتقاي جايگاه نماز با بهره گيري از  انجام فعاليت هاي علمي -20

 دانش و تخصص اساتيد ممتاز دانشگاه ها ومراكز آموزش عالي كشور

 برگزاري جشنواره پژوهشي نماز در سطح ملي -21

 انجام پژوهش هاي بنيادي با موضوع نماز -22

 لمي وپژوهشي واستفاده از آنانشناسايي دستگاه هاي داراي مأموريت ع -23

 تعامل مناسب بين ستاد اقامه نماز و حوزه هاي علميه و دانشگاه هابرقراري  -24

  برگزاري كنفرانس هاي علمي با موضوع نماز -25

  

  اقدامات راهبرد دهم

يكپارچه سازي و ايجاد وحدت رويه در برنامه هاي توسعه و "  

 "ترويج فرهنگ اقامه نماز

ز در جامعه به تدوين برنامه جامع راهبردي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نما - 1

 ويژه دستگاه ها

 ...هماهنگي الزم بين مديريت مساجد، بقاي متبركه و  - 2

 برگزاري جلسات توجيهي  - 3

تدوين و ابالغ مأموريت هاي نمازي دستگاه ها در جلسات مشترك ستاد و  - 4

 دستگاه

 قانونمند شدن نماز - 5

 تهيه مجموعه قوانين و مقررات مورد نياز در باب نماز - 6

رش گيري از عملكرد دستگاه ها ترجيحا به صورت ضابطه مند شدن گزا - 7

 يك برنامه تحت وب

 از بانك اطالعات توسط ستاد اقامه نماز  ارائه الگويي جامع - 8

 تهيه نقشه تيپ براي ساخت مسجد و نمازخانه توسط دستگاه هاي متولي - 9

 ستمرار نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي ابالغيتقويت و ا -10
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 :مقدمه 

ستاد اقامه نماز كشور در سايه رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبنـي بـر        

تشكيل هيات هايي جهت تعيين وظـايف دسـتگاه هـاي كشـور در توسـعه      

وترويج فرهنگ اقامه نماز وارزيابي عملكرد ساليانه آن ها با جلب مشاركت 

وهمكاري جمعي از صاحب نظران وكارشناسـان حـوزه فرهنـگ ومعـارف     

بويژه نماز وبا صرف ماه ها كار فشرده كارشناسي ومطالعـاتي اقـدام   اسالمي 

به تهيه وتدوين نظام جامع برنامه ريزي ، نظارت وارزيابي توسـعه وتـرويج   

  .فرهنگ اقامه نماز نمود 

از آنجائي كه محتوي وچاچوب اصلي اين نظام از انسجام ومنطـق علمـي و   

تائيـد و تصـويب هيـات امنـا،      مطالعاتي متقني برخوردار بود بنابراين مـورد 

شوراي معاونين ومسـئولين دفتـر نوسـازي وتحـول اداري معاونـت توسـعه       

وسرمايه انساني رئيس جمهـور قـرار گرفـت وبعنـوان يكـي از معيـار هـاي        

به كليه دستگاه هاي كشور در سـطح ملـي    91عمومي ارزيابي عملكرد سال 

 . واستاني ابالغ گرديده است

خود مبني برضـرورت تمهيـدات    دراستاي راهبرد ورويكرستاد اقامه نماز در 

الزم براي استقرار نظام جامع موصوف در همه دستگاه هاي كشور، به كميتـه  

برنامه ريزي راهبـردي ماموريـت داد تـا بـا تشـكيل كـارگروه كارشناسـي ،        

مشورتي  وجلب  همكاري جمعي از دبيران موفـق ومجـرب شـوراي اقامـه     

، كارشناسان ستاد وديگر افراد صاجب نظر ومجرب  نماز دستگاه هاي كشور

شاخص هـا ومعيارهـاي    به اقدام به تعيين شاخص ها ، استانداردهاي مربوط

شناسـائي ، انتخـاب وتقـدير از خادمـان و فعـاالن اقامـه نمـاز دســتگاههاي        

لذا بدين منظور .روهمچنين تهيه الگوي بانك جامع اطالعات نماز نمايد كشو

( و ) الـف  ( يزي راهبردي ستاد نسبت به تشكيل دو كارگروه كميته برنامه ر

با تركيب مورد نظراقدام  نمود كه اين كارگروه ها با راهبـري معاونـت   ) ب 

برنامه ريزي ، نظارت وارزيابي ستاد طـي چنـدين  نشسـت كارشناسـي كـه      

عمدتا بصورت كارگاه بارش فكري وبـا حضـور اعضـا ي گـروه ، مـديران      

كه موضوع  ذيل دستاورد  اونت  مربوط تشكيل گرديده معوكارشناسان حوز

  .مي باشد) ب( كارگروه كارشناسي 

  

  

  

  

  

هاي تجليل و تقدير از فعاالن و خادمان اقامه نماز  شاخص

 هاي اجرايي دستگاه
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تعيين شاخص ها ومعيارهاي شناسائي ، انتخاب وتقدير از خادمان و  "

  "فعاالن اقامه نماز در دستگاههاي كشور 

  دسته بندي معيارهاو شاخص هاي كلي   �
  شناسايي .1

 انتخاب .2

 تقدير .3

 ي فعالفعاالن، شاخص ها .4

 خادمان، شاخص هاي خادم .5

 حاميان و ياوران نماز .6

 نوع فعاليت ها .7

 دوره ها و ادواري كه بايد تقدير شود .8

 زمان و مناسبت ها .9

 روش هاي شناسايي فعاالن و خادمان .10

 ارتباط بين نماز و رفتارهاي اداري و اجتماعي فرد .11

 معنوي -2مادي  -1نوع تقدير  .12

  :تعاريف  �

 خدماتي از سطوح مديريت تا افراد جزء به كليه عوامل: خادم نماز  •

  .كه به نوعي به نماز خدمت مي كنند اطالق ميشود

به فرد يا افرادي گفته مي شود كه مسئوليت خاص اداري در : فعال نماز  •

رابطه با نماز به عهده ندارند و در عرصه هاي مختلف علمي، پژوهشي،  فرهنگي، 

  .عاليت ميكننددر پيشبرد امر نماز ف.. هنري، آموزشي و 

  : حامي و ياور نماز دستگاه •
فرد يا افرادي حقيقي يا حقوقي هستند كه علي رغم داشتن مسئوليت : تعريف 

تعريف شده به صورت مستقيم يا غير مستقيم به ترويج و توسعه فرهنگ نوراني 

  .نماز در دستگاه اقدام مي نمايند

  :شاخص هاي عمومي خادمين نماز �

 تعهد .1

 مسئوليت پذيري .2

 نظم و انضباط .3

 دلسوزي .4

 توانايي انجام كار گروهي .5

 حسن خلق .6

 خوشنامي .7

 حضور مستمر در نماز جماعت .8

 نماز اول وقت .9

 رفتار شايسته .10

 همكاري هاي داوطلبانه .11

 داشتن دغدغه نماز .12

 :مصاديق خادمين نماز  �

  اعضاي شوراي اقامه نماز .1

 رئيس شوراي اقامه نماز .2
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 دبير شوراي اقامه نماز  .3

 امام جماعت .4

 مؤذن .5

 برمك .6

 ادعيه خوان .7

 قرآن خوان .8

مسئول  -3مأمور نظافت  -2كفشداري  - 1: كارگزاران مسجد و نمازخانه .9

 مسئول تداركات -4صوت و تصوير 

 )مسئولين برون و درون سازماني(حاميان و فعاالن نماز دستگاه  .10

 شاخص هاي تقدير از رئيس شوراي اقامه نمازدستگاه  �

  تشكيل به موقع جلسات شورا .1

 مرتب در جلسات شورا حضور منظم و .2

 پيگيري مصوبات جلسه .3

 برنامه ريزي مفيد و مؤثر در مورد نماز .4

 تخصيص اعتبار .5

 حضور مستمر در نماز جماعت .6

 حمايت عملي از برنامه هاي مصوب .7

 تشويق و تقدير از خادمين نماز .8

 جلب مشاركت دستگاه ها .9

 مشاركت كاركنان و گروه هاي هدف در تدوين برنامه ها .10

 يق از فعاالن نمازشناسايي و تشو .11

 اخذ نظرات تخصصي مشاوران  .12

 :تعريف دبير شوراي اقامه نماز  �

دبير شوراي اقامه نماز فردي است كه توسط رئيس شوراي اقامه نماز منصوب و 

مسئوليت هماهگي، پيگيري و كليه امور مربوط به دبيرخانه شوراي اقامه نماز 

  .دستگاه را عهده دار مي باشد

تمامي (ز دبيران شوراي اقامه نماز دستگاه شاخص هاي تقدير ا �

  )سطوح سازماني

ميزان موفقيت در برقراري تعامل مناسب و مستمر با ستاد اقامه نماز  .1

  ...)پاسخگويي به مكاتبات و  ، شركت در جلسات(

ميزان موفقيت در برنامه ريزي جهت تشكيل منظم جلسات شوراي  .2

  اقامه نماز دستگاه

 ابتكار در امر توسعه فرهنگ نماز ميزان خالقيت، نوآوري و .3

 ايده آفرين و الگو ساز .4

 كاركنان به نماز جذبميزان موفقيت در  .5

 برخوردار از ظاهري مناسب و متناسب با مسئوليت .6

 ميزان موفقيت در اجراي نظام جامع ستاد اقامه نماز .7

 و روابط عمومي قوي مديريت .8

 مقبوليت در بين همكاران .9

 )مالي و انساني(ميزان موفقيت در جذب منايع  .10
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 ميزان موفقيت در جلب مشاركت ها و همكاري ها .11

 حضور فعال در جلسات شوراي اقامه نماز .12

 گزارش دهي به موقع، به هنگام و مناسب .13

  داراي آثار قلمي در موضوع نماز .14

در تمامي سطوح (ميزان موفقيت در انتقال انتظارات ستاد به دستگاه  .15

 سازماني

 نسبت به محيط پيراموني خودتاثيزگذاري حداكثري و مثبت  .16

 ...تهيه پيش نويس ساليانه جلسات شورا و  .17

 جهت پيگيري اموره ميزان ارتباط با واحدهاي تابع .18

 ميزان تعامل با ساير دستگاه ها به منظور هم افزايي .19

 انصباط اداري .20

 ل نمازمسا ئو جامع به  نگاه تكليف محور .21

نماز به ساير ميزان موفقت در انتقال حساسيت و دغدغه نسبت به  .22

 همكاران و دبيران

ارتباط مناسب، مستمر و موثر با مسئولين دستگاه به ويژه رئيس شوراي  .23

 اقامه تماز

 عالقمندي به كارهاي گروهي و جمعي .24

 ميزان موفقيت در پيگيري اجراي مصوبات شوراي اقامه نماز .25

 ديني عامل و مقيد به فرايض .26

ني توسعه فرهنگ نماز ميزان موفقيت در شناخت عوامل دروني و بيرو .27

 در دستگاه

 دستگاه ائمه جماعاتشاخص هاي تقدير از  �

  مديريت بر و در مسجد در شاخص هاي ائمه جماعت .1

 سعه صدر داشتن .2

 نظم در آمدن و رفتن .3

 فصاحت و بالغت در كالم و گفتار .4

 برخورداري از توان علمي الزم متناسب با مخاطب .5

 برخورداري از صحت قرائت نماز .6

 يي در جذب كاركنان به نماز جماعتميزان توانا .7

 برخورداري از حسن خلق .8

 مخاطب شناسي منتاسب  .9

 ميزان موفقيت در پاسخ به سئواالت و شبهات .10

 رعايت اصل بي طرفي در حوزه هاي سياسي و اجتماعي .11

 ...به نماز جماعت... ميزان موفقيت در جذب جوانان و  .12

 *عدم تعلق به دنيا و ظواهر دنيوي  .13

 ل و فعلميزان تطابق قو .14

  

 

 شاخص هاي تقدير از موذن، مكبر، قرآن و ادعيه خوان �

  صوت و لحن زيبا .1

 وقت شناسي .2
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 قرائت صحيح .3

 خوش نامي .4

 تناسب بين قول و فعل .5

 رعايت زمان مجاز .6

 آشنايي با الحان و نغمات مناسب .7

 آراستگي ظاهري .8

 حضور مستمر در نماز .9

 ميزان موفقيت در انتقال تجارب به افراد مستعد .10

 ره هاي آموزشي مرتبطشركت در دو .11

 كسب مقام در مسابقات سراسري اذان و قرآن .12

شاخص هاي شناسايي و تقدير از كارگزاران مسجد و نمازخانه  �

 )كفشدار، مسئول نظافت، مسئول صوت و تصوير(

  خوش خلق .1

 داشتن سعه صدر .2

 داشتن ظاهري آراسته .3

 تعامل با ساير كارگزاران مسجد .4

 رعايت بهداشت .5

 تمام در انجام وظايف محولهآشنايي و  اه ن ميزا .6

 مسئوليت پذيري .7

 امانت داري و پرهيز از اسراف و تبذير .8

 عامل بودن به فرايض ديني .9

  شاخص هاي شناسايي و تقدير از حاميان و ياوران نماز �

خيرين بازار، (مشاركت در سازمان هاي مردم نهاد فرهنگي و ديني  .1

  .ندكه به نوعي به نماز كمك ميكن...)خيرين مسجد ساز و 

ميزان و دفعات (عضويت و مشاركت درجمع خيرين مسجد ساز  .2

 )كمك

پيگير و حساس نسبت به امر نماز در (شجاعت در تصميم گيري  .3

 )دستگاه

 پيشگام، فعال و حساس بودن نسبت به نماز  .4

 جذب منابع بيروني براي برنامه هاي نماز .5

نامه ها در سخنراني ها، ارسال بخش(حمايت از برنامه هاي نماز دستگاه  .6

 ...)و 

 همراهي نسبت به تصويب و اصالح قوانين و مقررات مربوط به نماز .7

 افرادي كه با قلم خود از نماز حمايت ميكنند .8

 تداوم در حمايت ها .9

 به امر نماز اختصاص داده باشدبخشي از دارائي خودرا  .10

 ادوار و دفعات حمايت ها .11

 ميزان كمك انجام شده .12

 يت كنددر عرصه هاي مختلف از نماز حما .13

 )مادي و معنوي(صاحب مكنت باشد  .14

 

 :روش هاي شناسائي  �
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  : خادمان  •
  تلفيق دو روش ذيل ؛ •

  نظر شوراي اقامه نماز دستگاه .1

جامعه  –با بهره گيري از روش هاي مختلف (نظرسنجي از نمازگزاران  .2

  )آماري تصادفي

  : فعاالن  �
  تلفيق دو روش ذيل ؛ •

  نظر شوراي اقامه نماز دستگاه .1

 عمومي و تخصصي در دستگاه فراخوان هاي .2

  :حاميان و ياوران نماز �
  )مثل ستاد اقامه نماز(نهادهاي مسئول و متولي 

  ) :هردو –معنوي  –مادي (نوع تقدير  �

  توجه به تنوع و اثربخش بودن تشويق ها .1

 متناسب با امكانات و ظرفيت دستگاه باشد .2

 اداوري بودن مشوق ها .3

 به جنسيت انتخاب شوندگان توجه شود .4

 به شانيت نماز توجه .5

  ) : فردي –جمعي (روش تقدير  �

  طي مراسم رسمي با،

  با حضور مسئولين و مديران ارشد دستگاه .1

  در جمع همكاران و خانواده هاي كاركنان .2

 ملي  –در يكي از مناسبت هاي مذهبي  .3

 در صورت امكان در مسچد و يا نمازخانه دستگاه انجام شود .4

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  : ها دستگاه اقالم مورد نياز مساجد •

  اي سجاده ويا معمولي فرش .1

 وزنانه مردانه بين حايل پرده .2

استانداردسازي فضا، امكانات و تجهيزات مورد نياز 

  هاي اجرايي كشور هاي دستگاه مساجد و نمازخانه
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  يواري ود زميني مهري جا .3

 )  گزاران نماز برابر ونيم يك تعداد به(  كافي باندازه مهر .4

   تيمم خاك مخصوص جاي .5

  كافي اندازه به تيمم خاك .6

 گزاران نماز صفوف كننده تنظيم اي نوارپارچه .7

 .... و ادعيه كتب ، قران اراستقر براي مخصوص قفسه .8

 ) نمازگزاران تعداد(  كافي باندازه قران .9

 )  گزاران نماز تعداد به(  ادعيه كتب .10

  تريبون .11

  منبر .12

  نياز مورد تجهيزات كليه با ومدرن مجهز صوتي سيستم .13

  فيلمبرداري دوربين .14

  عكاسي دوربين .15

  بسته مدار دوربين .16

  كافي اندازه به نشاني آتش تجهيزات .17

  رژكتورويدئوپ .18

 رايانه كامل سيستم .19

 روايت ، حديث پخش  براي مانيتور بزرك صفحه نصب .20

  رساني واطالع

  دستي ميكروفون .21

  اي يقه ميكروفون .22

 ) عدد1 گزار نماز نفرمرد بيست هر ازائ به(  عبا .23

 جادر 1 گزار نماز زن نفر هربيست ازاي به(  درنماز چا .24

  ( 

 جدمس داخلي فضاي نمودن معطر براي پاش گالب .25

   دوم ويا اول نماز راهنماي جراغ .26

  ها اطالعيه ونصب اعالنات تابلوي .27

 ازاي به(  وناتوان سالمند گزاران نماز براي ويژه صندلي .28

 )  صندلي عدد2 گزار نماز نفر20 هر

  سالمند افراد دادن تكيه براي  پشتي .29

  كافي اندازه به مجهز سرمايش سيستم .30

  ارياضطر موارد براي كافي ندازه به پنكه .31

 مجهز متمركز گرمايش سيستم .32

  جماعت امام براي ومناسب گبزر سجاده .33
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 در مسجد داخل كردن سياهپوش براي مشكي  پارچه .34

 اريسوگو ايام

 جمعيت اندازه به گزاران نماز كفش  مخصوص كيسه .35

  گزار نماز

 ورودبه درب كنار در مسجد خادم استقرار براي كار ميز .36

  مسجد داخل

 تعداد به(  مسجد داخل هواي دهكنن خوشبو هاي كپسول .37

 )  نياز مورد

  عدد 2 گزار نماز نفر بيست هر ازاي به تسبيح .38

 رويت براي نماز تعقيبات به مربوط  ادعيه درج تابلوي .39

  گزاران نماز

  گزاران نماز... و كت پالتو، براي آويز رخت .40

 آقايان بخش در عبا كردن آويزان براي لباسي چوب .41

  ها مخان بخش در نماز وچادر

  ديوراي ساعت .42

  قران رحل .43

  شرعي اذان خشپ براي راديو .44

  گو بلند پايه .45

 : ها دستگاه نمازخانهاقالم مورد نياز  •

  اي سجاده ويا معمولي فرش .1

 وزنانه مردانه بين حايل پرده .2

  يواري ود زميني مهري جا .3

 )  گزاران نماز برابر ونيم يك تعداد به(  كافي باندازه مهر .4

   متيم خاك مخصوص جاي .5

  كافي اندازه به تيمم خاك .6

 گزاران نماز صفوف كننده تنظيم اي نوارپارچه .7

 .... و ادعيه كتب ، قران استقرار براي مخصوص قفسه .8

  كافي باندازه قران .9
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امام جماعت به  فردي كه  مي خواهد مديريت مهمترين پايگاه توحيد را به عنوان

عهده گيرد بايد از جهت هاي مختلف داراي شرايط و ويژگي هايي باشد كه ذيالً 

  .به آن اشاره مي شود

 : امام جماعت �

  : نظر فقهيها از  ويژگي �

 .باشد ....بالغ، عاقل، شيعه دواز امامي، عادل، و  �

 .نماز را به طور صحيح بخواند �

 .داگر مأموم مرد است امام هم بايد مرد باش �

 .بنابر احتياط واجب كسي كه مرض خوره يا پيسي دارد نبايد امام جماعت شود �

اگر امام مرضي دارد كه نمي تواند از بيرون آمدن بول و غائط خودداري كند  �

 .بنابر احتياط واجب نمي شود به او اقتدا كرد

  :عالوه بر تحصيل علوم رايج در حوزه ها، بايد: از نظر علمي �

 )معادل ليسانس(ي حوزوي حداقل سطح دو باشد داراي مدرك تحصيل �

 .با قرآن و علوم مختلف آن بويژه تفسير اُنس داشته باشد �

 .و منابع روايي آشنا باشد) عليهم السالم(با روايات و سخنان ائمه معصومين �

 .با شبهات جديد كالمي و پاسخ هاي مربوطه آشنا باشد �

 .كشور و دنيا داشته باشدآگاهي الزم نسبت به مسائل سياسي اجتماعي روز  �

 .توان پاسخگويي به سئواالت فقهي را داشته باشد �

آشنايي الزم با اصول مديريت، مشاوره، روش هاي مختلف تعليم و تربيت و  �

 .روانشناسي تربيتي را داشته باشد

در مراكز علمي و پژوهشي سعي شود از روحانيون با مدارج علمي باالتر  –توجه 

  .استفاده شود

  ر وضعيت ظاهريظاز ن �

 .داراي سالمت روحي و جسمي باشد �

 .نظيف و پاكيزه باشد �

 .ساده پوش باشد �

 .خوشبو و معطر باشد �

  از نظر گفتار �

از پر حرفي، بيان مطالب بيهوده، كلمات ركيك و ناپسند، غيبت و بدگويي  �

 .اشخاص، بويژه در جمع پرهيز نمايد

ارتباطي آشنايي الزم داشته با ادبيات، مباني فن بيان و مهارت هاي گفتاري و  �

 .باشد

 .مخاطب شناس باشد �

  از نظر روابط اجتماعي  �

 .داراي چهره اي باز و گشاده و خوش برخورد باشد �

ها و شرح وظايف كارگزاران مساجد و  ژگيوي

  هاي اجرايي هاي دستگاه نمازخانه
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 .شخصيت افراد را حفظ و به همگان احترام بگذارد �

 .از تحقير ديگران به هر عنوان بپرهيزد �

 .متواضع و فروتن باشد �

 .باط عاطفي بر قرار نمايدبا احوال پرسي گرم، با مخاطبان خود ارت �

 وظايف امام جماعت

از آنجايي كه امام جماعت ركن اصلي مسجد و نمازخانه است، بنابراين داراي وظايف 

  :ذيل مي باشد

تعامل سازنده با شوراي اقامه نماز دستگاه در امر برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي  �

 فعاليت هاي مرتبط با امر اقامه نماز 

    عت به طور منظماقامه نماز جما �

 نشر معارف و احكام ديني �

 هدايت و تشويق ديگران به اقامه نماز و شركت در نماز جماعت �

 در مناسبت هاي مذهبي ومليسخنراني هاي كوتاه  �

به انس با قرآن به ويژه تدبر وتفكر در آيات الهي با استفاده  مخاطبانترغيب وتشويق  �

 از نفاسير معتبر

 الت مخاطبينمشاوره وپاسخگوئي به سوا �

در صورت نياز شوراي اقامه نماز دستگاه مي تواند نسبت به شناسايي و تشكيل  –توجه 

.هيأت امناي مساجد و نمازخانه هاي واحدهاي تحت پوشش اقدام نمايند  

  توجه 
عملكرد ائمه جماعات در هر سال توسط شوراي اقامه نماز يا شوراي فرهنگي 

فته و نتيجه آن مبناي ادامه همكاري امام جماعت دستگاه مربوط مورد بررسي قرار گر

 .مي باشد

 

 : شرايط خادم �

  .سالمت جسمي و روحي �

  .متأهل بودن �

  . التزام عملي به امور شرعي �

 .حسن برخورد و رعايت احترام و ادب نسبت به نمازگزاران �

 .رعايت شئون حريم قدسي مسجد �

 .توان انجام وظايف محوله �

 :شرح وظايف خادم �

 .پخش اذان .1

 .ظافت، غبار روبي مسجد يا نمازخانهن .2

 .حفظ و نگهداري اموال مسجد يا نمازخانه به نحو شايسته .3

 .باز نمودن درب مسجد يا نمازخانه قبل از اذان .4

 .همكاري با نمازگزاران ، در جهت برگزاري مراسم هاي مختلف  .5

 .به موقع مشكالت به امام جماعت و سعي در رفع آن ا نعكاس .6
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  تعريف

و ) حقايق و آمار(مجموعه سازمان يافته اي از داده ها :  جامع اطالعات بانك

  .مي باشد) تحليل حقايق و آمار(اطالعات 

 اهداف �

شناخت كامل محيط و جامعه مخاطب به منظور سياستگزاري ها و برنامه ريزي  .1

 هاي دقيق

 ارائه الگوي واحد به منظور وحدت رويه در جمع آوري و ثبت اطالعات .2

 ي، انسجام و رفع تناقض هاي اطالعاتي و آمارييكپارچگ .3

 ويژگي ها و قابليت ها �

قابليت ارتباط و اتصال با ساير بانك هاي اطالعاتي موجود و در نهايت بهره  .1

 برداري در سياستگزاري ها و برنامه ريزي ها

 )متكي بر اسناد باالدستي(قابليت پويايي و گسترش و تعميم  .2

 نوين و همراهبهينه سازي براي سيستم هاي  .3

 )وفق با تمام دستگاه هاي رايج قا بليت( طراحي واكنشي .4

 )اليه هاي مديريتي و اليه هاي كاربري و نرم افزاري(قابليت چند زباني  .5

 سهولت كاربري .6

 قابليت تعيين دسترسي براي اليه هاي مختلف كاربري .7

 قابليت اتصال و تعامل با اينترنت ملي  .8

 )استانداردها و پروتكل ها –) قيتخال(الگوريتمي (امنيت برنامه  .9

 ..)تعيين شاخص ها و(تبديل داده هاي كيفي به كمي و تحليل آن ها  .10

 )مكان يابي( GISتكنولوژي داده هاي مكاني   .11

 توليد فرآيندهاي منتهي به تصميم گيري .12

 داده ها �

 برنامه ها وفعاليت هاي سرآمد نمازي   .1

 )نمازخانه ها –مساجد (فضاهاي فيزيكي  .2

 ت و تجهيزاتامكانا .3

 ...)شوراي اقامه نماز، ائمه جماعات، مأمومين، متوليان و (نيروي انساني  .4

 پژوهش ها و مطالعات مرتبط .5

قوانين ومقررات، برنامه راهبردي توسعه و ترويج فرهنگ اقامه (اسناد باالدستي  .6

 ...)نماز دستگاه ها، بخشنامه ها و 

 )ظرسنجي ها و نيازسنجي هان(نحوه شناسايي و تأمين نيازهاي جامعه مخاطب  .7

 همكاري ها و مشاركت ها .8

 مديريت .9

  ) نماز ياوران(تشكل هاي مردمي فعال در امر نماز  .10

 مولفه هاي آماري �

متراژ، موقعيت جغرافيايي و مكاني، دسترسي، سرانه فضا به (اماكن اقامه نماز  .1

 ...)تفكيك جنسيت و 

 )خارجي –داخلي (امكانات و تجهيزات  .2

 معه هدف دستگاهكارگزاران و جا .3

 برنامه ها و فعاليت هاي موثر .4

 اسناد باالدستي .5

 متغيرهاي نماز .6

 )نماز ياوران(تشكل هاي مردمي فعال در امر اقامه نماز در جامعه  .7

  نظام آماري .8

نرم و سخت (و مختصات بانك جامع اطالعات  ها ويژگي

 هاي اجرايي نماز دستگاه) افزاري
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  آمارهاي ثبتي .9

  آمارهاي رسمي .10

  پايگاه اطالعاتي نماز .11

  نظام انتشار داده ها .12

  استانداردهاي نشر اطالعات .13

  ...مل روش شناسي، به هنگام بودن، قابل استناد بودن و ويژگي هاي داده ها شا .14

 كاربران �

  برنامه نويسان .1

 كاربران نهايي .2

 كاربران مدير .3

 اجزاي بانك اطالعات �

متراژ، موقعيت جغرافيايي و مكاني، دسترسي، سرانه فضا به (اماكن اقامه نماز  .1

 ...)تفكيك جنسيت و 

مجتمع هاي  –ن راهي بي –... مراكز آموزش عالي و  –دستگاه ها (مساجد .2

 ...)مراكز جمعيتي و  –خدماتي رفاهي 

ورزشگاه  –مجمتع هاي خدماتي رفاهي  –بين راهي  –دستگاه ها (نمازخانه ها  .3

 ...)ها، مراكز آموزشي و 

 سكوهاي اقامه نماز .4

 مصلي .5

 امكانات و تجهيزات �

  داخلي

 گرمايشي و سرمايشي .1

 سمعي و بصري .2

 سامانه نگهداري .3

 فرش .4

 مهر و جامهري .5

 ...)قرآن، مفاتيح، كتب ادعيه، توضيح المسائل و (كتابخانه .6

 نور و روشنايي .7

 قبله نما .8

 نوار صفوف نماز .9

 خوشبوكننده فضا .10

 تابلوهاي ديجيتال .11

 جداكننده بين صفوف نمازگزاران آقايان و بانوان .12

 وقت نماز لي دستگاه هاي ديجيتا .13

 ساير موارد .14

 خارجي

 وضوخانه ها و سرويس هاي بهداشتي .1

 جاكفشي .2

 لزومات اداري مورد نيازم .3

 جلوه هاي هنري و زيباسازي محيط .4

 فضاهاي آموزشي .5

 امكانات ورزشي .6

 مهدكودك ها .7

 ساير موارد .8

 كارگزاران و جامعه هدف دستگاه �

جمعيت، سن و تحصيالت، وظايف، دوره هاي ( شوراي اقامه نماز دستگاه .1

 ...)آموزشي مصوب گذرانده شده  و 
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قه اقامه نماز، وظايف، دوره هاي ساب –تحصيالت  –سن (ائمه جماعات .2

 ...)آموزشي مصوب گذرانده شده و 

جمعيت، سن و تحصيالت، دوره هاي آموزشي مصوب ( كاركنان دستگاه .3

 ...)گذرانده شده و 

جمعيت، سن و تحصيالت، دوره هاي آموزشي مصوب ( خانواده كاركنان .4

 ...)گذرانده شده و 

الت، دوره هاي آموزشي جمعيت، سن و تحصي( گروه هاي مخاطب دستگاه .5

 ...)مصوب گذرانده شده و 

 هيات امنا   .6

 موذن  .7

 مكبر .8

 خادم .9

 مداح  .10

 دعا خوان   .11

 ساير موارد .12

 برنامه ها و فعاليت هاي موثر �

 توسعه فرهنگ نماز  ابرنامه ها وفعاليت هاي آموزشي  ودانش افزائي مرتبط ب .1

 نماز توسعه فرهنگ ابرنامه ها و فعاليت هاي فرهنگي وهنري مرتبط ب .2

 پژوهش ها و مطالعات علمي مرتبط با توسعه فرهنگ نماز  .3

 نظرسنجي و نيازسنجي هاي مرتبط با توسعه فرهنگ نماز .4
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 ابتكارات و تجربيات موفق دستگاه در زمينه اقامه نماز  .7
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 اد باالدستياسن �

 قوانين، مقررات .1

 آئين نامه ها، ، شيوه نامه ها ،  .2
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 نحوه اجرا �

  پروسه زمانبندي خاص و  اجراي طرح در يك -1

  بصورت پلكاني

  

  معاونت برنامه ريزي ،نظارت وارزيابي ستاد اقامه نماز

  

  

  

 




