


 

 

 باسمه تعالي 

  العمل دوره آموزش عمومي فعاالن اجرايي نماز ردستو

 "ويژه دبيران و رابطين اقامه نماز"

  مقدمه :

 فراهم آوردن شرايط مناسب براي ترويج وگسترش نماز در جامعه عالوه بر ضرورت وجود برنامه هاي مناسب فرهنگي،
نظر به اين كه بر اساس مطالعات  .متخصص در حوزه اجراست خالق و ،زم به كارگيري نيروي انساني آگاهمستلتبليغي 

اجراي دوره  اجرا نشده است. لذا طراحي و انجام شده تا كنون برنامه آموزشي خاصي براي فعاالن اجرايي نماز طراحي و
انش آنان د رتبط با نماز هستند با هدف ارتقاءتبليغي م فعاليت هاي فرهنگي وهاي آموزشي براي آنان كه در راس هرم 

  .بهبود عملكرد آنها ضروري است در حوزه مسايل اجرايي و

  اهداف دوره :
  ر با جايگاه نماز در معارف اسالميايي بيشتآشن - 1
  ي عمومي مورد نياز در حوزه اجراييآشنايي با مهارت ها - 2
  يي فعاالن اجرايي نماز در راستاي اهداف ستاد  افزايش كارا - 3
  براي شركت در دوره هاي تخصصي مرتبط با حوزه فعاليتايجاد آمادگي الزم  - 4

  : فراكيران 
  دستگاه هاي اجرايي دبيران و رابطين اقامه نماز

  حضوري ساعت 18 مدت اجراي دوره :
  : دول عناوين درسيج

  ميزان ساعت  عنوان درس  رديف
  6  آشنايي با اصول مديريت اسالمي (با رويكرد فرهنگي)  1
  4  ارتباط موثر با محيط وديگراننحوه برقراري   2
  4  شيوه هاي دعوت به نماز  3
  2  وظيفه ستاد اقامه نمازآشنايي با شرح   4
  2  نماز شناسي (جايگاه نماز در معارف اسالمي )  5

  18  جمع
  
  
  



 

 

  ضوابط آموزشي :
  .باشد نفر مي 40شركت كنندگان در هر كالس آموزشي حداكثر تعداد - 1
ب ساعات آموزشي غائ به كساني كه بيش از يك بيستم غياب انجام خواهد شد و حضور و از كالس هاي آموزشي، - 2

  باشند اجازه شركت در آزمون جامع دوره داده نخواهد شد.
  در پايان دوره آموزشي، آزمون جامعي از مباحث  اساتيد دوره به صورت تستي به عمل خواهد آمد. - 3
برگ مربوط  شركت كنندگان در دوره مطابق نمونلكرد مدرسين توسط در پايان تدريس هر استاد ارزشيابي عم - 4

  انجام خواهد شد.
برگ مربوط انجام خواهد  سط شركت كنندگان مطابق نموندر پايان دوره آموزشي، ارزشيابي از كل دوره آموزشي تو - 5

  شد.
  

  : ارزشيابي وصدور گواهي نامه
ساعت اعطاء  18ت به مدت امتياز )شوند گواهي ضمن خدم %60(كه موفق به كسب حد نصاب امتياز كساني كه به 

  .خواهد شد
  
  
  

  فرهنگ، آموزش و پژوهشمعاونت                                                                                                                       
 آموزشي   امورمديريت                                                                                                                                                                                      

 

 

 



 دوره آموزش عمومی فعاالن اجرایی نماز

 عنوان درس:
 )با رویکرد فرهنگیدیریت اسالمی (آشنایی با اصول م

 :مدت آموزش
 ساعت  6

 :سر فصل هاي آموزشی
 

 *آشنایی با منابع مدیریت اسالمی 
 قرآن کریم  •

 مدیریت خداوند -              
 )صعظم (مدیریت پیامبران به ویژه پیامبر ا -              

 سنت •
 سیره نبوي  -              
 سیره علوي  -              

 *اهمیت و وظایف مدیریت 
 اهمیت مدیریت ( از دیدگاه قرآن و حدیث) •
 وظایف مدیریت  •
 برنامه ریزي -1
 تصمیم گیري -2
 سازماندهی -3
 انگیزش -4
 رهبري -5
 کنترل و نظارت -6

 
 :*منابع آموزشی

 کتب تفسیري قرآن کریم -1
 شرح و تفسیر نهج البالغه -2
 

 :*منابع فرعی
 سیره نبوي (عالمه شهید مطهري) -1
 امامت و رهبري(عالمه شهید مطهري) -2
، سید محمد بهشتی عباس شفیعی، ابوطالب خدمتیی از نویسندگان: علی آقا پیروز، مدیریت در اسالم ( جمع -3

 وانیال زیر نظر دکتر سید مهدينژاد؛ 
 

 :اتظ*مالح

 
 و پژوهشآموزش فرهنگ، معاونت                                                                                        

 آموزشی امورمدیریت                                                                                                  
 



 

 دوره آموزش عمومی فعاالن اجرایی نماز

 عنوان درس:

 آشنایی با شرح وظایف ستاد اقامه نماز
 

 :مدت آموزش

 ساعت  2
 

 :سرفصل هاي آموزشی

 
  آشنایی با اساسنامه ستاد اقامه نماز -1
  آشنایی با طرح جامع فرهنگ اقامه نماز -2
 راییآشنایی با شرح وظایف عمومی و اختصاصی دستگاه هاي اج -3
 

 

 :منابع آموزشی

 )29/9/84اساسنامه ستاد اقامه نماز (مصوب  -1
 شوراي عالی انقالب فرهنگی) 4/5/84طرح جامع فرهنگ اقامه نماز (مصوب  -2
 کتابچه وظایف عمومی و اختصاصی دستگاه هاي اجرایی (مصوب ستاد مرکزي اقامه نماز) -3
 

 ات:ظ*مالح

  

 

 و پژوهشآموزش فرهنگ،معاونت                                                                                            

 آموزشیامورمدیریت                                                                                                                 



 دوره آموزش عمومی فعاالن اجرایی نماز

 عنوان درس:

 شیوه هاي دعوت به نماز

 :مدت آموزش

 ساعت  4

 :سرفصل هاي آموزشی

  اريالهی به منظور پرورش احساس سپاسگزشمارش نعمت هاي  -1

  شمارش زیبایی هاي هستی به منظور پرورش احساس ستایشگري -2

 کند به منظور پرورش احساس پناه جوییشمارش خطرهایی که انسان را تهدید می  -3

  شمارش نیازها به منظور پرورش احساس نیایشگري -4

 نه سازي به منظور گرایش به پرستش یمتمهید و ز -5

 
 :منابع آموزشی

 سالم والمسلمین آقاي بهشتیسی دي آموزشی حجت اال -1

 

 ات:ظ*مالح

  

 

 و پژوهش آموزشفرهنگ، معاونت                                                                                               

 آموزشیامورمدیریت                                                                                                                  



 
 دوره آموزش عمومی فعاالن اجرایی نماز

 عنوان درس:
 نحوه برقراري ارتباط موثر با محیط و دیگران

 :مدت آموزش
 ساعت  4

 :سر فصل هاي آموزشی
 

 مفاهیم و کلیاتفصل اول : 
 تعریف ارتباطات -1
  اهمیت ارتباطات -2
 

 فصل دوم : فرآیند ارتباطات
 فرستنده پیام -1

 مهارت هاي علمی -1-1
 قدرت بیان -2-1
 نرم خویی -3-1

 پیام -2
 مفید بودن پیام -1-2 

 روشن بودن پیام -2-2
 متانت پیام -3-2

 کانال هاي ارتباطی -3
 استفاده از هنر -1-3
 روش غیر مستقیم -2-3
 موعظه اي و مجادله اي ،روش استداللی -3-3

 گیرنده پیام -4
 اهمیت گوش کردن -1-4 

 فرآیند گوش کردن -2-4
 بهبود مهارت هاي گوش کردن -3-4

 
 فصل سوم : موانع ارتباطات

 اختالل محیطی  -1
 اختالل معنایی -2
 اختالل ادراکی -3
 خشم -4
 ترس -5
 تملق و چاپلوسی -6
 هبا واسطارتباط  -7
 

 اثربخش ارتباطاتفصل چهارم : 
 ی میان گفتار و عمل مدیر هماهنگ -1
 خیرخواهی مدیران نسبت به کارکنان -2
 موقعیت سنجی -3
 عوامل فیزیکی و ظاهري -4
 

 :منابع آموزشی
؛ زیرنظر سید محمود بهشتی نژادعلی آقا پیروز، ابوطالب خدمتی، عباس شفیعی،  :جمعی از نویسندگانمدیریت در اسالم (

 )دکتر سیدمهدي الوانی
 

 :تظا*مالح
 

                                                                                        
 و پژوهشآموزش فرهنگ، معاونت                                                                                                 

 آموزشی امورریت مدی                                                                                                          
 



 دوره آموزش عمومی فعاالن اجرایی نماز

 عنوان درس:

 (جایگاه نماز در معارف اسالمی) نماز شناسی
 مدت آموزش:

 ساعت  2
 سرفصل هاي آموزشی:

 
  تعریف نماز در اصطالح و شریعت -1
  نماز در ادیان -2
 نماز در اسالم -3
 اهمیت نماز در قرآن و روایات -4
 برخی از آثار نماز -5
 از اسرار نمازبرخی  -6
 وظایف مومنان در اقامه نماز -7
 (مدظله العالی) (ره) و مقام معظم رهبري نماز از دیدگاه امام خمینی -8
 

 منابع آموزشی:

 )29/9/84اساسنامه ستاد اقامه نماز (مصوب  -1
 شوراي عالی انقالب فرهنگی) 4/5/84طرح جامع فرهنگ اقامه نماز (مصوب  -2
 عمومی و اختصاصی دستگاه هاي اجرایی (مصوب ستاد مرکزي اقامه نماز)کتابچه وظایف  -3
 

 ات:*مالحظ

  

 

 معاونت فرهنگ،آموزش و پژوهش                                                                                           

 مدیریت امورآموزشی                                                                                                                
 


