
 معاونت برنامه ریزی،نظارت و ارزیابی
 

رهبری به سیزدهمین اجالس سراسری نماز در ساختار ستاد معظماین معاونت با الهام از پیام مقام
های اجرایی به ویژه استفاده موثر از دستگاهریزی برای ایجاد شد و مأموریت اصلی آن، برنامه

 .های فرهنگی و آموزشی در جهت توسعه فرهنگ نماز استدستگاه

 ارزیابی و ریزی،نظارت برنامه معاونت های حوزه
 
 :ریزیبرنامه حوزه- ۱

شود. بدین ترتیب که پس از های اجرایی در کمیته راهبردی انجام میریزی برای دستگاهبرنامه
ی خالء ها وفاصله ها بین وضع موجود و وضع مطلوب)چشم انداز( وتحلیل آنها، راهبردهای شناسای

شود نسبت به تدوین و ها از آنان خواسته میموثر تعیین و متناسب با مأموریت ذاتی دستگاه
های مفید و موثر اقدام نمایند.رویکرد اصلی ستاد، تأثیرگذاری در حوزه راهبردی و اجرای برنامه

 .های فرهنگی آموزشی استدینه شدن امر نماز در مأموریت دستگاهنها

  

  :تنظار  حوزه- ۲
ای ها، مطابق شیوه نامههای اجرایی در مرکز و استانافرادی به عنوان ناظر با مراجعه به دستگاه

و ها اطالع یافته وگزارشی از آن برای آگاهی هیات داوری، تنظیم مستقل، از میزان پیشرفت برنامه
 .شودارائه می

  

  :یارزیاب حوزه- ۳
ها ها و نیز گزارش نظارتی ستاد، عملکرد دستگاههای اعالم شده از سوی دستگاهبر اساس برنامه

هایی مورد بررسی قرار ها در چارچوب یک نظام ارزیابی در هیأتبطور جداگانه در سطح مرکز و استان
س سراسری نماز، بازخورد نتایج نیز به منظور بهبود گیرد و ضمن اعالم نتایج ارزیابی در اجالمی

ها ارائه می گردد.گفتنی است رویکرد ستاد در این بخش، توجه به نتایج و عملکرد به دستگاه
 .های مرتبط با نماز استدستاوردهای حاصل از اجرای برنامه



  

 اهدستگاه هایفعالیت برخی: 
  
  ،کنندگانسب با تعداد کارکنان و مراجعهها و متناتعمیر و تجهیز نمازخانهاحداث. 

 ی نمازجماعت در محل دستگاهتمهیدات برای اقامه 

 دانش و بینش کارکنان آموزشی برای ارتقاء های متنوع فرهنگی،اجرای برنامه. 

 ،فلسفه و معارف نماز بازنگری متون کتب درسی و درج احکام. 

 طراحی و اجرای برنامه آموزش عملی نماز برای نوجوانان مکلف. 

 مسابقات و نمایشگاههای فرهنگی ها،طراحی و اجرای جشنواره. 

 شناسی و آشنایی با مراجع تقلید برای نوجواناناجرای طرح مرجع. 

 احکام و معارف نماز در رسانه ملیهای آموزشی تولید و پخش برنامه. 

 های سیماهای پر بیننده شبکهبرنامه در توجه به موضوع نماز. 

 احداث، تعمیر و تجهیز نمازخانه های بین راهی کشور. 

  ،ها و هواپیماها با اوقات نمازاتوبوستنظیم برنامه حرکت قطارها 

 


