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ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ؛ رﺳﺎﻟﺖ ،اﺻﻮل ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﮐﺸﻮر
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎي ﺻﺎدﻗﯽ
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﺎدلآذر
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎي ﺗﻘﻮي
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﯽ
وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻧﻤﮑﯽ
وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ
وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي آواﯾﯽ
وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم دادﮔﺴﺘﺮي
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺳﯿﺪﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎري
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﻧﺎﺻﺮﯾﺎن
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز وزارت ﮐﺸﻮر
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻤﯽ
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺧﯿﺎﻃﯿﺎن
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز وزارت ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻗﺒﺎدي داﻧﺎ
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﺎرﻓﯽ
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﺴﮕﺮي
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺻﺎﺑﺮي
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎي ﻫﺎﺷﻤﯽ
دﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﺴﺘﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم آﻗﺎي ﺳﯿﺪرﻣﻀﺎن ﻣﻮﺳﻮي ﻣﻘﺪم
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي ج.ا.ا و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎي ﻋﺎدل
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ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﻼﯾﯽ
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﺴﺎر
ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎي ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ راد
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ
ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎء و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎي رﺿﺎﯾﯽ
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎي ﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﺎدل دﻫﺪﺷﺘﯽ
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ﻓﺮ
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز وزارت ﺗﻌﺎون،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي اﺣﻤﺪوﻧﺪ

ﻣﻌﺎون ﻣ ﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼ ل اﺣﻤﺮ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ داﻧﺸﯿﺎن
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎي ﮐﻼﻧﺘﺮي
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺧﻨﯿﻔﺮ
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻋﯿﺴﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺠﺘﯽﭘﻮر
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻼﻣﺖ ،اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﯾﻮﻧﺲ اﻟﺴﺘﯽ
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎي ﺳﺠﺎد ﻋﻘﯿﻠﯽ
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي ﮐﺸﻮر
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس وﺣﯿﺪ ﻣﺮﻧﺪي ﻣﻘﺪم
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
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ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎي ﻣﻬﺪي ﻣﺠﯿﺪي ﻧﺴﺐ
ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز وزارت ﻧﻔﺖ
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﻧﺠﻢ ﺷﻌﺎع
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز وزارت ﻧﯿﺮو
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺣﻤﺪي
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ دﻟﯿﺮي
ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎي ﺟﻮاد ﺻﺎدق زاده
ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻬﺮدار و رﺋﯿﺲ ﺷﻮراي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان
ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام و آرزوي ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ رﺳﺎﻟﺖ  ،اﺻﻮل و ﺳـﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﺳـﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺳﺘﺎد
اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ در ﺳﺎل  1399اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ،ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻫﺘﻤﺎم وﻣﺴﺎﻋﺪت را ﻣﻌﻤﻮل دارﯾﺪ .

ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ زرﻫﺎﻧﯽ
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺘﺎد
روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ:
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻬﺪﯾﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي  ,ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺮﮔﺰي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮓ ،آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع

رسالت  ،اصول  ،سیاست ها
و رئوس برنامه های ستاد اقامه نماز

اسفند1398
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باسمه تعالی
رسالت ستاداقامه نماز:

 )1تمهيد  ،تعليم  ،ترويج و تعميق فرهنگ اقامه نماز
 )2شناسايی  ،فعال سازی و بهره گيری از تمامی ظرفيت های جامعه در امر اقامه نماز
 )3برنامه ريزی ،نظارت وارزيابی مستمرعملکرد دستگاه های اجرايی در امر اقامه نماز
 )4تربيت نيروی متخصص و توليد محتوای مورد نياز
 )5شناسايی موانع و مشکالت اقامه نماز در جامعه و پيگيری رفع آن از طريق دستگاه های ذيربط
اصول راهنمای ستاد اقامه نماز:

)1حركت در چارچوب قرآن  ،عترت  ،ديدگاه های امام راحل و منويات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به ويژه
پيام های سازنده معظم له به اجالس های سراسری نماز
 )2حركت در راستای تحقق چشم انداز و رسالت ستاد
 )3توجه به بيانيه گام دوم انقالب بويژه موضوع معنويت و جوانان
)4رعايت موازين و ضوابط دفتر مقام معظم رهبری در امور اجرايی و مالی و فرهنگی
 )5صيانت ازوجاهت معنوی ستاد وجايگاه علمی و ارشادی رئيس محترم ستاد وتالش درتحقق منويات ايشان
 )6التزام به اجرای مصوبات هيأت أمناء به منزله نهاد سياستگذار و هدايتگر و ناظر و قوام بخش حركت اقامه نماز
در كشور
)7پايبندی به قوانين و مقررات و اجتناب از اسراف و تجمل و سهلانگاری
 )8بهره گيری از ايده ها و تجربيات مؤفق صاحب نظران و نتايج تحقيقات علمی و پژوهشی
 )9استفاده از شيوه های ارشادی  ،تشويقی و اقناعی و پرهيز از شيوه های آمرانه
 )10جلب همکاری و مشاركت مردم  ،نهادها و دستگاه ها دراجرای برنامه ها وفعاليت ها
 )11پرهيز از ورود به جناح بندی های سياسی و حفظ روحيه نهادی و مردمی
سیاست های کلی ستاد
پایبندی به قوانین و مقررات

 )1تمهيد و تدارک الزم در جهت همسويی و عدم مغايرت طرحها و برنامههای ستاد با سياست های ابالغی دفتر
مقام معظم رهبری و پيام های ايشان به اجالس های سراسری نماز
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)2تالش برای حفظ وحدت رويه و هماهنگی فرهنگی با ساير دستگاههای وابسته به دفتر مقام معظم رهبری و
بسيج امکانات تالشها و برنامههای فرهنگی درجهت پاسخگويی به نيازهای فرهنگی
 )3تعيين و تدوين اولويت های الزمالرعايه در حركت فرهنگی كشور و رسميت دادن به آن ،با الهام از آرمانها و
اعتقادات و با توجه بهظرفيت ها و واقعيات جامعه
)4تعيين جايگاه مناسب ستاد در بخش فرهنگ و در نظام بودجه كشور و تخصيص اعتبارات به نحوی كه ثبات
مالی الزم برای برنامهريزی درازمدت در ستاد فراهم شود و فعاليت ها و برنامههای ستاد تابع تغييرات بودجه جاری
كشور نباشد.
تعامل با مراجع و عالمان دین

تعامل مستمر با مراجع تقليد ،عالمان دين ،حوزه های علميه و محققان و استمداد آنان برای حضور در صفوف نماز
جماعت نسل نو و تأليف و تحقيق در حوزه معارف نماز
تقویت تعامل با ائمه جمعه و جماعات

تعامل مستمر با ائمه جمعه و جماعات و استفاده از نفوذ كالم و جايگاه دينی و اجتماعی آنان در ترويج اقامه نماز
توجه ظرفیت علمی و نخبگانی جامعه

 )1استفاده از ظرفيت فکری و علمی صاحب نظران ،جوانان ،بانوان ،استادان حوزه و دانشگاه و چهرههای نوآور و
خالق در مسير تقويت حركت اقامه نماز و توليد آثار علمی و هنری و پژوهشی
 )2برون سپاری بخشی از فعاليت های علمی و پژوهشی به استادان  ،دانشجويان و نخبگان درزمينه های مورد نياز
بهره گیری بهینه از ظرفیت دستگاهها

 )1استفاده همه جانبه از امکانات و تسهيالت دستگاههای دولتی و نهادها در جهت تقويت اقامه نماز
 )2سازماندهی و بهرهگيری مطلوب از امکانات و ظرفيت های دستگاههای اجرايی و جلوگيری ازدوبارهكاری ها و
عدم پرداخت به فعاليت های غيرضرور
 )3تسهيل و تقويت امور برنامهريزی ،نظارت و ارزيابی دستگاههای اجرايی و اينکه آثار و دستاوردهای برنامه های
نماز در دستگاهها بويژه در مدارس و دانشگاهها محسوس و قابل رصد باشد .
 )4اتخاذ سياست های ايجابی و مثبت در فرايند برنامه ريزی نماز دستگاههای اجرايی و تقويت نگاه جامعنگر و
دورانديش همراه با شور ومشورت و پرهيز از يکسو نگری و نظارت آمرانه ستاد
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 )5تقويت ارتباط مناسب و مکمل ميان ستاد و دستگاههای اصلی نظير آموزش و پرورش ،به ويژه در
زمينه توانمندسازی معلمان و مديران و گسترش فعاليت های مؤثر در مدارس
استفاده از ظرفیت نهادها ی شهری

بهره برداری از تمکن اداری و مالی و اجرايی استانداران ،فرمانداران ،بخشداران ،شهرداران و شوراهای اسالمی شهر
و روستا برای احداث نمازخانهها و آبادی مساجد
جلب مشارکت مردم

 )1تشويق مردم به مشاركت و هدايت انگيزههای معنوی آنان دربرنامه های ترويج و توسعه فرهنگ نماز
 )2ارتباط منظم و آميخته با ارشاد و انگيزه آفرينی با خيران و نيکوكاران و جلب مشاركت آحاد مردم در تامين منابع
مورد نياز
 )3گسترش زمينه مشاركت و مباشرت مردم در فعاليت های نماز وهمچنين حمايت از فعاليتها و اقدامات غير دولتی
به منظورهمگانی شدن فرهنگ نماز با نظارت مردم
 )4حمايت های معنوی و مادی از مراكز خودجوش و فعال و فعاليتهای فرهنگی و هنری و تشويق آنان به آفرينش
ها و ابداعات فرهنگیو هنری در زمينه نماز
)5كمک به ايجاد جريان های فعال مردمی و خودجوش نظير ياوران نماز و همچنين تقويت جريان ها و تشکل های
متعهد فعال
بهرهوری ویژه از ظرفیت صدا و سیما ،فضای مجازی و رسانهها

 )1لزوم اولويت دادن به مسأله نماز و معرفی نماز در رسانه هاد و خصوصاً صدا و سيما
)2حمايت از رسانه و مطبوعات و كمک به گسترش و ارتقاء كمی و كيفی محتواهای نماز در رسانه ها و مطبوعات
مکتوب و ديجيتال در اولويت برنامه های ستاد
 )3توسعه ارتباطات سازنده ميان ستاد وهنرمندان  ،نويسندگان و محققان
 )4فراهم آوردن بيشترين امکانات برای ابداع و نوآوری فکری و هنری در زمينه نماز
توجه ویژه به کودکان و نوجوانان

 )1نقش دادن به كودكان و نوجوانان در نمازخانهها و مساجد برای نشان دادن توانمندیها و كارآمدهای خويش در
سازماندهی امور و برانگيختن حس مديريت و مسئوليت در آنان برای مشاركت در رهبری امور مساجد و نمازخانهها
 )2ايجاد زمينههای مناسب جهت بهرهگيری مطلوب و متعادل فرهنگی و هنری از اوقات فراغت نوجوانان و جوانان
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توجه ویژه به نقش و جایگاه بانوان

توجه ويژه به شخصيت و جايگاه بانوان در فرهنگ سازی نماز در خانواده
گسترش فرهنگ جهاد و شهادت

مشاركت فعال در برگزاری مراسم مرتبط با انقالب اسالمی و ترويج فرهنگ جهاد و شهادت و مقاومت در برابر
استکبار جهانی و ايستادگی در برابر غرب زدگی و تهاجم فرهنگی با تمسک به معارف نماز و آموزههای قرآن و اهل
بيت (عليهم السالم) و تعاليم نجات بخش حضرت امام خمينی (رضوان اهلل عليه) و مقام معظم رهبری

(مدظلهالعالی)

اخالق در محیط کار

حاكم كردن اخالق اسالمی در محيط كار و روابط با ساير دستگاهها و مديران و اجتناب از تحکم و تفاخر و چشم و
هم چشمی و رقابتهای منفی و منفعت طلبی و ساير آفات نظام اداری و مساعد كردن فضا برای تهذيب نفس و
سبقت در خيرات و مقدم شمردن منافع ملی به مصالح شخصی
سنجش افکار

 )1سنجش افکار و آراء پيرامون علل كاهل نمازی و راههای ترغيب آيندهسازان به اقامه آگاهانه و بدون اكراه نماز و
چشيدن طعم ملکوتی عبادت
)2فراهم ساختن شرايط و امکانات كافی برای مطالعه و تحقيق و بهرهگيری از نتايج آن در همه زمينهها
گزارش دهی و گزارشگیری

التزام به گزارش دهی و گزارشگيری مستمر و تحليل علمی يافتهها و چاره انديشی برای اصالح كاستیها و ارتقاء
فعاليتها و برنامهها و جلوگيری از تحميل يکنواختی و ركود بر امور
ارتباط دوجانبه

عمل به بخشنامهها و برنامه های ستاد اقامه نماز و مطالعه و بررسی نقايص و كاستیهای آنها و ارسال پيشنهادات به
ستاد برای بهسازی و تکامل روند برنامهريزی و اجرا و دو جانبه كردن ارتباط صف و ستاد
هدفمند کردن آموزش

 )1هدفگذاری در برنامههای آموزش نماز به نحوی كه مخاطبان و آموزش يافتگان در ابعاد دانشی و بينشی و كنشی
متحول شوند يعنی دانش نو و بينش نو به دست آورند و با رفتارهای جديد در ترويج نماز نقش آفرين باشند .استفاده
از آثار علمی و سبک حجت اإلسالم و المسلمين قرائتی رئيس محترم ستاد اقامه نماز
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 )2تالش مستمر در جهت رشد علمی و فرهنگی همکاران ستاد به عنوان فعاالن عرصه نماز
 )3برداشت صحيح بدنه اجرايی ستاد از مبانی و اصول كاری ستاد و ايفای صحيح نقش و كاركرد در جامعه
مبادله تجارب

 )1مبادله تجارب با ساير استانها و استفاده از نوآوریها و ابتکارات نهادها و دستگاههای فرهنگی و اجرايی در
نوسازی روشها و برنامهها و بهبود امور
 )2تمركززدايی در امور اجرايی و فعاليت های فرهنگی هنری نماز
تضارب آراء در برنامه ریزی های ساالنه

 )1در هر سال حداقل دو جلسه با مديران ارشد استان و چهرههای برجسته علمی ،فرهنگی ،هنری ،حوزوی و
دانشگاهی و آموزشی برگزار شود و از تضارب آراء و انديشههای آنان در مسير غنیسازی فعاليتها و برنامههای
نماز و توليد آثار علمی و هنری جديد استفاده به عمل آيد.
)2تنوع و ابتکار عمل استان ها در انجام فعاليت های فرهنگی در جهت افزايش تحرک و پويايی ستادها و اعتالی
روحيه تحقيق و ابتکار
 )3بسط زمينه های الزم برای شکوفايی استعدادها و خالقيتها و حمايت از ابتکارات وايده های نو در زمينه ترويج و
توسعه فرهنگ نماز از طريق نظام پيشنهادات كاركنان
توجه به مناطق ویژه

توجه كافی به نقاط دور دست اعم از مناطقمرزی ،روستاها و عشاير و حاشيه شهرهای صنعتی و مناطق مرفهنشين
و شهرکهای نوبنياد؛ چارهانديشی برای تامين مسجد و امام جماعت برای آنها به كمک نهادها و دستگاههای ذيربط.
ارزشيابی جامع
خدمات دهی مرکز تخصصی نماز

استفاده از ظرفيت مركز تخصصی نماز قم برای كيفيت بخشی به آموزشها و تنوير افکار نسل نو با معارف نماز
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ارزشیابی جامع :

ارزشيابی از عملکرد دستگاه ها در اقامه نماز اهميت به سزا دارد .افزون بر استفاده جامع از نرمافزار و سامانه
«سجاده » مشاهدات ميدانی و سنجش واقعيتها ضروری و اجتناب ناپذير است و بايد با كمک ياوران و خادمان
نماز همه جا رصد شود و از ابزار تشويق و تذكر به درستی بهرهگيری به عمل آيد.
برنامهریزی راهبردی

برای استخالص از روزمرگی و كم تحركی بايد در ستاد و صف ،برنامهها بر اساس آينده پژوهی و مديريت راهبردی
تدوين و اجرا گردد .در هر حوزه بايد نقاط قوت و ضعف در درون ستاد و فرصتها و تهديدها در محيط و پيرامون
ستاد با دقت شناسايی شود و با تجزيه و تحليل يافتهها چشم انداز و بيانيه رسالت برای ايجاد تحول در حركت اقامه
نماز ترسيم شود و متناسب با تحقق اهداف كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت برنامهريزی صورت پذيرد و با
راهبردهای روشن و قابل تحقق از وضع موجود به سمت وضع مطلوب قدم برداشت و در حين حركت از تحوالت
ارزيابی به عمل آورد و اشکاالت را برطرف كرد .الزمه تغيير و تحول در برنامهها همدل و هم داستان كردن جامعه
مخاطب است .با استعانت از خداوند حکيم نمونهای از برنامه راهبردی در آينده تقديم خواهد شد تا مبنای تحول
آفرينی در استانها شود.

رئوس برنامه ها
تفاهم نامه برنامه های سالیانه دستگاههای اجرایی

)1شناسايی و استفاده مطلوب از ظرفيت ها و منابع دستگاهها
)2ارائه خدمات مشاوره ای نماز به دستگاههای اجرايی
)3تحقق انتظارات حاكميت و رهبری در خصوص تدوين برنامه های علمی و واقع بينانه
تکمیل و پشتیبانی سامانه سجاده

)1به روز رسانی بانک اطالعات جامع نماز
)2جمع آوری  ،تحليل و ارائه آخرين وضعيت مأموريت ها و تکاليف دستگاهها نسبت به نماز
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نظارت مستمر بر عملکرد اقامه نماز دستگاههای اجرایی کشوردر مرکز و استان ها بصورت محسوس و نامحسوس

)1بررسی ميزان تحقق مأموريت ها و تکاليف حاكميتی و قانونی هريک از دستگاههای اجرايی
)2بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه ها  ،فرايندها و روش ها
)3شناسايی  ،ساماندهی و آموزش شوراهای نظارت در قالب ياوران نماز جهت توسعه امر نظارت در سطح كشور
ایجاد سامانه گزارش مردمی ستاد اقامه نماز

پيگيری مطالبات مردمی در زمينه اقامه نماز از دولت (حقوق شهروندی نماز )
ارزیابی و داوری عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در مرکز و استان ها و انعکاس نتایج

)1بررسی ميزان تحقق مأموريت ها و تکاليف دستگاههای اجرايی
)2تعيين نقاط ضعف و قوت عملکردها و اعالم به دستگاهها
تقدیر و تجلیل از فعاالن و خادمان نماز در دو بخش دستگاههای اجرایی و اقشار و اصناف

معرفی ابتکارات و خالقيت ها و معرفی الگوهای مؤفق
آموزش همگانی فلسفه و اسرار نماز

برنامهريزی برای آموزش فلسفه و اسرار نماز به نسل نو به كمک علماء و فضالی حوزههای علميه و استادان و
معلمان توانمند و متدين
ارتباط خانه و مدرسه و مسجد

اهتمام در مهندسی ارتباط خانه و مدرسه و مساجد و همکاری با مدارس و مساجد برای ايجاد اين پيوند مقدسا
ایجاد اتاق فکر (هیأت اندیشه ورز) نماز در مدرسه

اهتمام برای راه اندازی اتاق فکر يا هيات انديشه ورز نماز در مدارس بر اساس نامه رئيس ستاد اقامه نماز به وزير
محترمآموزش و پرورش
آموزش و اعزام روحانیون

آشنا كردن روحانيون و فضالی جوان با تعليم و تربيت اسالمی و روانشناسی كودک و نوجوان و روشهای اثرگذاری
برآيندهسازان و اعزام آنان به مدارس برای اقامه نماز جماعت
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برگزاری مسابقات و اُرودهای نماز

كمک به آموزش و پرورش برای برگزاری مسابقات نماز و راهاندازی اردوهای فرهنگی و تربيتی پيشتازان و
پرچمداران اقامه نماز و تقويت امور تربيتی در حمايت از نمازگزاران نوجوان آموزش و پرورش و هماهنگیهای فی
ما بين دو دستگاه
توانمندسازی مدیران مدارس و ائمه جماعات

 )1برگزاری جلسات با رويکرد هماهنگی و همدلی با حضور مديران مدارس و ائمه جماعت مساجد با حمايت
خيران و مشاركت آموزش و پرورش و بررسی راههای همکاری بيشتر و جذب نسل نو به صفوف نماز جماعت در
مدارس و مساجد
 )2آموزش و توانمند سازی مديران و معلمان مدارس در زمينه مهارت های جذب دانش آموزان به نماز
تولید کتاب نماز

تهيه  ،توليد و توزيع كتب نماز بين كودكان ،نوجوانان و جوانان و تجهيز كتابخانههای مدارس و مساجد و نمازخانهها
به آثار منتشره از ستاد اقامه نماز
نشر خاطرات شهدا

ضبط و ثبت خاطرات شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس و مدافع حرم در ارتباط با اقامه نماز در روزهای دشوار
و پرمخاطره با كمک خانوادهها و فرزندان و همسران آنان و نشر آنها به صورت مکتوب و در فضای مجازی
جشنوارهها و نمایشگاههای نماز

بهاء دادن به جشنواره های سفر منتج سرود و تئاتر نماز و حمايت از نيروهای خالق و هنرمند و كمک به راهاندازی
نمايشگاه آثار فرهنگی و هنری نماز
نماز در حوزه و دانشگاه

برنامهريزی برای حضور طالب و فضالی حوزههای علميه در نماز جماعت در مراكز آموزش عالی و دانشگاههای
همجوار در مسير وحدت حوزه و دانشگاه
آموزش گروههای مؤثر

 )1آموزش ائمه جماعات (مساجد ،مدارس ،دستگاه ها)
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 )2آموزش معلمان  ،مديران  ،معاونين پرورشی و دانشجو معلمان
 )3آموزش عناصر موثر در تشکلها
 )4آموزش مديران و رابطين دستگاه های اجرايی
 )5استمرار آموزش ارتقاء سطح علمی مربيان بومی
برنامه های ترویجی و تبلیغی ویژه اقشار

برگزاری ويژه برنامه های تبليغی در بين اقشار جامعه چون دانشجويان  ،دانش آموزان و بازاريان  ،كانون های فرهنگی
مساجد  ،هيئت های ورزشی هنری و ساير صنوف
انجام پژوهش های کاربردی

 )1افکار سنجی از ميزان اثر بخشی فعاليتهای ستاد اقامه نماز در جامعه
 )2پژوهش ادواری از وضعيت اقامه نماز در جامعه
 )3هدايت و حمايت از پژوهشگران در امر نماز و ارائه خدمات مشاوره ای به آنان
 )4استفاده از ظرفيت پژوهشی صدا و سيما برای وضعيت اقامه نماز در جامعه
تشویق نمازگزاران

ترغيب و تشويق خادمان و ياوران نماز و اهدای جوائز به كودكان و نوجوانان پيشگام در اقامه اين فريضه با رعايت
موازين روانشناختی و تامين عزت نفس و كرامت انسانی آيندهسازان
اجالس های استانی نماز

تجديد نظر در برگزاری اجالسهای نماز در استانها با نگرش افزودن بركار آمدی و اثرگذاری آنها و دستيابی به
نتايج روشن جهت ايجاد تحول در جامعه هدف و بهرهوری معقول از سرمايهگذاری در اين مسير و استفاده از
خروجی و ماحصل اجالس سراسری نماز در ارتقاء جايگاه اقامه نماز در كشور
بازدید از نمازخانهها

بازديد از مراسم نماز جماعت در مساجد و مراكز دولتی و نهادها و نمازخانههای بين راهی و كمک به رفع كاستیها
و بهبود گردش كار آنها
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بهداشت نمازخانهها

استفاده از تمکن نهادها و دستگاههای بهداشتی برای نظارت بر نظافت وضوخانهها و مساجد و نمازخانههای
بين راهی  ،ادارات  ،مدارس و دانشگاهها
مشارکت گیری در تجهیز نمازخانهها

تعامل مستمر با نهادها و دستگاههای فرهنگی مثل ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان تبليغات اسالمی
برای تجهيز مساجد و نمازخانهها به اقالم فرهنگی به ويژه در ايام اهلل و تقويت روحيه اعتزاز به انقالب اسالمی
زیباسازی اماکن عمومی با استفاده از تبلیغات محیطی نماز

درج گزيده ای از آيات و احاديث با ترجمه فارسی و سخنان حکيمانه امام راحل و رهبر انقالب اسالمی درباره نماز
با خط خوش و با حسن سليقه و ذوق هنری در اماكن عمومی به كمک شهرداریها و مراكز دولتی و نهادهای مردمی
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