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 ستادیهای  الف( طرح
 

 دانشگاه تابعه واحدهای و مرکزی دانشگاه در نماز حوزه های برنامه اجرای جهت ساالنه بودجه و برنامه /الف( تهیه1

 های حوزه نماز ساماندهی فعالیت هدف اجرای طرح:

های عملیاتی ابالغ شده از سوی وزارت بهداشت و با توجه به  ستاد اقامه نماز دانشگاه با عنایت به برنامهدبیرخانه در قالب این طرح، الزم است  شرح اجمالی طرح:

از  استفاده برای این حوزه اقدام نماید. در این راستاهای دانشگاه و واحدهای تابعه دانشگاه در حوزه نماز نسبت به تهیه برنامه و بودجه سالیانه  نیازمندی

مورد تأکید است. در تهیه برنامه و بودجه سالیانه دانشگاه واحدهای تابعه دانشگاه هر یک از رابطین نماز نظرات کارشناسی د اقامه نماز استان و ستا رهنمودهای

 الزم است به موارد زیر توجه شود:

 شوند. بینی می سالیانه با ستاد اقامه نماز کشور پیشنامه  ستاد اقامه نماز وزارت بهداشت که ذیل تفاهمدبیرخانه های عملیاتی ابالغ شده توسط  برنامه .1

 های بومی منعقد شده فی ما بین دانشگاه علوم پزشکی و ستاد اقامه نماز استان. نامه بینی شده در تفاهم های عملیاتی پیش برنامه .2

 و آموزشی مراکز ویژه، های کلینیک پژوهشی، مراکز و ها آزمایشگاه ها، دانشکدهبینی شده در واحدهای تابعه دانشگاه شامل:  های عملیاتی پیش برنامه .3

 روستایی، بهداشت های خانه بهداشتی، های پایگاه سالمت، جامع مراکز ها، شهرستان درمان و بهداشت شبکه ،(ها بیمارستان) درمانی مراکز درمانی،

 دانشجویی، و سایر واحدهای زیر مجموعه دانشگاه. های خوابگاه

 فصل بهار زمان برگزاری طرح:

 :حائز اهمیتنکات 

ها و بودجه مورد  رنامهبد و نهایتاً نمایآغاز را دبیرخانه ستاد اقامه نماز دانشگاه مکلف است از زمستان سال قبل فرآیند تهیه برنامه و بودجه سالیانه برای حوزه نماز 

های عملیاتی  بینی شده در پایان فصل بهار در قالب برنامه نیاز را در اوایل فصل بهار به تصویب ستاد اقامه نماز دانشگاه برساند و اطالعات مربوطه را مطابق فرم پیش

 ستاد اقامه نماز وزارت بهداشت ارائه نماید.دبیرخانه پایش به 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 استان نماز اقامه ستاد با بومی نامه تفاهم /الف( انعقاد2

 شرایط اقلیمی و فرهنگی دانشگاههای نماز متناسب با نیاز و  اجرای طرح و برنامه هدف اجرای طرح:

های عملیاتی نماز که ذیل تفاهم نامه منعقد شده فی ما بین ستاد  عالوه بر اجرای برنامه در قالب این طرح، الزم است ستاد اقامه نماز دانشگاه شرح اجمالی طرح:

دانشگاه و واحدهای تابعه  ها و شرایط اقلیمی و فرهنگی با توجه به نیازمندی ها ابالغ شده است، اقامه نماز وزارت بهداشت و ستاد اقامه نماز کشور به دانشگاه

 نامه بومی با ستاد اقامه نماز استان اقدام نماید. انعقاد تفاهمبه دانشگاه در حوزه نماز نسبت 

 فصل بهار زمان برگزاری طرح:

 :حائز اهمیتنکات 

را آغاز نماید و نهایتاً در اوایل فصل بهار  انعقاد تفاهم نامه بومی با ستاد اقامه نماز استاندبیرخانه ستاد اقامه نماز دانشگاه مکلف است از زمستان سال قبل فرآیند 

های عملیاتی پایش به ستاد اقامه نماز وزارت  بینی شده در پایان فصل بهار در قالب برنامه و اطالعات مربوطه را مطابق فرم پیش تفاهم نامه مربوطه را منعقد نماید

 بهداشت ارائه نماید.

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 این ستاد به صورت دو ماه یکبار جلسات برگزاریتشکیل ستاد اقامه نماز در دانشگاه و /الف( 3

های حوزه  های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای تقویت و ارتقاء سطح کمی و کیفی امکانات، تجهیزات و فعالیت ریزی انجام برنامه هدف اجرای طرح:

 ی ستاد اقامه نمازنماز با همکاری و مشارکت تمامی اعضا

ها تشکیل شود و هر دو سال  نامه ستاد عالی اقامه نماز در دانشگاه در قالب این طرح، الزم است ستاد اقامه نماز در دانشگاه مرکزی مطابق آیین شرح اجمالی طرح:

بایست هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه دهد و پیرامون  یکبار احکام جدید برای اعضای ستاد اقامه نماز صادر شود؛ ستاد اقامه نماز دانشگاه طبق قانون می

 باشند: ها اعضای ستاد اقامه نماز در دانشگاه افراد ذیل الذکر می نامه ستاد عالی اقامه نماز در دانشگاه گیری نماید. مطابق آیین های نماز تصمیم فعالیت

 دانشگاه)رئیسستاداقامهنمازدانشگاه(رئیس .0

 دانشگاه()دبیرستاداقامهنمازهادانشگاهدررهبریمعظممقامنمایندگینهادرئیس .2

 .بودخواهددبیردانشجوییوفرهنگیمعاونهاییکهفاقددفترنهادهستند،تبصره:دردانشگاه
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 درمانمعاون .3

 دانشجوییوفرهنگیمعاون .4

 دانشگاهیجهادواحدمسئول .5

 .شوندعضوبانظررئیسدانشگاهدانشگاهمعاونینازیکیدانشگاه،درپستاینوجودعدمصورتدرتبصره:

 اسالمیمعارفگروهمدیر .6

 دانشگاهرئیسانتخاببهنمازحوزهدرفعالعلمیهیأتاعضاءازنفریک .7

 دانشگاهرئیسانتخاببهنمازاقامهعرصهدرفعالدانشجویانازنفریک .8

 در طول سال  زمان برگزاری طرح:

 :حائز اهمیتنکات 

ای جهت پیگیری امور نماز در دفتر نهاد تشکیل شود  باشند، الزم است دبیرخانه با توجه به اینکه دبیر ستاد اقامه نماز در دانشگاه، رئیس محترم نهاد می .1

دبیرخانه ستاد اقامه نماز امور نهاد به عنوان مسئول  رئیس محترم معرفی با نهاد کارشناسان از یکی یا و نهاد اجرایی مدیر یا نهاد و طی آن، معاون

 مربوطه را پیگیری نماید.

ها در  ستاد خواهند بود؛ لذا دبیرخانه ستاد در این دانشگاه دبیر دانشجویی و فرهنگی محترم معاون هستند، نهاد دفتر فاقد که هایی دانشگاهتبصره: از 

عترت یا مدیر فرهنگی و یا یکی از کارشناسان مربوطه با معرفی معاون محترم معاونت فرهنگی و دانشجویی باید تشکیل شود و رئیس اداره قرآن و 

 فرهنگی و دانشجویی به عنوان مسئول دبیرخانه امور مربوطه را پیگیری خواهند نمود.

 حکم مسئول دبیرخانه ستاد اقامه نماز از سوی دبیر ستاد صادر خواهد شد. .2

 در جلسات ستاد شرکت نماید.تواند بدون داشتن حق رای  مسئول دبیرخانه می .3

باشد، الزم است یکی از کارشناسان محترم معاونت فرهنگی و دانشجویی به عنوان مسئول  هایی که دبیرخانه ستاد در دفتر نهاد مستقر می نشگاهدر دا .4

انه سجاده که مربوط به ستاد اقامه نماز ها در سام ها در سامانه پایش که مربوط به وزارت بهداشت است معرفی شود. بدیهی است درج گزارش درج گزارش

 باشد. کشور است بر عهده دبیرخانه ستاد می

شود بر عهده دبیرخانه ستاد اقامه نماز دانشگاه بوده و تأمین بودجه آن بر  های عملیاتی حوزه نماز که از سوی وزارت بهداشت ابالغ می اجرای برنامه .5

های عملیاتی به واحدهای دیگر از سوی دبیرخانه ستاد اقامه نماز دانشگاه  یارات و یا اجرای برنامهباشد. بدیهی است تفویض اخت عهده دانشگاه می

 باشد. بالمانع می

های حوزه نماز،  توانند به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت تشکیل ستاد اقامه نماز در واحدهای تابعه دانشگاه اختیاری بوده و واحدهای تابعه می .6

 مه نماز تشکیل دهند.ستاد اقا

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 واحدهای تابعه نماز رابطین با( هماهنگی جلسه) سالیانه نشست /الف( برگزاری4

 های حوزه نماز کمی و کیفی فعالیت سطح در راستای تقویت و ارتقاء هماهنگی و نیز توجیه رابطین نماز در واحدهای تابعه دانشگاهانجام  هدف اجرای طرح:

مند، دلسوز، توانمند، با انگیزه و  واحدهای تابعه دانشگاه یک نفر از کارکنان خود که عالقهرئیس هر یک از الزم است ابتدا در قالب این طرح،  طرح:شرح اجمالی 

نجام وظایف اداری محول شده خود مسئول دانشگاه معرفی نماید؛ رابط نماز عالوه بر استاد اقامه نماز باشد را به عنوان رابط نماز به  آشنا به امور دینی و امر نماز می

 و ها آزمایشگاه ها، دانشکده باشد. واحدهای تابعه دانشگاه که باید رابط نماز معرفی نمایند عبارتند از : می در طول سال های حوزه نماز در واحد تابعه اجرای برنامه

 های پایگاه سالمت، جامع مراکز ها، شهرستان درمان و بهداشت شبکه ،(ها بیمارستان) درمانی مراکز درمانی، و آموزشی مراکز ویژه، های کلینیک پژوهشی، مراکز

الزم است  واحدهای تابعه نماز ینرابط مشخص شدن، و سایر واحدهای زیر مجموعه دانشگاه. پس از دانشجویی های خوابگاه روستایی، بهداشت های خانه بهداشتی،

ابطین نماز از سوی دبیرخانه ستاد اقامه نماز دانشگاه تشکیل شود و ضمن تبیین جایگاه و وظایف رابطین، نسبت به حداقل یک جلسه هماهنگی با حضور تمامی ر

بایست در فروردین ماه یا نهایتاً اردیبهشت ماه هر سال  ها اقدام نماید. این جلسه می های عملیاتی حوزه نماز و تعیین سهم هر واحد در اجرای آن تشریح برنامه

 شود تا رابطین محترم نماز از همان شروع سال با وظایف خود در حوزه نماز آشنا شوند. تشکیل

 فروردین ماه و یا اردیبهشت ماه هر سال زمان برگزاری طرح:

 :حائز اهمیتنکات 

 رابط نماز در واحدهایی که دارای ستاد اقامه نماز هستند، دبیر ستاد خواهد بود. .1

 تواند برای رابط نماز هر واحد تابعه حکم صادر نماید. میدبیر ستاد اقامه نماز دانشگاه  .2
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شود در صورت  ها تعریف شده است؛ لذا توصیه می برگزاری جلسه هماهنگی با رابطین نماز در ابتدای سال، به عنوان یک فعالیت حداقلی برای دانشگاه .3

 . امکان، این جلسات در طول سال، به صورت ششماه یکبار و یا فصلی برگزار شود

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 نماز حوزه در اطالعاتی جامع بانک /الف( تهیه5

های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در  ریزی در حوزه نماز به منظور انجام برنامه دقیق، کامل و به روز رسانی شده تهیه بانک جامع اطالعاتی هدف اجرای طرح:

 های این حوزه فعالیت امکانات، تجهیزات و کمی و کیفیسطح راستای تقویت و ارتقاء 

در قالب این طرح، الزم است فرم تهیه شده شامل جداول درج اطالعات و مشخصات حوزه نماز در ابتدای هر سال تکمیل و به روز رسانی شود؛  شرح اجمالی طرح:

 باشد که عبارتند از : محور می 11این جداول مربوط به درج اطالعاتی در 

 عاتاعضایستاداقامهنمازاطال-الف -

 یکهدارایستاداقامهنمازمستقلهستنداطالعاتواحدهایدانشگاه-ب -

 اطالعاتفردیرابطیننمازواحدهایتابعه-ج -

 دواحدهایتابعهدانشگاهاطالعاتمسجددانشگاهوسایرمساج-د -

 هایواحدهایتابعهدانشگاهاطالعاتنمازخانه-هـ -

 واحدهایتابعهدانشگاهکهفاقدمسجدیانمازخانههستنداطالعات-و -

 هاییکهنیازبهبهسازیدارنداطالعاتمساجدونمازخانه-ز -

 هاییکهنیازبهتجهیزدارنداطالعاتمساجدونمازخانه-ح -

 اطالعاتائمهجماعاتآقا-ط -

 اطالعاتائمهجماعاتخانم-ی -

دارایمسجدونمازخانههستندولیفاقدامامجماعتهستندونمازجماعتدرآنجااقامهنمیشود.اطالعاتواحدهایتابعهدانشگاهکه-ک -

 فصل بهار زمان برگزاری طرح:

 :حائز اهمیت نکات

اطالعات مربوطه از واحدهای تابعه اخذ شود  از اواسط فروردین ماه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال، در این زمینه الزم است قبل از ارائه اطالعات به ستاد وزارتی،. 1

های عملیاتی  ها در فرم مربوطه اقدام شود و نهایتاً در پایان خرداد ماه در سامانه مربوط به برنامه اطالعات و وارد نمودن آن بندی جمع خرداد ماه هر سال نسبت بهو 

 امتیاز منفی تلقی خواهد شد. بدیهی است نقص در اطالعات جداولپایش به ستاد وزارتی ارسال شود. 

موجب کسر امتیاز  نشده اند های گذشته که به روز رسانی های سال نکته بسیار حائز اهمیت این است که هر سال این اطالعات باید به روز رسانی شود و ارائه فرم. 2

 کامل این برنامه خواهد شد.

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 نظارتیهای  ( طرحب

 

 ها در حوزه نماز بررسی میزان فعالیت آنها و  به منظور ارزیابی امکانات و تجهیزات مساجد و نمازخانه/ب( بازدیدهای حضوری از واحدهای تابعه 1

 گیری از ظرفیت بازدیدهای حضوری های حوزه نماز با بهره امکانات، تجهیزات و فعالیت ارتقاء سطح کیفی هدف اجرای طرح:

بایست حداقل یک نوبت و حداکثر دو نوبت در سال از  های علوم پزشکی می در قالب این طرح، دبیرخانه ستاد اقامه نماز هر یک از دانشگاه شرح اجمالی طرح:

  واحدهای تابعه خود بازدید نمایند و موضوعاتی از قبیل موارد زیر را در حوزه نماز مورد ارزیابی قرار دهد. 

 در واحدهایی که ستاد تشکیل شده است. نماز اقامه ستاد دبیرخانه جهت تجهیزات و امکانات و اداری دفتر وجود. 1

 نماز حوزه های فعالیت از منظم آرشیو داشتن. 2

 نماز  حوزه درسالیانه  دقیق برنامه داشتن و اعتبار بینی پیش. 3

 ها بیمارستان درمان کادر ویژه بیماران نماز احکام آموزشی های گارگاهو دانشجویان و  اساتید ،کارکنان ویژه نماز آموزشی های گارگاه برگزاری. 4

 اعم از مسابقات کتابخوانی، برگزاری نمایشگاه و ... نماز حوزه در بومی ابتکاری برنامه اجرای. 5

 نماز حوزه در محیطی فضاسازی و تبلیغات. 6

 نماز فریضه ترویج جهت مجازی های ظرفیت از بهینه استفاده. 7

 مجموعه در ها نمازخانه و مساجد ، بهسازی و یا تجهیزایجاد از حمایتمیزان . 8

 نماز اوقات هنگام به جماعت امام مستمر حضور و جماعت نماز مستمر برگزاری. 9

 جماعت نماز در نمازگزاران حضورمیزان . 11

 جماعت نماز در مدیران حضورمیزان . 11

 نماز فضیلت وقت در مختلف های برنامه و جلسات ها، نشست ها، همایش برگزاری عدم. 12

 ...(و سرمایشی و گرمایشی سیستم تصویری، و صوتی سیستم موکت، محراب، قرآن، مُهر، فرش،) مسجد یا نمازخانه در اصلی امکانات داشتن. 13

 .....(و سجاده عبا، نماز، چادر ادعیه، رحل، کتابخانه،) مسجد یا نمازخانه در فرعی امکانات داشتن. 14

 نمازگزاران تعداد با مسجد یا نمازخانه مساحت تناسب. 15

 نزدیک بودن و مناسب بودن وضوخانه به محل نمازخانه. 16

 خواهران و برادران نمازخانه جدا بودن. 17

 در طول سال زمان برگزاری طرح:

 :نکات حائز اهمیت

تواند تبدیل به فرم شود و برای هر واحد امتیازی متناسب با سطح  قابلیت ارزیابی حضوری دارد میموضوعات فوق الذکر و یا هر موضوع دیگری که در حوزه نماز 

 فعالیت در نظر گرفته شود.

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 حوزه نماز عملیاتی ابالغ شده در های اجرای طرح و برنامهگیری از  /ب( گزارش2

 ها گیری از ظرفیت بررسی گزارش های حوزه نماز با بهره ارتقاء سطح کیفی امکانات، تجهیزات و فعالیت هدف اجرای طرح:

بایست حداقل یک نوبت و حداکثر دو نوبت در سال از  های علوم پزشکی می در قالب این طرح، دبیرخانه ستاد اقامه نماز هر یک از دانشگاه شرح اجمالی طرح:

 واحدهای تابعه خود گزارش عملکرد اخذ نمایند و موضوعاتی از قبیل موارد زیر را در حوزه نماز مورد بررسی قرار دهد. 

 ها، انجام مکاتبات و ... امور ستادی واحد تابعه در حوزه نماز اعم از برگزاری جلسات، هماهنگی. ارائه گزارش در خصوص 1

های آموزشی نماز ویژه مدیران و کارکنان، دوره آموزشی احکام نماز بیماران  اعم از برگزاری دوره . ارائه گزارش در خصوص امور آموزشی واحد تابعه در حوزه نماز2

 دوره آموزشی نماز ویژه دانشجویان مراکز آموزشی و ... ویژه کادر درمانی، 

 فعاالن نماز و .... ارائه گزارش در خصوص امور تبلیغی و ترویجی واحد تابعه در حوزه نماز اعم از تبلیغات و فضاسازی، برگزاری نمایشگاه، تجلیل از 3

 انجام پژوهش در زمینه ارتباط نماز با سالمت روان و ... . ارائه گزارش در خصوص امور پژوهشی واحد تابعه در حوزه نماز اعم از4

 ها . ارائه گزارش در خصوص امور پشتیبانی واحد تابعه در حوزه نماز اعم از ایجاد، بهسازی و یا تجهیز نمازخانه5

 در صورت امکان هر ششماه در پایانیا در پایان سال و  زمان برگزاری طرح:

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 در حوزه نماز عملکرد واحدهای تابعهساالنه /ب( ارزیابی 3

 گیری از ظرفیت ارزیابی عملکردها های حوزه نماز با بهره ارتقاء سطح کیفی امکانات، تجهیزات و فعالیت هدف اجرای طرح:

های اخذ شده از واحدهای تابعه نسبت  بازدیدهای حضوری صورت گرفته و گزارشدر قالب این طرح، دبیرخانه ستاد اقامه نماز دانشگاه بر اساس  شرح اجمالی طرح:

 نماید. نماید و ضمن صدور امتیاز به هر یک از واحدها نسبت به اعالم نقاط قوت و ضعف به مدیران هر واحد اقدام می ها اقدام می به ارزیابی عملکرد آن

 پایان سال زمان برگزاری طرح:

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 حمایتیهای  ( طرحج

 

 تابعه واحدهای و دانشگاه در ها نمازخانه یا /ج( ایجاد مساجد1

 ایجاد بستر و زمینه سازی جهت حضور نمازگزاران در نماز جماعت هدف اجرای طرح:

( 8/7/98( مورخ )1896/212با عنایت به نامه شماره )در قالب این طرح، دانشگاه و واحدهای تابعه دانشگاهی که فاقد مسجد یا نمازخانه هستند  شرح اجمالی طرح:

یند. در این زمینه، بایست نسبت به ایجاد و یا احداث مسجد و یا نمازخانه اقدام نما میمدیرکل محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارشت بهداشت 

 :اقدامات زیر مورد انتظار استانجام 

محلی از ساختمان اداری خود را به  در صورت امکان ،و فاقد محلی جهت احداث مسجد یا نمازخانه هستند بودهنمازخانه  مسجد یا واحدهایی که فاقد -

 اختصاص دهند.نمازخانه 

در صورت امکان در گام نخست محلی از ساختمان  ،لی جهت احداث مسجد یا نمازخانه هستندبوده و دارای محنمازخانه  مسجد یا واحدهایی که فاقد -

  نسبت به تأمین اعتبار جهت احداث مسجد یا نمازخانه در محل مورد نظر اقدام نمایند.اداری خود را به عنوان نمازخانه موقت قرار دهند و در گام بعدی 

 در طول سال زمان برگزاری طرح:

 :اهمیت حائزنکات 

 مندی از ظرفیت این طرح مورد تأکید است. شود و بهره مشارکت در طرح نهضت مسجد سازی که از سوی ستاد اقامه نماز اجراء می

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 تابعه واحدهای و دانشگاه در ها نمازخانه یا مساجد /ج( بهسازی2

 نمازگزاران در نماز جماعتایجاد بستر و زمینه سازی جهت حضور با شکوه تر  هدف اجرای طرح:

( مورخ 1896/212با عنایت به نامه شماره )در قالب این طرح، دانشگاه و واحدهای تابعه دانشگاهی که دارای مسجد یا نمازخانه نامناسب هستند  شرح اجمالی طرح:

نسبت به بهسازی مسجد و یا نمازخانه اقدام نمایند. در این زمینه، بایست  می( مدیرکل محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارشت بهداشت 8/7/98)

 انجام اقدامات زیر مورد انتظار است:

ت اقامه نماز جماعت را دارند، نسبت به جابجایی هر چه زودتر تری جه واحدهایی که امکان جابجایی محل مسجد یا نمازخانه و اختصاص محل مناسب -

 نمایند.محل مسجد و یا نمازخانه اقدام 

 م نمایند.واحدهایی که امکان جابجایی محل مسجد یا نمازخانه را ندارند نسبت به بهسازی و رفع اشکاالت احتمالی ساختمان مسجد و یا نمازخانه اقدا -

طقی و خارج از عرف های غیرمن فضاسازی محیطی مسجد و یا نمازخانه واحدها نیز مورد انتظار است؛ البته منظور از فضاسازی محیطی، اختصاص هزینه -

 باشد. ضرورت و حفظ شأنیت یک مسجد و یا نمازخانه میدر حد فضاسازی محیطی صرفاً توصیه این مجموعه در این زمینه نبوده و 

 در طول سال زمان برگزاری طرح:

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 تابعه واحدهای و دانشگاه در ها نمازخانه یا مساجد /ج( تجهیز3

 تر امور عبادی نمازگزاران بستر و زمینه سازی جهت انجام شایستهایجاد  هدف اجرای طرح:

های  بایست نسبت به تجهیز و تأمین نیازمندی در قالب این طرح، دانشگاه و واحدهای تابعه دانشگاهی که دارای مسجد یا نمازخانه هستند می شرح اجمالی طرح:

 سجد و یا نمازخانه اقدام نمایند.م

 طول سالدر  زمان برگزاری طرح:

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ها به اقالم مورد نیاز بیماران جهت اقامه نماز بیمارستان /ج( تجهیز4

 تر امور عبادی بیماران به ویژه در امر نماز ایجاد بستر و زمینه سازی جهت انجام شایسته هدف اجرای طرح:

ی خود را در این زمینه تجهیز نمایند. اقالم مورد نظر در این  های تابعه بایست یکی از بیمارستان در قالب این طرح، دانشگاه علوم پزشکی که می شرح اجمالی طرح:

 "های بیماران ر یک از اتاقکمد، سجاده، مهر، چادر نماز، قرآن کریم، مفاتیح، راهنما برای ه"و  "های بیمارستان وضو بار برای هر یک از بخش"طرح عبارتند از : 

 در طول سال زمان برگزاری طرح:
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 آموزشیهای  ( طرحد
 

 "اساتید"و  "مدیران و کارکنان"نماز ویژه  آموزشی دوره /د( برگزاری1

در حوزه نماز، ایجاد انگیزه جهت اقامه نماز در وقت فضیلت نماز و شرکت در  "اساتید"و  "مدیران و کارکنان"ارتقاء سطح دانش و معلومات  :دورههدف اجرای 

 دعوت به نمازهای  ، و آشنایی با شیوهنماز جماعت

 :مصوب ستاد اقامه نماز های آموزشی عناوین و سرفصل

 مطالعاتیمنابع  های آموزشی سرفصل میزان ساعات دوره شماره و تاریخ مجوز عنوان دوره ردیف

دوره  مجموعهتواند به استناد شماره مجوز اعالم شده و با هماهنگی اداره آموزش ضمن خدمت  ، هر مجموعه می"آداب و اسرار نماز"در خصوص دوره   -1تبصره 

، با توجه به عدم تصویب دوره، برای برگزاری دوره الزم است از مجوزهای "نماز و مدیران"و  "نماز و خانواده"های  مذکور را برگزار نمایند؛ لکن در خصوص دوره

 داخلی استفاده شود.

 ،شی نماز متناسب با نیاز مخاطبان خود اقدام نماید؛ در این زمینههای آموز الذکر نسبت به بازتعریف دوره های فوق تواند خارج از دوره هر مجموعه می -2تبصره 

 مجموعه اقدام الزم معمول گردد.اداره آموزش ضمن خدمت  ستاد اقامه نماز استان و هماهنگی و تأیید اخذ مجوز از الزم است نسبت به

امه نماز دی نماز که از سوی هر مجموعه بازتعریف شده است، الزم است با ستاد اقهای پیشنها الذکر و یا سایر دوره گانه فوق های سه برای برگزاری دوره -3تبصره 

 از اساتید معرفی شده ستاد مزبور استفاده شود. حتی المقدوراستان هماهنگی شود و 

 "اساتید"و  "مدیران و کارکنان" :گروه هدف

 در طول سال :دورهزمان برگزاری 

 :حائز اهمیتنکات 

های علوم پزشکی را به صورت مستقل دارد؛ از این رو  های زیرمجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه در تمامی واحدهای تابعه مراکز و سازماناین طرح امکان اجرا 

 بینی اعتبار و اجرای این طرح اهتمام ورزند. شود هر یک از واحدهای تابعه نسبت به پیش توصیه می

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 دانشجویانویژه  نماز آموزشی دوره /د( برگزاری2

 جهت اقامه نماز در وقت فضیلت نماز و شرکت در نماز جماعت ها آندر حوزه نماز، ایجاد انگیزه در بین  دانشجویانارتقاء سطح دانش و معلومات  :دورههدف اجرای 

 :های آموزشی مصوب ستاد اقامه نماز عناوین و سرفصل

 منابع مطالعاتی آموزشیهای  سرفصل میزان ساعات دوره عنوان دوره ردیف

های آموزشی نماز متناسب با نیاز مخاطبان خود اقدام نماید؛ در این زمینه الزم  الذکر نسبت به بازتعریف دوره های فوق تواند خارج از دوره هر مجموعه می -1تبصره 

 نسبت به اخذ مجوز از ستاد اقامه نماز استان اقدام الزم معمول گردد.است 

قامه نماز استان های پیشنهادی نماز که از سوی هر مجموعه بازتعریف شده است، الزم است با ستاد ا الذکر و یا سایر دوره فوق برای برگزاری دوره -2تبصره 

 د مزبور استفاده شود.حتی المقدور از اساتید معرفی شده ستا هماهنگی شود و

 دانشجویان :گروه هدف

 در طول سال :دورهزمان برگزاری 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 ها بیمارستان درمانی کادر بیماران ویژه نماز کارگاه آموزشی احکام /د( برگزاری3

 نماز بیماران ها با احکام ارتقاء سطح دانش و معلومات کادر درمانی بیمارستان :دورههدف اجرای 

 :های آموزشی مصوب ستاد اقامه نماز عناوین و سرفصل

 منابع مطالعاتی های آموزشی سرفصل دورهمیزان ساعات  عنوان دوره ردیف

 الذکر الزم است با ستاد اقامه نماز استان هماهنگی شود و حتی المقدور از اساتید معرفی شده ستاد مزبور استفاده شود. برگزاری دوره فوقبرای  -تبصره

 ها کادر درمانی بیمارستان :گروه هدف

 در طول سال :دورهزمان برگزاری 

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

مدیران و "سطح  2شرکت کننده و در  25می بایست حداقل  "دانشجویان"و  "اساتید"سطح  2های آموزشی فوق الذکر در  الزم به ذکر است تمامی دوره

 شرکت کننده داشته باشد. 51می بایست حداقل "ها کادر درمانی بیمارستان"و  "کارکنان
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 پژوهشیهای  ( طرحهـ

 

 نماز حوزه در کاربردی پژوهشی طرح تهیه

های علوم پزشکی  های علمی به منظور تقویت امر نماز در بین اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه مندی از نتایج تحقیقات و پژوهش بهره هدف اجرای طرح:

 و آموزش پزشکی های تابعه وزارت بهداشت، درمان کشور و کارکنان مراکز و سازمان

در قالب این طرح، دبیرخانه ستاد اقامه نماز دانشگاه با همکاری معاونت تحقیقات دانشگاه و با استفاده از ظرفیت اساتید و دانشجویان  شرح اجمالی طرح:

ن، راهکارهای تقویت نماز جماعت، ایجاد انگیزه نظیر ارتباط نماز با سالمت روابا موضوع نماز علوم پزشکی نسبت به تهیه یک طرح پژوهشی کاربردی های  دانشگاه

 نمایند. اقدام میدر بین جوانان جهت اقامه نماز و ...

 در طول سال زمان برگزاری طرح:

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 تبلیغی و ترویجیهای  ( طرحو

 

 های مرتبط با نماز قرآنی هدهد در رشته جشنوارهمرحله دانشگاهی  برگزاریهمکاری در ( و/1

 جشنوارهتبلیغ و ترویج فرهنگ اقامه نماز در بین اساتید، کارکنان و دانشجویان از طریق برگزاری  هدف اجرای طرح:

شود  ای است که هر سال از سوی مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در دو مرحله دانشگاهی و سراسری برگزار می جشنواره قرآنی هدهد برنامه شرح اجمالی طرح:

ی، آوایی، معارفی، پژوهشبخش  7شوند؛ این جشنواره دارای  و نفرات برتر مرحله سراسری جهت حضور در جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان معرفی می

باشد که عبارتند از  مرتبط با امر نماز میرشته(  13)بالغ بر های این جشنواره  باشد. در این میان تعدادی از رشته رشته می 51آوری و تیمی و بالغ بر  ادبی، هنری، فن

: 

 .المت روانهای اذان، دعا و مناجات خوانی و آیین سخنوری با موضوع ارتباط نماز با س رشته رشته شامل 3بخش آوایی:  -

های آشنایی با معارف نماز )کتاب پرتوی از اسرار نماز نوشته حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتی( و  رشته رشته شامل 2: )کتبی( بخش معارفی -

 .(16احکام )کتاب رساله دانشجویی جلد 

ویسی که یکی از موضوعات این بخش بحث ترویج فرهنگ های شعر، داستان نویسی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه ن رشته شامل رشته 4ادبی: بخش  -

 باشد. اقامه نماز در قرآن کریم و سیره اهل بیت )علیهم السالم( می

بحث ترویج فرهنگ اقامه نماز در قرآن کریم و سیره های عکاسی، فیلم کوتاه و نقاشی که یکی از موضوعات این بخش  رشته شامل رشته 4: هنریبخش  -

 )تهیه کلیپ( با موضوع نماز.نماهنگ رشته و  باشد، السالم( میاهل بیت )علیهم 

باشد؛ لکن در این بخش الزم  مسئولیت اجرای مرحله دانشگاهی جشنواره قرآنی هدهد با معاونت فرهنگی دانشگاه و کارشناسان قرآن و عترت معاونت مذکور می

های مرتبط با امر نماز اقدامات ویژه انجام دهند و در بحث تبلیغات،  یی جشنواره در خصوص رشتهاست دبیرخانه ستاد اقامه نماز دانشگاه با همکاری مسئولین اجرا

 ها تالش نماید. های مرتبط با نماز و تهیه گزارش از برگزاری جشنواره در این رشته دعوت از اساتید، کارکنان و دانشجویان جهت شرکت در رشته

/ برگزاری مرحله 99/ برگزاری مرحله دانشگاهی بخش آوایی اردیبهشت ماه 99لغایت پایان فروردین ماه  98من ماه نام از ابتدای به ثبت زمان برگزاری طرح:

های ادبی و هنری  و ارسال به دبیرخانه جشنواره در ستاد وزارتی  آوری آثار غیر حضوری در بخش / جمع99دانشگاهیی بخش معارفی )کتبی( سوم اردیبهشت ماه 

 .99ه پایان خرداد ما

 :حائز اهمیتنکات 

شود و در تاریخ مقرر به دبیرخانه  آوری می ها جمع باشد و معموالً آثار از طریق دبیرخانه جشنواره در دانشگاه های ادبی و هنری فاقد مرحله دانشگاهی می بخش

همکاری دبیرخانه جشنواره در دانشگاه قبل از ارسال آثار به ستاد شود. لذا دبیرخانه ستاد اقامه نماز دانشگاه الزم است با  جشنواره در ستاد وزارتی ارسال می

 وزارتی، لیستی از آثار مرتبط با نماز تهیه نماید تا هنگام درج گزارش این بخش در فرم مربوطه چار مشکل نشود.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

 ( برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع نمازو/2

 اقامه نماز در بین اساتید، کارکنان و دانشجویان از طریق برگزاری مسابقه کتابخوانیتبلیغ و ترویج فرهنگ  هدف اجرای طرح:

الزم است با  تمایل به اجراء صورت درباشد؛ لکن  ها با توجه به برگزاری جشنواره قرآنی هدهد اختیاری می دانشگاه توسط مسابقهاجرای این  شرح اجمالی طرح:

د. شیوه اقدام شو د و نسبت به اجرای مسابقه )برگزاری آزمون(داده شومندان قرار  د و در اختیار عالقهگرد مشورت ستاد اقامه نماز استان کتابی در حوزه نماز تهیه

 های معمول در این زمینه عبارتند از: روشاز  برخیستاد اقامه نماز دانشگاه تعیین خواهد شد؛ لکن دبیرخانه اجرای مسابقه و برگزاری آزمون از سوی 

شود تا  برگزاری آزمون به صورت غیر حضوری: در این روش، سواالت از کتاب معرفی شده تهیه و پس از چاپ در اختیار شرکت کنندگان قرار داده می -

 مهلت تعیین شده تحویل مسئولین مسابقه دهند.ها را تا  شرکت کنندگان سر فرصت همزمان با مطالعه کتاب به سواالت پاسخ دهند و پاسخنامه

مشخص به صورت  زماندر یک گیرد و پس از مدتی  کتاب مورد نظر در اختیار شرکت کنندگان قرار میبرگزاری آزمون به صورت حضوری: در این روش،  -

 باشد. یا الکترونیکی قابل اجرا می آید. این روش به صورت آزمون حضوری و همزمان همانند کنکور آزمون از شرکت کنندگان به عمل می

 در طول سال زمان برگزاری طرح:

 :حائز اهمیتنکات 

 بینی شود. نامه بومی منعقد شده فی ما بین دانشگاه و ستاد اقامه نماز استان پیش تواند در تفاهم می مسابقهاجرای این  .1

 سال، اجرای مسابقه کتابخوانی در ششماهه دوم سال صورت پذیرد.شود با توجه به برگزاری جشنواره قرآنی هدهد در ششماهه اول  توصیه می .2
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های علوم پزشکی را به صورت مستقل دارد؛ از  های زیرمجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه این طرح امکان اجرا در تمامی واحدهای تابعه مراکز و سازمان .3

 بار و اجرای این طرح اهتمام ورزند.بینی اعت شود هر یک از واحدهای تابعه نسبت به پیش این رو توصیه می

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 در حوزه نماز محیطی فضاسازی تبلیغات و( و/3

 تبلیغ و ترویج فرهنگ اقامه نماز در بین اساتید، کارکنان و دانشجویان از طریق انجام تبلیغات و فضاسازی محیطی هدف اجرای طرح:

به شرح زیر در طول سال تبلیغاتی را  ،ستاد اقامه نماز دانشگاه به منظور ترویج فرهنگ اقامه نمازدبیرخانه شایسته است در قالب این طرح،  شرح اجمالی طرح:

 انجام دهد:

 با مضامین مرتبط با امر نماز پوستر تبلیغاتیو توزیع  تهیه، چاپ -

 دهای تابعه دانشگاهو واح نماز و نصب آن در محیط دانشگاهحاوی آیات و احادیث مرتبط با  های تبلیغاتیربنتهیه  -

آن بین مخاطبان اعم از اساتید، کارکنان و  ارزشمند مرتبط با نماز و توزیعو مطالب  نامه شهداء ، وصیتروایات حاوی آیات، بروشورچاپ  و تهیه -

 های فرهنگی اهدایی به دانشجویان جدید الورود دانشجویان به ویژه در قالب بسته

 حاوی مطالب مرتبط با نماز )ارتباط نماز با سالمت روان(ماهانه و یا فصلی  هفتگی و یا مجالت و نشریاتتهیه  -

 درج پیام )آیات و احادیث مرتبط با نماز( در کارتابل اداری کارکنان -

 در طول سال زمان برگزاری طرح:

 :حائز اهمیتنکات 

های علوم پزشکی را به صورت مستقل دارد؛ از این رو  وزارت بهداشت و دانشگاههای زیرمجموعه  این طرح امکان اجرا در تمامی واحدهای تابعه مراکز و سازمان

 بینی اعتبار و اجرای این طرح اهتمام ورزند. شود هر یک از واحدهای تابعه نسبت به پیش توصیه می

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

 با موضوع نماز مجازی فضای اندازی کانال و گروه در ( راهو/4

 مجازیهای  ها و گروه تبلیغ و ترویج فرهنگ اقامه نماز در بین اساتید، کارکنان و دانشجویان از طریق راه اندازی کانال هدف اجرای طرح:

در کانال و یا گروه ستاد اقامه نماز دانشگاه به منظور ترویج فرهنگ اقامه نماز، نسبت به راه اندازی دبیرخانه در قالب این طرح، شایسته است  شرح اجمالی طرح:

 شود: در سطوح مختلف اقدام نماید. در این زمینه پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می فضای مجازی

 راه اندازی کانال یا گروه تبلیغی ویژه اساتید و مدیران -

 راه اندازی کانال یا گروه تبلیغی ویژه کارکنان -

 راه اندازی کانال یا گروه تبلیغی ویژه دانشجویان -

 های دعوت به نماز با حضور علماء و متخصصین حوزه نماز اتاق فکر نماز به منظور کسب راهکارها و شیوهراه اندازی گروه برای  -

 در طول سال زمان برگزاری طرح:

 :حائز اهمیتنکات 

صورت مستقل دارد؛ از این رو های علوم پزشکی را به  های زیرمجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه این طرح امکان اجرا در تمامی واحدهای تابعه مراکز و سازمان

 شود هر یک از واحدهای تابعه نسبت به اجرای این طرح اهتمام ورزند. توصیه می

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

 نماز موضوع با نمایشگاه برگزاری( و/5

 تبلیغ و ترویج فرهنگ اقامه نماز در بین اساتید، کارکنان و دانشجویان از طریق برگزاری نمایشگاه هدف اجرای طرح:

یا ایام در قالب این طرح، شایسته است ستاد اقامه نماز دانشگاه به منظور ترویج فرهنگ اقامه نماز، نسبت به برگزاری نمایشگاه در هفته نماز و  شرح اجمالی طرح:

 ت مرتبط با نماز باشد.نمایشگاه عکس، نمایشگاه کتاب با موضوع نماز و یا فروش محصوالتواند حاوی  اهلل دهه فجر اقدام نماید. نمایشگاه می

 ایام اهلل دهه فجر به ویژهدر طول سال  زمان برگزاری طرح:

 :حائز اهمیتنکات 

های علوم پزشکی را به صورت مستقل دارد؛ از این رو  های زیرمجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه این طرح امکان اجرا در تمامی واحدهای تابعه مراکز و سازمان

 بینی اعتبار و اجرای این طرح اهتمام ورزند. از واحدهای تابعه نسبت به پیششود هر یک  توصیه می

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 نماز حوزه فعال 11 از تجلیل و انتخاب شناسایی،( و/6

 های حوزه نماز تشویق و ترغیب مخاطبان به انجام فعالیت هدف اجرای طرح:

شوند و طی مراسمی مورد تجلیل قرار خواهند گرفت. نوع  های زیر شناسایی می تعدادی از فعاالن حوزه نماز بر اساس شاخص ،در قالب این طرح شرح اجمالی طرح:

 تواند اهداء یک لوح تقدیر به همراه یک هدیه نقدی یا غیر نقدی باشد. تجلیل می

 :حوزه نماز به شرح زیر تجلیل به عمل آید فعال 11الزم است از  های انتخاب: گروه هدف و شاخص

 مسجدخوش صدای  نفر از مؤذنین یک -

 وانان خوش صدای مسجدنفر از دعاخ یک -

 ی مسجدنفر از قاریان خوش صدا یک -

 مسجد خادمیننفر از  یک -

عم از انجام امور سمعی و بصری مسجد، اهای جانبی مسجد دانشگاه  فعالیت که در خصوص امور اجرایی نماز جماعت و یامسجد  عوامل اجرایینفر از  یک -

 د.یت دارفعالهای ملی و مذهبی و ...  انجام امور تبلیغاتی و فضاسازی مسجد، انجام امور اجرایی مراسم و محافل در مناسبت

تشویق سایرین جهت شرکت در یک نفر از مدیرانی که در وقت فضیلت نماز همواره دغدغه اقامه نماز دارد و ضمن حضور منظم خود در نماز جماعت و  -

 نماید. ها و ... را به منظور اقامه نماز تعطیل می های اداری اعم از جلسات، نشست نماز جماعت، فعالیت

تشویق و ترغیب سایرین  نسبت به ،نماز دارد و ضمن حضور منظم خود در نماز جماعتاقامه یک نفر از اساتیدی که در وقت فضیلت نماز همواره دغدغه  -

 ها( )مربوط به دانشگاه فعالیت دارد.شرکت در نماز جماعت  جهت

)در  اند؛ به عنوان نمونه، پژوهشگر ویژه در حوزه نماز، مبلّغ ویژه نماز، مسجد ساز و ... که در زمینه نماز فعالیت ویژه انجام داده اشخاصیسایر سه نفر از  -

 این بخش انتخاب شود(.های زیر مجموعه وزارت بهداشت چهار نفر در  مراکز و سازمان

 ایشان تجلیل صورت نگیرد. تکثربا توجه به از نمازگزاران ثابت شود  توصیه می -1تبصره 

 .نشونداند در سال جدید تجلیل  سال گذشته تجلیل شده شود افرادی که توصیه می -2تبصره 

 ایام اهلل دهه فجر زمان برگزاری طرح:

 :حائز اهمیتنکات 

را به صورت مستقل دارد؛ از این رو  های علوم پزشکی دانشگاههای زیرمجموعه وزارت بهداشت و  مراکز و سازماناین طرح امکان اجرا در تمامی واحدهای تابعه 

 بینی اعتبار و اجرای این طرح اهتمام ورزند. شود هر یک از واحدهای تابعه نسبت به پیش توصیه می

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 نماز حوزه در برتر واحدهای از تجلیل و انتخاب ( شناسایی،و/7

 های حوزه نماز تشویق و ترغیب واحدهای تابعه به انجام فعالیت هدف اجرای طرح:

واحد و رابط نماز این سه  مجموعه شوند و از رئیس های زیر شناسایی می برتر در حوزه نماز بر اساس شاخص تابعه در قالب این طرح، سه واحد شرح اجمالی طرح:

 تواند اهداء یک لوح تقدیر به همراه یک هدیه نقدی یا غیر نقدی باشد. ، طی مراسمی تجلیل به عمل خواهد آمد. نوع تجلیل میتابعه

های علوم  دانشگاه تمامی واحدهای تابعه درهای زیرمجموعه وزارت بهداشت شامل ادارات کل استانی و ... و  در مراکز و سازمان تمامی واحدهای تابعه :گروه هدف

ها(، شبکه بهداشت و درمان  های ویژه، مراکز آموزشی و درمانی، مراکز درمانی )بیمارستان ها و مراکز پژوهشی، کلینیک ها، آزمایشگاه اعم از دانشکده پزشکی

 های دانشجویی ، و خوابگاههای بهداشت روستایی های بهداشتی، خانه ها، مراکز جامع سالمت، پایگاه شهرستان

 های زیر انتخاب شوند: بر اساس شاخصسه واحد تابعه برتر در حوزه نماز است  شایسته :ارزیابیهای  شاخص

 وجود مسجد یا نمازخانه مناسب در واحد تابعه برای اقامه نماز جماعت -

 فضاسازی مناسب مسجد یا نمازخانه واحد تابعه -

 نیاز در مسجد یا نمازخانه واحد تابعهوجود امکانات و تجهیزات مورد  -

 برگزاری نماز جماعت با شکوه در مسجد یا نمازخانه واحد تابعه -

 مجموعه از بین کارکنان دستگاه رابط نمازبا انگیزه، خوش فکر، توانمند و پر تالش به عنوان  فردی تعیین -

 در حوزه نماز مناسب های آموزشی دورههای تبلیغی و ترویجی مناسب و  طرحاجرای  -

 ایام اهلل دهه فجر زمان برگزاری طرح:

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 


