
 

 برنامه راهبردی دوم

(9314-9311) 
 مرکز رسیدگی به امور مساجد

 

 

 مصوب شورای راهبردی مرکز -نهایی ویراست 

 2/99/13مورخ 





1 

 

 
 

 پیشگفتار:

این بین  در می برخوردار است.پیگیری کل مأموریت از جایگاه مه ی برایبستربعنوان ریزی های تعیین شده برای هر سازمان و تشکلی، برنامهدر مسیر تحقق اهداف و افق

ها از ورای اقدامات و سازمان شودموجب میراهبردی ریزی دت اهمیتی دو چندان دارد. برنامهمهای بلندمدت و میانریزی راهبردی، از حیث توجه به اهداف و افقبرنامه

های ها و رویکردداشته باشند. بدین ترتیب برنامه راهبردی از یک سو نگاه ،و مأموریت سپرده شدههای تعیین شده تر به اهداف و افقروزانه خود، نگاهی بلندتر و وسیع هایفعالیت

 . سازدمدت ساالنه برقرار میهای کوتاهها و برنامهنماید و از سوی دیگر انسجام و یکپارچگی را بین فعالیتتر میهای مختلف سازمانی را به یکدیگر نزدیکحوزه

ت با نهاد مقدس و مهم مسجد، حائز مأموریت و رسالت گردیده است، ضروری است با اتخاذ و رویکرد راهبردی، زمینه را برای نسب ور مساجد از آنجا که درمرکز رسیدگی به ام

های برنامه راهبردی مرکز در سالنخستین  ای( و نقش آفرینی هر چه مطلوب تر و اثر بخش تر فراهم آورد. با چنین دغدغهدیعنی مساجو تعالی نقطه اصلی مأموریت خود )ارتقاء 

 ،سند راهبردیای تعیین شده در این زمینه را برای اتخاذ نگاه و رویکرد راهبردی در مجموعه فراهم آورده و همچنین اقدامات مهم و اثربخشی در ذیل عناوین برنامه 19 و 19

 .صورت پذیرفته است

در مجموع این برنامه با همت طراحان و مجریان منشأ برکات و اثرات مطلوبی گردیده   لیکن ،راهبردی نخست مسیر نبودهبرنامه  اگر چه امکان ارزیابی و برآورد دقیق پیشرفت

و تدوین گردیده و پس های مختلف تهیه فکری حوزهگیری از این تجربه ماندگار و ارزشمند، دومین برنامه راهبردی مرکز با استفاده از نظرات کارشناسی و هماکنون با بهرهاست. 

 ، به تصویب این شورا رسیده است. ر چندین جلسه شورای راهبردی مرکزاز ارائه د

 :در خصوص برنامه راهبردی دوم مرکز نکات زیر قابل اشاره می باشد 

ورد نظر برنامه بوده است. بدین ترتیب دو برنامه مقطع زمان مبعنوان  9911 و 9911های ساله تنظیم گردیده است و سال 9این برنامه درقالب یک برنامه میان مدت  -1

 های تعیین شده در این برنامه، طراحی و اجرا خواهد شد. ساالنه بر اساس پروژه

یکن یک باشد، لی قبل همچنان مورد نظر و تاکید میی برنامهدر این برنامه چارچوب و روش کلی طراحی برنامه قبلی، حفظ گردیده و موضوعات راهبردی هفتگانه -2

راهبردی رو، هشت موضوع ی پیشموضوعات راهبردی افزوده شده است. بدین ترتیب در دوساله موضوع راهبردی جدید نیز مبتنی بر تجربیات برنامه قبلی به فهرست

 رائه گردیده است(.مربوطه ا ی بخشتوضیحات بیشتر در مقدمه -توانمند سازی مساجد-درخصوص موضوع راهبردی جدید باشد )مورد نظر مرکز می
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 در ذیل هریک از راهبردها مشتمل بر موارد زیر است: جدول برنامه راهبردی جدید، -3

 مسأله راهبردی:  -3-1

 تحلیل وضعیتی برگرفته از محیط مأموریت و حیطه فعالیت مرکز که منجر به اتخاظ یک راهبرد گردیده است.  

 راهبرد و هدف کالن: -3-2

بیانگر شمارگان راهبرد مربوطه تنظیم گردیده است. عدد اول از سمت چپ  011تا 911ن راهبرد هاست و از شماره عددی که بیانگر شمارگا کد راهبرد: -

 باشد.  می

باشد که مسیر های مرکز میگیریها و جهتها، پروژهها( مجموعه برنامههای هشتگانه ی مرکز است. مقصود از راهبرد ها )یا استراتژیعناوین راهبرد راهبرد: -

 دهد. رکت از وضعیت موجود به وضعیت و اهداف مطلوب را نشان میح

کنند که قرار است با میاهداف کالن تبیین بیانگر تصویری از نقطه ی مطلوب مرکز، متناظر با هر یک از راهبردهای هشتگانه است. در واقع  هدف کالن: -

 ای برسیم. پیگیری هر راهبرد به چه نقطه

 یگیری و اجراء :کارگروه برنامه ریزی، پ -3-3

ی یکی از سئولیت آن بر عهدهه مبینی گردیده است کپیش «یه راهبردکارگرو»یک ذیل هریک از راهبردهای هشتگانه  مسئول کارگروه راهبردی: -

بردی را پیگیری و بر ها با تشکیل جلسه ی کارگروه، تقسیم کار ساالنه ی ذیل برنامه ی راههای ستادی نهاده شده است. مسئول هریک از کارگروهحوزه

 اجرای آن نظارت می نماید. 

 ، ارکان مرتبط در مرکز نیز عضو خواهند بود. های راهبردی هشتگانه، متناسب با راهبرد مربوطک ازکارگروهدرهر ی  اعضای کارگروه راهبردی: -

 : نامه و اهداف کیفیبر -3-4

 باشد. گان برنامه میرد مربوطه و رقم دوم بیانگر شماراز سمت چپ بیانگر شماره راهب رقم اولهای ذیل راهبردهاست. رگان برنامهبیانگر شما کد برنامه: -

باشند. ذیل ه ذیل هریک از عناوین راهبردی میبرنامه ها بیانگر مجموعه پیش بینی های مرکز برای بسیج امکانات و منابع درمسیر اهداف تعیین شد برنامه: -

 یش بینی گردیده است. هر یک از راهبردها یک یا چند برنامه پ

ند که قرار است، با اجرای باشند. در واقع اهداف کیفی تبیین می کنبا هر یک از برنامه ها می بیانگر تصویری از نقطه مطلوب مرکز، متناظر اهداف کیفی: -

 ها چه نتایجی از بعد کیفی محقق شود. برنامه
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 پروژه و اهداف کمی:  -3-5

وم بیانگر شمارگان هریک . رقم نخست از سمت چپ بیانگر شماره راهبرد ، رقم دوم شماره برنامه و رقم سهاستز پروژ هبیانگر شمارگان هر یک ا کد پروژه: -

 هاست. از پروژه

 پذیرد. ست که برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام میهاای از فعالیتمجموعه پروژه: -

 از پروژه ها هستند که در زمان معین و با کیفیت مشخص محقق خواهند شد.اهداف کمی، رویدادهایی متناظر با هر یک  هدف کمی: -

 مالحظات و الزامات اجرایی:  -3-6

ها ات در خصوص چگونگی پیگیری برنامههایی است که در حین بررسی و تصویب برنامه در شورای راهبردی مطرح گردیده و به برخی نکات و تذکربیانگر دغدغه

 ها پرداخته است. پروژه و

ای از ساز و کارها هی جدید، این است که در مجموع در پایان برنامه، مرکز به مجموعهای هشتگانه از برنامه راهبردهای ذیل راهبردها و پروژهرویکرد اصلی در تعیین برنامه -4

ها، تدوین ها، متضمن طراحی نظامها و پروژهاری از برنامهبسی مدت برای مرکز فراهم گردد. بدین ترتیبان طراحی و تدوین یک برنامه بلندها مجهز شود و امکظرفیت و 

 و کارها و فرایندها است.  سازی سازها و پیاده، استخراج شاخصهانامهنظام

ده در برنامه راهبردی، تردید دستیابی به اهداف تعیین شباشد. بیها و اقدامات مرکز مید بر تقویت عقبه کارشناسی فعالیتتوان گفت تمرکز برنامه راهبردی جدیمی

باشد. در این جهت دفتر ی ارکان مرکز و عزم جدی برای طراحی و تدوین برنامه های ساالنه منطبق با این برنامه میمستلزم فهم مشترک و هماهنگی حداکثری همه

های ستادی و نواحی برای تبیین برنامه، رفع الزم را با کلیه حوزه ی و همکاریراهبردهای هشتگانه( همراهذیل های راهبردی )دبیرخانه کارگروه عنوانه برنامه ب طرح و

 ابهامات و پاسخگویی به سواالت به عمل خواهد آورد.

  .خواهیم همه ما  را در مسیر خدمت به این نهاد مقدس موفق بدارداز خداوند متعال می

  

 برنامه  دفتر طرح و

 9919زمستان 
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 راهبرد اول:

 

 «مساجد کارگزاران سایر و جماعات ائمه توانمندسازی»
 
 

 اشاره:

 و متعهد کارگزارانی و جماعت امام نقش ایفای و حضور مستلزم مقدس، نهاد این انداز چشم عنوانه ب اسالمی طراز مسجد سمت به مسجد حرکت تردیدبی

 .است منددتوان

 طبیعی مدیربعنوان  دیگر سوی از و مسجد اهالی و مردم مختلف اقشار با  مطلوب گیریارتباط در جهت یک از جماعت امام محوری و ثرؤم نقش ،بین این در

 . باشدمی راهبردی برنامه جدی توجه و کیدأت مورد مسجدی هایفعالیت و هابرنامه راهبری و مسجد

 و جذب  شناسایی برای مسیری مندنظام و دقیق طراحی نخست، گام در است گردیده بینیپیش راهبردی برنامه در چهآن جماعات ائمه درخصوص

 . باشدمی مساجد سطح و گونه با متناسب جماعات ائمه استقرار سپس و سازیآماده

 تکریم خدمات اینکه نهایت در و گرفته قرار توجه مورد راهبردی برنامه در نیز ارتقاء و آموزش فرایند سازیپیاده و جماعات ائمه برای آموزشی نظام بینیپیش

 . است گردیده تعیین جماعات ائمه پشتیبانی و تکریم خدمات سامانه و فرایند قالب در و مندنظام صورتی به جماعات ائمه بانیپشتی و
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 اعتبار ساماندهی، رویکرد با هم مساجد خادمین و امنا تأهی اعضای بر مشتمل مسجد کارگزاران سایر راهبرد، این ذیل در جماعات ائمه به توجه درکنار

 تا است گردیده تعیین راهبردی هایپروژه درقالب آن سازیپیاده سپس و نامهنظام طراحی نیز بخش این در البته .باشند می نظر مورد ارتقاء و آموزش بخشی،

 .گردد مجهز بخش این در کارشناسی عقبه بر مبتنی و دقیق کاری و ساز به راهبردی برنامه پایان در مرکز
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مسأله 

 راهبردی

 هدف کالن )راهبردی(راهبرد و 
گیری کارگروه برنامه ریزی، پی

 و اجرا
 پروژه و اهداف کمی برنامه و اهداف کیفی

مالحظات و 

 الزامات اجرایی

رد
هب

 را
کد

 

 هدف کالن راهبرد

مسئول 

کارگروه 

 راهبردی

اعضاء کارگروه 

مه راهبردی
رنا

د ب
ک

 

 اهداف کیفی برنامه

ژه
رو

د پ
ک

 

 اهداف کمی پروژه

کارگزاران 

 سجدم
111 

توانمند سازی 

ائمه جماعات و 

سایر 

کارگزاران 

 مساجد

بهره مندی 

مساجد از 

حضور ائمه 

جماعات، 

امنا و 

خادمین 

متعهد و 

 توانمند

معاونت 

جذب و 

سازماندهی 

ائمه 

 جماعات

معاونت 

هماهنگی، 

معاونت 

آموزش، 

معاونت 

اجرایی، دفتر 

نظارت و 

ارزیابی، دفتر 

 طرح و برنامه

111 

ام ارتقاء نظ

شناسایی، جذب 

و استقرار ائمه 

 جماعت

دستیابی به 

نظام کارآمد 

شناسایی، 

جذب، آماده 

سازی و استقرار 

ائمه جماعات به 

تفکیک نواحی 

در تناسب با 

گونه و سطح 

 مسجد

111 

طراحی و تدوین نظام نامه ی  

شناسایی، جذب و آماده سازی 

 ائمه جماعات

نظام نامه ی شناسایی، جذب و 

ائمه جماعات در  آماده سازی

 تناسب با گونه و سطح مسجد 

ضروری است 

هدف کمی در سه 

 44ماهه اول سال 

گیری و محقق پی

 گردد.

112 

پیاده سازی فرایند  شناسایی،  

جذب و آماده سازی ائمه 

 جماعات

برخورداری از سازو کار 

شناسایی، جذب و آماده سازی 

 21ائمه جماعات و جذب 

ی جماعات برای  درصد از ائمه

مساجد استان تهران در بستر 

 فرایند و سازو کار مربوط

هدف کمی تعیین 

شده، در کارگروه 

مربوطه بررسی و 

سنجی امکان

 گردد.

113 

نامه استقرار ائمه طراحی نظام

جماعات به تفکیک گونه و 

 سطح مساجد

نظام نامه استقرار ائمه 

 جماعات

ضروری است 

 هدف کمی در سه

 44ماهه اول سال 

گیری و محقق پی

 گردد.

114 
پیاده سازی فرآیند استقرار 

 ائمه جماعات

برخورداری از سامانه استقرار 

 ائمه جماعات
  

115 

نامه ارزیابی طراحی نظام

عملکرد ائمه جماعات به 

 تفکیک گونه و سطح مساجد

نظام نامه ارزیابی عملکرد ائمه 

 جماعات

ی است ضرور

هدف کمی در 

شش ماهه اول 

گیری پی 44سال 

 و محقق گردد.

116 
پیاده سازی فرآیند  ارزیابی 

 عملکرد ائمه جماعات

برخورداری از سامانه ارزیابی 

 عملکرد ائمه جماعات
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مسأله 

 راهبردی

 هدف کالن )راهبردی(راهبرد و 
گیری کارگروه برنامه ریزی، پی

 و اجرا
 پروژه و اهداف کمی برنامه و اهداف کیفی

مالحظات و 

 الزامات اجرایی

رد
هب

 را
کد

 

 هدف کالن راهبرد

مسئول 

کارگروه 

 راهبردی

اعضاء کارگروه 

مه راهبردی
رنا

د ب
ک

 

 اهداف کیفی برنامه

ژه
رو

د پ
ک

 

 اهداف کمی پروژه

کارگزاران 

 مسجد
111 

توانمند سازی 

ائمه جماعات و 

سایر 

کارگزاران 

 مساجد

بهره مندی 

مساجد از 

ر ائمه حضو

جماعات، 

امنا و 

خادمین 

متعهد و 

 توانمند

معاونت 

جذب و 

سازماندهی 

ائمه 

 جماعات

معاونت 

هماهنگی، 

معاونت 

آموزش، 

معاونت 

اجرایی، دفتر 

نظارت و 

ارزیابی، دفتر 

 طرح و برنامه

111 

ارتقاء نظام 

شناسایی، جذب 

و استقرار ائمه 

 جماعت

دستیابی به 

نظام کارآمد 

شناسایی، 

ه جذب، آماد

سازی و استقرار 

ائمه جماعات به 

تفکیک نواحی 

در تناسب با 

گونه و سطح 

 مسجد

111 
طراحی نظام نامه ی آموزش و 

 ارتقای  ائمه ی جماعات

نظام نامه ی آموزش و ارتقای 

 ائمه ی جماعات

ضروری است هدف 

کمی در سه ماهه 

 44اول سال 

گیری و محقق پی

 گردد.

111 
د آموزش و پیاده سازی فراین

 ارتقای ائمه ی جماعات

تحت پوشش قرار گرفتن ائمه 

ی جماعات استان تهران در 

قالب فرایند آموزش و ارتقا 

 درصد از ائمه ی جماعات( 51)

هدف کمی تعیین 

شده، در کارگروه 

مربوطه بررسی و 

 سنجی گردد.امکان

114 

طراحی فرآیند و سامانه 

خدمات تکریم و پشتیبانی 

 مه جماعاتائ

سند فرآیندی خدمات تکریم 

 و پشتیبانی ائمه جماعات

ضروری است 

ها تحلیل نیازمندی

و محورهای تکریم 

نیز در مسیر 

طراحی سامانه مورد 

 توجه واقع شود.

121 

پیاده سازی فرآیند و سامانه 

خدمات تکریم و پشتیبانی 

 ائمه جماعات

برخورداری از سامانه خدمات 

 ی ائمه جماعاتوپشتیبان
  

121 

ارتقاء نظام 

ساماندهی، 

اعتباربخشی، 

آموزش و ارتقاء 

 امنا و خدام

دستیابی به 

نظام ساماندهی، 

اعتباربخشی، 

آموزش و ارتقاء  

 امنا و خدام

121 

نامه ساماندهی، طراحی نظام

اعتباربخشی و آموزش و 

 ارتقای هیئت امنا و خدام

نامه ساماندهی، نظام

خشی و آموزش و اعتبارب

 ارتقای هیئت امنا و خدام

ضروری است هدف 

کمی در سه ماهه 

 44اول سال 

گیری و محقق پی

 گردد.

122 

نامه سازی نظامپیاده

ساماندهی، اعتباربخشی و 

آموزش و ارتقای هیئت امنا و 

 خدام

تحت پوشش قرار گرفتن 

هیئت امنا و خدام استان 

تهران در قالب فرایندهای 

 درصد از مساجد( 51نامه )نظام

هدف کمی تعیین 

شده، در کارگروه 

مربوطه بررسی و 

 سنجی گردد.امکان
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 :دومراهبرد 

 

 «الگوسازی»
 
 

 اشاره:

 های افق هب نزدیک هایی نمونه از ملموس و عینی تصویری ی ارائه با اسالمی طراز مسجد مسیر در را مساجد تعالی و رشد بستر که جهت آن از الگوسازی،

 .شود می محسوب مرکز توجه نقاط ترینراهبردی از یکی سازد،می فراهم شده تعیین

 شود؛می واقع موردتوجه منظر دو از دارند، اسالمی درنگاه مسجد مطلوب هایشاخص به ترنزدیک هاییویژگی که الگو و موفق مساجد الگوسازی، درراهبرد

 مساجد این مختصات با را خود هایگیریجهت و هاسیاست و نموده اتخاذ مناسب رویکردی مساجدی چنین با مواجهه در مرکز است ضروری اینکه نخست

 . دبپرداز هاآن الگویی هایجنبه و مثبت هایویژگی تقویت به راستا دراین و نماید متناسب

 طراز مسجد سوی به حرکت برای آنان انگیزش و گشایی افق برای را مینهز تواندمی مساجد سایر بین در مساجد این هاییویژگ انتشار و معرفی دیگر، بعد در

 . آورد فراهم اسالمی

 مشترک فهم و دقیق تعریف ایجاد برای الگو مساجد هایشاخص نظام تنظیم ابتدا الگوسازی، محور در راهبردی برنامه در شده بینیپیش هایگام ترتیب بدین

 .باشندمی هستند، ترزدیکن شده تعیین هایشاخص به تهران استان سطح در که مساجدی شناسایی سپس و الگو مساجد از مرکز ارکان یهمه

 .دارد قرار راهبردی برنامه کار دستور در مختلف طرق از مساجد سایر بین در متنخب، الگوی مساجد هایویژگی ابعاد انتشار و معرفی اینکه نهایت در
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مسأله 

 راهبردی

 ن )راهبردی(راهبرد و هدف کال
گیری کارگروه برنامه ریزی، پی

 و اجرا
 پروژه و اهداف کمی کیفی اهداف و برنامه

مالحظات و 

 الزامات اجرایی

رد
هب

 را
کد

 

 هدف کالن راهبرد

مسئول 

کارگروه 

 راهبردی

اعضاء کارگروه 

مه راهبردی
رنا

د ب
ک

 

 اهداف کیفی برنامه

ژه
رو

د پ
ک

 

 اهداف کمی پروژه

گشایی افق

 در بهبود

مساجد و 

انگیزش 

مساجد 

 جهت بهبود

 الگوسازی 211

تحقق 

الگوهایی 

شایسته در 

مسیر مسجد 

 طراز اسالمی

معاونت 

فرهنگی و 

 اجتماعی

مدیریت حوزه 

ریاست و 

روابط عمومی، 

دفتر مطالعات 

های و پژوهش

قم، مشاور 

اداری و مالی، 

مشاور 

عمرانی، دفتر 

حقوقی، 

معاونت جذب 

و سازماندهی 

ت، ائمه جماعا

معاونت 

هماهنگی، 

دفتر نظارت و 

ارزیابی، 

مشاور امور 

اجرایی و 

برنامه ریزی،  

دفتر طرح و 

 برنامه

211 

تعریف و تبیین 

معیارها و شاخص 

های مساجد الگو 

در سطوح و 

 های مختلفگونه

دستیابی به 

تصویر روشن و 

مبتنی بر 

شاخصه های 

ملموس از 

 مسجد الگو

211 
تنظیم نظام شاخص های 

 الگو مسجد

سند پشتیبان در خصوص 

های مسجد ها و شاخصویژگی

الگو در سطوح و گونه های 

 مختلف

ضروری است در 

تنظیم نظام 

های شاخص

مذکور نظرات 

نخبگان و 

نظران صاحب

گردآوری و 

 تحلیل شود.

ضروری است 

هدف کمی در سه 

 44ماهه اول سال 

گیری و محقق پی

 گردد.

221 

ایی، تقویت شناس

و معرفی مساجد 

 الگو

وجود فهم 

عینی مشترک 

و یکپارچه از 

ابعاد گوناگون 

مسجد در 

اذهان فعالین 

 مسجدی

221 
شناسایی مساجد الگو در 

 سطح استان تهران

گزارش تحلیلی از وضعیت 

مساجد استان تهران در نسبت 

 با شاخص های مساجد الگو
  

222 
تقویت و بهسازی مساجد  

 لگوی منتخبا

توزیع مناسب جغرافیایی 

مساجد الگو در سطوح و گونه 

های مختلف در سطح استان 

 تهران

  

223 

معرفی و انتشار ابعاد و ویژگی 

های مساجد الگوی منتخب در 

 بین سایر مساجد

آشنایی و شناخت فعالین و 

کارگزاران مساجد از مساجد 

 الگوی سطح استان تهران
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 سوم:رد راهب

 

 «سازیفرهنگ»
 
 

 اشاره:

 اجتماعی، فرهنگی، امور درکلیه موثر و مرتبط و مردم زندگی متن در حاضر نهادی عنوان به مسجد نقش رسدمی نظر به کنونی، جامعه وضعیت به نگاهی با

 رفتارهای و هانگرش ها،ارزش در است، گردیده صویرت (ص) مکرم پیامبر یسیره و سنت و اسالم مبین دین ایهدرآموزه که آنچنان ...و اقتصادی سیاسی،

 .  باشدنمی برخوردار مطلوب و الزم جایگاه از اجتماعی

 و خواست چنین اسالمی، طراز مسجد سوی به حرکت برای مسجد با مرتبط نهادهای سایر و مرکز ندیمدغدغه علیرغم که است گردیده موجب شرایط این

 . باشد نداشته وجود مساجد به نسبت( مردم) مقدس نهاد این اصلی صاحبان و مخاطبان سوی از یامطالبه

 از یکی عنوان به مردم، عموم و نخبگان رفتارهای و هانگرش ،هاارزش در مسجدی فرهنگ و مسجد جایگاه ارتقاء هدف با« سازیفرهنگ» ترتیب بدین

 نقش به نسبت را فراگیر ایمطالبه مردم عموم همچنین و مرجع هایگروه و نخبگان نهبد در سو یک از بتواند تا بوده مرکز توجه مورد اصلی راهبردهای

 . آورد بدست مقدس نهاد این تعالی و رشد جهت در را هاآن مشارکت و همکاری همراهی، دیگر سوی از و بزند رقم مسجد وکارکردهای

 مطلوب اثرگذاری هدف با) مخاطبان هایویژگی احصاء و بندیطبقه ،شناسی هگون راهبرد، این ذیل شده بینیپیش محورهای تریناصلی خصوص این در

 . باشدمی آنان با مواجه در هنری -فرهنگی ابزارهای موءثرترین و روزآمدترین بکارگیری و تعیین همچنین و( هابرنامه و هافعالیت

 .است بوده راهبردی برنامه نظر مورد جدی رویکردی عنوان به راهبرد نای ذیل هایپروژه و هابرنامه در شناسیمخاطب و کارشناسی یعقبه ایجاد
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مسأله 

 راهبردی

 راهبرد و هدف کالن )راهبردی(
گیری کارگروه برنامه ریزی، پی

 و اجرا
 پروژه و اهداف کمی کیفی اهداف و برنامه

مالحظات و 

 الزامات اجرایی

رد
هب

 را
کد

 

 هدف کالن راهبرد

مسئول 

کارگروه 

 راهبردی

اعضاء کارگروه 

مه راهبردی
رنا

د ب
ک

 

 اهداف کیفی برنامه

ژه
رو

د پ
ک

 

 اهداف کمی پروژه

محوریت 

مساجد در 

های عرصه

فرهنگی، 

تربیتی 

اجتماعی و 

سیاسی 

 جامعه

 سازیفرهنگ 311

ارتقاء جایگاه 

مسجد و 

فرهنگ 

مسجدی در 

ارزش ها و 

نگرش ها و 

رفتارهای 

نخبگان و 

 عموم مردم

معاونت 

فرهنگی و 

 جتماعیا

معاونت 

هماهنگی، 

دفتر مطالعات 

های و پژوهش

قم، مدیریت 

حوزه ریاست 

و روابط 

عمومی، دفتر 

 طرح و برنامه

311 

گسترش وتقویت 

تصویر مسجد 

طراز اسالمی در 

افکار عمومی و 

 اذهان عامه مردم

شناخت و ارتقاء 

سطح مطالبه 

عمومی  نسبت 

به مسجد طراز 

 اسالمی 

311 

بندی  گونه شناسی و طبقه

مخاطبان و احصاء ویژگی های 

 آنان

سند تحلیلی طبقه بندی 

اقشار جامعه در نسبت با 

 مسجد

ضروری است 

هدف کمی در 

شش ماهه اول 

گیری پی 44سال 

 و محقق گردد.

312 

تعیین ابزارها و قالب های 

مواجهه صحیح با مخاطبان و 

 هابکارگیری این ابزارها و روش

ع تبلیغی و برنامه های متنو

ترویجی در خصوص مسجد 

 برای اقشار مختلف مخاطبان

ضروری است 

ظرفیت رسانه 

ملی و دهه تکریم 

مساجد مورد 

 توجه قرار گیرند.

321 

انگیزش و فعال 

سازی عموم 

مردم در جهت 

ارتباط گیری 

شایسته با 

 مساجد

ارتباطات فعال 

اقشار مختلف 

 مردم با مساجد

321 
ی فرهنگی و معرفی فعالیت ها

 اجتماعی موفق مسجدی

آشنایی عموم مردم با 

ها و کارکردهای فعالیت

 اجتماعی مسجد-فرهنگی
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مسأله 

 راهبردی

 راهبرد و هدف کالن )راهبردی(
گیری کارگروه برنامه ریزی، پی

 و اجرا
 پروژه و اهداف کمی کیفی اهداف و برنامه

مالحظات و 

 الزامات اجرایی

رد
هب

 را
کد

 

 هدف کالن راهبرد

مسئول 

کارگروه 

 راهبردی

اعضاء کارگروه 

مه راهبردی
رنا

د ب
ک

 

 اهداف کیفی برنامه

ژه
رو

د پ
ک

 

 اهداف کمی پروژه

محوریت 

مساجد در 

های عرصه

فرهنگی، 

تربیتی 

اجتماعی و 

سیاسی 

 جامعه

 سازیفرهنگ 311

ارتقاء جایگاه 

مسجد و 

فرهنگ 

مسجدی در 

ارزش ها و 

نگرش ها و 

رفتارهای 

نخبگان و 

 عموم مردم

معاونت 

فرهنگی و 

 اجتماعی

معاونت 

هماهنگی، 

دفتر مطالعات 

های و پژوهش

مدیریت قم، 

حوزه ریاست 

و روابط 

عمومی، دفتر 

 طرح و برنامه

331 

گسترش و تقویت 

تصویر مسجد 

طراز اسالمی در 

بدنه نخبگان و 

 گروه های مرجع

وجود شناخت 

شفاف و علمی 

نسبت به ابعاد 

مختلف مسجد 

طراز اسالمی در 

یکره نخبگان پ

جامعه و گروه 

 های مرجع

331 

گونه شناسی و طبقه بندی 

نخبگان و گروه های مرجع و 

 احصاء ویژگی های آنان

سند تحلیلی طبقه بندی 

نخبگان و گروه های مرجع در 

 نسبت با مسجد

ضروری است 

هدف کمی در 

شش ماهه اول 

گیری پی 44سال 

 و محقق گردد.

332 

و قالب های تعیین ابزارها 

مواجهه صحیح با نخبگان و 

 هابکارگیری این ابزارها و روش

برنامه های متنوع تبلیغی و 

ترویجی در خصوص مسجد 

 برای نخبگان

ضروری است 

ظرفیت رسانه 

ملی و دهه تکریم 

مساجد مورد 

 توجه قرار گیرند.

341 

انگیزش و فعال 

سازی نخبگان و 

گروه های مرجع 

در جهت تقویت 

قش و ن

کارکردهای 

مسجد در مسیر 

مسجد طراز 

 اسالمی

ارتباطات فعال 

و اثرگذار 

نخبگان جامعه 

و گروه های 

 مرجع با مساجد

341 
های نخبگانی معرفی فعالیت

 مسجدی

ها و آشنایی نخبگان با فعالیت

 کارکردهای نخبگانی مسجد
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 چهارم:راهبرد 

 

 «سازیجوان»
 
 

 اشاره:

 جوان نسل که است تهدیدهایی و مخاطرات از وسیعی یگستره است ساخته رهنمون «سازیجوان» عنوان با راهبردی اتخاذ به را مرکز یراهبرد برنامه آنچه

 دمساج ضعف دیگر سوی از و است داده قرار تهاجم مورد تربیتی، -فرهنگی هایعرصه بویژه مختلف ابعاد در را ،(کنونی جامعه اکثریت و فعال قشر عنوان به)

 . باشدمی جامعه اثرگذار و مهم بخش این با گیریارتباط و جذب در فکری و معنوی نیازهای مینتأ و دینی تربیت پایگاه تریناصلی عنوان به

 مسجدی هایبرنامه و محیط سازیمناسب همچنین و جامعه نوجوانان و جوانان رفتارهای و هادرنگرش مسجدی فرهنگ و مسجد جایگاه ارتقاء راهبرد، این در

 ها،ویژگی از مناسبی شناخت مرکز راهبرد، این ذیل شده تعیین اهداف تحقق برای است ضروری. است بوده نظر مورد جوانان و نوجوانان کودکان، جذب برای

 . نماید تعیین( مرکز) پشتیبان ادنه برای هم و مساجد برای هم را، کلیدی و اثربخش هاییویژه کار آن با مطابق و داشته خود مخاطبان اختصاصات و وضعیت

 . دارد قرار مرکز دستورکار در بخش دراین نیز نوجوان و کودک مورد در مسجدی هایفعالیت و هابرنامه از الگوهایی معرفی و سازیپیاده طراحی،

 عنوان به نیز دیگر راهبردهای ذیل هایفعالیت و  هابرنامه یکلیه طراحی در مبحث این به توجه ،«سازیجوان» عنوان با خاص راهبردی بینیپیش علیرغم

 .باشدمی کیدأت مورد مرکز اولویت و اهمیت حائز و فراگیر رویکرد
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مسأله 

 راهبردی

 راهبرد و هدف کالن )راهبردی(
گیری کارگروه برنامه ریزی، پی

 و اجرا
 پروژه و اهداف کمی کیفی اهداف و برنامه

مالحظات و 

د  الزامات اجرایی
ک

رد
هب

را
 

 هدف کالن راهبرد

مسئول 

کارگروه 

 راهبردی

اعضاء کارگروه 

مه راهبردی
رنا

د ب
ک

 

 اهداف کیفی برنامه

ژه
رو

د پ
ک

 

 اهداف کمی پروژه

حضور 

پررنگ، فعال 

و اثرگذار 

های طیف

مختلف 

جوانان در 

مسجد و 

های فعالیت

 مسجد

 جوان سازی 411

ارتقاء جایگاه 

مسجد و 

فرهنگ 

مسجدی در 

ارزش ها و 

نگرش ها و 

رفتارهای 

جوانان و 

نوجوانان 

 جامعه

سازی مناسب

محیط و 

های برنامه

مسجدی 

برای جذب 

کودکان، 

نوجوانان و 

 جوانان

معاونت 

فرهنگی و 

 اجتماعی

معاونت 

هماهنگی،  

مدیریت حوزه 

ریاست و 

روابط عمومی، 

دفتر مطالعات 

های و پژوهش

قم، دفتر طرح 

 و برنامه

411 

تعیین خط مشی 

گیری  و جهت

مساجد و مرکز 

در نسبت با 

کودکان، 

نوجوانان و 

 جوانان

ایفای نقش 

موثر و هدفمند 

مساجد و مرکز 

در موضوع 

کودک، نوجوان، 

 جوان و مسجد

411 

بررسی ویژگی های کودکان، 

نوجوانان و جوانان و طبقه 

بندی  اقشار مختلف آنان و 

ارائه ی تحلیل وضعیت موجود 

 در نسبت با مسجد

لی وضعیت کودکان، سند تحلی

 نوجوانان و جوانان و مسجد
  

412 

تعیین کار ویژه های مساجد و 

مرکز در موضوع کودک، 

 نوجوان و جوان

بسته های برنامه ای ساالنه در 

موضوع کودک، نوجوان و 

 جوان

در این پروژه به 

تعامل مسجد با 

مدارس توجه 

جدی صورت 

 پذیرد.

421 

انگیزش و فعال 

سازی جوانان و 

نوجوانان در 

جهت ارتباط 

گیری شایسته با 

 مساجد

ارتباطات فعال 

طبقات مختلف 

نوجوانان و 

جوانان با 

 مساجد

421 

طراحی الگوهای  برنامه ها و 

فعالیت های مسجدی در محور 

 کودک، نوجوان و جوان

الگوهای مستند و ملموس از 

برنامه ها و فعالیت های 

مسجدی در موضوع کودک، 

 نوجوان و جوان
سازی جوان

تأکیدی است که 

در تمامی 

راهبردها باید 

مورد توجه قرار 

 گیرد.

422 

حمایت از برنامه ها و فعالیت 

های مسجدی در موضوع 

 کودک، نوجوان و جوان

گسترش برنامه های مسجدی 

در موضوع کودک، نوجوان و 

 جوان
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 پنجم:راهبرد 

 

 «سازیشبکه»
 
 

 اشاره:

 راستای در عمومی افکار بسیج مردمی، ثرؤم درفراخوانی توانمندی» ،«کشور فرهنگی هایگیریتصمیم و سازیتصمیم عرصه در ثرؤم حضور» که آنجا از

 در مساجد هایژگیوی جزء «مردمی ارتباط برقراری و رسانی اطالع و و گیریاطالع کارآمد سیستم و ارتباطی شبکه از برخورداری» و «اسالمی انقالب اهداف

 چنین تحقق برای مساجد از ایشبکه تشکیل و مساجد گراییهم تقویت سدرمی نظر به است، شده تعیین ش.ه 9111 افق در مساجد اندازچشم سند

 . باشد ضروری اندازیچشم

 متحد ایجبهه عناصر مثابه به هماهنگ هایبرنامه یا مشترک هایبرنامه با مساجد که معنا این به مسجدی، هایفعالیت و کارکردها به ایجبهه نگاه تردیدبی

 گیریبهره همچنین و انسانی منسجم ارتباطات دربستر که است این مستلزم نمایند، عمل اسالمی انقالب و نظام معارض یجبهه تهدیدهای با مواجه مسیر در

 . آورد فراهم اسالمی انقالب نیاز مورد مقاطع و مواقف در را هاظرفیت سازماندهی امکان و گیرد شکل مساجد ارتباطی شبکه روزآمد، ابزارهای و هافناوری از

 سازیپیاده و طراحی و پرداخته مساجد بین ارتباطی سازوکارهای و هاسامانه وتقویت ایجاد به نخست درگام ،«سازیشبکه» راهبرد در مرکز راهبردی برنامه

 . است داده قرار دستورکار در خصوص، این در را مساجد کارگزاران توانمندسازی همچنین و هاسامانه این

 صورت به هم و( نظرانصاحب و نخبگان بین در) موضوعی صورت به هم مسجدی، مجامع و شوراها تقویت به ایبرنامه ،عنوان یک ذیل نیز دوم محور در

 .است پرداخته محالت و مناطق سطح در جماعات ائمه بین در ایشبکه
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سأله م

 راهبردی

 راهبرد و هدف کالن )راهبردی(
گیری کارگروه برنامه ریزی، پی

 و اجرا
 پروژه و اهداف کمی کیفی اهداف و برنامه

مالحظات و 

 الزامات اجرایی

رد
هب

 را
کد

 

 هدف کالن راهبرد

مسئول 

کارگروه 

 راهبردی

اعضاء کارگروه 

مه راهبردی
رنا

د ب
ک

 

 اهداف کیفی برنامه

ژه
رو

د پ
ک

 

 هداف کمیا پروژه

گرایی هم

 مساجد
 شبکه سازی 511

برخورداری 

مساجد 

استان تهران 

از شبکه 

ارتباطی 

فعال، 

منسجم و 

 یکپارچه

معاونت 

جذب و 

سازماندهی 

ائمه 

 جماعات

معاونت 

فرهنگی و 

اجتماعی، 

معاونت 

هماهنگی، 

معاونت 

آموزش، 

معاونت 

اجرایی، 

مدیریت حوزه 

ریاست و 

روابط عمومی 

دفتر طرح و 

 نامهبر

511 

طراحی و پیاده 

سازی سامانه 

ارتباطی بین 

 مساجد

برقراری سامانه 

های ارتباطی 

 بین مساجد

511 

طراحی و تعیین سامانه های 

فضای  -مورد نیاز)نشریه

 مجازی و...(

سند تحلیل و طبقه بندی 

سامانه های ارتباطی به 

تفکیک گونه و سطح مساجد 

 در نسبت با مسجد طراز

  

512 

توانمندسازی و آگاه سازی 

کارگزاران مسجد در رابطه با 

 سامانه ارتباطی

کارگزاران شایسته در مساجد 

و مرکز در عرصه سامانه 

 ارتباطی مساجد
  

513 

پیاده سازی سامانه جدید و 

اصالح و بهینه سازی سامانه 

 های ارتباطی موجود

برخورداری مساجد و مرکز از 

 کپارچهسامانه ارتباطی ی
  

521 

تقویت شبکه 

شوراها و مجامع 

 مسجدی

برقراری جسات 

شوراهای بین 

مساجد با 

حضور نخبگان 

و صاحب نظران 

 مسجدی

521 

تشکیل مجامع موضوعی از 

نظران بین نخبگان و صاحب

 مسجدی

برخورداری مرکز از مجامع 

 موضوعی
  

522 

فعال سازی شوراهای ائمه 

مناطق و  جماعات در سطح

 محالت

برقراری جلسات شوراهای 

مساجد بر مبنای برنامه و 

محتوای فرهنگی و آموزشی 

 مرکز
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 م:ششراهبرد 

 

 «مساجد سازیتوانمند»
 
 

 اشاره:

 هاییبرنامه بینیپیش با و «جماعات ائمه توانمندسازی» عنوان با راهبرد نخستین در مسجد طبیعی مدیر عنوان به جماعت امام جایگاه و نقش به توجه اگرچه

 مدیریتی برای مناسب بستری آوریفراهم لیکن است، گرفته قرار کار دستور در مسجد کارگزاران و جماعت امام ارتقاء و توانمندسازی و شایسته انتخاب برای

 . نماید اتخاذ «مساجد توانمندسازی» عنوان با را جدیدی راهبرد که داشت آن بر را دوم راهبردی یبرنامه مسجد، در آمد روز و عالمانه

 از مقصود. باشدمی مهندسی-وفنی مدیریتی-مالی اجتماعی،-فرهنگی محور سه در مسجد مدیریتی نظام ساماندهی باشدمی نظر مورد راهبرد این در آنچه

 در استانداردها و هاشاخص از فهرستی درقالب جدمس مدیریت برای الگویی و چارچوب استقرار و طراحی الذکر،فوق محور سه در مدیریتی نظام ساماندهی

 . باشدمی استان مساجد سطح

 محوریت و همکاری با و نموده اقدام گانه سه ابعاد از یک هر برای مدیریتی الگوی و چارچوب طراحی به نسبت مرتبط تخصصی های حوزه ، راهبرد این در

 برای را زمینه ، شده طراحی الگوی و چارچوب با نسبت در مسجد موجود وضعیت تحلیل و بررسی از پس و داشته میدانی ورود مساجد از یک هر در نواحی

 .  آورد خواهند فراهم مسجد مدیریتی نظام استقرار

 هایحوزه وسطت فوق، گانه سه ابعاد از یک هر ذیل مدیریتی هایزیرنظام دقیق طراحی زد خواهد رقم راهبرد این ذیل اهداف تحقق در را مرکز موفقیت آنچه

 تقویت و حفظ در مسجد کارگزاران سایر و جماعت امام جایگاه و نقش به توجه و هانظام استقرار برای نواحی سوی از مساجد مناسب بندیاولویت و تخصصی

 .بود خواهد مسجد مدیریت نظام
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مسأله 

 راهبردی

 راهبرد و هدف کالن )راهبردی(
گیری کارگروه برنامه ریزی، پی

 او اجر
 پروژه و اهداف کمی کیفی اهداف و برنامه

مالحظات و 

 الزامات اجرایی

رد
هب

 را
کد

 

 هدف کالن راهبرد

مسئول 

کارگروه 

 راهبردی

اعضاء کارگروه 

مه راهبردی
رنا

د ب
ک

 

 اهداف کیفی برنامه

ژه
رو

د پ
ک

 

 اهداف کمی پروژه

ساماندهی و 

ارتقاء نظام 

مدیریت در 

 مسجد

611 
توانمندسازی 

 مساجد

اری نظام برقر

مدیریت در 

مساجد در 

نسبت با 

مسجد طراز 

 اسالمی

معاونت 

 هماهنگی

معاونت 

فرهنگی و 

اجتماعی، 

مشاور اداری و 

مالی، مشاور 

عمرانی، دفتر 

حقوقی، 

معاونت 

آموزش، دفتر 

نظارت و 

ارزیابی، 

مشاور امور 

اجرایی و 

برنامه ریزی، 

دفتر طرح و 

 برنامه

611 

ساماندهی نظام 

مدیریت 

-یفرهنگ

 اجتماعی مسجد

برخورداری 

مساجد از نظام 

برنامه ریزی 

-فرهنگی

 اجتماعی

611 

-طراحی نظام مدیریت فرهنگی

اجتماعی مساجد به تفکیک گونه 

و سطح مسجد در نسبت با مسجد 

 طراز

-نامه مدیریت فرهنگینظام

 اجتماعی مساجد

ضروری است هدف 

کمی در سه ماهه 

 44اول سال 

گیری و محقق پی

 گردد.

612 

اولویت بندی مساجد به تفکیک 

نواحی جهت استقرار نظام 

 اجتماعی-مدیریت فرهنگی

معرفی هدفمند مساجد از سوی 

نواحی برای استقرار نظام مدیریت 

 اجتماعی-فرهنگی

ضروری است هدف 

کمی در شش ماهه 

 44اول سال 

گیری و محقق پی

 گردد.

613 
اران آموزش و توانمندسازی کارگز

 مساجد

وجود کارگزاران توان مند در  

-عرصه مدیریت فرهنگی

درصد از  51اجتماعی مساجد )در 

 مساجد استان تهران(

گیری از ائمه بهره

جماعات موفق برای 

این پروژه مورد 

 تأکید است.

هدف کمی تعیین 

شده، در کارگروه 

مربوطه بررسی و 

 سنجی گردد.امکان

614 
-استقرار نظام مدیریت فرهنگی

 اجتماعی در مساجد

برخورداری مساجد از نظام 

اجتماعی )در -مدیریت فرهنگی

 درصد از مساجد استان تهران( 51

سپاری قسمت برون

کارشناسی این 

پروژه مورد تأکید 

 است.

615 
به روز آوری نظام مدیریت 

 فرهنگی مساجد

نظام یکپارچه، منسجم و به روز 

اجتماعی در -دیریت فرهنگیم

-نسبت با مسائل فرهنگی

اجتماعی محیطی و محاطی در 

درصد از مساجد  31مساجد )در 

 استان تهران(

هدف کمی تعیین 

شده، در کارگروه 

مربوطه بررسی و 

 سنجی گردد.امکان
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مسأله 

 راهبردی

 راهبرد و هدف کالن )راهبردی(
گیری کارگروه برنامه ریزی، پی

 او اجر
 پروژه و اهداف کمی کیفی اهداف و برنامه

مالحظات و 

 الزامات اجرایی

رد
هب

 را
کد

 

 هدف کالن راهبرد

مسئول 

کارگروه 

 راهبردی

اعضاء کارگروه 

مه راهبردی
رنا

د ب
ک

 

 اهداف کیفی برنامه

ژه
رو

د پ
ک

 

 اهداف کمی پروژه

ساماندهی و 

ارتقاء نظام 

مدیریت در 

 مسجد

611 
توانمندسازی 

 مساجد

برقراری نظام 

مدیریت در 

مساجد در 

نسبت با 

مسجد طراز 

 اسالمی

معاونت 

 هماهنگی

معاونت 

فرهنگی و 

اجتماعی، 

مشاور اداری و 

مالی، مشاور 

عمرانی، دفتر 

حقوقی، 

معاونت 

آموزش، دفتر 

نظارت و 

ارزیابی، 

مشاور امور 

اجرایی و 

برنامه ریزی، 

دفتر طرح و 

 برنامه

621 

ساماندهی نظام 

مدیریتی -مالی

 مسجد

برخورداری 

جد از نظام مسا

مدیریتی  -مالی

 مسجد

621 

مدیریتی -طراحی نظام مالی

مساجد به تفکیک گونه و 

سطح مسجد در نسبت با 

 مسجد طراز

مدیریتی -نامه مالینظام

 مساجد

ضروری است با 

گیری از تجربه بهره

گرفته در موفق صورت

نامه این بخش نظام

مدیریتی به -مالی

صورت منسجم 

طراحی و تکمیل 

 گردد.

ضروری است هدف 

کمی در سه ماهه اول 

گیری و پی 44سال 

 محقق گردد.

622 

اولویت بندی مساجد به 

تفکیک نواحی جهت استقرار 

 مدیریتی-نظام مالی

معرفی هدفمند مساجد از 

سوی نواحی برای استقرار نظام 

 مالی مدیریتی

ضروری است از 

و در  44ابتدای سال 

پیشنهادی  قالب برنامه

نواحی، مساجد دارای 

اولویت تعیین و مالک 

 عمل قرار گیرند.

623 
آموزش و توانمندسازی 

 کارگزاران مساجد 

وجود کارگزاران توان مند در 

مدیریتی مساجد )در -عرصه مالی

درصد از مساجد استان  11

 تهران(

هدف کمی تعیین 

شده، در کارگروه 

مربوطه بررسی و 

 گردد. سنجیامکان

624 
مدیریتی -استقرار نظام مالی

 در مساجد

برخورداری مساجد از نظام 

درصد  11مدیریتی )در -مالی

 از مساجد استان تهران(

وضعیت کلیه 

موضوعات حقوقی به 

ویژه اسناد رسمی 

مساجد در این گام با 

مشورت دفتر حقوقی 

و ترغیب مسجد 

 ساماندهی شود.

625 
ستمر و به روز آوری نظارت م

 مدیریتی مساجد-نظام مالی

نظام یکپارچه، منسجم و به روز 

مدیریتی در نسبت با مسائل -مالی

 51مدیریتی مساجد )در -مالی

 درصد از مساجد استان تهران(

هدف کمی تعیین 

شده، در کارگروه 

مربوطه بررسی و 

 سنجی گردد.امکان
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مسأله 

 راهبردی

 راهبرد و هدف کالن )راهبردی(
گیری کارگروه برنامه ریزی، پی

 او اجر
 پروژه و اهداف کمی کیفی اهداف و برنامه

مالحظات و 

 الزامات اجرایی

رد
هب

 را
کد

 

 هدف کالن راهبرد

مسئول 

کارگروه 

 راهبردی

اعضاء کارگروه 

مه راهبردی
رنا

د ب
ک

 

 اهداف کیفی برنامه

ژه
رو

د پ
ک

 

 اهداف کمی پروژه

ساماندهی و 

ارتقاء نظام 

مدیریت در 

 مسجد

611 
توانمندسازی 

 مساجد

برقراری نظام 

مدیریت در 

مساجد در 

نسبت با 

مسجد طراز 

 اسالمی

معاونت 

 هماهنگی

معاونت 

فرهنگی و 

اجتماعی، 

مشاور اداری و 

مالی، مشاور 

عمرانی، دفتر 

حقوقی، 

معاونت 

آموزش، دفتر 

نظارت و 

ارزیابی، 

مشاور امور 

اجرایی و 

برنامه ریزی، 

دفتر طرح و 

 برنامه

631 

ساماندهی نظام 

مهندسی -فنی

 مسجد

برخورداری 

مساجد از نظام 

مهندسی -فنی

 بومی مسجد

631 

مهندسی -طراحی الگوی فنی

مساجد به تفکیک گونه و 

سطح مسجد در نسبت با 

 مسجد طراز

 مهندسی مساجد-الگوی فنی

ضروری است 

هدف کمی در سه 

 44ماهه اول سال 

گیری و محقق پی

 گردد.

632 

یت بندی مساجد به اولو

تفکیک نواحی جهت استقرار 

 مهندسی-نظام فنی

معرفی هدفمند مساجد از 

سوی نواحی برای استقرار نظام 

 مهندسی-فنی

ضروری است 

هدف کمی در 

شش ماهه اول 

گیری پی 44سال 

 و محقق گردد.

633 
آموزش و توانمندسازی 

 کارگزاران مساجد

 وجود کارگزاران توان مند در 

مهندسی مساجد -عرصه فنی

درصد از مساجد استان  61)در 

 تهران(

هدف کمی تعیین 

شده، در کارگروه 

مربوطه بررسی و 

سنجی امکان

 گردد.

634 
مهندسی -استقرار نظام فنی

 در مساجد

برخورداری مساجد از نظام 

درصد  61مهندسی )در -فنی

 از مساجد استان تهران(

هدف کمی تعیین 

کارگروه  شده، در

مربوطه بررسی و 

سنجی امکان

 گردد.

635 
-به روز آوری نظام فنی

 مهندسی مساجد

نظام یکپارچه، منسجم و به 

مهندسی در نسبت -روز فنی

مهندسی -با مسائل  فنی

درصد از  41مساجد )در 

 مساجد استان تهران(

هدف کمی تعیین 

شده، در کارگروه 

مربوطه بررسی و 

سنجی امکان

 دد.گر
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 هفتم: راهبرد

 

 «سازی نهادهاهماهنگ»
 
 

 اشاره:

 که ؛باشندمی تعامل و ارتباط در مقدس نهاد این با متنوعی و مختلف هایدستگاه و نهادها اسالمی، جامعه در مسجد نقش و کارکرد مختلف ابعاد به توجه با

 ایفای و گیریتصمیم از منسجم و جامع الگویی فقدان لیکن باشدمی هادستگاه و هانهاد از یک هر فرادستی وظایف و هامأموریت اساس بر تعامل این چه اگر

 . است گردیده موجب را باریزیان و جدی هایچالش و هاآسیب  مساجد، با نسبت در نهادها یکپارچه و هماهنگ نقش

 با ونهادها هادستگاه وتعامل ورود یزمینه در موجود وضعیت تحلیل و شپای ارزیابی، ضرورت است، گردیده رهنمون راهبردی چنین اتخاذ به را مرکز آنچه

 . آورد فراهم مرکز برای را مدون و منسجم عمل ینقشه و الگو طراحی امکان تواند می که است مسجد

 نظیر کلیدی و مکمل اقدامات و زده رقم سجدم با مرتبط هایدستگاه و نهادها درهدایت را مرکز افزارینرم مرجعیت تواندمی الگویی چنین ترسیم تردیدبی

 مرتبط و متولی نهادهای بین مطلوب کار تقسیم بستر نیز هادستگاه متولیان و مدیران بین در مثبت آفرینیحساسیت و دستگاهیبین هایکارگروه سازیفعال

 .آورد فراهم را مسجد با
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مسأله 

 راهبردی

 راهبرد و هدف کالن )راهبردی(
گیری رنامه ریزی، پیکارگروه ب

 و اجرا
 پروژه و اهداف کمی کیفی اهداف و برنامه

مالحظات و 

 الزامات اجرایی

رد
هب

 را
کد

 

 هدف کالن راهبرد

مسئول 

کارگروه 

 راهبردی

اعضاء کارگروه 

مه راهبردی
رنا

د ب
ک

 

 اهداف کیفی برنامه

ژه
رو

د پ
ک

 

 اهداف کمی پروژه

تقسیم کار 

بین نهادها و 

های دستگاه

و  متولی

مرتبط با 

مسجد بر 

اساس نقشه 

عمل منسجم 

 و مدون

111 
هماهنگ 

 سازی نهادها

انسجام و 

یکپارچگی 

تصمیمات 

نهادهای 

مرتبط با 

 مسجد

معاونت 

 هماهنگی

مدیریت حوزه 

ریاست و 

روابط عمومی، 

دفتر حقوقی،  

مشاور امور 

اجرایی و 

برنامه ریزی، 

معاونت 

اجرایی، دفتر 

 طرح و برنامه

111 

ف شفاف بازتعری

رسالت و کارکرد 

نهادها و 

ها در دستگاه

 نسبت با مسجد

مرجعیت نرم 

افزاری مرکز در 

هدایت نهادها و 

دستگاه های 

 مرتبط با مسجد

111 
ایجاد سازو کار ارزیابی، پایش و 

تحلیل وضعیت موجود و بررسی 

 فرصت ها و ظرفیت ها

ساز و کار گزارش پایش و تحلیل 

 وضعیت ساالنه

دف ضروری است ه

کمی در شش ماهه 

 44اول سال 

گیری و محقق پی

 گردد.

112 

ترسیم الگوی هماهنگی و عملکرد 

 دستگاه ها در نسبت با مسجد

)مشتمل بر اهداف، شاخص ها و 

 الزامات(

سند الگوی هماهنگی و کارکرد 

دستگاه ها و نهادها در نسبت با 

 مسجد

ضروری است هدف 

کمی تا پایان سال 

ری و گیپی 44

 محقق گردد.

121 

هدایت و زمینه 

سازی در جهت 

ایفای نقش 

مطلوب دستگاه 

ها در نسبت با 

 مسجد

ایفای نقش 

هماهنگ و 

مستمر دستگاه 

ها در نسبت با 

 مسجد

121 

فعال سازی و تشکیل شوراها، 

ها و جلسات مشترک با کارگروه

نهادهای متولی و مرتبط با مسجد 

 به صورت منظم

اکثری تصمیمات و انطباق حد

عملکرد دستگاه ها و نهادها با 

 الگوی طراحی شده

در برقراری زمینه 

ها و تعامل دستگاه

نهادها با مسجد، 

ضروری است 

استقالل و جنبه 

مردمی مساجد مورد 

 توجه قرار گیرد.

122 

حضور مؤثر مرکز در فرآیند 

تصمیم گیری و سیاست گذاری 

تی نظیر مراجع و نهادهای باالدس

هیئت دولت، مجلس شورای 

اسالمی، شورای فرهنگ عمومی، 

شورای عالی انقالب فرهنگی، 

شورای شهر تهران، ستاد 

هماهنگی و پشتیبانی امور 

مساجد، شورای فرهنگی دفتر 

 مقام معظم رهبری و...

اشراف و آشنایی مدیران ارشد و 

عناصر اصلی مراجع و نهادهای 

ا و باالدستی نسبت به واقعیت ه

 مسائل پیرامون مسجد

  

تدوین و ابالغ مقررات و سیاست 

های منطبق با الگوی طراحی شده 

به دستگاه های مرتبط توسط 

 مراجع و نهادهای باالدستی

  

123 
تقدیر، تشویق و انگیزه بخشی در 

بین نهادها و دستگاه های مرتبط 

 با الگو

ه معرفی یک یا چند نهاد موفق ب

عنوان الگوی ایفای نقش مطلوب 

به صورت سالیانه )در حاشیه 

 جشنواره تعالی مسجد(
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 هشتم:راهبرد 

 

 «سازمانی تعالی و بهبود»
 

 

 اشاره:
 جدی تالش ،اخیر هایسال در تهگذش ارزشمند تجربیات از گیریبهره با و مسجد مقدس نهاد با نسبت در خود خطیر و مهم مأموریت به نگاهی با مساجد، امور به رسیدگی مرکز

 سازیآماده» عنوان بانیز  اول راهبردی یبرنامه در است. در همین راستا، گرفته پیش در شده تعیین مأموریت و رسالت گیریپی مسیر در خود سازیآماده برای را اثرگذاری و

 تعیین در است شده سعی و بوده توجه مورد هشتم راهبرد عنوان به ،«سازمانی تعالی و بهبود» دوم دیراهبر یبرنامه مقطع در و اکنون است. رسانده انجام به را اقداماتی «مرکز

 . گیرد قرار نظر مد مساجد به نسبت با مرکز نقش و جایگاه اعتالی راهبرد، این ذیل هایپروژه و هابرنامه اهداف،

 نظران صاحب و نخبگان نظرات از گیریبهره همچنین و مساجد پیرامونی و درونی وضعیت رصد و پایش طریق از مرکز در ریزیبرنامه و گیریتصمیم نظام ارتقاء خصوص این در

 در  است، گردیده آغاز 9919 درسال که محوریوخروجی فرایندگرایی بارویکرد مرکز، تشکیالتی ساختار بازسازی همچنین. است گردیده بینیپیش مناسب کاری ساز و درقالب

 . شد خواهد سازینهایی و تکمیل نیز جدید هبردیرا ی برنامه

 عهده بر را اصلی مسئولیت خود، پوشش تحت جغرافیایی یمحدوده مساجد با نسبت در مساجد، به رسانیوخدمت مواجهه پیشخوان بعنوان نواحی مرکز، جدید رویکرد در

 ایفا روزآمد اطالعاتی سیستم از  حداکثری گیریبهره با را خود نظارتی و هدایتی حمایتی، قشن کارشناسی و تخصصی مراکز عنوان به نیز ستادی هایحوزه و گرفت خواهند

 . نمود خواهند

 طریق از مرکز، ارزشی نظام بر مبتنی که مرکز انسانی سرمایه تثبیت و ارتقاء است، گرفته قرار توجه مورد بسیار سازمانی و تعالی بهبود راهبرد ذیل در که محورهای از دیگر یکی

 . است شده بینیپیش انسانی سرمایه نظام سازیپیاده و طراحی

 مورد راهبردی یبرنامه دراین باشد،می محوله هایمأموریت درراستای مرکز مطلوب نقش ایفای یالزمه که نیز مساجد عملکرد ارزیابی و  پایش رصد، نظام سازیپیاده و طراحی

 . است گرفته قرار توجه
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 .گردد آماده منسجم و بلندمدت برنامه یک بستر در مؤثرتر نقش ایفای و باالتر هایافق ترسیم برای بتواند مرکز راهبرد، این ذیل هایپروژه و هابرنامه یگیریپ با است امید
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مسأله 

 راهبردی

 راهبرد و هدف کالن )راهبردی(
گیری کارگروه برنامه ریزی، پی

 و اجرا
 هداف کمیپروژه و ا کیفی اهداف و برنامه

مالحظات و 

 الزامات اجرایی

رد
هب

 را
کد

 

 هدف کالن راهبرد

مسئول 

کارگروه 

 راهبردی

اعضاء کارگروه 

مه راهبردی
رنا

د ب
ک

 

 اهداف کیفی برنامه

ژه
رو

د پ
ک

 

 اهداف کمی پروژه

مرجعیت 

مرکز نسبت 

به کارگزاران 

مساجد به 

ویژه ائمه 

 جماعات

111 
بهبود و تعالی 

 سازمانی

اعتالی 

و  جایگاه

نقش مرکز 

در نسبت با 

 مساجد

دفتر طرح 

 و برنامه

مدیریت حوزه 

ریاست و 

 روابط عمومی،

معاونت 

 هماهنگی،

مشاور امور 

اجرایی و 

برنامه ریزی، 

معاونت 

اجرایی، دفتر 

نظارت و 

ارزیابی، دفتر 

مطالعات و 

های پژوهش

 قم

111 

ارتقاء نظام 

تصمیم گیری و 

نامه ریزی مرکز بر

در نسبت با 

 مساجد

تصمیمات واقع 

بینانه، خالقانه، 

کارا، اثربخش و 

علمی  مرکزدر 

نسبت با 

 مساجد 

111 

سازی سامانه طراحی و پیاده

رصد داخلی و پیرامونی 

 مساجد برای مرکز

برخورداری مرکز از سامانه 

 جامع اطالعات مسجد
  

112 

ایجاد ساز و کار مناسب برای 

بهره مندی از نظرات نخبگان و 

 احبنظرانص

ها، گیری از ایدهساز و کار بهره

نظران نظرات نخبگان و صاحب

در کشف مسائل مساجد و 

 سازی برای مرکزتصمیم

  

113 

تقویت مجامع، شوراها و 

جلسات برنامه ریزی و تصمیم 

گیری راهبردی مرکز با حضور 

 نخبگان و صاحب نظران

برگزاری مستمر شوراها و 

یزی و تصمیم جلسات برنامه ر

گیری راهبردی مرکز با حضور 

 نخبگان و صاحب نظران

  

121 

تعریف شفاف و 

معرفی خدمات  

مرکز نسبت به 

 مساجد

خودآگاهی 

مرکز نسبت به 

رسالت ، 

ماموریت  چشم 

 انداز سازمانی

121 

بازتعریف رسالت و کارکرد 

مرکز در نسبت با مسجد و 

تدوین و تثبیت جایگاه رسمی 

 مرکز

 یانیه مأموریت مرکزب

 بیانیه چشم انداز مرکز

 اساسنامه مصوب رسمی مرکز

اخذ و 

روزرسانی کلیه به

مجوزهای قانونی 

های برای فعالیت

مرکز مورد تأکید 

 است.

122 

بازتعریف و دسته بندی 

خدمات مرکز در نسبت با 

مساجد با توجه به رسالت 

سازمانی و طراحی فرایند های 

 کاری آن 

خدمات مرکز در نسبت با 

مسجد به تفکیک واحدهای 

سازمانی متولی و سند فرایند 

 های سازمانی
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مسأله 

 راهبردی

 راهبرد و هدف کالن )راهبردی(
گیری کارگروه برنامه ریزی، پی

 و اجرا
 هداف کمیپروژه و ا کیفی اهداف و برنامه

مالحظات و 

 الزامات اجرایی

رد
هب

 را
کد

 

 هدف کالن راهبرد

مسئول 

کارگروه 

 راهبردی

اعضاء کارگروه 

مه راهبردی
رنا

د ب
ک

 

 اهداف کیفی برنامه

ژه
رو

د پ
ک

 

 اهداف کمی پروژه

مرجعیت 

مرکز نسبت 

به کارگزاران 

مساجد به 

ویژه ائمه 

 جماعات

111 
بهبود و تعالی 

 سازمانی

اعتالی 

جایگاه و 

نقش مرکز 

در نسبت با 

 مساجد

دفتر طرح 

 و برنامه

مدیریت حوزه 

ریاست و 

ومی، روابط عم

معاونت 

هماهنگی، 

مشاور امور 

اجرایی و 

برنامه ریزی، 

معاونت 

اجرایی، دفتر 

نظارت و 

ارزیابی، دفتر 

مطالعات و 

های پژوهش

 قم

131 

ارتقاء جایگاه و 

معرفی مرکز در 

بین مساجد، 

افکار عمومی، 

نهادها و دستگاه 

 ها

آشنایی نهادها 

و دستگاه ها و 

آشنایی ویژه 

مساجد و 

 کارگزاران آن

با مرکز، کارکرد 

 و خدمات آن

131 
تولید محتوا و محصوالت چند 

 رسانه ای  و مکتوب

محتوا و محصوالت فرهنگی 

تبلیغی فاخر و مطلوب برای 

معرفی مرکز به مساجد و 

 دستگاه های مرتبط با آن

  

132 

ارتباط گیری و برگزاری 

جلسات مشترک با نهادها و 

 ارگان ها

هادها، آشنایی عمیق تر ن

 ارگان ها و دستگاه ها با مرکز
  

133 

فعالیت در آوردگاه ها و 

نمایشگاه های فرهنگی و 

 اجتماعی

آشنایی فعالین فرهنگی و 

 رسانه ای با مرکز
  

134 
تولید و  انعکاس اخبار مرکز در 

 رسانه های گروهی

آشنایی اذهان عمومی جامعه 

 با مرکز
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مسأله 

 راهبردی

 راهبرد و هدف کالن )راهبردی(
گیری کارگروه برنامه ریزی، پی

 و اجرا
 هداف کمیپروژه و ا کیفی اهداف و برنامه

مالحظات و 

 الزامات اجرایی

رد
هب

 را
کد

 

 هدف کالن راهبرد

مسئول 

کارگروه 

 راهبردی

اعضاء کارگروه 

مه راهبردی
رنا

د ب
ک

 

 اهداف کیفی برنامه

ژه
رو

د پ
ک

 

 اهداف کمی پروژه

مرجعیت 

سبت مرکز ن

به کارگزاران 

مساجد به 

ویژه ائمه 

 جماعات

111 
بهبود و تعالی 

 سازمانی

اعتالی 

جایگاه و 

نقش مرکز 

در نسبت با 

 مساجد

دفتر طرح 

 و برنامه

مدیریت حوزه 

ریاست و 

 روابط عمومی،

معاونت 

 هماهنگی،

مشاور امور 

اجرایی و 

برنامه ریزی، 

معاونت 

اجرایی، دفتر 

نظارت و 

ارزیابی، دفتر 

لعات و مطا

های پژوهش

 قم

141 

ارتقاء دقت، 

سرعت و کیفیت 

پاسخ گویی به 

مطالبات مساجد 

 از خدمات مرکز

دسترسی 

سریع، آسان و 

چابک خدمات 

مرکز برای 

مساجد و 

رضایت مندی 

افراد مرتبط با 

 خدمات مرکز

141 

بازتعریف ساختار سازمانی و 

فرآیندهای واحدهای مختلف 

 ستادی در تعامل با نواحی

د ساختار سازمانی تفصیلی سن

 فرآیندی

 )شناسنامه ساختار سازمانی(

تعیین دقیق 

های سازمانی پست

ها و شرح وظایف آن

ذیل این پروژه مورد 

 تأکید است.

ضروری است هدف 

کمی در سه ماهه 

 44اول سال 

گیری و محقق پی

 گردد.

142 
پیاده سازی ساختار سازمانی 

 فرآیندی

یفای نقش حوزه های مختلف ا

مرکز در بستر فرایند های 

 تعریف و طراحی شده

ضروری است هدف 

کمی در شش ماهه 

 44اول سال 

گیری و محقق پی

 گردد.

143 

تحلیل و بازتعریف سیستم 

مدیریت گردش، پردازش و 

ذخیره اطالعات مرکز مبتنی 

 بر ساختار و فرآیندها

سند تحلیل سیستم مدیریت 

ردش، پردازش و ذخیره  گ

 اطالعات مرکز

ضروری است هدف 

کمی در سه ماهه اول 

گیری و پی 44سال 

 محقق گردد.

144 

پیاده سازی سیستم اطالعاتی 

و مدیریت فرایندی مرکز در 

بستر الکترونیکی و فضای 

 مجازی

سامانه ی جامع الکترونیکی 

 مرکز

متولی حفظ و 

نگهداری کلیه 

 اسناد فیزیکی

مربوط به مساجد 

موجود در مرکز، 

دفتر نظارت و 

ارزیابی تعیین 

 گردد.می

145 

طراحی و پیاده سازی 

پیشخوان مواجهه و خدمت 

 رسانی به مساجد

فعالیت نواحی به عنوان 

پیشخوان خدمات و فعالیت 

 های مرکز در نسبت با مساجد
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مسأله 

 راهبردی

 راهبرد و هدف کالن )راهبردی(
گیری کارگروه برنامه ریزی، پی

 و اجرا
 هداف کمیپروژه و ا کیفی اهداف و برنامه

مالحظات و 

 الزامات اجرایی

رد
هب

 را
کد

 

 هدف کالن راهبرد

مسئول 

کارگروه 

 راهبردی

اعضاء کارگروه 

مه راهبردی
رنا

د ب
ک

 

 اهداف کیفی برنامه

ژه
رو

د پ
ک

 

 اهداف کمی پروژه

مرجعیت 

مرکز نسبت 

به کارگزاران 

مساجد به 

مه ویژه ائ

 جماعات

111 
بهبود و تعالی 

 سازمانی

اعتالی 

جایگاه و 

نقش مرکز 

در نسبت با 

 مساجد

دفتر طرح 

 و برنامه

مدیریت حوزه 

ریاست و 

 روابط عمومی،

معاونت 

 هماهنگی،

مشاور امور 

اجرایی و 

برنامه ریزی، 

معاونت 

اجرایی، دفتر 

نظارت و 

ارزیابی، دفتر 

مطالعات و 

های پژوهش

 قم

151 

تثبیت ارتقاء و 

سرمایه انسانی 

 مرکز

برخورداری 

مرکز از نیروی 

انسانی متعهد و 

 توانمند

151 

ترسیم نظام ارزشی سرمایه 

انسانی برای پست های 

 سازمانی مرکز

 )شاخص ها و ویژگی ها(

سند نظام ارزشی سرمایه 

انسانی و شرایط احراز پست 

 های سازمانی مرکز

ضروری است هدف 

کمی در سه ماهه 

 44اول سال 

گیری و محقق پی

 گردد.

152 

طراحی نظام جذب و توسعه 

سرمایه انسانی مبتنی بر نظام 

 ارزشی

نظام نامه جذب و توسعه 

سرمایه انسانی مبتنی بر نظام 

 ارزشی

ضروری است هدف 

کمی در شش ماهه 

 44اول سال 

گیری و محقق پی

 گردد.

153 

پیاده سازی نظام جذب و 

د، آموزش و ارتقاء( توسعه )رش

سرمایه انسانی مبتنی بر نظام 

 ارزشی

جذب و توسعه سرمایه انسانی 

 ذیل نظام نامه ارزشی

ضروری است هدف 

کمی در نه ماهه 

 44ابتدائی سال 

گیری و محقق پی

 گردد.

154 

طراحی  نظام جبران خدمت و 

ارزیابی عملکرد سرمایه 

 انسانی مبتنی بر نظام ارزشی

نامه جبران خدمت و  نظام

ارزیابی عملکردسرمایه انسانی 

 مبتنی بر نظام ارزشی

ضروری است هدف 

کمی در سه ماهه 

 44اول سال 

گیری و محقق پی

 گردد.

155 

پیاده سازی نظام جبران  

خدمت و ارزیابی عملکرد 

سرمایه انسانی مبتنی بر نظام 

 ارزشی

جبران خدمت و ارزیابی 

انسانی ذیل عملکرد سرمایه 

 نظام نامه ارزشی

ضروری است هدف 

کمی در شش ماهه 

 44اول سال 

گیری و محقق پی

 گردد.

156 
سازی نظام طراحی و پیاده

 پیشنهادات

احصاء مستمر پیشنهادات و 

 انتقادات

ضروری است هدف 

کمی در سه ماهه 

 44اول سال 

گیری و محقق پی

 گردد.
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مسأله 

 راهبردی

 راهبرد و هدف کالن )راهبردی(
گیری کارگروه برنامه ریزی، پی

 و اجرا
 هداف کمیپروژه و ا کیفی اهداف و برنامه

مالحظات و 

 الزامات اجرایی

رد
هب

 را
کد

 

 هدف کالن راهبرد

مسئول 

کارگروه 

 راهبردی

اعضاء کارگروه 

مه راهبردی
رنا

د ب
ک

 

 اهداف کیفی برنامه

ژه
رو

د پ
ک

 

 اهداف کمی پروژه

مرجعیت 

مرکز نسبت 

اران به کارگز

مساجد به 

ویژه ائمه 

 جماعات

111 
بهبود و تعالی 

 سازمانی

اعتالی 

جایگاه و 

نقش مرکز 

در نسبت با 

 مساجد

دفتر طرح 

 و برنامه

مدیریت حوزه 

ریاست و 

روابط عمومی، 

معاونت 

هماهنگی، 

مشاور امور 

اجرایی و 

برنامه ریزی، 

معاونت 

اجرایی، دفتر 

نظارت و 

ارزیابی، دفتر 

مطالعات و 

های پژوهش

 قم

161 

ارتقاء و تثبیت 

سرمایه سخت 

 افزاری مرکز

برخورداری 

مرکز از منابع 

مالی متناسب و 

امکانات 

 شایسته

161 

تأمین و توسعه اعتبارات و 

منابع مالی مورد نیاز مطابق با 

 برنامه راهبردی

پشتیبانی مالی از اجرای کارا و 

اثر بخش برنامه ها و فعالیت ها 

 در مقاطع تعیین شده
  

162 
بهینه سازی و ارتقاء ساختمان 

 ها، تجهیزات و امکانات مرکز

پشتیبانی سخت افزاری از 

اجرای کارا و اثر بخش برنامه 

ها و فعالیت ها در مقاطع 

 تعیین شده

  

111 

طراحی نظام 

رصد، پایش و 

ارزیابی عملکرد 

 مساجد 

نظام پایش و 

ارزیابی عملکرد 

 مساجد

111 

ابعاد مختلف مسجد  تبیین

طراز اسالمی و گونه بندی 

 مساجد

سند پشتیبان با موضوع 

مسجد طراز اسالمی و گونه 

 بندی مساجد

ضروری است نظام  

رصد، پایش و 

ارزیابی عملکرد 

ای مساجد به گونه

طراحی گردد که 

نواحی مجری کار 

بوده و دفتر نظارت 

و ارزیابی مرکز 

خبرگی محسوب 

گردد. در این بخش 

وانمندسازی و ت

آموزش پرسنل 

نواحی مورد تأکید 

 باشد.می

ضروری است هدف 

 111کمی دو پروژه 

در شش   112و 

 44ماهه اول سال 

گیری و محقق پی

 گردد.

112 

طراحی معیارها و شاخص های 

ارزیابی عملکرد مساجد با 

توجه به شاخص های مسجد 

 طراز و گونه بندی مساجد

ی عملکرد نظام نامه ارزیاب

مساجد مشتمل بر سند 

معیارها و شاخص های ارزیابی 

 عملکرد مسجد

113 
طراحی فرآیندهای ارزیابی 

 شاخص های عملکردی مسجد

سند فرآیندی ارزیابی شاخص 

 های عملکردی مسجد

114 
پیاده سازی ساز و کار ارزیابی 

 شاخص های عملکردی مسجد

ضعیت گزارش پایش و تحلیل و

عملکردی مساجد به صورت 

 مستمر

 


