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�پیشگفتار

انقــالب  �پیــروزی   از  �ــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب نا�ذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــالمی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــالح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکالت و معضــالت ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تالش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س �پیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کیف کّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عالقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه

مســجد اثرگذارتریــن نهــاد اســامی بــا کارکردی 
جامــع و چندمنظــوره بــه شــمار می آیــد و همــواره 
در طــول تاریــخ اســام نقــش بنیادیــن و محــوری 
در پیشــرفت جامعــه ایفــا کــرده اســت. مســجد 
حلقــه وصــل امــت و امــام، پایــگاه اطــاع رســانی 
و هدایتگــری اجتماعــی، و محــور اداره جامعــه 
ــری در  ــش مؤث ــد نق ــی توان ــه م ــت ک ــامی اس اس

ــد.  ــته باش ــامی داش ــدن اس ــکل گیری تم ش
بــرای   اســام پیامبــر  اقــدام  اولیــن 
پایه گــذاری بنــای حکومــت اســامی در مدینــه 
دوران  و  راه  ادامــه  در  و  بــود  مســجد  احــداث 
ــات  ــادت، تجمع ــرای عب ــی ب ــن مکان معصومی
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سیاســی، فرهنگــی و بهتریــن جایــگاه علم آمــوزی 
ــاق،  ــارف، اخ ــادات، مع ــرآن، اعتق ــری ق و فراگی
احــکام و گره گشــایی از مشــکات مــردم بــوده 
اســت؛ لــذا مســجد عــاوه بــر آثــار عبــادی و 
پــرورش معنــوی اهــل ایمــان بــا گســتره نقش هــا، 
و  اجتماعــی  امــور  در  برنامه هــا،  و  فّعالیت هــا 
تربیتــی نیــز نقــش مهمــی را عهــده دار اســت. 
ــی  ــراز و فرودهای ــان ف ــذر زم ــجد درگ ــگاه مس جای
داشــته اســت کــه باالتریــن میــزان اثربخشــی 
نهضت هــای  در  می تــوان  را  جامعــه  در  مســجد 
دینــی و سیاســی تاریــخ اســام مشــاهده نمــود. بــا 
پیــروزی انقــاب اســامی جایــگاه و گســتره تأثیــر 
ــگاه  ــوان پای ــه عن ــید و ب ــود رس ــه اوج خ ــجد ب مس
اصلــی در ابتــدای انقــاب و دوران دفــاع مقــدس 
ــر  ــیر پ ــن مس ــی ای ــا در ط ــرد؛ ام ــی ک نقش آفرین
فــراز و نشــیب بــه آرامــی ایــن نقــش کم رنــگ شــده 

ــود.  ــر ش ــز کمت ــن نی ــی رود از ای ــم آن م و بی
اقامــه  مســاجد  از  بعضــی  کارکــرد  حداکثــر 
ــت مغــرب و عشــاء اســت و نقــش  جماعــت در نوب
مهمــی در تــداوم انقاب و اســام ندارنــد و آن گونه 
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ــم  ــت عظی ــن ظرفی ــت از ای ــاب اس ــراز انق ــه ت ک
نمی شــود. اســتفاده 

در طــرح حاضــر بــه منظــور رســیدن بــه مســجد 
تــراز جمهوری اســامی و بهــره بــرداری حداکثری 
از فضــای مســاجد و رســیدن بــه جایــگاه مطلوبــی 
ــه  ــته و ب ــی را داش ــر بخش ــزان اث ــن می ــه باالتری ک
پایــگاه اصلــی و بــی بدیــل پــرورش و تربیــت دینــی 
تبدیــل شــود، بــرای کارکردهــای مختلــف مســجد 
کمیته هــای خــاص در نظــر گرفتــه شــده و اعضــا، 
ــف  ــه وظای ــف و راهکارهــای رســیدن ب شــرح وظای
ــرای آن  ــا اج ــت ب ــد اس ــت. امی ــده اس ــن ش تبیی
مســاجد نقــش واقعــی خــود را بازیابنــد، انشــاءلله.

کارکردها و مأموریت
الف( کارکردها

ــامی  ــاب اس ــاب و انق ــام ن ــراز اس ــجد ت مس
دارای کارکردهــای زیــر اســت: 

1. کارکرد عبادی؛

2. کارکرد فرهنگی و اجتماعی؛

3. کارکرد سیاسی و دفاعی؛
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4. کارکرد اقتصادی، حمایتی و امدادی؛

5. کارکرد آموزشی - تربیتی.

ب( مأموریت ها

فــوق  کارکردهــای  از  یــک  هــر  در  مســجد 
ــد از: ــا عبارتن ــّم آن ه ــه اه ــی دارد ک مأموریت های

کارکرد عبادی

1. دارای طرح و برنامه در مسایل عبادی و دینی؛

2. کانــون اقامــه نمــاز، عبــادت، نیایــش و تقــرب بــه 

؛ ا خد

3. کارکرد فرهنگی و اجتماعی؛

4. تصمیم گیــر و تصمیم ســاز و جهــت دهنــده در 

ــی؛ ــی و دین ــای فرهنگ فّعالیت ه

ــن  ی ــات آفر ــگ حی ــر فرهن ــال در نش ــر و فّع 5. مؤث

ــام«؛ ــم الس ــت »علیه ــل بی ــب اه ــرآن و مکت ق

6. تأثیرگذار جهت اقامه دین در جامعه؛

7. مروج سبک زندگی اسامی؛

8. دارای نقــش محــوری و کانــون فّعالیت هــای 

اجتماعــی؛ 

ین و تمدن ساز؛ 9. حیات آفر
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10. تأمیــن کننــده امنیــت، نشــاط و آرامــش روانــی 

و اجتماعــی؛

11. تحکیم کننده نهاد خانواده؛

12. کانــون تأمیــن عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی و 

ــاد؛ ــارزه با فس مب

13. کانون امر به معروف و نهی از منکر؛

14. مرکز اطاع رسانی و ارتباطات اجتماعی؛

ــت و  ــل ام ــه وص ــه و حلق ــور اداره جامع 15. مح

ــام؛ ام

ــم و  ــی و نظ ــاد همگرای ــدت و ایج ــل وح 16. عام

ــی؛ ــاط اجتماع انضب

17. دارای نقــش مؤثــر در اصــاح ذات البیــن و 

حــل و فصــل نزاع هــا؛

18. ترغیــب کننــده جوانــان و نوجوانــان جهــت 

راهیابــی بــه حوزه هــای علمیــه. 

کارکرد سیاسی و دفاعی

یــن در تصمیمــات و اقدامــات  ــر و مــوج آفر 1. مؤث

انقابــی و جهــادی؛

ــه  ــبت ب ــش نس ــی بخ گاه ــن و آ ی ــرت آفر 2. بصی

ــامی؛ ــام اس ــاب و نظ انق
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ــی  ــی و فرهنگ ــای جغرافیای ــاع از مرزه ــون دف 3. کان

ــامی؛ ــاب اس ــامی و انق ــت اس ــام، ام اس

ــات  یان ــراد و جر ــا اف ــه ب ــر در مقابل ــال و مؤث 4. فّع

ــراه. ــه و گم ــرق ضال ــرف و ف منح

کارکرد اقتصادی، حمایتی و امدادی

1. خودکفا در اقتصاد و متکی به مردم؛

بــرای  جمعــی  مشــارکت  و  همدلــی  محــور   .2

مســتضعفان؛ و  محرومــان  از  حمایــت 

عدالــت  برقــراری  در  تأثیرگــذار  نقــش  دارای   .3

اجتماعــی؛

4. امداد رسان در حوادث و بایای طبیعی.

کارکرد آموزشی و تربیتی

1. محــور در اجــرای آموزشــهای تربیتــی و بصیرتــی 

)حبــل المتیــن و ...(؛

2. یــاری کننــده دانــش آمــوزان در تقویــت علمــی و 

ــه ای؛ ــای مدرس آموزش ه

3. تربیت کننده نیروهای مؤمن و انقابی؛

4. کانون پر مهر نونهاالن، کودکان و نوجوانان؛

5. فّعــال در زمینــه ســامت جســمی مــردم و ترویــج 

ورزش ســالم.
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هدف
ارتقــاء نقــش مســجد و کارکردهــای آن بــرای 

ســاختن محیــط و جامعــه اســامی.

سیاست ها
ــات  ــم، روای ی ــرآن کر ــی ق ــات نوران ــت آی ی 1. محور

وســیره اهــل بیــت »علیهــم الســام« در کلیــه 

طرح هــا و برنامه هــای مربــوط بــه مســجد؛

امامیــن  رهنمودهــای  و  منویــات  بــه  توجــه   .2

تقلیــد؛ عظــام  مراجــع  و  انقــاب 

3. توجه به جذب حداکثری و دفع حداقلی؛

ــجد در  ــت مس ی ــتقال و حر ــت، اس ــظ هوی 4. حف

عرصه هــای اجتماعــی و سیاســی؛

ــام  ــت ام ی ــا محور ــجد ب ــت مس ی ــز در مدیر 5. تمرک

ــت؛ جماع

6. توجــه بــه فرهنــگ بومــی و منطقــه ای نســبت بــه 

کارکردهــای مختلــف مســجد؛

ــای  ــات و ظرفیت ه ــری از امکان ــتفاده حداکث 7. اس

منطقــه ای در جهــت اهــداف مســجد؛
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از جنــاح گرایــی، سیاســت زدگــی  و  پرهیــز   .8

قبیلــه ای؛ و  قومــی  اختافــات 

9. توجــه بــه ظرفیت هــای بالقــوه و بــه فعلیــت 

آن؛ رســاندن 

از  پرهیــز  و  جهــادی  فّعالیت هــای  تقویــت   .10

تحمیــل هزینه هــای غیــر ضــروری بــر مســجد؛

11. اســتفاده از افــراد متأهــل و متعهــد در ارتبــاط بــا 

مســایل اجتماعــی و خانواده هــا؛

ــژه  ــا بوی ــروه ه ــات و گ ــه طبق ــه هم ــه ب 12. توج

جوانــان و نوجوانــان؛

13. بهره گیــری از ظرفیت هــای محیطــی رســمی 

ــای  ــردم و نهاده ــی م ــا هماهنگ ــمی ب ــر رس و غی

ــط؛ مرتب

کید بر کارهای گروهی و جهادی؛ 14. تأ

15. توجه به هنر قدسی متناسب با مسجد؛

کید بر وحدت اسامی؛ 16. تأ

ــم  ــرای منظ ــاط و اج ــم و انضب ــر نظ ــد ب کی 17. تأ

برنامه هــا.
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تشکیالت مسجد تراز
مســجد تــراز دارای یــک شــورا و هشــت کمیتــه 
ــر مدیریــت می شــود.  ــا تشــکیات زی می باشــد و ب

شورای مسجد تراز
شــورای مســجد تــراز دارای اعضــا و وظایــف زیــر 

ــد: می باش

اعضای شورا

1. امام جماعت مسجد )رئیس شورا(؛

2. اعضای هیئت امناء مسجد؛

3. رؤسای کمیته های هشت گانه مسجد؛

مســجد  بــا  مرتبــط  مجموعه هــای  مســئوالن   .4
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)مســئول بســیج مســجد، مســئول کانــون فرهنگــی 

مســجد و ...(.

وظایف شورا

یــزی  کوتــاه مــدت،  1. سیاســت گذاری و برنامه ر

تبلیغــی  و  فرهنگــی  بلندمــدت  و  مــدت  میــان 

مســجد؛

2. تعییـن شـرح وظایـف کمیته ها بـه منظـور فّعالیت 

هماهنـگ، متناسـب و هدف منـد اعضا در مسـجد؛

3. بررســی و تصویــب راهکارهــای مناســب جهــت 

ــی  ــی و اجرای ــکات فرهنگ ــیب ها و مش ــع آس رف

ــجد؛ ــه و مس محل

4. برگــزاری جلســات هــم افزایــی و انتقــال تجــارت 

بــا کمیته هــا جهــت اخــذ تصمیمــات  موفــق 

مناســب تر؛

ــدت  ــاه م ــدت و کوت ــای بلندم ــب برنامه ه 5. تصوی

کمیته هــا؛

سیاســت ها،  اجــرای  حســن  بــر  نظــارت   .6

مجموعــه؛ یــر  ز کمیته هــای  فّعالیــت  و  برنامه هــا 

7. ایجاد بانک اطاعات مسجد.
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کمیته ها

ــل  ــن ذی ــا عناوی ــه ب ــراز دارای 8 کمیت مســجد ت
می باشــد:

1. کمیتــه فرهنگــی، آموزشــی، بصیرتــی و امــور 

عبــادی؛

2. کمیته شناسایی و جذب؛

3. کمیته اجتماعی؛

4. کمیته رسانه و فضای مجازی؛

5. کمیته ورزش و سامت؛

6. کمیته اقتصادی، مالی و عمرانی؛

7. کمیته نوجوانان و جوانان؛

8. کمیته امور بانوان.

تبصــره: بر اســاس میــزان مأمومین و تعــداد افراد 

شــرکت کننــده در مســجد و جایــگاه منطقــه ای 
می تــوان  روســتا  یــا  شــهر  در  آن  جغرافیایــی  و 

کمیته هــا را تجمیــع کــرد و یــا کاهــش داد. 

وظایف عمومی کمیته ها

1. اجرای مصوبات اباغی از شورا؛
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2. تعییــن موضوعــات و مســائل  اولویــت دار و ارائــه 

راهکارهــای پیشــنهادی مناســب بــه شــورا؛

ــر  ــاجد دیگ ــای مس ــات کمیته ه ــرکت در جلس 3. ش

و مشــارکت در اندیشــه ورزی آنــان؛

ــس  ــه رئی ــه ب ــای کمیت ــزارش  فعالیت ه ــال گ 4. ارس

شــورا؛

5. انجام سایر امور محوله از طرف رئیس شورا.

ویژگی های عمومی اعضای کمیته ها

ــوده و  ــل ب ــرایط ذی ــا دارای ش ــای کمیته ه اعض
بــرای هــر کمیتــه نیــز ویژگی هــای خــاص تعریــف 

می شــود:
1. مؤمن و انقابی؛

2. بصیر و والیتمدار؛

3. اهل مسجد و نماز جماعت؛

4. حتی االمکان ساکن در اطراف مسجد؛

گاه در انجام وظایف واگذار شده؛ 5. توانمند و آ

روحیــه  و  پشــتکار  دغدغــه،  تعهــد،  دارای   .6

جهــادی؛

7. حلیم و بردبار؛
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یــت  یــز و توانمنــد در مدیر 8. خــاق، فّعــال، برنامه ر

؛ فرهنگی

ــت  ــّزت و کرام ــرام، ادب، ع ــت احت ــل رعای 9. اه

ــن؛ ــه مخاطبی ــی ب بخش

مقبولیــت  دارای  و  خوش نــام  خوش ســابقه،   .10

ــی؛ عموم

مــردم،  بــا  ارتبــاط  و  تعامــل  روحیــه  دارای   .11

یــن؛ خّیر و  مســئولین 

12. آراستگی ظاهر؛

13. آشــنایی اجمالــی بــا فضــای مجــازی و اســتفاده 

از آن.

در  راهکارهــا  و  وظایــف  اعضــا،  خــاص  ویژگی هــای 

: کمیته هــا

الف( کمیته فرهنگی، آموزشی، بصیرتی و امور عبادی:

مســجد  داخلــی  مســایل  بــه  کمیتــه  ایــن 
پرداختــه و در راســتای ارتقــاء کمــی و کیفــی امــور 
جهــت  بسترمناســب  ایجــاد  و  مســجد  عبــادی 
اســتعدادهای  حداکثــری  شــکوفایی  و  رشــد 
اعتقــادی،  زمینه هــای  در  گروهــی  و  فــردی 
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اخاقــی، سیاســی و بصیرتــی مســجدیان تشــکیل 
. د می گــرد

▪ اعضا

1. مسئول پایگاه بسیج؛

2. مدیــر یــا معلــم یکــی از مــدارس آمــوزش  و 

پــرورش؛

3. مسئول کمیته رسانه  و فضای مجازی؛

4. یک نفر از هیئت  امناء مسجد؛

5. یکی از جوانان مؤمن مسجدی؛

6. مسئول هیئت مذهبی مسجد؛

7. یک طلبه جوان.

▪ ویژگی های خاص اعضا

1. سابقه کار فرهنگی و آموزشی؛

گاه به مسائل و اقتضائات روز جامعه؛ 2. آشنا و آ

نمــاز  برگــزاری  بــه  نســبت  پی گیــر  و  فّعــال   .3

عبــادی؛ مراســم  و  جماعــت 

ــی و  ــتگاه های صوت ــا دس ــنا ب ــکان آش 4. حتی االم

ــری. تصوی

تذکــر: یکــی از اعضــای کمیتــه بایــد دارای 
ویژگــی فــوق باشــد و الزم نیســت تمــام افــراد 
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و  صوتــی  دســتگاه های  بــا  آشــنایی  کمیتــه 
باشــند. داشــته  تصویــری 

▪ وظایف

1. آموزش و تربیت نیروهای مؤمن و انقابی؛

فّعالیت هــای  و  برنامه هــا  اجــرای  و  گســترش   .2

ــوی؛ ــی و معن دین

ــی و  ــوی و تربیت ــی، معن ــای اخاق ــترش فض 3. گس

ــجد؛ ــی در مس ــای پرورش ــام فّعالیت ه انج

4. گســترش و تعمیــق ارزش هــای اســامی، ایرانــی و 

انقابــی در همــه ســطوح ســنی؛

ــامت  ــش و س ــطح بین ــاء س ــنگری و ارتق 5. روش

ــجدیان؛ ــی مس ــری و سیاس فک

ــرت  ــادی و بصی ــی و اعتق ــی معرفت ــت مبان 6. تقوی

ــی؛ دین

7. تقویت و ترویج سبک زندگی اسامی؛

بــرای  آموزشــی  نیازهــای  8. رصــد و شناســایی 

برگــزاری کاس هــای مختلــف دینــی، هنــری، 

...؛ و  رســانه ای  علمــی،  مهارتــی، 

9. ایجاد فضای شور و نشاط معنوی در مسجد؛

.10. ترویج قرآن و معارف اهل بیت
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▪ راهکارهای اجرایی
1. فرهنگی:

و  در تصمیــم گیــری  دادن مســجدیان   مشــاركت 

فرهنگــی؛ فّعالیت هــای  اجــرای 

در  شــركت  بــه  مســجدیان  تشــویق  و  ترغیــب   

برنامه هــا و مســابقات حفــظ و قرائــت و مفاهیــم 

ــگ  ــترش فرهن ــج و گس ــتای تروی ــم در راس ــرآن كری ق

ــی؛ قرآن

 اجــرای برنامه هــای تربیتــی ماننــد دیــدار بــا 

ــه و  ــاع متبرك ــارت بق ــازان، زی ــهداء و جانب ــواده ش خان

...؛

 گســترش روحیــه انقالبــی و ترویــج فرهنــگ ایثــار و 

شــهادت از طریــق:

● برگزاری یادواره شهدا؛

● دیدار با خانواده شهدا؛

یارت مزار شهدا؛ ● ز

● و ... .

 برنامه ریــزی بــرای اجــرای طــرح پیونــد آســمانی در 

ــجد )پیوست1(؛ مس

ــه  ــد و عرض ــرای تولی ــب ب ــای مناس ــاد زمینه ه  ایج
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آثــار فرهنگــی مســجدیان و تشــكیل نمایشــگاه هایی از 

آثــار آنــان؛

فرهنگــی  فّعالیت هــای  از  پشــتیبانی  و  حمایــت   

تشــكل های داخــل و بیــرون مســجد.

2. عبادی:
 اقامــه نمازهــای واجــب ماننــد جماعــت ســه وعــده، 

آیــات و ...؛

 برگــزاری مجالــس ادعیــه و زیــارات مأثــوره )لیالــی 

قــدر، اعتــكاف، كمیــل، عرفــه، ندبــه، عاشــورا، توســل 

و ...(؛

ــه  ــدر، نیم ــب های ق ــای ش ــم احی ــزاری مراس  برگ

شــعبان و شــب های جمعــه؛

 برگــزاری نمازهــای مســتحب )عیدیــن، دهــه ذیحجه، 

غفیلــه، لیلــه الدفــن و ...(؛

 تهیــه و تنظیــم تقویــم ســاالنه برنامه هــای فرهنگــی 

عبادی؛ و 

 پخش زنده اذان با انتخاب مؤذن خوش صدا؛

ــل از  ــجد قب ــای مس ــرآن در فض ــات و ق ــش مناج  پخ

هــر نمــاز؛

 تهیــه قــرآن، كتــب ادعیــه، پارچــه تنظیــم صفــوف و 
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ــی؛ ــای فرهنگ ــاز برنامه ه ــورد نی ــات م ملزوم

ــوات، ذكــر و   برگــزاری ختم هــای گروهــی قــرآن، صل

... و توســعه آن در محلــه و فضــای مجــازی؛

ــرآن و  ــت ق ــت قرائ ــدا جه ــراد خوش ص ــوت از اف  دع

ــه؛ ادعی

امــورات  بــرای  افتخــاری  از خادمــان  اســتفاده   

مختلــف مســجد؛

 نصب و فّعال سازی تابلو برنامه های مسجد.

3. آموزش های دینی:
 برگــزاری كالس هــای احــكام، قــرآن، معــارف، اخــالق 

و تفســیر؛

موضوعــات  در  معرفتــی  حلقه هــای  تشــكیل   

؛ مختلــف

 برگزاری دوره های تربیت مربی قرآن؛

 برگــزاری دوره هــای احــكام صنفــی در مســجد بــرای 

كســبه و بازاریــان؛

 اجرای طرح حبل المتین1 )پیوست 2(؛

 اجرای طرح تمسک به ثقلین2 )پیوست3(.

4. آموزش های علمی و مهارتی:
1  . طرح حبل المتین ضمیمه می گردد.

2  . طرح تمسک ضمیمه می گردد.
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بــرای  و رســانه ای  دوره هــای هنــری  برگــزاری   

ــرداری،  ــر ب ــانه، تصوی ــواد رس ــد: س ــدان مانن عالقه من

عكاســی و ...؛

 برگــزاری آموزش هــای تبلیغــی ماننــد مداحــی، 

...؛ و  روایت گــری  ســخنرانی، 

ــای  ــه ای و مهارت ه ــی حرف ــای فن ــزاری دوره ه  برگ

منتهــی بــه شــغل جهــت كارآفرینــی؛

 برگــزاری مســابقات علمــی بیــن اهالــی مســجد بــه 

ویــژه جوانــان و نوجوانــان؛

ــاز  ــورد نی ــائل م ــارب در مس ــال تج ــوزش و انتق  آم

ــت و ...؛ ــه، بهداش ــل تغذی ــردم از قبی ــی م زندگ

ــل  ــه هــا و انجمــن هــای علمــی مث ــدازی كمیت  راه ان

ــجد؛ ــی و ... در مس ــیر، ریاض ــن تفس انجم

ــپ و ...  ــم و كلی ــور، فیل ــواع بروش ــد ان ــه و تولی  تهی

ــردم؛ ــه م ــه آن ب ــی و ارائ آموزش

 برگــزاری جلســات هــم اندیشــی در موضوعــات 

ــی. ــی و سیاس ــی، اجتماع ــاز دین ــا نی ــب ب متناس

5. آموزش های سیاسی و بصیرتی:
ــه  ــدت درزمین ــی كوتاه م ــای آموزش ــزاری دوره ه  برگ

جریــان شناســی و تحلیــل مســایل سیاســی؛
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ــی و  ــره، انقالب ــان خب ــاتید و كارشناس ــوت از اس  دع

ــه شــبهات سیاســی؛ متدیــن جهــت پاســخ ب

 تهیــه بروشــور، بولتن هــای خبــری، كانــال یــا 

ــی و  ــرت افزای ــه بصی ــری و ... در زمین ــای خب گروه ه

مقابلــه بــا توطئه هــای دشــمن؛

 تهیه و معرفی سیر مطالعاتی بصیرتی؛

 برگزاری دوره های روش تحلیل سیاسی؛

ــه   دعــوت از مســئولین نهادهــای مختلــف بــرای ارائ

گــزارش از مجموعــه تحــت مدیریت خــود و پاســخگویی 

بــه ســؤاالت مــردم؛

از  بصیرتــی  فرازهــای  بازخوانــی  و  احصــاء   

روز؛ مســائل  بــا  ان  تطبیــق  و  نهج البالغــه 

و  آمیــز  حكمــت  تأثیرگــذار،  جمــالت  انتشــار   

ــوزه  ــزرگان ح ــایر ب ــالب و س ــن انق ــنگرانه امامی روش

دیــن و سیاســت از طریــق:

کتاب هــای  از  اســتفاده  بــا  برگــزاری مســابقه   ●

بصیرتــی؛ کم حجــم 

● ارسال پیامک؛

● باز نشر مطالب مناسب در کانال مسجد؛

● تهیه بروشور؛
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● و...

یق: ● ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از طر

ــره و مســلط  ● دعــوت از اســاتید و کارشناســان خب

بــه جنــگ نــرم بــرای ارائــه مطالــب بــه مــردم؛

ــه و  ــه روزنام ــت مطالع ــخوان جه ــز پیش ــه می ● تهی

ــد. جرای

▪  اقتضائات آموزشی مورد توجه:
1. بـه کارگیـری دانشـجویان، معلمـان و فرهیختـگان 

و  علمـی  کاس هـای  برگـزاری  جهـت  مسـجدی 

آموزشـی؛

ــاف  ــار و اصن ــناس، اقش ــراد سرش ــوت از اف 2. دع

مختلــف ماننــد علمــا، دانشــمندان و متخصصــان 

محبــوب و معــروف رشــته های مختلــف بــه عنــوان 

مربــی؛

بــرای  3. ســهل الوصول کــردن شــرکت در درس 

اقشــار مختلــف ماننــد انتخــاب ســاعت مناســب، 

ــی و ...؛ ــی مکان دسترس

ــی  ــای آموزش ــگان دوره ه ــتفاده از پرورش یافت 4. اس

بــه عنــوان اســاتید دوره هــای بعــدی؛

ــرف  ــان دوره از ط ــی پای ــدور گواه ــری ص 5. پی گی
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ــل. ــی مح ــا روحان ــه ی ــوزه علمی ح

ب( کمیته شناسایی و جذب

ایــن کمیتــه جهــت جــذب حداکثــری مؤمنین، 
بــه ویــژه جوانــان و نوجوانــان و بهره گیــری از تــوان 
آن هــا بــه منظــور تأثیرگــذاری در تحــوالت فرهنگی 

دینــی محلــه و منطقــه تشــکیل می شــود.
▪ اعضا کمیته شناسایی و جذب

1. فرمانده پایگاه بسیج؛

2. مسئول جذب کسبه و اصناف؛

اجتماعــی  اقشــار مختلــف  3. مســئول جــذب 

)اســاتید، معلمــان، دانشــجویان، فرهیختــگان، 

کارمنــدان، نیروهــای نظامــی و انتظامی و مســئوالن 

و...(؛ نهادهــا  ادارات، 

 
ً
ــا ــان )ترجیح ــودکان و نوجوان ــذب ک ــئول ج 4. مس

ــدارس(؛ ــی م ــان پرورش ــی از مربی یک

 یــک طلبــه یــا 
ً
5. مســئول جــذب جوانــان )ترجیحــا

دانشــجوی خــوش فکــر و جــوان(؛

6. مسئول پیوند بچه های مدرسه به مسجد؛

7. مسئول هیئت مذهبی مسجد؛
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8. مسئول خادمین افتخاری.

▪ ویژگی های اعضای کمیته شناسایی و جذب
1. دارای روابط عمومی باال؛

ــدر و  ــعه ص ــن، دارای س ــاق، متدی ــوش اخ 2. خ

ــواه؛ خیرخ

3. دغدغه منــد، دارای حســن ســابقه و آراســتگی 

ــر؛ ظاه

ــی  ــت بخش ــزت وکرام ــرام، ادب، ع ــت احت 4. رعای

ــن. ــه مخاطبیی ب

▪ وظایف کمیته جذب و شناسایی
ــراد  ــذب اف ــایی و ج ــای شناس ــاء روش ه 1. احص

ــجد؛ ــه مس ــف ب مختل

2. تشــویق و ترغیــب مــردم بــه حضــور در مســجد، 

ــای  ــام فّعالیت ه ــت و انج ــاز جماع ــرکت در نم ش

متنــوع دینــی، سیاســی، اجتماعــی و ...؛

ــای  ــا کمیته ه ــکاری ب ــی و هم ــل، هماهنگ 3. تعام

مختلــف مســجد جهــت ایجــاد زمینه هــای جــذب 

بیشــتر؛

4. حضــور در مجامــع مختلــف و ارتبــاط بــا افــراد و 

گروه هــا بــرای جــذب آنــان بــه مســجد.
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▪ راهکارهای اجرایی کمیته جذب وشناسایی:
1. مسئول جذب نیروهای بسیجی:

● صــدور کارت عضویــت فّعــال بــرای بســیجی های 

ــجد؛ فّعال مس

● اجرای برنامه های اردویی رزمی؛

ماننــد  گروهــی  فّعالیت هــای  زمینــه  ایجــاد   ●

عمومــی؛ خدمت رســانی  عرصه هــای  در  حضــور 

● اســتفاده از نوجوانــان و جوانــان بــرای تأمیــن 

محلــه؛ و  مســجدی ها  مســجد،  امنیــت 

یــت و اجــرای  ● شــرکت دادن بســیجیان در مدیر

برنامه هــای مختلــف مســجد ماننــد مراســم یادبــود 

ــرآن و...؛ ــا ق شــهدا، شــبی ب

ــرای  ــدازی ب ــابقات تیران ــوزش و مس ــزاری آم ● برگ

ــان؛ ــان و جوان نوجوان

● پخــش فیلــم، کلیــپ و پویانمایی هــای دفــاع 

ــان؛ ــان و نوجوان ــژه جوان ــه وی ــردم ب ــرای م ــدس ب مق

● ترغیـب بسـیجیان به  حضـور مسـتمر در فّعالیت ها 

و مراسـم عبادی مسـجد مانند نمـاز جماعت؛

ــات  ــرکت در جلس ــت ش ــی جه ــوت از روحان ● دع

ــیجیان؛ بس
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ــل  ــه و تحلی ــم روزان ــار مه ــانی اخب ــاع رس ● اط

مســائل سیاســی.

2. مسئول جذب کسبه و اصناف:
● سرکشــی و احوالپرســی از کســبه اطــراف مســجد 

ــرای شــرکت  ــه چهــره از آن هــا ب و دعــوت چهــره ب

ــجد؛ ــمات مس در مراس

ــف و  ــه و منص ــوف نمون ــار و صن ــایی اقش ● شناس

ــجد؛ ــا در مس ــر از آن ه تقدی

برنامه هــای  اجــرای  در  کســبه  دادن  شــرکت   ●

مســجد؛ مذهبــی  فرهنگــی- 

یارتــی، ســیاحتی و دیــدار بــا  ● برگــزاری اردوهــای ز

علمــای بــزرگ بــرای کســبه و اصنــاف؛

● تجلیل و تقدیر از کسبه فّعال در امور مسجد؛

● اسـتفاده از افـراد شـاخص و بـا نفوذ کسـبه جهت 

دعـوت کسـبه و اصنـاف بـرای حضور در مسـجد؛

ــی و  ــاق صنف ــکام و اخ ــابقات اح ــزاری مس ● برگ

ــز؛ ــدای جوای اه

● معرفــی فروشــندگان کاالهــای مرغــوب ایرانــی در 

یــد کاالی ایرانــی بــا  مســجد و تشــویق مــردم بــه خر

همــکاری کمیتــه اقتصــادی؛
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ــه  ــکاری کمیت ــا هم ــجد ب ــات مس ــد ملزوم ی ● خر

ــجد؛ ــال در مس ــف و فّع ــبه منص ــادی از کس اقتص

ــبه در  ــاف و کس ــهدای اصن ــود ش ــزاری یادب ● برگ

ــجد؛ مس

ــع  ــی و موان ــکات صنف ــل مش ــارکت در ح ● مش

ــجد؛ ــق مس ی ــب از طر کس

ــبه  ــاف و کس ــاران اصن ــادت از بیم ــی و عی ● سرکش

ــجدیان؛ ــی و مس ــط روحان توس

ــی در  ــگاه کاالی ایران ــگاه و فروش ــزاری نمایش ● برگ

ــه صنــوف مختلــف؛ ــار مســجد و دادن غرفــه ب کن

● برگــزاری جلســات اختصاصــی ماهانــه یــا فصلــی 

بــرای صنــوف بــه منظــور هــم افزایــی و هم اندیشــی 

در امــور مســجد؛

● اســتفاده از ظرفیــت تخصصــی مشــاغل و ِحــَرف 

بــه منظــور مشــاوره دادن بــه مــردم.

3. مسئول جذب فرهیختگان )اساتید، 
معلمان، دانشجویان، کارمندان، نیروهای نظامی و 

انتظامی و مسئوالن ادارات، نهادها و ...( از طریق ذیل:

● برقراری ارتباط صمیمی با فرهیختگان در منطقه؛
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● درخواســت از مســئوولین منطقــه )دهیار، مســئول 

در  حضــور  جهــت   )... و  کانتــری  مدرســه، 

مســجد و اطاع رســانی در مــورد اتفاقــات جــاری 

ــود؛ ــده خ ــای آین ــا و برنامه ه ــه طرح ه ــل و ارائ مح

● دعــوت از فرهیختــگان جهــت حضــور در مســجد 

و انجــام ســخنرانی، خاطــره گویــی و ...؛

● راه اندازی کانال و گروه مخصوص فرهیختگان؛

ــدی  ــت بهره من ــب جه ــی مناس ــاص مکان ● اختص

ــگان؛ ــص فرهیخت ــردم از تخص م

● اســتفاده از تخصــص فرهیختــگان بــرای ارائــه 

ــردم. ــه م ــغلی ب ــاوره ش مش

4. مسئول جذب کودکان و نوجوانان:
ــرای کــودکان و  ــز در مســجد ب ● نصــب کمــد جوای

ــجد؛ ــال در مس ــان فّع نوجوان

پویانمایی هــای  و  مناســب  فیلم هــای  اکــران   ●

جــذاب و ارزشــی بــرای کــودکان و جوانــان؛

ــودک  ــازی و مهدک ــه ب ــدازی خان ــیس و راه ان ● تأس

ــه  ــگام اقام ــاالن هن ــداری خردس ــا نگه ــراه ب هم

ــت؛ ــاز جماع نم
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● برگــزاری جشــن تکلیــف بــرای دختــران و پســران 

در مســجد؛

ــجد  ــک مس ــدارس نزدی ــران م ــا مدی ــی ب ● هماهنگ

ــراه  ــجد هم ــوزان در مس ــش آم ــور دان ــت حض جه

ــان؛ ــویق آن ــت تش ــاز جه ــا دادن کارت امتی ب

فضــای  و  ورزشــی  امکانــات  کــردن  فراهــم   ●

و  جوانــان  بــرای  نشــاط  و  بــازی  اختصــاص 

مســجد؛ کنــار  مناســب  مــکان  در  نوجوانــان 

● فّعال سازی حلقه های صالحین بسیج؛

● برگــزاری جشــنواره فیلــم و مســتندهای موضوعــی 

از نمــاز، برگــزاری اردو، برگــزاری کاس، برگــزاری 

مســابقات و... و اکــران آن بــرای اهــل مســجد؛

● دادن کارت دعــوت بــه کــودکان و نوجوانــان بــرای 

حضــور در مســجد؛

● ارتبــاط چهــره بــه چهــره و عاطفــی بــا کــودکان و 

ــان؛ نوجوان

ــگام ورود  ــان هن ــودکان و نوجوان ــردن ک ــر ک ● معط

ــجد؛ ــه مس ب

● تشــکر از شــرکت کــودکان و نوجوانــان در مســجد 

در حضــور والدیــن آن هــا؛
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● برگــزاری مســابقات مختلــف ماننــد مســابقه نماز، 

ــان  ــودکان و نوجوان ــرای ک ــری و ... ب ــی، هن ورزش

ــه همــه و  ــزه مختصــری ب در مســجد و اهــداء جای

جایــزه ویــژه بــه نفــرات برتــر؛

ــژه  ــیح، اذان و... وی ــرود، تواش ــروه س ــکیل گ ● تش

ــان؛ ــودکان و نوجوان ک

ــوی،  ــی، معن ــای عاطف ــع نیازه ــرای رف ــاش ب ● ت

ــوان؛ ــودکان و نوج ــی ک ــناختی و اجتماع ش

● دعــوت از شــخصیت های موجــه، محبــوب و 

ــان؛ ــه آن ــورد توج م

● مسئولیت سپاری به کودکان و نوجوانان؛

بــا  متناســب  و  کوتــاه  برنامه هــای  اجــرای   ●

روانــی،  و  روحــی  جســمی،  ظرفیت هــای 

ویژگی هــای ســنی و ذهنــی کــودکان و نوجوانــان؛

● تشــویق کــودکان و نوجوانــان ممتــاز در برنامه هــای 

علمــی، فرهنگــی، مســابقات ورزشــی و علمی؛

● ایجاد هیئت عزاداری و مداحی کودکان و نوجوانان.

5. مسئول جذب جوانان:
● مسئولیت سپاری امور مسجد به جوانان؛
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)دارای  فّعــال  و  شایســته  جوانــان  از  اســتفاده   ●

یــس و انجــام فّعالیت های  تخصــص و هنــر( در تدر

ــی؛ ــی و دین فرهنگ

در  جوانــان  خاقیــت  و  فکــر  از  اســتفاده   ●

ورزی؛ اندیشــه  هیئت هــای 

ــوب  ــخصیت های محب ــا و ش ــتفاده از چهره ه ● اس

ــه  ــورد توج ــب و م ــای متناس ــان در فّعالیت ه جوان

آنــان؛

● فعــال ســازی جوانــان در انجــام فّعالیت هــای 

گروهــی ماننــد ورزشــی، علمــی، فرهنگــی، هنــری، 

ــادی و...؛ جه

● ایجــاد اتــاق مشــاوره علمــی، مذهبــی و... بــرای 

حــل معضــات و مشــکات جوانــان؛

ــان و  ــا جوان ــور ب ــو مح ــات گفتگ ــزاری جلس ● برگ

ــاص؛ ــوع خ ــناس در موض ــا کارش ــاور ی مش

حلقه هــای  ماننــد  معرفــت  حلقه هــای   

لحیــن؛ صا

 برگــزاری جلســات پرســش و پاســخ بــا موضــوع آزاد 

و موضوعــات روز؛

● ایجاد هیئت مذهبی جوانان؛
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● ایجاد کتابخانه و سالن مطالعه مناسب؛

در  جوانــان  موردنیــاز  کاس هــای  برگــزاری   ●

؛ مســجد

یحی؛ ● برگزاری اردوهای متنوع فرهنگی تفر

عرصه هــای  در  جــوان  آوران  مقــام  از  تجلیــل   ●

مختلــف مســجد؛

● راه انــدازی صنــدوق قرض الحســنه یــا حمایتــی از 

جوانــان بــرای مخــارج تحصیــل، ازدواج و کار؛

● برگزاری مسابقات متنوع برای جوانان؛

ــان  ــرای جوان ــی ب ــهیات ورزش ــردن تس ــم ک ● فراه

ــگاه و ...؛ ــتخر، ورزش ــای اس ــت نیم به ــد بلی مانن

یت جوانان؛ ● برگزاری یادواره شهدا با محورر

ــا مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــرای  ● ارتبــاط ب

ــان؛ ــاز جوان ــورد نی ــای م ــوزش مهارت ه آم

از  جوانــان  ازدواج  مشــکات  حــل  پی گیــری   ●

ــرای طــرح پیونــد آســمانی؛ ــق اج ی طر

ــای  ــام فّعالیت ه ــت انج ــان جه ــوت از جوان ● دع

متنــوع فرهنگــی ماننــد قرائــت قــرآن، دعــا، مداحی 

و ... .
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6. مسئول پیوند بچه های مدرسه به مسجد
● توجیــه مدیــران و معلمــان و والدیــن در بــاره 

ضــرورت پیونــد مســجد و مدرســه؛

یــح بــرای برقــراری  ● اســتفاده از زنگ هــای تفر

ارتبــاط صمیمــی بــا کــودکان و نوجوانــان؛

● تشــویق و اهــدای جایــزه بــه دانــش آمــوزان 

مدرســه؛ و  مســجد  در  مســجدی 

● تشــویق معلمانــی کــه بــرای جــذب دانــش آموزان 

بــه مســجد تــاش می کننــد؛

ــرای اهــدای  ● دعــوت از امــام جماعــت مســجد ب

جوایــز دانــش آمــوزان ممتــاز درســی و اخاقــی در 

مدرســه؛

● دعــوت از دانــش آمــوزان برتــر در رشــته های 

بــا   ... و  هنــری  ورزشــی،  علمــی،  اخاقــی، 

ــمی  ــورت رس ــا به ص ــای آن ه ــان و خانواده ه مربی

بــه مســجد و تشــویق و اعطــای جایــزه در حضــور 

ــردم؛ م

ــم  ــا و مراس ــه برنامه ه ــوت ب ــای دع ــه کارت ه ● تهی

 برنامه هــای مختــص دانــش 
ً
مســجد خصوصــا
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ــن  ــوزان در بی ــش آم ــط دان ــع توس ی ــوزان و توز آم

ــان؛ دوستانش

● برگزاری برخی از مراسم مدرسه در مسجد؛

● پــی گیــری جهــت اختصــاص امتیــاز پرورشــی بــه 

ــای آن؛ ــجد و برنامه ه ــوز در مس ــرکت دانش آم ش

● تبییــن نقــش محــوری و کارکــردی مســجد در 

ــوزان؛ ــش آم ــی دان ــردی و اجتماع ــی ف زندگ

● ســهیم کــردن مدیــران و معلمــان و والدیــن در 

ــه؛ ــجد و مدرس ــد مس ــذب و پیون ج

● هماهنگــی بــا مــدارس بــرای برگــزاری درس قــرآن 

و دینــی در مســجد؛

در  تقویتــی  و  جبرانــی  کاس هــای  برگــزاری   ●

بــرای دانــش آمــوزان؛ مســجد 

ــذاب  ــف و ج ــای مختل ــانی برنامه ه ــاع رس ● اط

ــه؛ ــات مدرس ــو اعان ــجد در تابل مس

ــرای  ــوزان ب ــش آم ــکاری از دان ــه هم ــوت ب ● دع

مســجد؛ خــاص  مســئولیت های  برخــی 

● معرفــی دانــش آمــوزان مســجدی بــه مدرســه برای 

برخــی مســئولیت های دانش آمــوزی مدرســه؛

● برگزاری اردو برای دانش آموزان از طرف مسجد؛
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ــای  ــجد در اردوه ــت مس ــام جماع ــی ام ● همراه

ــوزان؛ ــش آم ــا دان ــی و ... ب یح تفر

● دعــوت از معلمیــن بــرای شــرکت در مراســم 

مختلــف مســجد؛

● اجرای مسابقات مسجد در مدرسه و بالعکس؛

● راه اندازی هیئت دانش آموزی در مسجد؛

در  دانش آمــوزی  شــهدای  یــادواره  برگــزاری   ●

مســجد بــا دعــوت از مــدارس نزدیــک مســجد؛

ــای  ــخ و حلقه ه ــش و پاس ــات پرس ــرای جلس ● اج

معرفــت در مســجد بــرای دانــش آمــوزان؛

● همــکاری و تعامــل بیــن مســجد و مدرســه بــرای 

ــر،  ــد تئات ــی مانن ــری و فرهنگ ــای هن ــرای کاره اج

ــرود و ...؛ ــروه س گ

● برگــزاری مســابقه بــا موضــوع مســجد بــرای 

دانــش آمــوزان.

7. مسئول هیئت مذهبی مسجد
● راه انــدازی هیئــت مســجد و تــاش در راه اندازی 

هیئــات محلــی در اطراف مســجد؛

ــه روش هــای مختلــف  ● دعــوت از اهالــی محــل ب
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جهــت شــرکت در هیئــت؛

ــانی  ــرای اطاع رس ــی ب ــامانه پیامک ــتفاده از س ● اس

مراســم هیئــت مســجد؛

ــعه صدر  ــاق و دارای س ــراد خوش اخ ــاردن اف ● گم

در مســئولیت های مختلــف هیئــت؛

● مشــارکت دادن اهــل محــل به ویــژه جوانــان و 

ــان در اداره بعضــی از امــور هیئــت مســجد  نوجوان

پذیرایــی،  دعــوت،  و  اطاع رســانی  ماننــد: 

انتظامــات. تــدارکات، 

و  برجســته  و  از روحانیــون شــاخص  ● دعــوت 

ــت  ــخنرانی در هیئ ــرای س ــه ب ــئولین منطق ــز مس نی

مســجد؛

ــا و  ــجد در راهپیمایی ه ــت مس ــرکت دادن هیئ ● ش

ــی؛ ــمات انقاب مراس

● تجلیل از فّعاالن جوان و نوجوان هیئت؛

● برگــزاری مراســم هیئــت در منــازل جوانــان و 

نوجوانــان؛

● تهیــه تقویــم مراســم جشــن و میــاد و تهیــه 

برنامه هــای جــذاب در اعیــاد ماننــد مســابقه و 

اعطــای جایــزه؛
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● شــرکت فّعــال روحانــی مســجد در برنامــه هیئــت 

مذهبــی؛

● جمــع آوری ســؤاالت دینــی اعضــای هیئــت 

ــام  ــط ام ــا توس ــه آن ه ــی ب ــخ گوئ ــجد و پاس مس

جماعــت مســجد در هیئــت؛

● برگزاری برنامه های جنبی برای هیئت مسجد مانند 

جلسه قرآن، جلسات پرسش و پاسخ، مشاوره و ...؛

یــت فکــری و  ● اســتفاده از فرهیختــگان در مدیر

ــت؛ ــی هیئ فرهنگ

● دعــوت از مســئولین هیئت هــای محــل بــرای 

مســجد؛ برنامه هــای  در  مشــارکت 

یــم و تشــویق فّعــاالن هیئت هــای مذهبــی  ● تکر

ــجد؛ ــه در مس محل

ــات  ــا و جلس ــاماندهی هیئت ه ــی و س ● جهت ده

خانگــی بانــوان؛

ــر  ــارت ب ــت و نظ ــوال هیئ ــداری ام ــظ و نگه ● حف

آن. درآمد هــای 

8. مسئول خادمین افتخاری:
● تشــکیل گروه هــای مختلــف خادمیــن و واگــذاری 
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ــه  ــد ب ــن جدی ــه خادمی ــجد ب ــی مس ــور اجرای ام

ــم  ــا اع ــت آن ه ــه و موقعی ــی، عاق ــب توانای تناس

از خادمیــن قرآنــی، انتظامــات، پذیرایــی و ... و 

ــا؛ ــت آن ه ی مدیر

ــیما  ــورد و خوش س ــوش برخ ــراد خ ــتفاده از اف ● اس

بــرای خادمــی مســجد؛

● برگزاری اردو و... برای خادمین مسجد؛

فّعــال  افتخــاری  تشــویق خادمیــن  و  یــم  تکر  ●

مســجد؛

ــجد  ــده مس ــور زمین مان ــات و ام ــایی خدم ● شناس

و واگــذاری آن هــا بــه خادمیــن جدیــد؛

ــادم  ــرای خ ــگان ب ــخصیت ها و نخب ــوت از ش ● دع

شــدن؛

ــان  ــن و دادن نش ــرای خادمی ــرم ب ــاس ف ــه لب ● تهی

ــن؛ ــرای خادمی ــاری ب ــی افتخ ــا خادم ــت و ی لیاق

خادمیــن  ویــژه  معنــوی  مراســم  برگــزاری   ●

. ی ر فتخــا ا

ج( کمیته اجتماعی 

ایــن کمیتــه بــه منظــور طراحــی و ســازماندهی 
حرکت هــای جریــان ســاز و اثربخــش در جهــت 
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و  محلــه  اجتماعــی  مســائل  و  معضــات  حــل 
منطقــه تشــکیل می گــردد.

▪ اعضا

1. یک نفراز هیئت  امنا؛

ــان  ــی از معلم ــاون پرورشــی یــا یک ــر، مع 2. مدی

مــدارس آمــوزش و پــرورش؛

3. یــک کارشــناس مشــاوره دینــی، خانوادگــی و 

اجتماعــی؛

4. یک نفر از شورای شهر یا روستا یا دهیار؛

5. یک نفر از کمیته اقتصادی، مالی و عمرانی؛

6. رئیس شورای حل اختاف محل؛ 

7. مســئول پایــگاه بســیج یــا مســئول هســته امــر بــه 

 معــروف منهــی از منکــر مســجد؛

8. مســئول طــرح پیونــد آســمانی مســجد)طرح 

پیوســت(؛

9. یک نفر از نیروی انتظامی.

▪ ویژگی های اعضا
1. آشــنا بــا آســیب ها و مشــکات منطقــه یــا 

محلــه؛

2. راز داری، حفظ شئونات و اسرار افراد؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

47 طرح ارتقای مسجد

3. وجاهت، مقبولیت و مورد اعتماد مردم بودن؛

4. آشنایی با قوانین و احکام مرتبط؛

گاهی و تخصص مورد نیاز؛ 5. آ

6. متأهل و حتی االمکان با تجربه.

▪ شرح وظایف کمیته
1. رصدآسیب های اجتماعی محله و منطقه؛

حمایت هــای  انــواع  اجــرای  و  یــزی  برنامه ر  .2

پذیــر؛ آســیب  از خانواده هــای  معنــوی  و  مــادی 

3. راه اندازی هسته های امر به معروف و نهی از منکر. 

▪ راهکارهای اجرایی

1. ارتبــاط  گســترده بــا مــردم و مســئولین محــل 

ــه و  ــوال محل ــاع  و اح ــی از اوض گاه ــور آ ــه  منظ ب

ــه؛ منطق

امــام  بــا  ارتبــاط مســتقیم  2. نصــب صنــدوق  

ــایی  ــرای شناس ــی ب ــه اجتماع ــا کمیت ــت ی جماع

اجتماعــی؛ ومشــکات  آســیبها 

3. تهیــه شناســنامه جامــع محلــه و منطقــه در حــوزه 

ــی؛ ــیب های اجتماع آس

ــای  ــراد و خانواده ه ــات اف ــک اطاع ــکیل بان 4. تش

نیازمنــد؛
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5. تشویق خانواده ها به امور خیر؛

6. راه انــدازی گروه هــای جهــادی بــرای خدمــت بــه 

؛ م مرد

فّعــاالن  فّعالیت هــای  تجمیــع  و  ســاماندهی   .7

امــور اجتماعــی؛

ــق  ــارب موف ــی تج ــات هم اندیش ــزاری جلس 8. برگ

ــه اجتماعــی؛ ــدرکاران کمیت ــاالن و دســت ان ــن فّع بی

ین  9. شناســایی و معرفــی افــراد نیازمنــد بــه مشــاور

و مراکــز مشــاوره؛

10. اجرای طرح خدمت در مقابل خدمت)پیوست4(؛

ــی  ــای حمایت ــه نهاد ه ــد ب ــراد نیازمن ــی اف 11. معرف

ماننــد: بهزیســتی، کمیتــه امــداد، صنــدوق قــرض 

ــنه و ...؛ الحس

12. اجــرای انــواع حمایت هــای مالــی و معنــوی از 

یــزان، تهیــه و  نیازمنــدان ماننــد: اجــرای برنامــه گل ر

ــی و...؛ ــته های غذای ــع بس ی توز

ــاوره  ــای مش ــدان در زمینه ه ــت از نیازمن 13. حمای

ــی؛ ــی و قضای حقوق

ــا  ــی نهاد ه ــا هماهنگ ــی ب ــای حمایت ــه بن ه 14. تهی

و ارگان هــای حمایتــی، صاحبــان حــرف و مشــاغل 
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یــن منطقــه و محلــه بــرای نیازمنــدان؛ و خیر

اســتفاده  و  مذهبــی  مشــاوران  شناســایی   .15

بــه  مشــاوره  ارائــه  در  آن هــا  به کارگیــری  و 

آســیب پذیر؛ خانواده هــای 

بــرای  اشــتغال  زمینه هــای  فراهــم ســاختن   .16

و  حرفــه  آمــوزش  ماننــد:  نیازمنــد  خانــواده ای 

مهــارت، معرفــی بــه مراکــز اشــتغال زایــی و...؛

17. ارائــه خدمــات درمانــی رایــگان ســنتی و نویــن 

در مســجد؛

ــور  ــن ام ــارکت در تأمی ــه مش ــن ب ی ــب خّیر 18. ترغی

ــق: ی ــدان از طر نیازمن

● ارائــه لیســت اقــام مــورد نیــاز خانواده هــای 

نیازمنــد؛

● تهیه قبض های ماهانه و هفتگی؛

بــه  انجام شــده  فّعالیت هــای  گــزارش  ارائــه   ●

ینــی؛ اعتمادآفر جهــت  مــردم  و  یــن  خیر

یــن در اجــرا و شــرکت مســتقیم در  ● اســتفاده از خیر

یــع اقــام نیازمنــدان. برنامــه  توز

19. احیــاء فرهنــگ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

5(؛ )پیوست 
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ــی  ــه و روحان ــاط و سرکشــی اعضــای کمیت 20. ارتب

ــا  ــوت از آن ه ــده و دع ــیب دی ــای آس ــه خانواده ه ب

ــجد؛ ــای مس ــه برنامه ه ب

مشــارکت  بــا  فرهنگــی  برنامه هــای  انجــام   .21

آن هــا؛ منــازل  در  دیــده  آســیب  خانواده هــای 

22. شناســایی و حمایــت از کــودکان آســیب دیــده 

اجتماعــی )پیوســت طــرح اراده هــای آســمانی(؛

23. اطــاع رســانی و اجــرای طــرح اقربیــن )طــرح 

پیوســت6(؛

ــه  ــان ب ــک رس ــر و کم ــای خی ــکیل گروه ه 24. تش

ــالمندان؛ ــاران و س بیم

ــدون  ــه ب ــاک )محل ــه پ ــاد محل ــری ایج ــی گی 25. پ

ــاق و ...(. ــکار، ط ــر، بی ــاد، فقی معت

د( کمیته رسانه و فضای مجازی

ایــن کمیتــه بــه منظــور گســترش معنویــت 
ــام در  ــم الس ــت علیه ــل بی ــرآن و اه ــارف ق و مع
فضــای مجــازی و اطــاع رســانی فعالیت هــای 

می شــود. تشــکیل  مســجد 
▪ اعضا:

ــانه و  ــر، رس ــای هن ــال در عرصه ه ــر فّع ــار نف 1. چه
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فضــای مجــازی؛

2. یک نفر از اعضای هیئت امناء.

▪ ویژگی های اعضا:
ــر اســامی و  ــژه هن ــه وی ــر ب ــا هن ــال و آشــنا ب 1. فّع

ــات آن؛ اقتضائ

2. آشنا با ابزارها و نرم افزارهای رسانه ای؛

3. دارا بودن روابط عمومی باال؛

4. مهارت در تبلیغات محیطی و مجازی.

▪ وظایف:
ــعه  ــت توس ــزی جه ی ــت گذاری و برنامه ر 1. سیاس

ــجد  ــت مس ی ــا محور ــه ب ــر در منطق ــترش هن و گس

ــمانی(؛ ــر آس ــت هن )پیوس

ترویجــی،  تبلیغــی،  فّعالیت هــای  از  2. حمایــت 

ــتفاده از؛ ــا اس ــجدیان ب ــازی مس ــگ س فرهن

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــانه ای در منطق ــه رس ــاد جبه 3. ایج

امکانــات و توانایی هــای مســجد؛

ــه،  ــدور اطاعی ــم و ص ــه، تنظی ــکاری در تهی 4. هم

ــجد؛ ــع مس ــه و مواض ــه، جوابی بیانی

5. پوشــش خبــری و رســانه ای نشســت ها، دیدارهــا، 

نمایشــگاه ها و مراســمات مســجد؛
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6. تأمین نیازمندی های رسانه ای کمیته های مختلف؛

7. تجهیــز مســجد بــه ابزارهــای مــورد نیــاز هنــری و 

رســانه ای؛

ــری  ــزی جهــت اجــرای آموزش هــای هن ی 8. برنامه ر

و رســانه ای در مســجد؛

ــر و  ــه هن ــاالن عرص ــری فّع ــه کارگی ــذب و ب 9. ج

فرهنگــی؛ فعالیت هــای  در  رســانه 

10. اســتفاده از توانمندی هــای رســانه ای در جهــت 

جــذب مــردم بــه مســجد؛

ارگان هــا  نهاد هــا،  بــا  تعامــل  و  همــکاری   .11

و مؤسســات هنــری و رســانه ای جهــت ارتقــاء 

مســجد. فرهنگــی  فعالیت هــای 

▪ راهکارهای اجرایی:
1. شناســایی و ارتبــاط بــا هنرمنــدان و فّعــاالن 

رســانه ای و فضــای مجــازی محلــه و منطقــه؛

فیلــم  تحلیــل   و  نقــد  جلســات  برگــزاری   .2

ســینما؛ و  یونــی  تلوز یال های  وســر

3. راه اندازی واحد خبری مسجد؛

4. اکــران فیلم هــای ارزشــی در مســجد ماننــد: 

محصــوالت جشــنواره عمــار؛
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ــای  ــجد در فض ــار مس ــال اخب ــزاری و ارس 5. بارگ

ــجد؛ ــخوان مس ــو پیش ــازی و تابل مج

6. تولیــد آرشــیو و کــد گــزاری محصــوالت بــا 

ــا  ــتفاده در برنامه ه ــرای اس ــف ب ــای مختل فرمت ه

مختلــف؛ مناســبت های  و 

و  هنــری  فّعالیت هــای  ســاالنه  تقویــم  تهیــه   .7

مســجد؛ رســانه ای 

ــای  ــا و فیلم ه ــد برنامه ه ــات نق ــزاری جلس 8. برگ

ــجد؛ ــون در مس ــرح تلویزی مط

9. انجام تبلیغات محیطی و مجازی مسجد؛

ــای  ــی برنامه ه ــری تمام ــی و تصوی ــط صوت 10. ضب

مســجد و عرضــه آن هــا در کانــال مســجد؛

ــم از  ــجد اع ــانه ای مس ــای رس ــرآوردن نیازه 11. ب

ــن و ...؛ یه، بولت ــر ــه، نش ــه روزنام تهی

12. راه انــدازی مســابقات و جشــنواره های مختلــف 

ــانه ای؛ هنری و رس

پایی نمایشگاه فّعاالن آثار هنری و رسانه ای؛ 13. بر

و  هنــری  گروه هــای  انــدازی  راه  و  تشــکیل   .14

ــان ماننــد: شــعر، داســتان،  رســانه ای از میــان جوان

خوشنویســی، ســرود، گرافیــک و ...؛
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15. برگــزاری مراســم و نشســت های هنــری ماننــد؛ 

شــب شــعرآئینی، فّعــاالن عرصــه مجــازی و ...؛

برنامه هــای چنــد رســانه ای ماننــد:  16. پخــش 

کلیــب صوتــی و تصویــری، احــکام دو دقیقــه ای و 

...؛

17. دعــوت از اهــل مســجد و فرزنــدان آنــان بــرای 

فّعالیت هــای هنــری و رســانه ای ماننــد تصویــر 

ــازی و ...؛ ــای مج ــد فض ــی، رص ــرداری، مداح ب

18. راه انــدازی گــروه در شــبکه های پیــام رســان 

ــم  ــد خت ــی مانن ــوی و مذهب ــات معن ــرای ارتباط ب

یــه، نمــاز لیلــه الدفــن،  قــرآن و صلــوات، خیر

ــاران؛ ــادت بیم عی

ــغ  ــاران تبلی ــروه همی ــا گ ــایت ی ــدازی س 19. راه ان

)اســتفاده از روحانیــون و طــاب جــوان بــرای 

کمــک کــردن بــه روحانــی مســجد در جهــت 

تبلیغــی(؛ فّعالیت هــای 

یت سامانه پیامکی مسجد؛ 20. ایجاد و مدیر

21. همــکاری بــا قــرارگاه فرهنگــی مجازی مســاجد 

)ایــن قــرارگاه در مســاجد بــزرگ یــا جامــع منطقــه 

ــود(؛ ــدازی می ش راه ان
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یه الکترونیکــی و چند رســانه ای  22. راه انــدازی نشــر

؛ مسجد

ــجد  ــار مس ــات و اخب ــه روز اطاع ــکاس ب 23. انع

ــد: مانن

ــان  ــان و نوجوان ــای جوان ــا و فّعالیت ه ● موفقیت ه

بــه همــراه تصویــر؛

● برنامه هــای مســجد اعــم از صنــدوق، مراســمات، 

مســابقات، اردوهــا، آموزش هــا و ...؛

دیگــر  و  محــل  مســجد  مفیــد  برنامه هــای   ●

؛ جد مســا

● مسائل سیاسی فرهنگی و اجتماعی جامعه؛

ــل  ــه اه ــردی ب ــد و کارب ــایت های مفی ــی س ● معرف

ــجد. مس

ثبت نــام  افــزار  نــرم  یــا  برنامــه  ایجــاد   .24

یــق فضــای مجــازی  برنامه هــای مســجد از طر

ــر،  ــام مکب ــز ثبت ن ــا و نی ــابقات، اردوه ــد مس مانن

...؛ و  افتخــاری  مــؤذن، خــادم  قــاری، 

و  ســالم  بازی هــای  راه انــدازی  و  گزینــش   .25

ــجد؛ ــل مس ــه اه ــی ب معرف

26. راه اندازی کتابخانه دیجیتال مسجد؛
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و  تولیــدات  آثــار،  محصــوالت،  معرفــی   .27

مســجد؛ اهــل  هنــری  و  رســانه ای  افتخــارات 

28. کمــک فکــری و علمــی بــه والدیــن در راســتای 

مواجهــه کــودکان و نوجوانــان بــا فضــای مجــازی؛

فضــای  آســیب های  و  چالش هــا  تبییــن   .29

مجــازی بــرای اهــل مســجد بــا دعــوت از اســاتید 

موفــق؛ چهره هــای  و 

ــد:  ــجد مانن ــای مس ــا و برنامه ه ــه آموزش ه 30. ارائ

ــی و  ــابقات فرهنگ ــد، مس ــع تقلی ــتفتائات مراج اس

... در فضــای مجــازی؛

31. تشــکیل شــورای اندیشــه ورزی فّعــاالن فضــای 

مجــازی؛

مجــازی  فضــای  برتــر  فّعــاالن  از  تجلیــل   .32

. مســجد
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ه ( کمیته ورزش و سالمت
▪ اعضا:

1. سه نفر از جوانان ورزشکار؛

2. مسئول کانون فرهنگی؛

3. مسئول سالن ورزشی؛

4. مسئول تربیت بدنی بسیج؛

5. مربی یا معلم ورزش مدرسه.

▪ ویژگی  اعضا:
1. حتی االمــکان اهــل ورزش و آشــنا بــه رشــته های 

ورزشی؛

یحی سالم. 2. آشنا با اماکن ورزشی تفر

▪ شرح وظایف:
ــگ ورزش و  ــاء فرهن ــور ارتق ــه منظ ــزی ب ی 1. برنامه ر

ســامت در میــان مســجدیان؛

از ظرفیت هــای  اســتفاده  یــزی جهــت  برنامه ر  .2

ــجد؛ ــل مس ــرای اه ــی ب ــن ورزش ــف اماک مختل

3. حمایت هــای مــادی و معنــوی از ورزشــکاران 

ــجدی؛ ــر مس برت

4. راه اندازی رشته های مختلف ورزشی در مسجد؛
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ــی در  ــترش ورزش همگان ــرای گس ــزی ب ی 5. برنامه ر

ــان؛ ــان و نوجوان ــژه جوان ــه وی ــجدی ها و ب ــن مس بی

6. تهیــه قوانیــن و مقــررات ورزشــی مرتبــط بــا شــأن 

مســجد؛

7. پی گیــری جهــت تجهیــز و تکمیــل امکانــات 

ــجد؛ ــی مس ورزش

8. برگــزاری مســابقات مختلــف ورزشــی بــرای اهــل 

؛ مسجد

9. اجرای اردوهای ورزشی.

▪ راهکارهای اجرایی:
ــان  ــودکان و نوجوان ــی ک ــروه ورزش ــدازی گ 1. راه ان

ــجدی؛ مس

ــه   ــد دوچرخ ــی مانن ــای همگان ــزاری ورزش ه 2. برگ

ســواری، کوه پیمایــی، پیــاده روی و ... از ســوی 

ــر؛ ــای دیگ ــی نهاد ه ــا هماهنگ ــجد ب مس

بــا  مســجد  روحانــی  نشســت های  برگــزاری   .3

مســجد؛ ورزشــکاران 

4. برگــزاری همایــش ســاالنه و تقدیــر از ورزشــکاران 

منطقــه و محلــه؛

باشــگاه ها، ســالن های ورزشــی،  بــا  5. تعامــل 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

59 طرح ارتقای مسجد

بــرای   ... و  شــادی  پارک هــای  اســتخرها، 

خدمــات ارزان و مناســب به ویــژه بــرای فّعــاالن در 

مســجد؛ برنامه هــای 

6. برگــزاری مســابقات ورزشــی میــان مســاجد 

کیــد  تأ مــورد  رشــته های  در   
ً
خصوصــا محــل، 

دین)شــنا، تیرانــدازی، اسب ســواری( و اهــدای 

ــب؛ ــز مناس جوای

7. ارائــه گــزارش تصویــری از فّعالیت هــای مختلــف 

شــبکه های  و  رســانه ها  بــه  مســجد  ورزشــی 

ــتانی؛ اس

ــرای  ــان مؤمــن قهرمــان ب 8. معرفــی و تشــویق جوان

الگــو قــرار گرفتــن نســل جــوان؛

9. معرفــی ورزشــکاران و گروه هــای ورزشــی بــا 

ــجد؛ ــاق در مس اخ

صمیمــی  نشســت های  برگــزاری  و  دعــوت   .10

ارزشــی  حرفــه ای  ورزشــکاران  بــا  نوجوانــان 

؛ مســجد

ــات  ــگان از امکان ــتفاده رای ــودن اس ــم نم 11. فراه

ــد  ــه مانن ــان محل ــان و جوان ــرای نوجوان ــی ب ورزش

ــتی؛ ــال دس ــس و فوتب ــز تنی می
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12. راه انــدازی اردوهــای کــوه نــوردی، صحراگردی 

و...؛

و  مــدال آور  ورزشــکار  شــهدای  از  تجلیــل   .13

ممتــاز؛

ــناس و  ــای سرش ــی چهره ه ــارکت و همراه 14. مش

ــجد؛ ــی مس ــای ورزش ــه در برنامه ه ــوب منطق محب

ــان  ــه جوان ــی ب ــئولیت های ورزش ــذاری مس 15. واگ

ورزشــکار مســجدی؛

ــته  ــی وابس ــالن ورزش ــگاه و س ــدازی باش 16. راه ان

ــه مســجد؛ ب

ــرای  ــی ب ــش صبحگاه ــدازی ورزش و نرم 17. راه ان

اهــل مســجد؛

ــان  ــا ادارات ورزش و جوان ــی ب ــاط و رایزن 18. ارتب

ــات. ــزار و امکان ــتفاده از اب ــت اس ــتان جه شهرس

و( کمیته اقتصادی، مالی و عمرانی
ــدار  ــع پای ــاد مناب ــور ایج ــه منظ ــه ب ــن کمیت ای
و اســتقال مســجد تشــکیل شــده و ســعی در 
برطــرف کــردن مشــکات مالــی و عمرانــی مســجد 

دارد. 
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▪ اعضا
1. یک نفر از هیئت امناء مسجد؛

2. مسئول صندوق قرض الحسنه؛

ین اقتصادی؛ 3. یکی از خیر

4. یک نفر از فّعاالن اقتصادی موفق؛

5. یک نفر از کسبه مؤمن.

▪ ویژگی های اعضا
1. داشــتن تجربــه و دانــش کافــی در مســائل مالــی 

ــادی؛ و اقتص

2. شفافیت در عملکرد های مالی و امین بودن.

▪ وظایف
1. آمــوزش و توجیــه عوامــل اجرایــی، هیئــت امنــاء 

ــاد  ــی و اقتص ــر خودکفای ــجد در ام ــن مس و فّعالی

ــجد؛ مس

2. تعیین مسئول مالی مسجد؛

یــن و بانیــان بــه منظــور تأمیــن  3. جــذب خیر

نیازمنــدان؛ و  مســجد  هزینه هــای 

4. راه اندازی صندوق قرض الحسنه مسجد؛

5. هماهنگــی و تعامــل بــا ارگان هــای مربــوط جهت 

جــذب بودجــه و خدمات مناســب؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح ارتقای مسجد62

6. پی گیری اجرای امور عمرانی مسجد؛

ــای  ــی و هزینه ه ــردش مال ــد گ ــر رون ــارت ب 7. نظ

ــجد. مس

▪  وظایف مسئول مالی
1. ثبــت کلیــه امــور مالــی مســجد اعــم از ورودی هــا 

ــا؛ و خروجی ه

ــم گزارش هــا  ــر حســاب ها و تنظی 2. نگهــداری دفات

ــی؛ ــای مال و صورت ه

ــیدها،  ــم از رس ــی اع ــناد مال ــه اس ــداری کلی 3. نگه

ــی؛ ــای بانک ــفته و چک ه ــا، س فاکتوره

4. تنظیــم قراردادهــا و پی گیــری حســن انجــام 

ــا؛ آن ه

5. تهیه لیست اموال مسجد.

▪ راهکارهای اجرایی
1. ترغیــب ســخنرانان مدعــو بــرای جــذب نــذورات 

یــق بیــان مطالــب ذیــل: و موقوفــات از طر

● اهمیــت عــدم وابســتگی مجموعه هــای دینــی بــه 

؛ ولت د

ــذر،  ــف، ن ــروی وق ــوی و اخ ــرکات دنی ــار و ب ● آث

ــی؛ ــای مذهب ــجد و برنامه ه ــرای مس ــان و ... ب احس
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اداره  در  اهمیــت کمک هــای خــرد  و  ● جایــگاه 

ــجد؛ ــور مس ام

ــات( و  ــال )باقیات الصالح ــدگاری م ــای مان ● راه ه

اثــرات دنیــوی و اخــروی آن؛

هزینه هــای  تأمیــن  در  مشــارکت  جایــگاه   ●

ــرآن،  ــر ق ــی از منظ ــی- تبلیغ ــای فرهنگ فّعالیت ه

روایــات و ســیره  معصومیــن »علیهــم الســام«؛

یــن بــرای  2. شناســایی و ارتبــاط بــا شــبکه خیر

جلــب کمک هــای آنــان بــرای مســجد بــا نظــارت 

ــان؛ خودش

ــبه و  ــی از کس ــن فرهنگ ی ــن خیر ــیس انجم 3. تأس

ــجد؛ ــدار مس ــع پای ــاد مناب ــت ایج ــاف جه اصن

4. اســتفاده از امکانــات و ظرفیت هــای مشــاغل 

مختلــف جهــت تأمیــن منابــع تبلیغــی ماننــد 

کارگــر، بنــا، نقــاش و ســایر صاحبــان مشــاغل بــه 

ــغل؛ ــب ش تناس

ــل و  ــبه مح ــان و کس ی ــا بازار ــاط ب ــت ارتب 5. تقوی

دعــوت مســتقیم و غیرمســتقیم از آن هــا بــرای 

ــجد؛ ــر مس ــور خی ــرکت در ام ش

یافــت  در بــرای  خــاص  حســاب  افتتــاح   .6
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مســجد؛ بــه  مردمــی  کمک هــای 

7. اســتفاده از افــراد معتمــد، مؤثــر و ذی نفــوذ محــل 

ــه  ــردم ب ــان و م ــن، بانی ی ــویق خیر ــور تش ــه منظ ب

ــجد؛ ــای مس ــارکت در هزینه ه مش

ــی  ــی و عمران ــای فرهنگ ــن هزینه ه ــع تأمی ی 8. توز

ــل؛ ــوام مح ــا اق ــا و ی ــراد، گروه ه ــن اف ــجد بی مس

9. شناســایی کارخانه هــا و واحدهــای تولیــدی - 

ــرای  ــا ب ــوت از آن ه ــهر و دع ــراف ش ــی اط صنعت

ــجد؛ ــی مس ــی و عمران ــور فرهنگ ــارکت در ام مش

از  امتیــازات  برخــی  گرفتــن  اختیــار  در   .10

ــه  ــارک محوط ــه پ ــذ هزین ــد اخ ــهرداری ها مانن ش

اطــراف مســجد، نصــب کانکــس جلــوی مســجد، 

نصــب تابلــو تبلیغاتــی بــرای اجــاره دادن و...؛

بودجــه  ردیف هــای  بــه  نســبت  آشــنایی   .11

ــتفاده  ــا و اس ــتگاه ها و نهاده ــی ادارات، دس فرهنگ

ــاجد؛ ــرای مس ــا ب از آن ه

12. رایزنــی بــا مســئولین منطقــه بــرای تأمیــن 

بخشــی از هزینه هــای فرهنگــی تبلیغــی مســجد؛

واحد هــای  انــدازی  راه  بــا  درآمــد  کســب   .13

اقتصــادی؛ کوچــک 
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14. تشویق به نذورات و موقوفات کوچک:

● اختصــاص قســمتی از ســود کار عمــده فروشــان 

بــه مســجد و مراکــز دینــی؛

● اختصاص قسمتی از محصول زمین زراعی یا باغ؛

یــا چنــد گوســفند توســط  ● اختصــاص یــک 

مســجد؛ هزینه هــای  بــرای  دامــداران 

● اختصاص قسمتی از فیش حقوقی کارمندان؛

کاســبان  درآمــد  از   %5 تــا   %1 اختصــاص   ●

؛ ف صنــا وا

ــای  ــا علم ــن ب ی ــدار خیر ــت دی ــی جه ● هماهنگ

ــور. ــهر و کش ــزرگ ش ب

ز( کمیته نوجوانان و جوانان
▪ اعضا

از میـان نوجوانـان و جوانـان مسـتعد، عاقمند 
و بـا انگیـزه افـرادی متناسـب با عنـوان کمیته های 

دیگـر انتخـاب و در ایـن کمیتـه عضـو می گردد.
▪ وظایف

ــای  ــری برنامه ه ــرا و پی گی ــت اج ــاش در جه 1. ت

متناســب بــا جوانــان و نوجوانــان؛
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بــه منظــور اســتفاده حداکثــری  یــزی  برنامه ر  .2

از توانمنــدی و ظرفیــت جوانــان و نوجوانــان در 

مســجد؛ برنامه هــای 

ــه  ــوع ب ــه خدمــات متن ــه ســازی جهــت ارائ 3. زمین

ــان؛ ــان و نوجوان جوان

4. ارتقاء معنویت و اخاق بین جوانان و نوجوانان؛

یزی برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان؛ 5. برنامه ر

6. تعامــل و همــکاری بــا مراکــز خدماتــی و رفاهــی 

جهــت اســتفاده جوانــان و نوجوانــان؛

ــا  ــط ب ــای مرتب ــور آموزش ه ــه منظ ــزی ب ی 7. برنامه ر

جوانــان و نوجوانــان.

▪ راهکارهای اجرایی
و  جوانــان  بــا  مرتبــط  فّعالیت هــای  اجــرای   .1

دیگــر؛ کمیته هــای  در  نوجوانــان 

ــام  ــان در انج ــان و نوجوان ــارکت دادن جوان 2. مش

فّعالیت هــای مختلــف مســجد؛

3. راه اندازی هیئت مذهبی ویژه نوجوانان و جوانان؛

ــژه  ــی وی ــای آموزش ــرای کاس ه ــری اج ــی گی 4. پ

ــان؛ ــان و جوان نوجوان

5. مساعدت در اجرای برنامه های کمیته های دیگر؛
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6. فعــال ســازی جوانــان و نوجوانــان در فّعالیت های 

ــام المنفعه؛ ع

ــی،  ــی، فرهنگ ــف علم ــای مختل ــکیل گروه ه 7. تش

ــی، ورزشــی و...؛ رزمــی، مهارت

8. راه انــدازی انجمن هــای مختلــف هنــری ماننــد: 

شــعر، داســتان و ... از بیــن جوانــان و نوجوانــان.

تذکــر: راهــکاری متنــوع کمیتــه جــذب جوانــان و نوجوانــان 

می توانــد در ایــن کمیتــه قابــل اســتفاده باشــد.

ح( کمیته امور بانوان

را  مســاجد  جمعیــت  از  نیمــی  کــه  آنجــا  از 
خواهــران تشــکیل می دهنــد کمیتــه ای بــا نــام 
ــوط  ــور مرب ــه ام ــود ک ــکیل می ش ــوان تش ــور بان ام

بــه بانــوان را برنامه ریــزی و مدیریــت کننــد.
▪ اعضا

از میـان خواهران مسـتعد، عاقمنـد و با انگیزه 
یـک نفـر حسـب موضـوع کمیته هـای هفـت گانـه 
انتخـاب و در کمیتـه بانـوان عضـو می گـردد. ایـن 
کمیتـه صرفـًا بـه برنامه ریزی هـای خـاص بانـوان و 
اجـرای مصوبـات کمیته هـای مربوطـه می پـردازد.

تبصره:
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بانــوان  کمیتــه  پیشــنهادی  برنامه هــای  کلیــه   .1

جهــت اجــرا بایــد بــه تصویــب شــورا برســد.

ــر از  ــک نف ــرعی ی ــم ش ی ــت حر ــور رعای ــه منظ 2. ب

محــارم بانــوان بــه عنــوان رابــط بــه شــورای مســجد 

ــردد. ــی می گ معرف

▪ ویژگی های اعضا
1. متخلق به اخاق و آداب دینی؛

2. عاقه مند، با انگیزه و پیگیر؛

3. حتی االمکان متأهل؛

4. اجازه همسر یا پدر؛

5. سعه  صدر و صبر.

▪ شرح وظایف
1. پیشــنهاد  برنامه هــای ویــژه بانــوان بــه شــورا 

جهــت تصویــب و اجــراء؛

2. پی گیری مصوبات شورا در حوزه اختصاصی بانوان.

▪ راهکارهای اجرایی
ــت  ــای هف ــی کمیته ه ــای اجرای ــه راهکاره کلی
گانــه، بــرای کمیتــه بانــوان نیــز در حیطــه فعالیــت 

ــل اجــرا می باشــد.  ــان قاب آن


