
مرکز رسیدگی به امور مساجد
97مــــــرداد ماه 



هم اندیشی برای  
تنظیم کاربرگ  

ارزیابی

و داوری

ارائه توسط  
برگزیدگان

اصول و روش های  
برنامه ریزی

له کارگاه مسئ
شناسی و 
رصد    
محیطی

کارگاه 
و خالقیت 
عملیات 
فرهنگی 

مسجد

نمایه ای از دوره آموزشی مدیریت مسجد



ورشدجهتدراسالمییجامعهنهادهایترینمهمازمسجد

باسمأنوانسانعبارتیبهوبودهانساناخرویودنیویتعالی

.کندمیتجربهراموحدانهزیست،مسجد

مقدمه
3



عبادی 
ی نیایش

تربیتی
اجتماعیفرهنگیآموزشی

سیاسی کالبدی کارکرد های 
مسجد

امام جماعت برای استفاده ی درست از کارکرد های مسجد 
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.نیاز به دانش مدیریت و مهارت اداره مسجد دارد



در مسجدفعالیت  

با رویکرد مدیریتی بدون رویکرد مدیریتی
شناخت اولویت ها و بایسته هابی توجهی به اولویت ها و بایسته ها

هماهنگی و مهندسی نقش هاتزاحم نقش  در فعالین و کنشگران

برنامه ریزی برای بهره مندی از فرصت هاشتابزدگی و غافلگیری در مواجهه با فرصت ها

جذب و ارتباط گیری مؤثر با مخاطبانبی ثباتی و از دست دادن مخاطبان

هدف گذاری و تعیین پیام ها و محتواهافقدان هدف گذاری در پیام ها و محتواها



برنامه رهبری
کنترلریزی تابعاد مدیریسازماندهی
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ابعاد چهارگانه مدیریت 

حلقه اتصال ابعاد دیگر برنامه ریزی 



تعریف برنامه ریزی

7

ترسیم مسیر 
دست یابی به 

شدهاهداف تعیین

تخصیص 
امکانات

بینی پیش
فعالیت ها

تعیین اهداف



ریزی مسجدضرورت و اهمیت برنامه

نه  استفاده بهی
از منابع

تسریع در 
رسیدن به 

اهداف

مدیریت  
زمان
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.کردادارهخوببایستیراهاحسینیهومساجد

نظمی،روحانیمسئوالنوعلماسویازباید

.آیدوجودبهمراکزاینبرای

1368/05/11
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فواید برنامه ریزی

نظم
هماهنگی و 

تداخلعدم 

دست  یابی به 
هدف با سرعت 

و اطمینان 

ه بهیناستفاده
از منابع 
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های برنامه ریزی و مدیریت مسجدبایسته

توجه به ذکر و نماز به عنوان رکن اصلی 

جذب جوانان

استفاده از تمام کارکردهای مسجد 

ها شناسایی و سازماندهی منابع و ظرفیت

استفاده از تجربیات موفق سایر مساجد 

توجه به شرایط و اقتضائات زمان 

11

وَأَنََّ الْمَسَاجِدَ لِلََّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللََّهِ أَحَدًا

و مساجد ویژه ی خداست، پس هیچ .کس را با خدا مخوانید
سوره مبارکه جن18آیه 



های برنامه ریزی و مدیریت مسجدبایسته

توجه به ذکر و نماز به عنوان رکن اصلی 

جذب جوانان

استفاده از تمام کارکردهای مسجد 

ها شناسایی و سازماندهی منابع و ظرفیت

استفاده از تجربیات موفق سایر مساجد 

توجه به شرایط و اقتضائات زمان 
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پینگ پنگمیزگذاشتنمی کنند،تصوربعضیآنچهبرخالفجوانبرایجاذبه »
وسایلمسجد،بهکنیمجذبراجوان هااینکهبرایمی کنندخیالبعضی.نیست

جواندل.استجواندلتصرفجوان هاجذبراه...بکنیم؛فراهمسرگرمی
بزرگرازهایآنازیکیمعنویتبهجوانگرایش.استاوضاعیاست،قیامتییک

...است؛نزدیکالهیفطرتبهجواندلاست،حقیقت پذیرجواندل...استالهی
اُنسزودمی کند،پیدااُنسعرفانیوسلوکیومعنویمطالبونصایحباجواندل
شما.استاینهاجوان هاجاذبه یمی شود؛دل بستهودل باختهزودمی کند،پیدا

وتخیلیعرفان هاینهواقعی،عرفانبامعنویت،بارااقدامرا،حرفرا،سخن
مجذوبچطورجواندیدخواهیدبکنید،آمیختهمقدارییکصوری،وتوهمی

«.استاینهامسجددرجوانجاذبه ی.می آیدومی شود
1395مرداددرتهراناستانمساجدجماعاتائمه یبادیداردربیانات



های برنامه ریزی و مدیریت مسجدبایسته

توجه به ذکر و نماز به عنوان رکن اصلی 

جذب جوانان

استفاده از تمام کارکردهای مسجد 

ها شناسایی و سازماندهی منابع و ظرفیت

استفاده از تجربیات موفق سایر مساجد 

توجه به شرایط و اقتضائات زمان 

13

مساجداین.بشودادارهاموربایدآنازکهاستمحلیمسجد
مراکزاین.کرددرستماملتبرایراپیروزیاینکهبود

این طور.باشندداشتهتوجهآنبهبایدملتکهاستحساسی
مسجددیگرشدیم،پیروزمادیگرحاالکنیمخیالکهنباشد

.استمسجداداره یبرایماپیروزیکنیم؟چهمی خواهیم
(15، ص 13صحیفه امام جلد )



های برنامه ریزی و مدیریت مسجدبایسته

توجه به ذکر و نماز به عنوان رکن اصلی 

جذب جوانان

استفاده از تمام کارکردهای مسجد 

ها شناسایی و سازماندهی منابع و ظرفیت

استفاده از تجربیات موفق سایر مساجد 

توجه به شرایط و اقتضائات زمان 
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هایچالش ها و واقعیت 
برنامه ریزی مسجد
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چالشهای تصمیم گیری گروهی  

غیر رمسی بودن سازمان مسجد ؛ پایگاه مهه کارهای نیک و گردمهایی مردمی•

حضور داوطلبانه کارگزاران مسجد•
تفاوت نگرش و بینش اعضای تصمیم گیر•
اعضاء در درک مسئله ها و معضالتتفاوت شناخت •

تفاوت سن اعضای تصمیم گیر باتوجه به حمیط مسجد•
زمان بر بودن تصمیم گیری گروهی•
لزوم رسیدن به یک وفاق نسبی در تصمیمات•

لزوم اقناعی بودن تصمیمات اختاذ شده•

16



نسبی بودن برنامه ریزی و اهداف

نیایشی-ضرورت توجه و تقویت کارکرد اصلی مسجد ؛ کارکرد عبادی •

تأثیر متغیرهای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی در اجرای برنامه های فرهنگی•

عدم وجود تضمین الزم در حضور مستمر کارگزاران مسجد•

منابع مالی ؛ عدم استمرار منابع مالی  اختصاص ضعف در •

فعالیت و حضور داوطلبانه کارگزاران مسجد•
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تشکیل کمیته
برنامه ریزی

تعیین اهداف
و مأموریت ها

تحلیل وضعیت
مسجد و محیط 

پیرامونی
مسأله شناسی 
و اولویت گذاری

برنامه ریزی ؛ 
اتخاذ راهبردها و 
تعیین پروژه های

راهبردی
(میان مدت و بلند مدت)

تدوین برنامه
ساالنه

123456

مسیر تدوین برنامه



کاربرگ برنامه ای مسجد
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تعریف کاربرگ برنامه ای مسجد

ارائه تصویری روشن و جامع از برنامه ها و فعالیت های مسجد
معرفی شناسنامه مسجد
 مسجدارائه منایه ای از برنامه ریزی ساالنه
 مهندسی مسجد–ارائه وضعیت فنی

20

کاربرگ ؛ ابزاری برای مدیریت و راهبری برنامه ها

کاربرگ برنامه ای



ضرورت تدوین کاربرگ برنامه ای

برقراری ارتباط خماطبان مسجد با برنامه ها و فعالیت های مسجد•
تقویت نگاه جامع به برنامه ها و فعالیت ها از منظر کارگزاران مسجد•
ایجاد مترکز بین کارگزاران مسجد ؛ تالش کارگزاران مسجد برای حتقق کاربرگ •

مشرتک و مورد توافق
جلب مشارکت مردمی و عمومی باتوجه به نیازهای مسجد•
شفافیت در جذب و هزینه منابع مالی•
نظم در برگزاری برنامه ها و فعالیتهای مسجد•
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اجزاء کاربرگ
: کاربرگ برنامه ای شامل •

شناسنامه مسجد
 شناختمسجد
بسیج مسجد
شورای فرهنگی مسجد
حمله شناخت
ساعات حضور امام مجاعت در مسجد
برگزاری منازها
 مسجد برقرار
خماطبان مسجد
سامانه های ارتباطی مسجد

برنامه ریزی مسجد
حتلیل وضعیت مسجد و حمیط پیرامونی
نقشه راهربدی مسجد
 97برنامه های دارای اولویت سال
برنامه های جاری مسجد
نیازهای مسجد و جلب مشارکت خیرین

 مهندسی مسجد–وضعیت فنی
ساختمان مسجد
آرایه های حمیطی

22



مسجد شناخت

23

:نام امام جماعت

:نام اعضای هیئت امنا

--
--
--

:نام خادم

تشکل های خودجوشکانون فرهنگیبسیج :تشکل های فعال در مسجد



مسجد شناخت

24

غالمیحجت االسالم و المسلمین :نام امام جماعت

:نام اعضای هیئت امنا

عباس کبریایی-محمد جعفری-
نقویحمید -وحید ابراهیمی-
مجتبی نوری-

محمدعلی گرجی:نام خادم

:تشکل های فعال در مسجد

کانون فرهنگیبسیج 
برادران-پایگاه مقاومت بسیج حضرت مسلم بن عقیل 

خواهران–پایگاه مقاومت بسیج شهیده مهین حبیبی 
(  علیه السالم)هیئت متوسلین به قمربنی هاشم 



بسیج مسجد

:ناحیه  مقاومت 

-:  حوزه مقاومت بسیج 

:پایگاه مقاومت بسیج 
-

:فرمانده پایگاه 

:پایگاه مقاومت بسیج 
-

: مسئول واحد خواهران 

:  زمان و مکان جهت مراجعه 
:برادران 
:  خواهران 



بسیج مسجد

شهید بهشتی–بسیج شهری :ناحیه  مقاومت 

مالک اشتر115-:  حوزه مقاومت بسیج شهری  

:پایگاه مقاومت بسیج  
(علیه السالم)حضرت مسلم بن عقیل -

برادر احسان قنبری: فرمانده پایگاه 

:پایگاه مقاومت بسیج 
شهیده مهین حبیبی  -

سرکار خانم نبوی:  مسئول واحد خواهران 

:  زمان و مکان جهت مراجعه 

همه روزه یک ساعت قبل از نماز مغرب: برادران 
پایگاه بسیج مسجد ، جنب درب ورودی حیاط

روزهای فرد دوساعت قبل از نماز مغرب: خواهران 
طبقه باالی مسجد 



شورای فرهنگی مسجد

-:مسئول شورای فرهنگی 

-:دبیر شورای فرهنگی 

:اعضای شورای فرهنگی 

-
-
-
-
-



شورای فرهنگی مسجد

حجت االسالم و المسلمین غالمی:امام جماعت مسجد -:مسئول شورای فرهنگی 

برادر احسان قنبری: فرمانده پایگاه بسیج -:دبیر شورای فرهنگی 

:اعضای شورای فرهنگی 

علی حبیبی-
محمدرضا ابراهیمی-
محسن کریمی -
محمود قاسمی-
صادق نظری-
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محله شناخت

نام محله

محله  بافت

پیرامون مسجدفرهنگی ، اجتماعی مهم مراکز
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محله شناخت
سرآسیابنام محله

تجاری-مسکونی محله  بافت

(علیهم السالم)چهارده معصوم حسینیه-پیرامون مسجدفرهنگی ، اجتماعی مهم مراکز
(علیه السالم)دارالقرآن امام حسن مجتبی -
14شهرداری منطقه –فرهنگسرای طلوع-
دوره اول–دبیرستان دخترانه شهید هاشمی نژاد -
مدودوره –( عج)دبیرستان دخترانه حضرت ولیعصر -
سینما شکوفه -
باشگاه ورزشی ابوذر-
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ساعات حضور امام جماعت در مسجد

نیمه دوم سالنیمه اول سال

صبح ها

عصرها
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نیمه دوم سالنیمه اول سال

13.30الی 14.3011.30الی 12صبح ها

19الی 2117الی 19عصرها

ساعات حضور امام جماعت در مسجد



33

:برگزاری نمازها 

نماز مغرب و عشانماز ظهر و عصرنماز صبحوعده های نماز جماعت

نمی شودمی شودنمی شودمی شودنمی شودمی شوداقامه نماز در وضع موجود

نمی شودمی شودنمی شودمی شودنمی شودمی شوداقامه نماز در برنامه آینده
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نماز مغرب و عشانماز ظهر و عصرنماز صبحوعده های نماز جماعت

نمی شودمی شودنمی شودمی شودنمی شودمی شوداقامه نماز در وضع موجود

نمی شودمی شودنمی شودمی شودنمی شودمی شوداقامه نماز در برنامه آینده

:برگزاری نمازها 
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شبانگاهی
(بعد از اذان مغرب تا نیمه شب)

عصرگاهی
(قبل از اذان مغرب تا بعد از نماز)

ظهرگاهی
(قبل از اذان ظهر تا عصر)

صبحگاهی
(قبل از نماز صبح تا طلوع آفتاب)

وضعیت

باز           بسته باز           بسته باز           بسته باز             بسته وضع موجود

بستهباز  بستهباز  بستهباز  بستهباز  برنامه آینده

(بازبودن درب مسجد)مسجد برقرار 
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شبانگاهی
(بعد از اذان مغرب تا نیمه شب)

عصرگاهی
(قبل از اذان مغرب تا بعد از نماز)

ظهرگاهی
(قبل از اذان ظهر تا عصر)

صبحگاهی
(قبل از نماز صبح تا طلوع آفتاب)

وضعیت

باز           بسته باز           بسته باز           بسته باز             بسته وضع موجود

بستهباز  بستهباز  بستهباز  بستهباز  برنامه آینده

(بازبودن درب مسجد)مسجد برقرار 
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نفر................... به ازای هر مسجد  :سرانه مسجد در محله

میانگین جمعیت نمازگزار

مغرب و عشاء ظهر و عصر صبح

96سال 

97سال 

مخاطبان مسجد
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نفر یک مسجد2000به ازای  :سرانه مسجد در محله

میانگین جمعیت نمازگزار

مغرب و عشاء ظهر و عصر صبح

190 70 10 96سال 

300 120 20 97سال 

مخاطبان مسجد
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:پایگاه مجازی

:شبکه های اجتماعی

:تلفن دفتر امام جماعت

:آدرس
:کدپستی 

سامانه های ارتباطی مسجد
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www.emam-hasan.masjed.ir:                                                 پایگاه مجازی

@masjediha: پیام رسان بله @masjediha: رسان سروش پیام :شبکه های اجتماعی

@masjediha: پیام رسان ایتاء 

021-33167693: تلفن دفتر امام جماعت
30000674: سامانه پیامکی 

ابتدای خیابان لرستان–( علیه السالم)میدان امام حسن مجتبی –بلوار پاسدار گمنام –خیابان پیروزی : آدرس
1779654123: کدپستی 

emam.hasan@chmail.ir: آدرس ایمیل 

سامانه های ارتباطی مسجد

http://www.mojtaba.masjed.ir/
mailto:emam.mojtaba@chmail.ir


اجزاء کاربرگ
:  کاربرگ برنامه ای شامل •

شناسنامه مسجد
 شناختمسجد
بسیج مسجد
شورای فرهنگی مسجد
حمله شناخت
ساعات حضور امام مجاعت در مسجد
برگزاری منازها
 مسجد برقرار
خماطبان مسجد
سامانه های ارتباطی مسجد

برنامه ریزی مسجد
حتلیل وضعیت مسجد و حمیط پیرامونی
نقشه راهربدی مسجد
 97برنامه های دارای اولویت سال
برنامه های جاری مسجد
نیازهای مسجد و جلب مشارکت خیرین

 مهندسی مسجد–وضعیت فنی
ساختمان مسجد
 حمیطیآرایه های

41
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وضعیت محیط پیرامون مسجد وضعیت مسجد

-
-
-
-
-

فرصت های  
محیط پیرامون

-
-
-
-
-

نقاط قوت 
مسجد

-
-
-
-
-

آسیب های  
محیط پیرامون

-
-
-
-
-

نقاط ضعف  
مسجد

نتحلیل وضعیت مسجد و محیط پیرامون آ



هکایگونهبههستندمسجدداخلیمثبتهایویژگی،قوتنقاط
برایمسجدامکاناتوظرفیتهاازصحیحاستفادهموجبآنبهتوجه

.شودمیفعالیتهاوهابرنامهتقویت

رفبرطجهتاگروهستندمسجدداخلیمنفیهایجنبه،ضعفنقاط
یتفعالوهابرنامهموفقیتعدمموجبنگیردصورتاقدامیآنهانمودن

.شودمیمسجدهای
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.نقاط قوت و ضعف ناظر به محیط درونی مسجد می باشد



درستادهاستفباکههستندمسجدپیرامونیمحیطدرشرایطی،فرصتها
.دادکاهشراضعفنقاطوتقویتراقوتنقاط،میتوانآنهااز

ظهمالحباکههستندمسجدپیرامونیمحیطدرهاییچالش،تهدیدها
.دادکاهشمیتوانراهایشآسیب،آندرست
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.فرصت و تهدید ناظر به محیط پیرامونی مسجد می باشد
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وضعیت محیط پیرامون مسجد وضعیت مسجد

وجود حسینیه در جوار مسجد-
وجود پارکینگ مناسب وسایل نقلیه-
جنب مسجدوجود دو مدرسه در -
وجود فضای سبز و پارک های متعدد -

فرصت های  
محیط پیرامون

حضور معلمین مدارس در نماز جماعت-
وسعت و تنوع فضاهای در اختیار مسجد-
حضور تعداد قابل توجه نوجوانان و  -

جوانان در نمازهای جماعت

نقاط قوت 
مسجد

تعداد قابل توجه متکدی در محله-
ا  باال بودن نرخ بیکاری در مقایسه ب-

میانگین شهر تهران
پایین بودن سطح اقتصادی مردم-

آسیب های  
محیط پیرامون

ان  بانوکمبود فضای مناسب جهت حضور -
در برنامه های مسجد

کمبود تعداد سرویس بهداشتی در -
بخش برادران

دسترسی نامناسب بانوان به سرویس-
بهداشتی

نقاط ضعف  
مسجد

نتحلیل وضعیت مسجد و محیط پیرامون آ
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(برنامه میان مدت و بلند مدت)نقشه راهبردی مسجد 

اهدافپروژه های راهبردیراهبردهامسأله های راهبردیکارکردها

--نیایشی–عبادی 

-
-
-

تربیتی

-

-

-

فرهنگی

اجتماعی
(عمرانی)کالبدی



استخراج  
مساله

اولویت  
گذاری  
مساله ها

تعیین پروژه  اختاذ راهربد
اهدافهای راهربدی

در کارگاه مساله شناسی و رصد حمیطی  
.مسجد مقصود این خبش تبیین  خواهد شد

مسیر تدوین نقشه راهبردی مسجد



،موجودوضعونظرموردحالتبینتفاوت
به.است«مسئله»یکوجودمعنایبه

ومطلوبوضعیتبیناگر،دیگرعبارت
،(سازمانی)نهادیهردرموجودوضعیت

نشانگر،گردداحساسمعنادارایفاصله
.استمسئلهنوعی

کههستندتحلیلیهاییگزاره،هامسأله
توضعیتحلیل،هاافقبراشرافبراساس
و(مسجدمحیطیودرونیشرایط)موجود
.آیدمیبه دستمطلوبوضعیتتحلیل

48

مسئلهاستخراج 



مسجدگانهپنجکارکردهایازیکهرذیلراهربدیهایمسأله
باالتریاولویتوامهیتازمسائلبقیهبهنسبتوشدهشناسایی
،مسائلاینازیکیحلصورتدرکهایگونهبه،استبرخوردار
برخیحلعبارتیبهیاوشدخواهندمرتفعمسائلازایجمموعه

چشمموفقیت هایونتایجکههستنداولویتدرآن قدر،هامسأله
.داشتبرخواهددرهامسئلهدیگربامقایسهدررابسزاییوگیر

49

مقصود از مسئله راهبردی 
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وضعیت  
موجود

راهربد
وضعیت مطلوب

راهبـــرد

وفرصت هابارامسجدقوتوضعفنقاطکهاستتلفیقیومهه جانبهواحد،برنامه ا یراهربد،
اهدافبهدست یابیازآنصحیحاجرایبامسجدومی سازدمرتبطپیرامونشحمیطهتدیدهای

.کندمیحاصلاطمینان



ها، باید یک یا چنـد  جهت حتقق راهربدها و عملیاتی کردن آن•
.راهربدی ذیل هریک از راهربدها تعریف شود( برنامه)پروژه ی

شـوند  ریزی مـی ای تعریف و برنامهها معموالً به گونهاین پروژه•
که به حمیط عملیات نزدیک تر باشند و بتوان اقـدامات حتقـق   

.آن را به یک یا چندسال تقسیم کرد

51

پروژه های راهبردی



:شودتوجهموارداینبهبایدآنتدویندروهستندزیرویژگی هایدارایبلندمدتاهداف•

چالش  برانگیز•
قابل سنجش•
باثبات•
معقول•
روشن•
جسورانه•
 دسرتس پذیر•

اهداف بلند مدت 



ایراهبردهبایستمیکههستندراهبردی اینتایجمشخص کننده یبلندمدتاهداف-
.یابددستهاآنبهشدهاتخاذ

کیبرنامه ریزانکهاستانتظاراتیوآرزوهامنعکس کننده یاهداف،دیگربه عبارت-
.یابنددستآنبهخواهندمیمسجد

.شودمیتعیینهدفچندیایکراهبردیپروژههرذیل-

اهداف بلند مدت 
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(برنامه میان مدت و بلند مدت)نقشه راهبردی مسجد 

اهدافپروژه های راهبردیراهبردهامسأله های راهبردیکارکردها

ی 
عباد

-
ی

ش
نیای

ضرورت و اهمیت برگزاری نماز  
جماعت صبح در مسجد

فعالسازی مسجد در تمام اوقات
نماز به ویژه نماز صبح

استقرار امام جماعت در نماز  
صبح

مازاستمرار ارتباط مأمومین با امام در تمام اوقات ن-

برگزاری برنامه نیایشی و 
معنوی در روزهای خاص بعد از 

نماز صبح

رنامه افزایش حضور مخاطبین مسجد در پیوند با ب-
های معنوی

زنماقرائتصحتبهتوجهضرورت
بهتوجهضرورت/نمازمفاهیمو

نمازسیرتوصورت

توانمند سازی نمازگزاران 
مسجدی در صحت قرائت و 
ر  آگاهی بخشی نسبت به حضو

قلب در نماز

برنامه ریزی جهت آموزش 
قرائت نماز

ت نمازتقویت انگیزه نمازگزاران جهت تصحیح قرائ-
رفع اشکاالت قرائت نماز در بین نمازگزاران -
ارتقای سطح قرائت نماز در بین نمازگزاران -

برنامه ریزی جهت تبیین و 
آموزش مفاهیم نماز

افزایش درک معنای نماز و بندگی خداوند-
ارتقای کیفیت نماز -
تقویت توجه و  نگرش طاعت و بندگی در -

نمازگزاران 
درک ارزش و اهمیت واقعی نماز در بین -

نمازگزاران
تقویت اهتمام نمازگزاران به نمازجماعت و اول -

وقت
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( ...برنامه میان مدت و بلند مدت)نقشه راهبردی مسجد 

اهدافپروژه های راهبردیراهبردهامسأله های راهبردیکارکردها

ی
فرهنگ

ضرررت برقرتررررت ب قق
 بتبررررسجق ورررر  ق ق

   بسقپیت  ونقآن

رتنس ررریقب رررم ق  ر  ررر ق بق
رترررت ب ق بتبررسجق ررن تقررری قق

 و  ق ق   بسقپیت  ونی

حضوبق ن تق  سمقج سعت
 بق   بس

بین مسجد و مدرسهدوسویهایجاد ارتباط •
دتشویق دانش آموزان نسبت به حضور در مسج•
درسهتربیتی م–کمک به رفع مشکالت فرهنگی •
و  برقراری ارتباط صمیمی بین امام جماعت مسجد•

دانش آموزان
توجرریق  رره قررریق  نرر ق
آ وز نقرعسلق و   ق بق

زقجذبق خسطبی ق و  ق 
   بس

هویت بخشی به دانش آموزان مسجدی•
حفظ ارتباط مستمر آنان با مسجد•
تربیت جوانان مؤمن و انقالبی برای آینده•

توجیق قتکرت  ق عم رسنقق
ن ررسزام بق بق ورر  ق قق

وبقرتنس یقب م قرت  قحض
 ن تقآنسن

ور تقویت حضور دانش آموزان مدارس به وسیله حض•
معلمان

ایجاد حلقه ارتباطی مؤثر بین مدرسه و مسجد•
علمان در تربیتی م–استفاده از ظرفیت های فرهنگی •

برنامه های مسجد
توجه و احترام به مقام معلم و اهمیت دادن به ارزش•

تعلیم و تربیت
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97برنامه های دارای اولویت سال 

زمان اجراءمتولی اجراءاقداماتراهبردیپروژه
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97برنامه های دارای اولویت سال 

زمان اجراءمتولی اجراءاقداماتراهبردیپروژه

حضوبق ن تق  سمقج سعتق
 بق   بس

حضور و سخنرانی اماام جماعات در   
ی حداقل دو برنامه مناسابت -مدرسه 

و ویژه در سال

اشم  هیئت متوسلین به قمربنی ه

(علیه السالم)

اعیاد شعبانیه 

ایام محرم
اقامه نماز جماعت ظهر و عصر  
توسط امام جماعت مسجد  در 

مدرسه

هرماه یک نوبت

(نوبت در سال6حداقل )
کانون فرهنگی مسجد

توجیق  ه قریق  ن ق
آ وز نقرعسلق و   ق بق
جذبق خسطبی ق و  ق زق

   بس

جماعتاماماختصاصیجلسهبرگزاری
الفعآموزاندانشبافصلیصورتبه

پیراموننظرتبادلارائهومسجدی
مدرسهتربیتی–فرهنگیمسائل

زمانیحداقل در سه بازهکانون فرهنگی مسجد

(تیر–بهمن –شهریور )

عال  مسئولیت سپاری به دانش آموزان ف
مسجدی در برگزاری برنامه های مسجد

اشم  هیئت متوسلین به قمربنی ه

(علیه السالم)
شبهای ماه مبارک رمضان

ایام محرم و صفر

برگزاری کالسهای رفع اشکال درسی
مسجدبسیجبرای دانش آموزان فعال مسجدی

آذر ماه 
اردیبهشت ماه
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برنامه های جاری مسجد

برنامه 
مناسبتی

برنامه 
قرآنی

دعا و 
توسل

خدمات 
فرهنگی



کرسی تالوت به صورت ماهانه•
هرشب یک صفحه از –طرح تالوت نور •

قرآن با ترمجه  
شبهای دوشنبه  –جلسه تفسیر قرآن •
جلسه قرآن روخوانی و روان خوانی  •

استاد نیرومند–شبهای چهارشنبه 
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برنامه های جاری مسجد

برنامه 
مناسبتی

برنامه 
قرآنی

دعا و 
توسل

خدمات 
فرهنگی



اعتکاف رجبیه
اعیاد شعبانیه

برنامه های ویژه لیالی قدر
برنامه ویژه عید غدیر

ایام حمرم و دهه آخر صفر
بزرگداشت ایام هفته دفاع مقدس

جلسات بصیرتی در ایام دهه  فجر
بزرگداشت هفته معلم  

کرسی تالوت به صورت ماهانه•
هرشب یک صفحه از –طرح تالوت نور •

قرآن با ترمجه  
شبهای دوشنبه  –جلسه تفسیر قرآن •
جلسه قرآن روخوانی و روان خوانی  •

استاد نیرومند–شبهای چهارشنبه 
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برنامه های جاری مسجد

برنامه 
مناسبتی

برنامه 
قرآنی

دعا و 
توسل

خدمات 
فرهنگی



روزهای  –کتاخبانه مسجد ؛ روزهای زوج برادران •
تا اذان مغرب14فرد خواهران ، ساعت 

مجکران ؛ اولین پنج شنبه هر  –اردوی زیارتی قم •
ماه قمری  

مهارتی ویژه  –برگزاری کالس های آموزشی •
بانوان

برنامه های ویژه تابستان پرنشاط ویژه نوجوانان•

اعتکاف رجبیه
اعیاد شعبانیه

برنامه های ویژه لیالی قدر
برنامه ویژه عید غدیر

صفرایام حمرم و دهه آخر 
بزرگداشت ایام هفته دفاع مقدس

فجردهه  بصیرتی در ایام جلسات 
بزرگداشت هفته معلم  

کرسی تالوت به صورت ماهانه•
هرشب یک صفحه از –طرح تالوت نور •

قرآن با ترمجه  
شبهای دوشنبه  –جلسه تفسیر قرآن •
جلسه قرآن روخوانی و روان خوانی  •

استاد نیرومند–شبهای چهارشنبه 
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برنامه های جاری مسجد

برنامه 
مناسبتی

برنامه 
قرآنی

دعا و 
توسل

خدمات 
فرهنگی



روزهای  –کتاخبانه مسجد ؛ روزهای زوج برادران •
تا اذان مغرب14فرد خواهران ، ساعت 

مجکران ؛ اولین پنج شنبه هر  –اردوی زیارتی قم •
ماه قمری  

مهارتی ویژه  –برگزاری کالس های آموزشی •
بانوان

برنامه های ویژه تابستان پرنشاط ویژه نوجوانان•

اعتکاف رجبیه
اعیاد شعبانیه

برنامه های ویژه لیالی قدر
برنامه ویژه عید غدیر

ایام حمرم و دهه آخر صفر
بزرگداشت ایام هفته دفاع مقدس

جلسات بصیرتی در ایام دهه  فجر
بزرگداشت هفته معلم  

شبهای سه شنبه–دعای توسل •
شبهای پنج شنبه–دعای کمیل •
صبحهای مجعه–دعای ندبه •

کرسی تالوت به صورت ماهانه•
هرشب یک صفحه از –طرح تالوت نور •

قرآن با ترمجه  
شبهای دوشنبه  –جلسه تفسیر قرآن •
جلسه قرآن روخوانی و روان خوانی  •

استاد نیرومند–شبهای چهارشنبه 
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برنامه های جاری مسجد

برنامه 
مناسبتی

برنامه 
قرآنی

دعا و 
توسل

خدمات 
فرهنگی
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نونمبلغ تامین شده تا کخدمات مورد نیازمبلغ مورد نیازموضوع
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- :شماره حساب مسجد

نیازهای مسجد برای همراهی و مشارکت خیرین
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نونمبلغ تامین شده تا کخدمات مورد نیاز(ریال)نیاز مبلغ مورد موضوع

جتهیز سیستم صوتی 
20.000.000مسجد 

یک نفر ماهر به عنوان  -
7.500.000تکنسین رشته الکرتونیک

تعمیر سرویس 
120.000.000هبداشتی

یک نفر ماهر  –امور تأسیسات -
در زمینه لوله کشی  

کاشیزمینه یک نفر ماهر در-
کار ی

25.000.000

سیستم تعمیر و جتهیز 
سرمایش

یک نفر ماهر  –امور تأسیسات -25.000.000
5.000.000در زمینه تعمیر کولرهای آبی 

محایت از برنامه های 
100.000.000فرهنگی تابستان 

راننده اتوبوس –محل و نقل -
20.000.000جهت اردوی دانش آموزان

-
-
-

شعبه پیروزی-نزد بانک تجارت 9390163238:                                          شماره حساب مسجد
5859831032753692:      شماره کارت جهت واریز کارت به کارت 

نیازهای مسجد برای همراهی و مشارکت خیرین



اجزاء کاربرگ
:  کاربرگ برنامه ای شامل •

شناسنامه مسجد
 شناختمسجد
بسیج مسجد
شورای فرهنگی مسجد
حمله شناخت
ساعات حضور امام مجاعت در مسجد
برگزاری منازها
 مسجد برقرار
خماطبان مسجد
سامانه های ارتباطی مسجد

برنامه ریزی مسجد
حتلیل وضعیت مسجد و حمیط پیرامونی
نقشه راهربدی مسجد
 97برنامه های دارای اولویت سال
برنامه های جاری مسجد
نیازهای مسجد و جلب مشارکت خیرین

 مهندسی مسجد–وضعیت فنی
ساختمان مسجد
آرایه های حمیطی

65



وضعیت ساختمان مسجد
66

:وضعیت سند مالکیت مسجد

:سال احداث بنا 

:سال بهره برداری بنا

:مسجدایمن سازی بنای 
صورت گرفته

در دست اقدام 

:  ..........................................................97برنامه سال 

مناسب سازی فضای حضور بانوان
صورت گرفته

در دست اقدام 

:  ..........................................................97برنامه سال 



وضعیت ساختمان مسجد
67

:وضعیت سند مالکیت مسجد

با همکاری خیرین محله و شهرداری منطقه –1372سال :سال احداث بنا 

1374سال:سال بهره برداری بنا

:مسجدایمن سازی بنای 
گرفته صورت 

اقدامدر دست 
:  ..........................................................97برنامه سال 

مناسب سازی فضای حضور بانوان

گرفتهصورت 
اقدام  در دست 

توسعه فضای طبقه فوقانی مسجد ، تعمیر و  : 97برنامه سال 
نقاشی دیوار و سقف قسمت بانوان
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آرایه های محیطی مسجد

گرمایش-سرمایش  صـــوت نـــور مسجدنمای  وضعیت

:سیستم سرمایش 
مطلوب

نیاز به تعمیر و تجهیز  

:محیط درون مسجد 
مطلوب

نیاز به تعمیر و تجهیز

:محیط درون مسجد 
مطلوب

نیاز به تعمیر و تجهیز مطلوب
نیاز به مرمت 

وضع موجود
:سیستم گرمایش 

مطلوب
نیاز به تعمیر و تجهیز  

:  بیرون محیط مسجد 
مطلوب

نیاز به تعمیر و تجهیز

:بیرون محیط مسجد 
مطلوب

نیاز به تعمیر و تجهیز
:اقدامات 

...................
: اقدامات 

...................
: اقدامات 

...................
: اقدامات 

...................
برنامه آینده
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آرایه های محیطی مسجد

گرمایش-سرمایش  صـــوت نـــور مسجدنمای  وضعیت

:سیستم سرمایش 
مطلوب

نیاز به تعمیر و تجهیز  

:محیط درون مسجد 
مطلوب

نیاز به تعمیر و تجهیز

:محیط درون مسجد 
مطلوب

نیاز به تعمیر و تجهیز مطلوب
نیاز به مرمت 

وضع موجود
:سیستم گرمایش 

مطلوب
نیاز به تعمیر و تجهیز  

:  بیرون محیط مسجد 
مطلوب

نیاز به تعمیر و تجهیز

:بیرون محیط مسجد 
مطلوب

نیاز به تعمیر و تجهیز

:اقدامات 
تعمیر موتور کولرها

سرویس کولرها و تجهیز آن

: اقدامات 
رخرید یک دستگاه آمپلی فای

تم  تعویض سیم کشی سیس
صوتی به بخش بانوان

: اقدامات 
مناسبنور پردازی 

تعویض سیم کشی  

: اقدامات 
...................

برنامه آینده


