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 بسمه تعالی

 ۱۴لَّهِ عاقِبَةُ األُمورِوَلِۗ الَّذينَ إِن مَكَّنّاهُم فِي األَرضِ أَقامُوا الصَّالةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنكَرِ 

كنند،  دهند، و امر به معروف و نهي از منكر مي دارند، و زكات مي همان كساني كه هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیديم، نماز را برپا مي

 ۱۴ آيه الحج سوره مباركه       .ها از آن خداستاقامه نمازو پايان همه 

 

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نماز حوزهنمونه  های و واحد خادمان،طرح نکوداشت فعاالن  شیوه نامه

سنجش و ارزيابي . باشد يمو استفاده از ظرفیت آنها برای نیل به اهداف  كاركناناز وظايف مهم مديران شناسايي ارزشها و توانمندی های 

هر كسي مورد توجه  اقامه نمازت مستمر فعالیت ها و تشخیص درست ارزشها و توانمندی ها در افراد اين امید را پديد مي آورد كه جزئیا

 .، خالقیت و رفتار صحیح آنان ارج نهاده شودابتكارقرار گیرد و به قبول مسئولیت، 

و  ايشانبه منظور شناسايي و تقدير از  ۴931در سال  حوزه نمازو واحد های نمونه  فعاالن و خادمان نمازانتخاب  شیوه نامهدر اين راستا 

 .نهادينه كردن عوامل انگیزشي برای ارتقاء و بهبود عملكرد و افزايش بهره وری در سطوح مختلف، به شرح زير ابالغ مي شود

مشخصاً از كلمه افراد و به جای عبارت  "فعاالن و خادمان نماز"در مجموعه حاضر به لحاظ رعايت اختصار به جای عبارت 

و آموزش پزشكي ازكلمه  مه نماز وزارت بهداشت، درمانو به جای دبیرخانه ستاد اقاگاه ه دانشدانشكده علوم پزشكي از كلم/دانشگاه

 .شود ستاد وزارتي استفاده ميدبیرخانه 

 هدف . 1ماده

 سازی فرهنگ اقامه نماز و نیايش تبیین و نهادينه .۴-۴

 در بین دانشگاهیاناقامه نماز اعتالی فرهنگ   .۴-2

 اجتماعي  -سازی برای انس با نماز جماعت و مسجد و احیای كاركردهای فرهنگي زمینه .۴-9

 متعهد گزاران نمازارج نهادن به خدمات ارزنده  .۴-۱

  به ارايه خدمات بهتر  فعاالن و خادمان نمازتشويق و ترغیب   .۴-1

 نمازو خادمان فعاالن افزايش رضايت   .۴-6

  اقامه نمازتقويت فعالیت های  .۴-7

 مندی خدمات گیرندگان واحد های بهداشتي درمانيافزايش رضايت  .۴-8

  سالميادانشگاه نمونه به عنوان الگوهای موفق  نمازگزارانمعرفي  .۴-3

 شمول انتخاب . 2ماده 

حوزه ستادی و دانشگاههای علوم پزشكي سراسر كشور و واحد های و امام جماعت  دانشجويان ،مديران، كاركنان، اساتید

 حوزه نمازنمونه 

 سطوح انتخاب . 3ماده 

و امام جماعت ستاد وزارت  دانشجويان ،مديران، كاركنان، اساتید از بین  شیوه نامهدر اين  فعاالن و خادمان نماز. 9-۴

 .انتخاب مي شوندبه شرح ذيل  دانشكده های علوم پزشكي و واحد های تابعه آنها/ و دانشگاه بهداشت

مديران كل و معاونین مديران كل، و يا عناوين ، مقام عالي دستگاهمشاورين و معاونین شامل  :عالي و میانيمديران  -الف

 دانشكده های علوم پزشكي كشور/در ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه مشابه و همتراز
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 وزارتدر ستاد سای ادارات و يا عناوين مشابه و همتراز ؤگروه، ر رؤسای، كارمندانشامل : و مديران پايه كارمندان -ب 

 دانشكده های علوم پزشكي كشور/و دانشگاه بهداشت

 دانشكده های علوم پزشكي كشور/دانشگاهدر و مربي ها مدرس، استاديار، استاد تمام، دانشیارشامل : اساتید دانشگاهي -ج

 در امر اقامه نمازشامل دانشجويان فعال : علوم پزشكيدانشگاهها و دانشكده های دانشجويان  -د

 .دانشكده، خوابگاه و مراكز بهداشتي درماني به تفكیک انتخاب مي شوند/دانشجويان فعال در سه حوزه ستاد دانشگاه: تبصره

 دانشكده های علوم پزشكي كشور/در ستاد وزارت بهداشت و دانشگاهشامل امام جماعت راتب : امام جماعت -ه

تحت پوشش بیمارستانهای دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و /شامل دانشگاه :حوزه نمازنمونه  واحد. 9-2

 8-۱و  7-۱و  6-۱بند بر اساس شاخص های مندرج در به ترتیب  كه حوزه نمازو خوابگاه نمونه  دانشگاههای علوم پزشكي

 .گردند تعیین مي شیوه نامه

 شاخص های انتخاب و جدول امتیازات. 4ماده 

ضريب اهمیت و امتیاز  با در نظر گرفتنشاخص  79عنوان و  8مجموعاً در شاخص های شناسايي و تجلیل از خادمان و فعاالن اقامه نماز 

 .گردد محاسبه ميخودارزيابي 

هر شاخص برای مشخص شدن میزان اهمیت هر شاخص نسبت به ساير شاخص ها بر اساس شرح وظايف مورد انتظار  اهمیت ضريب

 .واحد مي باشد كه از يک تا سه شماره گذاری شده است/هرگروه

و خیلي  (2)، ضعیف(9)، متوسط(۱)، خوب(1)خیلي خوب شامل 1تا  ۴امتیازی لیكرت از  1امتیاز خود ارزيابي بر اساس مقیاس 

 .باشد مي( ۴)ضعیف

ضریب  شاخص های شناسایی عنوان

 اهمیت

 خود ارزیابی
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4-1 .

مدیران 

عالی و 

 میانی 

موفق 

 حوزه نماز

      2 تقید به نماز اول وقت و شركت در نمازهای جماعت  .۴

      3 داشتن اهداف و برنامه مدون ترويج فرهنگ اقامه نماز  .2

      3 تشكیل شورای اقامه نماز و پیگیری مصوبات آناهتمام در .9

      3 و پیگیری نقاط قوت و ضعف در امر اقامه نمازشناسائي  .۱

      3 ی نمازبرنامه ها جهت پیشبردمورد نیاز( مالي و انساني)پیش بیني و تامین منابع .1

      2 تمهیدات الزم جهت حضور حداكثری كاركنان در نماز جماعت  .6

      3 كاركنان  نماز در انتصابات و ارتقای شغلي اعمال میزان اهتمام به اقامه .7

      1 ترغیب و دعوت ديگران به اقامه نماز جماعت  .8

      2 تقدير و تجلیل از فعاالن امر نماز .3

      2 همكاری ساير بخش ها و دستگاه هاتوفیق در جلب مشاركت و  .۴1

4-2 .

مدیران 

پایه و 

 کارکنان 

      2 تقید به نماز اول وقت و شركت در نماز جماعت  .۴

      3 پیگیری موثر مصوبات جلسات شورای اقامه نماز .2

      1 شورای اقامه نماز دستگاه ريیس و دبیرتعامل و همكاری مناسب و مستمر با  .9

پاسخگويي مناسب و به ) دانشگاه تعامل و همكاری مستمر با همكاران ستاد اقامه نماز .۱

موقع به مكاتبات، حضور فعال و موثر در جلسات و گردهمايي ها، ارائه به موقع 
2 
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موفق 

 حوزه نماز

 ...(گزارش عملكرد سالیانه نماز دستگاه جهت ارزيابي  و 

      2 شركت در نماز جماعتتالش موثر در ترغیب و تشويق همكاران به  .1

      3 رعايت موازين اخالقي و شرعي در محیط كار .6

      1 تبادل و انتقال تجربیات موفق و موثر با ساير دستگاه ها  .7

      2 ارائه طرح ها و پیشنهادات سازنده و خالقانه در امر نماز .8

4-3 .

استاد 

 نمونه 

مسجد دانشگاه در جهت جذب /محیط نمازخانهبرقراری ارتباط مؤثر با دانشجويان در  .۴

 حداكثری دانشجويان
3 

     

      2 آموزشي نمازهای در دوره ها و نشست فعال حضور  .2

      2 تشويق و ترغیب دانشجويان به اقامه نماز اول وقت  .9

در تمامي انجام پژوهش و تحقیقات علمي در زمینه ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز  .۱

 سالمتابعاد 
3 

     

      1 حضور منظم و مستمر در نمازهای جماعت .1

      2 اهمیت دادن به عدم تداخل ساعات كالس با وقت فضیلت نماز .6

      3 انجام فعالیت برجسته، نو و خالقانه و اثربخش در جهت ترويج فرهنگ اقامه نماز .7

4-4 .

انشجوی د

نمونه 

 حوزه نماز

 دستگاه

      3 حضور منظم و به موقع در نمازهای جماعت  .۴

      2 حضور فعال در دوره ها و نشست های آموزشي  .2

      1 نماز دانشگاه هایعضو فعال كانون  .9

      2 انجام فعالیت برجسته، نو و خالقانه و اثربخش در جهت ترويج فرهنگ اقامه نماز .۱

انجام پژوهش و تحقیقات علمي در زمینه ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز با رويكرد  .1

 سالمت 
2 

     

برخورداری از حسن خلق و رعايت موازين اخالقي و شرعي در تمامي محیط های  .6

 آموزشي و درماني
3 

     

امام .4-5

جماعت 

حوزه  نمونه

 دستگاه نماز

      3 حضور منظم و به موقع در نمازهای جماعت  .۴

      1 صحیح عربي و لحن خوش در نماز برخورداری از قرائت .2

هنمائي در امور ديني و درپاسخگويي به شبهات و ارائه خدمات مشاوره و را یتوانمند .9

 متناسب با محل اقامه نماز به نماز گزاراناحكام آن 
2 

     

      2 صحیح بر اساس الگوی اسالمي ايرانيترويج سبک زندگي  .۱

      2 آراستگي ظاهری .1

      2 در ايجاد تعامل با كاركنان و ترغیب آنان به حضور در نماز جماعت یتوانمند .6

      2 و رعايت موازين اخالقي، سیاسي و اجتماعيبرخورداری از حسن خلق  .7

4-6 .

دانشگاه 

نمونه 

 حوزه نماز

: شامل

حوزه های )

ستادی و 

 -اداری

دانشكده 

های 

 -وابسته

      3 جهیزات كاملتنمازگزاران با ازخانه مناسب و متناسب با داشتن مسجد يا نم .۴

      2 كاركنان در نماز های جماعت ، مديران وحضور منظم و مستمر رئیس،  معاونین .2

      3 تشكیل شور ای اقامه نماز وبرگزاری منظم جلسات .9

      2 نماز امر اقامهانجام فعالیت های هنری و تبلیغي در  .۱

      2 انعكاس مطلوب مطالب مربوط به نماز در نشريات و جرايد دانشگاه .1

      2 ها و مساجدايجاد فضای معنوی و آرام بخش در نمازخانه  .6

امام /مدير/كارمند/دانشجو/تشكیل هیأت امنای حوزه نماز متشكل از استاد .7

  رابط فرهنگي و بسیج دانشگاه/ماعتج
3 

     

      2 دعوت از افراد تأثیر گذار در حوزه نماز .8

با ... عدم تداخل برنامه جلسات، گردهمايي ها، ساعات درسي و اجرای كامل بخشنامه  .3

 فضیلت نمازوقت 
3 

     

      2 برگزاری دوره های آموزشي ويژه نماز .۴1
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شبكه ها و 

مراكز 

بهداشتي 

  -(درماني

به غیر از )

بیمارستانها و 

خوابگاههای 

 (دانشجويي

      3 ارائه گزارشات فصلي و بازخورد سالیانه به دبیرخانه ستاد وزارتي .۴۴

      2 به امامت روحاني شايسته در وقت فضیلت نمازمستمر اقامه نماز جماعت  .۴2

فرهنگ اقامه نماز در طول دوره  اجرای فعالیت برجسته، نو، خالقانه و اثربخش در ترويج .۴9

 ارزيابي ستاد اقامه نماز
2 

     

      3 (زنده-سیستمي) در اوقات شرعي اول وقتاذان  پخش .۴۱

      2 تشكیل و تقويت كانونهای مرتبط با نماز با عنوان ياوران نماز .۴1

      3 انجام پژوهش و تحقیقات علمي در زمینه ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز .۴6

      3 تأكید بر ارتقاء شعور مخاطبین در كنار ايجاد فضای شور معنوی .۴7

      2 برگزاری مراسم های پر نشاط معنوی .۴8

4-7 .

بیمارستان 

نمونه 

 حوزه نماز

درنماز های ( متناسب با شرايط)درمانيحداكثری مديران و كادر اداری و كادر  حضور .۴

 جماعت
2 

     

      3 مناسب و متناسب با تجهیزات كاملداشتن مسجد يا نمازخانه  .2

      3 فراهم نمودن شرايط الزم برای اقامه نماز بیماران و همراهان .9

      2 انجام تبلیغات محیطي نماز .۱

از قبیل  سجاده ، قبله نماز ، مهر ، )تجهیز اطاق بیماران به  لوازم مورد نیاز اقامه نماز  .1

 ... (تسبیح ، سنگ تیمم و
2 

     

      3 در تمامي بخش ها اذان در اوقات شرعي پخش .6

رابط /امام جماعت/مدير/كارمند/دانشجو/تشكیل هیأت امنای حوزه نماز متشكل از استاد .7

 اجرای كامل طرح سالمت معنوی فرهنگي و بسیج بیمارستان
3 

     

      2 برگزاری نماز جماعت مستمر در بیمارستان .8

      3 نمازخانهدسترسي همگاني به  .3

      2 اطالع رساني مناسب درباره مكان و اوقات نماز به مراجعین .۴1

      2 در بیمارستان( روحاني مستقر)وجود واحد مشاوره معنوی .۴۴

      2 بیان احكام متناسب با نوع نیاز بیماران توسط روحاني بیماران .۴2

      3 رعايت حريم خصوصي و پوشش بیمار .۴9

      3 طرح سالمت معنوی اجرای كامل .۴۱

      3 تأكید بر ارتقاء شعور مخاطبین در كنار ايجاد فضای شور معنوی .۴1

4-8 .

خوابگاه 

نمونه 

 حوزه نماز

      3 حضور حد اكثری دانشجويان در نماز جماعت .۴

      3 داشتن مسجد يا نمازخانه مناسب و متناسب با تجهیزات كامل .2

      3 دانشجويانبرای اقامه نماز  تجهیزات الزمفراهم نمودن  .9

      2 انجام تبلیغات محیطي نماز .۱

      2 توسط دانشجويان در اوقات شرعيزنده اذان قرائت  .1

      3 به امامت روحاني شايسته در وقت فضیلت نمازمستمر اقامه نماز جماعت  .6

امام جماعت و رابط /كارمند /دانشجو/متشكل از استاد حوزه نمازامنای تشكیل هیأت  .7

 فرهنگي خوابگاه
3 

     

      3 تأكید بر ارتقاء شعور مخاطبین در كنار ايجاد فضای شور معنوی .8

      2 برگزاری مراسم های پر نشاط معنوی .3
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 فرایند انتخاب -5ماده

 کلی شرایط. 5-1

 و انتخاب شاخصهای و معیارها به مربوط شیوه نامه به توجه با سال هر در حوزه نماز  نمونه واحد های /افراد انتخاب فرآيند . 1-۴-۴

 .گردد مي انجام شده مشخص سهمیه براساس

 شاخص های با مطابق بايست مي(مديران، كاركنان، اساتید ، دانشجويان و امام جماعت) سطوح كلیه در شده معرفي افراد. 1-۴-2

 .انتخاب شوند نامهشیوه  1ماده  در مندرج

 مربوط امتیاز باالترين كسب درصورت اند شده شناخته نمونه عنوان به گذشته سنوات در كه حوزه نمازنمونه  د هایواح/ افراد. 1-۴-9

 .باشد مي بالمانع مربوط واحد طرف ازبا وقفه يک ساله  آنانمجدد  معرفي شاخصها، به

 

 نمونه افراد انتخاب و مستندات بررسی. 5-2

 وسطتاز سوی دبیرخانه ستاد وزارتي، بعد از بررسي شاخص های ابالغي  در دانشگاه حوزه نمازافراد و واحد های نمونه  معرفي. 1-2-۴

 .صورت خواهد گرفتو با تأيید ريیس شورا دانشكده /دانشگاه ريیس يا دبیر شورای اقامه نماز

 پیشنهاد 8-۱تا  6-۱بندهای  هفتم در شاخصمتشكل از افراد مندرج  حوزه نمازتوسط هیأت امنای  حوزه نمازواحد های نمونه . 1-2-2

 .خواهد گرفتو تصويب آن توسط شورای اقامه نماز دانشگاه صورت 

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاهها و با تأيید ريیس شورا مسئول به پیشنهاد  حوزه نمازامام جماعت نمونه انتخاب . 1-2-9

 .گیرد ميصورت 

در چهار سطح دانشگاهي، ستادی، كشوری و ملي بر اساس سهمیه های  حوزه نمازانتخاب و نكوداشت افراد و واحد های نمونه . 1-2-۱

 .گیرد صورت مي 7مندرج در ماده 

ماه مهردانشكده های علوم پزشكي تا پايان / ساس مستندات ارسالي از دانشگاهبر ا ،كشوریسطح در  حوزه نمازواحد های نمونه . 1-2-1

 .گردد انتخاب ميتوسط دبیرخانه ستاد وزارتي همان سال 

 . گردد انتخاب ميدر دو سطح دانشگاهي و كشوری  حوزه نمازنمونه و خوابگاه بیمارستان . 1-2-6

بر اساس  همكاری ستاد اقامه نماز همان استان؛ ذيربط و با ي توسط دانشگاهدر سطح دانشگاه حوزه نمازانتخاب بیمارستان نمونه . 1-2-7

از طرف ستاد وزارتي دبیرخانه به بر اساس مدارک و مستندات ارسال شده و ملي و در سطح كشوری  7-۱شاخص های مندرج در بند 

 .گردد انتخاب ميو ستاد اقامه نماز كشور  وزارتيدانشگاهها و توسط دبیرخانه ستاد 

به ستاد ، جهت تقدير در سطح ملي درسطح كشوری خاب توسط دبیرخانه ستاد وزارتي پس از انت حوزه نمازبیمارستان نمونه . 1-2-8

 .دگرد اقامه نماز كشور معرفي مي

-۱و شاخص های مشخص شده در بندهای  9دانشگاه موظف است فعاالن و خادمان نماز خود را بر اساس سطوح مندرج در ماده . 1-2-3

 .به تفكیک انتخاب نمايد شیوه نامه 1-۱الي  ۴

طبق شاخص های مندرج در  و كشوری در سطح ستادی حوزه نمازو واحد های نمونه ستاد وزارتي نیز موظف به نكوداشت افراد . 1-2-۴1

 .مي باشد 8-۱الي  6-۱و  2-۱ ، ۴-۱بندهای 

و معرفي  به اقدام ،آنها صحت میزان بررسي و حوزه نمازواحد های نمونه  مستندات بررسي از پس وزارتي ستاد دبیرخانه. 1-2-۴۴

 .دنماي ميدر سطح كشوری  حوزه نمازواحد های نمونه نكوداشت 

انتخاب  7بر اساس ماده سطح هر در سهمیه رعايت با اند نموده كسب را امتیاز باالترين كه حوزه نمازواحد های نمونه / افراد. 1-2-۴2

 .گردد مي

 انتخاب زمان و دوره. 6ماده

 مربوط فعالیتهای ارزيابي، مالک و گیرد مي صورت يكساله ارزشیابي دوره يک در واحد ها/افراد عملكرد اساس بر كه است فرآيندی.6-۴

 .میباشدسال جاری  به
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 آتي سال ماه مهر اول تا سال هر فروردين ابتدای ازدر سطح دانشگاهي  حوزه نمازفعاالن و خادمان و واحد های نمونه  انتخاب زمان. 6-2

 .باشد مي

 در سطح دانشگاهي در پايان مهر ماه و در سطح ستادی حوزه نمازو واحد های نمونه زمان برگزاری نكوداشت خادمان و فعاالن نماز . 6-9

 ..باشد ميماه  در پايان آبان

در سطح كشوری توسط دبیرخانه ستاد وزارتي همزمان با نكوداشت سطح ستادی معرفي و مورد تقدير  حوزه نمازواحد های نمونه . 6-۱

 .قرار خواهند گرفت

همزمان با بندی ستاد اقامه نماز كشور در سه ماهه چهارم  بر اساس جدول زمان سطح مليدر  حوزه نمازبیمارستان نمونه نكوداشت . 6-1

 .رفتاجالس سراسری نماز صورت خواهد گ

 

 ، ستادی، کشوری و ملیدانشگاهیسهمیه واحدهای . 7ماده 

 سطح دانشگاهی. 7-1 

مدیران عالی و 

 میانی دستگاه

مدیران پایه و 

 کارکنان

 استاد نمونه 

 حوزه نماز

دانشجوی نمونه 

 حوزه نماز

امام جماعت 

 نمونه

بیمارستان 

حوزه نمونه 

 نماز

خوابگاه نمونه 

 حوزه نماز

و  9حداقل 

 نفر 6حداكثر 

و  1حداقل 

 نفر ۴1حداكثر 

حداقل يک و 

 نفر 9حداكثر 

 211به ازای هر 

 دانشجو يک نفر

و  ۴حداقل 

 نفر 9حداكثر 
۴  ۴ 

 :سطح ستادی. 7-2

 مدیران پایه و کارکنان مدیران عالی و میانی دستگاه

 نفر 1و حداكثر  9حداقل  نفر 9و حداكثر  ۴حداقل 

 کشوریسطح . 7-3

 حوزه نمازدانشگاه نمونه 
حوزه بیمارستان نمونه 

 نماز
  حوزه نمازخوابگاه نمونه 

  2و حداكثر  ۴حداقل   2و حداكثر  ۴حداقل  ۴

 سطح ملی. 7-4

 ۴ حوزه نمازبیمارستان نمونه 

 

به تصويب رسید و از تاريخ ابالغ الزم االجرا  ترک ستاد اقامه نماز وزارت متبوعبند در جلسه مش 91ماده و  8در  شیوه نامهاين  .8ماده 

 .باشد مي

 دکتر محمد رضا فراهانی  

 ستاد اقامه نماز دبیرمعاون فرهنگی و دانشجویی و 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی        


