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توانمند سازی ائمه ی جماعات

شبکه سازی

 ب�ا اس�تناد ب�ه س�ند چش�م ان�داز مس�اجد در اف�ق 1404 ه.ش كه 
ويژگي ها و جايگاه مس�جد طراز اس�امي در آن تبيين ش�ده است، 
 مس�اجد  باي�د"داراي حضور مؤث�ر در عرصه ی تصميم س�ازی و 
تصميم گيری های فرهنگی كش�ور"، "توانمن�د در فراخوانی مؤثر 
مردمی و بس�يج افکار عمومی در راس�تای اهداف انقاب اس�امی 
 اي�ران" و "برخ�وردار از ش�بکه ی ارتباط�ی و سيس�تم كارآم�د 

اطاع گيری و اطاع رسانی و برقراری ارتباط مردمی"  باشند. 

اين ويژگي ها بيانگر ضرورت وجود نظامی اجتماعي اس�ت كه بر 
ش�بکه هايي بنا می شود. در اين شبکه ها، بايد امکان تصميم سازي 
و تصميم گيري در عرصه هاي مختلف اجتماعي به ويژه درعرصه 
فرهنگي وجود داش�ته باشد تا مس�اجد بتوانند كاركرد ارتباطي و 

رسانه اي خود را به خوبي انجام دهند.

مطاب�ق ب�ا اين ويژگي ها، وج�ود حلقه ها و ش�بکه ی ارتباطي بين 
مساجد، ايجاد و س�ازماندهي ساختارهاي سلسله مراتبي از مركز 
ت�ا مس�اجد به منظ�ور تقويت ه�م افزايي، ايج�اد جبه�ه ی نوراني 
ب�ا محوريت اين پاي�گاه ها، مواجهه س�ازمان يافته ب�ا فرصت ها و 
تهديده�اي محيط�ي و گفتم�ان س�ازي به عن�وان يك ض�رورت و 

موضوع راهبردي مطرح مي باشد. 
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شبکه سازی

 محور اول: 

گسترش ارتباطات و تبادل تجربيات بين منابع انسانی مساجد

  ترويج فرهنگ گزارش نويسی و مستندسازي

  برگزاري نشست هاي هم انديشي و تبادل دانش 

  استفاده ی بهينه از فضاي مجازي در جهت ايجاد تاالرهاي گفتگو و انتقال تجربه

  اس�تفاده ی بهين�ه از ظرفيت متخصص�ان محلي و داوطلب ارائه خدمات در مس�اجد 
از طريق ايجاد بسترهاي اطاعاتي مناسب و يکپارچه 

ت های اجرايی
س

سيا

  تهيه شناسنامه ی مشخصات مساجد و فعاالن آن ها 

  ايجاد تاالرهاي گفتگو در پرتال مسجد

  برگزاري كارگاه هاي آموزشی و تبادل تجربيات

  تهيه و نشر مجات و نشريات مربوط به مساجد

سی
سا

اقدامات ا
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 محور دوم: 

سازماندهي شوراي ائمه ی جماعات مساجد در سطح محات، مناطق و نواحی 

ت های اجرايی
س

سيا

  حركت در جهت افزايش اختيارات شوراها

  سپردن مسئوليت شوراها در سطوح محات و مناطق به ائمه ی جماعات موفق و سرآمد

  لح�اظ ك�ردن مي�زان مش�اركت فع�ال در جلس�ات ش�وراها در ارزيابي عملک�رد ائمه ی
 جماعات 

  توانمند كردن ش�وراها در جهت پيش�نهاد ائمه ی جماعات جديد واجد شرايط و ارزيابي 
عملکرد ائمه ی جماعات تحت پوشش

  مشاركت دادن شوراها در جهت تصميم سازي براي برنامه ريزي كان مساجد

  تدوين آئين نامه ی نحوه تشکيل شوراي ائمه ی جماعات مساجد 
)محات، مناطق و نواحي(

  تشکيل شوراهاي نواحي، مناطق و محات

سی
سا

اقدامات ا
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  ب�ه كارگي�ري روش هاي مناس�ب ازقبيل ايجاد صندوق اعتباري مش�ترك، به منظور 
تجميع و به اشتراك گذاشتن منابع مالي مساجد 

  معرفي ظرفيت ها و قابليت هاي مساجد نمونه براي ارتقای ساير مساجد

  بس�تر س�ازی برای بهره برداری بهينه از امکانات رفاهی و فرهنگی مس�اجد توسط 
مساجد همجوار

  هدايت و حمايت ويژه از برنامه ها و مراسم مشترك ميان مساجد

  ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام تعامات بين مساجد فراتر از استان تهران

ت های اجرايی
س

سيا

  طراحي و تدوين نظام همکاري و تعامل بين مساجد

  تعيين مناسبت ها و اجراي مراسم مشترك ميان مساجد محات

  ايجاد و توسعه ی صندوق اعتباری حمايت از مساجد

سی
سا

اقدامات ا

 محور سوم:

استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاي مساجد نمونه و مساجد داراي امکانات 
براي ارتقاء ساير مساجد 
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سی
سا

اقدامات ا

 محور چهارم:

استفاده ی بهينه از فناوري اطاعات و ارتباطات

ت های اجرايی
س

سيا

  تسهيل امر مديريت كان مساجد ازطريق فناوري اطاعات و ارتباطات به ويژه سيستم 
بدون كاغذ

  تأكيد بر اتصال مساجد نمونه به شبکه رايانه اي مساجد 

  بکارگي�ري ن�رم افزارهاي مناس�ب، يك پارچه و يکس�ان براي اداره ی مس�اجد با قابليت 
اتصال به شبکه

  تشويق و پشتيبانی مساجد فعال در زمينه ی فناوري اطاعات و ارتباطات 

  فعال سازی پرتال مساجد ازطريق بارگذاري اطاعات و فايل هاي مفيد براي مساجد واباغ 
اطاعيه ها و بيانيه هاي مختلف بر روي آن

  تأسيس، تقويت و ترويج پرتال مساجد

  ايجاد شبکه رايانه اي بين مساجد

  ايجاد نرم افزارهاي تخصصي مديريت مساجد

  تشويق مساجد فعال در شبکه ی رايانه اي
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الگو سازی


