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الگو سازی

الگو سازی

وجود مس�اجد نمونه در س�طح اس�تان كه در ابعاد 
مختلف ویژگی برجس�ته و شایس�ته دارند، نقطه ی 
ق�وت راهبردي تلقي مي ش�ود و مي ت�وان از آن ها به 
عنوان محرك و الگوي پيش�تاز مساجد استفاده كرد، 
كه این مهم مورد تاكيد و مطالبه ی مقام معظم رهبري 

)مد ظله العالي( است. 

مقصود اصلي از موضوع راهبردي الگوسازي، الگو 
ق�راردادن و تس�ري ویژگي ه�ا و امتي�ازات مس�اجد 
نمونه، براي ارتقای س�ایر مساجد، به منظور حركت 

در جهت مسجد طراز اسالمي مي باشد. 
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  ابتن�اء ب�ه مبانی دینی با تأكيد بر كارآم�دی و روزآمدی ازطریق انجام پژوهش های 
بنيادی و كاربردی  

  به�ره گي�ری از دی�دگاه هاي حضرت ام�ام )ره( و مقام معظم رهب�ري )دامت بركاته(، 
اسناد باالدستي جمهوري اسالمي و دانش و تجربه ی كارشناسان، تجربيات بين المللي 

و همچنين ظرفيت هاي حوزوي و دانشگاهي 

  نهادینه سازی و رسميت بخشی به معيارهای تدوین شده در قالب نظام نامه استاندارد 
به همراه تعریف معيارهاي گونه بندي و طبقه بندي مساجد

ت های اجرایی
س

سيا

  اندازه گيري شاخص ها و ارزیابي و تحليل وضع موجود 

  انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در موضوع مسجد 

  برگزاری جشنواره مقاله و پژوهه نویسی » مسجد طراز« 

  تعریف و طراحی ابعاد، معيارها و شاخص های مسجد طراز

سی
سا

اقدامات ا

 محور اول:

تعریف و طراحي مسجد طراز اسالمي
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 محور دوم: 
تعيين و ارتقای همه جانبه ی مساجد نمونه درجهت مسجد طراز اسالمي

  ایجاد رقابت سازنده بين مساجد نمونه ازطریق نهادینه سازی "جایزه ی تعالي" ویژه ی
 مساجد

  حمایت مناسب و اثربخش مالي، رفاهي و معنوي از ائمه جماعت و فعاالن مساجد نمونه

  تقویت مساجد نمونه ازجنبه ی ساختمانی و امكانات سخت افزاري و خدمات رفاهي

  تقویت سامانه هاي اطالع رساني مساجد نمونه

  حمایت از مساجد بر مبناي رتبه ی تعالي آن ها

ت های اجرایی
س

سيا

  تدوین و اجرای نظام رتبه بندی مساجد

  برگزاری جشنواره ی تعالی مساجد

  حمایت از ایجاد سامانه ی پيام كوتاه و پيام الكترونيكی برای مساجد نمونه

  بهسازی و مرمت فضای كالبدی و تجهيز مساجد نمونه

سی
سا

اقدامات ا
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  محور قراردادن مساجد نمونه در برنامه های ویژه ی توسط مركز و سایر نهادها

  استفاده از ظرفيت هاي رسانه اي به ویژه رسانه هاي محلي

  تأكي�د ب�ر معرف�ي عوامل كليدي موفقيت ب�ه ویژه نقش  ائم�ه ی جماعت در موفقيت 
مساجد نمونه

  ایجاد رقابت بين مساجد با استفاده از جایزه ی تعالي مساجد 

  توجه به بومي سازي الگوهاي موفقيت مسجد نمونه با توجه به ویژگي ها و اقتضائات 
هر منطقه و مسجد

  انجام حمایت هاي اثربخش از مساجد عادي

ت های اجرایی
س

سيا

  مستندسازی تجربيات موفق احصاء شده برای ارائه سایر مساجد

  سامانه ی ناحيه ای گزینش و جانمایی مسجد های محور )محوریت ساالنه( جشن ها، 
بزرگداشت ها، نكوداشت ها، جلسات تشكيالتی،گروه های مشورتی

  معرفي و تقدیر از مساجد نمونه در سطح محالت

سی
سا

اقدامات ا
 محور سوم:

معرفی، الگوس�ازی و تعميم ویژگی ها و قابليت های مساجد نمونه برای 
سایر مساجد
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