
فرهنگ  سازی

جاي�گاه مس�جد ط�راز اس�امي در اف�ق چش�م انداز 
1404 )ه.ش( مس�اجد عب�ارت اس�ت از: " حاض�ر در 
مت�ن زندگ�ی مردم و مرتبط و مؤث�ر در کلیه ی امور 
فرهنگ�ی، اجتماعی، سیاس�ی، اقتص�ادی و... ". يكي 
از گام هاي اساس�ي براي تحق�ق اين هدف، تغییر در 
تصوير ذهني جامعه همراه با احساس نیاز و افزايش 
توقع در عموم مردم نسبت به ضرورت تحقق مسجد 
طراز اس�امي اس�ت. به بیان ديگر بايد ضرورت ها و 
کارکردهايي که براي مس�جد طراز اس�امي متصور 
است را به خواست و توقعی عمومي در جامعه تبديل 

کرد.
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گ  سازی
فرهن

  تقويت سامانه های اطاع رسانی و خبری مسجد

  مشارکت در تأمین منابع مالی و محتوای برنامه های مربوط به مسجد

  حمايت از برنامه های اثربخش و مناسب در صدا وسیما و سینما با تأکید بر حمايت 
مالی از فیلمنامه های فاخر 

  تعامل و تش�ويق ش�رکت ها و مؤسس�ات فرهنگی و هنری در جهت معرفي جايگاه و 
استفاده از فضاي مساجد 

  جذب حامیان مالی در جهت تولید محتوای ارزشی

  استفاده ی بهینه از ظرفیت روز جهانی و دهه ی تكريم و غبارروبی مساجد

ت های اجرايی
س

سیا

  اندازه گیري شاخص ها و ارزيابي و تحلیل وضع موجود

  تولیدتیزرها و برنامه هاي تلويزيوني مربوط به مسجد

  حمايت از برنامه های اثربخش و مناسب در صداوسیما و سینما و رسانه های مكتوب

  حمايت ازايجاد خبرگزاري تخصصی مسجد

  اقدامات میدانی در روز جهاني مساجد

سی
سا

اقدامات ا
 محور اول:

به کارگیري ظرفیت هاي رسانه اي با تأکید بر رسانه ی ملی



زی
سا

گ  
هن

فر
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 محور دوم:

استفاده از ظرفیت ها و فرصت هاي نهادهاي فرهنگی و آموزشي  با تأکید بر 
وزارت آموزش و پرورش

  تأکی�د ب�ر نق�ش محوري معلم�ان و مربیان تربیتي م�دارس به ويژه م�دارس ابتدايي و 
راهنمايي

  استفاده مناسب و اثربخش از ظرفیت کتب درسي

  ارائه ی تصوير مناسب و جذاب از مسجد در متون مختلف آموزشي و فرهنگي

  استفاده از ظرفیت مراکز مرتبط با کودکان و نوجوانان

ت های اجرايی
س

سیا

  انجام تعامل و هماهنگي در سطح کان مديريتي دستگاه هاي مربوطه

  انج�ام فعالی�ت ه�اي آموزش�ي و توجیهي برای مدي�ران و معلمان و مربی�ان آموزش و 
پرورش استان 

   انجام  فعالیت هاي فرهنگي آش�نايي با مس�جد ازقبیل برگزاري اردو و جش�نواره براي 
دانش آموزان مدارس ابتدايي و راهنمايي

  ترويج فرهنگ آشنايي با مسجد در کتب درسي

سی
سا

اقدامات ا
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گ  سازی
فرهن

  استفاده از ظرفیت مراجع عظام تقلید در فرهنگ سازي

  جلب توجه و نظر نخبگان به موضوع مسجد ازطريق برگزاري همايش ، جشنواره  و 
هم انديشی با موضوع مسجد و با پوشش مناسب رسانه ای 

  جريان سازی حضور فعال نخبگان در برنامه های مسجد

  تأکید بر ارتقای سطح آشنايي مسئوالن فرهنگي و دانشگاهیان با مسجد طراز اسامي

ت های اجرايی
س

سیا

  ايجاد کمیتة دائمی  انديشه کاربردی مسجد ذيل جشنواره ی »تعالي مساجد« 

  ايجاد » کانون نخبگان و فرهیختگان محات« به مرکزيت مسجد محل

  برگزاری سلس�له س�مینارها و نشس�ت هاي »آش�نائی با مس�جد طراز اسامی« در 
 س�طح مس�ئولین فرهنگ�ی و مديران و نهادها و نخبگان و اس�اتید ح�وزه های علمیه و 

دانشگاه های کشور

سی
سا

اقدامات ا

 محور سوم:

 تأثیرگذاري بر آراء مسئوالن و نخبگان علمی، فرهنگي و سیاسي به منظور
جلب مشارکت آن ها



زی
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