
عنوان برنامهدستگاهرديف

برگزاری دوره آموزش و توانمندسازی معلمان پایه سوم ابتدایی دخترانه مراکز استان ها1

برگزاری دوره آموزش و توانمندسازی دبیران زبان انگلیسی دوره اول یا دوم متوسطه دوره اول یا دوم متوسطه باید توسط آموزش و پرورش تعیین شود2

(نشست های دانش آموزی با موضوع نماز)برگزاری کالس انس با نماز 3

(پسران)برگزاری اردوهای تربیتی آموزشی جشن تکلیف 4

(به صورت مجازی)آموزش و توانمند سازی مدیران کانونهای فرهنگی هنری مساجد نسبت به دعوت سایرین به نماز5

 ساعته مدیریت اقامه نماز8برگزاری دوره آموزشی 6

(غیر حضوری)آموزش و توانمندسازی مدیران دستگاه7

(غیر حضوری)آموزش و توانمندسازی ائمه جماعات روحانی دستگاه8

برگزاری دوره آموزشی احکام نماز بیماران ویژه پرستاران9

ویژه زنان(نشست خانواده با رویکرد شیوه های دعوت فرزندان به نماز)تکمیل اجرای طرح نشست خانواده مطهر10

 (پرستاران، بهیاران و کمک بهیاران)(آموزش احکام نماز ویژه کادر درمانی واحدهای تابعه)برگزاری دوره آموزشی طرح سالمت معنوی11

برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی و  مبلغ نماز ویژه روحانیون در اختیار دستگاه12

وزارت بهداشت

تامین اجتماعی

1395ستاد با دستگاههای اجرائی کشور در سال فرهنگ ، آموزش و پژوهش عناوين برنامه های مورد توافق معاونت 

وزارت آموزش و پرورش

فرهنگ و ارشاد اسالمی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی

وزارت راه و شهرسازی

ویژه کارکنان (تکمیلی) ساعته آداب و اسرار نماز 12برگزاری دوره آموزش 13

(غیر حضوری)آموزش و توانمندسازی ائمه جماعات روحانی دستگاه14

(غیر حضوری)آموزش و توانمندسازی راهبران و میهمانداران رسانه های سفری دستگاه15

با موضوع نماز ویژه مسافرین رسانه های سفری (...بروشور، نماهنگ و)تهیه و توزیع محصوالت فرهنگی و هنری16

حضوری در قالب برگزاری همایش و غیر حضوری از طریق فضای مجازی)آموزش و توانمندسازی دبیران و ائمه جماعت رسانه ملی17

تهیه کنندگان و کارگردانان، مجریان و گویندگان، نویسندگان، تصویربرداران، تدوین گران و صدابرداران )طراحی و اجرای طرح جامع آموزش تخصصی کارکنان رسانه ملی 18

وزارت راه و شهرسازی

صدا و سیما 



استانداردسازی دوره های آموزش عمومی و تخصصی نمازفنی و حرفه ای 19

برگزاری نشست تخصصی خانواده کارکنان با رویکرد شیوه های دعوت فرزندان به نماز20

(دبیران و رابطین  )برگزاری دوره آموزشی فعاالن اجرایی نماز 21

برگزاری دوره آموزش و توانمند سازی ائمه جماعات دستگاه22

برگزاری جشنواره فرهنگی هنری با موضوع نماز در قالب شعر، خاطره، داستان، عکس، نقاشی ویژه کودکان، نوجوانان و دانشجویان تحت پوشش23

(بصورت غیر حضوری)برگزاری دوره آموزشی ائمه جماعات 24

فرهنگی )ویژه جامعه هدف با همکاری اداره کل مددکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران  (شیوه های دعوت فرزندان به نماز)برگزاری گفتمان های خانواده های مطهر بنیاد شهید25

اجرای سیر مطالعاتی به منظور توانمندسازی ائمه جماعات26

اجرای طرح اجالس استانی نماز با همکاری و مشارکت دستگاه های اجرایی استان و ستاد اقامه نماز کشور27

متهیه، چاپ و توزیع کتاب نماز به زبان عربی و انگلیسی مناسب با مخاطبین سازمان28

 ساعته فعاالن اجرائی نماز18برگزاری دوره آموزش مجازی 29

 به سن تکلیف می رسند95برگزاری مراسم جشن تکلیف برای فرزندان کارکنان سازمان که در سال 30

 ساعته آداب، احکام و اسرار نماز ویژه کارکنان جامانده از آموزش و بدو استخدام 28برگزاری دوره آموزش مجازی 31

برگزاری دوره های آموزشی شیوه های دعوت به نماز ویژه دانشجو معلم ، اساتید و کارشناسان فرهنگی32

به عنوان یاوران نماز (...خانواده شهدا،جانبازان،روحانی و )سازماندهی و توانمند سازی دانشجو معلمان با زمینه دینی قوی تر33

برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری با موضوع نماز ویژه دانشجو معلمان34

هدایت و حمایت پژوهش های کاربردی و پایان نامه ها با موضوع نماز35

تأمین اساتید محرب و توانمند جهت آموزش و نشست های تخصصی36

تأمین محتوای آموزشی مناسب با دوره های آموزشی مورد نیاز37

سازمان میراث فرهنگی

        دستگاه16:               تعداد دستگاه اجرايی  

      عنو ان برنامه37:     تعداد برنامه های تعهد شده 

دانشگاه فرهنگیان

وزارت کشور

وزارت ارتباطات و فن آوری

وزارت امور اقتصادی


