پیوست 01 -
به نام خدا

عناوین و سرفصل های دوره های عمومی آموزش معارف نماز دستگاه های اجرایی کشور (درحال تصویب)
ردیف

عنوان دوره

1

نماز و مدیران

2

نماز و خانواده

ردیف

عنوان دوره

وضعیت دوره

شماره مجوز

میزان ساعات دوره

دوره

حضوری

غیرحضوری

----

8

---

----

16

---

منابع مطالعاتی

سرفصل های آموزش

.1راهبردهای اقامه نماز(مرکزتصصی

در حال
تصویب

.1آثار متقابل نماز و محیط کار
 .2موانع اقامه نماز در محیط کار

نماز)
.2مدیران و نماز(مرکزتخصصی نماز)

 .3راهکارهای اقامه نماز در محیط

.3شیوه های دعوت به نماز(محسن

کار

قرائتی)

 .4نماز و آسیب های اجتماعی

.4روش های فرهنگ سازی نماز در

 .5تبیین نقش ها و وظایف مدیران
دستگاه های اجرایی در ترویج و

محیط کار

توسعه فرهنگ نورانی نماز

 .5نظام جامع برنامه ریزی ،نظارت و
ارزیابی

.1نماز و خانواده

در حال
تصویب

.2نقش نماز در خانواده

.1کتاب درس ها و پیام های نماز برای

.3اصول هدایت و راهنمایی فرزندان

خانواده ها( جمشید احمدی)

به نماز
.4روش ها و راهکارهای دعوت به

 )2کتاب فرودگاه فرشتگان( اصغر
آیتی)

نماز

 )3نرم افزار راه بندگی(سایت قنوت)

.5وانع پایبندی فرزندان به نماز

پیوست 02 -
به نام خدا

عناوین و سرفصل های دوره های عمومی آموزش معارف نماز دستگاه های اجرایی کشور (مصوب)

1

آداب و اسرار نماز
(ویژه کارکنان دولت)

وضعیت

شماره مجوز

دوره

دوره

مصوب

200/1/30432
88/3/31

میزان ساعات دوره
حضوری

غیرحضوری

14

14

فعاالن اجرایی نماز
2

(دبیران و رابطین اقامه
نماز واحدهای تابعه

مصوب

1803/46976
85/4/11

18

---

دستگاه)

سرفصل های آموزش
.1آموزش احکام نماز
.2آموزش معنای نماز
.3آموزش قرائت نماز
.4نماز شناسی و معارف نماز
(غیرحضوری)

منابع مطالعاتی
 .1پرتوی از اسرار نماز(محسن قرائتی)
 .2یکصدوده پرسش وپاسخ درباره نماز،
(مرتضی کلباسی)
 .3کتاب آموزش نماز(محمد حسین
فالح زاده)
.4لوح فشرده نور احکام  1و 2
 .5لوح فشرده قرائت زیبای نماز

.1آشنایی با اصول مدیریت اسالمی
.2نحوه برقراری ارتباط موثر با
محیط و دیگران
.3شیوه های دعوت به نماز
.4آشنایی با شرح وظایف ستاداقامه
نماز
.5نمازشناسی
 .1پرتویاز اسرار نماز
 .2نگین آفرینش

3

امامان جماعت
روحانی

60

1803/35498
مصوب

85/5/15

24

(اختیاری-
منابع
مطالعاتی)

.1روش تبلیغ با گرایش تفسیر

 .3تمثیالت

.2آشنایی با مبانی پرسش و پاسخ

 .4درآمدی بر آموزش احکام

.3شیوه بیان احکام

 .5راهبردهای روانشناختی تبلیغ

.4تجوید
.5مخاطب شناسی در تبلیغ

 .6پرسشها و پاسخهای

.6نماز در آیات و روایات

دانشجویی(دفتر شانزدهم)
.7پرستش آگاهانه

.7مهارت سخنرانیهای کوتاه

. 8یکصدوچهارده نکته از قرآن کریم

.8تبلیغ چهره به چهره

مدت زمان مطالعه منابع تا شش ماه
پس از برگزاری دوره می باشد.

