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آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز (هیات محترم وزیران)
اقامه نماز از نخستین وظایف تمكن یافتگان از مومنان بر روی زمین است .نماد عملی حاكمیت
دینی به پاداشتن نماز و ایتاء زكات و ترویج معروف ها و پرهیز و جلوگیری از زشتی ها و پلیدی
هاست  .دولت در نظام دینی همان نمایندگان و برجستگان آحاد امت اسالمی است كه در جهت
آبادانی دنیا و آخرت مردم عهده دار مسئولیت می شود پس از تشكیل ستاد اقامه نماز با ارشاد و
راهنمایی مقام معظم رهبری از سوی دولت جمهوری اسالمی در سال  67آیین نامه ترویج و
توسعه فرهنگ ن ماز تصویب و برای اجرا به كلیه دستگاه های اجرایی كشور ابالغ گردید .با توجه به
اجرای چندین ساله آیین نامه مذكور بنا به پیشنهاد شماره  677مورخ  08/3/5ستاد اقامه نماز،
هیات محترم وزیران ،به استناد اصل یكصدو سی هشتم قانون اساسی ،تصویب نامه قبلی را مورد
اصالح قرار داد .اصالحیه ابالغ شده به شماره / 57515ت 31673ه تاریخ  07/77//3در متن آیین
نامه اعمال و به شكل حاضر منتشر شده است.
ستاد مركزی اقامه نماز

قابل توجه كلیه وزارتخانه ها ،سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای انقالب اسالمی و
استانداریهای سراسر كشور ،هیات وزیران در جلسه مورخ  7365/73/7بنا به پیشنهاد شماره
 3833مورخ  7365/0/7ستاد اقامه نماز و با عنایت به توصیه های مقام رهبری به ششمین
اجالس سراسری نماز ،آیین نامه اقامه نماز را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز
ماده  - ) 7كلیه وزارتخانه ها ،دستگاهها ،موسسات و شركتهای دولتی ،نهادهای عمومی و
انقالب اسالمی ،شهرداریها ،بانكها ،مراكز آموزشی و پژوهشی و سازمانها و موسساتی كه
شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذكر نام است ،مشمول این آیین نامه می باشد .
ماده  - ) 3وزراء و یا باالترین مقام اجرایی دستگاههای مشمول این آیین نامه متصدی اقامه نماز در
دستگاه تحت نظر خود می باشند .
تبصره  -وزراء و یا باالترین مقام اجرایی دستگاههای مشمول این آیین نامه می توانند یك نفر واجد
شرایط ( ترجیحًا یكی از معاونان خود ) را به عنوان مسئول پیگیری این آیین نامه در سطح وزارتخانه
یا دستگاه تحت نظر خود تعیین نمایند و یا ستادی برای رسیدگی به امور مساجد و نمازخانه های

واحدها و ادارات تابعه تشكیل دهند .
ماده  - ) 3با توجه به نظر مقام معظم رهبری ،در كلیه دستگاههای مشمول این آیین نامه و
واحدهای تابعه آنها در سراسر كشور به منظور ادای فریضه نماز ،حداكثر مدت  38دقیقه زمان در
وقت فضیلت و ترجیحاً بالفاصله پس از اذان در نظر گرفته شود تا امكان شركت كلیه مدیران و
كاركنان دستگاههای مزبور در مراسم نماز جماعت فراهم شود .
تبصره  -در صورتی كه به تشخیص وزیر و یا باالترین مقام مسئول دستگاه به لحاظ حساسیت
شغلی ،شركت همه كاركنان به صورت یكجا در نماز جماعت میسر نباشد كاركنان با در نظر گرفتن
مقتضیات محل كار ،نماز خود را اقامه خواهند نمود .
ماده  - ) 1در كلیه دستگاههای مشمول این آیین نامه برای ایجاد امكان برگزاری نماز در وقت
فضیلت آن ،اقدامات زیر صورت گیرد :
الف  :برنامه كلیه جلسات و اجتماعات و همچنین سایر برنامه ها حتی االمكان به گونه ای تنظیم
شود كه با وقت نماز تالقی نداشته باشد و در هر حال با فرا رسیدن وقت نماز ،نماز اقامه شود .
ب  :محل مناسب و آراسته ای كه گنجایش آن متناسب با تعداد كاركنان و مراجعه كنندگان باشد
به عنوان نماز خانه پیش بینی شود .
ماده  - ) 5در كلیه دستگاههای مشمول این آیین نامه به منظور ارتقای دانش و بینش كاركنان و
خانواده آنها در مورد نماز و فلسفه و راز و رمز آن ،اقدامات الزم از طریق برگزاری جشنواره ها،
نمایشگاهای فرهنگی و هنری ،م سابقات كتابخوانی و دوره های آموزشی و سایر روشهای موثر
به صورت فراگیر به عمل آید .
ماده  - ) 7وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز عالوه بر موارد
فوق الذكر ،اقدمات زیر را به عمل آورد :
الف )  :بخشی از مطالب جزوه های آموزشی مراكز پیش دبستانی به نماز اختصاص داده شود و
خردساالن به صورت تشریحی و تصویری با نماز آشنا شوند .
ب )  :بخشی از مطالب كتب دروس دینی ،معارف و بینش اسالمی دبستانها ،مدارس راهنمایی،
دبیرستانها ،نهضت سواد آموزی ،مراكز پیش دانشگاهی و مراكز تربیت معلم متناسب با هریك از
گرو ههای سنی به نماز اختصاص داده شود و كودكان ،نوجوانان و بزرگساالن با مفاهیم نماز آشنا
شوند .
پ )  :كلیه معلمان ،دبیران و اساتید مراكز آموزشی به روشهای مناسب با فلسفه نماز آشنا شده

و شیوه های اثر گذاری بر دانش آموزان و دانشجویان را بیاموزند .
ت )  :كانون پرور ش فكری كودكان و نوجوانان در برنامه ها و تولیدات آموزشی و تفریحی خود ( اعم
از كتب ،جزوه ها ،فیلمها و غیره ) موضوع نماز را به طور جدی مطرح نموده و برای آن جایگاهی
خاص قایل شوند .
ث )  :در كلیه مراكز آموزشی و پرورشی ،محلی برای اقامه نماز تعیین شود و فضای عمومی این
مراكز همواره مشوق دانش آموزان و دانشجویان برای اقامه نماز و زنده نمودن فرهنگ نماز باشد .
ج )  :در طرحهای ساختمانهای جدید مراكز آموزشی و پرورشی ،محل نمازخانه به صورت شاخص
مورد نظر قرار گیرد .
چ )  :در اردوها ،برنامه ها و جشنواره های آموزشی ،فرهنگی ،هن ری و ورزشی با فرا رسیدن
وقت نماز ،نماز اقامه شود .
ح )  :برنامه ساعات درسی مراكز آموزشی به گونه ای تنظیم شود كه با فرارسیدن وقت نماز،
نماز اقامه شود .
خ )  :انجمن اولیا و مربیان در جلسات و برنامه های خود ،والدین را نسبت به امر نماز فرزندان
توجیه و تشویق نم وده و نسبت به تشویق والدین برای ساخت نماز خانه در مدارس اقدام نمایند .
د )  :سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس كشور بودجه الزم را برای احداث نمازخانه در مراكز
آموزشی فاقد نماز خانه پیش بینی نماید به نحوی كه سالیانه تا  78درصد در این مراكز نمازخانه
مناسب احداث گردد .
ذ )  :بین مدارس و مساجد همجوار آنها ارتباط برقرار شود و دانش آموزان برای شركت در مراسم
نماز جماعت و جمعه ترغیب شوند .
ر )  :در كتابخانه ها جایگاه ویژه ای برای كتب مربوط به نماز اختصاص یافته و به جمع آوری آثار
منتشر شده در خصوص نماز اقدام شود تا در اختیار عالقمندان قرار گیرد .
ماده  - ) 6وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشكی موظفند به
منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز ،اقدامات زیر را به عمل آورند :
الف )  :بخشی از مطالب كتب و جزوات آموزش معارف اسالمی به ذكر فلسفه و راز و رمزهای نماز
اختصاص یابد .
ب )  :ساعات درسی دانشگاهها و مراكز آموزش عالی به گونه ای تنظیم شود كه با فرارسیدن

وقت نماز ،نماز اقامه شود .
پ )  :بخشی از فعالیت های پژوهشی و تالیف پایان نامه های دانشجویان مقاطع كارشناسی
ارشد و دكتری در رشته های ذیربط به پژوهش پیرامون نماز اختصاص یابد .
ت )  :در كلیه مراكز آموزشی درمانی و بهداشتی و سایر واحدهای تابعه وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشكی محل مناسب و پاكیزه ای با گنجایش كافی برای برگزاری نماز اختصاص یافته و
برای اقامه نماز توسط بیماران نیز تسهیالت الزم فراهم شود .
ث )  :سازمان بهزیستی كشور بخشی از جزوه های آموزشی مهدهای كودك را به نماز اختصاص
داده و به صورت تشریحی و تصویری خردساالن را با نماز آشنا سازد .
ماده  - ) 0وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان تبلیغات اسالمی موظفند به منظور گسترش
فرهنگ اقامه نماز ،اقدامات زیر را به عمل آوردند :
الف )  :آن دسته از فیلمها ،نمایشها و فعالیت های هنری اعم از شعر ،نقاشی ،سرود ،مقاله و
قصه كه به تعمیق و گسترش فرهنگ نماز پرداخته و بیانگر فسلفه نماز می باشند مورد حمایت
قرار گرفته و تسهیالت الزم در اختیار تولید كنندگان آنها قرار گیرد و بهترین آثار مورد تشویق واقع
شوند .
ب )  :صاحبان مطبوعات و مجالت ،شعرا ،نویسندگان و ناشران ترغیب شوند كه فرهنگ نماز را در
آثار و نشریات خود مورد توجه قرار داده و به نشر و تعمیق آن در جامعه بپردازد .
پ )  :كلیه كتابخانه های عمومی ،آثار وزین منتشر شده در زمینه نماز را جهت استفاده عالقه
مندان گردآوری نمایند .
ت )  :درباره موضوع نماز ،جشنواره ها و نمایشگاه های فرهنگی ،هنری و مسابقات كتابخوانی
برگزار شود .
ث )  :تدابیر الزم جهت پیش بینی محل مناسب و پاكیزه با امكانات الزم برای برگزاری نماز و نظافت
و نگهداری آنها ،در مهمانخانه ها (هتل ها) مهمانسراها و مهمانپذیرها ،مراكز ایرانگردی و
جهانگردی و بخصوص خوراك سراهای (رستورانها ) مستقر در جاده ها اتخاذ شود .
ج )  :در طرح های جدید ساختمانی مهمانخانه ها (هتل ها )  ،مهمانسراها  ،مهمانپذیرها ،مراكز
ایرانگردی و جهانگردی،نمایشگاها و مراكز فرهنگی  8هنری و گنجینه ها (موزه ها ) فضای الزم
برای مسجد یا نمازخانه به صورت شاخص پیش بینی شود.

چ )  :سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با انجام مطالعات بین المللی در مورد نماز ابتكارات و
خالقیت های موجود در سایر كشورهای مسلمان درباره نماز را جمع آوری نموده و فرهنگ اقامه
نماز را در سطح جهان با تهیه و ارسال كتاب ،نوار ،فیلم و جزوه های متناسب با هر كشور ترویج
نماید

.

ماده  : ) 9سازمان تبلیغات اسالمی موظف است در صورت درخواست دستگاه اجرایی به منظور
گسترش فرهنگ اقامه نماز نسبت به تامین نیروی انسانی (امام جماعت ) مورد نیاز برای اقامه
نماز جماعت در مساجد و نمازخانه های دستگاههای اجرایی برنامه ریزی الزم را به عمل آورد و
هزینه های مربوط به اجرای این ماده از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی پرداخت می شود .
تبصره  -مفاد این ماده در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و بیمارستان های
آموزشی و واحدهای وابسته به آنها توسط دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها اجرا
خواهد شد.
ماده  - 78سازمان صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران موظف است به منظور ترویج فرهنگ اقامه
نماز ،اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف  -برنامه های مناس ب و مستمر جهت آموزش احكام و فلسفه نماز برای گروه های مختلف
سنی بخصوص كودكان و نوجوانان تهیه و پخش شود و با بیان هنری ،فرهنگ اقامه نماز به طور
مستقیم و غیر مستقیم ترویج شود.
ب  -در فیلمها و مجموعه های نمایشی (سریالها) ،در جاهایی كه اقامه نماز به عنوان جزیی از
فرهنگ عمومی جامعه مطرح می شود ،اقامه نماز توسط شخصیتهای مثبت فیلم به نمایش درآید.
پ  -جلوه هایی از نماز نوجوانان به نمایش درآید.
ت  -برنامه های مناسب و ابتكاری با موضوع نماز تهیه و پخش و نسبت به معرفی نمایشها و
فعالیتهای هنری در این خصوص اقدام شود.
ماده  - 77وزارت راه و ترابری موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز ،اقدامات زیر را به
عمل آورد:
الف  -برنامه حركت قطارها و حتی المقدور پرواز هواپیماها به گونه ای تنظیم شود كه امكان اقامه
نماز برای مسافران فراهم باشد.
ب  -در كلیه جاده ها عالیم و تابلوهای مرب وط به مساجد بین راهی و شبانه روزی به صورت زیبا و
مناسب تهیه و نصب شود.
پ  -ترتیبی اتخاذ شود تا كلیه اتوبوسهای بین شهری در هنگام فرارسیدن اوقات نماز در محلی

مناسب برای اقامه نماز مسافران (ترجیحاً مساجد بین راهی) توقف نمایند و زمان الزم را برای
انجام این فریضه در اختیار مسافران قرار دهند.
ت  -در كلیه پروژه های مربوط به ساخت راهدارخانه و پایانه های مسافری ،احداث نمازخانه
مناسب پیش بینی شود.
ماده  - 73وزارت نفت طرح احداث نمازخانه در كنار جایگاههای سوخت رسانی بین راهی را تكمیل
نموده

و

توسعه

و

بخشد

درخصوص

حفظ

و

نگهداری

آنها

نظارت

نماید.

ماده  - 73سازمان تربیت بدنی موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز ،اقدامات زیر را
به عمل آورد :
الف  -در اردوها و برنامه های آموزشی و تمرینات ،ورزشكاران با فرهنگ نماز آشنا شوند.
ب  -در اردوها ،مسابقات و تمرینات داخلی و خارجی ،با فرارسیدن وقت نماز ،نماز اقامه شود.
پ  -در ورزشگاهها جهت اقامه نماز توسط تماشاكنان تسهیالت الزم فراهم شود.
ماده  - 71سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه
نماز ،اقدامات زیر را به عمل آورد :
الف  -در نظام گزینش و ارزیابی عملكر د مدیران ،میزان اهتمام آنان به نماز را مدنظر قرار دهد.
ب  -در دوره های آموزش ضمن خدمت كاركنان دولت ،مباحث مربوط به فلسفه و رموز نماز ارائه
شود.
ماده  - 75وزارتخانه های صنایع ،معادن و فلزات و كار و امور اجتماعی موظفند به منظور گسترش
فرهنگ اقامه نماز ،تدابیر الزم را برای تحقق موارد زیر اتخاذ نمایند :
الف  -در كلیه كارخانه ها ،مؤسسات ،شركتها و واحدهای تابعه وزارتخانه های فوق الذكر ،محل
مناسب و پاكیزه برای اقامه نماز با گنجایش كافی متناسب با تعداد كارگران و كاركنان هر واحد،
تعیین و تجهیز شود.
ب  -برنامه ساعات كار كارگران به گونه ای تنظیم شود كه با وقت نماز تداخل نداشته باشد و در
صورتی كه تداخل اجتناب ناپذیر باشد ،كارگران به صورت نوبتی در مراسم اقامه نماز شركت نماید.
پ  -در كلیه كارخانه ها ،مؤسسات ،شركتها و واحدهای تابعه وزارتخانه های فوق الذكر برنامه
های مناسب جهت ارائه آموزش نماز و فلسفه آن به كاركنان و كارگران و خانواده های آنها اجرا
شده و ضوابط و اقدامات تشویقی الزم به منظور ترویج فرهنگ اقامه نماز پیش بینی شود.
ماده  - 77وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات الزم را برای ترغیب و تشویق بازارها و
صنوف

جهت

ب رگزاری

نماز

جماعت

در

اول

وقت

به

عمل

آورد.

ماده  - 76سازمان برنامه و بودجه موظف است به منظور گسترش فرهنگ اقامه نماز ،اقدامات زیر

را به عمل آورد :
الف  -تأمین اعتبار خاص در بودجه جاری كلیه دستگاههای اجرایی كشور جهت تأمین مخارج جاری
مساجد ،نمازخانه ها،وضوخانه ها و سرویسهای بهداشتی در واحدهای تحت پوشش آنها.
ب  -اعطای مجوز الزم به كلیه دستگاههای اجرایی كشور جهت استفاده از اعتبار مربوط به آموزش
كاركنان در زمینه ارایه آموزش نماز و ترویج فرهنگ نماز.
پ  -تأمین اعتبار خاص جهت وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت،
درمان و آموزش پزشكی و سازمان تربیت بدنی جهت اجرای برنامه های پیش بینی شده در این
آیین نامه برای وزارتخانه های مزبور در زمینه ترویج فرهنگ نماز.
ت  -تأمین اعتبار خاص جهت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران و حوزه هنری تبلیغات اسالمی جهت استفاده از ابزار هنر در امر ترویج نماز.
ث  -تأمین اعتبار خاص برای وزارتخانه های راه و ترابری و فرهنگ و ارشاد اسالمی و آموزش و
پرورش جهت احداث ،تجهیز و نگهداری مساجد و نمازخانه های واقع در جاده ها ،پایانه ها ،مراكز
آموزشی ،مراك ز فرهنگی و هنری ،مبادی ورودی كشور و خوراك سراهای (رستوران های) بین
راهی و وضوخانه و سرویسهای بهداشتی آنها
ج  -تأمین اعتبار الزم برای سایر دستگاههای اجرایی كشور جهت اجرای برنامه های پیش بینی
شده در این آیین نامه.
ماده  - 70سازمان اوقاف و امور خیریه موظف است در حدود مقررات خود تسهیالت الزم را برای
توسعه و تعمیق فرهنگ نماز و احداث ،تجهیز و تعمیر مساجد و نمازخانه های بین راهی فراهم
آورد و از طریق برگزاری مسابقات و كالس های مربوط ،تشویق و تبلیغ الزم را اعمال نماید.
ماده  - 79كلیه دستگاهها مكلفند بر نحوه نگهداری ،زیباسازی ،بهسازی و بهداشت عمومی
نمازخانه ها نظارت نمایند.
ماده  - 38نظارت بر اجرای این آیین نامه بر عهده باالترین مقام دستگاه می باشد.

