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 ".همکاری و پیوند تعریف شده و شایسته برقرار گردد، میان مسجد و مراکز آموزشی در هر محل "            

 مقام معظم رهبری)مدظله العالی(                                                                                                                           
 

 " مسجد و مدرسه ، خانه پیوند نماز ، "با عنوان   اجالس سراسری نماز میننهبیست و  علمی فراخوان

و در تعلیم و تربیت اسالمی المی خاستگاه نسل جوان و متدین معتبر مسجد و خانه و مدرسه در عصر انقالب اسنهادهای   

تعامل مستمر و مؤثر این سه کانون فرهنگی و تربیتی در پرورش  . اندسازان نقش با شکوهی ایفا کردهو رشد شخصیت آینده

آورد و بر استحکام و مقاومت جامعه در ردهای ارزشمندی به بار میکودکان و نوجوانان و جوانان نمازخوان و موحد دستاو

 از حمایت ضرورت به (العالی مدظله)امام خامنه ای و (علیه اهلل رضوان) خمینی امام ویژه افزاید. عنایتبرابر تهاجم فرهنگی می

 باید فرهنگی ریزی برنامه در که دهد می نشان اخیر قرن نیم در ها آن رفیع جایگاه از وری بهره و مسجد و مدرسه و خانه

 عمل به ممانعت ها آن بین فاصله ایجاد از و کرد اساسی توجه مراکز این تکامل به رو همگرایی و فعال پیوند به همواره

 نماز سراسری اجالسبیست و نهمین  برگزاری برای را مسجد و مدرسه ، خانه پیوند نماز ، موضوع،  نماز اقامه ستاد اساس همین بر .آورد

 برداشته شود .پیوند این سه عنصر اساسی با یگدیگر  تعمیقدر  به حول وقوه الهی گام هایی تا است برگزیده

 :فراخوان  موضوعاتمحور ها و 

 مبانی و اصول تعالی پیوند خانه ، مدرسه و مسجد

 امام راحل، رهبر انقالب و مصلحان دینی معاصر معارف اسالمی ، منظومه فکریدر  مسجد، مدرسه و خانهبررسی جایگاه  *

 تاریخی پیوند مساجد، مدارس و بیوت صالحهمناسبات بررسی * 

 نقش مساجد، مدارس و خانواده های مسلمان در تحقق گام دوم انقالب اسالمی با پیشگامی و نوآوری نسل جوان* 

 مقاومتایثار ، جهاد و نقش و جایگاه مسجد، مدرسه و خانه در فرهنگ * 

 نقش مسجد، مدرسه و خانه در ترویج سبک زندگی ایرانی و اسالمی و ترویج معارف نماز* 

 بررسی نقش مسجد ، مدرسه و خانه در ارتقای معرفت دینی نسل نو و رشد معنوی جامعه* 

 به نمازمسجد، مدرسه و خانه با نگاه زیبایی شناسی در جذب کودکان و نوجوانان  آماده سازی* 

 کاهش وقوع جرم در جامعه پیشگیری و اط مسجد، مدرسه و خانه در ارتب* 

 مسجد و مدرسه ، خانه کانون اسالمی رازت الگوی* 

 * دفاع مقدس ، الگوی تجلی تربیت یافتگان مسجد ، مدرسه و خانه تراز سالمی 

 مسجد و مدرسه ، خانه پیوند تعالی یآسیب ها ، موانع و راهکارها

 شکاف بین مسجد، مدرسه و خانهبررسی خطر ایجاد  *

 در رسالت مدارس، مساجد و خانواده ها در صیانت از ارزش های انقالب اسالمی  آسیب های تهاجم فرهنگی دشمنبررسی  *

 آسیب شناسی پیوند مسجد، مدرسه و خانه و ارائه راهکارهای اصالحی*



 نهادهای فرهنگی در پیوند خانه ، مدرسه و مسجد  همگرایینقش و 

 نقش آموزش و پرورش در ایجاد ارتباط مدارس و مساجد*

 نقش مساجد در ایجاد ارتباط مسجد با خانه و مدرسه* 

 بررسی نقش والدین در ایجاد پیوند بین مدرسه و مسجد و سوق دادن فرزندان به فعالیت های دینی* 

 مسجد، مدرسه و خانه* نقش حوزه های علمیه و دانشگاهها در تولید نظام نامه های کارآمد برای تعامل 

 و تقویت پیوند مسجد، مدرسه و خانه زبررسی نقش صدا و سیما در ترویج فرهنگ نما *

 مسجد، مدرسه و خانه* نقش بسیج دانش آموزی و فرهنگیان و بسیج مساجد در ایجاد پیوند 

 مدرسه و خانه ،ازمان های مردم نهاد در تقویت ارتباط پیوند مسجد* نقش س

 و نقش آنها در پرورش نسل اهل اقامه نماز مسجد، مدرسه و خانهبررسی روش های تعامل و همگرایی بین  *

 نمازارائه روش ها و مدل های خالقانه برای ایجاد همگرایی و تعامل بین مسجد، مدرسه و خانه با رویکرد اقامه * 

 انش آموزان و خانواده ها به مسجد*تأثیر بکارگیری روحانی مشترک مدرسه و مسجد در جذب د

 ودکان و نوجوانان به مسجد و نمازموفق همکاری متولیان مسجد، مدرسه و والدین در جذب ک ی والگویمدل * 

 معرفی مساجد و مدارس الگو و پیشتاز* 

 در کشورهای اسالمی خانه مسجد، مدرسه وفق در پیوند ؤالگوهای م* 

 

 امور مربیان و معلمان و مدارس مدیران جماعت ، و جمعه امامان ، حوزویان و دانشگاهیان ، متفکران و صاحبنظران

 زیر ارائه نمایند :در قالب های  می توانند آثار خود رامادران و فعاالن تولید محتوای نمازی  و پدران تربیتی،

 علمی و پژوهشی 

  علمیمقاالت 

  پژوهش های کاربردی 

  رساله دکتری و کارشناسی ارشد 

 ادبی و هنری 

  ، (ادبیکتاب ) مرجع ، آموزشی 

 (درسنامه ها )کتاب راهنما یا کتاب کار 

  موشن گرافی و، پویانمایی فیلم کوتاه 

 طرح های گرافیگی 

 ایده ها و تجربیات مؤفق 

 



 شرایط شرکت و پذیرش آثار :

های ارتباطی  راهدر بخش  اعالم شدهو کانال های  درگاه اجالساز طریق شرایط عمومی و اختصاصی  ات تکمیلی واطالع

  . باشد می قابل مشاهده 

 : فراخوان در شرکت مهلتثبت نام و 

 1399 آذر 10 لغایت شهریور 10از 

 نحوه ثبت نام و ارسال آثار: 

 1417743181یا صندوق پستی:    www.namaz.ir سامانهاز طریق  آثار ارسال و نام ثبت

 مورد پذیرش می باشد. پستیبصورت  صرفاًاز سامانه ثبت نام  بعد از اخذ کد mb25دریافت آثار با حجم باالی  توجه: 

 زمان اعالم نتایج:

 اعالم خواهد شد .  www.namaz.ir از طریق پایگاه اطالع رسانی ستاد اقامه نماز  1399 آذرماه نتایج فراخوان پایان

 جوایز و هدایا: 

 از صاحبان آثار  و مقاالت برتر تجلیل و گزیده ای از آثار ، تحقیقات و تألیفات منتشر خواهد شد.

 در فراخوان اعطاء خواهد شد. به کلیه شرکت کنندگان گواهی حضور توجه:

 راه های ارتباطی با دبیرخانه اجالس:

 021 – 88896666 –86037506-86037780شماره های تماس: 

 1000017سامانه پیام پیام کوتاه: 

   www.namaz.irپایگاه اطالع رسانی: 

    29https://sapp.ir/ejlas  :سروش کانال در پیام رسان

 29https://ble.ir/ejlas   :کانال در پیام رسان بله 

 1417743181:، کدپستی 387 پالک فلسطین، میدان طالقانی، خیابان تهران،: نشانی
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