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  : بیان مسئله و ابعاد آن 

با همکاري سازمانهاي اوقاف و امور خیریه ، )شوراي بهداشت نمازگزاران مساجد(به منظور ارتقاء شاخصهاي بهداشتی در مساجد ، طرح شبنم –
دهیاریهاي وزارت کشور ، مدیریت و برنامه ریزي ، مرکز رسیدگی به امور مسـاجد ، نیـروي مقاومـت بسـیج و      تبلیغات اسالمی ، شهرداریها و

   .شهرداري تدوین گردید

ز با عنایت به اینکه در این اماکن اجتماعی مردم در مراسم و جلسات معنوي و حتی اجتماعی هم شکل می گیرد عدم رعایت ضوابط بهداشتی اعم ا –
و یا محیطی خود می تواند بروز و شیوع انواع بیماریها گردد از طرفی پاکیزه نگه داشتن این اماکن بعنوان یک درس عملی براي  بهداشت فردي

قشر از جامعه به مساجد و اماکن متبرکه باشد در غیر  جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان می شود و این خود می تواند بهترین راه جذب این
رعایت نظافت عمومی و ضوابط بهداشتی که متأسفانه در بعضی از مساجد و اماکن متبرکه دیده می شود باعث دفع نوجوانان و اینصورت عدم 

تبدیل شود که سنت بزرگان دینی ما نیز به  جوانان و جدا نمودن آنها از این اماکن خواهد شد مساجد می تواند بعنوان یک پایگاه مهم سالمت
لذا بر این شُدیم که طرحی تحت عنوان فعال نمودن شوراي بهداشت نمازگزاران مساجد با جلب مشارکت مسئولین امر به  همین منوال بوده است

  هیئت هاي امناء و پایگاههاي بسیج قدمی مثبت در جهت ارتقاي سطح سالمت جامعه برداریم  ویژه
پیشنهاد کمیته هاي شکل گرفت که اعضاء آن همه سازمان هایی که می به مدیریت وقت پیشنهاد گردید و در راستاي این  83این طرح در تاریخ  –

سازمان تبلیغات اسالمی ،  توانند به نوعی در این برنامه به وزارت بهداشت کمک نمایند انتخاب شدند مانند بسیج ، فرمانداري ، شهرداریها و
  ..... اوقاف ، مرکز رسیدگی بر امور مساجد و 

 .در آن سال وضعیت مساجد درسطح کشور به این طریق اعالم گردیدبر اساس گزارش تهیه شده  –

   : هدف کلی  –
  ارتقاي سطح بهداشت مساجد ، حسنیه ها ، تکیه ها و سایر اماکن متبرکه و حفظ و ارتقاي سطح سالمت نمازگزاران و عبادت کنندگان  –

   :اهداف اختصاصی 

 % 90بهبود وضعیت سیستم بهداشتی فاضالب تا سقف  –

 % 50بهبود وضعیت سیستم دستشویی و وضوخانه  تا سقف  –

 % 60بهبود وضعیت سیستم آبدارخانه هاي مساجد تا سقف  –

 % 80بهبود وضعیت سیستم توالت هاي مساجد تا سقف  –

 % 100بهبود وضعیت سیستم آب مصرفی تا سقف  –

 % 80مساجد و اماکن متبرکه تا سقف  بهبود وضعیت سیستم ایمنی در –

 % 70افزایش سطح اطالعات بهداشتی مردم تا سقف  –

 % 95تا سقف  87بهبود وضعیت بهداشتی زباله تا پایان سال  –

مکانها  وجود بلندگوها در(مثل آلودگی صوتی  بهبود وضعیت وسایل و ابزار کار موجود در مساجد و حذف عوامل زیان آور در مساجد –
  نامناسب

  : استراتژي 

 شهرداري و ستاد امور مساجد  –هماهنگی و تعامل با سازمان تبلیغات اسالمی و سازمان اوقاف و امور خیریه ، پایگاه بسیج  –

 تصویب طرح و تعیین اعتبارات مورد نیاز مربوطه و محل تأمین اعتبار - –

 تشکیل شوراي بهداشت نمازگزاران مساجد  –

مسئول هیأت هاي امناء و مسئول بهداشتی درمانی شهري منطقه در شهر و با  –امام جماعت مساجد و یا اماکن متبرکه با عضویت ( –
عضویت امام جماعت ومسئول هیأت امناء و مسئول بسیج محل یا مسجد ومسئول شوراي اسالمی محل یا دهدار محل وبهورز در مناطق 

 روستایی

 هداشت نمازگزاران مساجد تعیین وظایف براي اعضاي شوراي  ب –

 تهیه وتدوین نظام ثبت گزارش دهی  –
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 راه اندازي شوراي بهداشت شهرستان با دبیري رئیس مرکز بهداشت شهرستان و حضور نمایندگان دستگاههاي عضو در سطح شهرستان  –

 . مسئولیت اجراي برنامه هاي ابالغ شده در مساجد هیأت هاي امناء مساجد واگذار شود –

نظارت مستمر بر فعالیت هاي اجرایی هیأت هاي امناء مساجد در هر سطح درجهت ارتقاي شاخصهاي بهداشتی و هماهنگی جهت برگزاري  –
 . برنامه هاي آموزشی مرتبط به عهده شوراي بهداشت نمازگزاران می باشد

ز جمع بندي به سطوح باالتر تا دبیرخانه شوراي ماه یکبار پس ا 3گزارش کار جلسات و پیشرفت کار شورا و میزان مشارکت بخش ها هر  –
 . مرکز بهداشت نمازگزاران مساجد مستقر در مرکز سالمت محیط وکار ارسال شود

  :  عملکرد

پیشنهاد طرح به کار گروه عمران و پشتیبانی مساجد که زیر نظر شوراي عالی انقالب فرهنگی مـی باشـد در اردیبهشـت مـاه      -
 سال گذشته 

 تصویب طرح درحضور وزیر ارشاد درسازمان اوقاف  -

 ابالغ طرح به کلیه دانشگاهها جهت تهیه گزارش و ارسال آن به ستاد  -

  ماهه طبق فرمت طراحی شده توسط مرکز سالمت محیط و کارجمع بندي و گزارش گیري بصورت شش  -
  

 


