برنامه ها و طرح های پژوهشی
دفتر مطالعات ،پژوهش ها و ارتباطات حوزوی مرکز رسیدگی به امور مساجد سال 1400

ردیف

عنوان برنامه

توضیحات

1

درختوارهی دانش مدیریت مسجد

تکمیل و ارائه چارچوب درختوارهی دانش مدیریت مسجد

2

نگارش کتاب با موضوع مهدویت

تامین محتوای علمی ،فقهی و معرفتی مرکز و امامان جماعت

به روز رسانی بانک اطالعات مسجدی

تامین و ارتقاء محتوای سایت و سامانه پژوهشی مسجد

(سایت و سامانه پژوهشی)

در راستای نیازهای علمی مرکز

4

طرح پژوهش یار(فاز دوم)

 .1راه اندازی و تجهیز دیجیتالی و فیزیکی کتابخانه تخصصی مسجد
.2حمایت از پایان نامه های سطح 4و دکتری

5

طراحی سرفصل های گرایش مدیریت مسجد

6

الزامات فقهی و شرعی معماری مسجد

7

شورای علمی پژوهشی مسجد

8

وبینار و نشست های علمی مجازی

9

شناسایی و ترجمه اسناد الگوی مدیریت مسجد

10

طرح پایش فاز سوم

11

نگرش سنجی مخاطبان مسجدی

3

.3ساماندهی به پایان نامه های دفاع شده در حوزه مسجد
تشکیل گروه علمی تدوین رشته مدیریت مسجد و تدوین سرفصل ها
تولید بسته محتوای آموزشی ،توجیهی در خصوص قواعد و الزامات فقهی و
شرعی ساخت و بهره برداری کالبدی مطلوب مساجد
 -1برگزاری اتاق فکری از نخبگان ،فعاالن و صاحب نظران حوزه مسجد در
جهت تامین اولویت های پژوهشی و اخذ راهکارهای توسعه فعالیت های مسجدی
 -2تشکیل شورای راهبری پژوهش

برگزاری وبینار با حضور شخصیت های برجسته و علمی و در راستای گفتمان
سازی و بررسی چالش های حوزه مسجد با همکاری حوزه علمیه قم
ترجمه ،مطالعه و بررسی اسناد مساجد کشورهای اسالمی
در راستای دانش مدیریت مسجد( قطر ،ترکیه ،مالزی ،مصر)
پایش مساجد(خدام و هیئت امنا )در زمینه های مرتبط
با دانش مدیریت مسجد ،الگوها و آسیب ها
انجام پروژه نگرش سنجی مخاطبین با موضوع" نقش و جایگاه مسجد در
زیست فردی و اجتماعی" در چهار گروه :


فعاالن حوزه تعلیم و تربیت



صاحبنظران و اساتید حوزه و دانشگاه




مدیران ارشد و میان نهادی مرتبط با مسجد
اهالی هنر و رسانه

