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 كاري مؤسسات دولتی بر اساس اوقات شرعی  تنظيم ساعت

  ، محمد طوسي جهانگير رشتي،  علي شهنما

 : معرفی كوتاه طرح ( 

گيرد و  متاسفانه، تنظيم ساعت كاري مؤسسات دولتي با الگوبرداري از سيستم كاري رايج در غرب صورت مي

شده در واقع راهكاريست جهت تنظيم ساعات كاري  طرح ارائه .گونه سنخيتي با فرهنگ اسالمي ندارد هيچ

 .ايراني-متناسب با فرهنگ اسالمي

 : تشریح طرح ( 

ي خود را بر  ي روزانه بايست برنامه است، يك انسان مسلمان مي همانگونه كه در رهنمودهاي بزرگان ديني آمده

 سه ما اينكه و است وقت پنج نماز اوقات» : ندفرماي مي شيرازي حائري اهلل آيت. اساس اوقات شرعي تنظيم نمايد

. است السالم عليهم ائمه و (ص)اكرم  پيامبر سنت مخالف اما شود، نمي نماز بطالن باعث چند هر ايم كرده وقت

 :كه است اين آن پيام. دارد پيام و فلسفه اينها

 . است كار وقت ظهر نماز تا صبح نماز از . 

 .است استراحت وقت عصر، نماز فضيلت اول تا ظهر نماز از . 

 .است كار زمان مغرب اذان تا عصر نماز فضيلت وقت اول از . 

 « .كاراست وجوركردن جمع وقت عشاء، نماز فضيلت وقت اول تا مغرب اذان از . 

اي تنظيم نماييم كه مطابق با الگوي  صورت است كه ساعت كاري مؤسسات دولتي را بگونه شده بدين طرح ارائه

 :شود منظور مراحل ذيل ارائه ميبدين . فوق باشد

صورت كه  بندي شوند، بدين هاي كشور بر اساس اوقات شرعي به چند دسته تقسيم ابتدا استان . 

 .هايي كه اوقات شرعي تقريباً يكساني دارند در يك دسته قرار گيرند استان

 :سپس براي هر دسته، ساعت اداري بدين صورت تعريف شود . 

 ظهر نماز ات ازنمازصبح: وقت كاري اول 

 عصر  نماز فضيلت اول تا ظهر از نماز: وقت استراحت 

 مغرب اذان تا عصر نماز فضيلت وقت اول از: وقت كاري دوم 

 :است بندي در شكل ذيل به نمايش در آمده اين تقسيم

                                                           
9
 ارشد رشته الكترونيك ديجيتال دانشگاه شاهرود دانشجوي كارشناسي.  

 فارغ التحصيل مقطع كارشناسي رشته مخابرات دانشگاه شاهرود.  0

 دانشجوي كارشناسي رشته عمران دانشگاه شاهرود.  8
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 :مزایاي طرح ( 

 :توان مزاياي ذيل را برشمرد براي اين طرح مي

ريزي روزانه بر اساس فرهنگ اسالمي  اين طرح برنامه از آنجا كه در: زندگي اسالمي  ترويج سبك . 

زندگي اسالمي در كل  تواند موجب ترويج سبك پذيرد، لذا اجراي صحيح اين طرح مي صورت مي

 .جامعه شود

ي  هاي دين مبين اسالم بهترين زمان جهت كار فاصله با توجه به توصيه: باال رفتن راندمان كاري . 

باشد،  مغرب مي اذان تا عصر نماز فضيلت وقت ي مابين اول فاصلهبين نماز صبح تا نماز ظهر و 

 .تواند موجب افزايش راندمان كارمندان شود صورت مي لذا تنظيم ساعت كاري بدين

 

 ساعت كاري، اوقات شرعي، ساعت كار اسالمي، سبك زندگي: هاي كليدي واژه
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