بسمه تعالی

شرح وظایف ائمه محترم جماعت
 -1حضور منظم در محل اقامه نماز در ایام اداری شرکت جهت اقامه نماز
 -2اقامه نماز جماعت حدود  22دقیقه با قرائت صحیح
 -3سخننران کواخا و بخخا محاخوا در مواخخوعار و سرایخل الخخای اعخ م شخخد (افسخیر قخخر بی بیخاب احشخخام شخرع ی بیخخاب و افسخیر احادیخ
معیومین(ع)یمناسباهای خاص مذالب مل و انق ب ی صراه جوی

ب و برق ی حجاب و عفاف و امر به معروف و نهخ از منشخر) حخداقل

سه جلسه در الفاه ارجیحا بعد از دو نماز
 -4پاسنگوی به مسائل منالف شرع و اعاقادی المشاراب بیورر حضوری و غیر حضوری
 -5ایحیح قرائت نماز گزاراب (اجویدالی ) با بیاب عموم در سننران و یا بیورر اردی
 -6شرکت اعال در جلسار منالف مربوط به ائمه جماعار
 -7شرکت اعال در جلسار شورای ارالنگ و ارائه رالنمودالای مناسب در زمینه اجرای اعالیاهای ارالنگ و اقامه نماز جماعت
 -8شرکت در دور الای موزش حضوری و غیر حضوری که از سوی داار امور ارالنگ و دین برگزار م شود
 -9نظارر بر حسن اجرای اعالیاهای ارالنگ ی ابلیغ و پیگیری اجهیزار و راع نواقص نمازخانه از طریق مسئول امخور ارالنگخ

وشخورای

ارالنگ
 -12حضور در مراسم الای منالف شرکت
 -11اراباط با مدیراب و کارشناساب و المشاراب و برگزاری نشست الای صمیم با نها در راساای اقویت جایگا نماز جماعت
 -12برگزاری مسابقار حضوری در مناسباهای منالف بین نمازگزاراب و االدا الدیه با الماالنگ مسئول امور ارالنگ
 -13بیاب مسائل سیاس روز (کشور و جهاب اس م) و عدم بیاب و ابلیغ احزاب و جناح الای سیاس بویژ ایام انانابخار و عخدم بیخاب مسخائل
اخا ا
 -14رعایت شئونار ذی طلبگ در گفاار و کردار
 -15عدم طرح مسائل شنی و مال (وام-امانت-حق الزحمه) پیگیری اقط از طریق مسئول ارالنگ
 -16شنای و اسافاد از ابزار نوین ابلیغاا (اضای مجازییپاور پوینت و)...
 -17ارسال مقاالر و پژوالشهای االیف به داار ارالنگ
 -18معرا اردی جایگزین در زماب غیبت موجه جهت اقامه نماز جماعت
 -19اعیین ااراد خوش صدا و موجه برای اذاب و دعا و پیگیری برپنش اذاب ظهر در محوطه ادار
 -22انجام امور اب غ از سوی داار امور ارالنگ و دین

دفتر امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو

