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ثسوِ تقبلی

اهمیت رسیدگی هب مساجد:
-1خذاًٍذهٌبى درآیِ18سَرُ تَثِ هی فزهبیذ:
إًَِّوب يَؼِوُزُ هَسبجِذَ اللَِِّ هَيْ آهَيَ ثِبللَِِّ ٍَ الْيََِمِ الْآخِزِ ٍَ أَلبمَ الػَّالَٓ ٍَ آتَى الشَّوبَٓ ٍَ لَنِ يَخْصَ إِالَّ
اللََِّ فَؼَسى أٍُلئِهَ اَىْ يَىًََُُا هِيَ الْوُِْتَذييَ
(هسبجذخذاراتٌْبکسی آثبد هیکٌذکِ ایوبى ثِ خذاٍرٍس لیبهت آٍردًٍُ،وبسراثزپبداردٍ،سکبت راثپزداسدٍجشاسخذاًتزسذاهیذاست چٌیي
گزٍّی اسّذایت یبفتگبى ثبضذ).

-2پیبهجزاکزم(ظ):
ّوبًب خذاًٍذآًگبُ کِ ثٌذُ ای رادٍست ثذارداٍراهتَلی اهَرهسجذی لزارهی دّذ(.کٌشالقوبل ج 7ظ)653
-3ثٌیبًگذارجوَْری اسالهی ایزاى حضزت اهبم خویٌی(رُ):
ایي هسبجذثَدکِ ایي پیزٍسی راثزای هبثِ ارهغبى آٍرد ،پیزٍسی ثزای هبادارُ هسبجذاست،اسهسجذثبیذتوبم
اهَرکطَرادارُ ضَد.
-4همبم هقؾن رّجزی حضزت آیت اهلل خبهٌِ ای :
هبثبیذًگزاى دیي هزدم ثبضین،ثْتزیي جبثزای حفؼ دیي هزدم ّویي هسبجذاست
ٍدرجبی دیگزهی فزهبیذ:
هسجذدرّوِ جبثبیذپبکیشُ،سیجبٍآراهجخص ثبضذ.
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اهمیت وضرورت وجىدی مرکزرسیدگی هب امىرمساجد استان:
-1دستَرهمبم هقؾن رّجزی درتبریخ :68/7/17
هزاجقبت هتقذداسسَی هزتجغیي ثبهسبجذ تْزاى ،هي جولِ ائوِ جوبفبت،گزٍّْبی ثسیج،هتَلیبى ٍهتػذیبى
ٍغیزّن،حبکی اسفمذاى هزکشٍهزجـ همجَل ٍآگبُ ًٍبفذالکلوِ ای دراهزهسبجذیقٌی اغلی تزیي پبیگبُ دیي
ٍهقٌَیت ٍاخالق است،ضک ًیست کِ حفؼ لذاست هسبجذٍتمَیت ّوبٌّگ جٌجِ ّبی هقٌَی ٍاًمالثی
ٍتقلیوی ٍتجلیغی آىً ،یبسهٌذسالهت ٍاهٌیت هحیظ آى ٍ دٍر هبًذى اس هٌبسفبت ٍ هٌبلطبت داخلی درآى
است.لذاضبیستِ است ثبتقییي هزکشی ًٍوبیٌذگی ،ثِ هْوِ هسبجذ پزداختِ ٍدرهَارد السم  ،ثبکوک ٍ حوبیت
اسثزًبهِ ّبی اسالهی درهسبجذٍیبلذی االلتضبء ثبًػت اهبم جوبفت ٍدیگزهسئَلیي هزثَط ثِ هسبجذ،در رًٍك
ٍکبرایی ٍضکَفبیی ّزچِ ثیطتزایي پبیگبُ ّبی اًمالة ٍاسالم کوک فزهبئیذ.
ً -2وبیٌذُ هحتزم ٍلی فمیِ دراستبى ٍاهبم جوقِ ضْزکزد درحکن اًتػبة هسئَل هزکشرسیذگی ثِ
اهَرهسبجذاستبى درتبریخ 92/3/20آٍردُ است:
یکی اسضزٍرتْبی استبى ٍاسهغبلجبت پیگیزاّل ایوبى دراستبى ،سبهبًذّی هسبجذٍ،رسیذگی ثِ اهَرّوِ جبًجِ
آًْب هی ثبضذ.
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اهدا ف مرکزرسیدگی هب امىرمساجد استان :
-1احیبء ٍگستزش اًذیطِ ًبة اسالهی درجبهقِ ٍافتالی فزٌّگ غٌی اسالهی
-2غیبًت اسارسضْبی رفیـ اًمالة اسالهی ٍاّتوبم ثِ تحمك آرهبًْب ٍاًذیطِ ّبی ٍاالی حضزت اهبم خویٌی (رُ) ٍهمبم هقؾن
رّجزی
-3تجییي ٍاحیبء جبیگبُ هسبجذ دراسالم ثِ فٌَاى هْوتزیي ٍاغلی تزیي پبیگبُ دیي،هقٌَیت ٍتزثیت اسالهی
-4ثستزسبسی هٌبست جْت رضذٍتزثیت افتمبدی،اخاللی ٍاجتوبفی سیبسی الطبرهختلف جبهقِ ثِ ٍیژُ ًَجَاًبى ٍجَاًبى.
 -5ثزلزاری رٍح ٍحذت،تقبٍى ٍتقْذ ثیي الطبرهختلف هزدم ثبالخع دست اًذرکبراى هسبجذ .
-6ضٌبسبًذى اّویت ًٍمص هسبجذدرحیبت اجتوبفی جبهقِ ٍفزٌّگ سبسی سبخت هسبجذثبهطبرکت ّبی هزدهی
-7تأکیذثزتَسیـ فبدالًِ ثَدجِ ّب،تجلیغبت ٍخذهبت هزثَط ثِ هسبجذدرهٌبعك هختلف استبى.

4

ربانهم اهی راهبردی مرکزرسیدگی هب امىرمساجدا ستان:
 .1سبهبًذّی،حوبیت ًٍؾبرت ثزکلیِ فقبلیتْبی هسبجذ ٍهزاکش ٍاثستِ ثِ آى
 .2سبهبًذّی ًٍؾبرت ثزٍضقیت ائوِ جوبفبت هسبجذاسلحبػ اًتػبة  ،آهَسش ٍفقبلیتْبی فزٌّگی ایطبى.
 .3ایجبدٍفزاّن ًوَدى رٍاثظ سبلن ٍسبسًذُ درفقبلیت ّبی هسبجذٍهزاکشٍاثستِ ثِ آى.
 .4سبهبًذّی ًٍْبدیٌِ سبسی رٍاثظ هسبجذثبسبیزارگبًْب ًٍْبدّبی دٍلتی ٍخػَغی
 .5سبهبًذّی هزاکشهذّجی،فزٌّگی ٍاجتوبفی هستمز درهسبجذ
ّ .6ذایت ٍسبهبًذّی اهَرآهَسش ٍپژٍّص هزتجظ ثبهسبجذ.
 .7سبهبًذّی ٍ ًؾبرت ثز ٍضقیت ّیئت اهٌبء ٍکبرکٌبى ٍهؤسسبت ٍاثستِ ثِ هسبجذ
 .8تقییي سیبستْب ،خظ هطی ّب هٌبست جْت جذة الطبرهختلف جبهقِ ثِ ٍیژُ ًَجَاًبى ٍجَاًبى ثِ
هسبجذٍهزاکشفزٌّگی ٍاثستِ ثِ آى
 .9تالش درجْت گستزش هسجذسبسی ثِ ٍیژُ درهٌبعك ًَسبس ٍ یبهحزٍم اسعزیك ًیبسسٌجی ٍ ّوچٌیي ّوکبری ٍ
ّوبٌّگی در سهیٌِ تذٍیي ٍتػَیت همزرات ٍهَافمت ًبهِ ّب ٍلزاردادّبی السم
 .10سبهبًذّی ٍدفبؿ اسحمَق هسبجذٍرایشًی درسهیٌِ رفـ هطکالت حمَلی آًْب
 .11سبهبًذّی ٍرایشًی درسهیٌِ جذة ثَدجِ ٍاهکبًبت هَردًیبسهسبجذٍتجییي سیبست ّبی راّجزدی جْت تأهیي هٌبثـ
ٍاستمالل هبلی آًْب
 .12سیبستگذاری ٍارائِ الگَّبی هٌبست ثزای سبخت ،تجْیشٍادارُ هسبجذ
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ثسوـِ تقـبلی

سبختـبر سبسهـبًی هزوـش رسيـذگـی ثِ اهـَر هسبجـذ استـبى چْبرهحبل ٍ ثختيبری
هقبم هعظن رّبزی

ًوبیٌدُ ٍلی فقیِ
در استبى ٍ اهبم جوعِ شْزکزد

هسئَل هزکش رسیدگی
بِ اهَر هسبجد استبى
شَرای سیبستگذاری
اهَر هسبجد استبى

کویسَى رسیدگی بِ اهَر
ائوِ جوبعبت استبى

کبرگزٍُ خَدکفبیی

کبرگزٍُ حقَقی

کبرگزٍُ فزٌّگی ،

کبرگزٍُ طزح ٍ

ٍعوزاى

ٍحل اختالف

آهَسشی ٍ پژٍّشی

بزًبهِ

ستبد ّوبٌّگی اهَر هسبجد شْزستبى
اهَر هسبجد شهرستانها

هجوع شَرا ّبی ّوبٌّگی هسبجد

هجوع ائوِ جوعِ ٍ جوبعبت

شْزستبى

شْزستبى
شَرای ّوبٌّگی هسجد

دًٍفز خَاّز

دًٍفز بزادر

هسئَل کبًَى

هسئَل ّیأت

صبحب ًظز

صبحب ًظز

قزآى ٍعتزت

عشاداری

اهبم
جوبعت

6

رئیس
هیئت امنب

مسئول کبنون

فرمبنده پبیگبه

فرهنگی و

بسیج برادران

هنری

فزهبًدُ پبیگبُ
بسیج خَاّزاى

شورای سیاستگذاری امور مساجد استان:
الف -اعضاء شورا:
ً -1وبيٌذُ ٍلی فميِ در استبى
 -2استبًذار
 -3هؼبٍى سيبسی ٍ اهٌيتی استبًذار
 -4هؼبٍى ثزًبهِ ريشی ٍ اضتغبل استبًذار
 -5هذيز ول تجليغبت اسالهی
 -6هذيز ول اٍلبف ٍ اهَر خيزيِ
 -7هذيز ول فزٌّگ ٍ ارضبد اسالهی
 -8هذيز ول غذا ٍسيوب
 -9هذيز ول آهَسش ٍ پزٍرش
 -01هدیرکل هیراث فرٌّگی  ،گردشگری ٍ صٌایع دستی
 -11هذيز ول راُ ٍ ضْزسبسی
 -12هذيز ول وويتِ اهذاد اهبم خويٌی(رُ)
 -13فزهبًذّی سپبُ حضزت لوز ثٌی ّبضن (ع)
 -14ريبست داًطگبُ ػلَم پشضىی ٍخذهبت ثْذاضتی درهبًی استبى
 -15دثيز ستبد البهِ ًوبس
 -16دثيز ضَرای سيبستگذاری ائوِ جوؼِ
 -17دثيز ستبد اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْی اس هٌىز
 -18هذيز حَسُ ّبی ػلويِ استبى
 -19رئيس ضَرای ّوبٌّگی تجليغبت اسالهی
 -22رئيس ضَرای اسالهی استبى
 -21هسئَل دثيز خبًِ وبًَى ّبی فزٌّگی ٌّزی هسبجذ استبى
 -22رئيس ضَرای ّيئبت هذّجی استبى
 -23رئيس وبًَى هذاحبى استبى
 -24هسئَليي وبرگزٍُ ّبی ضَرای سيبستگذاری اهَر هسبجذ
 -25هسئَليي ستبد ّبی ّوبٌّگی اهَر هسبجذ ضْزستبًْب
 -26هسئَل هجوغ ضَراّبی ّوبٌّگی هسبجذ استبى
 -27دثيز هجوغ ضَراّبی ّوبٌّگی هسبجذ استبى
 -28هسئَل ّيؤت اهٌبی خيزيي هسجذ سبس استبى
 -29هسئَل هزوش رسيذگی ثِ اهَر هسبجذ استبى
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ة -تَضيحبت :

ً -1وبیٌذُ هحتزم ٍلی فمیِ در استبى ٍ اهبم جوقِ ضْزکزد ثِ فٌَاى رئیس ،استبًذار هحتزم ثِ فٌَاى ًبئت رئیس ٍ هسئَل
هزکشرسیذگی ثِ اهَر هسبجذ ثِ فٌَاى دثیز ضَرای سیبستگذاری اهَر هسبجذ استبى خَاٌّذ ثَد.
 -2جلسبت ضَرا ّز سِ هبُ یکجبر تطکیل خَاّذ ضذ
تجػزُ :در غَرت ًیبس ثٌب ثِ پیطٌْبد دثیز ٍهَافمت ریبست ضَرا جلسبت فَق القبدُ دیگزی تطکیل هی گزدد .
2

 -3جلسبت ضَرا ٍ کبرگزٍّبی سیز هجوَفِ ٍ ستبد ّبی ّوبٌّگی اهَر هسبجذ ضْزستبى ثب حضَر افضبء رسویت هی یبثذ.
3

 -4در راستبی تحت پَضص لزار دادى ثْتز هسبجذ ضْزّب ٍ رٍستبّب ٍ ارتجبط ثیطتز ٍ آسبًتز ثب کل هسبجذ استبى در ّز
ضْزستبى ،ستبد ّوبٌّگی اهَر هسبجذ(ثِ غَرتی کِ ثقذا خَاّذ آهذ) تطکیل هی گزدد .
 -5در جْت ثْزُ گیزی اسؽزفیت ّبی تخػػی ٍکبرضٌبسی در ارتجبط ثب اهَر هسبجذ استبى ،کبرگزٍُ ّبی ٍیژُ ای (ثِ
غَرتی کِ خَاّذ آهذ) ثِ فٌَاى سیز هجوَفِ ایي ضَرا تطکیل هی گزدد.
 -6هسئَلیي کبرگزٍّب تَسظ ریبست ضَرای سیبستگذاری استبى ثِ هذت  3سبل اًتخبة هی گزدد.
 -7هسئَلیت ارسیبثی ً ،ؾبرت ٍ ّوبٌّگی کبرگزٍّبی استبى ٍ ستبدّبی ّوبٌّگی ضْزستبى ثز فْذُ هسئَل هزکش رسیذگی
ثِ اهَر هسبجذ استبى هی ثبشذ.
 -8رئیس هجوـ ًوبیٌذگبى استبى در هجلس ضَرای اسالهی ثز حست ضزٍرت در جلسبت دفَت ضذُ ٍ غَرتجلسبت ثِ دفتز
ایطبى ارسبل هی گزدد.
 -9جلسبت کبرگزٍّب ثب ّوبٌّگی ٍ ارسبل دفَتٌبهِ تَسظ هسئَل هزکش تطکیل خَاّذ ضذ.
ثب هَافمت ریبست ضَرا اس افزاد حمیمی ٍ حمَلی دیگز ًیش ثِ فٌَاى فضَ ضَرا ثب داضتي حك رأی ٍ یب ثِ غَرت هَردی ثقٌَاى
هْوبى دفَت ثِ فول هی آیذ.
 -10جْت ّوبٌّگی ثیطتز،هسئَل هزکش ثزحست ضزٍرت در جلسبت کبرگزٍُ ّب ضزکت خَاّذ ًوَد.
 -11ثب ّوبٌّگی هسئَل هزکش ٍهَافمت هسئَل کبرگزٍُ اس افزاد حمیمی ٍحمَلی دیگز ثب داضتي حك رأی ٍیب ثِ غَرت
هَردی در جلسبت دفَت ثِ فول آیذ.
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کمیسیون رسیدگی به امور ائمه جماعات استان:
الف)اهداف :
ً -1ظبرت ٍثزرسی ٍضؼيت ائوِ جوبػبت استبى ٍتػوين گيزی ًْبيی در ايي خػَظ
 -2ثزًبهِ ريشی درجْت ارتمبی ضبيستگی ّبی ائوِ جوبػبت استبى اسلجيل ٍيژگی ّبی فزدی،تَاًبيی ّبی ػلوی ،هذيزيتی
ٍاخاللی
 -3رسيذگی ثِ اختالفبت ٍهسبئل حمَلی هزثَط ثِ ائوِ جوبػبت
 -4ثزًبهِ ريشی جْت ارتمبی جبيگبُ اهبم جوبػت هسجذ ثِ ػٌَاى هذيز ايي هىبى همذس ٍپبيگبُ تزٍيج ديي
 -5حوبيت ٍپطتيجبًی هؼٌَی ٍهبدی اس ائوِ جوبػبت

ب)اعضاء:
 -1هذيزول سبسهبى تجليغبت اسالهی استبى
 -2هذيزول اٍلبف ٍاهَرخيزيِ استبى
 -3دثيزستبدالبهِ ًوبس استبى
-4هسئَل هزوشرسيذگی ثِ اهَرهسبجذ استبى
-5هذيز حَسُ ّبی ػلويِ استبى
-6هذيز حَسُ ػلويِ ضْزوزد
 -7پٌج ًفز اس رٍحبًيَى غبحت ًظز استبى

ج)توضیحات:
 -1جلسبت وويسيَى ثِ غَرت ثبثت ٍهبّبًِ تطىيل خَاّذ ضذٍدر غَرت لشٍم ثؼضی اس جلسبت درحضَر ًوبيٌذُ هحتزم ٍلی فميِ
دراستبى ٍاهبم جوؼِ ضْزوزد تطىيل هی گزدد.
-2جلسبت وويسيَى ثبحضَر

اػضب رسويت خَاّذ يبفت.

-3درغَرت لشٍم ثب هَافمت اػضبی وويسيَى اس افزادحميمی ٍحمَلی ديگز ثِ ػٌَاى ػضَ،ثبداضتي حك رأی ٍيب ثِ ػٌَاى هْوبى
دػَت ثِ ػول خَاّذآهذ.
-4اػضبی حمَلی فَق (رديف 1تب  )4در غَرت هؼون ثَدى هی تَاًٌذ ػضَ ايي وويسيَى ثبضٌذ.
-5اًتخبة ً5فز اس رٍحبًيَى غبحت ًظز ،ثٌب ثِ پيطٌْبد اػضبی ثبثت وويسَى (رديف 1تبٍ )6ثبهَافمت ًوبيٌذُ هحتزم ٍلی فميِ در
استبى ٍاهبم جوؼِ ضْزوزد خَاّذ ثَد
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کارگزوه ها:
 -1کارگزوه طزح و بزنامه :
الف -اعضاء:
 -1هذيز ول تجليغبت اسالهی
 -2هذيز ول اٍلبف ٍ اهَر خيزيِ
 -3هذيز ول فزٌّگ ٍ ارضبد اسالهی
 -4دثيز ستبد البهِ ًوبس
 -5رئيس ضَرای ّوبٌّگی تجليغبت اسالهی
 -6دثيز ستبد اهز ثِ هؼزٍف ًٍْی اس هٌىز
 -7هؼبٍى هسبجذ ٍهحالت سپبُ
 -8هؼبٍى تجليغ هزوش هذيزيت حَسُ ّبی ػلويِ استبى
ب -شزح وظایف :
 -0شٌاسایی ٍ الَیت بٌدی هسائل ٍ هَضَعات قابل طرح در جلسات شَرا
 -2تْیِ ٍ تٌظین طرح ّای تَجیْی با هاّیت فرٌّگی در راستای تحقق هاهَریتْای هحَلِ هرکس
 -3تبییي ًحَُ ّوکاری ٍ هشارکت سازهاى ّا ٍ ًْادّای استاى با هساجد ً ٍ ،ظام هٌد ًوَدى ایي ارتباطات
 -4تدٍیي برًاهِ ّای عولیاتی ساالًِ هرکس رسیدگی بِ اهَر هساجد استاى
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 -2کارگزوه خودکفایی و عمزان
الف -اعضاء :
 -1هؼبٍى ثزًبهِ ريشی ٍ اضتغبل استبًذاری
-2

هذيز ول راُ ٍضْزسبسی

 -3هذيزول هيزاث فزٌّگی  ،گزدضگزی ٍ غٌبيغ دستی
 -4هذيز ول هحتزم غٌؼت هؼذى ٍتجبرت استبى
 -5هذيز ول ثٌيبد هسىي استبى
 -6رئيس سبسهبى جْبد وطبٍرسی استبى
 -7هؼبٍى ثْذاضتی داًطگبُ ػلَم پشضىی استبى
 -8هؼبٍى اداری هبلی ادارُ ول تجليغبت اسالهی
 -9رئيس ادارُ ثْزُ ثزداری التػبدی هَلَفبت ٍ ثمبع هتجزوِ اٍلبف ٍاهَر خيزيِ استبى
 -12هؼبٍى اداری هبلی ادارُ ول فزٌّگ ٍ ارضبد اسالهی
 -11دثيز ستبد سوبت استبى
 -12هسئَل ثسيج سبسًذگی سپبُ استبى

ب -شزح وظایف :
 -1تالش در جْت گستزش فزٌّگ هسجذ سبسی ثِ ٍيژُ در ضْزن ّبی جذيذ اإلحذاث ٍ هٌبعك هحزٍم
 -2تْيِ ٍ تٌظين عزحْبيی در راستبی تحمك ثْذاضت هغلَة هسبجذ ( اس لجيل عزح ثْذاضت يبراى هسبجذ)
 -3ارائِ پيطٌْبدّبی راّجزدی ٍ ثزًبهِ ريشی هٌبست ثِ هٌظَر رفغ هطىالت اسبسی هسبجذ در هىبى يبثی  ،سبخت ٍ سبس  ،تَسؼِ ٍ تؼويز ،
ًَسبسی ٍ تجْيش اهىبًبت ٍ فٌبٍری ّبی رٍس
 -4ثزرسی ٍ ايجبد سبسٍوبرّبی السم ثزای حوبيت ٍ پطتيجبًی اس هَلَفبت هسبجذ ٍ ارائِ ضيَُ ّبی هٌبست در راستبی ايجبد ٍ افشايص
درآهذّبی هسبجذ
 -5ضٌبسبيی رٍش ّبی جذة ٍ ّذايت ووىْبی هزدهی ثِ هسبجذ
 -6ضٌبسبيی ٍ ثزلزاری ارتجبط ثب خيزيي هسجذ سبس جْت جذة ٍ سبهبًذّی ووه ّب
 -7ثزرسی ٍ ارائِ راّىبرّبی هٌبست جْت تطىيل غٌذٍق ّبی لزؼ الحسٌِ جْت ووه ثِ ًوبسگشاراى هستوٌذ
 -8ثزرسی ٍ تذٍيي رٍش ّبی جذة اهىبًبت ٍ تسْيالت ثِ هٌظَر پطتيجبًی اس هسبجذ
 -9تْيِ سٌذ راّجزدی هسبجذ استبى هجتٌی ثز جْت گيزيْب ٍ سيبستْبی حوبيتی وبرگزٍُ فزٌّگی ٍاجتوبػی ضَرای ثزًبهِ ريشی استبى
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 -3کارگزوه فزهنگی  ،آموسشی و پژوهشی
الف-اعضاء :
 -1هذيز حَسُ ّبی ػلويِ استبى
 -2هذيز حَسُ ػلويِ اهبهيِ ضْزوزد
 -3هطبٍر اهَر رٍحبًيَى استبًذاری
 -4هؼبٍى ثزًبهِ ريشی غذا ٍسيوبی استبى
 -5هؼبٍى ثسيج هسبجذ ٍهحالت سپبُ حضزت لوز ثٌی ّبضن (ع) استبى
 -6هؼبٍى تؼلين ٍتزثيت سپبُ حضزت لوز ثٌی ّبضن (ع) استبى
 -7هؼبٍى فزٌّگی ٍاجتوبػی سپبُ حضزت لوز ثٌی ّبضن (ع) استبى
 -8هؼبٍى آهَسضی ٍ پژٍّطی ادارُ ول تجليغبت اسالهی
 -9هؼبٍى فزٌّگی ادارُ ول اٍلبف ٍ اهَرخيزيِ
 -12دثيز ستبد البهِ ًوبس
 -11دثيز ستبد اهز ثِ هؼزٍف ًٍْی اس هٌىز
 -12هسئَل دثيزخبًِ وبًَى ّبی فزٌّگی ٌّ ،زی هسبجذ
 -13هسئَل هجوغ ضَراّبی ّوبٌّگی هسبجذ استبى
 -14دثيز هجوغ ضَراّبی ّوبٌّگی هسبجذ استبى
ً -15وبيٌذُ وويتِ اهذاد اهبم خويٌی(رُ) استبى

ب -شزح وظایف :
ً -1يبسسٌجی ٍ ثزًبهِ ريشی آهَسضْبی السم در راستبی تحمك هغلَة اّذاف هزوش جْت دست اًذروبراى هسبجذ استبى
 -2ضٌبسبيی الَيت تخػػی ٍ پژٍّطی اهَر هسبجذ
 -3تْيِ ٍ تذٍيي هٌبثغ ٍ هحتَای آهَسضی هَرد ًيبس هسبجذ
 -4ضٌبسبيی ظزفيت ّبی السم ثِ هٌظَر تؼبهل حذاوثزی هسبجذ ثب هزاوش آهَسضی ( هذارس ػلويِ  ،داًطگبُ ّب ٍ هذارس ٍ ) ...
 -5سبهبًذّی اهَر فزٌّگی ٍ تجليغی هسبجذ
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 -4کار گزوه امور حقوقی و حل اختالف :
الف -اعضاء :
 -1وبرضٌبس حمَلی ادارُ ول اٍلبف ٍ اهَر خيزيِ استبى
 -2وبرضٌبس حمَلی ادارُ ول تجليغبت اسالهی استبى
 -3وبرضٌبس حمَلی ادارُ ول فزٌّگ ٍ ارضبد اسالهی استبى
ً -4وبيٌذُ ريبست هحتزم دادگستزی استبى
ً -5وبيٌذُ حمَلی سپبُ حضزت لوزثٌی ّبضن (ع) استبى
 -6دٍ ًفز اس ٍوال ٍ لضبت غبحت ًظز
ً -7وبيٌذُ ادارُ ول ثجت اسٌبد ٍ اهالن استبى
ب-شزح وظایف
 -1ضٌبسبيی راُ وبرّبی حمَلی هَجَد جْت افشايص ثْزهٌذی ثيطتز هسبجذ اس خذهبت هزثَط
 -2ثزرسی راّىبرّبی لبًًَی در ًحَُ تؼبهل هسبجذ ثب ًْبدّب  ،سبسهبى ّب ٍ تطىلْب
 -3تْيِ ٍ ارائِ راّىبرّبی حمَلی در جْت احمبق حمَق هسبجذ استبى
 -4ثزرسی هسبئل ٍ هطىالت حمَلی ًْبدّبی هَجَد در هسبجذ استبى ٍ ارائِ راُ حل ّبی هٌبست در ايي سهيٌِ
 -5تالش ثزای تثجيت هَلؼيت حمَلی هسبجذ  ،هتَليبى ٍ دست اًذروبراى هسبجذ استبى
 -6تْيِ عزح ّبٍ لَايح السم ثزای دفبع اس حمَق هلىی ٍ اسٌبد هسبجذ
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ستاد هماهنگی امور مساجد شهزستان ها :
الف -اعضاء ستاد:
 -1اهبم جوؼِ ضْزستبى
 -2فزهبًذار
 -3ائوِ جوؼِ ضْزّبی تبثؼِ ضْزستبى
 -4رئيس ادارُ تجليغبت اسالهی
 -5رئيس ادارُ اٍلبف ٍ اهَر خيزيِ
 -6رئيس ادارُ فزٌّگ ٍ ارضبد اسالهی
 -7ضْزدار هزوش ضْزستبى
 -8رئيس ضَرای اسالهی ضْزستبى
 -9هذيز حَسُ ػلويِ ضْزستبى
 -12رئيس ادارُ راُ ٍضْزسبسی
 -11رئيس ادارُ آهَسش ٍپزٍرش
 -12فزهبًذُ سپبُ ًبحيِ ضْزستبى
 -13دثيز ستبد البهِ ًوبس
ً -14وبيٌذُ ائوِ جوبػبت ضْزستبى
 -15رئيس ضجىِ ثْذاضت ٍدرهبى ضْزستبى
 -16رئيس ضَرای ّيئبت هذّجی ضْزستبى
 -17رئيس وبًَى هذاحبى ضْزستبى

ب -توضیحات :
 -1اهبم جوعِ هزکش شْزستبى ثعٌَاى ریبست ستبدّوبٌّگی اهَر هسبجذ شْزستبى ٍ فزهبًذار ًبئت رئیس ایشبى خَاّذ ثَد.
تجصزُ :ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ًوبیٌذُ هحتزم ٍلی فقیِ در استبى ٍ اهبم جوعِ شْزکزد ریبست شَرای سیبستگذاری اهَر
هسبجذ استبى را ثعْذُ دارد لذا ثِ فزدی دیگز ثعٌَاى ًوبیٌذُ ایشبى  ،هسئَلیت ستبد ّوبٌّگی اهَر هسبجذ شْزستبى شْزکزد
هحَل خَاّذ شذ.
 -2احکبم هسئَلیي ستبد ّوبٌّگی شْزستبى ّب تَسط ریبست شَرای سیبستگذاری اهَر هسبجذ استبى صبدر خَاّذ شذ.
 -3دثیز ستبد ّوبٌّگی اهَر هسبجذ ّز شْزستبى تَسط ریبست ستبد  ،اًتخبة ٍحکن آى اس طزف ایشبى صبدر خَاّذ شذ.
 -4جلسبت ثِ صَرت ّز دٍ هبُ یکجبر تشکیل گزدیذُ ٍ ثٌب ثِ پیشٌْبد دثیز ٍهَافقت رئیس ستبد  ،جلسبت فَق العبدُ دیگزی
ثزگشار هی گزدد .
 -5شْزداراى شْزّبی تبثعِ شْزستبى ثٌب ثز ضزٍرت ثِ جلسبت ستبد دعَت هی گزدًذ.
 -6ثب هَافقت رئیس ستبد اس افزاد حقیقی ٍ حقَقی دیگز ًیش ثِ عٌَاى عضَ ستبد ثب داشتي حق رأی ٍ یب ثِ صَرت هَردی ثعٌَاى
هْوبى دعَت ثِ عول هی آیذ.
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نظام نامه شورای هماهنگی مسجد
الف -اهدف:
سیبستگذاری ،بزًبهِ ریشی ٍسبهبًدّی کلیِ اهَر هسجد در جْت پیشزفت ٍ اعتالی دیي هبیي اسالم
ب -شزح وظایف :
ً -1يبسسٌجی ٍ ثزًبهِ ريشی اهَر فزٌّگی ،آهَسضی ٍ پژٍّطی هسجذ
 -2سبهبًذّی ٍ ًظبرت ثز وليِ ثزًبهِ ّبی فزٌّگی ،آهَسضی ٍ پژٍّطی هسجذ
 -3سبهبًذّی هزاوش هذّجی ،فزٌّگی ٍ اجتوبػی هستمز در هسجذ ثب در ًظز گزفتي سلسلِ هزاتت اداری ايي هزاوش

 -4ايجبد ّوبٌّگی ٍتمَيت رٍحيِ تؼبٍى ٍ ّوىبری در ثيي دست اًذروبراى ٍ وليِ هزاوش ٍاثستِ هسجذ
 -5رسيذگی ثِ هطىالت ٍ اختالفبت ثيي دست اًذروبراى ٍ هزاوش هستمز در هسجذ
 -6ووه ثِ دستگبّْبی فؼّبل هسجذجْت ثزًبهِ ريشی ٍ ثستزسبسی هٌبست درراستبی جذة حذاوثزی هَهٌيي هحل ثبالخع
ًَجَاًبى ٍ جَاًبى
 -7سبهبًذّی ٍ ًظبرت ثز ثَدجِ ٍ اهىبًبت هسجذ
 -8سيبستگذاری ٍ ًظبرت ثز سبخت ٍ سبس ٍ تجْيش هسجذ

ج -اعضا :

اهبم جوبعت

رئیس ّیأت اهٌب

فزهبًدُ پبیگبُ بسیج بزادراى

فزهبًدُ پبیگبُ بسیج خَاّزاى

هسئَل کبًَى فزٌّگی ٌّزی

هسئَل ّیأت عشادا ری

هسئَل کبًَى قزآى ٍعتزت

ً 2فز بزادر ٍ ً 2فز خَاّز(اس افزاد حقیقی صبحب ًظز ٍ فعبل هسجد)

د -توضیحات:
 -1اهبم جوبػت هسجذ ثِ ػٌَاى هسئَل ضَرای ّوبٌّگی آى هسجذ ٍدثيز ّن ثٌب ثِ پيطٌْبد اػضب ٍهَافمت هسئَل ضَرا ،اسثيي اػضباًتخبة
خَاّذ ضذ.
 -2حىن هسئَل ضَرا ثب هؼزفی هسئَل ستبد ّوبٌّگی اهَر هسبجذ ضْزستبى ثِ هزوش رسيذگی ثِ اهَر هسبجذ استبى ،تَسظ هسئَل
هزوشغبدر خَاّذ ضذ.
 -3اًتخبة اػضبی حميمی ثٌب ثِ پيطٌْبد اػضبی ضَرا ٍهَافمت هسئَل آى خَاّذ ثَد.
 -4دثيز ضَرا هسئَليت ثجت هػَثبت ٍ پيگيزی آًْب را ثِ ػْذُ خَاّذ داضت ٍ در ًجَد اهبم جوبػت ،هسئَليت تطىيل ٍادارُ جلسبت ثِ ػْذُ
ايطبى خَاّذ ثَد.
 -5جلسبت ايي ضَرا ثػَرت هبّيبًِ تطىيل گزديذُ ٍ ثبحضَر ًػف  1 +اػضب رسويت هی يبثذ.
تجػزُ :در غَرت ًيبس ،ثٌب ثِ پيطٌْبد دثيز ٍ هَافمت ريبست ضَرا جلسبت فَق الؼبدُ ديگزی ًيش تطىيل هی گزدد.
 -6غَرتجلسبت ثِ غَرت هبّيبًِ درضْزستبى ضْزوزد ثِ هزوشرسيذگی ثِ اهَرهسبجذاستبى ٍدر ديگز ضْزستبًْب ثِ دفتز هسئَل ستبد
ّوبٌّگی اهَر هسبجذ ضْزستبى (دفتز اهبم جوؼِ ضْزستبى) ارسبل گزدد.

15

