ازآنجائیکه مساجد درکشورهای اسالمی یگانه مرکزدعوت ،وعظ وارشاد میباشند ودرتحقق
اهداف سالم دینی ،عبادی درعرصه های مختلف درطول زمان محوربوده وهمه وارستگی
ها بدون شک ازآن پدید می آید.
بدینمظور پس از سالهای  0931سعی برآن شد تا ائمه وخطباء درچهارچوب قانون
وطرزالعمل وزارت ارشاد ،حج واوقاف بخصوص درریاست ارشاد وانسجام مساجد تنظیم
وتنسیق گردند ،که علمای مسلکی آن ریاست طرزالعملی را تهیه وبه هدایت مقام محترم
وزارت به منصه اجرا قرار دادند .که میشود ازآن تاریخ به بعد ازبهبودی امور مساجد ،تنظیم
وتسجیل ائمه وخطباء به نحو که ایجاب رسالت دعوت را میکند یاد آوری کرد.
الف :شرایط پذیرش برای امامت :
·

امام باید سن قانونی را تکمیل نموده باشد وسن باال از 01متجاوزنباشد.

·

تذکره تابعیت که مثبت هویت می باشد داشته باشد.

امام باید حداقل اسناد تحصیلی صنف  01یکی ازدارالعلوم هاویامدارس خصوصی
·
را باخود داشته باشد.
امام مطابق به شرایط فقه حنفی خود را مکلف میپندارد هرگاه دراین مورد شکوه
·
اهالی ،نمازگذاران به وزارت ارشاد ،حج واوقاف ازطرف امام برسد که خالف مذهب عمل
مینمایدوباعث اختالف درمیان نمازگذاران می شود .سبکدوش میگردد.
هرگاه  01تن ازاهالی با امام مسجد با دالیل موجه وشرعی مخالفت بورزند بال درنگ
·
امام ازوظیفه خویش برکنارمیشود .
·

امام باید به شریعت درسیرت وصورت ملتزم باشد.

·

امام باید موافقه کتبی اهالی ،تائید ومهروکیل منطقه را با خود داشته باشد.

امام باید پروسیجر اداری داخل وزارت را که عبارت :ازحکم مقام وزارت ،ریاست
·
ارشاد وانسجام مساجد ومدیریت ناحیه مربوط است ،تکمیل نماید.
امام فورم شمولیت امتحان را ازمدیریت مساجد مرکزبدست اورده وکاپی اسناد خویش
·
را ضمیمه آن بسازد.

امام باید به تاریخی را که ریاست ارشاد وانسجام مساجد برای اخذ
·
امتحان تعیین مینماید حاضر گردیده ودرامتحان تحریری وتقریری اشتراک
نماید.
امام درصورتیکه درجای دیگری وظیفه رسمی دولتی داشته باشد ،باید
·
درفورم شمولیت امتحان ،وظیفه ومحل وظیفه را مشخص بسازد.

ب :مکلفیت های امام :
·

امام مکلف است که درنمازهای پنجگانه درمسجد حاضرباشد.

امام مکلف است حلقات درسی تعلیمی وتربیوی را برای طبقه ذکورواناث
·
ایجاد نماید.
امام باید خطبه تعیین شده ازطرف ریاست ارشاد وانسجام مساجد بدون
·
تغییروتحریف ارائه نماید.
امام باید دروقت بروزاختالفات وتشنجات درمیان اهالی نقش مصلح را
·
ایفاء نموده وکامالً بی طرفی خود را حفظ نماید.
·
نماید.

امام ازنظافت وپاکی مسجد وضوء خانه وساحه مسجد نظارت جدی

امام مکلف است که با ریاست ارشاد وانسجام مساجد تماس دوامدار
·
داشته باشد.
·

امام باید مطابق پالیسی های وزارت ارشاد ،حج واوقاف عمل نماید.

امام مکلف است که با شورای خطبای ناحیه مربوط هماهنگی وهمکاری
·
داشته باشد.

امام مکلف است که درخطابه های خویش منافع علیای اصیل دینی وملی
·
را درنظربگیرد.
·

امام مشوره های الزم امنیتی را به ریاست انسجام امورمساجد همکاری نماید.

·

امام باید ازبود باش افراد واشخاص به عنوان مهمان درمسجد خوداری نماید.

ج :شرایط پذیرش برای موذن :
·

موذن باید سن قانونی را تکمیل نموده باشد وسن باال از 01متجاوزنباشد.

·

تذکره تابعیت که مثبت هویت می باشد ،داشته باشد.

موذن باید حد اقل اسناد تحصیلی صنف  01ازیکی دارالعلوم ها ویا دارالحاظ ومدارس
·
خصوصی را باخود داشته باشد.
موذن مطابق به شرایط فقه حنفی خود را مکلف میپندارد هرگاه دراین مورد شکـــوه
·
اهالی ،نمازگذاران به وزارت ازطرف امام برسد که خالف مذهب عمل مینماید سبکدوش
میگردد.
هرگاه  01تن ازاهالی با امام مسجد با دالیل موجه وشرعی مخالفت بورزند ،بال
·
درنگ موذن ازوظیفه خویش برکنارمیشود .
·

موذن باید موافقه کتبی اهالی ،تائید ومهروکیل منطقه را با خود داشته باشد.

موذن باید پروسیجر اداری داخل وزارت را که عبارت ازحکم مقام وزارت  ،ریاست
·
ارشاد وانسجام مساجد ومدیریت ناحیه مربوط است تکمیل نماید.
موذن فورم شمولیت امتحان را ازمدیریت مساجد مرکزبدست اورده وکاپی اسناد
·
خویش را ضمیمه آن بسازد.
موذن درصورتیکه درجای دیگری وظیفه رسمی دولتی داشته باشد باید درفورم،
·
وظیفه ،ومحل وظیفه را مشخص سازد.
موذن باید تاریخی را که ریاست ارشاد وانسجام مساجد برای اخذ امتحان تعیین مینماید
·
حاضر گردیده ودرامتحان تحریری وتقریری اشتراک نماید.

د :مکلفیت های موذن :
موذن مکلف است که اذان نمازهای پنجگانه را مطابق جدول تعیین شده
·
اوقات اذان ونماز ازطرف وزارت ارشاد ،حج واوقاف تنظیم نماید.
·
نماید.

موذن مکلف است حلقات درسی تعلیمی وتربیوی را برای اطفال ایجاد

موذن باید دروقت بروزاختالفات وتشنجات درمیان اهالی نقش مصلح
·
را ایفاء نموده وبی طرفی خویش را حفظ نماید.
·
نماید.

موذن درنظافت وپاکی مسجد ،وضوء خانه وساحه مسجد نظارت جدی

موذن مکلف است که با ریاست ارشاد وانسجام مساجد تماس دوامدار
·
داشته باشد.
·

موذن باید مطابق پالیسی های وزارت ارشاد ،حج واوقاف عمل نماید.

موذن مکلف است که با شورای خطبای ناحیه مربوط هماهنگی وهمکاری
·
داشته باشد.
·

موذن مکلف است که درغیاب امام ازامورامامت ومسجد وارسی نماید.

موذن مکلف است درمساجد که درتشکیل خویش خادم وخانه سامان
·
نداشته باشد ،درحفظ ونگهداشت اموال واجناس مسجد جدیت بخرچ بدهد.
·
نماید.

موذن باید ازبود باش افراد واشخاص به عنوان مهمان درمسجد خوداری

هـ  :روند امتحان امامان وموذنین :
امام یا موذن قبل ازاشتراک درامتحان ازتکمیل نمودن اسناد واوراق
·
مربوط خود را مطمئن نماید.

امتحان حسن قرائت ،تجوید را بطور شفاهی درریاست مساجد زیرنظر
·
کمیسیون امتحانات اخذمیگردد.
·

امتحان تحریری درحضورداشت کمیسیون موظف اخذ میگردد.

·

مجموع نمرات امتحان تقریری (  ) 11ومجموع نمرات تحریری (  ) 01می باشد.

·

نمره کامیابی (  ) %01می باشد.

درصورت عدم موفقیت امام یا موذن درامتحان به موافقه مقام ریاست مساجد برای
·
شان شانس دوم نیزداده می شود.
امتحان شامل علوم مروجه حسن قرائت  ،تفسیرواصول آن  ،حدیث واصول آن فقه
·
واصول آن  ،میتود خطابت تجوید وعقاید می باشد.
·

بخش امامت وموذنین با تفکیک مستوی علمی آنها جداگانه امتحان اخذ میگردد.

·

اسناد مربوط امتحان درریاست ارشاد مساجد بررسی وحفظ میگردد.

درصورت عدم قناعت اشتراک کننده امتحان درحضورداشت کمیسیون پارچه وی
·
تجدید نظرمیگردد.

