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 صالحیت ومسولیت های وظیفوی :

 ترتیب پالن کاری ماهوار ، ربعوار وساالنه درمطابقت به پالن عمومی بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره . -1

 نشر منکرات در جامعه.انجام مطالعه و تحقیق پیرامون منکرات در روشنائی مسایل فقهی و شرعی دین اسالم بمنظور جلو گیری از پخش و  -2

 آوری معلومات در این مورد جهت تطبیق آن در جامعه. ابراز نظر و ارائه پیشنهادات الزم در خصوص منکرات طی جلسات علمی و افتائی و جمع -3

 زمینه. تحقیق و مطالعه فتاوی معاصر، تحلیل و تجزیه فتاوی در قید علم فقه و قانون دین اسالم و ارائه نظریات و پیشنهادات در -4

گیری از چنین ابراز نظریات و پیشنهادات فقهی در خصوص افراد و حلقات دین ستیز، فرصت طلب و استفاده جو از نام و مسایل دینی و اجراات الزم در جلو  -5
 حرکات.

 ریات و پیشنهادات در زمینه.مطالعه و بررسی کتب، رساله ها و مقاله های علمی و مضامین دینی بمنظور مطابقت آنها با مسایل شرعی و ارائه نظ -6

ل مطالعه و تحقیق بمنظور تهیه و ترتیب مقاالت علمی پیرامون موضوعات دینی و مسایل اجتماعی جهت روشنی اذهان و افکار عامه در خصوص مسای -7
 شرعی و محو خرافات و عقاید و اعمال غیر اسالمی در کشور.

 رمضان و تعین اوقات نماز های پنج گانه، نماز جمعه و نماز های عیدین.ابراز نظر در خصوص اوقات افطار و سحر ماه مبارک  -8

تباط تامین ارتباط کاری با ریاست های مرکزی وزارت بخصوص ریاست های حج و زیارت، مساجد و حسینه ها، اوقاف، تدقیق و مطالعات، اطالعات و ار -9
 رازت.عامه و ارگانهای بیرونی دولتی و غیر دولتی حسب لزوم دید مقام و

 ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار وساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردهای مربوطه بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت . -10

  مقررات  وزارت ،سپرده میشود. و قوانین وظیفه که از طرف مقامات  مطابق  به مرتبط وظایف سایر اجرا -11
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 طح تحصیل و تجربه کاری(:شرایط استخدام )س

 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است: 34و  7این الیحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 

اسالمیات ، اصول دین ، فقه وعقاید ، تفسیر وحدیث ، فقه وقانون ، دعوت واصول ):لیسانس در یکی از رشته های حد اقلداشتن سند تحصیلی  -1

 بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود. ه و به درج(  دین، حقوق فقه ومعارف اسالمی 

 مرتبط حد اقل یک  سال . تجربه کاری -2

 یر و تکلم( با زبان انگلیسی دری(و آشنایی)تحر یااز زبان های رسمی) پشتو به یکیتسلط -3

 مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه-4


