برگزاری اولین جلسه فصلی دبیران شورای اقامه نماز ادارات کل البرز
 ۲۵اردیبهشت اولین جلسه فصلی دبیران شورای اقامه نماز در سال  ۹۸درسالن همایش اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی کرج برگزار گردید.
در این جلسه که با هدف آموزش فرایند ارزیابی ادارات کل و دستگاه های اجرایی استان تشکیل شد،
حجت السالم و المسلمین موسوی مدیر ستاد اقامه نماز استان در خصوص برنامه های مصوب دستگاه
های اجرایی در سال  ۹۷و چگونگی ارزیابی این برنامه ها نکاتی را بیان داشت.
در ادامه این جلسه کارشناس نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نمازاستان البرز ،توضیحاتی در خصوص نحوه
چگونگی بارگذاری اسناد و مدارک در سامانه سجاده ارائه داد.
برپایه این خبر ارزیابی عملکرد سال  ۹۷فعالیت های اقامه نماز دستگاه های اجرایی در سه سطح
شهرستان ،استان و کشور اجرا می گردد و دستگاه های اجرایی توسط هیأت های ارزیابی تعیین شده
ارزیابی و امتیازات مجموع یک دستگاه جهت بررسی نهایی به هیأت ارزیابی ستاد اقامه نماز استان
انعکاس داده خواهد شد.

جلسه اجرائی نمودن بند  6توافق نامه سال 1398
 ۲۵شهریور به منظور بررسی و تبادل نظر درخصوص اجرائی نمودن بند  6توافق نامه سال  13۹۸ستاد
اقامه نماز هواشناسی با حضور اعضاء در دفتر مدیر کل برگزار شد .

دومین جلسه دبیران شورای اقامه نماز ادارات کل
 ۲۷شهریور دومین جلسه دبیران شورای اقامه نماز ادارات کل در سالن اجتماعات دادگستری کرج
برگزار گردید .

چهارمین اجالس استانی نماز در البرز به میزبانی دانشگاه آزاد کرج برگزار شد
چهارمین اجالس سراسری نماز در استان البرز و با میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی کرج با حضور حجت
االسالم محسن قرائتی دوشنبه ( 11آذر) در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسالمی در کرج برگزار شد.
طی این آئین مسئوالن ارشد استانی به ویژه نمایندگان مردم البرز در مجلس شورای اسالمی همچنین
جمعی از دانش آموزان ،معلمان و دانشجویان حضور یافتند.
برپایی گروه سرود نماز با محوریت دانش آموزان بخشی از این آئین بود که اجرای آنان همزمان با
حضور حجت االسالم محسن قرائتی  ،رئیس ستاد اقامه نماز کشور همراه شد.
تقدیر و تجلیل از دستگاه های اجرایی و اداری استان البرز که در امر احیاء نماز در اداره ها و دستگاه
های اجرایی استان اهتمام داشته اند بخش دیگری از این اجالس بود.
سخنرانی محوری حجت االسالم قرائتی در خصوص جایگاه احیاء نماز و اهمیت تحقق این امر مهم
بخش دیگری از این اجالس سراسری نماز در البرز بود که با عنوان مدرسه و نماز اجرا شد.

برگزاری چهارمین جلسه دبیران شورای اقامه نماز ادارات کل استان البرز
چهارمین جلسه دبیران شورای اقامه نماز ادارات کل  ،صبح پنجشنبه  3۰بهمن ماه در سالن اجتماعات
دادگستری استان با حضور دبیران اقامه نماز و ائمه جماعات دستگاه های اجرایی برگزار شد .
این جلسه با هدف آموزش مباحث مطروحه در خصوص سامانه سجاده و چگونگی بارگذاری مستندات
فعالیت های نماز دستگاه های اجرایی در سامانه و همچنین دوره آموزشی ویژه ائمه جماعات ادرات کل
با حضور اساتید مرکز تخصصی قم در راستای اقامه هرچه با شکوه تر نماز جماعت در ادارات برگزار
گردید .
حجت االسالم و المسلمین موسوی مدیر ستاد اقامه نماز در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک به مناسبت
اعیاد و خیر مقدم دبیران و مسئولین ادارات کل گزارشاتی در خصوص فعالیت های ستاد اقامه نماز و
هم چنین فعالیت دبیران اقامه نماز در ادارات به نکاتی اشاره و توضیحاتی در این خصوص ارائه و از
زحمات دبیران دستگاه های اجرایی در طول یکسال تشکر و قدردانی کرد .
در ادامه زیار کارشناس برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز در مورد چگونگی نحوه
بارگذاری مستندات و نحوه کسب امتیاز از طریق سامانه سجاده به نکاتی چند اشاره داشت .
در پایان به پاس قدردانی از زحمات دبیران ادارت کل در راستای توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در
طول سال تجلیل به عمل آمد .

