ارجاء مستقيم وظايف و امور محوله از سوي نماينده محترم ولي فقيه در ستاد وزارت جهاد كشاورزي تبيين و تبليغ معيارها ،حدود شرعي ،موازين اسالمي ارزش هاي انقالبي و نظارت بر رعايت آن در سطح وزارتخانه وسازمان ها و مؤسسات و شركت هاي تابعه
تبيين و تبليغ مواضع ،خط مشي ها و رهنمودهاي حضرت امام خميني(ره) و رهبر معظم انقالب اسالمي(مد ظله العالي)و زمينه سازي و نظارت بر اجراي آن ها
انجام بررسيها و مطالعات الزم پيرامون وضعيت فرهنگي موجود در سازمان و تجزيه و تحليل آنها؛تهيه ،تدوين و اجراي طرحها و برنامه هاي مربوط به اعتالي فرهنگي كاركنان سازمان؛ارائه الگوها ،مدلها ،چارچوبها و سيستمهاي مبتني بر ارزشهاي اسالمي و حدود موازين شرعي ،ديدگاههاي اسالمي درموضوعات مربوط به وظايف سازمان جهادكشاورزي استان؛
تبليغ و انتشار مواضع ،خط مشي ها و رهنمودهاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري و زمينه سازي در جهتاجراي آنها؛
تهيه ،تدوين طرحها و برنامه هاي مورد نياز سازمان استان در زمينه حوزه فعاليت نمايندگي ولي فقيه و پيشبيني وبرآورد اعتبارات مورد نياز و پيگيري جهت تأمين اعتبار؛
انجام بررسيها و اقدامات الزم در رابطه با موضوعات مورد نياز همکاران سازمان از جنبه ي ديني و ارزشي؛انجام اقدامات الزم جهت دريافت سئوالت و استفتانات ،احکام و مسائل اخالقي مورد نياز همکاران و تهيه پاسخهاي الزم(مشاوره مذهبي)
انجام اقدامات الزم جهت ارتباط با مقامات و مسؤولين دستگاههاي استاني جهت استفاده بهينه از امکانات و استعدادها؛ برقراري و ارتباط كاركنان سازمان جهادكشاورزي استان با ائمه جمعه  ،نهادها و مراكز فرهنگي در استان؛-اتخاذ تدابير الزم به منظور تعامل بيشتر مديران سازمان با كارمندان و ارباب رجوع؛

تهيه و تنظيم طرحها و برنامه ها و دوره هاي آموزش عقيدتي مورد نياز كاركنان سازمان؛ارتباط و همکاري با واحد هاي آموزشي در مراكز استان به منظور بهرهبرداري متقابل از امکانات و تجهيزات؛ارزيابي و نظارت برحسن اجراي برنامههاي آموزش عقيدتي؛تهيه بانک اطالعات درخصوص برگزاري دوره ها ،اساتيد ،فراگيران ،گواهينامهها ،كارنامهها و ...؛برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي پرورشي براي كاركنان سازمان و خانوادههاي آنان؛انجام اقدامات الزم درخصوص ترويج شعائر و معارف اسالمي از طريق مراسم سخنراني ،بانک نوار ،توليد محصوالتفرهنگي؛
انجام اقدامات الزم درجهت تقويت تواناييهاي علمي و مکتبي كاركنان از طريق انس دهي با قرآن كريم و ...؛انجام اقدامات الزم به منظور اقامه نماز از طريق ترويج و برگزاري نماز جماعت ،آموزش و تبليغ احکام نماز و رونقبخشيدن به نمازخانهها و امور مربوط به آنها؛
انجام اقدامات الزم به منظور ارائه خدمات فرهنگي و هنري از طريق وسائل سمعي و بصري ،تجهيز كتابخانهها ونوارخانهها و ...؛
انجام اقدامات الزم جهت تهيه و توليد محصوالت فرهنگي ،تبليغي و هنري ،تراكت ،پوستر ،بروشور و پالكارد درمناسبتهاي مذهبي ،اعياد و ايام اهلل؛
انجام اقدامات الزم جهت تهيه و توليد محصوالت فرهنگي ،تبليغي و هنري ،تراكت ،پوستر ،بروشور و پالكارد درمناسبتهاي مذهبي ،اعياد و ايام اهلل؛
نظارت بر انجام ذبح شرعي دام و طيور در كشتارگاهها در سطح استان؛تهيه و تأليف ،توزيع و انتشار جزوات و منابع آموزشي ،فرهنگي ،ارزشي و عقيدتي مورد نياز كاركنان سازمان؛جمع آوري آمار و اطالعات و گزارش عملکرد از حوزهها و مراكز تحت پوشش و تجزيه و تحليل آنها؛-نظارت بر عملکرد حوزهها و مراكز تحت پوشش به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي امور از طريق انجام
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