رئیس تدقیق و مطالعات علوم اسالمی
بست ()2
مدیر اجرائیه
بست()۵

آمر دیپارتمنت معارف وفرهنګ
اسالمی بست()۳

آمر دیپارتمنت مطالعات حقوق
اسالمی زن بست()۳

آمر دیپارتمنت علوم اسالمی وتطبیق آن با
علوم ساینسی بست()۳

آمر دیپارتمنت مطالعات عقیده وفلسفه

آمر دیپارتمنت امریت تدقیق اصول دین

بست()۳

بست()۳

آمر دیپارتمنت مطالعات تاریخ اسالم
بست()۳

مامور اجرائیه

ماموراجرائیه

ماموراجرائیه

ماموراجرائیه

موراجرائیه

ماموراجرائیه

بست()۶

بست()۶

بست()۶

بست()۶

بست()۶

بست()۶

کارشناسان

کارشناسان

کارشناسان

کارشناسان

کارشناسان

کارشناسن

بست ( )4سه نفر

بست ( )4سه نفر

بست ( )4دونفر

بست( )۴چهار نفر

بست( )۴چهار نفر

بست( )۴سه نفر

همکارکارشناس

همکار کارشناس

همکارکارشناس

همکارکارشناس

همکارکارشناس

همکارکارشناس

بست( )۵دونفر

بست( )۵چهارنفر

بست()۵

بست( )۵دونفر

بست( )۵دونفر

بست()۵

الیحـه وظایـف
………………………………………...…………………………………………………………........

عنوان وظیفه  :رئیس تدقیق و مطالعات علوم اسالمی
وزارت و یا اداره  :وزارت ارشاد ،حج و اوقاف
موقعیت

 :كابل

بخش

 :ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسالمی /معینیت مسلكی

بست

2 :

گزارش دهي به  :معین مسلكی
گزارش گیري از  :آمرین معارف و فرهنگ اسالمی ،مطالعات حقوق اسالمی زن ،علوم اسالمی و تطبیق آن با علوم ساینسی ،مطالعات عقیده و فلسفه ،تدقیق اصول دین ،و مطالعات تاریخ اسالم
ومدیراجرائیه
کود

24-90-14-001 :

............………………………………………...………………………………………………………….......
هدف وظیفه :رهبری و كنترول اجراآت آمرین تحت اثر برای نیل به اهداف اداره و سهم گیری فعال در مسایل تحقیقاتی علوم اسالمی با ادارات مربوطه به منظور اشتهار و انتشار ثقافت اسالمی.
………………………………………...…………………………………………………………........
مسئوولیت های وظیفوی:
 .1سازمان دهی ،پالن گذاری ،رهبری و كنترول از اجراآت محوله كاركنان تحت امر ادارات مربوطه غرض پیگیری بهتر امور كاری برای نیل به اهداف و مقاصد اداره.
 .2تأمین ارتباط مركز ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسالمی با نهاد های علمی و تحقیقاتی در داخل و خارج كشور برای توسعه تجارب علمی و انكشاف علوم اسالمی.

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

سازمان دهی سمینار ها و كنفرانس های علمی و تحقیقی در مركز و والیات جهت شناساندن معارف اسالمی و پخش فرهنگ اسالمی.
نوآوری و سهم گیری فعال در مسایل تحقیقاتی علوم اسالمی با هریك از آمریت های مربوطه (مطالعات تاریخ اسالم ،عقیده اسالم ،فلسفه اسالم ،حقوق اسالمی زنان ،تطبیق علوم
اسالمی با علوم ساینسی ،فقه اسالمی و اصول دین) به منظور اشتهار و انتشار هر چه بیشتر ثقافت اسالمی.
ارائه مشوره های سودمند در غنامندی اهداف و پروگرام های اداره مربوط جهت انكشاف بهتر امور اداره مربوطه.
تأمین ارتباط مستقالنه وظیفوی با ادارات تحت اثر مركز یا والیات غرض پیگیری از اجراآت وظیفوی كاركنان.
تشخیص حجم و ارزش خدمات جهت تطبیق بهتر پروگرام های اداره مربوطه طبق الیحه وظایف.
مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوط به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده.
تشخیص و پیشنهاد نیاز های بودجوی به اساس پالن كار ساالنه اداره مربوط جهت تسهیل امور پالن های بودجوی اداره مربوطه.
اجرای سایر وظایف كه از طرف مقام های ذیصالح در مطابقت به قانون ،مقرره ها ،طرزالعمل ،اهداف و پالیسی وزارت سپرده می شود.

……………………………………...…………………………………………………………........
تحصیالت ،تجارب و مهارت های الزم:
مقتضیات حداقل برای این بست در ماده ( )۷و ضمیمه ( )۲قانون كاركنان خدمات ملكی ذكر گردیده است.
 -1حد اقل درجه تحصیل :
 لیسانس در علوم اسالمی (شرعیات و حقوق) تاریخ و جامعه شناسی
 به تحصیالت باالتر در رشته های متذكره ارجحیت داده می شود
 -2تجارب الزمه ( نوع ومدت زمان تجربه ):
 سه سال در علوم اسالمی مرتبط به وظیفه
 -3مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت  ،آموزش داخل خدمت وغیره)...
 دیدن آموزش های مدیریتی
 استفاده درست از پروگرام های كمپیوتر (ورد و اكسل)
 معلومات الزم به اصول عقیدتی ،تاریخ و فلسفه اسالمی
 بلدیت كامل به یكی از زبان های رسمی كشور
 بلدیت به زبان های عربی و انگلیسی.
ترتیب کننده  :ناصرالدین دریز ..................................تاریخ 4 :حوت ............................................1390
منظور کننده ..................................................... :تاریخ. :
.............................................................

گزارش مؤجز و مختصر فعالیت
و کارکرد های ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسالمی
انواع کارکرد و فعالیت های وظیفوی اجراء شده:
بخش حکومت داری الکترونیکی:






تدویر ( )3کورس آموزشی و ارتقای ظرفیت در بخش های کمپیوتر برای ( )35نفر کارمند این ریاست.
فعال سازی سیستم انترنت در دیپارتمنت ها و آموزش نحوه استفاده آن به کارمندان این ریاست.
تددددویر یددد کدددورس میتدددودی ی فدددن دیدددساین و دددا کتدددا ورسدددا ه بددده دددور مسددد ی و فندددی بدددرای ( )8تدددن از کارمنددددان مسددد ی و
اداری این ریاست.
تددددویر ( ) 3کدددورس آموزشدددی در رابشددده بددده شدددیوه تحقیدددا تددددتیام تخدددریلم تدددا یا و ترقمددده منددداب دددو اسددد می از ریدددا آن یدددن و
استفاده از انترنت.
معرفدددی و ا ددددسا ( ) 6تدددن کارمنددددد ایددددن ریاسدددت بدددده ریاسددددت محتدددر انسدددد ا و همددداهن ی امددددوزش ریاسددددت مدددومی انسددددتیتو دددددما
م یم قهت ا ذ آموزش های میتودی ی و مس ی پیرامون اساسا اداره و مدیریت.

انواع فعالیت های وظیفوی اجرا شده:
بخش تألیف:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

تا یا و ا
تا یا و ا
ه ذا ا م
تا یا و ا
تا یا و ا
تا یا و ا
تا یا و ا
تا یا و ا
تا یا و ا

کتا ( د قمعې شبې)په دوه ټوکه کې.
م دد کتا ( شبه های قمعه) در دو ق د
دد کتا ( شبه های قمعه) در دو ق د.
کتا (ناوړه دودونه او د شریعت په رڼا کې د هغو حل).
کتا ( نقش امنیت غذایی در س متی انسان از دیدگاه اس ).
کتا ( مقا زن در انواده از دیدگاه اس ).
کتا ( مبارزه یه فساد اداری).
کتا ( اما ا ظم ابوحنیفه و اف ار او).
کتا ( رهنمود های نبوی برای سی روز رمضان).

 -10آشنایی با بسرگان دین س س ه (( )1زندگینامه مختصر مو فین حاح سته).
 -11آشنایی با بسرگان دین س س ه (( )2زندگینامه مختصر مهم اما محدث ابن حبان بستی ه مندی).
 -12تددا یا و ددا کتددا س سدده (( ) 3کتددا آشددناای بددا بسرگددان دیددن) کدده حدداوی زندگینامدده مختصددر شددش تددن از مددای قیددد و رفددای
کشور و قهان اس .
 -13قای اه امنیت در اس (م مو ه مقاال سیمینار می و تحقیقی).
 -14پاسداران راستین.
 -15رښتوني ساتون ې.
 -16قای اه انسان در شریعت و تانون.
 -17اهمیت اقازه واستن در اس .
 -18اضرار و پیامد های بد زبانی
 -19ا تشاف و تا اق انسان.
 -20رهنمای ایراد شبه برای شباء.
 -21د امامانو او شیبانو الرشود.
 -22رسا ه ا ص.
 -23رسا ه ا و .
 -24تحریدددر و ن دددارش بدددیش از ( ) 180مقا ددده مدددی تحقیقدددی و گسدددیل آن بددده م ددده وزیدددن پیدددا حدددا ارگدددان نشدددراتی ایدددن وزار قهدددت
پخش و نشر.

بخش ترجمه کتب و رسایل:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

ترقمه (امنیت ف ری) از ربی به زبان دری.
ترقمه ( ا خشب ا منبریة) .
ترقمه (پاسدارن راستین) به زبان پشتو.
ترقمه (پاسدارن راستین) بسبان ان یسی.
ترقمه (ا و و برابری) بسبان ترکی.
ترقمه (ا ت فیروا ت فیریون ا دد) بسبان دری.
ترقمه (ا ق حمیده).
ترقمه ( قاید اهل سنت و قما ت).
ترقمه ( ریا ا نة).

 -10ترقمه (رح ة ا حل).
 -11ترقمه پ ن پنل سا ه ریاست محتر احتسا به زبان پشتو.
 -12ترقمه پ ن ریاست محتر ارشاد و انس ا مساقد به زبان پشتو.
 -13ترقمه توانین انتخابا مورد ماموین دو تی از فارسی دری به زبان پشتو.
 -14ترقمه ترارداد های بعثه حل افغانستان از زبان ربی به زبان های م ی کشور (پشتو و فارسی دری).
 -15ترقمه ترارداد های بعثه حل افغانستان از زبان ربی به دری در(  )122فحه.
 -16ترقمه گسارش سال تما سال  1395این وزار به زبان پشتو.
 -17ترقمه گسارش سال تما  1397این وزار به زبان پشتو و ارسال آن به مرق مربو ه.

بخش تصحیح ،تدقیق و تلخیص کتب:
 -1تصحیح و تدتیا کتا (ح مت قت مخ وتا ).
 -2تصحیح و تدتیا کتا ( ا عربیة بین یدی ).
 -3تصحیح و تدتیا مسوده شی ترآن کریم.
 -4تصحیح و تدتیا کتا (د قمعی شبی).
 -5تصحیح و تدتیا کتا شبه های قمعه.
 -6تصحیح و تدتیا پانسده پاره آ ر مسوده شی ترآن کریم.
 -7تصحیح و تدتیا کتا اما ا ظم ابو حنیفه و اف ار او.
ا و ارتبا امه.
 -8تصحیح و تدتیا پ ن ریاست محتر ا
 -9تصحیح و تدتیا نوشتاری ی تاب و ترآن کریم.
 -10تصحیح و تدتیا رسا ه زنان و حا میراث.
 -11تصحیح و تدتیا یادداشت های سیمینار می – تحقیقی تحت نوان ( دای منبر بر ضد فساد اداری) که از رف وی څارنوا ی کشدور
تدویر یافته بود.

بخش تدویر کنفرانس و سیمینارها:
 -1تدویرسیمینار می و تحقیقی تحت نوان  ( :قای اه امنیت دراس ).
 -2تدویر سیمینار می وپژوهشی پیرامون شخصیت (

مهم اما م محدث ا ی مقا کشور ابوحاتم ابن حبان بستی ه مندی ) .

-3
-4

-5
-6
-7
-8

بددده هم ددداری همددده قانبددده اداره

تددددویر سدددیمینار مدددی تحقیقدددی تحدددت ندددوان ( سدددمپوزیم بدددین ا م دددی امدددا ا ظدددم ابوحنیفددده رحمددده
امور مقا ا ی ریاست قمهوری اس می افغانستان).
تددددویر برنامددده ی اسددد می اهددددای دددد مددددال بددده شخصدددیت هدددای نخبدددهم بددده مناسدددبت (ت یدددل از ددددمین سدددا روز اسدددتق ل کشدددور) در
تمدددامی واحدددد هدددای دومدددی ایدددن وزار و بددده ویدددژه تددددویر ( ) 9برنامددده دددا ی و بدددی پیشدددینه بددده سدددشح مرکدددس کددده بددده اسددداس هددددایت کتبدددی
فضی ت مآ وزیر احبم شخصا ً این انب در رأس همه این برنامه ها ترار داشتم.
هم اری همه قانبه در تدویرسیمینار (می د با سعاد سرور کاینا ).
هم اری همه قانبه در تدویرسیمینار (قشن نسول ترآن کریم).
هم اری همه قانبه در تدویر سیمینار( حقوق زن).
هم اری همه قانبه در تدویر سیمینار که از رف ریاست ا تدال برگسار گردیده بود.

 -6دست آورد ها و نتایج حاصل شده از اجراءات:
دددو اسددد می بددده توفیدددا داوندددد مندددانم ددد وه بدددر تحقدددا اهدددداف اساسدددی پددد ن شدددده بدددرای او دددین بدددار در تددداری
ریاسدددت تددددتیا و مشا عدددا
کشدددور دددی پیشدددنهاد مبت رانددده در راسدددتای ارق دددذاری بددده نخب دددان ر ددده دددم و فرهنددد بددده ویدددژه در ابعددداد دیندددیم فرهن دددیم اقتمدددا ی و
معددارف اسدد می کشددورم پیشددنهاد ح د نشددان و مدددال هددای دو تددی را در بخددش هددای ریددل بددرای روا آتددی ا ددذکر تقدددیم نمددوده کدده ا حمددد ایددن
اتدا نی و نیس از رف مقا ا ی ریاست قمهوری منظور گردید:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

در بخش تفسیر شریف :مدال دو تی بنا اما فخرا دین رازی (رح).
مهم محدثم اما ابن حبان بستی ه مندی (رح).
در بخش حدیث شریف  :مدال دو تی بنا
در بخش فقه شریف  :نشان دو تی بنا اما ابوحنیفه (رح).
ی ه ویری غسنوی (رح).
در بخش تصوف :مدال دو تی بنا حضر
در بخش شعر و عرفان :مدال دو تی بنا حضر شاه و ی محدیث ده وی (رح).
مدال دو تی برای حضر موالنا یعقو ر ی (رح).

ارتقای ظرفیت کارمندان اداره و تنویر ارهان امه و تب ور حقایا اس می از
 -1تا یا و ا کتا ( د قمعې شبې)په دوه ټوکه کې .تاری
 -2ه ذا ا م دد کتا ( شبه های قمعه) در دو م د.
 -3تا یا و ا کتا (ناوړه دودونه او د شریعت په رڼا کې د هغو حل).

ل:

ب (حو ) تیراژ  2000نسخه.

 -4تا یا و ا کتا ( امنیت غذایی در س متی انسان از دیدگاه اس ).
 -5تا یا و ا کتا ( مقا زن در انواده از دیدگاه اس ).
 -6تا یا و ا کتا ( مبارزه یه فساد اداری).
 -7تا یا و ا کتا ( اما ا ظم ابوحنیفه و اف ار او).
 -8تا یا و ا کتا ( رهنمود های نبوی برای سی روز رمضان).
 -9تددا یا و ددا کتددا ( س سدده ( ) 3کتددا آشددناای بددا بسرگددان دیددن) کدده حدداوی زندددگی نامدده مختصددر شددش تددن از مددای قیددد و رفددای
کشور و قهان اس .
 -10قای اه امنیت در اس (م مو ه مقاال سیمینار می و تحقیقی).
 -11پاسداران راستین.
 -12رښتوني ساتون ې.
 -13قای اه انسان در شریعت و تانون.
 -14اهمیت اقازه واستن در اس .
 -15اضرار و پیامد های بد زبانی
 -16ا تشاف و تا اق انسان.
 -17رهنمای ایراد شبه برای شباء.
 -18د امامانو او شیبانو الرشود.
 -19آشنایی با بسرگان دین س س ه (( )1زندگینامه مختصر مو فین حاح سته).
 -20آشنایی با بسرگان دین س س ه (( )2زندگینامه مختصر مهم اما محدث ابن حبان بستی ه مندی).
 -21تددا یا و ددا کتددا س سدده (( ) 3کتددا آشددناای بددا بسرگددان دیددن) کدده حدداوی زندگینامدده مختصددر شددش تددن از مددای قیددد و رفددای
کشور و قهان اس .
 -22رسا ه ا ص.
 -23رسا ه ا و .
 -24تحریدددر و ن دددارش بدددیش از ( ) 180مقا ددده مدددی تحقیقدددی و گسدددیل آن بددده م ددده وزیدددن پیدددا حدددا ارگدددان نشدددراتی ایدددن وزار قهدددت
پخش و نشر.
بویژه فواید حاصل شده از کتاب د جمعی خطبی:
 -1مشدددخد شددددن موضدددو شبددده در مشابقدددت بددده مناسدددبت هدددای دیندددی و م دددی و سدددهم یری در تشبیدددا اهدددداف سدددتراتیژی ان شددداف م دددی
کشورم در بخش دینیم فرهن ی و اقتما ی.
 -2با مشا عه این کتا م اکثریت امامان و شیبای مساقد کشور با آمادگی کامل وارد مس د می شوند.

-3
-4
-5
-6
-7
-8

شبای محتر مشابا نیازمندی های قامعه با او ویت بندی های روزم شبه ی ویش را ایراد می نمایند.
ارتقدددای ظرفیدددت کددداری و داندددش کارمنددددان مسددد ی در کددداربرد شدددیوه هدددای ندددوین مدددیم تحقیقدددی و تددددتیقی در ن دددارش موضدددو ا و
قریانا حاد روز.
شیبدددان محتدددر م شبددده دددویش در پرتدددو آیدددا ترآندددی و احادیدددث نبدددوی و اتدددوال زریدددن اامددده م تهددددینم تدددوأ بدددا تصدددد ایدددراد مدددی
کنند.
دسترسی د وت ران و مب غان به مضامین و محتویا قام در ابعاد مخت ا.
امدده مددرد حسددب برداشددت ددود هددم مددی تواننددد از موضددو ا مخت ددا ایددن ا ددر گرانسددن و بددی پیشددینه اسددتفاده نمددوده کدده ایددن ددود
در قهت آگاهی و ارتقای ظرفیت و فهم دینی و اقتما ی مرد کم می نماید.
تنویر اف ار امه مرد بویژه محص ن پوهنتون های دو تی و صو ی.

کارهای خارج از الیحه وظایف:

ریاست تدتیا ومشا عا
ریل را نیس ان ا داده است:

و اس می در تشری

مسا ی با سایر نهاد ها

با هـــــــــــدایت مقدا محتدر ریصد ح فعا یدت هدای

و دینی و(تدریب اامه).
 -1هم اری باریاست تع یما
ددددا یم
 -2هم دددداری بددددا سددددایرادارا دو تددددی ونهدددداد می وتحقیقددددی هماننددددد اکددددادمی ددددو افغانسددددتانم وزار محتددددر د یددددهم تحصددددی
حت امهم معارف وغیره.
یه وس م و راه اندازی مسابقه سیر به هم اری ریاست های ریربط.
 -3ت یل از می د ا نبی ی
حت امه.
 -4سهم گیری فعال در ت یل از هفته قهانی تغذیه با شیر مادر در وزار
 -5سهم گیری فعال در روز ت یل از هشتم مارچ روز بین ا م ی زنان.
 -6اشتراک فعال نماینده اینریاست در کمیسیون ا ی من شونت یه زنان.
 -7سددهم گیددری فعددال آمددرین دیپارتمنددت هددای مسدد ی در تددا یا رسددا ه (امنیددت تغذیدده )..کدده از قانددب کمیتدده فرهن ددی اقندددای م ددی ریاسددت
محتر اقراایه به ا و نشر رسید.
 -8اشتراک فعال نماینده اینریاست در کمیسیون ا ی مبارزه یه تا اق انسان و تا اق مهاقران.
 -9اشتراک فعال نماینده اینریاست در کمیته تخنی ی کمیسیون ا ی مبارزه با تا اق انسان و مهاقرین.
 -10اشتراک نماینده این ریاست در کمیته م ی حمایت از تغذیه با شیر مادر.
 -11اشتراک گرو زنان متخصد در امور شریعت و تانون.
 -12اشتراک فعال نماینده این ریاست در کمیسیون رف آزار واریت زنان.

ددددو م نددددورم ورشددددیدم میونددددد وبحددددث پیرامددددون

 -13اشددددتراک فعددددال ا ضددددای مسدددد ی ایددددن ریاسددددت در نشسددددت هددددای ت ویسیددددونی –
موضو ا مده روز ومناسبت های دینیم م ی وبین ا م ی .
 -14هم اری باریاست اوتاف مرکسی به ویژه سا تن قدول مستند سازی اوتاف.
 -15سهم گیری در تهیه تفاهم نامه و اشتراک در ق سا کمیته م ی وتایه و کنترول امراض زونوز -در وزار
 -16هم اری در برنامه کاری پروسه حل بیت شریا دردا ل کشور.
حی و اداری.
 -17سهم گیری فعال در پروسه حل دینی و م ی درکشور ربستان سعودی در بخش دما
 -18سهم یری فعال کارمندان اینریاست در پروسه ا ذ امتحان از متقاضیان مرشدین ح اج کرا .
 -19اشتراک گرو زنان متخصد در امور شریعت و تانون.

حت امه .

لست کتاب های موجوده در کتابخانه ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسالمی
شماره

عنوان کتاب

نام مولف /مترجم

1

رسا ت محمدی

ترقمه بدا حا تید

2

بسوی وحد اس می

3
4
5
6
7
8

مسو یت قوانان از ن اه اس
فرد دو ت در اس
رهنماای حل و مره
معانی ک ما ترآن
ونه اوالد ود را تربیه نماایم؟
تاری م ه م رمه

9

وظیفه ماء دینی ما

10

بیساری از تتل بی ناهان

11

اس

ترقمه پوهاند نعمت

//
//
استاد محمد شریا ربا ی
استاد محمد شریا ربا ی
استاد محمد شریا ربا ی
ترقمه مفتی شمس ا رحمن فروتن
آیت

شی محمد آ ا محسنی

ریاست تحقیقا

د بی ناهانو ه وژنی بیساری دی

12

Islam and killing innocent

13

بنیان گذار مذهب حنفی

14

غازی نامور

15

سیاست شر یه

16
17
18
19

ستاره دین
زبدة ا ت وید
وتا در آاینه فقه و تانون
ایمان

شهرانی

و اس می
//
//

دکتور اسد

حنیا ب خی

میراقان مومند
ترقمه استاد فضل ا رحمن فاضل
شی االس

تقی ا دین ابن تیمیه

سرمحقا بد بختانی دمت ار
ترقمه استاد فاضل فاضل
دکتور محمد ی شیب بغدادی
ترقمه شمس ا رحمن فروتن

تعداد
2000
نسخه
2000
نسخه
.
.
.
.
.
.
2000
نسخه
2000
نسخه
2000
نسخه
2000
نسخه
2000
نسخه
.
2000
نسخه
2000نسخه
2000نسخه
 2000نسخه
 2000نسخه

باقیمانده
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20
5
10
.
.
.
.
.
.
.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

شخصیت اما تتیبه بغ نی (م مو ه مقاال
سمینار می و تحقیقی)

قای اه امنیت در اس (م مو ه مقاال
سمینار می و تحقیقی)
پاسداران راستین
رشتون ی ساتون ی
رهنمای ایراد شبه برای شباء
د امامانو او شیبانو د شبو الرشود
شبه های قمعه
آشنایی با بسرگان دین (زندگینامه مختصر
مو فین حاح سته) س سه 1
آشنایی با بسرگان دین (زندگینامه مختصر
محدث مه اما ابن حبان بستی
ه مندی) س سه 2
رسا ه ی ا و
رسا ه ی ا

ص

قمعی از نویسندگان ریاست تدتیا
ومشا عا
قمعی از نویسندگان ریاست
//
م س ا د وه واالرشادم ا سعودیه
ترقمه محمد شریا ربا ی درانی
ترقمه مو وی فرید ازهری

2000
نسخه
2000
نسخه
500نسخه
500نسخه
2000نسخه
2000نسخه
2000نسخه

50
50
1900
1900
1557

استاد محمد شریا ربا ی

2000نسخه

810

استاد محمد شریا ربا ی

2000نسخه

1600

استاد بدی ا سمان سیدا نوارسی
ترقمه استاد فیض محمد ثمانی
استاد بدی ا سمان سیدا نوارسی
ترقمه بد و ید سیسی

2000
نسخه
2000
نسخه
2000
نسخه
2000
نسخه
2000
نسخه
2000
نسخه

ریاست تدتیا و مشا عا

31

امنیت غذایی

استاد محمد شریا ربا ی درانی

32

رهنمود های نبوی

استاد محمد شریا ربا ی درانی

33

مبارزه یه فساد اداری

قمعی از نویسندگان وزار ارشادم حل
واوتاف

34

مقا زن در انواده از دیدگاه اس

35

ناوره دودونه

36

اما ا ظم ابوحنیفه (رح) و اف ار او

مو وی بدا عظیم قهیر
شی فرید

ازهری

دکتور نایت اب غ
مترقم مو وی فضل من فض ی

600
1000

1700
1700
1000
1000
1000
940

 2000نسخه

1000

1000
نسخه

.

37

آشنایی با بسرگان دین س سه  3زندگینامه
شش تن از مای قید و رفای کشور و
قهان اس

38

سیر ا نبی س س ه 15

39

سیر ا نبی س س ه 16

40

ا ا مومنین ایشه رض

41

دی ه رض

42

وحد اس می

43

آل و ا حا

44
45

مبرة اآلل واال حا

ی

افتخار حابت و همراهی با محمد
یه وس م
دوستی و ویشاوندی میان اهل بیت و
حابه

46

ابو هریره

47

ترآن و اهل بیت

48

امها ا مومنین

49

س شان محمد فاتح

50

وحد و شفقت اهل بیت و

51

نه

م ه رمضان

م مو ه از ت م بدستان ریاست تدتیا و
و اس می وزار ارشادم
مشا عا
حل واوتاف
دکتور یل ا رحمن حنانی و دکتور
اسد حنیا ب خی
دکتور یل ا رحمن حنانی و دکتور
اسد حنیا ب خی
مه سید س یمان ندوی
ترقمه محمد گل گمشادزهی
دکتور ه د یمی
ترقمه مبرة اآلل واال حا
مبرة اآلل واال حا
ترقمه دکتور یل ا رحمن حنانی
ا ح درویش
شی
ترقمه بد حیدری
ی بن حمد تمیمی پژوهش ر
ترقمه اسحاق دبیری
دکتور حارث بن س یمان
ترقمه نهاد مبرة اآلل واال حا
بد بن قوران ا خضیر
ترقمه مریم محمدی
مبرة اآلل واال حا
دوکتور مصشفی ا شحان

حابه

ترقمه داکتر اسدا

ا ح بن بد درویش
ترقمه بد حیدری
وزار ارشاد حل واوتاف

حنیا

2000
نسخه
2000
نسخه
2000
نسخه
2000
نسخه
2000
نسخه
2000
نسخه
2000
نسخه
2000
نسخه
2000
نسخه
2000
نسخه
2000
نسخه
1م د
2000
نسخه
2000
نسخه
 2000نسخه

1000
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

52

حقیقت توحید ازدیدگاه اامه

53
54

نصایح دینی
دینی نصیحتونه

55

حقیقت زندگی حسین شهید

56
57
58

اضرار و پیامد های بد زبانی
ا تشاف و تا اق انسان
اقازه واستن در اس

59

قای اه انسان در شریعت و تانون

محمد بن سا م ا خضر
ترقمه اسحاق دبیری
م مو ه از نویسندگان
//
محمد ا شیبانی و محمد ا خدر
ترقمه نهاد مبرة اآلل واال حا
استاد زین ا عابدین کوشان
استاد سید نصیر هاشمی
بدا رحمن بر
استاد غ

ا دین ک نتری

2000
نسخه
.
8064

200
.
3000
200

.
.
.
2000
نسخه

.
.
.

1300
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