
1398پالن سال مالی   

 وزارت / اداره ) ریاست امور قراء(

  

 نتایج متوقعه 
ربع 

چهارم 
 سال مالی

ربع سوم 
 سال مالی

ربع دوم 
 سال مالی

ربع اول 
 سال مالی

تاریخ تحویل 
 دهی

وزارت ها و ادارات 
 فعالیت عمده منابع مورد نیاز شاخص تاریخ آغاز تاریخ ختم مسئول اجراء همکار

مقدار هدف 

(Target) 
 شماره هدف اصلی

اداراتاولویت های مشترک وزارت ها و   

ادای سنت 
 پیغمبر )ص(

  100٪     
ریاست 
 امور قراء

  
هیئت 

 امتحانات 
هدف 1 ختم قرآنکریم در تراویح ماه مبارک رمضان    

بجا نمودن طریقه 
 سنت 

1 

تشویق و 
ترغیب جوانان 
و نوجوانان به 
 حفظ قرآنکریم

      
ریاست 
 امور قراء

  

مسابقه ملی 
حفظ برابر 
با اصول 
قرائت  
 قرآنکریم

مسابقات حفظ قرآن کریم ( دور  1) راه اندازی   هدف 1   
تشویق و ترغیب 

 حفاظ کشور 
۲ 

تقدیر از 
فارغان حلقات 
درسی ثبت و 
راجستر شده 

 مربوطه

      
ریاست 
 امور قراء

  

توزیع 
شهادت نامه 

ها و 
تصدیق 
 نامه ها 

محفل فراغت  ( 1) برگزاری   هدف ۲   

تقدیر از فارغان 
درسی ثبت حلقات 

و راجستر شده 
 مربوطه

4 

تشویق و 
ترغیب جوانان 
و نوجوانان از 
طبقه اناث به 
حسن قرائت 

 قرآنکریم

100٪       
ریاست 
 امور قراء

  

مسابقه ملی 
قرائت  
قرآنکریم 
 طبقه اناث

هدف 1 راه اندازی مسابقه حسن قرائت قرآن کریم    
تشویق و ترغیب 

 قراء  کشور 
5 

عرضه خدمات 
برای بهتر 

مردم در بخش 
 فاتحه خوانی

      
ریاست 
 امور قراء

 ده یوم 

ارائه 
خدمات 

بهتر امور 
فاتحه 
 خوانی 

مینار تعلیمییبرگزاری س  هدف 1   

ارتقای ظرفیت 
قراء فاتحه خوان 
در بخش قرائت و 

 تجوید

6 

مستفید شدن 
هزاران نفر از 

 تالوت قرآن 
      

ریاست 
 امور قراء

  
پروسه 
فاتحه 
 خوانی 

هدف1 خدمت به مردم از طریق مساجد    
خدمات در عرصه 

 فاتحه خوانی 
7 



 

 

 

 

 نتایج متوقعه 
ربع 

چهارم 
 سال مالی

ربع سوم 
 سال مالی

ربع دوم 
 سال مالی

ربع اول 
 سال مالی

تاریخ تحویل 
 دهی

وزارت ها و ادارات 
 فعالیت عمده منابع مورد نیاز شاخص تاریخ آغاز تاریخ ختم مسئول اجراء همکار

مقدار هدف 

(Target) 
 شماره هدف اصلی

 اولویت های مشترک وزارت ها و ادارات

تنظیم و هم 
آهنگ سازی 
حلقات حفظ 

 قرانکریم

نفر 3 نفر 3  نفر 3  نفر 1     
ریاست 
 امور قراء

  

ثبت و 
راجستر 
درالحفاظ 

 ها 

 
حلقات حفظ  ( باب10)  ثبت و راجستر

 قرآنکریم در مرکز 
هدف 1  

بلند بردن افکار 
 اسالمی در جامعه

8 

نقش قراء 
کشور در 

مسابقات بین 
 المللی 

      
ریاست 
 امور قراء

  

مسابقات 
بین المللی 
قرائت و 

 حفظ 

 
قاریان ممتاز در ( تن 1۲تعداد ) معرفی 

 مسابقات بین المللی 
هدف 1  

ایفای نقش قاریان 
کشور  ممتاز   

در رقابت های بین 
 المللی 

9 

تقدیم استاتید 
ممتاز و 

مسلکی به 
 جامعه 

      
ریاست 
 امور قراء

  

اعالنات و 
اطالع 

رسانی از 
طریق 

رسانه ها و 
د هاربلبو  

هدف 1 بلند بردن ارتقاء ظرفیت حفاظ و قراء کشور    
جلب و جذب 
محصلین جدید 

 الشمول
10 

عرضه خدمات 
 بهتر تدریسی 

      
ریاست 
 امور قراء

  

توزیع کتب 
و مواد 
درسی 
برای 

 محصلین 

تن محصلین  100تهیه مواد درسی برای   هدف 1   
تهیه مواد درسی 
 معهد عالی قراءات

11 

عرضه خدمات 
بهتر تدریسی 
 برای محصلین 

      
ریاست 
 امور قراء

  

توظیف 
اساتید 

مجرب و 
 مسلکی

تن استادانتقرر دو    
دو  ۲تقرر 

 تن استاد

عرضه خدمات 
بهتر تدریسی برای 

محصلین معهد 
 عالی قراءات

1۲ 

مستفید شدن 
هزاران نفر از 

 تالوت قرآن
     

رادیو 
تلویزیون 

 ملی

ریاست 
 امور قراء

  

ثبت مکمل 
قرآنکریم به 

روایت 
دوری عن 
ابی عمرو 

 بصری

جز قرآنکریم 30ثبت   هدف 1   
جز  30ثبت 

قرآنکریم در رادیو 
 ملی افغانستان

13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئیس امور قراء

  2بست 

 دریور

7بست   

 خانه سامان

7بست   

مدیر عمومی 

4دارالقراء بست   

حلقات مدیر عمومی 

حفظ و تجوید 

4بست  قرآنکریم  

مدیر دارالقراء 

5بست   

حلقات حفظ مدیر 

5بست  و تجوید  

حلقات حفظ عضو 

6بست  و تجوید  

  6بست 

حلقات حفظ امربر  

8بست   
 امربر دارالقراء

8بست   

عضو دارالقراء 

6بست  2  

قاریان فاتحه 

بست 99خوان   

آمر معهد عالی 

3بست  قراءات   

 اجرائیهمدیر 

5بست   

 صفا کار

8بست   

خانه سامان  

7بست   

آموز گار قراءات 

4سبعه بست   

علوم آموز گار 

4بست  دینی  

 

 تجویدآموز گار 

4بست   

 

علوم آموز گار 

4بست  دینی  

 

مدیر عمومی دوایر 

4مسابقات بست   

دوایر مدیر 

5بست  مسابقات  

امربر دوایر 

 مسابقات

8بست   

عضو دوایر 

6بست مسابقات   

 مدیر اجرائیه

5بست   

  اجرائیه امربر

8بست   

 کمپیوتر کار

7بست   



هالحظبتهَلؼیت هذرظًِبحیِاظن هعئَل اظن هذرظِؼوبرُ

 هعدذ خَاخِ هال3وبرتِ 6زهبى الذیيالحبج خبلذ صبدق1

وبرتِ پرٍاى2همصَد آصفالراء اظالهیه2

ػمت ظرن ظیل3َحجیت الرحويدارالحفبظ الْذا3

غرة لیعِ ًعَاى پٌدصذ فبهیلی15ظیبء الذیيهروس تؼلیوبت اظالهی اًصبری4

پل آرتل7هحوذ حوسُاهیر حوس5ُ

لیعِ هرین وَچِ وبثل ثبًه11خبّذُپیبم الْی6

ظِ صذ ٍ پبًسدُ خیر خب11ًِفبئسُاظوبء الحعٌی7

لت خر خیر خب11ًِػجیذ اهللتؼلین المرآى8

 ؼبُ ؼْیذ3ظرن 7ًَر هحوذحعرت ثالل9

پٌدصذ فبهیلی11هحوذ هؼرٍفتؼلین المرآى اهیر الوَهٌیي ػلی ثي اثی طبلت10

َّد خیل9احوذ اهللتؼلین المرآى َّدخیل11

ظرن پٌَّتَى هعدذ ظٌگىػ ّب3ظیف اهللاهبم اػظن12

ایعتگبُ ًبًَائی8ػجذالجبریدارالمرآى فبطوِ السّرا13

چْبراّی هحجط12ػجذالرحوياثی اثي وؼت14

للؼِ زهبى خبى16احعبى اهللحعرت ثالل15

للؼِ زهبى خبى16فیط الرحوياهبم ثخبری16

ػمت ثبؽ چْلعتَى7ػجذالودیذدارالمرآى خبتن الٌجییي17

ػمت خىؽي ثرق15حویذ اهللآهَزؼگبُ تؼلین المرآى فبرٍق اػظن18

چْبراّی ؼْیذ ظلین وبرٍاى4هحوذ یًَطحعرت ثالل19

ووپٌی ػمت وذام ّب5هحت اهللخلفبی راؼذیي20

للؼِ وبؼف وَچِ ثبؽ اختر5ًؼیوًَِر المرآى خیر الجؽر21

حصِ ظَم خیر خب15ًِهحوذ صبثرؼبُ ًمؽجٌذ22

لریِ ثبؽ ػبرقٍلعَالی لرُ ثبؽثرّبى الذیيػثوبى ثي ػفبى23

ووپٌی ًخبغ5ؼوط الحكترتیل المرآى24

دُ داًب7خٌیذ اهللؼؼبع ػلَم اظالهی ظؼذ ثي ٍلبؾ25

پٌدصذ فبهیلی15ًفیعِ(رض)اظوب ثٌت اثَثىر صذیك 26

ظر تپِ وبرتِ 8ًٍَحیذُام ظلو27ِ

ًَ آثبد حعیي خیل12تجرنام ولعَم28

315پرٍشُ پٌح 11هحوذ ًبصرهؼبر ثي خجل29

 پرٍشُ تبیوٌی4ظرن 4ػجذالىجیرهدوغ لرآًی اّل ثیت30

جدول شهرت حلقات درسی حفظ قرآنکریم مدیریت عمومی دارالحفاظ های ریاست امور قراء



هالحظبتهَلؼیت هذرظًِبحیِاظن هعئَل اظن هذرظِؼوبرُ

جدول شهرت حلقات درسی حفظ قرآنکریم مدیریت عمومی دارالحفاظ های ریاست امور قراء

ًَ آثبد دّوسًگ3ػجذالىریناهبم ثخبری31

حصِ اٍل خیر خب11ًِفرؼتِام ظلو32ِ

3للؼِ فتح اهلل ظرن 10فرٍزاىثٌبت الوَهٌیي33

ظرن دُ هراد خبى7هعیح اهللدارالحفبظ تفْین المرآى34

دّي ثبؽ چْلعتَى7هحوذ رویتؼلین المرآى هدتی هحوذ هصطفی35

ؼْرن احعبى هیٌٍِلعَالی ثگراهیًَراهلل ػساماثَالمبظن36

للؼِ ًَر هیبًدَیٍلعَالی لرُ ثبؽهحوذ ؼفیغتؼلین المرآى ًَر37

ایعتگبُ پٌدؽیر ٍات11هحوذ ًبصر فرٍتيًْبد ػلوی لرآى38

ظرن ًْن تبیوٌی4حجیت الرحوي(ؾ)الٌجَی 39

 هتر40ُخَؼحبل خبى خبى هیٌِ لعوت ج ظرن 5هحوذ طیت هجبرنهذرظِ خصَصی تؼلین المرآى الوجبرن40

ظِ راّی ػالٍ الذیي6ػجذالوتیي ظیرتدارالمرآى هصلح41

هىرٍیبى9زر ٍلیًْبد ػلوی لرآى42

وَچِ حوبم همبثل ٍزارت تدبرت7ًصیر احوذتؼلین المرآى دارالفالح43

ولَلِ پؽت4ِهحوذ اًَردارالمرآى اظتبد ثروت اهلل44

(احوذ ؼبُ ثبثب هیٌِ)ارزاى لیوت 12ػجذالمبّرتؼلین المرآى ری الٌَریي45

315وَچِ پٌح 11حعٌبتؼلیوبت اظالهی هىِ الوىره46ِ

خیر خبًِ پٌدصذ فبهیلی15ّذایت اهللترتیل المرآى حٌفی47

لریِ ٍالیتیٍلعَالی ثگراهیًبدیِ اهیيثی ثی ػبفی48ِ

وَچِ دٍم خراظبى 15315هحوذ هؼصَمدارالحفبظ ًذاء المرآى49

للؼِ وبؼف5حؽوت اهللدارالتدَیذ اهبم اػظن اثَحٌیف50ِ

گَالئی پبرن ظرُ هی15ٌِظیبء الحكدارالحفبظ الراء المرآى51

17تصذی لصجِ وَچِ 15فْیوِ هْرزادتؼلین المرآى ظوی52ِ

ظرن چْل هترُ هبرؼبل17ػجذالخیرهصجبح المرآى53

خَار لیعِ ظیذالٌبصری11ًصر اهللتحعیي المرآى54

خیر خبًِ گَالئی تبًه تیل 11315طَثبًَر خبٍیذاى55

دّوسًگ وَچِ چَة فرٍؼی3هحوذهروس تخصصی لرآًىرین الوصطفی56

وبرتِ هبهَریي همبثل لیعِ درخبًی3حبخی هحوذ صوینام الوَهٌیي ام ظلو57ِ

 وبرتِ ًَ رحوبى هی3ٌِظرن 8ظیذ ووبلدارالحفبظ وبئٌبت58

هَظْی چْبراّی آغب ػلی ؼوط7ػجذالمیَمتؼلین المرآى ػجذاهلل اثي هعؼَد59

للؼِ حؽوت خبى8ثیت االحوذدارالحفبظ اهبم هعلن60



هالحظبتهَلؼیت هذرظًِبحیِاظن هعئَل اظن هذرظِؼوبرُ

جدول شهرت حلقات درسی حفظ قرآنکریم مدیریت عمومی دارالحفاظ های ریاست امور قراء

ظِ راّی ػالٍالذیي7هریندارالحفبظ حعرت ػبیؽِ صذیم61ِ

ظرن چْل هترُ ثَظتبى وبثل17هصگبى حعیٌیتؼلین المرآى خَاخِ ػجذاهلل اًصبری62

ثرچی ایعتگبُ ًبًَائی13ػجذالؽىَر فالحدارالمرآى اظراء63

ثت خبن12هحوذ ؼبُتؼلین المرآى زیذ ثي ثبثت64

خَاخِ ثغرای خذیذ15هعؼَدُ ًَریام الوَهٌیي ام ظَد65ُ

چْبر للؼِ ٍزیر آثبد10هحوذ اورمدارالحفبظ زیذ ثي ثبثت66

رحوي هیٌِ خَار هىتت پصٍان8لبری ظیذ آخبىهذرظِ اًبثیِ ًَر المرآى67

دیَاى ثیگی خَؼحبل هی5ٌِحعرت هحوذ هتَولهذیٌِ الؼلَم68

تپِ زاخیل16ًَر خْبىًَر المرآى69

للؼِ احوذ خبى16هطیغ اهللػجذاهلل ثي ػور70

وَچِ ًْن پٌدصذ فبهیلی15پیىی صبفیتؼلین المرآى الٌعبء71

ثبؽ داٍد14ػیذ هحوذ ػوریدارالحفبظ حعرت ػور ثي خطبة72

دؼت ثرچی پل خؽه13هحوذ حعیيثٌیبد خصَصی لرآًی ًَر ّذایت73

ثْبرظتبى2ثٌیِ هیبهذرظِ خصَصی ثٌیة المرآى74

للؼِ وبؼف5ػجذالَّبةدارالحفبظ خصَصی هحوذی75

خَار ولٌیه رحوي هیٌِ وبرتِ 8ًَػسیس الرحويهذرظِ اظوبػیل رثیح اهلل76

(ؾ)همبثل لیعِ حجیجیِ هذرظِ ػلویِ خبتن الٌجییي 6فریذُ هحعٌیدارالمرآى خصَصی ؼیذ هؽتبق77

دُ داًب7حعیت اهلل ًیبزیدارالحفبظ خصَصی الفرلبى78

ظرن ّفتن تبیوٌی ٍات4هحوذ اًَردارالمرآى خصَصی لبری هحوذ اًَر79

لریِ حعیي خیل12راثؼِ لؽىریهذرظِ خصَصی اًبثیِ ام الوَهٌیي80

ظرن چْبرم ظیل3َهجؽر اهلل حمدَدارالحفبظ خصَصی ػجذاهلل ثي هعؼَد81

ظِ راّی خَاخِ ثغرا15ظیذ وبظن ظبداتدارالحفبظ خصَصی اهبم ًبفغ هذًی82

چْبراّی دٍاخبًِ للؼِ هَظی10صجغت اهلل ٍثیكدارالحفبظ خصَصی اهْبت الوَهٌیي83

ثٌبئی هىرٍیبى ظَم9حعٌب الطبفدارالمرآى خصَصی هحوذ احعبى صیمل84

ظرن ثبال ًَآثبد للؼِ زهبى خبى16هرین ػبلوی هٌمبدتؼلین المرآى خصَصی هفلحَى85

ظروَتل وَچِ هَتر فرٍؼی17ظیذ هحفَظهذرظِ خصَصی الحبج ظیذ ظَْر رظَلی86

ظرن ًَ وبرتِ ًَ وَچِ پختِ تىبًی8ػجذالَاحذهذرظِ خصَصی تؼلین المرآى الراء87

18خیر خبًِ وَچِ  11315ؼیجب ػثوبًیهذرظِ خصَصی ام الوَهٌیي خذیدِ الىجری88

وَچِ واللی ّبی دّوسًگ3خَاخِ هحوذ ّبرٍىدارالحفبظ خصَصی هؼبرف المرآى89

وَچِ دٍم پبهیر وَتل خیر خب17ًِظیبء الذیي اهبىدارالحفبظ خصَصی تذثر المرآى90



هالحظبتهَلؼیت هذرظًِبحیِاظن هعئَل اظن هذرظِؼوبرُ

جدول شهرت حلقات درسی حفظ قرآنکریم مدیریت عمومی دارالحفاظ های ریاست امور قراء

للؼِ ٍزیر5حىین اهلل رحوبًیهذرظِ خصَصی الراء تدَیذ المرآى91

ًَ اثبد ظوٌت خب16ًِػجذالؼظین فمیریهروس خصَصی تدَیذ ٍ لرائت اهبم اثَحٌیف92ِ

ارزاى لیوت12فعل الحكهذرظِ خصَصی اػتوبد صَت المرآى93

315خیر خبًِ 11اهیٌِ لبریسادُهذرظِ خصَصی رحوبًی94ِ

315خیر خبًِ 11ػمیمِ ًظریهذرظِ خصَصی فبطوِ السّرا95

للؼِ احوذ خبى16اًؼبم اهلل فعلیهذرظِ خصَصی ظتبرُ لرآى96

4ارزاى لیوت ثالن 12ػجذالؽىَر ؼبوری(رح)هذرظِ خصَصی لطیجِ 97

هبرویت دٍم پرٍشُ خذیذ خیر خب11ًِؼیر احوذ تَحیذی(رح)هذرظِ خصَصی تؼلین المرآى حعرت هعیت 98

وَتل خیر خبًِ خَار هعدذ حبخی یَظف17هحوذ ؼؼیت حٌیفدارالحفبظ خصَصی اًْبر المرآى99

13غالم ػجبض حعي زادُؼَرای ػبلی لرآًی افغبًعتبى100
غرة وبثل ثرچی ایعتگبُ فرٍؼگبُ غرة وَچِ هىتت 

ثخَاى ٍ ثذاى

ؼْرن اهبرات15ظویغ اهللهذرظِ خصَصی ثی ثی ظویِ خذیذ101

ظٌبتَرین ػمت هعدذ ؼوط تجریسی6ػبلیِدارالحفبظ خصَصی فبطوِ السّرا102

پرٍشُ احوذ ؼبُ ثبثب هیٌِ ثالن ظَم12ػوراى اهللهذرظِ  تؼلین المرآى حعرت ػجذاهلل ثي ػجبض103

تصذی وَچِ حَزُ اهٌیتی15فرزاًِ(رض)دارالحفبظ خصَصی ثی ثی حفصِ 104

ثیي چْبراّی َّتل پرٍاى ٍ چْبراّی لت خر15هحراة الذیيهذرظِ خصَصی دارالمرآى105

خَؼحبل خبى هی5ٌِػجذالدجبر ثْیردارالحفبظ خصَصی افغبى ثْیر106

چْبراّی هبهَریت وَچِ اٍل12هرین(رض)هذرظِ خصَصی ػبیؽِ صذیمِ 107

پرٍشُ خذیذ خیر خبًِ هبرویت دٍم11ظیذ ظبلن ّبؼویهذرظِ خصَصی آهَزغ لرآى108

23ظر وَتل ػمت تبًه تیل خَرؼیذ وَچِ 17هحوذ یحیی هذًیهذرظِ خصَصی تؼلین المرآى ظلوبى فبرض109

ظرن ظِ وبرتِ ًَ ظرتپِ هرًدبى8هحوذ ًَرهذرظِ خصَصی اثی ثي وؼت110

 تي48353تؼذاد هدوَػی ؼبگرداى 

 نفر1073تعداد مجموعی استادان ذکور و اناث مدارس ثبت شده 

 ًفر515تؼذاد اظتبداى روَر 

 ًفر558تؼذاد اظتبداى اًبث 

 تي 23200تؼذاد ؼبگرداى روَر 

 تي25153تؼذاد ؼبگرداى طجمِ اًبث 



8931فعالیت ّا ٍ دست آٍرد ّای ریاست اهَر قراء از بابت سال   

  باب حلقات درسی حفظ قرآًکرین در ًَاحی هختلف شْر کابل  02ثبت ٍ راجستر. 

  هسابقات بیي الوللی غرض شرکت بِ هوتازتي حفاظ ٍ قراء  80هعرفی. 

  ٍالیت کشَر . 93قرآًکرین در برگساری دّویي دٍر هسابقات سرتاسری حفظ برابر با اصَل قرائت 

 . تَزیع جَایس ٍ تحایف دّویي دٍر هسابقات سرتاسری حفظ برابر با اصَل قرائت قرآًکرین 

  هحراب هساجذ غرض برگساری ختن قرآًکرین در تراٍیح  052تي قاریاى ٍ فاتحیي در  8922تَظیف

 . 8931هاُ هبارک رهضاى سال 

 تَسط شیخ القراء ٍالوجَدیي استاد  بٍ ريایت ديری بٍ قرائت ابی عمري بصری ثبت مکمل قرآوکریم

 برکت اهلل سلین در رادیَی هلی افغاًستاى .

 ( ته از فارغان مذارس ثبت ي راجستر شذٌ 523تًزیع شُادت وامٍ َا ي تصذیق وامٍ َا برای تعذاد )

 .9518در سال ایىریاست در بخش َای حفظ ي تجًیذ قرآوکریم 

 ًَاحی هختلف شْر کابل  بِ هساجذاز طریق رقابت آزاد  تي قاریاى جیذ ٍ هوتاز   33یي ٍ تَظیف تع 

 ی. غرض اًجام پرٍسِ فاتحِ خَاً

ریاست اهَر قراء کِ خذهت تاى  8931دست آٍرد ّای عوذُ سال فعالیت ّا ٍ ایي بَد فشردُ گسارش از 

 تقذین گردیذ در هَرد طَریکِ الزم داًیذ اجراآت خَاٌّذ فرهَد . 

 

 بااحترام

 

 شیخ القراء ٍ الوجَدیي استاد برکت اهلل سلین

 رئیس اهَر قراء



 الیحه وظایف 
............................................................................................................................................  
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ارشاد حج و اوقاف         :   وزارت و یا اداره  

کابل :         موقعیت             

ریاست امور قاریان / معینیت مسلکی :            بخش              

  2بست :             بست            

معین مسلکی       :    گزارشدهی به    

آمر معهداجرائیه ، مدیر عمومی دارالقراء ، مدیر عمومی دارالحفاظ ها و مدیر :           گزارشگیری از   

    22،  00، 12، 001     :     کود             

............................................................................................................................................  

قاریان و تنظیم و توظیف قاریان فاتحه خوان در مساجد رهبری ، هدایت و کنترول کارکنان ریاست امور هدف وظیفه : 

  شهر کابل و اخذ تصامیم جهت اعزام و اشتراک قاریان شایسته و مستعد در مسابقات جهانی و منطقوی.
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 به اهداف و مقاصد ریاست مربوطه .
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 :تحصیالت ، تجارب و مهارت های الزم 
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 مربوط را دارا باشد. قابلیت طرح و تعین خط و مشی )پالیسی ( های اداره 
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