کار شناس تدریب
اعتدال بست ()4

الیحه وظایف ریاست مرکز اعتدال:
 -1تدویر جلسات در رابطه به موضوعات و برنامه های اعتدالی مطابق به اساسات دین مبین اسالم به منظور غور وبررسی مسایل اعتدالی واتخاذ
تدابیر در خصوص تحقیق وتبلیغ وترویج آن در جامعه.
 -2مطالعه وبررسی افکار ونظریات مختلف جهت رسیدن به افکار ودیدگاه های اعتدالی در روشنی احکام وتعالیم اسالمی به منظور تأمین عدالت
اجتماعی ،وحدت ملی ،صلح وثبات دائمی واحترام به آراء ونظریات وخواسته های مشروع مردم درجامعه.
 -3مطالعه وارزیابی کتابها ،رساله ها و آثار چاپ شده در مطابع داخلی وخارجی به منظور دستیابی به افکار ونظریات اعتدالی در مطابقت با شریعت
اسالمی وتالش در پخش ونشر وتوزیع آن در کشور.
 -4تشخیص وتثبیت افکار واعمال افراطی وتفریطی و دریافت راه کارهای تبلیغاتی واصالحی برای آن در جامعه.
 -5تنظیم برنامه های ارشادی واصالحی اعتدالی در روشنی آیات قرآنی واحادیث نبوی از طریق رسانه های جمعی وصفحات اجتماعی جهت
ترویج افکار اعتدالی در بین همه اقشار جامعه.
 -6ایجاد فضای تحمل ویکدیگر پذیری وزمینه سازی برای بحث وگفتگوی باز با افراد ،مکاتب ومراجع افراطی وتفریطی جهت رسیدن به
اعتدال اسالمی.
 -7تحقیق وبررسی نقاط اختالفی وایجاد زمینه های تقارب بین مذهبی ،مکاتب فکری ،پوهنتون ها ،مدارس و مراجع علمی وتحقیقی.
 -8ایجاد و تحکیم روابط بین مراکز علمی ،تحقیقی وفکری در داخل وخارج کشور.
 -9برگزاری کنفرانس ها ،سیمینارها و ورکشاپ ها به منظور پخش ونشر افکار اعتدالی در سطح کشور.

 -10همکاری الزم در موارد مهم کاری عند الموقع با ریاست های مرکزی بخصوص ریاست های مساجد ،مجمع علمی ،حسینیه ها ،تدقیق
مطالعات ،اطالعات وارتباط عامه ،تعلیمات امور دینی وتدریب ائمه ،احتساب ،حج وزیارت وبا ارگان ها و نهاد های بیرونی دولتی وغیر
دولتی حسب لزوم دید مقام وزارت.
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گزارش مختصر کاری ریاست مرکز اعتدال سال :۱۳۹۸-۱۳۹7
 - 1تکمیل نمودن کارمندان ریاست:
آمریت مسلکی ،کارشناس اصالح افکارعامه و تقریب مذاهب ،کارشناس روابط خارجه و تدویرسیمینار ها
 -2تدویر سیمینار یک روزه تحت عنوان (مظاهر اعتدال اسالمی در نظام خانواده) برای ( )300تن از علمای زون مرکز.
 -3تالیف یک جلد کتاب تحت عنوان (اسالمی وسطیت او له هغی نه د منحرف کیدو الملونه و درملنی).
 - 4ترجمه یک جلد کتاب تحت عنوان (ترهگری ،تاوتریخوالی او افراطیت د قرآنکریم و نبوی سنتو په ړنا کی).
 –5ترجمه یک رساله تحت عنوان (د واقعی درملنی په لور د دینی او ټولنیز تعصب پدیده).
 - 6ترجمه یک رساله تحت عنوان (سیاسی وسطیت).
 –7تحریر یک رساله تحت عنوان (د سولی په اړه قرآنی حکمتونه اونبوی حدیثونه).
 - 8تحریر یک رساله تحت عنوان (وسطیت ،توازن و ویژگی های دین مبین اسالم).
 - 9تحریر یک رساله تحت عنوان (اعتدال او میانه روی؛ شرعی معناوی او نادرست برداشت).
 –10تحریر مقاله ها باعناوین ( -1اسالمی وسطیت؛ د قرآنکریم او نبوی سنتو په ړنا کی یی مفهوم او د هغی په هکله د څلور مذاهبو
دریځ -2 .افراطیت څه شی دی؟ الملونه او درملنی یی -3 .د اسالمی وسطیت په هکله د حنفی علماوو هڅی او کړنی -4 .په اسالمی ټولنه
کی اختالف او تفاهم -5 .په قرآنکریم کی اعتدال او دهغی ځانګرتیا.).
 –11اشتراک و سهم گیری مداوم در رسانه های تصویری و صوتی درمورد اضرار افراط و تفریط  ،صلح ،سیرت و موضوعات مختلف
اعتدالگرایی.
 –12آگاهی دهی موضوعات اعتدالگرایی برای مردم از طریق منابر.
 –13ارتباط و هماهنگی با نهاد ملیاعتدال گرایی ریاست اجرائیه کشور.
– 14ارتباط و هماهنگی با ریاست های مرکزی وزارت.
–15وظایف خارج از الیحه :اشتراک در کمیته امتحان ناظمین حجاج ،کمیته نمره دهی ،کمیته ادخال بیانات ،کمیته چک کمپیوتری ،کمیته
تنظیم پاسپورت ،اشتراک در پروسه حج به حیث عضو بعثه و ناظمین.

