
 پس منظر :

  ریاست مجمع علمی  1399 مالی سال اولربع گزارش:خالصه 

 آت اجرا یشرفتپ

 .استمالی اجراگردیده 1399سال  اول درربع بطورکامل  پالن شدهکارها ی  %20:فعالیت های تکمیل شده 

کتب ورسایل ،تحریرمضامین علمی وتحقیقی جلد(13)بررسی -2( فتاوی وابرازنظرهای شرعی 10تعداد)اصدار:ات تحلیل اجرا

 والیت کابلومرکزاصالح وتربیت اطفال پلچرخی ،محبس  داخلهامورملی، توضیح مسایل دینی درقطعات وزارت های دفاعهمچنان و

 .نیزتوسط علمای وکارشناسان پاسخ ارائه گردیده است (مورد38هموطنان تعداد)همچنان پاسخ به سواالت شفاهی .(روز108در)

 (جلدقرآن کریم خطاطی وترجمه شده،کتب ورسایل وغیره.20)،99برای ربع اول سال  (موردفتاوی20به تعداد):لف: فعالیت های درحال اجراا

 . نداریمب: فعالیت های آغاز ناشده :

 نداریم .ج: فعالیت های معطل شده  :-1

 بـدست  آوردن  اهداف  )نـتـایـج فعالــیت هـای تـکمـیل شده (

. به نظرمیرسداشت کارهای انجام شده مطابق برپالن مطروحه خویش باگذشت زمان بهبوددرهمه عرصه دبادرنظر  

 مشکالت

 ه شمار مشکالت یشنهادیپراه حل های 

 فیصدی

 پیشرفت

 عمومی

 فیصدی

 یشرفتپ

 ـیشرفت  فـعالیت هاپ

 در ربع /سال
 فعـالیت های عمده

 مقداری هدف )تارگیت (

 در ربع /سال
 هدف

 شما

 ره

 15 % تحریری

 25وشفاهی %

تحریر%15

 ی

وشفاهی 

25% 

پالن ارائه  ازجمله 

( 10شده تعداد )

 عنوان فتاوی 

وازشفاهی  %15

را احتوا  25%

 میکند

شرعی فتاوی  عنوان( 10به تعداد )

گردیده  درموارد مختلف تهیه وصادر

است که جدول مرتبه درضمیمه این 

 وهمچنان به گزارش ارسال گردید

طنان  موـی هــموردسواالت شفاه(38)

ی ـــهای تلیفونـــماســازطریق تنیز

( فتوی 38) وصفحات اجتماعی درحدود

 .ارائه گردیده است

وی پیرامون ااصدارفتو تهیه 

 نظر وابراز واصله استفتاهای

پیرامون مسایل های شرعــــی 

شرعی دینی بگونه تحریری 

سواالت  وپاسخ به( 20) تعداد

موطنان بشکل ـــی هــفاهــش

حضوری ویا ازطریق تماسهای 

فحات اجتماعی ــتلیفونی وص

 فتوی. (38) درحدود
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1 

%02  20% 
پالن ارائه  ازجمله

انجام  20% شده 

 شده است.

لد وعنوان قرآن ــ( ج13به تعداد )

ع ـــراجــریم،کتب ورسایل که ازمــک

هت تدقیق ــمختلف ویا اشخاص ج

واصلت ورزیده بود ــنظر م وابراز

 .ی وتدقیق صورت گرفته استـبررس

( جلد 20صحیح)بررسی وت

قرآن کریم خطاطی وترجمه 

شده،کتب،رسایل، تفاهمنامه 

ها، لوایح و اساسنامه که از 

مراجع مختلف و یا اشخاص 

یق وابرازنظر ــدقــهت  تـــج

 مواصلت می ورزد.

2 

%25  25% 
مطابق به پالن 

کارانجام  25%

 است شده

وزارت های درعلمای معرفی شده 

لی، پولیس ملی ومحبس ــدفاع م

 ( یوم ودرمراکز72مدت )پلچرخی 

( 36اصالح وتربیت اطفال درربع) 

 درهر (روز108جمعآ تعداد)یوم 

وگزارش خویش برده  تشریفربع 

 ئه میدارند.راراا

ه ــطبیق برنامـهمکاری درت

ادی در ـارشنی وـــدیهای 

ی وزارت قطعات وجزوتامها

 ، های دفاع ملی ،امورداخله

محبس پلچرخی درهرهفته 

دودوروزودرمرکزاصالح 

والیت کابل وتربیت اطفال 

 جملهروزدرهرهفته سه 

 (432)درسال 

3 



 برای دوآمریت مربوط این ریاستدیگرایجاددوشعبه کاری 

 
 1 کمبوددفاترکاری

 این ریاستوتعین کدرهای مسلکی درازدیاددرتشکیل 

 
 2 کمبودکدرهای مسلکی

 تهیه وخریداری کتب موردنیازکتابخانه

 
 3 کمبودکتب مطالعه

 تهیه ونصب انترنت جهت استفاده علماءوکارمندان

 
 4 کمبودانترنت

 

 پس منظر:

 ریاست مجمع علمی  1399 مالی سال دومربع گزارش:خالصه 

 آت اجرا یشرفتپ

 .مالی اجراگردیده است1399سال  اول درربع بطورکامل  پالن شدهکارها ی  %20:فعالیت های تکمیل شده 

کتب ورسایل ،تحریرمضامین علمی وتحقیقی جلد(6)بررسی -2( فتاوی وابرازنظرهای شرعی 2تعداد)اصدار:ات تحلیل اجرا

 والیت کابلومرکزاصالح وتربیت اطفال پلچرخی ،محبس  داخلهامورملی، توضیح مسایل دینی درقطعات وزارت های دفاعهمچنان و

 .نیزتوسط علمای وکارشناسان پاسخ ارائه گردیده است (مورد38هموطنان تعداد)همچنان پاسخ به سواالت شفاهی .(روز0در)

 فیصدی

 پیشرفت

 عمومی

 فیصدی

 یشرفتپ

 ـیشرفت  فـعالیت هاپ

 در ربع /سال
 فعـالیت های عمده

 مقداری هدف )تارگیت (

 در ربع /سال
 هدف

 شما

 ره

نسبت مرض 

وقرنطین کرونا 

 % تحریری

وشفاهی 4

%25 

 تحریری %4

وشفاهی 

25% 

ازجمله  پالن ارائه 

( 2شده تعداد )

 4عنوان فتاوی  %

 %25وازشفاهی 

 را احتوا میکند

( عنوان فتاوی شرعی 2به تعداد ) 

 درموارد مختلف تهیه وصادر

گردیده است که جدول مرتبه 

درضمیمه این گزارش ارسال گردید 

( مورد سواالت 38وهمچنان به)

شفاهی هموطنان نیز ازطریق 

فحات ــــماسهای تلیفونی وصـــت

( فتوی ارائه 38اجتماعی درحدود)

 ده است.گردی

تهیه و اصدار فتاوی پیرامون  

 استفتاهای واصله وابرازنظر

های شرعی پیرامون مسایل 

شرعی دینی بگونه تحریری 

( وپاسخ به سواالت 20تعداد)

موطنان بشکل ـــی هــــشفاه

حضوری ویا ازطریق تماسهای 

تلیفونی وصفحات اجتماعی 

 (فتوی.38درحدود)
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1 

نسبت %10

وقوع مرض 

 کرونا

10% 

نسبت وقوع مرض 

وقرنطین کرونا 

ازجمله پالن ارائه 

انجام 10شده % 

 شده است.

( جلد وعنوان قرآن 6به تعداد )

کریم،کتب ورسایل که ازمراجع 

مختلف ویا اشخاص جهت تدقیق 

وابرازنظر مواصلت ورزیده بود 

بررسی وتدقیق صورت گرفته 

 است.

( جلد 20بررسی وتصحیح)

 قرآن کریم خطاطی وترجمه

شده، کــــتب، رسایل، 

ح و ـــلوایتفاهــمنامه ها، 

اساسنامه که از مراجع 

مختلف و یا اشخاص جهت  

تدقیق وابرازنظر مواصلت 

 می ورزد.

2 

نسبت وقوع 

 مرض کرونا

0%وقرنطین  

نسبت وقوع 

مرض کرونا 

 0%وقرنطین 

مرض وقوع  نسبت 

کرونا به مراجع 

 رفته نتواسنتند

علمای معرفی شده در وزارت های 

دفاع ملی، پولیس ملی ومحبس 

 درمراکزوهمچنان پلچرخی 

نسبت اصالح وتربیت اطفال 

ته ـــرونا رفــــرض کـــازدیاد م

 نتوانستند.

همکاری درتطبیق برنامه 

ادی در ـــهای دینی وارش

ز وتامهای ـــجطعات وـــق

وزارت های دفاع ملی ،امور 

له، محبس پلچرخی ـــداخ

رهفته دو دو روز و ـــدره

ربیت ـــاصالح وت رکزـــدرم

اطفال والیت کابل درهرهفته 

  (432)سه روزجمله درسال

3 



 وغیره.(جلدقرآن کریم خطاطی وترجمه شده،کتب ورسایل 20)،99برای ربع اول سال  (موردفتاوی20به تعداد):لف: فعالیت های درحال اجراا

 . نداریمب: فعالیت های آغاز ناشده :

 نداریم .ج: فعالیت های معطل شده  :-1

 بـدست  آوردن  اهداف  )نـتـایـج فعالــیت هـای تـکمـیل شده (

. به نظرمیرسداشت کارهای انجام شده مطابق برپالن مطروحه خویش باگذشت زمان بهبوددرهمه عرصه دبادرنظر  

 مشکالت

 ه شمار مشکالت یشنهادیپراه حل های 

 برای دوآمریت مربوط این ریاستدیگرایجاددوشعبه کاری 

 
 1 کمبوددفاترکاری

 این ریاستوتعین کدرهای مسلکی درازدیاددرتشکیل 

 
 2 کمبودکدرهای مسلکی

 تهیه وخریداری کتب موردنیازکتابخانه

 
 3 کمبودکتب مطالعه

 

 

. 
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