
 

 

ریاست امور قراء ترتیب و غرض اجراآت بعدی شما ارسال است . 1400قرار شرح فوق پالن مالی سال   

 بااحترام
 

برکت اهلل سلیم شیخ القراء والمجودین استاد  

  قراء  رئیس امور      

 وزارت ارشاد، حج و اوقاف

ریاست امور قراء به اساس نتایج 1400پالن سال مالی    
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 ارشاد حج و اوقاف     
ریاست امور 

 قراء
27 

 رمضان
اول 

 رمضان
 یک مرتبه

15000000/-  

 پانزده ملیون افغانی
ختم قرآنکریم در تراویح ماه مبارک 

 رمضان
100%  

ختم قرآنکریم در 
 تراویح 

1  

تشویق و ترغیب 
جوانان و نوجوانان از 

طبقه اناث به حسن 
 قرائت قرآنکریم

 ارشاد حج و اوقاف     
ریاست امور 

 قراء
 یک مسابقه  

700000/-  
 هفت صد هزار افغانی

راه اندازی مسابقه حسن قرائت قرآنکریم برای 
 طبقه اناث

80%  
تشویق و ترغیب 

 حفاظ کشور
2  

تشویق و ترغیب 
جوانان و نوجوانان 

قرآنکریمبه حفظ   
 ارشاد حج و اوقاف     

ریاست امور 
 قراء

 یک مسابقه  
1500000/-  

یک ملیون و پنجصد 
 هزار افغانی

راه اندازی مسابقه ملی سرتاسری حفظ برابر با 
 اصول قرائت قرآنکریم 

80%  
تشویق و ترغیب 

 حفاظ کشور
3  

بلند بردن ارتقای 
ظرفیت قراء فاتحه 

خوان و استادان حلقات 
 درسی 

 ارشاد حج و اوقاف     
ریاست امور 

 قراء
 یک سمینار  

500000/-  
 پنجصد هزار افغانی

ارتقای برگزاری سمینار تعلیمی غرض 
حلقات استادان و  قراء فاتحه خوان ظرفیت

 درسی حفظ قرآنکریم
80%  

ارتقای ظرفیت قراء 
و استادان فاتحه خوان 

در بخش حلقات درسی 
 های قرائت و تجوید

4  

همآهنگ تنظیم و 
سازی حلقات حفظ 

 قرآنکریم
 ارشاد حج و اوقاف     

ریاست امور 
 قراء

باب حلقات 15    کمک مردمی 
( باب حلقات حفظ 15ثبت و راجستر )

 قرآنکریم در مرکز
100%  

بلند بردن افکار 
 اسالمی در جامعه

5  

نقش قراء کشور در 
 ارشاد حج و اوقاف      مسابقات بین المللی

ریاست امور 

 قراء
  

مسابقات بین المللی قرائت و 
 حفظ

 کشور دعوت کننده
قاریان ممتاز به مسابقات ( تن 12)معرفی 

 بین المللی 
100%  

ایفای نقش قاریان ممتاز 
به کشور و در رقابت 

 های بین المللی 
6  

ترویج قراءات 
 رادیو ملی افغانستان      مسنونه متواتره

ریاست امور 
 قراء

جز قرآنکریم 30ثبت     استدیوی مجهز 
ثبت مکمل قرآنکریم به روایت خالد عن 

 حمزه در رادیوی ملی افغانستان 
100% ثبت مکمل قرآنکریم به  

  7 روایات مختلف

ترویج قراءات 
 رادیو ملی افغانستان      مسنونه متواتره

ریاست امور 
 قراء

جز قرآنکریم 30ثبت     استدیوی مجهز 
ثبت مکمل قرآنکریم به روایت دوری عن 

 الکسائی  در رادیوی ملی افغانستان  
100% ثبت مکمل قرآنکریم به  

  8 روایات مختلف

نظم و دسپلین قراء 
 فاتحه خوان

 ارشاد حج و اوقاف     
ریاست امور 

 قراء
 پروسه فاتحه خوانی  

180000/-  
یک لک و هشتاد هزار 

 افغانی

برای قراء فاتحه تهیه و توزیع یونیفورم 
 خوان

100%  
نظم و دسپلین قراء فاتحه 

 خوان
9  

بلند بردن سطح 
 علمی جوانان

 ارشاد حج و اوقاف     
معهد عالی 

 قراءات
حمل 20  حوت 

آگاهی دهی قراء جدید 
الشمول جهت ثبت نام سال 

 جدید تعلیمی

یکصدو  150000-/
 پنجاه هزار

رسانه اعالنات واطالع رسانی از طریق بلبورها و 
 های جمعی

100%  
جذب شاگردان بیشتر 
جهت فراگیری علوم 

 قرآنی 
10  

رشد تعلیم علوم 
قرآنی به شیوهء 
تخصصی و 

مسلکی دربین 
 خواهران

     
ریاست های امور قراء و 

 مالی/تدارکات
معهد عالی 

 قراءات
دوره 4    

هشت صد  800000-/
 هزار افغانی

تدویر دوره های آموزشی یک ماهه تجوید، 
علوم قرآنی و قراءات سبعه عشره برای 

 خواهران.
50 %  

ارتقای ظرفیت حفاظ 

 طبقهء اناث
11  

همخوانی با نهاد 
های اکادمیک 

 قراءات بین المللی
     

ریاست مالی واداری/آمریت 

 تدارکات
معهد عالی 

 قراءات
  

رعایت نظم و دسپلین و 
تشخیص منسوبین معهد عالی 

 قراءات

سیصد  300000-/
افغانیهزار   

تهیه یونیفورم مشخص برای محلصلین، 
 استادان و تیم تالوت جمعی فارغان 

50%  
ایجاد نظم و دسپلین میان 

  12 محصلین

تقدیم قراء مسلکی و 
ممتاز از طبقهء 
ذکور و اناث به 

 جامعه

     
معینیت تعلیمات اسالمی وزارت 

معارف و ریاست های امور قراء/ 
 مالی/تدارکات

معهد عالی 
 قراءات

قوس 20 قوس 1   یک محفل 
هشت صد  800000-/

 هزار افغانی

برگزاری محفل فراغت دومین دور محصلین معهد 
چاپ تصدیق نامه ها وشهادتنامه ها با عالی قراءات 

 طی مراحل آن
100%  

تدویر محفل 
 فراغت

13  

تالوت قرآن کریم با 
 رعایت تجوید

     
ریاست های امور 
 قراء/مالی/تدارکات

معهد عالی 
 قراءات

دور ۴    
هشت صد  800000-/

 هزار افغانی
سیمینار آموزشی تجوید و قراءات  4برگزاری 

 برای خطباء و موذنین مساجد طور ناحیه وار
80%  

برنامه آموزش قراءات 
برای ائمه و موذنین 

 مساجد
14  

عرضه خدمات 
 بهتر تدریسی

     
ریاست مالی و اداری 

 وآمریت تدارکات
معهد عالی 

 قراءات
  

تهیه کمبود مواد درسی برای 
تن محصلین 80  

یکصد  150000-/
 وپنجاه هزار افغانی

%80 توزیع کتب درسی و قرآن کریم برای محصلین   15 تهیه مواد درسی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  
8ت بس  

 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   

نگران   
بست 2  


