پالن سال مالی  1400ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسالمی
شماره

مسول اجراء

4

1399/10/1

ریاست دقیق و مطالعات
علوم اسالمی

منابع مال
و بشری

1400/9/30

وزارت ها و
ادارات همکار

3

تهیططه و ترتیططب آثططار علم و
تحقیق مفیططططد و مورد نیططططاز
جطامعططه ،کطارمنططدان مسطططططططلک
ترو چاپ و نشر.

( )10عنوان اثر برای
ویرایش و ت حیا تدقیق

ت حیا ،ویرایش و تدقیق( )10عنوان
کتاب و رساله مربوط به کارمندان
مسلک ریاست ،همچنان ابراز نظر در
مورد آثار وارده به وزارت و ارسال
دوباره آن به مرجع مربوطه

تعداد اثر های
ویرایش و تدقیق
شده

تاریخ تحویل
دهی

منابع مال
و بشری

1399/10/1

1400/9/30

//

//

ندارد

1400/9/30

1400/9/30

ربع اول سال
مالی

 -1کتاااا د جمعی خطبی
(پشااااتو) ( )5000نسااااخه
دو جلدی.
 -2کتااااا خطبااااه هااااای
جاااااااااامااااااااااعااااااااااه (دری)
()5000نسخه دو جلدی

 -1ط ط مططراحططططل اداری ،فططرهططن ط ط ،
تخنیک و طبططاعت  -2 .کتططاب د جمع
خطب ( )5000نسخه دو جلدی و کتاب
خطبه های جمعه ( )5000نسطططططططخه دو
جلدی
جمعا ً ( )10000دوره دو جلدی.

تعداد اثر های
تالیف ،چاپ و
نشر شده

آمریت
محترم
تدارکات

%25

%25

ربع دوم سال
مالی

چاپ و نشر:
 کتطططاب د (جمعی خطبی) ،کتاب مفید و ارزشططططططمند وممد
برای ایراد خطبه های ا مه و
خطبططططای کرام ترو تنویر
ا هان عامه.
 کتططاب (خطبااه هااای جمعااه)کتاب مفید و ارزشططططمند و ممد
برای علمططاک کرام و خطبططای
نماز جمعه.

%50

%50

ربع سوم سال
مالی

2

تألیف ،ترجمه ،چاپ و نشر شش عنوان
اثر علم تحقیق  -تدقیق

1399/10/1

1400/9/30

1400/9/30

%25

%50

%75

%75

%75

ربع چهارم سال
مالی

1

تسطططططططریع روند ترویج مطالعه
فرهنگ و معارف اسططط م و
اهاه عامه در امور دین و
اجتمططططاع از خ ل تططططألیف،
ترجمططه چططاپ و نشطططططططر اثططار
علم  -تدقیق

( )6عنوان اثر علمی،
تحقیقی  -تدقیقی

منابع
مال و
بشری

به تعداد ()6
عنوان اثر های
تالیف ،چاپ و
نشر شده

آمریت
محترم
تدارکات

%100

%100

نتایج متوقعه

اهدف اصلی

مقدار هدف
)(Target

فعالیت های عمده

منابع
مورد
نیاز

شاخص

تاریخ
آغاز

تاریخ
ختم

ترویج فرهنگ مطالعه
و افزایش سطططا اهاه
مردم در امور دین
دسططططططترسطططططط امامان و
خطبططا بططه منططابع علم
بططرای تططنططویططر ا هططططان
عامه ،بهبودی در ایراد
خطططططططططططبطططططه هطططططا بطططططا
درنظرداشططت مسططا ل و
موضطططططططوعططططات دا و
مورد نیاز جامعه حسب
مقتضططططططیات ع ططططططر و
زمان

%100
ترویج فرهنگ مطالعه
و افزایش سطططا اهاه
مردم در امور دین

تسطططططططریع روند ترویج مطالعه
فرهنطططگ و علوم اسططططططط م ،
بططططدور از افططراط و تططفطططریططط
ترو تنویر عامه ازمسطططططا ل
و ح قایق دین و اجت ماع به
منظور ا ططططط ا افکار فرد و
جامعه.

( )24مقاله

ن ارش  30عنوان مقاله پژوهش
دارای موضوعات و مطالب ارزنده
حسب نیازمندی های جامعه

منابع
بشری

5

آهاه عامه از فرهنگ
ا یل اس م و ارتقای
ظرفیت کارمندان در بخش
های فن و مسلک

( )1سمپوزیم
( )1کنفرانس
( )2ورکشاپ

تدویر( )1سطططمپوزیم پیرامون شطططخ طططیت علم (امام
جعفر صادق (رحمه هللا) برای ( )1000تن از علماک
دانشمندان و شخ یت های علم و فرهن کشور.
تدویر( )1کنفرانس تحت عنوان (مبارزه علیه قاچاق
انسان ،مهاجران و اطفال) برای ( )250تن از علماک
و دانشمندان کشور.
تدویر ( )1ورکشطططططاپ تحت عنوان (اهمیت نگارش،
تحقیق و تاادقیق) برای ( )30تن از کططارمنططدان این
ریاست ترو ارتقای ظرفیت.
تدویر( )1ورکشاپ (آموزشی دیزاینینگ کتا ) برای
( )30تن از کارمندان این ریاست.

منابع مال
و بشری

تعداد سیمینار
برهزار شده

1399/10/1

6

تبادل تجارب و اندوخته های
علم در عر ه های
مطالعه ،تحقیق و تدقیق

حسب نیاز و لزوم دید
مقامات ی ا

برقراری ارتباط علم و فرهن با
مراکز و نهاد های علم  ،مطالعات ،
تحقیقات در سا ر ادارات یربط

منابع مال
و بشری

تعداد ارتباطات
تأمین امور
فرهن

1399/10/1

تعداد مقاله های
ن ارش شده

1399/10/1

1400/9/30

1400/9/30

1400/9/30

//

//

//

اط عات و
ارتباط عامه

اداری و مال ،
اط عات و ارتباط
عامه ،آمریت
تدارکات.

اکادم علوم افغانستان ،
پوهنح شططططططططرعیططططات،
اط عططططات و فرهنططططگ،
امور زنططان و کتططابخططانططه
عامه کابل

1400/9/30

%25

%50

%75

%100

1400/9/30

%25

%50

%75

%100

تنویر ا هان عامه ،
جلوهیری از افراط و
تفریط ،دفع شبهات
تبلور حقایق اس م و
ارتقای ظرفیت
کارمندان در امور
مسلک و اداری

1400/9/30

%25

%50

%75

%100

بهبود امور مسطططططلک و
ارتطقططططای ظطرفطیططططت در
عر طططططه های مطالعه،
تحقیق و تدقیق

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

آمریت دیپارتمنت معارف وفرهنګ
اسالمی بست ()3

آمریت دیپارتمنت مطالعات حقوق
اسالمی زن بست ()3

آمریت دیپارتمنت علوم اسالمی وتطبیق آن
با علوم ساینسی بست ()3

آمریت دیپارتمنت مطالعات عقیده
وفلسفه

آمریت دیپارتمنت تدقیق اصول دین

بست ()3

بست ()3

آمریت دیپارتمنت مطالعات تاریخ
اسالم بست ()3

مامور اجرائیه

ماموراجرائیه

ماموراجرائیه

ماموراجرائیه

مامور اجرائیه

ماموراجرائیه

بست ()6

 )۶بست (

 )۶بست (

) بست (۶

 )۶بست (

) بست (۶

کارشناس سه
کارشناس سه

بست ()4

کارشناس سه

کارشناس چهار

کارشناس چهار

کارشناس سه

بست ()4

بست ()4

بست ()4

بست ()4

بست ()4

همکارکارشناس

دو همکارکاشناس
بست()۵

همکار کارشناس چهار
بست()۵

بست()۵

همکارکارشناس دو
بست()۵

همکارکارشناس دو

همکارکارشناس

بست()۵

) بست(۵

