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 وم اسالمیعلریاست تدقیق ومطالعات    1399 (ربع اول و دوم ) سال مالی اول ماه شش گزارش

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

فیصدی 

 پیشرفت
1399 مالی سالپیشرفت فعالیت ها در   

 فعالیت های عمده

 شش ماهه 

مقدار 

هدف)تارگیت( 

سال یک در 

1399مالی   

 هدف

ره
ما

ش
 

75%  %75  

 چاپ و نشر شده: علمی و تحقیقی آثار

 دجمعی خطبیکتاب   -1

 خطبه های جمعه کتاب   -2

تحقیقااای –ساااانر نی ومقاااای  علمااای  همجموعاااکتااااب  -3

 بوحنبفاه  ، مام  عظام عالم جلیل  لقدر پیر مون شاصیت

  )رح(  بوحنیفه  عظم سمپوزیم بین  لمللی  مام در)رح( 

 کتاب عالمه مال علی قاری ) هروی ( -4

تالیف، ترجمه چاپ 

 ثر  (4و نشر )

 علمی و تحقیقی
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100%  100%  

  .اهمیت تعاون و همکاری از دیدگاه اسالم -1
 .قایه و کنترول امراض زونوز از دیدگاه اسالم و طبو -2

 .قانون اساسی کشورتجلیل از شانزدهمین سالروز هفته  -3
 .عوامل فساد اداری ازدیدگاه اسالم، قسمت چهارم -4
 .صحت شاصی ومحیطی در سالم همیت  -5

 اخوت اسالمی. -6
 .حقوق زن از دیدگاه اسالم در تناقض با فرهنگ غرب -7
 .جنگ و صلح در اسالم -8
 .موقف زن قبل از اسالم -9

 .از بعثتصلح جویی و خیرخواهی پیامبر اسالم قبل  -10
 فساد اداری و راه های جلوگیری آن. -11
 مجازات خشونت با یتیم. -12
 رواج های ناپسند در مراسم ازدواج. -13
 ب زمزم عذا و شفای بیماری.آ -14
 لت ها و راه حل محو خشونت علیه زنان در جامعه.ع -15
 

( عناااااو ن 15نگاااااار  )

مقالااااه پیوهشاااای د ر ی 

موضااااوعا  و مطالاااا  

نیازمنادی  رزنده حسا  

 های جامعه

 ( مقاله علمی30)

تسریع روند ترویج 
فرهنگ اصیل 

اسالمی بدور از 
و  افراط و تفریط

تنویر اذهان عامه 
از مسایل و حقایق 
دینی غرض اصالح 
 افکار فرد و جامعه
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 :آثار علمی و تحقیقی ویر یش شده

 تصحیح و دیت کتاب د جمعی خطبی.  -1

 تک یرهتصحیح کتاب حضر  محمد )ص( په  -2

 معاملی  و  خالق .  -3

 تصحیح و ویر یش کتاب د حج  و عمری یرشود . -4

ترجماااه زاااز ز   ز زباااان پارسااای باااه پشاااتو در ر بطاااه  -5

 . 1398به مصارف بودجه  نکشاپی سال 

ماااااااالی کاااااااال د وز ر  یساااااااته ر ورنااااااای  و  1398د -6

 زز ر  پشتونه ژبارل .

 

ویااار یش باااازنگری 

( 5و تصاااااااااااااحیح )

عناو ن  ثار علمای و 

 تحقیقی

ویااااااااااار یش 

(  ثااااااار 10)

علمااااااااااای و 

 تحقیقی

  

100%  100% تاادویر ورکشااااپ آموزشاای قااارر  رتقااای هرپیااات و  ر  اااه  

 باش مسلکی و د ری.خدما  بهتر در 

ورکشاااپ تاادویر دو 

آماااااااوز  زباااااااان )

و رو  تحقیق عربی

بااااار ی  (ونگاااااار 

 ز کارمند ن تن  40

مسلکی و د ری  یان 

 ریاست

 2تدددددددددد     

  رکشاپ

 3 

50%  50% تدویرساایمینار یااک روزه قاارر آزاااهی وتنویر ههااان عامااه  

 در  وضاع کنونی کشور منیت  و وتبارز  همیت صلح

ر: تااادویر سااایمینا-1

تحت عناو ن )صالح 

 منیاااااات (باااااار ی و 

( تااااااااااااااان  ز 250)

علماااااااااااااااااااااااااااااااااا  

وخطبا ونابگااااااااان 

 کشور

 

 2تدددددددددد     

 سیمینار

 4 
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 فعالیت های تکمیل شده خارج ازپالن:

دالیل عدم شمولیت  نتایج شده خارج از پالن عنوان فعالیت تکمیل شماره

 در پالن

1  
طرح عمومی  تهیه پروپوزل ،  جند  و

سمپوزیم منطقوی محدث  پغانی عالمه 

  مام  بن حبان بستی هلمندی

تی بسعالمه  مام  بن حبان محدث  پغانی،  شاصیت مردم  پبر مون آزاهی 

 . ین شاصیت علمی  قرر  لگو زیری  ز کارنامه های ماندزار هلمندی

به  ساس ضرور  

و هد یت مقام 

 محترم وز ر 

2  
 شااتر د در جلسااه کمیساایون عااالی تحاات 

عنااااو ن ) مبااااارزه علیااااه قاچاااااق  نسااااان 

 .جر ن(اوقاچاق مه

ین   ز طریق منابر با  یر د خطبه های تحریر شده  ز جان  آزاهی مردم 

 ریاست

به  ساس ضرور  

و هد یت مقام 

 محترم وز ر 

3  

 شااتر د وسااهم زیااری پعااال مقااام    یاان 

ریاساات درجلسااا  کمیساایون عااالی کاباال 

پایتحاات )پرهنگاای جهااان  سااالم در سااال 

 میالدی( 2024

 وللی  ر یه پیشنهاد   و نظریا  در قبال تدویر  ین محفل ملی و بین  لم

 بیان موقف و  عالم حمایت و پشتیبانی وز ر  در  ین ر ستا.

 به  ساس لزوم دید

مقام  وهد یت 

محترم وز ر  

  نجام یاپته  ست

4  
ینااااه در ورکشاااااپ پااااروژه  ا شااااتر د پع

که توسا  دپتار  حمایت  ز حاکمیت قانون

GIZ .بر ی یک هفته تدویر یاپته بود 

 حمایت  ز حاکمیت قانون 

 به  ساس لزوم دید

مقام  وهد یت 

محترم وز ر  

  نجام یاپته  ست

5  

قاااو نین شاارکت پعاینااه در جلسااه کمیتااه 

شور ی وزر ی تحت ریاست  ستاد محمد 

ساااااارور د نااااااش معاااااااون دوم ریاساااااات 

 13/12/1398جمهوری بتاریخ 

  بر ز نظر و  ر  یه پیشنهاد   به  عضای کمیته

 به  ساس لزوم دید

مقام  وهد یت 

محترم وز ر  

  نجام یاپته  ست

6  
 شتر د و سهمگیری در محفل تجلیال  ز 

اریخ هشاااتم ماااار  )روز جهاااانی زن( بتااا

24/12/1399 

سانر نی مقام ریاست تدقیق و مطالعا  علوم  سالمی در  ین محفل 

 شکوهمند.

 به  ساس لزوم دید

مقام  وهد یت 

محترم وز ر  

  نجام یاپته  ست

7  

تحت  مقاله علمی نگار ، چاپ و نشر 

 با (.و -عنو ن }کرونا ویروس )طاعون

 

 

کرونا در  آزاهی مردم  ز رو  های جلوزیری  ز شیوع ویروس

 درجامعه.

طبق هد یا  

مقاما  محترم 

هیصالح  نجام 

 یاپته  ست

عنااااو ن  تحاااات علماااای  مقالااااهنگااااار ،   8

 (  مبارزه با پساد  د ری)
 در جامعه  ز  ضر ر پساد  د ریآزاهی مردم 

نیازمندی جامعه 

 در شر ی  کنونی

9  

تحریااااار رسااااااله تحااااات عناااااو ن تهیااااه و 

سااان بلاااو  و  و حقاااوقی بررسااای پقهااای)

 . (رشد

 

  سالم درآزاهی خانو ده ها  ز حقوق طفل 

طبق هد یا  

مقاما  محترم 

هیصالح  نجام 

 یاپته  ست

10  
مقاله تحت عنو ن ) ثر    تهیه و تحریر

منفی خوردن مال حر م در روند زندزی 

   نسان مسلمان(

 نیازمندی جامعه بیان عو ق  حر م خوری در زندزی پردی و  جتماعی 
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 علوم اسالمیریاست تدقیق ومطالعات  1399  سال مالی ربع سوم گزارش

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

فیصدی 

 پیشرفت
1399 مالی سالپیشرفت فعالیت ها در   

 فعالیت های عمده

 شش ماهه 

مقدار 

هدف)تارگیت( 

سال یک در 

1399مالی   

 هدف

ره
ما

ش
 

85%  %85  

 چاپ و نشر شده: علمی و تحقیقی آثار

 .مال علی قاری ) هروی ( کتاب عالمه  -5

  حکام حضانت در پرتو پقه و قانون . -6

 

تالیف، ترجمه چاپ 

(  ثر 2و نشر )

 علمی و تحقیقی

 تدقیقی ,

6 
ی 
لم
ع
ر 
 ث

ی
یق
حق
وت

 

ق 
قی

تد
ق،

قی
ح
،ت

عه
طال

م

م 
لو

ع
ن 

مو
را

پی

ی 
ه
گا

 آ
ض

غر
ی 

الم
س

ا

مه
عا

ن 
ها

اذ
ر 

وی
تن
 و

1 

100%  100%  

 

 تمهید در آثار مواد مخدر بر امت اسالمی.  -1
 رشوت د اسالم مبارک دین له نظره .  -2
 آشنایی با بزرگان دین . -3
 روش درست مبارزه، با ویروس کرونا . -4
 بررسی فقهی وحقوقی سن بلوغ و رشد. -5
 گزیده های از اخالق و آداب  -6
 نگاهی به تأثیرات مخرب جنگ فکری -7

 

( عناااااااو ن 7نگاااااااار  )

مقالااااه پیوهشاااای د ر ی 

موضااااوعا  و مطالاااا  

 رزناده حسا  نیازمناادی 

 های جامعه

 ( مقاله علمی30)

تسریع روند ترویج 
فرهنگ اصیل 

اسالمی بدور از 
و  افراط و تفریط

تنویر اذهان عامه 
از مسایل و حقایق 
دینی غرض اصالح 
 افکار فرد و جامعه

2 

100%  100%  

 :آثار علمی و تحقیقی ویر یش شده

ساااوره  مساااوده ترجماااهماااورد  تصااحیح و بااار ز نظااار در -7

 یاسین شریف.

 وبازنگری کتاب صد ی منبر.تصحیح  -8

تصاااااحیح وباااااازنگری پاااااروف کتااااااب سلساااااه چهاااااارم  -9

آشاااانایی بااااا بزرزااااان دیااااان ) عالمااااه مالعلاااای قااااااری 

 هروی(

ویر یش و بازنگری 

( عناو ن 3تصحیح )

  ثر علمی و تحقیقی

ویااااااااااار یش 

(  ثااااااار 10)

علمااااااااااای و 

 تحقیقی

  

100%  100% قااای هرپیاات و  ر  ااه تتاادویر ورکشاااپ آموزشاای قاارر  ر 

 باش مسلکی و د ری.خدما  بهتر در 

ورکشاااااااپ  تاااااادویر

رو  تحقیااااااااااااااااق )

 40بر ی  (ونگار 

 ز کارمنااااااد ن تاااااان 

 مسلکی و د ری  ین 

 2تدددددددددد     

  رکشاپ

 3 

85%  

 

 

 

 

85%  

 

 

 

 

 

تدویرسیمینار یک روزه قرر آزاهی وتنویر ههان عامه وتبارز 

 کنونی کشوردر  وضاع  (منع خشونت علیه زنان )  همیت 

 

 

 

 

 

 

 

 یمینار :تدویر س -1

) منع تحت عنو ن 

  خشونت علیه زنان(

(  ز  50بر ی ) 

کارمند ن  ناثیه  ین 

 وز ر  

 

 2تدددددددددد     

 سیمینار

 4 

 

 فعالیت های تکمیل شده خارج ازپالن:

شمار

 ه
 عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پالن

دالیل عدم  نتایج

 شمولیت در پالن

تهیه وترتی  مقاله تحت عنو ن   11

 (مو د مادر) ضر ر جسمی وروحی 

د، در سطح پر مو د مادر ر ضرو تنویر  ههان عامه  ز  آزاهی     

 . خانو ده و جامعه 

به  ساس 

ضرور  و 

هد یت مقام 

 محترم وز ر 

 در ربع سوم



4 
 

12  
 شاااتر د در جلساااه کمیسااایون عاااالی 

تحاات عنااو ن ) مبااارزه علیااه قاچاااق 

 .جر ن(اوقاچاق مه نسان 

 ز طریق منابر با  یر د خطبه های تحریر شده  ز آزاهی مردم 

 جان   ین ریاست

به  ساس 

ضرور  و 

هد یت مقام 

 محترم وز ر 

13  

 شتر د وسهم زیری پعال مقام    یان 

ریاسااات درجلساااا  کمیسااایون عاااالی 

)ف هنگدی هادان السد   کابل پایتحات 

 می دی( 2024در سال 

ن و نظریا  در قبال تدویر  ین محفل ملی و بی ر یه پیشنهاد   

  لمللی و بیان موقف و  عالم حمایت و پشتیبانی وز ر  در  ین

 ر ستا.

به  ساس لزوم 

مقام  وهد یت  دید

محترم وز ر  

 در ربع سوم 

بحااع علماای جایگاااه و حقااوق زن در   14

 تمدن  سالمی
  آزاهی عامه  ز حقوق و تکالیف زن در شریعت  سالمی

 ساس لزوم به 

مقام  و  دید

و  ریاست محترم

 همیت موضوع 

 در حال حاضر

15  
 بااار ز نظااار وطااای مر حااال درماااورد 

کویات تفاهمنامه همکاری میان دولت 

 1398و پغانستان 

ممطالعه نوشتن نظریه مقام  ین ریاست در ر ستای تحکیم هرچی 

 بیشتر وبهتر رو ب  دو کشور

به  ساس لزوم 

مقام  وهد یت  دید

 محترم وز ر  

 درربع سوم 

 شتر د در محفل روز جهانی هاو ی   16

 پاد
 رعایت پاد ونظاپت

به  ساس هد یت 

 مقام وز ر 
 

 ریاست تدقیق ومطالعات علوم اسالمی 1399 سال مالی چهارمربع  گزارشجدول 

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

فیصدی 

 پیشرفت
 دالیل عدم تکمیل

سال ربع چهارم پیشرفت فعالیت ها در 

1399مالی   
 فعالیت های عمده

مقدار 

هدف)تارگیت( 

در یک سال 

1399مالی   

 هدف

ره
ما

ش
 

100%  %100   

 چاپ و نشر شده:آثار علمی و تحقیقی 

کتاااب  حکااام حضااانت در   -7

 پرتو پقه و قانون.

کتاب  حکاام  رث در پرتاو  -8

 پقه و قانون .

 

تالیف، ترجمه چاپ و نشر 
و , (  ثر علمی تحقیقی2)
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100%  100%   

 

 .وقایه از دیدگاه اسالماهمیت   -8
اهمیت صلح و جایگاه مصلحان   -9

 در اسالم.
حقوق رسول اکرم صلی هللا علیه  -10

 وسلم باالی امت قسمت اول.
اهمیت محیط زیست سالم در  -11

صحت و سالمتی انسان از دیدگاه 
 اسالم.

 ځ د ښځو فضیلت.د اوالدونو ترمن -12
اهمیت صلح و جایګاه مصلحان در  -13

 اسالم قسمت دوم.
 ار و اذیت مسلمان.زمذمت آ -14
محمد صلی هللا علیه وسلم پیامبر  -15

 جهان شمول.

 

( عنااو ن مقالااه 8نگااار  )

پیوهشااااااااااااااااااااااااااای د ر ی 

موضاااااااوعا  و مطالااااااا  

 رزناااده حسااا  نیازمنااادی 
  پغانی ما های جامعه

( مقالددددددددددده 30)

 علمی

تسررریع رونررد 
ترررررررررررررررررررویج 
فرهنرررررررررررررررگ 
اصرررررررررررررررررررریل 
اسالمی بردور 
از افرررررررراط و 
تفررررررررررررررریط و 
تنررویر اذهررران 
عامرررررررررررررره از 
مسررررررررررررایل و 
حقرررایق دینررری 
غرررررررررررررررررررض 
اصالح افکرار 
 فرد و جامعه

2 

100%  100%   

و  آثااااار علماااای و تحقیقاااای ویاااار یش

 :شده تدقیق

تصاااااااحیح و تااااااادقیق کتااااااااب  -10

رویکاااارد تطبیقاااای برحقاااااوق 

 . زن در  سالم

د تصاااحیح وباااازنگری کتااااب  -11

ښاااااوو حقااااااوق د منباااااار لااااااه 

 .لورې

رساااااله حقااااوق زن تصااااحیح  -12

  ز پر ز منبر.

ویااااااااار یش و بااااااااازنگری 

عناااو ن  ثااار ( 3تصاااحیح )

 علمی و تحقیقی

( 10ویاااااار یش )

 ثاااااار علماااااای و 

تحقیقی و رده به 
 وز ر 

  

100%  100%   

تااادویر ورکشااااپ آموزشااای قااارر 

قاااای هرپیااات و  ر  اااه خااادما  ت ر

 بهتااااار در بااااااش مسااااالکی و د ری

 .بگونه درست  نجام یاپته  ست

تااااادویر ورکشااااااپ )رو  

 40تحقیق ونگار ( بر ی 

تااان  ز کارمناااد ن مسااالکی 

 ریاست و د ری  ین 

 2تدددددددددددددددددددد     

  رکشاپ

 3 



5 
 

100%  100%  

 

 

 

 

 

ر یک روزه قرر آزاهی تدویرسیمینا -1

) منع وتنویر ههان عامه وتبارز  همیت 

خشونت علیه زنان   مع فی رئیسه ه    

در  وضاع الرشادی زنان (  المور اللتق ر

 کنونی کشور.

 

 دویر سیمینار :ت -1

) مندددددددع تحااااااات عناااااااو ن 

   خشدددددونت علیددددده زندددددان

ئیسده ه  دد اللتق ر مع فدی ر

  (الرشددددددادی زنددددددانالمددددددور 
 ( تن .250بر ی ) 

 

 2تدددددددددددددددددددد     

 سیمینار

 4 

  

تدویر سیمینار صلح بر ی پیشنهاد رسمی 

باااه ( 9و  منیاات همااار ه باااا پاااورم )ف س 

مقاااام محتااارم وز ر  و ریاسااات  د ری و 

ا 1399حس  پالن سال مالی مالی  ا باه  م 

( ماااااور  3119 ساااااس حکاااام شااااماره )

 یااان  مقاااام محتااارم وز ر  24/8/1399

بااه عنااو ن ) مااام جعفاار صااادق  ساایمینار

)رح(  زدیااادزاه  هااال سااانت و جماعااات( 

 سناد حماایوی آن ضام جادول  تعدیل یاپت

 ماا قار ر پرماوده معاین صااح   هذ  میباشاد.

لتماااب مساالکی، بااه  ساااس هااد یت شاافاهی جال

 ساااتاد سااارور د ناااش باااااطر شااایوع ویاااروس 

 کرونا  لی  مر ثانی به تعویق  پتاد.

 

 مور مسلکی و  د ری تدویر  ین تمام 

سیمینار در مطابقت با  ستقامت کاری  ین 

  نجام یاپت . کامالا  ریاست

ار صالح و تدویر سایمین -2

( تان  ز 250 منیت بر ی )
د نشاااااامند ن و شاصاااااایت 

 های مطرح در مرکز. 

  

در فوووورم گوووزارش شوووش ماهوووه بعووووض 

عبارت )آماده چاپ و نشر شوده  اشوتباها  

 تایپ شده است.

 پیشنهاد شوانزده عنووان کتواب بشومول دو

د جمعووی خطبووی و خطبووه  کتووابعنوووان 

بوه  1/10/1398بتواری   های جمعوه کوه

مقووام محتوورم وزارت تقوودیم و طووی حکووم 

د تووووبم بوووا یووو  تثبیوووت گرد5382شوووماره )

  اما مقامات ذیصالح بوه 9فورم )ف س 

عدم بودجه و ویوروس کرونوا چواپ  علت

 را معطل قرار دادند.آن

 

 

هردو کتاب به زبان های پشتو و دری بعد 

پورم  با  ههمر   ز تصحیح و تدقیق

ه آماده چاپ زردید( 9پرمایش )ف س 

  ست.

 

 

 

( 1000پ و توزیاااااع )چاااااا

هاااز ر جلاااد کتااااب خطباااه 

هااای نماااز جمعااه بااه زبااان 
بااار ی  و دری پشاااتوهاااای 

علما  و خطباا  مسااجد در 

 مرکز و وییا .

کتدددددددددا   1000

 خطبه 

  

 

 

 فعالیت های تکمیل شده خارج ازپالن:

 شماره
 عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پالن

دالیل عدم  نتایج

 شمولیت در پالن

الرشادی  المور مع فی رئیسه ه    اللتق ر  17

 در سیمینار منع خشونت علیه زنانزنان 

 ) منع خشونت علیه زنان  قرر آزاهی وتنویر ههان عامه وتبارز  همیت    

  در  وضاع کنونی کشور.الرشادی زنان (  المور مع فی رئیسه ه    اللتق ر

به  ساس ضرور  و 

هد یت مقام محترم 

  وز ر 

18  
 تهیه و ترتی  مقاله تحت عنو ن 

حقوووق رسوووول اکوورم صووولی هللا علیووه وسووولم )

 دوم باالی امت قسمت 

و  لگ تنویر  ههان عامه  ز حقوق رسول  کرم صلی  هللا علیه وسلم بایی  مت و

حضر  صلی هللا علیه وسلم در زندزی پردی و  قر ر د دن سیر  و  خالق آن

  جتماعی.

به  ساس نیازمندی 

 جامعه

19  

 شتر د مقام ریاست در سیمینار تحت عناو ن 

طااای مر حااال و عقاااد معاهاااد   باااین  لمللااای، 

در  ،طرح و  لی مرعی  یجار   شادن مر حل
 .خارجه  مور وز ر  محترم

  مور در  ین زمینههمکاری با  د ر   هیرب  و بهبودی 

و  به  ساس لزوم دید

هد یت مقام محترم 

 وز ر 

20  
 طاای مر حاالدر مااورد و زااز ر   باار ز نظاار 
تفاهمنامااه همکاااری میااان دولاات )  نجااام شااده

 دپتر.( به ریاست محترم و پغانستانکویت 

وف مورد تفاهمنامه موصدر  محترم دپتر مقامبه  تمام طی مر حل  طمینان  ز 
 دوست و بر در. بیشتر وبهتر رو ب  دو کشور تحکیم هرچهقرر 

 به  ساس لزوم دید
مقام محترم  وهد یت 

  وز ر  

21  
ماان حیااع  و سااهم پعااال مقاام ریاساات  شاتر د

پر قت معهد محفل  کمیسیون برزز ریر یس 

 .قر   و مدرسه های مربوطهعالی 

 د درهمکاری و هماهنگی با  د ر   مربوطه مقام محترم وز ر  و ترقی   ین نها

های برزز ری همچو مر سم قرر  زاهی مردم  ز  ز  هتمام وز ر  در باش 

 .دینی و  جتماعی

به  ساس هد یت مقام 

و  وز ر محترم 

 دعو  ریاست قر  

عناو ن )تکمیال تدویر سایمینار یکاروزه تحات   22

 دوره جنین در بطن مادر(
 تن  ز کارمند ن طبقه  ناث  ین وز ر ( 50بر ی آزاهی )

به  ساس هد یت مقام 

 محترم وز ر 

 

 


