
 پس منظر:

  ریاست مجمع علمی  1400 مالی سال مچهارربع گزارش:خالصه 

 آتاجرا یشرفتپ

 :فعالیت های تکمیل شده   

 مالحظات
 فیصدی

 پیشرفت

 عمومی

 فیصدی

 یشرفتپ

ـیشرفت  پ

 فـعالیت ها

 در ربع /سال

 فعـالیت های عمده
 مقداری هدف )تارگیت (

 در ربع /سال
 هدف

شماره
 

نسبت مصروفیت زیاد 

درکتباها وفتاوی کتبی 

فتاوی شفاهی تهیه ، 

وفیصدی  نشده است

 هم تکمیل است

 

 تحریری

%155 

 

درمجموع 

 تحریری%45

 

 فتاوی کتبی

%45 

 

درموارد مختلف کتبی ( عنوان فتاوی شرعی 30به تعداد )   

تهیه وصادرگردیده است که جدول مرتبه درضمیمه این 

 .نیزموجود می باشدگزارش 

تهیه و اصدار فتاوی پیرامون  استفتاهای واصله و 

نظر هاومسایل شرعی دینی بگونه تحریری ابراز 

فتوی و پاسخ به سواالت شفاهی  (70تعداد)

هموطنان بشکل حضوری و یا ازطریق تماسهای 

 ( فتوی.400تلیفونی وصفحات اجتماعی در حدود )
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1 
 شفاهی

%100 
 0شفاهی % 

فتاوی شفاهی 

%0 

 %531  

 %20   

درمجموع انجام 

 شده است

ابرازنظرها 

درحدود 

20%   

که ازموسسه خیریه مردم  ( جلد تفسیر، کتب8به تعداد )   

جهت تدقیق وابرازنظر مواصلت ورزیده بود  افغانستان

 بررسی وتدقیق صورت گرفته است.

( جلد قرآن کریم خطاطی 40بررسی وتصحیح )

شده، کتب، رسایل، تفاهمنامه ها، لوایح و وترجمه 

اساسنامه که از مراجع مختلف و یا اشخاص جهت  

 تدقیق وابرازنظر مواصلت می ورزد.
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تحوالت نسبت آمدن 

گزارش بدست  اخیر

 نیامده است.

45%    20% درحدود 

 %25  

انجام شده 

 است 

علمای معرفی شده در وزارت های دفاع ملی، پولیس ملی    

درماه های و مرکز اصالح وتربیت اطفال والیت کابل 

ودند ولی تشریف برده بتن ( 50)سرطان واسد به تعداد

ازمراجع متذکره بدست رده اونسبت تحوالت اخیرگزارش 

 .نیامده است

همکاری درتطبیق برنامه های دینی وارشادی در 

وجز وتامهای وزارت های دفاع ملی ، امور قطعات 

داخله و درمرکزاصالح وتربیت اطفال والیت کابل 

 روز. (432جمله درسال ) درهرهفته سه سه روز
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//              //  0 0 0 
خویش 27/2/1400( مؤرخ 576) ذریعه مکتوب شماره

ومعلومات را به وزارت دفاع ارسال  1400کاپی پالن سال 

 الی اکنون جواب ارائه نگردیده استمطالبه گردیده است ولی 

تدویریک سیمینارتحت عنوان صلح وامنیت درافغانستان  

 ازبودجه وزارت دفاع ملی ( تن ازعلماء500برای)
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درربع اول اجراء 

 گردید
%100  0 100% 

یک عنوان فتوی تحت عنوان صلح وامنیت درکشوردرربع 

 است. اول صادرگردیده

اصدار یک عنوان فتوی تحت عنوان صلح وامنیت  

 5 درکشور.

استمعطل برنامه   %28  
برنامه قطع 

 گردیده 
28% 

 

0 

( تن ازامامان وعلمای ریاست عقیدتی 5معرفی )

وزارت دفاع ملی دربرنامه های آموزشی که توسط 

( تن 5االزهرازطریق آنالین دایرمیگردد)درهربرنامه)

 برنامه شرکت خواهند کرد. 19در( تن 95مجموعآ )
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درماه سرطان واسد 

ازمجمع معرفی بودند

 علمی معرفی شده اند.
82%  %15 %13  

( تن ازعلمای این ریاست ازطریق ریاست اطالعات 5تعداد ) 

وارتباط عامه جهت اشتراک دربرنامه های تلویزیونی معرفی 

 جوابگردیده اند ولی با وصف ارسال مکتوب وکاپی پالن 

 گزارش ازوزارت دفاع ملی دراین زمینه مواصلت نورزیده و

( تن ازعلماء ازریاست عقیدتی وزارت 8معرفی )

دفاع ملی ووزارت ارشاد، حج واوقاف جهت بحث 

درمورد صلح وامنیت درکشوردررسانه های 

 تصویری.
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  ربع  دراینکه قرآن کریم وکتب دینی می باشد ( ابرازنظر0) تعدادو ( فتاوی شفاهی 0کتبی، تعداد )( فتوی شرعی نداریمتعداد )به  -1 :فعالیت های خارج ازپالن

       گردیده است.ءازپالن اجرااضافه 

توضیح مسایل دینی درقطعات همچنان وتحقیقی وکتب ورسایل ،تحریرمضامین علمی  جلد (18) بررسی -2( فتاوی وابرازنظرهای شرعی 28تعداد)اصدار :ات حلیل اجرات 

نیزتوسط علمای وکارشناسان  هموطنان تعداد)(موردهمچنان پاسخ به سواالت شفاهی  .روز (78) در والیت کابلومرکزاصالح وتربیت اطفال   داخلهامورملی، وزارت های دفاع

 . پاسخ ارائه گردیده است

 کتب ورسایل وغیره. قرآن کریم خطاطی وترجمه شده، جلد )(سال  دوم برای ربع فتاوی مورد )( درحدود :لف: فعالیت های درحال اجراا

 

 . نداریم: فعالیت های آغاز ناشده :

 نداریم .ج: فعالیت های معطل شده  :-1

 بـدست  آوردن  اهداف  )نـتـایـج فعالــیت هـای تـکمـیل شده (    

 

 

    مشکالت

 شماره مشکالت یشنهادیپراه حل های 

 ایجاد دوشعبه کاری دیگربرای دوآمریت مربوط این ریاست

 
 1 کمبود شعبات کاری    

 ازدیاد درتشکیل وتعین کدرهای مسلکی دراین ریاست

 
 2 ک      کمبود کدرهای مسلکی 

 نیازکتابخانه تهیه وخریداری کتب مورد

 
              3 کمبود کتب مورد نیاز درکتابخانه        

       

بااحترام                                                                                                 

 

مطروحه خویش باگذشت زمان بهبود درهمه عرصه به نظرمیرسد . بادرنظرداشت کارهای انجام شده مطابق برپالن  


