
 شه 1401سال  جدیازبابت برج مجمع علمی ریاست  یکارکردهاگزارش از

 :مقدمه

ازکتب ریاست مجمع علمی بادرنظرداشت استقامت کاری والیحه وظایف سپرده شده اش درراستای تنویراذهان عامه؛جلوگیری ازانحراف واستفاده نادرست 

ازطریق تهیه وصدورفتاوی وابرازنظرهای شرعی؛ بررسی وتطبیق قرآنکریم های  کارنموده ورسایل مطبوع داخلی وخارجی وارائه تبلیغ وارشاد دینی

اهداف خویش را به پیش می برد که خلص گزارش انجام شده مطابق ؛کتب ورسایل و رفتن به وزارت های دفاع؛داخله وامنیت ملی تفاسیر خطاطی شده؛

 .به پالن دست داشته ذیآل ارائه میگردد

 .شدهگزارش انجام 

 میکند. درسه بخش تقسیم میگردد وسه بخش را احتوا طرح شدهت های اینریاست بادرنظرداشت پالن فعالی

سال جاری  اسدکه دراین بخش دربرج بیرونی وخارجی وزارت رعی واصله ازاشخاص وافراد و مراجع الف ـ  بخش تهیه وصدورفتاوی وابرازنظرهای ش

 ( فتوی تهیه وصادرگردیده است.28مربوط به تعداد)مریت افتاء ومفتیان کرام آازطریق 

 که( عنوان مضامین دینی 4( عنوان ابرازنظر)6ازجمله )ومضامین دینی بخش بررسی وتطبیق قرآنکریم های خطاطی شده؛ تفاسیر؛ کتب ورسایل  –ب 

 .و جدول نیزموجود می باشد تازطریق آمریت تحلیل وتوسعه علمی وکارشناسان بخش کارصورت گرفته اسعنوان میشود  (10جمعآ)

این بخش ازاینکه بعد ازتحوالت اخیرو به پیروزی رسیدن امارت اسالمی افغانستان توسط کارمندان آمریت کارباقوتهای نظامی، بخش تبلیغ وارشاد دینی  –ج 

الی امرثانی کارمندان کارباقوتها دربخش بررسی کتب ورسایل به معرفی کارمندان آن بخش به وزارت های دفاع ملی؛امورداخله وامنیت ملی موفق نگردیده 

 .کارمیکنندهمرای دیگر آمریت ها وتهیه مضامین دینی وعلمی 

 

 

 

 

 

 



 فعالیت های آغازناشده دریک ماه فعالیت های معطل شده دریک ماه فعالیت های انجام شده دریک ماه مجموع فعالیت های پالن شده دریک ماه شماره

 ( فتوی200:به تعداد)افتاءدربخش  1

 باید تهیه وصادرگردد.حمل در ماه  

 

 

به درپاسخ ( فتوی 28) به تعداد

تهیه وصادرگردیده استفتاهای واصله 

 .است

 کارجریان دارد جریان دارد

 

 

 

 

 وابرازنظرها: دربخش بررسی 2

ومضمون ( جلد قرآنکریم؛کتب 100به تعداد)

 شود.باید بررسی حمل ورساله در ماه دینی 

 

کتب قرآنکریم،جلد ( 6) به تعداد

 دینی مضامین( عنوان 4)وورسایل 

 کار میشود( عنوان 10جمعآ )که 

  .صورت گرفته است باالیش 

بررسی دربخشی هم کارو

 جریان دارد

 کارجریان دارد 

 

 

 درارگانهای دربخش تبلیغ وارشاد 3

 امنیتی. 

 

 نسبت عدم برقراری ارتباط با

 دربخش بررسیارگانهای امنیتی 

 کتب وتهیه مضامین کارمیکنند 

 نداریم جریان دارد

 .مطابق به الیحه وظایف ترتیب وتقدیم است 1401سال  جدیقرارشرح فوق گزارش کاری برج 

 اجرائیه                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مفصل وفعالیت های پالن شده؛اجراآت ودست آوردها گزارش

 ای اجراء شده ودست آوردها)نتایج(.الف : فعالیت ه

 ارسال است.به شما ه ش ترتیب ودرضمیمه مکتوب جهت اجراآت بعدی  1401سال  جدیقرارشرح فوق گزارش برج 

 دست آوردها )نتایج فعالیت های اجراءشده(
 گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیت های

 اجراء شده 
شماره طبقه بندی فعالیت ها

 

 به پاسخ استفتاهای واصله پرداخته شده ومشکالت شرعی 

 گردیده است که دست آورد خوبی ودینی هموطنان مان مرفوع

 درعرصه دینی وشرعی به ملت می باشد.

 

  1401سال  قوسدرماه  ( عنوان فتوی28تعداد )به 

 به پاسخ استفتاهای واصله ازمراجع مختلف رسمی تهیه       تهیه     

 گردیده استوصادر

 1 بخش تهیه واصدارفتاوی

کارصورت گرفته ومضمون دینی باالی قرآنکریم؛کتب ورسایل کار

 وقناعت

 هموطنان مان فراهم گردیده است که دست آورد بهتر

 وخوبی درعرصه فرهنگی وعلمی می باشد.  

 

کارباالیش صورت گرفته وباالی یک عده کتب وسایل را قرآنکریم،  ( جلد6تعداد )به 

پیام ( عنوان مضامین تهیه وبه مجله 4وهمچنان به تعدا) کارجریان داردکتب ورسایل از

 .( عنوان میشود10حق ارسال گردیده است که جمعآ)

 

 

 بخش بررسی قرآنکریم ؛ کتب ؛ رسایل وغیره...

2   

نسبت عدم موفق شدن به هم آهنگی دروزارت های دفاع 

 ملی؛

امور داخله وامنیت ملی کاردربخش ارشاد وتبلیغ ارگانهای 

آغازنگردیده وکارمندان مربوط دربخش های  متدکره

مقاله نویسی باآمریت های دیگر مضمون وبررسی و

 مصروف بوده وهمکاری می نمایند.

 کارانجامنسبت عدم ارتباط وهم آهنگی 

 است نشده

 

 باید کارهای ذیل صورت         

 میگرفت 

 

 

 

 

 

بخش ارشاد وتبلیغ در ارگانهای بیرونی)وزارت 

 دفاع؛امورداخله وامنیت ملی؛محبس پلچرخی و

 اطفال والیت کابل.مرکزاصالح وتربیت 

3  3        3 

 (    15در یک هفته به تعداد)            //           //                         //

 (60روز ودرماه تعداد )       

 (720روزودرسال تعداد)       

 روز باید علمای اینریاست در     

 ارگانهای بیرونی تشریف برده       

 ارشاد وتبلیغ خویش را ارائه      

 نمایند.

//                         //         // 

//                       //           // 

//                       //            // 


