
 د ارشاد، حج او اوقافو وزارت 
علومو د مطالعاتو او څیړنې ریاست  اسالمی  د  

مدیریت یياجراد   
 

ش( کال د  هـ.1401برابره ده د ) میاشت، چې رجب المرجب  ، کال (قهـ.1444)مو د مطالعاتو او څیړنې( د د ریاست د فعالیتونو راپور ورکولو فورم )د اسالمي علو 
 سره، چې د وزارت په ویبسایت کې چاپ او نشر شي. ( له میاشت  سلواغه)

  ج لهپالن / خار  کتنې 
هپالن  

نیټه او اجراء کوونکې  
 شعبه

 د فعالتیونو تشریح 
د فعالیتونو  

 عنوان  
 یر شم

 
شوي پالن   د منظور

مطابق په کال د  
 ش( کې.هـ.1401)

میاشت   د  د رجب المرجب
چې   ،ق( کالهـ.1444د )

د   ره ده د سلواغهبراب 
ش( کال  هـ.1401) ېمیاشت 

 د ریاست مقام   - سره

لپاره د الندې علمي او   د چاپ او څیړوني
مسلکی مرحلو چمتو  د  ( سرلیک 1څیړنیزو د )

 کول او نهایي کول: 
 بدرالفتاوی فی الفقه الحنفی.  -1

 

( عنوان  1)  د
علمې او څیړنیز  

د چاپ د    اثر
مراحلو نهایی  

 کول 
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شوي پالن   د منظور

مطابق په کال د  
 ش( کې.هـ.1401)

میاشت   د  د رجب المرجب
ق( کال چې  هـ.1444د )

د   سلواغه برابره ده د 
ش( کال  هـ. 1401میاشت )

د ریاست مقام او   - سره
 شپږګونې محترم آمریتونه 

علمي او تحقیقي مقالو لیکنه او د  ( عنوانو 6د )
استول په الندۍ   پیام حق مجلي آمریت ته 

 نو باندې: سرلیکو
د استاد محمد   تعریف و فلسفه تحریم غیبت-1

شریف رباطی د څیړنیز او اسالمی مطالعاتو د  
 ریاست مقام په وسیله  

د  مضان امی داشت از مقدم ماه مبارک ر گر -2
 . استاد زین العابدین کوشان په وسیله محترم 

  د روژې پیژندنه، شرعي او روغتیایي فوائد یې-3
 د محترم شیخ فریدهللا ازهری په وسیله 

  (صلی هللا علیه و سلم) پیامبر گرامی اسالم برازنده خصایص -4

 . استاد سید نصیر هاشمی په وسیله محترم د 
  ستــــادامحـــترم د  کریمـرمضان او قران  -5

 . صالحی په وسیله حبیب الرحمن 
  محترم  د تحریم ریا و خود نمایی در اسالم -6

 . حازم په وسیله عبدالرحمنمولوی 

د پیام حق په  
مجلې کې د چاپ  

او نشر په  
(  6غرض ) 

علمي او تحقیقي  
 لیکلې مقالې 
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و  سره سم ا له پالن
 څخه بهر د پالن

میاشت  د  د رجب المرجب
ق( کال چې  هـ.1444د )

د   برابره ده د سلواغه
ش( کال  هـ.1401) شتیمیا

د ریاست مقام او   - سره
 شپږګونې محترم آمریتونه 

علمي او تحقیقي مقالو    ( عنوانو 15د دې ریاست د )
د اذهان  چمتوالۍ او لیکنه په غرض د خپرونې او  

 عامه د تنویر په موخه: 
 :آمریت  د عقیده او فلسفه د دیپارتمنت  -1

   :تحریرد الندینی مقاالت 
 سفیران مسلمان در صدر اسالم  -1
 پذیرش اعمال صالح از جانب هللا متعال  -2
 : آمریت ښخو د اسالمی حقوقو د مطالعاتو د  -2

 : تحریرد الندینی مقاالت 
 کفالت و سرپرستی ایتام  -1
 استجابت هللا و رسول )صلی هللا علیه وسلم(.  -2
 اوصاف بهشتیان در بهشت   -3
 د صحیح نیت کی د هللا رضامندی  -4
 :آمریت د فرهنګ او اسالمی معارف -3

   :تحریرد الندینی مقاالت 
 ښی د لیک او لیکوال ن -1
 اضرار کسب حرام در پرتوی شریعت اسالمی  -2
 :د اسالمی علومو د ساینس سره د تطبیق آمریت-4

   :تحریرد الندینی مقاالت 
 ړه پوښتنی او ځوابونه د روژی په ا -1
 پشه ها از منظر اسالم و ساینس  -2
 ویژگی های قرانکریم.  -3
  آمریت:  و مطالعاتد اسالم د تاریخ د  -5

   :تحریرد الندینی مقاالت 
پیامبر اسالمی  -1 اقدامات و سازندگی  نخستین 

 علیه وسلم( در مدینه منوره. ؤ)صلی هللا 
 :د مطالعاتو آمریت  اصول دیند-6

   :تحریرد الندینی مقاالت 
 قرانکریم و رمضان المبارک  -1
 رمضان ماه تزکیه نفس  -2
 امر بالمعروف و نهی عن المنکر  -3

( عنوانه  15د )
او تحقیقي  علمي  

مقالو چمتووال  
 او لیکنې 
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( شمیرو کې  6په پورتني تفصیل سره سم، په ) د سلواغه د میاشتنی بابته څخه د څیړنې او اسالمي علومو د مطالعاتو ریاست خلص فعالیتونه  
                                          ترتیب او د وزارت په ویبسایت کې د نشر لپاره در ولیږل شو.  

 (                                  )  د ریاست مهر او امضاء                                           ( قربهین      )  محمدبا: نوم او السلیک  ترتیب کونکی

  

 
شوي پالن   د منظور

مطابق په کال د  
 ش( کې.هـ.1401)

میاشت   د  د رجب المرجب
ق( کال چې  هـ.1444د )

د   د سلواغه  برابره ده  
ش( کال  هـ. 1401میاشت )

د ریاست مقام او   - سره
 شپږګونې محترم آمریتونه 

متنونو ترجمه او په ریاست  تصحیح او څیرنه او د  
 کې وارده مقالې: 

 مجله. پیام حق د پروف د  تصحیح او څیړنه -1 -1
مقالو    ( 9)  د حیح، څیړنه  او د نظر څرګندول  تص-2 -2

 د چاپ وړ د پیام حق په مجلې کې. 
 ړل ژباد معالم المکه د کتاب په عربی ژبه -3 -3

مقاله -4 عوامل    تصحیح  و  تعریف  عنوان  تحت 
 غیبت.

  د حج د طرزالعمل او د حجاجو د ښوونکو په -5 -4
 ژباړل.  ته  پشتو ژبه اړه،

تصحیح او  
د  څیړنه او  

متونو ترجمه او  
په ریاست/  

وزارت، وارده  
 مقالې. 
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د منظور شوي پالن  
مطابق په کال د  

ـ.ش ه1401  
 
 
 
 
 
 
. 

میاشت  د  د رجب المرجب
ق( کال چې  هـ.1444)د 

د   سلواغه برابره ده د 
ش( کال  هـ. 1401میاشت )

د ریاست مقام او   - سره
ونې محترم آمریتونه شپږګ  

 
 

هر یو   وریاست د دوتنو علماؤ  ړيد نومو-1
محترم استاد زین العابدین" کوشان" او محترم  

د کلستر په اوله   مولوی نصرت هللا "صالح الدین"
دوره او د لوړور زدکړو د وزارت د تحصیلی  

ورځو په مدت    5نصاب په انکشاف او بیا کتنه د 
 کې ګدون کول. 

د کورنیو چارو وزارت په بلنه د نوموړی  -2
حترم مولوی  هریو م  و علماودو تنو ریاست د 

عبدالرحیم "نیازی" او محترم مولوی فضل  
د معتادینو تعلیم و زدکړو په   الرحمن "کریم" 

په   ېن سات موخه د کابل د پلچرخی د حمایوی او د 
 مرکز کې ګدون کول. 

م نصرت هللا  )محتر  تن عالم ریاست یو  د نوموړي-3

 ګدول کول:   کیو سیمینارون  ې په الند صالح الدین(
په اداری امور   ې زده کړ د ور د اصولو د راپ  -1

 کې.
و او  تلاو اخیسد پلورمواد  د نا منفجره -2

زم غوڼده کی ګدون کول د  راتولولو مکانی 
 مبارزی په اداره کې.  حوادثو د

په کمیسیون کې د یو محراب   ي انرژ ياتم د -3
و د پروژه څخه کتنه او نظارت  جورول  مسجد
 کول. 

  مواد مصارفو او د وزارت د پرچون  د حج د  -4
 خریداری څخه نظارت کول. د 

 
 
 
 
 
 

سمینارونو     په
او ورکشاپونو  

کول  ډون کي ګ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 

 

  څخه بهرله پالن 
 او د پالن سره سم 

میاشت   د  د رجب المرجب
ق( کال چې  هـ.1444د )

د   سلواغه برابره ده د 
ش( کال  هـ. 1401میاشت )

د ریاست مقام او   - سره
آمریتونه شپږګونې محترم    

د ورځنې اداري چارو مخته تګ او د ریاست د  
 مقام ونډه: 

 د حج د چارو د انسجام او هماهنګي کمیټه -1
د وزارت د تقنیني اسنادو د چک )بررسۍ(   -2

 غوندې. 
څیړنی او معلومات راټولولو له علمی منابعو  -3

څخه د مقاالتو د تحریر او دتدوین په موخه  
 . لخوا و و کارپوهان واآمرین  شپږګونې د 

داري  اد ورځنې 
چارو مخته تګ  
او د ریاست د  
مقام ونډه په  

غونډو   کاري
 دوزارت کې. 
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 وزارت ارشاد، حج و اوقاف 
  ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسالمی  

 مدیریت اجرائیه 
 

 
ابق ـــهـ.ق مط1444المرجب رجب فورم گزارش دهی فعالیت های عمده ریاست تدقیق و مطالعات علوم اســــــــالمی بابت برج 

.شـه 1401برج دلو   
 

 شماره عنوان فعالیت  شرح فعالیت ها  تاریخ وشعبه اجراء کننده  پالن / خارج پالن  مالحظات

 
طبق پالن منظور  

  مالیشده سال 
 (هـ.ش1401)

برج رجب المرجب  
هـ.ق( مطابق ماه  1444)

 ش(  هـ. 1401دلو )
 مقام ریاست 

( مسلکی  مراحل  سازی  نهایی  و  سازی  عنوان 1آماده   )
 تحقیقی  ذیل جهت چاپ ونشر:-اثرعلمی

 بدرالفتاوی فی الفقه حنفی  -1
 

مراحل  نهایی نمودن 
(  1) چاپمسلکی 

عنـــوان اثـــر 
 تحقیقی  -علمی

1 

 
طبق پالن منظور  

  مالی شده سال
 (هـ.ش1401)

  (شهـ.  1401ماه دلو )
مطابق رجب المرجب  

 (هـ.ق1444)
مقام ریاست و آمریت های  

محترم دیپارتمنت های  
 ششگانه 

 

و ارسال آن به   تحقیقی  -نوان مقاله علمی( ع6نگارش )
 آمریت محترم مجله وزین پیام حق تحت عناوین ذیل: 

 استاد  محترم توسط   تعریف و فلسفه تحریم غیبت-1
رئیـــــس تدقــــیق و مــطالعات   " رباطی" محمد شریف  

 . اسالمیعلوم 
توسط   گرامی داشت از مقدم ماه مبارک رمضان -2

 یپارتمنت  زین العابدین کوشان آمر د استاد  محترم
 . فلسفهعقیده و 

توسط    د روژې پیژندنه، شرعي او روغتیایي فوائد یې-3
محترم شیخ فریدهللا ازهری آمر محترم معارف و فرهنگ  

   .اسالمی
   )صلی هللا علیه وسلم(.پیامبر گرامی اسالم برازنده   خصایص-4

آمر دیپارتمنت    توسط محترم استاد سید نصیر هاشمی
   . تاریخ اسالم

وسط  ت " نکریم رمضان او قرآتحریر مقاله تحت عنوان " -5
" آمر دیپــارتمنت  صالحی "ب الرحمن ــحبی  محترم استاد 

 مطالعات اصول دین. 
"  توسط  تحریم ریا و خود نمایی در اسالمتحریر مقاله " -6

 . ن حازممولوی عبدالرحم

( عنوان  6تحــریر )
تحقیقی  -علمیمقــاله 

غــرض چــاپ  
نشر در مجله  و

 وزین پیام حق. 
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مطابق پالن و  
 خارج از پالن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

برج رجب المرجب  
هـ.ق( مطابق ماه  1444)

 هـ.ش(   1401دلو )
مقام ریاست و آمریت های  

محترم و کارشناسان  
 دیپارتمنت های ششگانه 

 
 
 
 
 
 
  

( تحریر  و  علمی  15تهیه  مقاله  عنوان  توسط –(    تحقیقی 
وتنویر  این ریاست غرض پخش و نشر    و کارشناسان  ءعلما

 موزه های اسالمی: آاذهان عامه از  
   :آمریت دیپارتمنت عقیده وفلسفه -1

 تحریر مقاالت ذیل: 
 سفیران مسلمان در صدر اسالم -1
 پذیرش اعمال صالح از جانب هللا متعال -2

 آمریت مطالعات حقوق اسالمی زن:  -2

 تحریرمقاالت ذیل: 
 کفالت و سرپرستی ایتام  -1
 )صلی هللا علیه وسلم(.استجابت هللا و رسول  -2
   اوصاف بهشتیان در بهشت -3
 د صحیح نیت کی د هللا رضامندی  -4

 :معارف و فرهنگ اسالمیآمریت  -3

 تحریر مقاالت ذیل:        
 . ښیلیک او لیکوال ند  -1
 اضرار کسب حرام در پرتوی شریعت اسالمی  -2

 آمریت علوم اسالمی و تطبیق آن با علوم ساینس: -3
 ړه پوښتنی او ځوابونه د روژی په ا - -1
 منظر اسالم و ساینس  زپشه ها ا -2
 ویژگی های قرانکریم.  -3

 آمریت تاریخ اسالم:     -5

 …تحریر مقاله ذیل:       

 و سازندگی پیامبر اسالمینخستین اقدامات  -1
 در مدینه منوره.  )صلی هللا علیه وسلم(  

 آمریت اصول دین:  -6
 تحریر مقاله ذیل:          

 قرانکریم و رمضان المبارک -1
 کیه نفس رمضان ماه تز-2
 نهی عن المنکر. امر بالمعروف و-3

 
 
 
 
 
 
 
 

( 15تهیه و تحریر )
عنوان  مقاالت  

 تحقیقی  -علمی
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 ریاست در: 

 

  رجــــق بــ هـ.ق مطاب1444رجب المرجب  بابت برج  دقیق و مطالعات علوم اسالمی ( ــــت) تریاســـ عمده  فعالیت های  از رار شرح فوق خلصـــق 
 ( شماره ترتیب و جهت نـــــشر در ویب سایت وزارت، ارسال گردید.  6در قید )    1401دلو

   (                                    امضاء و مهر ریاست )                         اسم و امضا ترتیب کننده: )محمد باقر بهین(    

 
طبق پالن منظور  

شده سال  
 (هـ.ش1401)

  برج رجب المرجب
هـ.ق( مطابق ماه  1444)

 هـ. ش(   1401دلو )
مقام ریاست و آمریت های  

محترم دیپارتمنت های  
 ششگانه 

 

این   به  وارده  مقاالت  و  متون  ترجمه  و  تدقیق  تصحیح 
 ریاست: 

ارگان نشراتی    پیام حق تصحیح وتدقیق  پروف مجله   -1
 .وزارت

پیرامون   -2 نظر  ابراز  و  وتدقیق  عنوان   (9)تصحیح 
 مقاالت قابل چاپ در مجله وزین پیام حق. 

 تصحیح مقاله تحت عنوان تعریف و عوامل غیبت...  -3
 ترجمه طرز العمل حج و معلمین حجاج به زبان پشتو  -4
المکه از زبان عربی به  کتاب معالم  قسمتی از  ترجمه   -5

 . زبان فارسی

تصحیح و  ترجمه، 
تدقیق و متون و  
مقاالت وارده به  
 ریاست/ وزارت 
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سال   مطابق پالن
( هـ.ش1401) مالی  

 و خارج ازپالن
 

 
 
 

 

 
 
 

  برج رجب المرجب
هـ.ق( مطابق ماه  1444)

 ش(  هـ. 1401دلو )
آمریت های محترم  

 دیپارتمنت های ششگانه 
 

 

زین العابدین کوشان و محترم استاد  محترم    اشتراک -1
" مولوی   الدین نصرت هللا  دوتن از علمای      " صالح 

اف  شکبازنگری و ان در کلستر دور اول   این ریاست
تحصیالت  وزارت محترم  به دعوت    نصاب تحصیلی  

 .لی به مدت پنج روزاع
هریک محترم  اشتراک دو تن از علمای این ریاست   -2

الرحی عبد  فضل    ممولوی  مولوی  محترم  و  نیازی 
موزش معتادان به مواد  آجهت تعیلم و    الرحمن "كریم" 

در   ونگهداری  مرکز  مخدر    ؛معتادینحمایوی 
کابل،   محترم  پلچرخی  وزارت  درخواست  اساس  به 

 . امور داخله
این ری -3   محترم مولوی است  اشتراک یکتن از علمای 

 های:سمینار در " صالح الدین"  نصرت هللا
 امور، محترم در اداره  ارش دهیگز اصول موزشآ  -1
وری و آاشتراک در جلسه نهایی سازی مکانیزم جمع   -2

ناشده   منفجر  مواد  ملی    درمنع خرید وفروش  اداره 
 مادگی مبارزه با حوادث. آ

در   -3 مسجد  محراب  یک  اعمار  پروژه  از  نظارت 
 کمسیون انرژی اتومی.  

و    وزارت  ونــرچــــریداری های پــــخنظــــارت از   -4
نصرت هللا  توسط محترم مولوی    ، مصارفات امورحج 

 . " صالح الدین " 

 
 
 
 
 
 

اشتراک در سمینار 
ها  پ ها و ورکشا  
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مطابق پالن سال  
هـ.ش( 1401مالی )  

 و خارج ازپالن

ش  .هـ  1401ماه دلو 
  مطابق رجب المرجب

(هـ.ق1444)  
مقام ریاست و آمریت های  

  و کارشناسان محترم
دیپارتمنت های ششگانه و  

 مدیریت های اجرائیه. 

 

    مقاماشتراک اجرای امور یومیه اداری و 
امور حج.کمیته انسجام و    -1  
بررسی اسناد تقنینی وزارت  کمیته  -2  
از منابع   وری  معلوماتآمطالعه، تحقیق و جمع   -3

تحریر و تدوین مقاالت فو ق   جهت  معتبرعلمی
مرین و کارشناسان دیپارتمنت های  آالذکر توسط 

، اجرای امور اداری و سائر فعالیت های  ششگانه 
. ی قتحقی –سپرده شده علمی    

اجرای امور یومیه  
اداری و اشتراک  
مقام ریاست در  
جلسات کاری  

 وزارت
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