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 پس منظر

 دیدگاه

انجام تحقیقات علمی در عرصه های علوم اسالمی، علوم بشری، 

 علوم طبیعی و تخنیکی. 

 اهداف

 ،کیفی و ارتقای سطح علم و دانش در  بهبود رشد کمی

 کشور. 

 یر ادارات و موسسات تحقیقی با سا-تامین روابط علمی

 علمی تحقیقی در کشور. 

  انسجام مطالعات، تحقیقات و ارزیابی منابع و ذخایر

 طبیعی. 

سطح  حقیقی درت –ن نهاد علمی اکادمی علوم به مثابۀ عالیتری

تحقیقی را  –ور علمی رهبری ام ، مسؤولیت سازماندهی وکشور

 اسالمی به عهده دارد. ، طبیعی وبخش های علوم بشری در

س اکادمی علوم رئیس و در رأس هربخش یکی از معاونین در رأ

برعالوه یک معاون علمی نیز شامل  ،اکادمی علوم قرار دارد

 این ترکیب است .

دیپارتمنت ها تقسیم  ، انستیتوت ها وهر بخش به مراکز علمی

" انستیتوت و 44" مرکز علمی، "14ت، که در مجموع "شده اس

موزیم  ،ینیک تشخصیه و تحقیقاتی  مرکز طب" دیپارتمنت، کل84"

تکنولوژی،  تحقیقاتی اتنوگرافی، کمیسیون ملی ساینس و

ارتباط عامه، روابط  دفتر ، اطالعات و کتابخانه، ریاست های

نیز  ستانکودک وآمریت جندر  ،پالن پالیسی وریاست فرهنگی، 

 باشد .شامل آن می

کارکنان  ریاست عمومی اکادمی علوم متشکل از اعضای علمی و 

" بست از جمله 498سقف تشکیالتی " خدمات ملکی بوده که با

" بست کارکنان 207" بست، شامل اعضای کادر علمی و "291"

 نماید .خدمات ملکی را احتوا می
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انسجام این  انجام تحقیقات علمی در عرصه های مختلف و

شد ر ،غنامندی فرهنگیبهبود وضع اجتماعی، تحقیقات جهت 

طرق استفاده مؤثر  یر طبیعی واقتصادی، ارزیابی منابع و ذخا

دانش و  سطح علم وارتقای کیفی  ورشد کمی بهبود  ،هاآناز 

اهداف اکادمی علوم را  اسالمی درکشور تقویه فرهنگ دینی و

 تشکیل میدهد

 

  گزارشخالصه 

( فعالیت 13مجموعًا ) 1399سال مالی رد اکادمی علومرۀ ادا

( 11از آن جمله )پالن نموده است که  سال  تمام برای عمده را 

پالن گردیده بود. که از  سال مالی ماه اول شش درفعالیت آن 

فعالیت آن  (0ل )فعالیت پالن شده در شش ماه او (11) جمله

 .بوده اند  جریان دردیگر فعالیت  (11) تکمیل شده و

فعالیت آغاز ناشده  1399این اداره در شش ماه نخست سال مالی 

 و معطل شده ندارد. 

طی شش ماه  اداره این هایفعالیت عمومیفیصدی پیشرفت  اوسط

 44 و اوسط پیشرفت فعالیت های شش ماه )( فیصد 37 ) اول

   ( میباشد.فیصد

مجموع فعالیت 

 های پالن شده

در شش ماه 

 اول

ت های فعالی

تکمیل شده 

مطابق پالن 

در شش ماه 

 اول 

 فعالیت های

در حال 

 اجرا

فعالیت 

 های

 معطل شده

فعالیت 

 های 

آغاز 

 ناشده

11 0 11 0 0 

 

 

 

 تحقق فعالیت های پالن شده گزارش

 نشان میدهد. میزان پیشرفت فعالیت های عمده را جدول ذیل 
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 اصلی هدف

مقدار 

هدف 

(Target) 

شش در 

 اول  ماه

  1399 سال

 عنوان فعالیت عمده

فیصدی 

پیشرفت 

در شش 

ماه 

 اول

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

  سرررازی فرررراهم

 مراجعرره رضررایت

 کنندگان

 1ایجاد 
 سیستم

 مراجعه ثبت سیستم ایجاد

 کنندگان 
% 0 %0 

 سرررازی مناسرررب

 برای کاری فضای

 زنان

پالن عمل ۱

خاص 

انکشاف 

 داده شده

تدوین پالن عمل خاص 

 سرویبراساس یافته های 
% 0 % 0 

 تحقیقرات انجام

 در عرصرره علمرری

علرررروم  هررررای

 بشررری، اسررالمی،

 تخنیکری – طبیعی

 و انسرررررررجام

فعالیرررت هرررا 

تحقیقررررررات و 

 هماهنررگ سرراختن 

عرصرره  تحقیقررات

های ذکر شده به 

منظررور بهبررود 

وضررع اجتمرراعی، 

 غنامنرررررررردی

 رشررد فرهنگرری،

 اقتصرراد ملرری،

 منرابع ارزیابی

 طبیعری ذخایر و

 اسرتفاده و طرق

آنهررا،  مررؤثراز

 و کمی رشد بهبود
وارتقررای  کیفرری

 ودانرش علم سطح

 . درکشور

پیشبرد 

کار  %8.32

( پروژه 62)

 -علمی 

 تحقیقی 

( 62کار ) 6.61%پیشبرد 

 6حقیقی ت -پروژه علمی 

جهت ترفیع به رتبه ساله 

علمی سر محقق در بخش 

های علوم بشری ، طبیعی 

 و اسالمی.

% 80 % 40 

پیشبرد 

کار  %10

ه ( پروژ57)

 -علمی 

 تحقیقی

( 57کار ) 9%پیشبرد 

 5حقیقی ت -پروژه علمی 

جهت ترفیع به رتبه ساله 

علمی معاون سر محقق در 

بخش های علوم بشری ، 

 طبیعی و اسالمی.

% 90 % 45 

پیشبرد 

کار  %12.5

( پروژه 27)

 -علمی

 تحقیقی

( 27کار ) 7.4%پیشبرد 

 4تحقیقی  -پروژه علمی
ساله جهت ترفیع به رتبه 

علمی محقق در بخش های 

علوم بشری ، طبیعی و 

 اسالمی.

% 60 % 30 
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 نتایج فعالیت های تکمیل شده

 در این بخش فعالیت هایی ذکر میشود که بصورت کامل تحقق یافته باشد

فعالیت تکمیل  کدام  1399اول سال مالی اکادمی علوم در دو ربع  ۀادار

 . نداردشده 

 نتایج عنوان فعالیت شماره

 وجود ندارد وجود ندارد 1

 

 

 اجراآتتحلیل 

 فعالیت های درحال اجراالف: 

 های سمینار ارائه

 های عرصه در علمی

 ، اسالمی علوم

 جهت طبیعی و بشری

 ، فرهنگی غنامندی

 و اقتصادی رشد

 کیفی و کمی رشد

.ودانش علم سطح  

عنوان  3

سمینار 

علمی 

 تحقیقی 

(  1) ارائه و تدویر 

 –عنوان  سمینار علمی 

 .حقیقیت
% 34 % 10 

 سازی شریک

 های یافته

 انجام تحقیقات

 تسهیل و شده

 به مردم دسترسی

 آن

کنفرانس 50

علمی 

 تحقیقی

 عنرررروان( 13) ارایرررره

 تحقیقری - علمی کنفرانس

 بشرری، علوم های بخش در

 اسالمی و طبیعی

% 26 % 13 

شماره  14

مجله علمی 

 تحقیقی

شماره  (4طبع و نشر)

حقیقی ت -مجالت علمی

)طبیعت، مطالعات 

 منطقوی(.

% 28.5  % 11.1  

شماره  14

 جریده 

شماره   (8طبع و نشر )

-جراید علمی

 تحقیقی)زیری(.

% 57.14  % 222.  

 دسترسی تسهیل

 به محققان

 علمی تحقیقات

کتاب  20

علمی 

 تحقیقی 

( عنروان 11)طبع و نشرر 

 .تحقیقی –کتاب علمی 
55 %  % 22    

جلد  2000چاپ 

اول و دوم 

ایرررررررره د

المعرررررارب 

کودکرررران و 

 نوجوا نان

 جلررد اول (   1000چرراپ)  

کودکان و  دایره المعارف

نوجوا نان وچراپ آن بره 

 زبان دری.

% 50  % 25  

 21% 44% 11 مجموع
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 شماره
گزارش چگونگی تحقق 

 فعالیت

فیصدی 

  پیشرفت

دالیل عدم تکمیل فعالیت 

 مطابق پالن

1 
 مراجعه ثبت سیستم ایجاد

 کنندگان
%0 

نسبت شیوع مرر  کرونرا در 

کشور تمام ادارات در حالت 

ء قرنطین قررار داشرت بنرا

فعالیت مذکور در حال اجرا 

 .میباشد

2 
تدوین پالن عمل خاص 

 براساس یافته های سروی
%0 

نسبت شیوع مرر  کرونرا در 

کشور تمام ادارات در حالت 

ء قرنطین قررار داشرت بنرا

فعالیت مذکور در حال اجرا 

 . میباشد

3 

مطررابق پررالن ایررن اداره 

( 62%( کررار )8.32بایررد )

تحقیقرری   -پررروژه علمرری

جهت ترفیع به رتبه علمی 

سرمحقق در بخش های علوم 

بشری ، طبیعری و اسرالمی 

نمررود امررا را تکمیررل می

،این معرراذیربنررا بررر 

%( پیشرررفت 6.61فعالیررت )

نمررروده ولررری تکمیرررل 

 است.  نگردیده 

 

% 80 

 90 ی تن از دانشمندان اکادم

علرروم، عررالوه بررر پیشرربرد 

پررروژه هررای علمرری خررویش 

مسوولیت پیشبرد امور اداری 

اکادمی علروم را بره عهرده 

دارند که این امر باعث عدم 

تحقق کامل پرالن شرده اسرت. 

عالوتررًا اعررزام سرره تررن از 

دانشرررمندان غرررر  ادامررره 

تحصیالت ماستری و دکتورا به 

کشورهای ایرران و اوکرراین 

طبیرق نیز باعث عقب مرانی ت

فعالیت های پالن شده گردیده 

 است. 

 زمررانگیر و  دسترسرری عرردم 

 کترب، از برخی دریافت   بودن

 روزنامره مجرالت، ها، رساله

نیاز و  مورد قلمی نسخ و ها

همچنرران عرردم دسترسرری برره  

برخرری ازسرراحات و ولسرروالی 

هلمنررد،زابل،  هررای وایررات

غزنی، کندز، فراه، ارزگان، 

غور، قندهار و برخری دیگرر 

از مناطق که نیاز به تحقیق 

ساحوی در آنجامی باشرد بره 

دایل ناامنی و حضورمخالفین 

دولت ونبود ابراتروار هرای 

 تحقیقاتی مجهز.
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4 

مطررابق پررالن ایررن اداره 

( 57%( کرررار )10بایرررد )

 جهتحقیقی ت -پروژه علمی

علمرری  رتبرره برره ترفیررع

در بخررش معرراون سرررمحقق 

های علوم بشری ، طبیعری 

را تکمیررررل  و اسررررالمی

نمررود امررا برره نسرربت می

برخی مشکالت این فعالیرت 

کره ( پیشرفت داشرته 9%)

 این فعالیت مطرابق پرالن

 است.  دیده  نگر تکمیل
 

% 90 

  توظیف تعدادی از دانشمندان

 هرای پروژه پیشبرد بر عالوه

امرور ایشان به اجرای  علمی

 اداری اکادمی علوم.

 چهرارتن از محققرین  اعزام 

 شان تحصیلی سطح ارتقای غر 

 ماسرتری و دکترورا درجه به

بررره کشرررورهای ایرررران، 

 هندوستان و ترکیه.

 و زمررانگیر   دسترسرری عرردم

بودن دریافت  برخی از کترب، 

رساله ها، مجرالت، روزنامره 

 مورد نیاز. ها و نسخ قلمی

 برخرری  برره دسترسرری عرردم 

 هررای ولسرروالی و حاتازسررا

 غزنری، هلمنرد،زابل، وایات

 غرور، ارزگان، فراه، کندز،

 از دیگررر برخرری و قنرردهار

 تحقیرق بره نیراز که مناطق

 بره باشرد آنجامی در ساحوی

 حضورمخالفین و ناامنی دایل

 . دولت

5 

ایررن اداره مطررابق پررالن 

( 27کررار )%( 12.5بایررد )

 جهت حقیقیت -پروژه علمی

 مرریعل رتبرره برره ترفیررع

در بخش هرای علروم  محقق

 بشری ، طبیعری و اسرالمی

نمررود ولرری را تکمیررل می

نسبت برخری مشرکالت کرار 

%( 7.4ایررررن فعالیررررت )

پیشرفت نموده ولی تکمیل 

 نشده است.

% 60 

 بودن زمانگیر و دسترسی عدم 

 رساله کتب، از برخی دریافت  

 و هرا روزنامره مجرالت، ها،

 .نیاز مورد قلمی نسخ

 معراونین سره ترن از  اعزام

 سررطح ارتقررای محقررق غررر 

ماستری  درجه به شان تحصیلی

برره کشررورهای هندوسررتان و 

 ترکیه.

 برخرری  برره دسترسرری عرردم 

 هررای ولسرروالی و ازسرراحات

 غزنری، هلمنرد،زابل، وایات

 غرور، ارزگان، فراه، کندز،

 از دیگررر برخرری و قنرردهار

 تحقیرق بره نیراز که مناطق

 بره باشرد آنجامی در ساحوی

 حضورمخالفین و ناامنی دایل

 . دولت
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6 

این اداره طری شرش مراه 

 1399اول سررررال مررررالی 

( عنرررروان 3)برگررررذاری

تحقیقری را -سمینار علمی

، امرا .پالن نموده برود 

شرریوع ویررروس  .نسرربت 

( عنرروان سررمینار 1صرررف)

 کره ایرنبرگذار گردیده 

فعالیت مطابق پالن تکمیل 

 نگردیده است.

% 34 

نسرربت شرریوع مررر  کرونررا در 

م ادارات در حالرت کشور تمرا

ء قرررنطین قرررار داشررت بنررا

مطررابق پررالن فعالیررت مررذکور 

در حررال تکمیررل نگردیررده و 

 .اجرا میباشد

7 

طی شش ماه اول سال مالی 

 50ارائرهاین اداره  1399

کنفرررانس علمرری عنرروان 

را پررالن نمرروده  تحقیقرری

( 13)صررفًا  بود ، امرا  

 –علمری عنوان کنفررانس 
های در زمینرررهتحقیقررری 

بشری، علوم طبیعری  علوم

در سرطوح   اسرالمی علومو

انستتیوت، مرکز علمری و 

معاونیت بخش های مربوطه 

ایررررن اداره برگررررذار 

گردیررده ولرری فعالیررت 

مطرررابق پرررالن تکمیرررل 

  است. نگردیده

% 26 

 بررر توظیررف دانشررمندان عررالوه 

ایشان  علمی های پروژه پیشبرد

به اجرای  امور اداری اکادمی 

 علوم.

 ز دانشررمندان اعررزام ده تررن ا

غر  ادامه تحصریالت ماسرتری و 

دکتورا بره کشرورهای ترکیره، 

 هندوستان، ایران و اوکراین. 

 برودن زمانگیر و  دسترسی عدم 

 رسراله کترب، از برخی دریافت  

 نسرخ و ها روزنامه مجالت، ها،

 .نیاز مورد قلمی

 ازساحات برخی  به دسترسی عدم 

 وایرررات هرررای ولسررروالی و

 کنرردز، غزنرری، هلمنررد،زابل،

 و قندهار غور، ارزگان، فراه،

 نیراز که مناطق از دیگر برخی

 آنجرامی در سراحوی تحقیرق به

 و نرراامنی دایررل برره باشررد

 دولت. حضورمخالفین

8 

این اداره طری شرش مراه 

 چاپ . 1399اول سال مالی 

-علمری مجلره شماره( 14)

تحقیقرری را پررالن نمرروده 

،امرا نسربت برخری .بود 

 رهشرما ( 4) مشکالت صررف

کره گردیرده چراپ  مجله 

فعالیت مطرابق پرالن  این

 تکمیل نگردیده است.

% 28.5 

نسرربت شرریوع مررر  کرونررا در 

کشور تمرام ادارات در حالرت 

ء قرررنطین قرررار داشررت بنررا

مطررابق پررالن فعالیررت مررذکور 

در حررال تکمیررل نگردیررده و 

 .اجرا میباشد

9 

این اداره طری شرش مراه 

.چراپ  1399اول سال مالی 

-علمی جریده  هشمار( 14)

تحقیقرری را پررالن نمرروده 

،امررا نسرربت برخرری بررود 

 شررماره (8مشررکالت صرررف)

 کرهگردیرده جریده چراپ 

% 57.14 

نسرربت شرریوع مررر  کرونررا در 

کشور تمرام ادارات در حالرت 

ء قرررنطین قرررار داشررت بنررا

مطررابق پررالن فعالیررت مررذکور 

حررال  درتکمیررل نگردیررده و 

 .اجرا میباشد
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مطابق پرالن مذکورفعالیت 

 تکمیل نگردیده است.

10 

این اداره طری شرش مراه 

 چراپ 1399اول سال مرالی 

 -علمری  آثار ( عنوان20)

 ،.تحقیقی را پالن نموده 

اما نسربت برخری مشرکالت 

 چراپ آنعنوان  ( 11صرف) 

فعالیررت  امرراگردیررده 

مطابق پرالن تکمیرل مذکور

 نگردیده است.

% ۵۵ 

نسرربت شرریوع مررر  کرونررا در 

حالرت کشور تمرام ادارات در 

ء قرررنطین قرررار داشررت بنررا

مطررابق پررالن فعالیررت مررذکور 

در حررال تکمیررل نگردیررده و 

 .اجرا میباشد

11 

این اداره طری شرش مراه 

چراپ  1399اول سال مرالی 

جلررررد دایررررر  ( 2000)

 المعارف کودک ونوجوانان 

،اما .را پالن نموده بود 

نسبت برخی مشرکالت صررف) 

چررراپ   جلرررد آن ( 1000

 فعالیررت امرراگردیررده 

مطابق پالن تکمیرل مذکور 

 نگردیده است.

% ۵0 

نسرربت شرریوع مررر  کرونررا در 

کشور تمرام ادارات در حالرت 

ء قرررنطین قرررار داشررت بنررا

مطررابق پررالن فعالیررت مررذکور 

در حررال تکمیررل نگردیررده و 

 .اجرا میباشد

 شده معطل فعالیت های ب: 

فعالیت  1399اکادمی علوم در دو ربع اول سال مالی  ۀادار

 . ده نداردمعطل ش

 شده آغاز نفعالیت های ج: 

فعالیت  1399اکادمی علوم در دو ربع اول سال مالی  ۀادار

 :نداردآغاز ناشده 

 

 مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی

 شماره
 طرح های پیشنهادی مشکالت عمده
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1 

مشررکالت امنیترری در سرراحاتیکه 

نیاز به تحقیق دارد بطور مثال 

جروی این اداره  تهیه قاموس له

زبان پشرتو را تحرت کرار دارد 

ولرری بنررا برنبررود امینررت در 

های وایرات تعدادی از ولسرروالی

هلمنررد، فررراه، زابررل، غزنرری، 

وردک، کندز، بادغیس ، ارزگران 

و پکتیکررا( محققررین نتوانسررته 

انررد برره سرراحات مررورد نیرراز 

 مراجعه نمایند.

بهترررر شررردن وضرررعیت 

در سرراحاتیکه  یامنیترر

نیاز به تحقیرق علمری 

 د.دار
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 1399 بودجه عادی و انکشافی سال مالی مصرف ؛(1ضمیمه شماره )
 

 مجموع بودجه انکشافی بودجه عادی مجموع بودجه 

افغانی  به رقم  افغانی   338,465,771 افغانی  43,386.399 295,079,372

 به کلمات

و پنج  صدو نود دو

نه  و دهفتا میلیون و

سه صدو هفتادو  و هزار 

 دو افغانی.

سه صدو  هل وسه میلیون وچ

هشتادو شش هزارو سه صدو 

 نودو نه افغانی.

شت میلیون سه صدو سی وه

وچهارصدو شصت وپنج هزار 

    هفت صدو هفتادو یک  و

 افغانی.

 1399پالن  مصرف بودجه در شش ماه اول سال مالی 

 پالن مصرف

مقدار بودجه عادی که 

درشش ماه اول سال مالی 

 دهجهت مصرف پالن گردی

مقدار بودجه انکشافی که 

درشش ماه اول سال مالی 

 جهت مصرف پالن گردیده

 مجموع

 افغانی  169,232,885 افغانی 21,693,199  افغانی  147,539,686 به رقم

 به کلمات

چهل وهفت میلیون  یک صدو

سی ونه هزارو  وپنج صدو

شش  شش صدوهشتادو

 افغانی.

شش صدو و بیست ویک میلیون 

یک صدونود  اروسه هز نودو

 نه افغانی.و 

یک صدوشصت ونه میلیون 

 دو هزارو سی و دوصدو

پنج  هشت صدو هشتادو

 افغانی.

 به مبلغ 1399مصرف بودجه در شش ماه اول سال مالی 

 مصرف بودجه 

  انکشافی مصرف بودجه  عادی مصرف بودجه 

 به مبلغ 
به 

 فیصد 
 به مبلغ

به 

 فیصد
 

  % .8 افغانی  3,313,398 % .51 نیافغا 149,891,001 به رقم 

 به کلمات

یک صدو چهل ونره 

هشررت  و میلیررون

یررک  صرردو نررودو

یررررک  هررررزارو

 افغانی.

 پنجاو

یررررک 

 فیصد

سرره میلیررون وسرره 

صدو سیزده هرزارو 

سه صدو نودو هشرت 

 افغانی.

هشررررت 

  فیصد
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 صحت است.  اکادمی علوم ترتیب و 1399گزارش شش ماه اول سال مالی قرار شرح فوق 


