
هدف اصلیشماره
مقدار هدف

( Target)
یت عمده عال یازف ع مورد ن ازشاخصمناب خ آغ اری خ ختمت اری رات حویل دهی وزارت ها و ادارات همکارمسوول اج خ ت اری ت

ع   سال 1رب

ی مال

ع   سال 2رب

ی مال
ع  ع  سال مالی3رب تایج متوقعهسال مالی4رب ن

1

ر  قویت سیستم پالن گذاری ب  ت

خش  ابی ب ته های ارزی ساس یاف ا

ی های پالن گذار

برگزاری برنامه ارتقای ظرفیت بخش های پالن گذاریساختار

تعداد افراد اشتراک 

کننده در برنامه ارتقای 

ظرفیت

1399/10/11400/9/30
کمیسیون اصالحات اداری و 

خدمات ملکی
بلندبردن سطح آگاهی کارمندان%50%1400/9/3050اکادمی علوم افغانستان

2
عه  م سازی  رضایت مراج راه ف

کنندگان
ایجاد سیستم ثبت مراجعه کنندگان سیستم1ایجاد 

منابع بشری و 

تخنیکی

سیستم ثبت مراجعه 

کنندگان
افزایش رضایت مراجعین%1400/9/30100اکادمی علوم افغانستان1399/10/11400/9/30

3
مناسب سازی فضای کاری 

ان رای زن ب

 پالن عمل خاص انکشاف 1

داده شده
تدوین پالن عمل خاص بر اساس یافته های سروی

منابع بشری و 

تخنیکی
افزایش احساس امنیت درمحیط کاری%25%25%25%1400/9/3025اکادمی علوم افغانستان1399/10/11400/9/30پالن عمل خاص

الی  1400پالن سال م

ادمی علوم ادارۀ اک

ت ویت های مشترک وزارت ها و ادارا اول



هدف اصلیشماره
مقدار هدف

( Target)
یت عمده عال یازف ع مورد ن ازشاخصمناب خ آغ اری خ ختمت اری رات حویل دهی وزارت ها و ادارات همکارمسوول اج خ ت اری ت

ع   سال 1رب

ی مال

ع   سال 2رب

ی مال
ع  ع  سال مالی3رب تایج متوقعهسال مالی4رب ن

الی  1400پالن سال م

ادمی علوم ادارۀ اک

4

تحقیقی جهت - پروژه علمی  (67) کار 16.64%پیشبرد 

ترفیع به رتبه علمی سر محقق در بخش های علوم بشری ، 

.طبیعی و اسالمی

منابع بشری و 

تجهیزات
%4.16%4.16%4.16%1399/10/11400/9/301400/9/304.16فیصدی پیشرفت

 ارتقای سطح علمی جوانان و تسهیل 

رشد اقتصادی و اجتماعی کشور

5

تحقیقی جهت ترفیع - پروژه علمی  (60) کار 20%پیشبرد 

به رتبه علمی معاون سر محقق در بخش های علوم بشری ، 

.طبیعی و اسالمی

منابع بشری و 

تجهیزات
%5%5%5%1399/10/11400/9/301400/9/305فیصدی پیشرفت

 ارتقای سطح علمی جوانان و تسهیل 

رشد اقتصادی و اجتماعی کشور

6

تحقیقی  جهت ترفیع - پروژه علمی  (21) کار 25%پیشبرد 

به رتبه علمی محقق در بخش های علوم بشری ، طبیعی و 

.اسالمی

منابع بشری و 

تجهیزات
%6.25%6.25%6.25%1399/10/11400/9/301400/9/306.25فیصدی پیشرفت

رشد و ارتقای سطح تحصیلی جوانان و 

 رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه از 

طریق استفاده از منابع  و ذخایر  

طبیعی وشناسایی  میراث علمی 

وفرهنگی کشور

7

ه سمینار های علمی  ارائ

رصه های علوم اسالمی ،  درع

بشری و طبیعی جهت غنامندی 

تصادی و  رهنگی ، رشد اق ف

رشد کمی و کیفی سطح علم 

ش .ودان

عنوان   (14)ارائه وتدویر 

- سمینار های علمی 

تحقیقی

تدویر سمینار های علمی تحقیقی در بخش های علوم 

بشری ، طبیعی و اسالمی

منابع بشری و 

تجهیزات

تعداد سمینارهای برگذار 

شده
1399/10/11400/9/30

 معاونیت  های علوم اسالمی، علوم 

تخنیکی-بشری و علوم طبیعی
1400/9/307.14%21.42%21.42%50%

شناسایی ابعاد مختلف موضوعات مهم 

علمی

8

عنوان  (120)ارایه 

- کنفرانس های علمی 

تحقیقی

تحقیقی در بخش های علوم - ارایه کنفرانس های علمی 

بشری ، طبیعی و اسالمی

منابع بشری و 

تجهیزات

تعداد کنفرانس های 

تدویر یافته
1399/10/11400/9/30

ریاست های  مراکز علمی علوم 

اجتماعی، زبان ها و ادبیات، تحقیقات 

بین المللی پشتو، تحقیقات بین المللی 

کوشانی، باستان شناسی، مطالعات 

منطقوی، کیمیا و بیولوژی وزراعت، علوم 

زمین، ریاضی و فزیک و تخنیک، علوم 

طب، تفسیر وحدیث، فقه وقانون، عقیده 

وثقافت و دایرۀالمعارف

1400/9/3025%25%25%25%
تسهیل شریک سازی معلومات علمی 

تحقیقی

9
شماره  (36)طبع و نشر 

تحقیقی- مجله های علمی 

تحقیقی - طبع و نشر مجله های علمی

کابل،خراسان،طبیعت،پشتو، مطالعات )

(منطقوی،تبیان،آریانا،کوشانی،باستان شناسی و افغانستان

منابع بشری ، منابع 

مالی و تجهیزات
%36%25%23%1400/9/3016.ریاست اطالعات و ارتباط عامه1399/10/11400/9/30تعداد مجالت چاپ شده

تسهیل دسترسی به آثار چاپ شده 

علمی و تحقیقی

10
شماره  (36)طبع و نشر 

تحقیقی- جریده علمی 

در بخش  (زیری و تفکر)تحقیقی - طبع و نشر جراید علمی

های علوم بشری ، طبیعی و اسالمی

منابع بشری ، منابع 

مالی و تجهیزات
تسهیل دسترسی به معلومات علمی%36%25%23%1400/9/3016.ریاست اطالعات و ارتباط عامه1399/10/11400/9/30تعداد جراید چاپ شده

11
عنوان  (50)طبع و نشر 

تحقیقی- کتاب علمی

تحقیقی در بخش های علوم - طبع و نشر کتب علمی

بشری ، طبیعی و اسالمی

منابع بشری ، منابع 

مالی و تجهیزات
%30%30%20%1400/9/3020.ریاست اطالعات و ارتباط عامه1399/10/11400/9/30تعداد کتاب چاپ شده

تسهیل دسترسی به آثار چاپ شده 

علمی و تحقیقی

12

جلد (4000)چاپ

دایرۀالمعارف ادبی به زبان 

های دری و پشتو

کاری دایرۀ المعارف ادبی به زبان های دری و % 30 پیشبرد 

.پشتو

منابع بشری ، منابع 

مالی و تجهیزات
%7.5%7.5%7.5%1400/9/307.5ریاست دایرۀ المعارف1399/10/11400/9/30تعداد کتاب چاپ شده

تسهیل دسترسی به آثار چاپ شده 

علمی و تحقیقی

عنوان  (148)پیشبرد کار 

پروژه علمی تحقیقی در 

بخش های علوم بشری ، 

طبیعی و اسالم

رصه  حقیقات علمی درع جام ت ان

های علوم اسالمی ، بشری ، 

ن  –طبیعی  سجام ای خنیکی وان ت

حقیقات جهت غنامندی  ت

تصادی ،  رهنگی ، رشد اق ف

ر طبیعی  ا ی ع و ذخ ابی مناب ارزی

ر آن رشد  ستفاده مؤث طرق ا

کیفی سطح علم  –کمی 

ش و جلوگیری از هجوم  ودان

حقیقات رهنگ غیراسالمی در ت ف

ریاست های  مراکز علمی علوم 

اجتماعی، زبان ها و ادبیات، 

تحقیقات بین المللی پشتو، 

تحقیقات بین المللی کوشانی، 

باستان شناسی، مطالعات منطقوی، 

کیمیا و بیولوژی وزراعت، علوم 

زمین، ریاضی و فزیک و تخنیک، 

علوم طب، تفسیر وحدیث، فقه 

وقانون، عقیده وثقافت و 

دایرۀالمعارف

وزارت های محترم تحصیالت عالی، 

معارف، صحت عامه، اطالعات و 

فرهنگ، دفاع ملی و ادارات محترم 

مبارزه با حوادث، حمایت از سرمایه 

گذاری، نورم و استندرد، محیط 

زیست، جیودیزی و کارتوگرافی، 

احصائیه مرکزی، کمیسیون های 

مربوطه شورای ملی ، پوهنتون کابل

ستان غان ادمی علوم اف ویت های اختصاصی  ادارۀ اک اول

وزارت های محترم تحصیالت عالی، 

معارف، صحت عامه، اطالعات و 

فرهنگ، دفاع ملی و ادارات محترم 

مبارزه با حوادث، حمایت از سرمایه 

گذاری، نورم و استندرد، محیط 

زیست، جیودیزی و کارتوگرافی، 

احصائیه مرکزی، کمیسیون های 

مربوطه شورای ملی ، پوهنتون کابل

ه  تسهیل دسترسی محققان ب

حقیقات علمی ت

وزارت های محترم تحصیالت عالی، 

معارف، صحت عامه، اطالعات و 

فرهنگ، دفاع ملی و ادارات محترم 

مبارزه با حوادث، حمایت از سرمایه 

گذاری، نورم و استندرد، محیط 

زیست، جیودیزی و کارتوگرافی، 

احصائیه مرکزی، کمیسیون های 

مربوطه شورای ملی ، پوهنتون کابل

ته های  شریک سازی یاف

جام شده و تسهیل  حقیقات ان ت

ن ه آ دسترسی مردم ب



هدف اصلیشماره
مقدار هدف

( Target)
یت عمده عال یازف ع مورد ن ازشاخصمناب خ آغ اری خ ختمت اری رات حویل دهی وزارت ها و ادارات همکارمسوول اج خ ت اری ت

ع   سال 1رب

ی مال

ع   سال 2رب

ی مال
ع  ع  سال مالی3رب تایج متوقعهسال مالی4رب ن

الی  1400پالن سال م

ادمی علوم ادارۀ اک

ه عادی بودج

غانی- 329.809.177 اف

ه ه میلیون هشت صدن یست ن  سه صدو ب

غانی کصدهفتادو هفت اف هزاری

فیصدی پالن شده 

تطبیق مجموعی
ادی ه ع فیصدی پالن شدۀ تطبییق بودج

%20%20  ربع اول

%25%25  ربع دوم

%25%25  ربع سوم

%30%30  ربع چهارم

%100%100  مجموع

قدیم است1400قرارشرح فوق پالن سال مالی  است عمومی اکادمی علوم ترتیب وت . ری

ترام ااح ب

ی  ه منظور شده سال  مال 1399مجموع بودج

ع به مبلغ و فیصد. 2 ساس هر رب ه به ا یشبینی پالن مصرف  بودج پ

غانی- 343.809177 اف

کشافی ه ان بودج

غانی- 14000000 اف

کصد  ه هزاری سه صدو چهل سه میلیون هشتصدو ن

غانی فت اف هفتادوه
چهارده میلیون

15%

ه  فیصدی پالن شدۀ تطبیق بودج

کشافی ان

100%

30%

30%

25%


