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 معرفی مخترص اکادمی علوم

ـ )۱۳۱۰م(  پښتو مرکه،  در سال ۱۹۱۹هـ)۱۳۰۱نستان به یک قرن قبل بر می گردد. در سالایجاد هسته اولیه اکادمی علوم جمهوری اسالمی افغا  م( ۱۹۳۱ه

م( از یکجا شدن انجمن های مذکور پشتو ټولنه ساخته شد. در سال ۱۹۳۷هـ )۱۳۱۶هـ  انجمن ادبی کندهار ساخته شدند  و در سال ۱۳۱۱انجمن ادبی کابل، در سال

هـ ۱۳۵۴م(  آمریت باستانشناسی، در سال ۱۹۶۶هـ)۱۳۴۵م(  انجمن تاریخ، در سال ۱۹۴۲هـ )۱۳۲۱املعارف آریانا ،  در سال م(  انجمن دايرة ۱۹۴۱هـ )۱۳۲۰

هـ  ابتدا اکادمی افغانستان ۱۳۴۹م( مرکز بین املللی تحقیقات پشتو شکل گرفتند. در سال ۱۹۷۵هـ )۱۳۵۴م( مرکز بین املللی تحقیقات کوشانی و در سال۱۹۷۵)

 .م(  فرمان ایجاد اکادمی علوم افغانستان صادر شد۱۹۷۸هـ )۱۳۵۷شد و بالخره با یکجا شدن متام مراکز یاد شده در سال ساخته 

تحقیقاتی میباشد،  که دارای بودجه و تشکیل مستقل بوده  و مطابق ماده چهل و  -اکادمی علوم افغانستان در سطح کشور باالترین اداره دولتی علمی 

مل اسی، با رعایت قانون اکادمی علوم و دیگر قوانین نافذه کشور فعالیت دارد،  که در ترکیب آن علامء و دانشمندان بخش های مختلف علوم شاهفتم قانون اس

علوم دارای دو بخش می میباشد.  رییس اکادمی علوم در بست خارج رتبه در راس این نهاد قرار داشته  و بعد از او معاونین اش قرار دارد. از حیث تشکیالتی اکاد

هر بخش دارای  علمي و اداري است. در بخش علمی معاونیت علمی، معاونیت علوم برشی، معاونیت علوم طبیعی ـ تخنیکی و معاونیت علوم اسالمی میباشند،  که

ت اداری قرار دارد،  که فعالیت های مختلف اداری مراکز علمی جداگانه و هر مرکز دارای انستیتوت ها و دیپارمتنت های جداگانه میباشد، در بخش اداری  معاونی

 .را به پیش میربد

  .بست پرسونل خدماتی میباشد  ۹۹اداري و  ۱۰۸علمي،  ۲۹۱بست بوده ، که از آن جمله  ۴۹۸اکادمی علوم افغانستان دارای  :  تشکيل

 .علوم اسالمی تخنیکی و –انجام تحقیقات علمی در بخش های علوم برشی، علوم طبیعی  :دیدگاه

 مهم های مسوولیت و اهداف

 .برابر ساخنت زمینه برای انجام تحقیقات علمی هدفمند و پیرشفته در عرصه های مختلف علوم در کشور .1

 برابر ساخنت زمینه پیرشفت کمی و کیفی علم و دانش و بلند بردن سویه علمی در عرصه های مختلف علوم در کشور؛ .2

 علمی و ارزیابی منابع طبیعی؛هامهنگی تحقیقات  .3

  هـ ۱۳۹۹ودجه سال ب

 افغانۍ؛( ۲۹۳۷۸۸۷۲۲بودجه عادي:  دو صدو و نودو سه میلیون و هفت صد و هشتاد و هشت هزارو، هفت صدو و بیست دو ) .1

 افغانۍ؛( ۴۳۴۸۶۳۹۹بودجه انکشايف:   چهل و سه میلیون و چهارلک و هشتادو شش هزارو سه صد و نودو نو) .2

بودجه عادی به (  ٪۹۲،۵۳۶بودجه مرصف شده:  در کود های معاشات، اجناس و خدمات نود و دو عشاریه پنج صد و سی و شش فیصد ) .3

 .مرصف رسیده است. در کود کسب دارایی بودجه به علت در نظر ګرفنت پس انداز و موضوع اقتصاد به مرصف نه رسیده

 ست آورد های بزرگ اکادمی علومد

 تحقیقی تکمیل ګردیده اند؛ –تخنیکی و اسالمی هژده پروژه علمی  –ش های علوم برشی، طبیعی در بخ .1

 تحقیقی تحت کار قرار دارد، که در سال مذکور باالی متام آنها کار صورت ګرفته است؛ –یکصدو سی پروژه علمی  .2

 چهل و دو اثر علمی در بخش های مختلف علوم چاپ ګردیده؛ .3

 مقاله علمی را در بردارند؛  ۱۸۶شامره می شوند چاپ شده، که جمعا   ۳۳تحقیقی، که  -لمی مجله ع ۱۲ .4

 تحقیقی دایر ګردیده اند؛ –چهار سیمنار علمی  .5

 جلد دوم دایرة املعارف دری اطفال و نوجوانان به چاپ رسیده است؛ .6

 دایرة املعارف پشتو اطفال و نوجوانان آماده چاپ است؛ .7

 د اول دایرة املعارف دری و پشتو آریانا آماده چاپ است ؛جل .8

 جلد های ششم، هفتم و هشتم قاموس لهجوی پشتو به چاپ رسیده؛ .9

 تدویر چهار ورکشاپ آموزشی قانون منع آزار و اذیت اطفال، نوجوانان و زنان و آگاهی از قانون اساسی؛1 .10

 تحقیقی اتنوګرافی؛ –تدویر منایشګاه سه روزه آثار موزیم علمی  .11

 تدویر مجالس روګشایی از آثار مختلف علمی فرهنګی؛ .12

 تدوین الفباء زبان ګوری و ارسال آن به بخش های مربوط؛ .13
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 عضو به برنامه ماسرتی و دوکتورا؛ ۳۵معرفی  .14

 هم نامه ها با نهاد های دیګر جریان دارد؛فرهنګی و امور مربوط به امضاء تفا –امضاء تفاهم نامه های همکاری با سه نهاد علمی  .15

 روژه های انکشافی مطابق سند بودجهپ

پنج بودجه انکشافی بود: مانند: وسایل و نوشنت دایرة املعارف، تدوین و نوشنت قاموس لهجوی زبان بشتو، احاطه دیوار فارم تحقیقی  .1

متام بودجه انکشافی  . ICT-Lab مکاری تحقیقات و نوآوری ساخنتزراعتی، اکامل و تجهیز البراتوار تحقیقی علوم طبی، در قسمت ه

فيصد آن به  ۳۸،۶۲افغانۍبود،  که از آن جمله ( ۴۳۴۸۶۳۳۹چهل و سه میلیون و، چهار لک و، هشتاد و شش هزارو، سه صدو سی و نو )

 .مرصف رسیده است

 شنت قاموس لهجوی زبان پشتو تکمیل ګردیده اند؛هـ وسایل و نوشنت دایرة املعارف و تدوین و نو  ۱۳۹۹در بودجه سال  .2

 .تکمیل نه ګردیده اند  ICT-Labاحاطه دیوار فارم تحقیقی زراعتی،  تجهیز و اکامل البراتوار تحقیقی علوم طبی، و ساخنت .3

ه دفاتر با موانع و مشکالت دالیل عدم مرصف، بخاطر ویروس کرونا دوایر دولتی مدت طوالنی تعطیل بودند، که همرا با آن امور روزمر  .4

  .روبرو شدند ، و کارها به وقت آن انجام نه شد

ار تکمیل نشدن قرار داد ها،  چون بخاطر کرونا راه های رسحدی بر روی صادرات و واردات اموال بسته بودند و وسایل را که ما بخاطر البراتو  .5

 .و دفرت باید خریداری می ګردیم،  تا اخیر سال نه رسیدند

 دست آورد ها در قسمت پالیسی و تقنین

به اساس حکم جاللتامب رئیس صاحب جمهور در مورد ارزیابی فعالیت های اکادمی علوم یک طرح نو و همه جانبه آماده ګردید، که به  .1

ز فیصله کابینه قابل اجراء اساس آن اهداف، فعالیت ها، تشکیل و قوانین اکادمی علوم  بازنگری شده و به شکل جامع ترتیب شدند، که بعد ا

 .بوده، در قسمت بهبود امور اکادمی علوم بسیار مثبت خواهد واقع  می شود

 آثار اقتصادی و اجتامعی تطبیق پروژه های انکشافی بر زندګی مردم .2

ه میشود،  تولید هر پروژه های انکشافی اکادمی علوم بخاطر پیرشفت، قوت، سهولت و بهبود امور علمی بخش های علمی در نظر ګرفت1 .3

 .بخش علمی مستقیام باالی زندګی اقتصادی و اجتامعی افراد جامعه تاثیر می ګذارد

 تاثیر پروژه ها بر عواید کشور .4

تحقیقی که در بخش های مختلف اکادمی علوم تحریر می شوند به بازار جهت فروش عرضه شده و عواید  –آن عده از پروژه های علمی  .5

هـ   اکادمی علوم  از این درک سه لک و پانزده هزارو چهار صدو شصت و ۱۳۹۹به دولت سپرده می شود. که درسال بدست آمده  آن 

 .هفت افغانی عاید دریافت کرده است

 ار های مهم و بنیادی در مقابله با فساد اداریک

 ؛هـ جهت اصالح و بهبود اداره تغییرات در بخش های مختلف به وجود آمده۱۳۹۹در سال  .1

 به اساس توانایی، متعهد بودن و پیشینه کار مقرری های جدید صورت ګرفته است؛ .2

 .فعالیت های تفتیش داخلی بر اساس هدایت مقام، بیشرت از پیش انسجام یافته و نتایج مثبتی را در پی داشته است .3

 برنامه های آینده اداره 

 اثرعلمي؛( ۵۰چاپ  ) .1

 تحقیقی؛ -سمینار علمی ( ۱۴تدویر ) .2

 تحقیقی؛ -مجله علمی ( ۳۶چاپ ) .3

 جلد دايرة املعارف ادبی آریانا؛( ۴۰۰۰چاپ ) .4

 جهت پیرشفت منظم متام امور اکادمی علوم ترتیب پالن اسرتاتیژیک کوتاه مدت، حد اوسط، و طویل املدت جدید؛ .5

 د؛جهت پیرشفت بهرت امور اکادمی علوم ترتیب لوایح و طرزالعمل های جدی .6

 جهت اشتغال در طرح جدید تحقیقات قراردادی و مرکز ملی ترجمه پیشنهاد شده است؛ .7
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 در سطح کشور طرح ایجاد مرکز ثبت تحقیقات؛ .8

 الکرتونیکی ساخنت کتابخانه اکادمی علوم ؛ .9

 آنالین ساخنت نرشات اکادمی علوم؛ .10

 و قوامیس؛ساخت اپليکيشن های جداګانه برای دایرة املعارف  .11

 ایجاد سیستم پليجريزم  جهت تحقیقات، .12

 باال رفنت رشایط علمی در قسمت استخدام؛ .13

 ایجاد کمیسیون ها در بخش های مختلف جهت مبارزه با فساد اداری؛ .14

 رساندن نرشات اکادمی علوم،جهت بلند بردن عواید پیشنهاد برنامه ماسرتی و دوکتورا و نیز در پهلوی آن ساخنت پالن جهت به فروش  .15

  اکادمیک افغانستان؛ –رساندن نرشات اکادمی علوم به متام مراکز علمی  .16

 چالش ها و مشکالت

 نبود بودجه جهت بلند بردن ظرفیت اعضای علمی و اداری اکادمی علوم، .1

 جهت بلند بردن ظرفیت اعضای اکادمی علوم نبود بورسیه ها؛ .2

 های علمی در تشکیل؛کمبود دیپارمتنت  .3

 نبود امنیت جهت انجام تحقیقات ساحوی در برخی والیات کشور؛ .4

 نبود بودجه کافی جهت انجام تحقیقات؛ .5

جایداد های دولتی اکادمی علوم با غضب، دعوا و زورګویی روبرو است، همه ساله وقت بیشرت ما در محاکم  در دعوا می ګذرد، این کار  .6

   .ی از مسؤلین مدیریتی این اداره ګردیده و به امور علمی اداره اثر سؤ بجا ګذاشته استباعث ضیاع وقت برخ

 اه های حل پیشنهادیر 

 تخصیص بودجه جداګانه جهت انجام تحقیقات؛ .1

 مساعد ساخنت زمینه بورسیه ها یا در نظر ګرفنت بودجه مشخص جهت بلند بردن ظرفیت اکادمی علوم؛ .2

 ارمتنت های علمی مربوط در تشکیل؛اضافه کردن دیپ .3

 ګرفنت تدابیر امنیتی در برخی والیات جهت انجام تحقیقات ساحوی؛ .4

 حکومت و دولت هر دو باید به مسله غضب، دعوا و زورګویی  جایداد های دولتی اکادمی علوم توجه جدی منایند؛ .5
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 ساختار تشکیالت علمی اکادمی علوم

 :تخنيکي و اسالمي تحقیقات علمی انجام می دهد که فعالیت های علمی هر بخش ذیال واضح  می ګردد -یعنی: علوم برشي، طبيعي بخشعال در سه ف اکادمی علوم 

 اول: علوم برشي

 : عبارت اند از تحقیقی بوده که –مرکز علمی معاونیت علوم برشی اکادمی علوم دارای هفت  

 ؛مرکز زبانها و ادبیات .1

 ؛مرکز علوم اجتامعی .2

  مرکز باستانشناسی؛ .3

 مرکز تحقیقات کوشانی؛ .4

 ؛مرکز بین املللی تحقیقات پشتو .5

 مرکز مطالعات منطقوی؛ .6

 مرکز دایرة املعارف آریانا؛ .7

  :تحقیقی را تکمیل کرده است، که قرار ذیل اند –هفت پروژه علمی  ۱۳۹۹ل مراکز علمی علوم برشی در سا 

 د پښتو د منظومو ادبياتو په پرمختيايي بهیر کې د ښځو ونډه؛ .1

  مقايسه هرن حوزۀ رشق کشور با تکسیال ؛ .2

  د نورستان په فولکلوریکو او شفاهي ادبیاتو کې د ښځې دریځ؛ .3

 نه او ارزونه؛د پښتو اديب فنونو کره کت .4

 له پښتو رسه د ګوري او ساوی ژبو اړيکې او پرتلنه؛ .5

 ؛۲۰۱۴ـ  ۱۹۷۹د ایران او هندوستان د اړیکو څېړل او پر افغانستان یې اغیزې  .6

 د ګوري ژبې فونولوژي؛ .7

  : ازهـ قرار داشت که عبارت اند  ۱۳۹۹تحقیقی تحت کار مراکز علمی علوم برشی در سال  –پروژه علمی ( ۸۱)

 د پښتو او دري تاريخي ژبنۍ اړيکې او توپريونه؛ .1

 په پښتو ژبه کې منل شوی نیولوګیزم د ژبپوهنې له نظره؛ .2

 د اریاين ژبو په ډلبندۍ کې د پښتو ژبې دریځ؛ .3

 پېښور او د شاوخوا سیمو لهجې او له معیاري پښتو رسه یې پرتلنه؛ .4

  خوشحال او نوستالژي؛ .5

 ډیو کې د متلونو او اصطالحاتو تحلیيل څېړنه؛په پښتو لن .6

 د لوګر د احمدزيو او د پکتيا د اريوب ځاځيو لهجوي او مورفولوژيکي پرتليزه څېړنه؛ .7

 د پښتو معارصو اديب ژباړو د بهیر تحلیيل څېړنه؛ .8

 په پښتو لنډيو کې د وليس دودونو انعکاس؛ .9

 یښت څېړنه؛په پښتو کې د مسجع نرث د پیدایښت او پا .10

 د شفاهي ادبیاتو په رامنځ ته کولو کې د ښځو ونډه؛ .11

 د ګوري ژبې مورفولوژي؛ .12

 پژوهش واژه های مرکب در متون منظوم معروف قرن ششم و هفتم هجری؛ .13

 پژوهش واژه های مرکب در متون منثور قرن ششم و هفتم هجری؛ .14

 ارص دری؛معريف زبان شناسان و آثار شان در دوره مع .15

 تجدید در مورد روش امالیی زبان دری؛ .16

 د معارصې دورې په پښتو منظوم ادب کې د عرفاين او تصويف ادبياتو بهري؛ .17
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 د پښتوپه کالسيک ادب کې د عرفان او تصوف بهري؛ .18

 په پښتو ادب کې د ټپيزو د ايجاد او پرمختيايي بهري څېړنه؛ .19

 ارواپوهنيزه څېړنه؛ د معارصو داستاين ادبياتو .20

 د افغانستان د پښتو معارصو ادبياتو په پرمختيا کې د نادولتي اديب ټولنو د ونډې تحلييل څېړنه؛ .21

 د پښتو په منظومو وليس نکلونو کې د شکل او مضمون پرتليزه څېړنه؛؛ .22

 د شلمې پېړۍ په دوميه نياميي کې د پښتو ادب د پرمختيايي بهري څېړنه .23

 نوې ژبپوهنې په رڼا کې د ځينو ليکل شويو فونولوژيو او مورفولوژيو پرتليزه څېړنه؛د  .24

 په پښتو منثورو وليس نکلونو کې د شکل او مضمون څېړنه؛ .25

 په معارص دوران کې د سندهـ  د پښتنو فرهنګي هڅې؛ .26

 د پښتو او پښتنو په اړه د ختيځپوهانو د آثارو تحلييل څېړنه؛ .27

 ندو، ساالرزو او مشواڼو د لهجو څېړنه؛د موم .28

 د پښتنو د ځينو قبيلو نسبي څېړنه)مشواڼي، وردګ، بختيار، شېراڼي، تاميني، ګنډه پور، هني، سوايت او مياخېل(؛ .29

 په پښتو ژبه کې د اديب آثارو د ژباړو څرنګوالی؛ .30

 پر پښتني کلتور د نوې ټکنالوژۍ اغېزې؛ .31

 په آثارو کې د ښځينه شخصيت تحلييل څېړنه؛د خوشحال خان خټک  .32

 م. پورې(؛۲۰۲۰م. څخه تر ۱۹۴۷په لره پښتونخوا کې د پښتو ژبې دريځ ) له  .33

 د عبداملنان ملګري د اديب فرهنګي شخصيت څېړنه؛ .34

 کوړنګيل ژبه ده که لهجه؟ ؛ .35

 بررسی رسم و رواج های ازبیک های افغانستان؛ .36

 هـ.ش؛ 1357 – 1343فولکلوریک در ادبیات منظوم زبان دری )بازتاب ژانرهای  .37

 بررسی جریان های عرفان و تصوف اسالمی در افغانستان و انعکاس آن در ادبیات دری؛ .38

 بررسی و تحلیل رسوده های زنان دری پرداز از دهۀ دموکراسی به بعد؛ .39

 تحلیل مقایسوی مثنوی معنوی موالنا با هفت اورنگ جامی؛ .40

 بررسی و تحلیل کهن ترین منت های منثور و منظوم دری تا سده چهارم؛ .41

 بررسی و تحلیل جریان های معارص شعر دری در افغانستان؛ .42

 پژوهش واژه های مرکب در متون معروف منثور قرن شششم و هفتم هجری؛ .43

 بررسی و تحلیل منت های ساده و مرسل تعليمی در متون قرن ششم؛ .44

 تحقیق پیرامون تاریخ تحلیلی نقد ادبی در ادبیات معارص دری؛ .45

 نقد اجتامعی شعر دری؛ .46

 بررسی مقایسوی و تحلیلی نیولوگیزم و ترکیب ها در آثار معارص دری و پشتو؛ .47

 بررسی کتیبه های غزنوی، غوری وتیموری؛ .48

 دارو؛بررسی مقایسوی ساحات باستانی مندیگک با متدن هرپه وموهنجو  .49

 بررسی هرن معامری ومهندسی آبدات عرص اسالمی در والیات شاملی افغانستان؛ .50

 بررسی مسکوکات دوره یونانو باخرتی بامسکوکات کوشانی؛ .51

 بررسی ایجاد مکاتب هرنی وعقیدتی در کیش بودایی؛ .52

 ه .ش؛1254-1241افغانستان در دورۀ امارت امیر شیرعلی خان  .53

 ؛1257-1252وود د جمهوري نظام بهرنی سیاست د محمد دا .54

 بررسی سیستم های اقتصادی )بامثال افغانستان(؛ .55

 ؛1400-1385بررسی و تحلیل وضعیت پول و کریدت در کشور  .56

 ؛1392-1380نقش تجارت در انکشاف اقتصادی افغانستان طی سال های  .57
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 نو اقتصادي رول؛د افغانستان په پرمختیاکی د سیمه ییزو سازمانو  .58

 (؛1398-1389په افغانستان کې د بهرنیو مرستو او پورونو تحلیل او څېړنه )  .59

 (؛1400-1390د افغانستان په اقتصادي پرمختیا کې د کرنې او صنعت د متقابلو اغېزو څېړنه)  .60

 بررسی اقتصادی منابع انرژیکی افغانستان؛ .61

 او په داخيل تولیداتو کې يې رول؛د حامیوي سیاستونو څېړنه، تحلیل  .62

 رژیم سیاسی افغانستان و مقایسۀ آن با رژیم های ریاستی و پارملانی مدل؛ .63

 ملت جوړونه؛ –په افغانستان کې دولت  .64

 حکومت داری در امپراطوری عثامنی؛ .65

 جرایم سازمان یافته بین املللی و چگونگی آن در افغانستان؛ .66

 کې د ملکیت حقوق؛په افغانستان  .67

 د خوشحال خان خټک فلسفي او سیايس افکار؛ .68

 اندیشه های فلسفی ابو علی سینای بلخی و تأثیر گذاری آن بر فالسفه غرب و رشق؛ .69

 پر افغاين فیلسوفانو باندې د لرغوين یونان او روم د فیلسوفانو د نظریاتو اغېزې؛ .70

 (؛1371-1357ن )تحلیل و بررسی مطبوعات در افغانستا .71

 ؛1357-1352د افغانستان د جمهوریت دورې د رسنیو څېړنه اوتحلیل  .72

 په افغانستان کې د جرمونو په زیاتوايل  او کموايل کې د رسنیو رول؛ .73

 د ميل وحدت په ټينګښت کې د رسنیو ونډه؛ .74

 م(؛ 2000-1945بررسی  روابط  افغانستان با کشور های عربی ) .75

 ؛ 1729-1722نت  افغانها در اصفهان سلط .76

 ؛ 2014-1919مشارکت سیاسی ، اجتامعی و فرهنگی زنان افغانستان در تاریخ نوین افغانستان  .77

 تحقیقی اکادمی علوم؛ –معرفی صد اثر موجود در موزیم علمی  .78

 مشخصات اتنیکی  و تاریخی بلوڅ ها؛ .79

 ی ان؛شخصیت تاریخی زردشت و اصالحات اجتامع .80

   بررسی جایگاۀ ادیان هندی و یونانی در دورۀ کوشانی؛ .81

   :موضوع ذیل کنفرانس های علمی ارایه منوده اند( ۳۹هـ در ) ۱۳۹۹اعضای علمی مراکز علمی علوم برشی در سال  

 شوماشتي ژبه ده که لهجه؟؛ .1

 د پښتو ادب په پرمختيا کې د دير سيمې ونډه؛ .2

 شفاهي ادبیاتو د ځانګړنو تحلیل؛د نورستان د ځينو  .3

 د نورستان په شفاهي سندرو کې د طبیعي عناطرو د انعکاس څېړنه؛ .4

 د نورستان په فولکلوریکو ادبیاتو کې د ځينو متلونو او اصطالحاتو لنډه تحلیيل کتنه؛ .5

 د نورستان په وليس سندرو کې د واده د ځينو ناوړه دودونو غندنه؛ .6

 ۍ د ګَوري ژبې د سیمو او ځایونو د نومونو د تسمیې وجه؛د ناړۍ ولسوال .7

 د کونړ والیت د ګَوري ژبې د ځينو سیمو او ځایونو د نومونو د تسمیې وجه؛ .8

 معرفی لهجه های زبان اوزبیکی افغانستان؛ .9

 نحوه فراگیری زبان دوم؛ .10

  ژرف ساخت و روساخت جمله از نظر دستو زایا گشتاری؛ .11

  شناختی بر شعر و ادبیات کرونایی؛نگاه  .12

  فرق بین پیشینه وپیشوند در زبان دری؛ .13

 عوامل صعود ونزول فرهنګ و متدن اسالمي به استناد اشعار ابراهیم خلیل؛ .14
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 هرنمنایی وشیوه های داستان نویسی در مجمع داستان های نگینه وستاره گروین پژواک؛ .15

 د هند او افغانستان اړیکې؛ د ميل یووايل حکومت پر مهال .16

 د ډیټرینس نظریې پر اساس د هند او پاکستان د نظامي سیالیو څېړل؛ .17

 په سویيل اسیا کې د هستوي وسلو پراختیا او افغانستان ته یې پېښ خطرونه؛ .18

 نظام حقوقی حاکم بر حمل و نقل در خلیج فارس؛ .19

 قوق برش در افغانستان و ایران؛بررسی مقایسوی نقش جامعه مدنی در تامین ح .20

 ز؛ ۲۰۱۹ـ  ۱۹۹۱د افغانستان پر وړاندې د روسیې د بهرين سیاست ارزونه  .21

 د مرکزي اسیا پر وړاندې  د ميل یووايل حکومت د بهرين سیاست ارزونه؛ .22

 سیاست خارجی بی طرفی ترکمنستان بعد از استقالل؛ .23

 مقایسه سیاست خارجی چین و روسیه در اسیا مرکزی؛ .24

 بررسی برخی از ساحات عرص برونز شامل افغانستان؛ .25

 اهمیت کتیبه های دورۀ اسالمی افغانستان؛ .26

 مفاهیم برخی از نشانه ها وسمبول ها در پیکر های بودایی؛ .27

 نگاهی بر زیستگاه طال کمر ومقایسۀ آن با مناطق همجوار؛ .28

 اهمیت منارهای دوره اسالمی در افغانستان؛ .29

 بررسی مشکل تعیین آخرین مرحله سن طفولیت در قوانین افغانستان؛ .30

 گزارش تحقیقی و چگونگی آن در رسانه های افغانستان و ایران در رشایط موجود؛ .31

 د افغانستان او پاکستان ترمنح  د سودا گریزی وضعې څېړنه؛ .32

 ناظرې پېژندنه اوڅېړنه؛د ټاکنیزې م .33

 افکار و نظریات معتزله در رشد فلسفه؛ .34

 د افغانستان مالیاتی سیستم؛ .35

 ؛1397الی  1392بررسی بازار کار افغانستان طی سال های  .36

 ؛1382بررسی سیاست های خارجی افغانستان در روشنائی قانون اساسی  .37

 ر کړو وړو يې اغېزې؛د ژورنالیزم اخالق او د ژورنالیستانو پ .38

  تاریخ و متدن دورۀ کوشانی؛ .39

   تخنيکي –دوم: علوم طبيعي 

 :مراکز آن قرار ذیل استتحقیقی دارد،  –ار مرکز علمی تخنیکی اکادمی علوم چه –معاونیت علوم طبیعی 

 بيولوژي و زراعت ؛مرکز کيميا،  .1

 مرکز زمین شناسی؛ .2

 فزيک و تخنيک ؛ -مرکز ريايض .3

 مرکز علوم طبی ؛ .4

  :تحقیقی تحت کار قرار دارد که قرار ذیل اند –پروژه  علمی ( ۸تخنیکی ) –هـ در بخش علوم طبیعی  ۱۳۹۹در سال  

 ایپدیمولوژي مرض شکر و اختالطات آن؛ .1

 یمولوژي د خطري فکتورونو او اختالطاتو څېړنه؛د وینې د لوړ فشار د ایپد .2

  ارزیابی مدیریت زباله های جامد شهری و دیزاین دفن صحی آن؛ .3

 تحلیل و بررسی اوضاع جغرافیایی زون شامل غرب افغانستان؛ .4

 تحلیل و بررسی جغرافیای طبیعی زون جنوب رشق افغانستان؛ .5

 وو څېړنه؛د کابل حوزې د هایدروګرافیکي ځانګړتیا .6



8 
 

 آندوس و هلمند؛ -تحلیل و ارزیابی خشکسايل حوزه های آيب کابل .7

  د کابل په رشایطو کې د غنمو پر حاصالتو باندې د بېالبېلو عضوي او فاسفورس لرونکي رسو اغېزې؛ .8

  :رار ذیل اندتحقیقی تحت کار قرار داشت که ق –پروژه  علمی ( ۲۲تخنیکی )  –هـ در بخش علوم طبیعی  ۱۳۹۹در سال  

 قاموس برق؛ .1

 تحقیق پیرامون وریانت های پوشش ساختامن ها در کشور؛ .2

 تحقیق پیرامون وریانت های مناسب رویه کاری  )منا سازی( ساختامن ها در کشور؛ .3

  بررسی مواد ساختامنی سبک و استفاده مناسب آن در رشایط؛ .4

 آفتاب در رشایط افغانستان؛تحقیق پیرامون تولید انرژی برق از تشعشع  .5

 ارزیابی مسیر های ترانسپورت رسیع السیر برای کشور؛ .6

  طرح ایجاد سیستم مسافربری رسیع السیر در شهر کابل؛ .7

   بررسی و ارزیابی کاربرد معادالت دیفرنسیال در حل برخی از مسایل میخانیک و اقتصاد؛ .8

  رتیکس؛بررسی و ارزیابی برخی از موارد تطبیقی م .9

  بررسی برخی از کاربرد انتیگرال های سه گانه؛ .10

  بررسی و ارزیابی مشتقات توابع در حل برخی از مسایل هندسی، فزیکی و اقتصادی؛ .11

 بررسی وضعیت موجود استفاده از انرژی تجدید پذیر در شهر کابل؛ .12

 تحقیق پیرامون خصوصیات مرمرهای سیاه رنگ گزگ؛ .13

 تاجک و قانومنندی گسرتش ساختامنهای مساعد تجمع نفت و گاز در آن؛ -ر مورد نفت و گاز حوزه افغان تحقیق د .14

 دریافت طرق موثر لیرنگ جهت تکثیر پایه های کلنی؛ .15

 بررسی جغرافیای طبیعی مناطق خشک افغانستان؛ .16

 په ننگرهار کې د سرتوسو د زیان رسوونکو حرشو څېړنه؛ .17

 امون امراض تاک انگور در رشایط کابل؛تحقیق پیر  .18

 د رشقی زون )ننگرهار، لغامن او کونړ( والیتونو د ځينو ولسوالیو  د خاورې د حاصل خېزۍ څېړل؛ .19

 تحقيق پیرامون دو رگه ساخنت مرغ  وطنی و اصالح شده؛ .20

 تحقيق پیرامون خصوصیات جیولوجیکی و مرنالیزیشنی معدن مس دربند؛ .21

  جغرافیای طبیعی مناطق خشک افغانستان؛ بررسی .22

   :موضوع کنفرانس های علمی ارایه کرده اند که قرار ذیل اند( ۹هـ در ) ۱۳۹۹تخنیکی در سال  –اعضای علمی مراکز علوم طبیعی  

 څېړنه؛د مټرو د بوټو پر وده او حاصالتو باندې د نایرتوجن او فاسفورس کیمیاوي رسو د بېالبېلو اندازو د اغېزو  .1

 شیوع برخی از امراض از اثر ګازات مرضه؛ .2

 د سلسل البول د الملونو څېړنه؛ .3

 د میګالو بالستیک کم خونۍ د عمده الملونو او درملیزو میتودونو څېړنه؛ .4

 د شاک ډلبندي او له ناروغانو رسه یې د مرستې د الرو چارو څېړنه؛؛ .5

 یای کابل طی چند دهه اخیر؛تاثیر خشک سالی باالی پوتانسیل آبی در .6

 نقش پدیده های طبیعی باالی مترکز نفوس در کشور؛ .7

 مرغاب؛ -چالش و فرصت های استفاده از منابع آبی دریای هریرود .8

  بررسی کمی و کیفی آب های مرنالی والیات هرات ، غور و بادغیس؛ .9

   وم: علوم اسالميس

 :قرار ذیل استتحقیقی دارد که  –می بخش علوم اسالمی اکادمی علوم سه مرکز عل
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 مرکز فقه و قانون؛ .1

 مرکز حديث و تفسري؛ .2

 مرکز عقيده و ثقافت؛ .3

  :عبارت اند ازتحقیقی تکمیل ګردیده اند که  –پروژه علمی ( ۳هـ ) ۱۳۹۹در مراکز علمی علوم اسالمی در سال  

 خدمات علمی محدث ابن حبان بستی؛ .1

 تحلیل و بررسی برخی مسائل تصوف از نظر اسالم؛ .2

 تاثیر اسالم برعقاید و فرهنگ مردم افغانستان؛ .3

  :تحقیقی تحت کار قرار دارد، قرار ذیل اند –پروژه علمی ( ۲۷هـ ) ۱۳۹۹در بخش علوم اسالمی در سال  

 کې د قرآن او سنتو په رڼا کې د وسطیت څېړنه؛ه افغاين ټولنه  .1

 د تفسیر جاللین پېژندنه او د هغه د ارسائلیاتو نقد؛ .2

 تحقیق و ارزیابی تفسیر حسینی؛ .3

 د معارف القرآن او احسن الکالم تفسیرونو پرتلیزه څېړنه؛ .4

 ترجمه کتاب تحقیقی ما للهند؛ .5

 غانی؛نقش سنت نبوی در اصالح عنعنات جامعه اف .6

 د حدیثي منت د نقد د بنسټونو ارزونه؛ .7

 تخریج و ارزیابی  احادیث وارده در مثنوی موالنا جالل الدین  محمد بلخی؛ .8

 تحقیق و بررسی احادیث موقوفه ام املؤمنین عائشه صدیقه؛ .9

 په فقهي مذهبونو کې د تقنین څرنګوالی؛ .10

 د بیع احکام او پرتله؛ په اسالمي فقه او مدين قانون کې د حقوقو .11

 الوجیز فی املصطلحات االصولیه؛ .12

 د افغانستان د مدين محاکامتو د اصولو د قانون د موادو د ریښو پلټنه؛ .13

 د افغانستان په حقوقي نظام کې د وګړو د اسايس حقوقو او وجایبو ارزونه؛ .14

 محیط زیست از دیدگاه اسالم؛ .15

 دیدگاه اسالم؛ بررسی گفتگوی متدنها از .16

 بررسی همزیستی اجتامعی از دیدگاه اسالم؛ .17

 بررسی چالشها و راهکارهای صلح در افغانستان؛ .18

 بررسی تاثیرات جهان بینی اسالمی بر متدن غرب؛ .19

 بررسی مکاتب مدیریت از دیدگاه اسالم؛ .20

 مقایسۀ جایگاه زن در فرهنگ افغانی واسالمی؛ .21

 ت ارزونه او پر افغاين ټولنه یې اغیزې؛د تبلیغی جامع .22

 نظریۀ تکفیر و پیامدهای ناگوار آن؛ .23

 نقد عقاید و افکار فرقه های بهائیه,قادیانیه و پرویزیه؛ .24

 نواقض ایامن و اثرات ناگوار آن؛ .25

 تحلیل مقایسوی اصول عقیدتی ماتریدیه، اشعریه  و اهل حدیث؛ .26

 ض معنوی در عرفان اسالمی و روانشناسی؛بررسی مقایسوی برخی امرا .27

   :موضوع کنفرانس های علمی ارایه کرده اند، قرار ذیل اند( ۵هـ در ) ۱۳۹۹اعضای علمی مراکز علوم اسالمی در سال  

 بررسی ظهوری مهدی در ادیان؛ .1
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 د تبليغي جامعت او اخوان املسلمین د دعويت وسایلو مقایسه؛ .2

 اه اسالم؛مسؤلیت پذیری از دیدگ .3

 امانت و اهمیت آن در پرتو نصوص رشعی؛ .4

 لیربالیسم و تقابل دینی در اروپا؛ -سیر تحولی .5

 هـ اکادمی علوم ۱۳۹۹سیمنار های ارایه شده سال 

 :دایر ګردید  ذیل رهار سیمناتحقیقی را در نظر ګرفته بود که بخاطر ویروس کرونا تنها چ –هـ خویش یازده سمینار علمی  ۱۳۹۹اکادمی علوم در پالن ساالنه 

 چگونگی سازگاری با تغییرات اقلیم و کاهش خطرات آن در کشور؛ .1

 د افغانستان د اوبو مدیریت او د اوبو سیمه ییزه ډیپلومايس؛ .2

 استفاده از عنعنات ناب افغانی در زندگی اجتامعی؛ .3

 اسالم دین اعتدال و میانه روی؛ .4

 هـ ۱۳۹۹نرشاتی اکادمی علوم در سال  عالیت هایف

شامره میشود،  مانند: )کابل، آریانا، مطالعات منطقوی، تبیان، ( ۳۳مجله مختلف که )( ۱۲کتاب، )( ۴۲هـ در موضوعات مختلف ) ۱۳۹۹اکادمی علوم در سال  

 .ی چاپ ګرده استشامره  جریده زیر ( ۶طبیعت، افغانستان " به زبان انګلیسی" ، باستانشنايس و کوشاين( و )

ادارات مختلف علمی و اکادمیک، محققان و دانشمندان جهت استفاده توزیع ګردیده است. صحافت  مجله بهشامره جریده و ( ۱۳۸جلد کتاب و ) (۱۱۴۳

 .شده و  ثبت ګردیده اند ربعنوان جرايد و مجالت من( ۲۱۵عنوان کتب ډيټابس ګردیده، )( ۲۹۶۰عنوان مجالت و )( ۵۱۰کتب و مجالت، )( ۲۵۰کلیکسيونهای)

 :تحقیقی به چاپ رسیده اند، که قرار ذیل اند –اثر علمی ( ۳۰هـ ) ۱۳۹۹از طرف ریاست اطالعات و ارتباط عامه اکادمی علوم در سال  

 اديب پېښليک –فرهنګي  .1

 د شلمې پېړۍ په لومړۍ نياميي کې د پښتو ادب د پرمختيايي بهري څېړنه .2

 های کيمياوي مرکب باالی حاصل نبات لوبياتاثیر کود .3

 خط و دستور زبان اوستايی .4

 دست اوردهای عمده یک صد سال اخیر افغانستان .5

 په افغانستان کې د فولکلور پېژندنې اړتيا .6

 برريس مسله کمبود اب در شهرهای بزرګ کشور وراهای حل ان .7

 د ستورو چينې ) جلد اول( .8

 دوم( رښتينې هڅې ) جلد .9

 رښتينې هڅې ) جلد سوم( .10

 تعني وقت مناسب بذر و تاثر ان باالی مقدار حاصالت زعفران در رشایط کابل .11

 په پښتو ادبیاتو کې د رسیزې لیکنې دود او ارزښت؛ .12

  د سوات پښتو ادب او ثقافت؛ .13

 طرح ایجاد و سیستم مسافربری رسیع السیر در شهر کابل؛ .14

 د سلیمي هایپر پالزیا د عملیايت درملنې او له عملیات څخه وروسته د مقدمو اختالطاتو څېړنه؛د پروستات  .15

 په حقوقي او جنایی چارو کې د انکار احکام او اغیزې؛ .16

 د بیان آزادي د اسالمي رشیعت له نظره؛ .17

    قرآن د برشیت الرښود؛ .18

 د فولکلور پوهنې سیمپوزیم؛ .19

 فلسفه اخالق؛ .20

 بررسی مسکوکات و ظروف سفالی دوره کوشانی؛ .21

 تعیین برخی مشخصات اګرو تخنیکی توت زمینی در رشایط کابل؛ .22
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 نفس و تاثیر آن در اصالح و فساد انسان؛ .23

 ؛«بیع قرض و حواله طلبات»حقوق تجارت  .24

 ؛«کرونولوژي»د افغانستان د سیمه ییزو اړیکو پنځه کلن پېښلیک  .25

 هش در باره وضعیت آب در آسیای مرکزی و ارتباط آن با افغانستان؛پژو  .26

 د ادبیاتو فلسفه؛ .27

 د پښتني فولکلور چاپي مجموعو څېړندود؛ .28

 د ګوري ژبې د وليس ادبیاتو شکل او مضمون؛ .29

 شیوع مرض لشامنیا و طرق جلوګیری آن در افغانستان؛ .30

 الی الله موالنا محمد عطاءالله فیضانی؛بررسی سلوک و کارنامه های الداعی  .31

 د افغانستان د علومو اکاډمي د پښتو خطي نسخو تحلیيل څېړنه؛ .32

 راه کار های حفاظت محیط زیست؛ .33

 په پښتونخوا کې پښتو لنډه کیسه؛ .34

 خط و دستور زبان اورمړي؛ .35

 د عبدالحنان داعي کلیات؛ .36

 وب هندوکش؛امتزاج هرن ګریک و بودیک در جن .37

 هایدرو پولیتک افغانستان؛ .38

 بدخشان در ګسرته فرهنګ و تاريخ؛ .39

 هـ.ق ؛ ۵۲۲ -۴۲۹عوامل ظهور و زوال سلجوقیان در افغانستان  .40

 افغانستا ۱۳۰۰حقوق ازادی ها و مکلفیت های اساسی افراد در قانون اساسی  .41

 ې پښتو متلونه او اصطالحاتدعبدالرحمن بابا او عبدالحميدمومند په اثارو ک .42

 هـ در مجالت علمی اکادمی علوم ۱۳۹۹قاالت چاپ شده سال م

 :تحقیقی چاپ ګردیده، که قرار ذیل اند مقاله علمی  ۱۸۶تخنيکي و اسالمي  جمعا  -در مجالت علمی اکادمی علوم در بخش های علوم برشي، طبيعي

  علوم برشي-الف

 او حلالرې؛د پښتو لیکدود ځینې ستونزي  .1

 د استاد، استاذ، استاز نوم ایتمولوژیکي څېړنه؛ .2

 د ژبپوهني د ټوپونیني څانګي له مخي د "برنګ " او  " برشان" ایتمولوژي؛ .3

 د کرنتین، قرنطین، قرنتین ایتمولوژیکي څېړنه؛ .4

 لوېدیځه لهجه د فاريس که اوستا تر اغېز الندې؛ .5

 نه، اسطوره یي لنډۍ؛ماته کیسه د صنوبر را یاده شی .6

 په پښتو لنډيو کې د ګودر ياد؛ .7

 دردمند الیق؛ .8

 د لوګر د احمدزيو او د پکتيا د اريوب ځاځيو لهجوي او مورفولوژيکي پرتليزه څېړنه؛ .9

 د پوهاند رښتین د علمي شخصیت څېړنه؛ .10

 د لوګر او اریوب ځاځیو د لهجو او ځینو وییونو څېړنه؛ .11

 ر لیکنې ته لنډه کتنه؛پښتو ګرام .12

 د لنډیو لرغوين ارزښت ته لنډه کتنه؛ .13

   د پوهاند رښتین ژباړې ته کتنه؛ .14

 ژباړه د پوها؛نو په اند؛ .15

 پښتو ادب او ژباړه؛ .16
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 د کره کتنې ډولونه .17

 د جنوب ختیځ د کلتوري وضعیت او دودونو انځور؛ .18

 ې؛پر پښتو لنډیو د یوولسم سپتمرب اغېز  .19

 سليامن اليق د پوهانو له نظره؛ .20

 د داستان لیکنې ځانګړنې؛ .21

 د ماشوم ادبیاتو معنوي ارزښت؛ .22

 د پښتو نرث د پیدایښت او پایښت دورې؛ .23

   پوهاند رښتین د شاعر په توګه؛ .24

 الفت بېګم )درد( د دردونو شاعره؛ .25

 ؛د پوهاند رښتین په اشعارو کې پښتو او پښتونويل .26

 د اکاډمیسین سلیامن الیق شاعرانه فکر او هرن؛ .27

 اديب ټوټه او په پښتو ادب کې يې د ودې پړاوونه؛ .28

 د تخلیق او تحقیق اړیکې؛ .29

 پښتو ادب او موډرنيزم؛ .30

 د آسيا په زړه کې توفان که د ميوندۍ ماللې حامسه؛ .31

  استاد رښتین د پښتو ګرامر؛ .32

 و هرني ارزښت؛د ماشوم ادبیات .33

 په وليس ادبیاتو کې وریانټونه او د هغو ځانګړنې؛ .34

 د پښتو او شغناين ژبې د ستاینوم پرتلنه؛ .35

 د وليس ادبیاتو ټولونه او څېړنه؛ .36

 د پوهاند صدیق الله رښتین د ژباړيل نرث )وطنه( ځانګړنې؛ .37

 د شفاهي ادب په ټولونه کې دې له السوهنو مخنیوی ويش؛ .38

 موسیقی چیست و چه وقت پیدا شده؛ .39

 ارزش تحقیقات فولکلوري در افغانستان؛ .40

 دیدګاه سیدجامل الدین افغان پیرامون زن و باورها در جوامع سنتی؛ .41

 په افغاين ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د ځينو ناوړو دودونو حل الرې؛ .42

 د ګَوري ژبې د الفباوو بهیر ته لنډه کتنه؛ .43

 د کهوار)چرتايل( ژبې ځينې ګرامري ځانګړنې؛ .44

 د ګَوري او کهوار)چرتايل( ژبو ځينو ګرامري ځانګړنو ته لنډه پرتلیزه کتنه؛ .45

 په ژبه کې تحول او بدلونونه؛ .46

 څانګه" لنډې کیسې ته تحلیيل کتنه"؛" .47

 ظهیرالدین محمد بابر و او نینگ بابر نامه اثر؛ .48

 ت یاد گار لیک لری؛آغزه کی ادبیا .49

 سیر تاریخی خط در زبان های دری و پشتو؛ .50

 در زبان های دری و پشتو؛« ی»انواع  و نقش فونیم  .51

 های تاریخی کابل؛باغ .52

 از محرتم سید احمد رفعت؛« هایی از طبیعت در شعر عاصی¬بازتاب جلوه .53

 شناسی شعر فارسی؛نگاهی انتقادی بر زیبایی .54

 هل و تسامح در ادبیات عرفانی؛تسا .55

 سیر تاریخی خط در زبان های دری و پشتو؛ .56
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 رابطه شمس و موالنا ؛ .57

 سیاست زبانی؛ .58

 عوامل تغییر و تحول زبانها؛ .59

 رابطه زبان با سایر علوم؛ .60

 افغانستان مهد و پروشگاه زبان فارسی دری؛ .61

 داوی؛بخشی بر ویژه گیهای زبانی عبدالهادی  .62

 نظر علام و دانشمندان در رابطه به هرن و خالقیت کامل الدین بهزاد؛ .63

 بازتاب فرهنگ عامیانه و فولکلوریک در اشعار حافظ؛ .64

  نشانه گذاری وشیوه های کاربرد درست آن در زبان دری؛ .65

  بررسی حذف فعل؛مشرتکات وشناسه های فعلی درزبان دری؛ .66

  نظرموالنا؛مرگ وزنده گی از  .67

  تحلیل وبررسی نرثمسجع درآثارخواجه عبدالله انصاری؛ .68

  برخی آرایه های ادبی در اشعار رودکی سمرقندی؛ .69

 د خوشحال په اشعارو کې د فولکلوريکو کرکټرونو يادونه؛ .70

 په پښتو داستاين ادب کې د لهجوي وييونو د استعامل څرنګوالی؛ .71

 نډه تحلييل کتنه؛د اباسني سپېدې ته ل .72

 سواتنامه د معارص يونليک د ځانګړنو په رڼا کې؛ .73

 سعيد د خپل ديوان په منځپانګيزه او جوليزه دايره کې؛ .74

 د مريزاخان انصاري د شمعې او پتنګ مناظرې فکري او هرني ارزښتونه؛ .75

 په متني تحقيق او تنقيد کې د عالمه رشاد ونډه؛ .76

 ه تېرمهايل سټو کې د ل مورفيم ارزښت؛د پښتو فعلونو پ .77

 مريزا او ارخاييزم؛ .78

 ژباړونکي ختيځپوهان؛ .79

 په انګرېزي او پښتو ژبو کې د فعل پرتله؛ .80

 د عارف الهوري د ديوان قلمي نسخه؛ .81

 د پښتو خطي نسخو د کتالکونو تحلييل څېړنه؛ .82

 ډه تحلييل کتنه او ارزونه؛د داتا ګنج بخش د کتابتون د پښتو قلمي نسخو لن .83

 ځينو پښتني قوانينو او نرخونو ته تحلييل کتنه؛ .84

 د فولکلور او فولکلوري موضوعاتو وېش او ډلبندي؛ .85

 د جمجه پاچا منظومې وليس کيسې د دوو نويو بېلګو پرتليزه څېړنه؛ .86

 د رحامن بابا  د اشعارو بېالبېل اړخونه؛ .87

 ان در دوره حسن روحانی؛روابط ایران و عربست .88

 رویکرد فرهنګی ترکیه در افغانستان؛ .89

 پروژه ګاپ ترکیه و تبعات سیايس و محیط زیستی ان در منطقه؛ .90

 افغانستان؛ ۱۳۸۲جایګاه زنان در قانون اساسی  .91

 ؛.۲۰۱۹الیحه اسرتداد مجرمین به جین و اعرتاضات مردمی در هنګ کنګ  .92
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