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 پس منظر

 یدگاهد

 انجام تحقیقات علمی در عرصه های علوم اسالمی، علوم بشری، علوم طبیعی و تخنیکی. 

 اهداف

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

 تحقیقی با سایر ادارات و موسسات علمی تحقیقی در کشور. -تامین روابط علمی 

 خایر طبیعی. انسجام مطالعات، تحقیقات و ارزیابی منابع و ذ 

 تحقیقی را در –رهبری امور علمی  سطح کشور، مسؤولیت سازماندهی و تحقیقی در –اکادمی علوم به مثابۀ عالیترین نهاد علمی 

 اسالمی به عهده دارد. بخش های علوم بشری، طبیعی و

وه یک معاون علمی نیز شامل این برعال ،در رأس اکادمی علوم رئیس و در رأس هربخش یکی از معاونین اکادمی علوم قرار دارد

 ترکیب است .

انستیتوت و  "44"مرکز علمی،  "14"دیپارتمنت ها تقسیم شده است، که در مجموع  هر بخش به مراکز علمی، انستیتوت ها و

تکنولوژی،  موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی، کمیسیون ملی ساینس و مرکز طب، دیپارتمنت، کلینیک تشخصیه و تحقیقاتی "84"

نیز شامل آن می آمریت جندر و کودکستان پالیسی ،و پالن ارتباط عامه، روابط فرهنگی،  دفتر ، اطالعات و کتابخانه، ریاست های

 باشد .

بست از جمله  "498"سقف تشکیالتی  کارکنان خدمات ملکی بوده که با ریاست عمومی اکادمی علوم متشکل از اعضای علمی و 

 نماید .بست کارکنان خدمات ملکی را احتوا می "207"در علمی و بست، شامل اعضای کا "291"

رشد اقتصادی،  ،غنامندی فرهنگیبهبود وضع اجتماعی، انسجام این تحقیقات جهت  انجام تحقیقات علمی در عرصه های مختلف و

تقویه فرهنگ دینی دانش و  علم و سطحارتقای کیفی  ورشد کمی ، بهبود هاآناز طرق استفاده مؤثر  ارزیابی منابع و ذخایر طبیعی و

 .اهداف اکادمی علوم را تشکیل میدهد و اسالمی درکشور

 : گزارشخالصه 

را تکمیـل ( فعالیـت 0( فعالیت عمده را پالن نموده بـود کـه از جملـۀ آن )13مجموعاً ) 1399( درسال مالی  اکادمی علومادارۀ ) 

آغـاز وفعالیت و این اداره در جریان سال متذکره کدام فعالیت معطل شده بوده ا حال اجر ( فعالیت در13به تعداد )که  است . نموده

  نداشته است.ناشده 

 رسیده است.فیصد ( 65% به ) 1399مالی  در سالاداره  این فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های اوسط

مجموع فعالیت های پالن 

 شده
فعالیت های تکمیل 

 شده

 فعالیت های

 در حال اجرا

 هایفعالیت 

 معطل شده

 فعالیت های 

 آغاز ناشده

13 0 13 0 0 
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   تحقق فعالیت های پالن شده گزارش

 نشان میدهد.میزان پیشرفت فعالیت های عمده را جدول ذیل 

 اصلی هدف
در  (Targetمقدار هدف )

  1399 سال
 عنوان فعالیت عمده

فیصدی 

پیشرفت مطابق 

پالن در سال 

1399 

تقویت سیستم پالن گذاری 

راساس یافته های ارزیابی بخش ب

 های پالن گذاری

 
 

رگزاری برنامه ارتقای ظرفیت بخش های پالن ب

 گذاری
%0 

 ساختار

انکشاف مسوده ساختار پاسخگو برای بخش های 

پالن گذاری بامشارکت وزارت ها و ادارات 

 مربوطه و اخذ منظوری آن

%0 

 مراجعه رضایت  سازی فراهم

 ن کنندگا
 %80 کنندگان  مراجعه ثبت سیستم ایجاد سیستم 1ایجاد 

 برای کاری فضای سازی مناسب

 زنان
پالن عمل خاص انکشاف 

 داده شده

تدوین پالن عمل خاص براسااس یافته های 

 سروی
70% 

 در عرصــه علمـی تحقیقــات انجـام

 طبیعـی بشری، علوم اسالمی، های

فعالیـت هـا  و انسـجام تخنیکـی –

 تحقیقـــات و هماهنـــگ ســـاختن 

عرصه های ذکر شده بـه  یقاتتحق

ــاعی،  ــع اجتم ــود وض ــور بهب منظ

اقتصــاد  رشـد فرهنگــی، غنامنـدی

 طبیعی ذخایر و منابع ارزیابی ملی،

 آنهـا، بهبـود مؤثراز استفاده و طرق

 ارتقای سـطح و کیفی و کمی رشد

 . درکشور ودانش علم

( 62کار ) 16.64%پیشبرد 

 تحقیقی  -پروژه علمی 

 6تحقیقی  -وژه علمی ( پر62کار ) 12%پیشبرد 

جهت ترفیع به رتبه علمـی سـر محقـق در ساله 

 بخش های علوم بشری ، طبیعی و اسالمی.

%72.21 

( پروژه 57کار )20%پیشبرد 

 تحقیقی -علمی 

 -( پــروژه علمــی 57کــار )16.11%پیشــبرد 

جهـت ترفیـع بـه رتبـه علمـی سـاله  5 تحقیقی

معاون سر محقق در بخش هـای علـوم بشـری ، 

 ی و اسالمی.طبیع

%80.56 

( 27کار ) 25%پیشبرد 

 تحقیقی -پروژه علمی

 -( پــروژه علمــی27کــار ) 15.17%پیشــبرد 

سـاله جهـت ترفیـع بـه رتبـه علمـی  4تحقیقی 

محقق در بخش هـای علـوم بشـری ، طبیعـی و 

 اسالمی.

%60.71 
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 آنو نتایج  فعالیت های تکمیل شدهطبقه بندی 

ارائه سمینار های علمـی درعرصـه 

ــری و  ــالمی ، بش ــوم اس ــای عل ه

فرهنگـی ، طبیعی جهت غنامندی 

رشد اقتصادی و رشد کمی و کیفی 

 سطح علم ودانش.

( عنوان سمینار 10تدویر )

 علمی تحقیقی

 –( عنوان  سیمینار علمی 4)ارائه و تدویر 

 .تحقیقی
%40 

 تحقیقـات های یافته سازی شریک

 دسترســی تســهیل و شــده انجــام

 آن به مردم

ـــرانس  (100) ـــوان کنف عن

 علمی تحقیقی

 در تحقیقـی - علمـی نفرانسک عنوان( 97) ارائه

 اسالمی. و طبیعی بشری، علوم های بخش
%97 

ــه علمــی ( 36) شــماره مجل

 تحقیقی

تحقیقـی  -شماره مجالت علمی (33طبع و نشر)

ــل، ــتو، )کاب ــت، پش ــان، طبیع ــات  خراس مطالع

کوشانی، باستان تحقیقات منطقوی، تبیان، آریانا، 

 افغانستان(. شناسی

%92 

-لمـیعشماره جریده ( 36)

 تحقیقی

-شــماره  جرایــد علمــی (33طبــع و نشــر )

 تحقیقی)تفکر وزیری(.
%92 

 به محققان دسترسی تسهیل

 علمی تحقیقات

ــر  ــع و نش ــوان 50)طب ( عن

 .تحقیقی –کتاب علمی 

 تحقیقـی –( عنوان کتاب علمی 42)طبع و نشر 

 دربخش های علوم بشری طبیعی واسالمی.
%84  

ــا   ــد اول و ( 4000)چ جل

کودکان و ه المعارف دوم دایر

 نوجوا نان

ــا  ــد اول ( 3000) چ ــارف  دومجل ــره المع دای

هـای  کودکان و نوجوا نـان وچـا  آن بـه زبـان 

 .پشتو دری

%75  

 مجموع
ها تعداد مجموع فعالیت  

(13) 

فیصدی 

پیشرفت 

 فعالیت ها

(65%) 

 شماره
طبقه بندی)عرصه( 

 ها فعالیت
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

 وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد 1
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 اجراآتتحلیل 

 فعالیت های درحال اجراالف: 

 گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره
فیصدی 

 پیشرفت 
 دالیل عدم تکمیل فعالیت مطابق پالن

1 
رگزاری برنامه ارتقای ظرفیت بخش های ب

 پالن گذاری
%0 

ی اداره اکادمی علوم با اداره خدمات ملکی باوجود هماهنگ

نبوده وعدم همکاری آن اداره باعث به تاخیر نتیجه مثبت 

 افتادن این فعالیت گردیده است.

2 

انکشاف مسوده ساختار پاسخگو برای بخش 

های پالن گذاری بامشارکت وزارت ها و 

 ادارات مربوطه و اخذ منظوری آن

%0 

مقام عالی 11/1/1399مورخ 37به اساس حکم شماره 

ریاست جمهوری اصالحات ساختارتشکیالتی وبازنگری 

وظایف وفعالیت های اکادمی علوم افغانستان تحت 

 کارمیباشد.

 80% کنندگان مراجعه ثبت سیستم ایجاد 3

بازنگری وظایف وفعالیت های  اصالحات ساختارتشکیالتی و

اکادمی علوم افغانستان تحت کارمیباشد بنآبست مذکور 

 زئید نگردیده است.ت

4 
س یافته های تدوین پالن عمل خاص براسا

 سروی
%70 

اداره  1399فعالیـت شــامل پـالن ســال مــالی ایــنچـون 

کــه از طــرف خــدمات ملکــی میباشــد  اصــالحات اداری و

ــــوم  ــــادمی عل ــــا آن اداره اک ــــرم ب ــــگ محت همآهن

گردید.خوشبختانه وزارت امورزنان باهماهنگی اداره اکادمی 

 نموده اند.ق این برنامه اقدام علوم درتطبی

5 

( کـار 16.64 %مطابق پالن این اداره بایـد )

تحقیقی  جهـت ترفیـع  -( پروژه علمی62)

به رتبه علمی سرمحقق در بخش های علوم 

نمود بشری ، طبیعی و اسالمی را تکمیل می

اما بنا بر وجود برخی مشـکالت،این فعالیـت 

( پیشرفت نموده ولـی تکمیـل نشـده %12)

 است. 

%72.21 

 90  تن از دانشمندان اکادمی علوم، عـالوه بـر پیشـبرد

پروژه های علمی خویش مسوولیت پیشبرد امـور اداری 

اکادمی علوم را به عهده دارند که این امـر باعـث عـدم 

تحقق کامل پالن شده است. عالوتـاً اعـزام سـه تـن از 

دانشمندان غرض ادامه تحصیالت ماستری و دکتورا بـه 

ی ایران و اوکراین نیز باعث عقب مانی تطبیـق کشورها

 فعالیت های پالن شده گردیده است. 

 کتـب، از برخی دریافتِ بودن زمانگیر و  دسترسی عدم 

 نیاز مورد قلمی نسخ و ها روزنامه مجالت، ها، رساله
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6 

( 57کـار ) (20%)مطابق پالن این اداره باید 

 رتبـه به ترفیع جهتتحقیقی  -پروژه علمی

در بخش های علـوم ی معاون سرمحقق علم

نمود را تکمیل می بشری ، طبیعی و اسالمی

اما به نسبت برخـی مشـکالت ایـن فعالیـت 

ــل  (%16.11) ــی تکمی پیشــرفت داشــته ول

 نشده است.  

%80.56 

 پـروژه پیشـبرد بـر توظیف تعدادی از دانشمندان عالوه 

 ایشان به اجرای امور اداری اکادمی علوم. علمی های

 تحصیلی سطح ارتقای غرض چهارتن از محققین  ماعزا 

بـه کشـورهای ایـران،  ماستری و دکتـورا درجه به شان

 هندوستان و ترکیه.

 و زمانگیر بودن دریافتِ برخی از کتـب،   دسترسی عدم

 مورد نیاز. رساله ها، مجالت، روزنامه ها و نسخ قلمی

7 

( 27کـار ) (25%)این اداره مطابق پالن باید 

 رتبـه به ترفیع جهت تحقیقی -میپروژه عل

در بخش هـای علـوم بشـری ،  محقق علمی

نمـود ولـی را تکمیـل می طبیعی و اسـالمی

نسـبت برخــی مشــکالت کــار ایــن فعالیــت 

ــل  (%15.17) ــی تکمی ــوده ول پیشــرفت نم

 نشده است.

%60.71 

 کتـب، از برخـی دریافتِ بودن زمانگیر و دسترسی عدم 

 .نیاز مورد قلمی نسخ و ها روزنامه مجالت، ها، رساله

 سـطح ارتقـای سه تن از معـاونین محقـق غـرض اعزام 

ــان تحصــیلی ــه ش ــه ب ــورهای  درج ــه کش ــتری ب ماس

 هندوستان و ترکیه.

8 

این اداره پالن نمـوده  1399طی سال مالی 

تحقیقـی  -علمیعنوان سمینار  (10)بود تا 

ارائیه نماید اما نسبت برخـی مشـکالت ایـن 

ــه ا ( عنــوان آن  4رائیــه)اداره صــرفاً موفــق ب

ایـن فعالیـت مطـابق پـالن تکمیــل  شـده و

 نگردیده است.

40% 
مطـابق پـالن ء فعالیت مـذکور نسبت شیوع مرض کرونا بنا

 .در حال اجرا میباشدتکمیل نگردیده و 

9 

این اداره پالن نمـوده  1399طی سال مالی 

ــا  ــود ت ــرانس (100)ب ــوان کنف ــی عن  -علم

ــی  ــبتتحقیق ــا نس ــد ام ــی  برگزارنمای برخ

مشکالت این اداره صـرفاً موفـق بـه برگـزار 

( عنوان آن شده وایـن فعالیـت مطـابق 97)

 پالن تکمیل نگردیده است.

%97 

 علمـی هـای پـروژه پیشبرد بر توظیف دانشمندان عالوه 

 ایشان به اجرای  امور اداری اکادمی علوم.

  ــیالت ــه تحص ــرض ادام ــمندان غ ــن از دانش ــزام ده ت اع

کشورهای ترکیه، هندوستان، ایـران  ماستری و دکتورا به

 و اوکراین. 

 کتـب، از برخـی دریافـتِ بودن زمانگیر و  دسترسی عدم 

 .نیاز مورد قلمی نسخ و ها روزنامه مجالت، ها، رساله

 هــای ولسـوالی و ازســاحات برخـی  بــه دسترسـی عـدم 

 غـور، ارزگـان، فـراه، کنـدز، غزنـی، هلمنـد،زابل، والیات

 تحقیــق بـه نیـاز کـه منـاطق از دیگـر برخـی و قنـدهار

 حضــور و نــاامنی دالیــل بــه باشــد آنجــامی در ســاحوی

 دولت. مخالفین
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10 

این اداره پالن نمـوده  1399طی سال مالی 

تحقیقـی  -شماره مجالت علمی (36)بود تا 

)کابــل، خراســان، طبیعــت، پشــتو،مطالعات 

منطقـوی، تبیــان، آریانـا، کوشــانی، باســتان 

ع و نشر نماید امـا را طب شناسی،افغانستان (

نسبت برخی مشکالت این اداره صرفاً موفـق 

( شـماره مجـالت شـده 33به چا  و نشـر)

واین فعالیت مطابق پـالن تکمیـل نگردیـده 

 است.

%92 

نسبت نرخ نامناسب مطبعه ومواد بدون کیفیت فعالیت 

مذکور به زیور چا  آراسته نگردیده وعقد قرارداد جدید با 

ت مطابق پالن مطروح عملی مطبعه دیگر این فعالی

 نگردیده.

11 

این اداره پالن نمـوده  1399طی سال مالی 

تحقیقـی  -علمـیجراید شماره  (36)بود تا 

را طبــع و نشــر نمایــد امــا  (زیــری و تفکــر)

نسبت برخی مشکالت این اداره صرفاً موفـق 

( شماره جراید شده واین 33به چا  و نشر)

 است. فعالیت مطابق پالن تکمیل نگردیده

%92 

ن کیفیت فعالیت ونسبت نرخ نامناسب مطبعه ومواد بد

مذکور به زیور چا  آراسته نگردیده وعقد قرارداد جدید با 

مطبعه دیگر این فعالیت مطابق پالن مطروح عملی 

 نگردیده.

12 

 –( عنوان کتاب علمی 42)طبع و نشر 

 .تحقیقی

.فرهنګي ادبي پیښلیک-۱  

دپښتو  ایی کېدشلمي پیړی په لومړی نیم-۲
 ادب پرمختیایی بهیر ځېړنه.

 تاثیرکود های کیمیاوی مرکب باالی-۳

 حاصل نبات لوبیا.

خط ودستور زبان اوستایی.-۴  

سال اخیر  دست آورد های عمده یک صد-۵

 افغانستان.

دنې اړتیا.په افغانستان کې دفولکلورپیژن-۶  

بررسی مسُله کمبود آب درشهر های -۷

ل آن.بزرگ کشور وراه های ح  

دستوروچینې)لومړی ټوک(.-۸  

%84 

ن کیفیت فعالیت ود بدنسبت نرخ نامناسب مطبعه وموا

مذکور به زیور چا  آراسته نگردیده وعقد قرارداد جدید با 

مطبعه دیگر این فعالیت مطابق پالن مطروح عملی 

 نگردیده.



7 
 

رښتینې هڅې)دویم ټوک(.-۹  

رښتینې هڅې)دریم ټوک(. -۱۰  

االی تعین وقت مناسب بذر و تاثیر آن ب-۱۱

 مقدار حاصالت زعفران درشرایط کابل.

ې دود او په پښتو ادبیاتو دسریزی لیکن-۲۱
 ارزښت.

دسوات پښتوادب او ثقافت.-۳۱  

یع سر طرح ایجاد وسیستم مسافر بری-۴۱

 السیردرشهرکابل.

عملیاتي دپروستات دسلیمي هایپرپالزیا د-۵۱
 درملنې اوله عملیات څخه وروسته دمقدمو

 اختالطاتو څیړنه.

په حقوقي اوجنایی چارواکې -۶۱
 دانکاراحکام او اغیزې.

ره.دبیان آزادي داسالمي شریعت له نظ-۱۷  

قرآن دبشریت ال رښود.-۱۸  

دفولکلور پوهنې سیمپوزیم .-۱۹  

فلسفه اخالق.-۲۰  

ره بررسی مسکوکات وظروف سفالی دو-۱۲

 کوشانی.

کی تعیین برخی مشخصات اگرو تخنی-۲۲

 توت زمینی درشرایط کابل.

.اننفس وتاثیر آن در اصالح وفساد انس-۳۲  

.حقوق تجارت بیع قرض وحواله طلبات-۴۲  

خه یکوپن ړدافغانستان دسیمه ییز وا-۵۲

پېښلیک )کرونولوژي(.کلن   
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 عیت آب درآسیای مرکزی و ارتباطوض-۶۲

 آن با افغانستان.

د ادبیاتو فلسفه.-۲۷  

ړندود.دپښتني فلکلورچاپي مجموعو څې-۲۸  

او  ي ژبې دولسي ادبیاتوشکلگورد-۲۹
 مضمون.

 شیوع مرض لشمانیا وطرق جلوگیری-۰۳

 آن درافغانستان.

ی بررسی سلوک وکارنامه های الداعی ال-۱۳

فیضانی. اهلل موالنا محمد عطاءاهلل  

طي مي دپښتو خ ډد افغانستان دعلوم اکا-۲۳
 نسخو تحلیلي څېړنه.

راه کارهای حفاظت محیط زیست.-۳۳  

سه.په پښتو نخوا کې پښتو لنډه کی۴۳  

خط ودستورزبان اورمړی.-۵۳  

عي کلیات.دعبدالحنان دا-۶۳  

امتزاج هنرگریک وبودیک درجنوب -۳۷

 هندوکش.

هایدرو پولیتک افغانستان.-۳۸  

موعه مقاالت سمینار)بدخشان مج-۳۹

خ(یدرگستره فرهنگ وتار  

.رگرامست اورمړی ژبې لیک لود او-۴۰  

 حقوق آزادی هاومکلفیت های اساسی-۴۱
افغانستان. ۱۳۰۰ یدرقانون اساس افراد  

په  دعبدالرحمن بابااو عبدالحمید مومند-۴۲
.آثارروکې پښتومتلونه او اصطالحات  



9 
 

13 

این اداره پالن نمـوده  1399طی سال مالی 

جلد اول ودوم دایرۀالمعارف  (4000)بود تا 

امـا نسـبت  کودکان ونوجوانان چـا  نمایـد

ایـن اداره صـرفاً موفـق بـه  برخی مشـکالت

شده وایـن فعالیـت  آن  جلد (3000چا  )

 مطابق پالن تکمیل نگردیده است.

75% 

ن کیفیت فعالیت ونسبت نرخ نامناسب مطبعه ومواد بد

مذکور به زیور چا  آراسته نگردیده وعقد قرارداد جدید با 

مطبعه دیگر این فعالیت مطابق پالن مطروح عملی 

 نگردیده.

 شده معطل یت های فعالب: 

 گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره
فیصدی 

 پیشرفت
 دالیل معطل شدن فعالیت

 وجود ندارد 0% وجود ندارد 1

 شده آغاز نفعالیت های ج: 

 

 مشکالت عمده و طرح های پیشنهاد

 

 فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن

 دالیل عدم آغاز فعالیت عنوان فعالیت شماره

 .وجود ندارد وجود ندارد 1

 پیشنهادیطرح های  مشکالت عمده

مشکالت امنیتی در ساحاتیکه نیاز به تحقیـق دارد بطـور مثـال  .1

این اداره  تهیه قاموس لهجوی زبان پشتو را تحت کار دارد ولی بنـا 

های والیات هلمند، فراه، زابـل، برنبود امینت در تعدادی از ولسوالی

غزنی، وردک، کندز، بادغیس ، ارزگان و پکتیکا( محققین نتوانسـته 

 د به ساحات مورد نیاز مراجعه نمایند.ان

بهتر شدن وضعیت امنیتی در ساحاتیکه نیاز به تحقیق  .1

 علمی دارد.

 دالیل عدم شمولیت در پالن نتایج عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پالن شماره

 وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد 1
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  1400مالی پالن شده برای سال  برنامه های عمده

 1400عنوان برنامه ها و یا فعالیت های پالن شده برای سال مالی شماره

 برگزاری برنامه ارتقای ظرفیت بخش های پالن گذاری. 1

 .کنندگان مراجعه ثبت سیستم ایجاد 2

 تدوین پالن عمل خاص براساس یافته های سروی. 3

4 
جهت ترفیع به رتبه علمی سـر محقـق در بخـش هـای علـوم ساله  6تحقیقی  -ه علمی ( پروژ67کار ) 16.64%پیشبرد 

 بشری، طبیعی و اسالمی.

5 
جهت ترفیع به رتبه علمی معاون سر محقق در بخش هـای علـوم ساله  5 تحقیقی -( پروژه علمی 60کار ) 20%پیشبرد 

  بشری، طبیعی و اسالمی.

6 
ساله جهت ترفیع به رتبه علمـی محقـق در بخـش هـای علـوم بشـری،  4یقی تحق -( پروژه علمی21کار ) 25%پیشبرد 

 طبیعی و اسالمی. 

 تحقیقی.  -عنوان سمینار علمی  (14)تدویر  7

 تحقیقی.  -( عنوان کنفرانس علمی 120تدویر ) 8

 تحقیقی جدید. -( عنوان کتاب علمی 50چا  ) 9

 تحقیقی. -( عنوان مجله های علمی 36چا  ) 10

 تحقیقی. -( عنوان جراید علمی 36چا  ) 11

 پشتو. جلد دایرۀالمعارف ادبی به زبان های دری و( 4000)چا   12
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 ضمایم

 ) به افغانی(1399مالی: عواید  سال  (1ضمیمۀ شماره )

 منابع عایداتی شماره
مبلغ عواید پیش بینی شده به 

 افغانی

عواید خالص بدست آمده به 

 افغانی

 ش عوایدفیصدی ازدیاد/کاه

 کاهش ازدیاد

 %87  افغانی 61130 افغانی 470000 خدمات طباعتی 1

 %92.42  افغانی 4650 افغانی 59932 تکت موزیم 2

 %16.76  افغانی 149841 افغانی 180000 ها)مجازات(  جریمه 3

  %100 افغانی 7690 0 کمیشن ترانسپورتی 4

5 
بازپرداخت معاشات ومصارفات سال 

 گذشته
  %100 افغانی 92165 0

 %69.63  افغانی 315476 افغانی 709932 مجموع عواید به افغانی
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 1399 (؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی2ضمیمه شماره )

 

 بودجه به میلون افغانی

مجموع بودجه منظور شده 

 1399مالی   سال
 1 بودجه عادی 1+2

بودجه 

 انکشافی
2 

 افغانی  337,275,120 به رقم
 

 افغانی  293,788,722
 

     

 افغانی43,486,398

 به کلمات

سه صدو سی و هفت میلیون دو صدو 

 هفتادو پنج هزارو یک صدو بیست 

 افغانی
 

دوصدو نود وسه میلیون هفت صدو 

هشتادوهشت هزار و هفت صدو بیست 

 افغانی ودو

 

چهل وسه میلیون و 

چهارصدو هشتادو 

شش هزارو سه صدو 

 افغانی نود وهشت 

 بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد  مصرف

   مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی مصرف بودجه 

 به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ
 

   38.62% 16,795,788 %92.53 271,858,636 به رقم

دوصدو هفتادویک میلیون وهشت صدو  به کلمات

پنجا و هشت هزارو شش صدو سی 

 افغانی وشش

نود ودو اعشاریه 

 فیصد پنجاو سه 

شانزده میلیون و هفت صدو نود و پنج 

 افغانی هزارو هفت صدو هشتادو هشت

سی وهشت 

اعشاریه شصت 

 فیصد ودو
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 :اکادمی علوم افغانستان اداره تشکیل ؛ (۳ضمیمه شماره )
 

 مالحظات
تعداد شرکت 

 های مختلط

تعداد تصدی 

 ها

ی تعداد نمایندگ

 های خارجی 

ی داد نمایندگتع

 های والیتی

تعداد مشاوریت 

 ها

تعداد ریاست های 

2و 1بست  مرکزی  

ت تعداد معینی

 ها
 

 4 ندرایم ندرایم ندرایم ندرایم 
بیست ویک  21

 بست

معاونیت ها 

 پنج بست

تشکیل 

سال 

1398 

لوم فعالیت های اکادمی ع ازنگری وظایف وب مقام عالی ریاست جمهوری اصالحات ساختارتشکیالتی و11/1/1399مورخ  37به اساس حکم شماره 

میباشد.  افغانستان تحت کار  

تشکیل 

سال 
1399 

 



14 
 

 

:اکادمی علوم افغانستان مرکزی بخش کارکنان   

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل منظور 

 1398شده 

 مامورین

و  

 استادان 

 کارکنان مرکزی مجموع نظامیان اجیران

مجموع
 کارکنان والیتی 

مجموع
 کارکنان نمایندگی های خارجی  

مجموع
 

کارکنان شامل رتب و 

 معاش 

 مجموع

 498  نداریم   99 399 اصل تشکیل

/ مامور

 استاد
 والیات مرکز نظامی اجیر مامور نظامی   احیر  مامور  نظامی اجیر 

 نداریم 99 399 
ندار

 یم
 نداریم 207 نداریم نداریم نداریم نداریم نداریم

498   . 207 

 موجود

مرد
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد  

 

زن
 

   والیات مرکز   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور

2
4
2

 

 6
0
 

8
2
 

 1
5
 

 نداریم 

 نداریم 

2
4

2
 

6
0

 

مرد
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مجموع 

 

مرد
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مجموع 

 

مرد
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مجموع 

 

مرد
 

زن
مرد 
 

زن
مجموع 

 

2
4
2

 

 6
0
 

8
2
 

 1
5
 

 نداریم 

 نداریم 

399 
 نداریم 

 نداریم 

 نداریم 

 نداریم 

 نداریم 

 نداریم 

. 

 نداریم 

 نداریم 

 نداریم 

 نداریم 

 نداریم 

 نداریم 

. 

1
6

1
 

3
2

 

 نداریم 

 نداریم 

193 
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 بخش کارکنان والیتی: 

ت
عی
وق
م

 

 تعداد کارکنان

وع
جم
م

ت 
عی
وق
م

 

 تعداد کارکنان

وع
جم
م

ت 
عی
وق
م

 

 داد کارکنانتع

 نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور

وع
جم
م

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد   زن مرد زن مرد زن مرد 

میدان         بامیان        کابل
 وردک

       

        پکتیا        تخار        بلخ

        پنجشیر        جوزجان        کندهار

        سرپل        کاپیسا        هرات

   نداریم   بادغیس   نداریم   اکپکتی   نداریم   ننگرهار

        ارزگان        خوست        کندز

        زابل        کنر        بغالن

        دایکندی        نیمروز        بدخشان

        فاریاب        هلمند        لوگر

        نورستان        فراه        غزنی

        سمنگان        پروان
        غور        لغمان 

 مجموع کل والیات

 مجموع کل نظامی اجیر مامور

  زنان زن مرد زن مرد زن مرد

  مردان      

 


