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  سرمحقق ثريا پوپلويسنده ن                                                                                     

                                                                          

  افغانستان علوماکادمی تاريخچه 

  :چنانچه گردد؛یبرميک قرن قبل به حدود  یقيتحق -ینهاد علم نيو اساس ا اديبن

به رياست مولوی  م.)١٩٢٢(. ش١٣٠١سال ماه عقرب در » مرکه د پ)تو«يا  :پشتو مرکه
در برج شمالی  ،تحت نظر مستقيم اعليحضرت سيف الملة و الدين امان هللا شاه غازیعبدالواسع 
نفر و تعداد اعضای افتخاری آن زياد بود که  در ١٢افتتاح گرديد. اعضای اصلی آن ارگ کابل 

   .حيث رياست سوم وزارت معارف شناخته شد م.) به١٩٢٣( ش.١٣٠٢ سال

که در اغتشاش سال در کشور شناخته شده  کيو اکادم یمرکزعلم نياول ثيبه ح پشتو مرکه
  ش. از بين رفت.١٣٠٧

ش.) صادر و در سال ١٣٠٩فرمان ايجاد آن در زمان حاکميت دمحم نادر خان ( :کابل ینجمن ادبا
اين انجمن به منظور اصالح  .کار آغاز نمودرسماً به » کابل«با نشر مجلۀ  م.)١٩٣١( ش.١٣١٠

و توحيد سبک ادبيات، اتخاذ اسلوب نگارش و روشن ساختن تاريخ، مشاهير، رجال و مفاخر 
حيث گذشتۀ کشور ايجاد شد. احمد عليخان درانی پس از تأسيس انجمن، نخست معاون و بعداً به 

  .بعدها رياست انجمن به دمحم نوروز خان سپرده شد مدير انجمن تعيين گرديد.

با نشر شمارۀ چهارم، نام را نيز نشر نمود. » سالنامۀ مجلۀ کابل«ش. ١٣١١در سال اين انجمن 
  شد. يير يافت و تا شمارۀ نهم به همين نام نشر میغت» سالنامۀ کابل«سالنامه به 

که  ١٣١٦رئيس فعال آن الی اول ماه ثور خوب اعضای فاضل و ادارۀ  حمايتبه  انجمن ادبی کابل
تولنه تحويل شد، در جهت تعميم علوم، تدوين تاريخ کشور و مسايل ديگر در رابطه به به پشتو 

  هايی نايل گرديد. حيات علمی کشور به پيشرفت

پشتو «نيز از طريق تعويض شد، نشر سالنامه  ش. که انجمن ادبی کابل به پشتو lولنه١٣١۶در سال
مربوط  ١٨بعد از شماره  که تغيير نمود» النoکابل ک«ادامه يافت و نام آن در شماره نهم به  »lولنه

  .رياست مستقل مطبوعات گرديد

  
            رسد.ها و ادبيات اکادمی علوم به نشر میاکنون از طرف مرکز زبان» کابل«مجله 

دمحم  استيم.) به ر١٩٣٢( ش.١٣١١در خزان سال  :انجمن ) ی(پشتو ادب کندهار یانجمن ادب
   .بود» پشتو«انجمن مجله  نيا ینمود و ارگان نشرات تيبه فعال آغاز ))تونپبارکزی (خان عثمان 



3 
 

پشssتو «شssده هssای ذکssر انجمssنم.) از ادغssام ١٩٣٧ش. (١٣١٦در اول مssاه ثssور سssال  :ولن��ه�پش��تو   
lانبه حيث يک نهاد علمی و اکادميک ايجاد گرديد، » ولنهsت سردار دمحم نعيم خsارف وقsر معsوزي ،

بعsد از آنکsه انجمsن  حsائز و انجمsن مsذکور را بsه شsکل اکsادمی در آورد.رياست رسsمی انجمsن را 
بsر تعsداد مسمی گرديد، وظايف آن وسعت يافsت و » اکادمی افغان«يا » ولنهlپشتو «ادبی به عنوان 

  اعضا و تشکيل آن نيز افزود به عمل آمد.
  
  آن رياست شد. ش. بعد از ايجاد رياست مستقل مطبوعات، مربوط١٣١٨، در سال »ولنهlپشتو «
  

ش. به بعد در سطح بين المللی به حيث يک اکادمی علمی پذيرفتsه شsد و ١٣٣٠اين مؤسسه از سال 
های آن مانند ساير نهادهsای علمsی و اکادميsک معيsاری گرديsد. همچنsين تsأمين روابsط را بsا فعاليت

و در سssال ش. اساسssنامۀ آن ترتيssب ١٣٣٣هssا از همssين سssال آغssاز نمssود، در سssال سssاير اکssادمی
م.) بعد از منظوری اعليحضsرت دمحم ظsاهر شsاه چsاپ و نشsر گرديsد. قابsل ذکsر ١٩٥٥( ش.١٣٣٤

از رياست مستقل مطبوعات جدا، بsه وزارت » پشتو lولنه«م.) ١٩٥٦ش. (١٣٣٥است که در سال 
 تحقيقی شناخته شد. –و به حيث يک مؤسسۀ علمی  معارف ملحق

هsای علمsی بsا امتيsازات د، ماننsد اسsتادان پوهنتsون رتبsهدر همين وقت بsه اعضsای مسsلکی ايsن نهsا
  کادری ذيل منظور گرديد: 

  افغانی. ٥٠٠امتياز  باپوهيالی  =   �ې~ونکی

  افغانی. ٨٠٠امتياز  با پوهنيار =     اري�ې~ن

  افغانی. ١٠٠٠امتياز  با پوهنمل =     مل�ې~ن

  افغانی. ١٥٠٠امتياز  با پوهندوی =    �ې~نوال

  افغانی. ٢٠٠٠امتياز  با پوهنوال =   �ې~ندوی

  افغانی. ٣٠٠٠ امتياز با پوهاند =    پال�ې~ن

  
  بود.» هيواد«و » زيری«، جريدۀ »کابل«ارگان نشراتی آن مجلۀ 

ها و ادبيات اکادمی علوم طبع و تا اکنون از طرف مرکز زبان» زيری«و جريدۀ » کابل«مجلۀ 
  گردد. نشر می

ش. به اساس فيصلۀ شورای وزيران متوقف شد، ولی ١٣٦٥سال اواخر در » زيری«چاپ جريدۀ 
  ش. دوباره به نشراتش آغاز نمود.١٣٨١در سال 

م.) به نشر رسيد و صاحب امتياز آن ١٩٤٩ش. (١٣٢٨بار اول در سال » هيواد«جريدۀ 
  جدا گرديد.» پشتو lولنه«م.) از ١٩٥٤ش. (١٣٣٣عبدالرووف بينوا بود. اين جريده در سال 

  :نداز آنها قرار ذيل ا بعضی ،ه استدر آن زمان انجام داد »ولنهlپشتو « کارهای مهمی که
  .های زيری و هيوادو جريده کابل ۀمجل چاپ  -
  .چاپ کتب -
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  چاپ دايرة المعارف. - 
  .کابل ۀچاپ سالنام -
  تحرير زبان پشتو. شيوه واحدتعميم   -
  .های نوبتی و پالن شدهداير نمودن مشاعره -
  تدوير سمينارها. -
  .نامگذاری مؤسسات شخصی و دولتی -

چند گاهی  نامگذاری مؤسسات شخصی و دولتی به اکادمی علوم،» پشتو lولنه«بعد از انضمام 
  .رسيدتوسط اکادمی علوم به انجام می

مربوط  »ولنهlپشتو «م.) در تشکيل ١٩٤١( ش.١٣٢٠سال در  :المعارف رةيانجمن دامديريت 
به  ش.١٣٢٥مدير آن ميا حسين خان بود. در سال  مستقل مطبوعات تأسيس شد، اولينرياست 

در  .اولين مديرعمومی اين انجمن بود مديريت عمومی ارتقا نمود و دمحم هاشم پرديس (ميوندوال)
  المعارف پشتو مديريت جداگانه ايجاد گرديد.  برای دايرةش. ١٣٢٨سال 

يی روی دست گرفته شده بود که هر جلد آن برنامهدايرة المعارف آريانا پ برای چادر دورۀ اول 
 گردد.صفحه يی طبع و نشر  ٢٠٠صفحه و تا زمان تکميل شدن، هر جلد در پنج جزء  ١٠٠٠ در

و . ش١٣٢٧در سال جلد اول دايرة المعارف آريانا اول و دوم  هایوهجز برنامه فوقبناًء مطابق 
آريانا جلد اول به اينگونه  .ش. اقبال چاپ يافت١٣٢٨سال  ، درآن ، چهارم و پنجمسومهای وهجز
  . طبع و نشر گرديدصفحه  ١٠٠٠تکميل و در ش. ١٣٢٨در سال به زبان دری  المعارفرةيدا

کفيل مديريت عمومی دايرةالمعارف و بعداً به و دوم شعاع حين طبع دو جزء اول علی اصغر مير
م.) تکميل ١٩٦٩( ش.١٣٤٨(ششم) اين دوره در سال  جلد آخر .توظيف بودحيث مدير عمومی، 

  شد. 

که  غالم جيالنی جاللی به مديريتبه زبان پشتو  دايرةالمعارفآريانا جلد  اولين. ش١٣٢٩در سال 
 م.)١٩٧٦( ش.١٣٥٥و جلد آخر (هفتم) آن در سال اقبال چاپ يافت اولين مدير بخش پشتو بود، 

المعارف شامل شش جلد به زبان دری و هفت جلد  دايرةآريانا ،  و نشر گرديد. در دورۀ اول طبع
  به زبان پشتو بود. 

پشتو و دری، قاموس  هایالمعارف آريانا به زبان قابل ذکر است که اين انجمن برعالوۀ دايرة
به طبع رسانده  شش جلددر پشتو به زبان جلد و چهار  دردری  جغرافيايی افغانستان را نيز به زبان

دهد و چاپ دوره ادامه میالمعارف در چوکات اکادمی علوم به فعاليتش امروزه مرکز دايرة  .است
  دوم دايرةالمعارف آريانا را آغاز نموده است.

مطبوعات که مرامش چوکات رياست مستقل م.) در ١٩٤٢( ش.١٣٢١در سال  :خيانجمن تار
اين انجمن به شکل مديريت   تأسيس شد.روشن ساختن زوايای تاريخ مملکت و انکشاف ادبيات بود،  

ارگان نشراتی آن و به شکل » آريانا«عمومی ايجاد و اولين مدير آن احمد علی خان کهزاد  بود. مجلۀ 
ش. به نشر رسيد. همچنين اين ١٣٢١گرديد که  اولين شماره آن در اول دلو سال ماهوار نشر می
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را » افغانستان«يونسکو، انگليسی و فرانسوی، مجله های خود به دو زبان انجمن برای انتشار فعاليت
های آريانا و افغانستان مجلهاکنون  .شدم.) افتتاح نمود که ربعوار نشر می١٩٤٦ش. (١٣٢٥ در سال

  .رسداکادمی علوم به نشر میطرف مرکز علوم اجتماعی از 

شناسی، در چوکات به نام انستيتوت باستان )م.١٩٦٦( .ش١٣٤٥سال در  :یشناسباستان آمريت
  شد و مؤسس آن دکتور شاهی بای مستمندی بود. سيتأسوزارت اطالعات و کلتور 

ش. به اکادمی علوم مدغم گرديد. ١٣٦١کوشانی در سال تحقيقات شناسی و مرکز انستيتوت باستان 
چندين  ،شناسی و کوشانیدو انستيتوت: باستانبر مرکز مذکور در چوکات اکادمی علوم عالوه 

، مجله هرات باستان و مجله افغانستان شناسیمجله باستان«های: سه نشريه به نام و ديپارتمنت
ش. به فعاليتش آغاز نمود، ١٣٥٨که در سال » هرات باستان«نيز داشت. مجله » کوشانیتحقيقات 
 هایاما مجله .اساس فيصله شورای وزيران وقت توقف نمود م.) به١٩٨٦(. ش١٣٦٥در سال 

-کوشانی تا اکنون از طريق اکادمی علوم به نشراتش ادامه میتحقيقات و  افغانستان شناسیباستان
  دهد.

اطالعات وزارت م.) در چوکات ١٩٧٥( ش.١٣٥٤در سال  :یکوشان قاتيتحق یالملل نيمرکز ب
 »یکوشانتحقيقات « ۀمرکز مجل نيا ینشرات ارگان گرديد. ايجاد حيث يک ضرورت  بهو کلتور 

  ش. به نشر رسيد. ١٣٥٧آن در سال  ۀاولين شمار واست 
  

م. و ١٩٦٦سال در  ونسکوي یمجمع عموم نيچهاردهم ٣و  ٣٢٣نمبر ۀ نام صلهياز ف یسأتبه 
 جهت ،م.)١٣٤٧( م.١٩٦٨در سال  ونسکوي یعموم ۀجلس نيدهمزپان ٣و  ٣٢١تصويب نامۀ نمبر 

 -١٢ خيبه تار یالمللنيب جلسه انه،يم یايدر آس یشناسباستان اتقيو تحق یانسجام مطالعات کوشان
های مردم آسيای به اساس پروژه مدنيت یالمللنيب ناريسم ني. اافتيدر کابل انعقاد  .م١٩٧٠ یم١٨

 سيتأسو انکشاف شناسی، منظور هماهنگ ساختن مطالعات کوشانی و تحقيقات باستانبه ميانه، 
دولت شاهی ها از طرف وزارت اطالعات و کلتور یمطالعات کوشان برای یچوکات کار کي

   .به حيث رئيس جلسه انتخاب شد ی رئيس انجمن تاريخ بيعالمه حب و ميافغانستان تنظ
  

- هعد انستان،در افغ یشناسباستان أتيه یرؤسا انه،يم یاي، پنج کشور آسیالملل نيب ناريسم نيدر ا
اشتراک نموده بودند. در  کايو امر آلمان، انگلستان یاتحاد یجمهور ،یاز دانشمندان فرانسو يی
شناسی در کابل از طرف دکتور های مرکز مطالعات کوشانی و کار باستانگزارش فعاليت ناريسم

های کشورهای اشتراک کننده راجع به حفريات شد. همچنين نمايندهارائه شاهی بای مستمندی 
  نمودند.  پيشکشهای مختصری شناسی بيانيهباستان

 هينشر کيساالنه صورت گرفت؛ چنانچه فيصله گرديد که: هايی نيز صلهيفدر سمينار مذکور 
، پشتی آن با عالمه مخصوص سمينار بين المللی در افغانستان نشر شود یراجع به مطالعات کوشان

-قسمتمختصر  ۀبه گونکوشانی در کابل مزين گردد و در آن نتايج حفريات، اکتشافات و تحقيقات 
های مختلف جهان نشر و کتب مربوط به مطالعات کوشانی معرفی گردد. برای پيشبرد امور 
نشريه مذکور، همکاری افغانستان اکاديمی جلب گردد. مرکز مطالعات کوشانی افغانستان بايست 

-شود و اين مرکز در کابل ورقه مستفيداز همکاری کامل چهار کشور مربوط به پروژه کوشانی 
ترتيب نموده برای مراکز مختلف مطالعه کوشانی در اتحاد شوروی، هند، پاکستان  ت راهای سؤاال

ها را به دانشمندان ساير کشورها به منظور اخذ اطالعات زير اين ورقه چنانو ايران بفرستد و هم
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  گسيل نمايد:
-شناسی، سکهشناسی، علم کتيبه خوانی و زبانهای هنر و باستانتحقيقات جديد، در زمينه -

 شناسی، تاريخ و معرفی کتب در رابطه.
م. ترتيب و نشر ١٩٧٠ها که قبل از سال شناسی راجع به کوشانیشرح انکشاف کتاب و کتاب -

 شده است. 
همچنين فيصله گرديد که البومی راجع به هنر و معماری کوشانی تهيه شود و مواد تهيه شده    -

رف ارزش عالی هنری داشته باشد، بلکه باشد که صبرای البوم نبايد تنها حاوی تصاويری 
تشريحی از هنرهای عامه مردم نيز باشد و سعی گردد موادی در البوم گنجانيده شود که کمتر 

د. اين البوم نه تنها مورد استفاده متخصصان باشد، بلکه مورد نمعرفی شده و دارای اهميت باش
راجع به مدنيت، هنر و  هذکور بايد حاوی مقدمعالقه دانشمندان جهان نيز قرار گيرد. البوم م

. باشدشرح مختصر در رابطه به تصاوير و فوتوهای مربوط آن  برعالوه معماری کوشانی بوده و 
امريکا متحده سمينار از پروفيسور بنجامين رولند از پوهنتون هاروارد در مسه چوست اياالت 

وظيفه نمايد که در رابطه از موافقه وی نيز خواهش نمود تا به حيث مدون عمومی البوم اجرای 
 ذکر به عمل آمده است.

به اشتراک  یسميناربار برعالوه در سمينار مذکور تصويب گرديد که در هر دو سال يک -
ها گان رسمی پنج کشور پروژه کوشانی و ساير کشورها به منظور بررسی انکشاف پروژهنماينده

مينار سفارش نمود که يونسکو جلسات سمينارها را  تمويل ، سرددگداير و تعيين خط سير آينده 
  نموده و مرکز کوشانی در کابل اين موضوع را تعقيب نمايد.

  
سال ماه عقرب در و  م.) تأسيس شد١٩٧٥( ش.١٣٥٤در سال  :مرکز بين المللی تحقيقات پشتو

  منظور گرديد. ) تشکيل آن م.١٩٧٦( ش.١٣٥٥

در کشور تاجکستان، ش.) ١٣٤٧م. (١٩٦٨در کنفرانس بين المللی مجمع عمومی يونسکو در سال 
رابطه به نياز و ايجاد  المللی تحقيقات کوشانی در افغانستان، درضمن چگونگی ايجاد مرکز بين

 ت. هايی صورت گرفالمللی تحقيقات پشتو در افغانستان نيز بحثمرکز بين

جوالی سال  ٢٥-٢٣سه روزه تحقيق مسايل مدنيت آسيای ميانه به تاريخ المللی در نشست بين 
ش.)، در پاريس مرکز يونسکو که کشورهای: افغانستان، ايران، ١٣٥٢ اسد ٣-١( م.١٩٧٣

 ۀپاکستان، هندوستان، اتحاد شوروی سابق و مغولستان نيز در آن شرکت داشتند، پيشنهاد نمايند
يد که لمللی تحقيقات پشتو در افغانستان پذيرفته شد و فيصله گرداافغانستان برای ايجاد مرکز بين

 المللی افتتاح گردد. اين مرکز طی يک سمينار بين
 

ش.) به کمک يونسکو در شهر کابل داير و ١٣٥٤قوس  ٨-١م. (١٩٧٥نومبر  ٢٩ -٢٢سمينار در 
  در آن برعالوۀ دانشمندان داخلی، دانشمندان خارجی نيز شرکت داشتند. 

به  مورگنسترنهنار با پيام نخستين رئيس جمهور کشور، شهيد دمحم داؤد خان افتتاح و پروفيسور سمي
المللی تحقيقات پشتو در گی از دانشمندان خارجی صحبت نموده و از تأسيس مرکز بيننماينده

  افغانستان اظهار خوشنودی و اميدواری نمود. 
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ش. ١٣٥٦چوکات پشتو تولنه افتتاح گرديد و در سال در  پشتو قاتيتحق یالمللنيب به اينگونه مرکز
  .های يونسکو آغاز نمودبه حيث ارگان نشراتی اين مرکز به نشرات خود به زبان »پشتو«مجلۀ 

تحقيقی به اکادمی علوم افغانستان  -ش. در کنار ساير نهادهای علمی١٣٥٧اين مرکز در سال  
تا اکنون در چوکات اکادمی علوم از طرف مرکز  )مجلۀ پشتو(مدغم گرديد و ارگان نشراتی آن 

  رسد.به نشر میبين المللی تحقيقات پشتو 

مستقل خود بودند که در چوکات و ادارات جداگانه فعاليت داشتند  دارای مشی اين مؤسسات ۀهم
   هايی نيز وجود داشت.حتی در مشی بعضی از آنها شباهت و

 ايجاد در راستایهايی کوشش نيزاز سوی دانشمندان کشور  ،ذکر شده مؤسسات علمی ۀبرعالو
  .جريان داشتتحقيقی اکادميک در افغانستان  -عالی علمی ۀيک مؤسس

 ٢٢در  »یميافغان اکاد« به نام  یکه طرح اکادم دهدیاسناد معتبر نشان م :د افغانستان اکاديمی
 یگرفته شد که دارا دستيرو» ملت یبابا« ش. به مناسبت تولد دمحم ظاهر شاه ١٣٤٦سال  زانيم

يکی از شهزاده گان فاميل سلطنتی به رياست افتخاری و و  بود زين یادار التيمرامنامه و تشک
با وجود  یاکادم نياما ا، گرديدوزير اطالعات و کلتور به حيث آمر عمومی آن، منصوب می

  .دينما فعاليتبود شروع به  توانستهن یمقام سلطنت ۀو مالحظ رانيوز یشورا ۀمصوب

و اخذ موافقت مقام سلطنت  یبيدکتور محمود حب ،اطالعات و کلتور وقت ريبعداً به اثر توجه وز
و  یفتليعبدهللا  ،صدارت نيمعاون ۀشد و در آن نشست برعالو ريکه در هوتل کابل دا يیدر جلسه

معين وزارت  خالد روشاندمحممانند  ؛اطالعات و کلتور ارتوز ۀبلند رتب ني، اراکوميدکتور عبدالق
رئيس انجمن  یبيحب یعبدالح پوهانداکثر پيشروان دانش و ادب کشور؛ چون:  اطالعات و کلتور و

-ديس ،رئيس نشرات ريالرحمان جدبيحب ،رئيس راديو افغانستان یجالل فيدکتور عبدالط ،تاريخ
مدير  نايروه ميکر ،هيواد ۀرئيس روزنام منيبر ديسع ريم ،اصالح ۀول روزنامومس یعلو ريفق
- ميکرچون دمحم گر؛يو دانشمندان د رئيس آژانس باختر مبارز ديعبدالحم ،انيس ۀول روزنامومس
- دمحمديس د،يخسته، غالم دمحم نو دمحمخال  مجروح، نيالد بهاء ديصفا، دکتور س ميدمحم ابراه ،یهينز

-دمحم ريم ،یروه قيدمحم صد ،یدمحم پرونتا، عبدالوهاب طرز مبلغ، صالح ليدمحم اسماع ا،يقاسم رشت
-ثابت و دمحم هاشم ميدمحم ابراه ،�یهللا ت بيحب ن،ي، دمحم رسول ام~کاک فرهنگ، دمحم حسن قيصد
، نهايی در زمينهپيشنهاد  جلسه یکامل اعضا قتو مواف دييبعد از تأ د،شرکت داشتن زين یميرح

   .سلطنتی گرديدتقديم مجلس وزرا و مقام 

را به حيث کانون ثقافت و دانش  »یميد افغانستان اکاد« به اين ترتيب وزارت اطالعات و کلتور 
دوم حمل سال مؤرخ ) ١٠فرمان نمبر ( وافغانستان  خيو تار یفرهنگ مل اديبر بنمتکی 
  شد. یآن معرف یافتخار سيرئ ثيشاه محمود خان به ح و کرد سيش. تأس١٣٤٩

  شعبات: شامليک شورای عالی و  اکاديمی، دارایافغانستان 

 .و ادب رياست انجمن تاريخ  .١
 .رياست آريانا دايرة المعارف  .٢
  .آمريت تقويه و انکشاف زبان ملی پشتو  .٣
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  .بود و بودجه اختصاصی ۀکتابخان ،آمريت اداری

  :ندنظريات را نيز ارائه و مطرح نموداين دانشمندان مذکور در جلسه 

 د «ام مرکز مطالعات علوم طبيعی بــه حبيبی، در مورد ايجاد و انضم پوهاند عبدالحی �
 ».افغانستان اکاديمی

 �ی در مورد تو حبيب هللا  سيد قاسم رشتيا، دمحم ابراهيم صفا، مير دمحم صديق فرهنگ �
با ادغام مرکز  »یميافغانستان اکاد د« ضرورت مبرم تأسيس اکاديمی هنرهای زيبا در بطن 

�ی در حاليکه مجمع هللا ت بيحببه آن، اما » ولنهlپشتو « تحقيقی پوهنتون کابل و هکذا مؤسسه 
صدا با دمحم صديق روهی، کردند، هم پيشنهاد می »یميافغانستان اکاد د «علمای علوم مختلفه را در 

 نمود.را با اکادمی نفی می»  ولنهlپشتو « انضمام 
بر محتوی بند  »یميافغانستان اکاد د« تأکيد مکرر بر ضرورت ايجاد  اب دمحم صديق فرهنگ �

به منظور تنظيم حيات ملی « : نخست ديباچه قانون اساسی افغانستان اتکا و به آن اشاره مينمود
 ».های تاريخ و فرهنگ ملی... افغانستان، مطابق به مقتضيات عصر و بر اساس واقعيت

تا » اکاديمی يار« تهيه شد که از » د افغانستان اکاديمی«  رتب علمی به لوايح مربوط به تعقيب آن
گرفتند و واجدين دو رتبه علمی باال تقاعد ننموده، در آن قرار می» اکاديمسين «و   »اکاديمی پال«

  .ندبودیعلمی مو مقام  يد استادیؤدارای نشان معرف و م

(فوق رتبه) ايفای وظيفه نموده و  اکاديمیاکاديمی تحت نظر رئيس  ،مطابق فيصلۀ جلسه ذکر شده
 شورای عالی آن به رياست وزير اطالعات و کلتور، اعضای خود را از بين اعضای اعزازی

 .نمودندیجداگانه انتخاب م اليحه ۀ(انتصابی) و اعضای مسلکی اکاديمی ذريع

  ند:دشتقسيم می اعضای افغانستان اکاديمی به دو دسته

دارای آثار و تأليفات ارزنده علمی و  ،نفر ٢۵شامل :ها)( اکاديمسين اکاديمیاعضای اعزازی  .١
اين اعضا تا  .بودندرانده ذمربی گ فرهنگی به حيث اديب وی که عمری در خدمات ييا آن فضال
 و آثار، تعليق ۀمناسب، مطابق پروگرام اکاديمی به تأليف و ترجمو معاش معين با اخير عمر 

محقق و مشاور در امور ند و هم به حيث يدورزیمتون فرهنگی، علمی و ادبی اشتغال م حتوضي
و اعضای اعزازی اکاديمی، نظر به پيشنهاد رئيس اکاديمی  .بودندمصروف میعلمی اکاديمی 

  ند.دشتصويب صدارت عظمی، به فرمان پادشاه تعيين میموافقه وزير اطالعات و کلتور و 
های علمی مأمورين رسمی، دارای تحصيالت عالی و رتبه شامل :اکاديمیاعضای مسلکی  .٢

 ند.يدگردجداگانه تعيين می ۀکه ذريعه اليح بوده
د صالحيت و حقوق مأموريت واج وساير مأمورين اکاديمی تابع مقررات استخدام مأمورين دولت 

  .ودندبمی

اعزازی و اعضای  لست عمومی اسمای دانشمندان و سخنوران کشور که از بين آنها اعضای
به ترتيب الفبا شدند، ققين انجمن تاريخ و ادب تعيين میمسلکی و همچنان اعضای علمی و مح

- ه،  دکتور دمحمخال دمحم خست ،�یهللا ت بيحبامين هللا زمريالی،  احمد علی کهزاد، از: بودندعبارت 
-سيدسيد شمس الدين مجروح، سيد بهاءالدين مجروح، سيد احمد شاه هاشمی، هللا رسا،  حبيذاکرم، 



9 
 

حبيبی، عبدالحیعبداالحمد جاويد، صالح دمحم پرونتا، صديق هللا رشتين، ضيا قاريزاده، قاسم رشتيا، 
عبدالواحد واجد، عبدالشکور رشاد،  عبدالرزاق پوپل،بينوا، عبدالخالق واسعی، عبدالرووف 

ی جاللی، غالم حسن مجددی، غالم جان خان، غالم جيالنعلی احمد نعيمی، عبدالهادی داوی، 
-دمحم آصف سهيل، دمحم ارسالن، مايل هروی، ~گلپاچا الفت، لعل دمحم کاکغالم فاروق اعتمادی، 

 ،~کاکدمحم حسن دمحم ابراهيم صفا، دمحم اسماعيل مبلغ، سليمی، دمحم ابراهيم ثابت، دمحم ابراهيم خليل، 
- صديق روهی، دمحم صديق طرزی، دمحمرفيق حبيبی، دمحم شاه ارشاد، دمحم  دمحم رسول امين، دمحم

دمحم قدير تره کی، دمحم کريم نزيهی، دمحم گل نوری، دمحم هاشم رحيمی، فرهنگ، دمحم فريد،  صديق
   دمحم نظامی.، نور احمد شاکر و يارموالنا عبدالعزيز قربت

  :که در همان جلسه مورد تأييد قرار گرفت يف و اهداف افغانستان اکاديمیاوظ

های ملی و ها و مبدأ زبانتحقيق علمی و اساسی روی ريشه ،نقد و نشر متون تحليل علمی و �
 باشد.افغانی می ۀهای فرهنگی و طبيعی جامعکه مظهری از پديده کشور علمای عمده 

 اجتماعی، علمی و ادبی. ۀتأليف آثار ارزند �
 ،فکری، ادبی و معنوی جوامع بشری و تهيه ،ممثل تحوالت اجتماعیترجمه و تحليل آثار  �

های جديد شناسی و کاوشلومات جديد حاصله در ساحه باستاننشر تاريخ و تشريح مع و تحليل
 تاريخی.

و انکشاف  داشت ايجابات عصر نظردرالمعارف با  تعقيب و توسعه خط مشی آريانا دايرة �
  .های اختصاصی و نشرات مکمل و پيگير در زمينهالمعارف علمی زبان پشتو و دايرة

با  بود.تگی موقتی روبرو کيا به س انکشاف کرده نتوانست وآنچنان که الزم بود مذکور  اکادمیاما 
ش.، ١٣٤٩ در سال» خلکو سندرید «چنانچه؛ شده است مالحظهآدرس آن آنهم بعضی از کتب از 

جلsد پsنجم و  ،ش.١٣٥٢در سsال  » تsوره oابsدال«و  ش.١٣٥٠در سsال » ېتsذکر oد پشتو پخوان« 
ش. اقبsال چsاپ ١٣٥٠و ١٣٤٩هsای ششم قsاموس جغرافيsايی افغانسsتان بsه زبsان پشsتو کsه در سsال

را بsه » دايرةالمعsارفانجمsن آريانsا « را به حيث واحد اولی و» افغانستان اکادمی« حاصل نموده، 
  دهد.حيث واحد دومی نشان می

پيغsامونو مجموعsه او ، د مقsالو«و ابوريحان البيرونsی » مجموعه مقاالت«هند  و البيرونیهمچنان 
کssه بssه مناسssبت جشssن هssزارمين سssالگرد تولssد عالمssه دو کتssاب ديگssری اسssت » سssتی راپssوروور

در بssه طبssع رسssيده اسssت کssه   ش.١٣٥٢در سssال  )کابssل -١٣٥٢ جssوزای ٢٦( ابوريحssان البيرونssی
 ) و (د واحsد اولsی و (انجمsن تsاريخ و ادب بsه حيsث» افغانسsتان اکsاديمی«  مsذکورهsای پشتی کتاب

  نشان داده شده است.واحد دومی بالترتيب به حيث ) پ)تو د انکشاف او تقويی رياست

بنا بر ماهيت علمی و ، یعلم ريداشت س نظرو با در یخيتار یدادهايرو بيبه تعقساليان بعد 
به وجود آمد و اکادمی علوم  »یميافغانستان اکاد د«شکيالت تحقيقاتی، تعديالتی در روبنا و ت

   گرديد. آنافغانستان چون فرزند صديق به حيث يک ضرورت جانشين 

   :صادر شد م.) در دو بخش١٩٧٨ش. (١٣۵٧سالاسد ١۵دراکادمی علوم افغانستان ايجاد  فرمان
  .علوم طبيعی .١
  .علوم  بشری .٢
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 یداراالنشا یاز سو ،یبه شکل کنونعلوم افغانستان  یاکادم سيکه در مورد تأس یرسم ۀنام
د مجلس تر  رانويوز د « :مشعر بود دهيارسال گرد هيترب و ميرسماً به وزارت تعل رانيوز یشورا
د وزارت  د ېروزن او ېشوون د ېش. ک١۵/۵/١٣۵٧ ه�يه، ن�مه غون١٣په  ېالند یصليف ٩٨٧
 دعلومو د ېپه افغانستان ک :ک~هو ه~کيپرې داسپه اساس  ی�د عرضپا ې�يش. ن١٣۵٧/١۵/۵

په واسطه  ونيسيکم ېيسو يعلم ېړلو ېوي د ېچ ليتشک یعلومو د اکادم تکامل په مقصد د
 دييتأ ېک ټصدارت په چوکا یمجلس له خوا د عظم يد عال رانويوز د ،ید یم شويتنظ او بيترت

  .»او منظور شو

از ادغام انجمن  ولنهlپشتو علوم افغانستان به حيث يک ضرورت بر اساس به اينگونه اکادمی 
 ثيبه ح یدر چوکات صدارت عظمتاريخ، دايرة المعارف آريانا و مرکز بين المللی تحقيقات پشتو 

ً در روز چهارشنبه دوم ماه حوت سال ارگان مستقل کي طی يک محفل باشکوه در ١٣۵٧رسما
   . به کار آغاز نمودعلوم  یاکادم سينظر رئافتتاح و تحت  اديتوريم پوليتخنيک کابل

، پوهندوی دکتور گل دمحم »ولنهlتو )پ«اولين رئيس اکادمی علوم در بست خارج رتبه رئيس 
   نورزی بود.

  اکادمی علوم افغانستان

تsرين ادارۀ تحقيقsات علمsی در سsطح کشsور عsالیافغانسsتان اکادمی علوم دولت جمهsوری اسsالمی 
مطابق ماده چهsل و هفsتم قsانون اساسsی، با تشکيل و بودجه مستقل بوده و به حيث يک ادارۀ دولتی 

نمايssد. در تركيssب آن علمssا و فعاليssت مssی کشssورقssانون اکssادمی علssوم و رعايssت سssاير قssوانين نافssذۀ 
  باشند.های مختلف علوم شامل میدانشمندان از رشته

(علsوم بشsری،  در رأس اکsادمی علsوم رئsيس عمsومی در بسsت خsارج رتبsه و در رأس هsر  بخsش
  دارد.  يکی از معاونين در بست مافوق رتبه قرار تخنيکی و علوم اسالمی) -علوم طبيعی

  .علمی و اداری است :شامل دو قسمتعلوم رياست اکادمی  ،شکيالتیاز لحاظ ت

  :شوندسه دسته تقسيم میاعضای اکادمی علوم به  در بخش علمی
 .( انتصابی)اعضای علمی - 
 .هاها وکانديدای اکادميسيناکادميسين - 
  .اعضای افتخاری -

  .گردندتاسی از قانون، مقررات و لوايح اکادمی علوم افغانستان تعيين میکه به 
  دارند:فعاليت خود  یمطابق رشته تحصيلی و تخصصبخش اعضای علمی در سه 

 علوم بشری.   - 
 . تخنيکی -علوم طبيعی   - 
 علوم اسالمی.  -
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  تحقيقی است: –مرکز علمی  شش دارای ،بشری علومبخش  .١
 اجتماعی. علوم مرکز �
 ادبيات. و هازبان مرکز �
 شناسی.مرکز  باستان �
 کوشانی. تحقيقات المللی بين مرکز  �
 پشتو. تحقيقات المللی بين مرکز  �
 مرکز مطالعات منطقوی.  �

  
  :تحقيقی است -مرکز علمی چهار شامل ،تخنيکی -طبيعی علومبخش  .٢
  زراعت. و بيولوژی کيميا، مرکز  �
  تخنيک. و فزيک رياضی، مرکز  �
 زمين. علوم مرکز  �
 طبی.  علوم مرکز �

  
  :تحقيقی است -علمی مرکز شامل سه ،اسالمی علومبخش  .٣
  حديث. و تفسير مرکز �
  قانون. و فقه مرکز �
  ثقافت. و عقيده مرکز �

اند و در مجموع در تشکيل اين اداره  شده تقسيم هاديپارتمنت و هاانستيتوت به علمی مراکز
موزيم ديپارتمنت وجود دارد. برعالوه مرکز دايرة المعارف،  ٨۴انستيتوت و  ۴۴مرکزعلمی، ١۴
لوژی، اتکن ، کميسيون ملی ساينس ویصيه تحقيقاتی طبيکلينيک تشخ، اتنوگرافی تحقيقی -علمی

دفتر، اطالعات و  :هایرياستالبراتوارها، مجالت، جرايد، معاونيت مالی و اداری، ، هاکتابخانه
نيز در چوکات اين اداره  ، آمريت جندر و کودکستانپالن روابط فرهنگی، پاليسی وارتباط عامه، 

  وجود دارد. 

ا معيارهای کادری اکادمی علوم ببا در نظر داشت قوانين، مقررات و لوايح نافذه اعضای علمی 
مصروف پيشبرد ستراتيژيک اين اداره های و با توجه به امکانات موجوده، طبق پالنمقرر 
برعالوه مطابق اسناد  .باشندتحقيقی به شکل انفرادی، در بخش مربوطه می -های علمیپروژه

گيری در ها، سهمها، ارائه سمينارها، کنفرانستقنينی اين اداره دانشمندان مکلف به تحرير مقاله
  های انکشافی و کارهای روتين اند.پروژه

ريفورم اصالحات اداری و  ۀ کميسيونسی از پروسأکارکنان خدمات ملکی و پرسونل خدماتی به ت
  . در اين اداره جذب و مصروف خدمات اداری اند ،خدمات ملکی

- یم تياداره فعال نيدر جنب ا زيجهان ن یفلسف یاضير قاتيتحقمرکز  استيرقابل ذکر است که 
  دينما
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 نيمعتقدات و احکام د ،یقيتحق – یاسلوب علم شيخو یهاتيعلوم در فعال یاکادمعلمی  یاعضا
به تأسی از اهداف اين را مالک عمل قرار داده و جهت تحقق  یمقدس اسالم و احکام قانون اساس

  .ديننمایم تيفعالقانون اکادمی علوم 
  

  افغانستان علوم یاکادم یالتيساختار تشکاولين 
و  شامل دو بخش علمی و اداری .ش١٣٥٧ سالدر افغانستان اکادمی علوم ساختار تشکيالتی 

  :بودچنين 
 .مجلس عمومی .١
 .رياست عمومی .٢
 .معاون .٣
 .سکرتريت .٤

  اکادمی شامل دو بخش علمی و اداری بود: مطابق تشکيل فوق

I. های علمی اکادمی علومبخش: 
 
 پشتو: مرکز بين المللی تحقيقات .١
 شورای علمی مرکز -
 رياست: -

  مديريت عمومی مجله پشتو -الف
  مديريت عمومی تأليف و ترجمه  -ب
 مديريت عمومی ريسرچ  -ج

 :و ادبيات هازبان انستيتوت .٢
 .شورای علمی انستيتوت  -
  :رياست  -

  پشتو تولنه: - الف
 .مديريت عمومی ادب و فولکلور   �
 .یزبانشناسمديريت عمومی    �
 .عمومی علوم اجتماعیمديريت    �
 مديريت عمومی نشرات: �
  .مديريت عمومی مجله کابل •
  .مديريت عمومی جريده زيری •
  .مديريت عمومی دری -ب
  کوچک. )اقوامهای(مليت ادبياتها و مديريت عمومی زبان -ج
  

 :انستيتوت علوم اجتماعی .٣
 شورای علمی انستيتوت.  -
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 رياست:  -
  .مديريت عمومی مجله افغانستان -الف

  .مديريت عمومی مجله آريانا  -ب
  .مديريت عمومی فلسفه  -ج
  .مديريت عمومی اقتصاد  -د

   .اتنوگرافیبخش  و - مديريت عمومی تاريخ - هـ
  .یجلوامديريت عمومی ارکي  - و

 :انستيتوت علوم طبيعی .٤
 علمی انستيتوت. شورای  -
 رياست:   -

  :نباتات مديريت عمومی -الف
                                             .موزيم نباتات   �
                               .باغ تحقيقاتی   �
  .یجمديريت عمومی زولو -ب
  .مديريت عمومی جيولوجی و کيميا  -ج
  .یجمديريت عمومی سيسمولو   -د

  .مرکز کمپيوتر - هـ
    - و
    -ز
   -ح

  :عمومی دايرةالمعارف مديريت .٥
 بخش قاموس نويسی: �
 .پشتو به پشتو -
  .پشتو به زبان ديگر و زبان ديگر به پشتو -

 .            مرکزیعلمی مديريت عمومی آرشيف  .٦
               مرکزی.علمی مديريت عمومی کتابخانه  .٧
 مديريت عمومی نشرات و مطبعه. .٨
 مديريت عمومی تربيه کادرهای علمی. .٩

II. :رياست اداری 

 :مديريت مأمورين .١
   .استخداممديريت  �
 .مديريت سوانح  �

 مديريت آرشيف اداری. .٢
  :مديريت خدمات .٣

  .مديريت ترانسپورت   �
  .مديريت تحويلخانه   �
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 .مديريت تهيه و تدارکات   �
  . مديريت محاسبه جنسی ٤
  :. مديريت محاسبه نقدی٥

  .مديريت معاشات �
  .مديريت دفترداری �
  .مديريت حواله جات �
 .مديريت تحصيلی �

       .مديريت کنترول   .٦

آغاز  المللی تحقيقات پشتو، ازتشکيالتی اکادمی علوم طوری بود که مرکز بيندر آغاز، ساختار 
. ش.) به حيث مرکز و سه بخش ديگر به حيث انستيتوت ثبت و فعاليت داشتند١٣٥٤تأسيس (

) بودعبدالحکيم  اولين آمر آن �ې~نوال ودر ابتدا آمريت (رياست مرکز بين المللی تحقيقات پشتو 
لودين  و بعداً سرمحقق دکتور دولت دمحمبرای مدت کوتاه ور مجاور احمد زيار پوهاند دکت را نخست

شاه جالل، رياست انستيتوت . رياست انستيتوت علوم طبيعی را پوهاند دکتور بلبلندبه عهده داشت
پوالد و رياست انستيتوت علوم اجتماعی را �ي~نوال  الشاه ها و ادبيات را �ي~نوال دکتور سيدزبان

  .دکتور عبدالحکيم هاللی به عهده  داشتند
انستيتوت علوم ش.، ١٣٦٠علوم طبيعی در سال  تصويب قانون اکادمی علوم، انستيتوت بعد از

تبديل  به مراکز .ش١٣٦٠انستيتوت زبان و ادبيات بعد از سال و ش. ١٣٦١اجتماعی در سال 
   شدند:

 مرکز بين المللی تحقيقات پشتو .١
 مرکز علوم طبيعی .٢
 علوم اجتماعی مرکز .٣
 و ادبيات هامرکز زبان .٤

که تا آن زمان  ش.١٣٦١در سال  یکوشان قاتيتحق یالملل نيو مرکز ب یشناسباستان توتيانست
ند که در تشکيل گاهی تنها به ديعلوم مدغم گرد یمربوط وزارت اطالعات و کلتور بود، به اکادم

 .ندبين المللی کوشانی ثبت شده ا و مرکز شناسیشناسی و گاهی هم به نام باستاننام مرکز باستان
به عمل آمد و بعد از  اتتغيير ،يکعلمی و اکادم ۀمؤسساين  در تشکيلبه اساس نيازمندی  اً بعد

  :ندها ارتقا نمودتيونبه معا یو بشر یعيمراکز علوم طبش. ١٣٦٥سال 
 .علوم طبيعیبخش معاونيت  - 
 .علوم بشریبخش معاونيت  - 

  .اکادمی علوم صرف يک معاون داشت ،تأسيسحين در حاليکه 
علمی و  هایفعاليتچهار مرکز  دربعد از آنکه به معاونيت ارتقاء نمود  علوم طبيعی بخش

  :انکشاف دادرا خود تحقيقاتی 
 بلبل شاه جالل.دکتور  به رياست پوهاند ،مرکز کيميا، بيولوژی و زراعت  -
 لقاء نجم.مرکز رياضی، فزيک و تخنيک، به رياست دکتور احمد   -
 مرکز علوم زمين، به  رياست دکتور عبدهللا شارق.  -
 مرکز علوم طب، به رياست دکتور علوم دمحم موسی وردک.  -
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مرکز مطالعات  چنانچه ؛علوم طبيعی توسعه پيدا نمودبخش سال شمسی تشکيل ٦٠دهۀ  خراوا در
آب،  یهاپرابلم توتيانست ،سيسمولوجیو تهيه و نصب دستگاه  سيسمولوجیانستيتوت ی، هانيک

های جنيتکس، ديپارتمنت ،و بادطرق استفاده از انرژی آفتاب استفاده از انرژی آفتاب و  ديپارتمنت
جهت اکتشافات ها ها و ديپارتمنتو ساير انستيتوتخاکشناسی  ،انجينيرنگ لوژی و جنابيوتکن
مجله طبيعت در چوکات معاونيت  .ندفعاليت آغاز نمود به ايجاد وعلوم طبيعی در بخش علمی 
  خود آغاز نمود. نشراتبه ش. ١٣٦٨در سال به حيث ارگان نشراتی اين بخش علوم طبيعی بخش 

است، اما  یمالدار وزارت زراعت و مربوط لحاظ اداریاز  :یزراعت قاتيتحق توتيانست
   .باشديعلوم افغانستان م یاکادم ۀعهد بهی آن علم یرهبر

داشت کارهای تحقيقاتی، مدت  نظربا درش. ١٣٦٧در سال  رتب علمی توتيانست نيا یبه اعضا
ش. و نشر در جريده رسمی شماره ١٥/٦/١٣٦٦کار و درجه تحصيل بعد از توشيح مقررۀ سال 

بعد از آن ترفيعات علمی دانشمندان انستيتوت مذکور مطابق قانون و مقرره ، اما تفويض شد ٦٤٦
  گيرد. اکادمی علوم صورت می کادر علمی

شامل کادر علمی اکادمی علوم  ۀانستيتوت نيز به اساس قانون و مقررجديد التقرر در اين  اعضای
های آنها از طريق وزارت زراعت ، ولی امتيازات کادر علمی، معاش و ساير ضرورتگردندمی

  گردد.و مالداری تأمين می

ی هادر تعداد انستيتوتو  يافت آهسته آهسته توسعه مانند بخش علوم طبيعینيز  علوم بشری بخش
   تزييد به عمل آمد. آن

در تعداد  به مرکز علوم اجتماعی ارتقا نمود و عمالً  ش.١٣٦١سال  در انستيتوت علوم اجتماعی،
  های آن نيز تزييد به عمل آمد.انستيتوت

و به نشرات  سيتأس اتيو ادب هاش. در چوکات مرکز زبان١٣۵٩خراسان در سال مجله مديريت 
های زبان ديپارتمنت و ديپارتمنت زبان و ادبيات دری به انستيتوت ارتقا نمود. خود آغاز نمود

  .ايجاد گرديددر تشکيل اکادمی علوم منظور و  ش.١٣٦٧در سال باستانی 

  فراهم شد: هابرای اين زبانزمينه تحقيق  ،برادرها و ادبيات اقوام زبانانستيتوت در  

 .١٣٥٧ سالآغاز فعاليت  ،ادبيات بلوچیزبان و  �
 .١٣٥٨ سال آغاز فعاليت ،زبان و ادبيات ترکمنی �
 .١٣٥٨ سالآغاز فعاليت  ،زبکیوزبان و ادبيات ا �
  .١٣٦٣ سال آغاز فعاليت ،های پاميریتحقيقات باالی زبان �
 .١٣٦٣ سال آغاز فعاليت ،زبان و ادبيات پشه يی �
  .١٣٦٣ فعاليت سالزبان و ادبيات نورستانی، آغاز  �
    .١٣٦٩زبان و ادبيات شغنی، آغاز فعاليت سال  �
   .١٣٧٠ ی، آغاز فعاليت سال~زبان و ادبيات اورم �
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 ليجداگانه در تشک پارتمنتيمستقل به دو د توتيانست ثيبه ح یو ترکمن یزبکوا یهازبانبعداً 
  .ديمنظور گرد

و  ١٣٦٧های نورستانی را ترتيب و در ساليی و های پشهالفبای زبان ،های جداگانهکميسيون
  طبع و نشر گرديد. ١٣٨٤الفبای زبان شغنی در سال  .ش. طبع و نشر نمودند١٣٦٨

 تيمعاون کيعلوم به سطح  یاکادم ليدر تشک یعلوم اسالم قاتيتحق ش. بخش١٣٧٤سال در
به حيث ارگان نشراتی معاونيت علوم اسالمی به » تبيان« ۀش. مجل١٣٧٩در سال  و افزوده شد

  .نشرات آغاز نمود

و مستقل در تشکيل ش. به دو انستيتوت عليحده ١٣٨١در سال  انستيتوت ژورناليزم و حقوق
  منظور گرديد.

 مرکزتشکيل و منظوری رئيس جمهور در  به اساس پيشنهاد اکادمی علوم ش.١٣٨١در سال 
های پاميری منظور شد پارتمنت زباندي ،برادرها و ادبيات اقوام زبانانستيتوت  ،ها و ادبياتبانز

  .که يکسال بعد از طرف کميسيون تشکيالتی به سلسله تنقيصات اکادمی علوم دوباره از بين رفت

 ٦٠٠ش. تعداد اعضای علمی اين اداره به ١٣٧٠حين تأسيس اکادمی علوم در نظر بود که تا سال
اين  لياز تشکنيز  علوم یاکادمديگر  یهایتعداد از کرس کيش. ١٣٨٤در سال  ولینفر برسد، 

  .حذف شداداره 

  اهداف اکادمی علوم
  

 مهيا ساختن زمينۀ اجرای تحقيقات علمی پيشرفته و هدفمند در عرصه های مختلف علوم در کشور. .١
عرصه های مختلف فراهم نمودن زمينۀ رشد کمی و کيفی علم و دانش و بلند بردن سويۀ علمی در  .٢

 علوم در کشور.
 تقويۀ فرهنگ  دينی و اسالمی در کشور.   .٣

  
  :های ذيل انداکادمی علوم جهت تحقق اهداف ذکر شده مکلف به انجام فعاليت اعضای

 تخنيکی  و انسجام و هم –های علوم اسالمی، بشری، طبيعی انجام تحقيقات علمی در عرصه  �
های ذکر شده توسط مؤسسات تحصيالت عالی و ساير آهنگ ساختن تحقيقاتی که در عرصه

تحقيقاتی کشور به منظور بهبود وضع اجتماعی، غنامندی فرهنگی و رشد  -مؤسسات علمی 
  گيرد.اقتصاد ملی صورت می

  .انسجام مطالعات، تحقيقات و ارزيابی منابع و ذخاير طبيعی و طرق استفادۀ مؤثر از آنها  �
ترين دست آوردهای ساينس و تکنالوژی در امر رشد يددريافت طرق مناسب کاربرد جد  �

  اقتصاد ملی.

  تأمين همکاری با ادارات دولتی جهت رشد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور.   �
 بهبود رشد کمی و کيفی و ارتقای سطح علم و دانش در کشور.  �
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 .تحقيقی در کشور -تحقيقی با ساير ادارات و مؤسسات علمی -تأمين روابط علمی �

تحقيقی در کشور به تأسی از اهداف اين  –اکادمی علوم افغانستان به حيث عاليترين نهاد علمی 
ها و مرکز زبان ،های اقوام مختلف اين کشور پالن دارداداره و برای پاسداری از فرهنگ و زبان

  دهد.های رايج در کشور انجام ادبيات را انکشاف داده و تحقيقات علمی را در رابطه به زبان
   
تقاضای بزرگان و فرهنگيان واليت بدخشان را لبيک دانشمندان اکادمی علوم  ١٣٩٦در سال  

(يکی از  علمی، معياری، اکادميک و ستندرد زبان منجانیالفبای تثبيت و ايجاد  ،تهيهدر گفته 
های وضع های پاميری، متعلق به خانواده آريانی شمال شرقی) و ترتيب فونيميک و گرافيمزبان

 . ندوالنه نموده و آنرا نهايی نمودوهمکاری مسشده اين زبان 

های انکشافی، آغاز و تا اکنون سه جلsد آن اقبsال چsاپ کار قاموس لهجوی زبان پشتو  شامل پروژه
  حاصل نموده و ادامه دارد.

و » پشssتو بssه پشssتو«آريانssا قssاموس  تssدوينهssای دری و پشssتو، شssيوه واحssد نگssارش زبssانبssاالی کssار 
سال به اينسو آغاز گرديده و اولين جلد عنقريب طبع و نشر خواهد  چهاراز مدت » دری به دری «

  گرديد. 
  

 ،و از سsقف تشsکيالتی اداره ء نمsودهای باستانی بsه انسsتيتوت ارتقsاديپارتمنت زبان١٣٩٦در سال 
  دو بست برای اين انستيتوت تعديل گرديد.

ت هsا و ادبيsات اقsوام بsرادر بsه ديپارتمنsلمsی انسsتيتوت زبsانپيشنهاد تعديل منشی ع ١٣٩٧در سال 
  ايجاد گرديد. ها و ادبيات در مرکز زبانمذکور يی منظور و ديپارتمنت زبان پشه

  
  

  تحقيقی اتنوگرافی -موزيم علمی
  

رئيس دولت انتقالی اسالمی ١٣٨١/ ١٥/٣مؤرخ  ٤٥فرمان شماره به تأسی از ش. ١٣٨١در سال 
بازسازی قصر تاريخی شاه بوبو جان (تعمير مرکزی اکادمی علوم) و ايجاد موزيم افغانستان، 

بعد از بازسازی قصر در سال  آغاز گرديد.از بودجه انکشافی دولت  تحقيقی اتنوگرافی در آن
  افتتاح گرديد. » تحقيقی اتنوگرافی -موزيم علمی«ش. موزيم رسماً به نام ١٣٩٠

  
پشsتون، تاجيsک، هssزاره، ؛ چssون: اتنيکssی اقsوام مختلsف افغانسsتان ايsن مsوزيم مشssتمل بsر آثsار آثsار

قلم  آثsار گلsی و سsفالی،  ١٤٧٦به تعداد و ... بوده که تا اکنون يی اوزبک، ترکمن، نورستانی، پشه
، زيsورات نايsاب، آالت موسsيقی ، بsوت، لباسدست دوزیانواع چوبی، چرمی، نخی، بوريا بافت، 

  کار غنی سازی موزيم ادامه دارد. وبرای اين موزيم تدارک شده های فلزی و سکه
  

تراش، مجسمه ساز و نقاش زاد  پيکر پوهاند امان هللا حيدر  :»زاد حيدر« مدرن موزيم هنرِ 
مدرن خويش را که در موزيم های اروپا و امريکا به نمايش گذاشته  اثر هنرِ  ۴۵۴شهير کشور 

 - بود، به کشور انتقال و در محضر فرهنگيان، استادان، دانشمندان و دوستانش به موزيم علمی
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تحقيقی  -تحقيقی اتنوگرافی اکادمی علوم اهداء نمود. آثار مذکور در يک بخشی از موزيم علمی
  مسمی گرديد.» حيدرزادمدرن نِر هموزيم «دهليز جا بجا و به اسم  اتنوگرافی، در سه اتاق و يک

  
در افغانستان شناخته شد و مدرن در تاريخ معاصر  هنرهایحيث نخستين موزيم موزيم مذکور به 

های حکومتی، اعضای جامعه مدنی، اساتيد از فرهنگيان، مقام حضور داشت جمعیدر ١٣٩۵ سال
بی بی «اکادمی علوم با پيام ويديويی خانم اول کشور روال غنی نهادهای تحصيلی و دانشمندان 

، افتتاح و رو گشايی گرديد. اين موزيم شامل آثار مختص به هنرهای: پيکر تراشی، مجسمه »گل
تحقيقی  -باشد که بر غنای موزيم علمیهای ابتکاری میسازی، نقاشی، مدل سازی و ديزاين

   .نداتنوگرافی افزوده ا
  

بدون ترديد مواد خوب تحقيقاتی برای استادان، محققان، » مدرن حيدرزاد موزيم هنرِ «آثار 
های هنر پيکر تراشی، مجسمه سازی و هنر مدرن در کشور آموزان در عرصه هنرمندان و هنر

  خواهد بود. 
  

( تابلوهای تذهيب شده  اثر بکر ١٧١خانم حبيبه هنرور، »:امين هللا هنرور« گالری هنر خطاطی
خطssاطی) فرزنssدش شssاد روان امssين هللا هنssرور، خطssاط چيssره دسssت و هفssت قلمssی کشssور را کssه 

ها رياضت وی بود، به اکادمی علوم افغانسsتان اهsداء نمsود. آثsار مsذکور شsامل: يsک محصول سال
سsانتی  ٧.٢٨x٣۵جلد مکمل قرآن مجيد به گونه کتاب در کاغذ سفيد به خط ديوانی جلی به انsدازۀ (

بsه کاغsذی جsزوه قsرآن مجيsد در يsک تsابلو  ٣٠ا تأسف مينsاتوری آن تکميsل نشsده اسsت، متر) که ب
آيsات  و متر) به پنج نوع خط: ديوانی، کsوفی، نسsتعليق، نسsخ و کsوفی تزئينsی١.١۵x٢.٢٠اندازۀ (

های قرآن مجيد، اشعار، حکايات و سياه مشsق بsه گونsه برجسsته، سsاده و خsط ميsده در تختsه، سوره
ه خطsوط کsوفی سsاده، کsوفی تزئينsی، کsوفی نقطsه ماننsد، ثلsث، ديsوانی، رقعsه، نسsخ، کاغذ و تکه ب

باشد. آثsار اهsداء شsده در تعميsر مرکsزی اکsادمی علsوم جابجsا و در مsاه نستعليق ساده و شکست می
 آثsار اهsداء شsده، .گذاشته شsد» امين هللا هنرور« بنياد گالری هنر خطاطی به نام ١٣٩۶حوت سال 

گsالری هنsر بنيsاد ١٣٩۶حsوت سsال مsاه در و  در دو اطsاق جابجsاکsزی اکsادمی علsوم در تعمير مر
گذاشssته شssد. گssالری  تحقيقssی کشssور -در عssاليترين نهssاد علمssی» امssين هللا هنssرور« خطssاطی بssه نssام 

هssای حکssومتی، نهادهssای جامعssه مssدنی، مssذکور بssا حضssور داشssت يssک تعssدادی از فرهنگيssان، مقssام
خانواده شاد روان هنرور توسط خsانم حبيبsه هنsرور بsه مناسsبت روز زن داشمندان اکادمی علوم و 

  ) افتتاح گرديد.١٣٩۶(حوت ٢٠١٨در هشتم مارچ سال 
هنرمندان، هنرآموزان و   ،برای محققان علمی در عرصه هنر خطاطیتحقيقات  ۀزمينبه اينگونه 

  گرديداستادان فراهم 
  

  

  

  



19 
 

   دايرةالمعارف آريانا
  ۀ دومردو

رئيس دولت انتقالی حامد کرزی جاللتمآب ١٣٨١ /١٤/٥مؤرخ ١١٦فرمان شماره  از تأسیبه 
ورۀ و کار دبه فعاليت آغاز  مجدداً  از چند دهه تأخير بعدمرکز دايرةالمعارف ، اسالمی افغانستان

  .دوم آريانا دايرة المعارف را رويدست گرفت

چهارده حيث يکی از مراکز  به ش.١٣٩١از سال  ،مربوط بخش علوم بشری بود که قبالً مرکز اين 
   .نمايدفعاليت میمستقيماً تحت اثر رياست عمومی اکادمی علوم اکادمی علوم گانه 

  
يون علمsی بsا صsالحيت را بsه ترکيsب دانشsمندان اکsادمی نخست کميس ،مطابق فرمانمذکور مرکز 
کميسsيون «نsام  تحsت ی علمsینهادهsا و سsاير کابsل، طبsی، پوليتخنيsکهsای: پوهنتsون اساتيدعلوم، 

پالن تدوين دورۀ دوم دايرةالمعارف آريانا بعداً تشکيل و » های دايرةالمعارفمقالهتثبيت و ارزيابی 
   رويدست گرفت. ، ولی همزمانجداگانه مجلداتدر  به دو زبان پشتو و دریش. ١٣٨٥در سال را 
  

ش.، جلsد سsوم ١٣٨٧سsال ش.، جلsد دوم در ١٣٨٦دايرةالمعارف آريانا در سال دورۀ دوم جلد اول 
جلد ششsم در سsال  ش.١٣٩٢سال  جلد پنجم در ،ش.١٣٩٠ش.، جلد چهارم در سال ١٣٨٩در سال 
  . دری اقبال چاپ يافتهای پشتو و به زبانش. ١٣٩٦

طبsع و ١٣٩٧مطsابق پsالن در سsال جلد هفتم و دورۀ دوم دايرة المعارف آريانا در هفت جلد تکميل 
  .گرددنشر می

فرمان نمبر  یط ش.١٣٨١در سال :به وزارت اطالعات و فرهنگ یشناسباستان ادغام مرکز  
 یاز چوکات اکادم اين مرکز ،افغانستان یاسالم یدولت انتقال سيرئ ١۴/۵/١٣٨١مؤرخ ١١٨

به وزارت اطالعات و  یدوباره از لحاظ ادارشناسی جهت ايجاد انستيتوت باستانعلوم جدا و 
 در یشناسباستان. مرکز دعلوم افغانستان بو یاکادم ۀآن به عهد یعلم یرهبر ، اماوستيفرهنگ پ

  .وستيعلوم پ یبه اکادم بار ديگربه اساس حکم رئيس جمهور  ش.١٣٩٠سالحمل 
  

  يیمرکز مطالعات منطقه
  

در چوکات اکادمی علوم به فعاليتش ش. تأسيس و در جوزای همين سال ١٣٨۵در ماه حمل سال 
های اداری اين مرکز به عهدۀ اکادمی علوم بود، اما در سال فعاليتآغاز نمود. در ابتدا صرف 

ش. بنا به پيشنهاد مرکز مذکور و تأييد شورای علمی، عضويت شورای علمی را حاصل و ١٣٩٢
- های علمی خود ادامه میاکنون به حيث يکی از مراکز بخش علوم بشری اکادمی علوم، به فعاليت

  دهد. 
  

گردد و اولين شمارۀ آن در ارگان نشراتی اين مرکز، ربعوار نشر می» ت سيمه ييز مطالعا« مجلۀ 
  طبع و نشر گرديد. ١٣٨۵بهار سال 
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يی برای دانشمندان ايsن مرکsز و بعضsی ادارات ديگsر دولتsی؛ چsون وزارت مرکز مطالعات منطقه
هsا و کsورسدفاع، امنيت ملی، وزارت امsور داخلsه، وزارت اقsوام و قبايsل و بعضsی ادارات ديگsر 

کsالج «ها را در رابطه به مسايل سياسی، اقتصsادی و فرهنگsی دايsر و بsرعالوه  بsا ايجsاد ورکشاپ
ش. افتتsاح گرديsد، ١٣٩٢کsه رسsماً در مsاه اسsد سsال  »يی و ارتباطsات بsين المللsی مطالعات منطقه

رام ماسsتری ارتقsا ها بsه پروگsمفيدی را ارائه داشته است که در آينده اين پروگرامارزنده و خدمات 
  خواهند يافت.

  يکفولکلورادبيات آرشيف 
  

  و کار آن در دو بخش آغاز گرديده است:  ش. گذاشته شد١٣٩۵اساس آن در سال  
هsای دری و پشsتو تsدارک شsده اثر به زبان ٢۵١بخش جمع آوری آثار طبع شده که تا اکنون   -الف

  است.
مطابق معيارها و سsتندردهای جهsانی ها و... داستانبيتی،  جمع آوری دوکار ساحوی و  بخش  -ب

  با ذکر مشخصات راوی، محل و زمان  جمع آوری.
  

هsای  بsه زبsانکار بخش دوم نيز آغاز گرديده و  تا اکنsون بsه صsدها دوبيتsی، داسsتان ، امثsال و  ... 
   است. جمع آوری گرديدهنورستانی  شغنانی، منجانی، سنگليچی ويی، پشتو، دری،  پشه

هsای در عرصsهبيشsتر تحقيقsات ۀ در آينده برعالوه آنکه آرشيف مذکور انکشاف خواهد نمود، زمين
  .فراهم خواهد گرديددر کشور ، ادبيات و فولکلور زبان
  

   علوم یاکادم ینياسناد تقن
  

» lولنه پ)تو « قبل از انفاذ قانون اکادمی علوم، تمام اجراءات اين اداره به اساس اساسنامه و لوايح 
  شد. اجراء می

هجری شمسی نشر شد، اما بsه زودی ملغsی و  بعsد ١٣۶٠جوزای سالاولين قانون اکادمی علوم در 
 ١٣۶٠جريده رسsمی در اخيsر سsال ٢٢ماده  در شماره  ٣۴از تعديالت جزئی شامل چهار فصل و 

  دوباره نشر و نافذ گرديد. 

اکادمی علوم جمهوری دموکراتيک افغانستان به مثابsه « اول قانون مذکور چنين آمده است: ۀدر ماد
مؤسسه عالی علمsی جمهsوری دموکراتيsک افغانسsتان بsوده و در ترکيsب آن برجسsته تsرين علمsای 

باشند. اکادمی علوم جمهوری دموکراتيsک افغانسsتان بsه مثابsه ارگsان مسsتقل واحsد کشور شامل می
مستقيماً تحت رهبری شورای وزيران جمهوری دموکراتيک افغانستان با اسلوب علمsی اول اداری 
اکsادمی علsوم جمهsوری «  مادۀ بيستم آن آمده است: و در» نمايدمشی دولت فعاليت می و مطابق به

-دموکراتيک افغانستان دارای شخصيت حقوقی است که رئيس اکادمی علsوم از آن نماينsده گsی مsی
-گردد و دارای صsالحيتاکادمی علوم از طرف هيأت رئيسه شورای انقالبی تعيين میکند، رئيس 

  .»باشدها و امتيازات وزير می
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ها و لوايح، برای بهبود کار و اعتالی مقام علمی اين اداره،  با طرح، تدوين و توشيح  قانون، مقرره
ؤسسsات تحصsيالت عsالی کشsور های همه جانبه بين اکادمی علsوم افغانسsتان و مبعد از جر و بحث

پوهيssالی، پوهنيssار، پوهنمssل، پوهنssدوی، «تفssاهم حاصssل شssد و طssی آن شssش رتبssۀ علمssی پوهنتssون 
معsاون محقsق، محقsق، معsاون سsرمحقق و «  با چهار رتبۀ علمی اکادمی علوم» پوهنوال و پوهاند 

رتبsه علمsی  واقsع گرديsد و در آنمعادلت حاصsل نمsود و مsورد پsذيرش هsر دو مؤسسsه » محققسر
   محقق با مقام علمی پوهاندی پوهنتون همرديف شناخته شد.سر

  
م.) ١٩٨٧ش. (١٣۶۶سssال  ۶۵۶بsه منظssور عملssی شssدن ايssن مsأمول يssک مقssرره نافssذ و در شssمارۀ 

  جريدۀ رسمی به نشر رسيد.
  

 ٣٩ش. بعد از تعsديالت الزم شsامل چهsار فصsل و ١٣٨٧قانون اکادمی علوم در سوم سرطان سال 
ملغsی اعsالن شsد، قsانون مsذکور يsک ١٣۶٠نشsر و قsانون سsال  ٩۴٩در جريده رسمی شماره ماده 

  ضميمه نيز داشت.
  

  ٢۴ بر اساس مصوبۀ شماره١٣٩۵قانون اکادمی علوم برای بار چهارم در دوازدهم ماه حوت سال 
ت مssاده بعssد از تعssديال ۴۴دوازدهssم مssاه دلssو کابينssۀ جمهssوری اسssالمی افغانسssتان در چهssار فصssل و 

  جريده رسمی تا اکنون نافذ است.١٢۵٧ ضروری، توشيح و بعد از نشر در شماره مسلسل
  

ها و لوايح  اين اداره که در روشنی مواد قانون اکادمی علsوم سsاخته شsده اسsت و عمsالً قابsل مقرره
  اند عبارت اند از:و يا در طی مراحل اجراء 
 .مقرره کادر علمی اکادمی علوم -
 .علمی اکادمی علوم افغانستان با مؤسسات تحصيالت عالی افغانستانمقررۀ معادلت رتب  -
 تحقيقی. -مقرره تحقيقات علمی در مؤسسات علمی -
  .مقررۀ وظايف رئيس، معاونين و منشی علمی اکادمی علوم -
تحقيقی و نشـــراتی اکادمی علوم و مؤسسات  -های عـلمی مقررۀ حق الزحمۀ فعاليت -

تحقيقی و نشراتی آمده  -های علمیره موضوعات مربوط به فعاليتکه در اين مقر تحصيالت عالی
 و مقدار حق الزحمه تأليف، تدوين، ترجمه، تقريظ، اهتمام و ... تعيين شده است. 

قابل ذکر است که قبالً اکادمی علوم و وزارت تحصيالت عالی در اين رابطه مقررات جداگانه 
ش. به اساس فرمان رئيس جمهور ١٣٨١در سال داشتند، ولی اين مقرره نظر به ضرورت زمان 

بعد از تعديالت الزم، طی  جهت غور مجدد به وزارت عدليه فرستاده شد که تحت نظر کميسيونی
ش. توشيح و مقررۀ مذکور به نام ١٣٨٢برج عقرب سال  ١٨مراحل قانونی و اخذ منظوری در 

» تحقيقی -شراتی مؤسسات علمیهای نتحقيقی و فعاليت -های علمیمقرره حق الزحمه فعاليت«
 مسما گرديد.

 اليحۀ ترفيعات علمی، اعضای علمی اکادمی علوم. -
 ول و مهتمم مجله.واليحه وظايف  هيأت تحرير، مديرمس  -
هsا، هsا، آمsرين ديپارتمنsترؤسای مراکز علمی، منشsيان علمsی، آمsرين انسsتيتوت اليحه وظايف -

 اعضای علمی و سرمحققان.
مرکssز دايرةالمعssارف، آمssر انسssتيتوت، منشssی علمssی و اعضssای مرکssز اليحssه وظssايف رئssيس  -

 دايرةالمعارف.
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هssا، آمssرين اليحssه وظssايف رئssيس مرکssز مطالعssات منطقssه يssی، منشssی علمssی، آمssرين انسssتيتوت  -
 ها و اعضای علمی اين مرکز .ديپارتمنت
 اليحه وظايف آمر و اعضای مدقق علمی. -
 اليحۀ فعاليت استادان رهنما. -
 اتی.اليحۀ نشر -
 اليحۀ کتابخانه. -
  (تحت کار). انسجامهای لوايح کميسيون -
 . اتنوگرافی تحقيقی -موزيم علمیهای فعاليتاليحه وظايف و طرزالعمل  -
 های علمی.طرزالعمل کنفرانس -
 های استادان رهنما.طرزالعمل فعاليت -
  طرزالعمل دسترسی به اطالعات. -

ها و وظايف رئيس، معاونين، منشی وليتومس ها،در قانون، مقررات و لوايح ذکر شده صالحيت
ها و اعضای علمی، تشريح، توضيح ها، آمرين ديپارتمنتعلمی، رؤسای مراکز، آمرين انستيتوت

  .يم گرديده استظو تن

  رتب علمی اعضای علمی اکادمی علوم 

 دهيگرد ميتنظ الً يذ اليسانس، ماستر و دکتور: ليتحص ۀبا در نظرداشت درج یعلم اعضایرتب 

  :است
      نيار�ې~  -معاون محقق    .١

   (JUNIOR ASSISTANT PROFESSOR)  RESEARCH ASSISTANT     
           یندو�ې~  -  محقق  .٢

(ASSISTANT PROFESSOR)     RESEARCHER      
  نوال�ې~  -سرمحققمعاون  .٣

    ASSOCIATE PROFESSOR)( FELLOWRESEARCH         
  وهنپ�ې~   - سرمحقق .۴

PROFESSOR)    ( FELLOWSENIOR RESEARCH                   

  سال است.اما دورۀ نامزدی برای همه يک
  

 ليتسج زين »نيسيو اکادم نيسياکادم ديکاند« یعلم یرتب عال ،علوم یقانون اکادمدر  برعالوه
م.) به ١٩٨۶ش. (١٣۶۵مراسم خاص در ششم ماه قوس سال  یبار اول ط یاست که برايافته 

از جانب اکادمی علوم پيشنهاد، از  مختلف علوم یهامختلف و رشته یاشخاص منتخب از نهادها
 ٣٢ ،نيسياکادم تنشامل نه  شد که ضيجمهور تفو سيرئ یاز سو و طرف شورای وزيران تأييد

  :عبارت اند از که بوداری، از کشور تاجکستان افتخاکادميسين  تنيک و  نيسياکادم یدايکاند تن
. Iهانيسياکادم  
  .اتيعلوم، رشته ادب یاکادم سيرئ ق،يال مانيسل    .١
  . اتيعلوم، رشته ادب یپوهاند عبدالشکور رشاد، عضو اکادم    .٢
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علوم، رشته  یاکادم یدر اتيزبان و ادبديپارتمنت آمر  د،يعبداالحمد جاو پوهاند دکتور    .٣
  .اتيادب
  .رشته اقتصاد ،یعبدالواحد سراب    .۴
  .یولوژيعبدهللا شارق، رشته ج    .۵
  .یريپنجش ريغالم دستگ    .۶
  .خيرشته تار ،یپوهاند دکتور غالم فاروق اعتماد    .٧
  .یهستو کيرشته فز ،یعقوبيدمحم  ريفق    .٨
  . )یديوردک، رشته طب (اورتوپ یدمحم موس .    دوکتور٩

  رئيس اکادمی علوم تاجکستان. ،.  دمحم عاصمی١٠
پوهاند دکتور غالم پوهاند عبدالشکور رشاد، دکتور عبداالحمد جاويد،  ها،اکادميسين ۀاز جمل

از جهان فانی رحلت  وردک یدمحم موس ی، دمحمعاصمی و دوکتورعقوبيدمحم  ريفق ،یفاروق اعتماد
  کرده اند.

II. هانيسياکادم  ایديکاند   
  .پوهاند دکتور احمد شاه جالل، استاد پوهنتون کابل    .١
  .استاد پوهنتون کابل ب،يدکتور اسدهللا حب یپوهندو    .٢
  .علوم یاکادم ،و زراعت یولوژيب ا،يميمرکز ک سيپوهاند دکتور بلبل شاه جالل، رئ    .٣
  .مسعود دريحدکتور     .۴
  .علوم یروشنگر، عضو اکادم یعباد هيسام دکتور    .۵
  .علوم یعبدالرحمن پهوال، عضو اکادم    .۶
  .خوشدل، استاد پوهنتون کابل ميعبدالرح    .٧
  پالن.  یدولت تهيزراعت و انکشاف، کم سيرؤف، رئ ديعبدالرش    .٨
  .علوم یاکادم ،آب یهاپرابلم توتيانست آمر ،یغفار عيعبدالسم    .٩

  .پوهنتون کابل یشناسنيزم ی¡پوهن سيرئ م،يعبدالصمد سلپوهنوال   .١٠
  .مشاور ريعبدالغفور باهر، وز  .١١
  .علوم یرنجبر، عضو اکادم ريعبدالکبسرمحقق دکتور علوم   .١٢
  .یعال التيوزارت تحص نيمع ،ینبات ديعبدالمج  .١٣
  .طب یدولت توتياحمد، استاد انست یعلدوکتور  .١۴
  .پوهنتون کابل اتيزبان و ادب ¡یپوهن سيرئ ،یاکبر شهرستان یپوهاند شاه عل  .١۵
  .یوزارت زراعت و اصالحات ارض یمالدار نيغالم ابوبکر، مع  .١۶
  .وزارت زراعت یزراعت قاتيمرکز تحق سيغالم دمحم بهرام، رئپوهنوال دکتور   .١٧
  .استاد پوهنتون کابل ،یدمحم زمر ريپوهاند فق  .١٨
  .وزارت زراعت یزراعت قاتيتحق توتيمعاون انست ،یگل احمد خالد  .١٩
  .علوم یعضو اکادم ،يیعطا ميدمحم ابراه  .٢٠
  .علوم یاکادم ،یمرکز علوم اجتماع سيرئ ،یستانيسدمحم اعظم   .٢١
  .علوم یاکادم ،یو اتنوگراف خيتار توتيانست آمردمحم اکرم عثمان،   .٢٢
  .علوم یعضو اکادم ،یاليدمحم انور نوم  .٢٣
  .امام، استاد پوهنتون کابل نيدمحم ام  .٢۴
  .کابل کيتخنيپول توتيانست سيرئ ،یهالل نيدمحم حس  .٢۵
  .علوم یاکادم ،اتيو ادب هامرکز زبان سيالهام، رئ ميپوهاند دمحم رح  .٢۶
  .علوم یعضو اکادم ،یروه قيسرمحقق دمحم صد  .٢٧
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  .علوم یمعاون اکادمدمحم ظاهر افق،   .٢٨
  .علوم یعضو اکادم ،یواحد عقوبيدکتور دمحم   .٢٩
  .علوم یو عضو اکادم ستانيژورنال هيمعاون اتحاد ،یبيدکتور محمود حب  .٣٠
  .طب کابل توتيانست سيرئ ،یمهر دمحم اعجاز .  دوکتور٣١
  .شاه، استاد پوهنتون کابل نيحس ريپوهاند م  .٣٢
/ ١٠/۶بssرای وی در جلسssۀ مssؤرخ کssه ش.) ١٣۶٧پوهنمssل گلssداد رئssيس اکssادمی علssوم (سssال   �

و بعssد از تأييssد و منظssوری رئssيس  پيشssنهادخssاص  بssه گونssههssا، رتبssۀ اکادميسssينی اکادميسssين ١٣۶٧
  .جمهور برايش تفويض شد

بsه پيشsنهاد اکsادمی علsوم و منظsوری  ،ش.)١٣٧٢عبداالحد عشرتی رئيس اکادمی علوم (سsال   �
  .تفويض شدبرايش رتبه اکادميسينی  ،رئيس جمهور

  .افتخاری نيسياکادم، یربان نيالد استاد برهان  �

  .افتخاری نيسياکادم ،یدمحم آصف محسن خيش یهللا العظم تيآ  �
بsه تصsويب هsا هsا و کانديsدای اکادميسsينبه اسsاس قsانون اکsادمی علsوم، تعsداد و ترکيsب اکادميسsين

  .نمايدشورای علمی و منظوری شورای وزيران تحقق پيدا می
  
آن سرمحققان، پوهاندها و  ،اکادمی علوم کانديدای اکادميسينهای اکادميسين و برای احراز کرسی 

  .توانندمعادل آنها که دارای شهرت علمی ملی و بين المللی باشند با اکمال اين شرايط نامزد شده می
  

در نظر  معيارهای علمی باتخصصی  مطبوعاثر  ۴٠اب شدن به رتبۀ اکادميسين حداقل برای انتخ
های اثر آن ابتکاری و ابداعی و دو اثر آن در يکی از نشريه ١٠که از جمله  گرفته شده است

  معتبر بين المللی به چاپ رسيده باشد. 
  

های علمی که از جمله پنج اثر معيار باتخصصی  مطبوعاثر  ٣٠ها حداقلبرای کانديدای اکادميسين
، در های معتبر بين المللی نشر گرديده باشدآن ابتکاری و ابداعی  و يک اثر آن در يکی از نشريه

  نظر گرفته شده است.
  

ها از طرف کميسيون با صالحيت ها و کانديدای اکادميسينتأييد و ارزيابی آثار علمی اکادميسين
  گيرد. صورت میعلمی، به پيشنهاد شورای علمی 

  
ها پس از اکمال شsرايط و تأييsد کميسsيون ارزيsابی توسsط مجمsع ها و کانديدای اکادميسيناکادميسين

از طريsق رأی سsری و مسsتقيم بsه اکثريsت آراء انتخsاب و بعsد از منظsوری  ،عمومی اکادمی علsوم
  د. ننمايرئيس جمهور، مطابق رشته تخصصی خود در يکی از مراکز علمی فعاليت می

در صورت موجوديت کرسی خالی، مجمع عمومی اکادمی علوم بعsد از هsر سsه سsال جلسsه تsدوير 
  .کندمی

های جاری سهم گيری در طرح و تدوين پالن :هاها و کانديدای اکادميسيناکادميسينهای مکلفيت
در و دورنمايی، رهبری و سازماندهی تحقيقات علمی انفرادی و دسته جمعی، سهم گيری مؤثر 

 - های راه حل مشکالت و نحوه کاربرد دستاوردهای علمیاکتشافات جديد علمی، ارائه طرح
های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، سهم گيری مؤثر در کار مجمع تخنيکی در عرصه
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عمومی و ارتقای سطح علمی و تخصصی اعضای اکادمی علوم البته مطابق رشته تخصصی و 
  النه به مرکز مربوط و  مجمع عمومی. ارائه گزارش فعاليت سا

  
، اما گردندگی به تقاعد سوق میساله ٧٠سن تکميل بعد از مانند اکادميسين و کانديدای اکادميسين 

پيشنهاد شورای  عد از، بتوانندمی در صورت توانايی فزيکیمانند ساير اعضای اکادمی علوم 
 - های علمیبه فعاليتبالمقطع  قراردادتا پنج سال به شکل  علمی و منظوری رئيس جمهمور

  تحقيقی خويش ادامه دهند. 
اعضای کادر علمی در ها مانند ساير و کانديدای اکادميسينها اکادميسين حقوق و امتيازات مادی

    :گرددحاالت ذيل قطع می
  .تحقيقی به تشخيص شورای علمی و منظوری رئيس جمهور -های علمیفقيت در فعاليتوعدم م  -
به تشخيص شورای علمی و منظوری رئيس  اسناد تقنينی ادارههای مغاير احکام انجام فعاليت  -

  .جمهور
  .خيانت ملی از طرف محکمۀ ذيصالحو محکوميت به جرم   -

را در راه رشد علم و فرهنگ کشور انجام داده  دانشمندانی که خدمات برجستهعضويت افتخاری: 
بعد از  ،باشند و جهت کسب عضويت افتخاری اکادمی علوم از طريق مراجع علمی معرفی گردند

توانند. همچنان دانشمندان و را کسب نموده میاين نهاد تأييد شورای علمی، عضويت افتخاری 
و تصويب شورای علمی به حيث اعضای  به پيشنهاد رئيس اکادمی علوماداره های خارج شخصيت

   توانند.افتخاری پذيرفته شده می

   علوم یاکادمنشرات 

- لوژی به زبانامجله، دو جريده و يک اخبار ساينس و تکن ١٠يۀ موقوت، شامل نشر ١٣امروزه 
های يونسکو از طريق رياست و زبان يیاوزبکی، ترکمنی، نورستانی، پشه ،های پشتو، دری

  .رسدارتباط عامۀ اين اداره به نشر می اطالعات و

تحقيقsی دانشsمندان بsه گونsه  –هsا پsروژه علمsی برعالوه با در نظرداشت امکانات مsالی، سsاالنه ده 
  گردد.کتاب مستقل از همين طريق طبع و نشر می

دوم آريانا دايرةالمعsارف را در سsال  همرکز دايرة المعارف نيز طوريکه قبالً اشاره گرديد کار دور
هsای پشsتو و دری در مجلsدات جداگانsه ش. در هفت جلد بsه زبsان١٣٩٧ش. آغاز و در سال ١٣٨۵

  تکميل نموده است.

هssای دايرةالمعssارف مرکssز دايssرة المعssارف بعssد از تکميssل دورۀ دوم دايssرة المعssارف آريانssا برنامssه
ين را مطابق پالن ستراتيژيک اکادمی علوم در برنامsه های اختصاصی و آنالآريکا، دايرةالمعارف

  های آينده اين مرکز رويدست خواهد گرفت. 

ها و ادبيات نيز کsار طبsع قsاموس لهجsوی پشsتو را آغsاز نمsوده و تsا اکنsون سsه جلsد آن مرکز زبان
  اقبال چاپ حاصل نموده است. 
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نمود، سه جلد طبع، اما متأسفانه با کار طبع و نشر اتلس اتنوگرافی را نيز آغاز  بخش علوم بشری
از طرف شورای علمی  یامنيت مشکالتبه سبب  اتنوگرافیاکنون کار اتلس  مشکالت مواجه شد.

  .توقف گرديده استم

  :ها و مراحل نشراتیرداشت وقفهظبا در ن ،علوم ینشرات موقوت اکادم

با ذکر  سال تأسيس به هجری شمسی  نام نشريه  شماره
  ناشر  موعد نشر  ان نشراتیبز  نشراتی و آغاز مجددهای وقفه

  

١  

  

  کابل ۀمجل

� ١٣٧١-  ١٣١٠  

 

  پشتو      

  

  ماهانه -
  روزه۱۵  -

 
 
  دو ماهه -
  ماهانه -

  سه ماهه -

ها و مرکز زبان
،انستيتوت ادبيات

  زبان پشتو

- ١(در يک جلد  شماره سه١٣٧۶ �
٣(  

 ١٣٨٠سال اخير �
  

  ماههسه  ١٣٩٧از آغاز سال  �
  

  

  

٢  

  

  
  آريانا ۀمجل

  

  

� ١٣٧١ - ١٣٢١  

  پشتو و دری

  

  ماهانه - 

 

  سه ماهه - 

مرکز علوم 
  اجتماعی

  يک شماره  ١٣٧۵ �

  يک شماره ١٣٧٨ �

  يک شماره ١٣٨٠ �

� ١٣٨١   

  

٣  

  افغانستان ۀمجل

  - م.)١٩۴۶ش.(١٣٢۵ �
       م.) ١٩٩٢(١٣٧١

  سه ماهه   انگليسی
مرکز علوم 
  اجتماعی

  م.)٢٠٠٣ش.(١٣٨٢ �

  م.)٢٠٠٨ش.(١٣٨٧ �

 م.)٢٠١۵ش.(١٣٩۴ �
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۴  

تحقيقات  ۀمجل
  کوشانی

� ١٣۵٧  

دری، پشتو و 
  انگليسی

  سه ماهه
  یالملل نيمرکز ب

  کوشانی قاتيتحق
  ش.١٣٧٠ – ١٣۶٠  �

  ش.١٣٨١  �

  

۵  

 شناسیباستان ۀمجل
  افغانستان 

  ش.١٣۶۶ زمستان  - ١٣۵٨ �

دری و پشتو و 
  انگليسی

  سه ماهه  
- باستانمرکز 
  شناسی

و  ١۵های صرف شماره - ١٣۶٨ �
١۶  

  ش.١٣٨۴ �

  

۶  
  پشتو ۀمجل

های زبان  ش.١٣٧٠ - ١٣۵۶ �
  يونسکو 

  سه ماهه   
مرکز بين المللی  

  تحقيقات پشتو

  ش.١٣٨١ �

  

  

٧  

  خراسان ۀمجل

  ۴٢الی شماره ١٣۵٩ �

  دری 

   ماهه سه - 

  دو ماهه - 

  سه ماهه - 

 ها و زبانمرکز 
،انستيتوت ادبيات

  زبان دری

و  ۴۴ ۴٣های شمارهالی  ١٣٧٠ �
۴۵  

  ش. ١٣٨١ �

  سه ماهه ١٣٩۵بعد از سال  �

  مجله طبيعت   ٨

  يک شمارهصرف  ١٣۶٨ �

  دری و پشتو 

شش   - 
  ماهه

  سه ماهه - 

معاونيت بخش 
 - علوم طبيعی
  تخنيکی

   يک شمارهصرف  ١٣٧۴ �

� ١٣٨١  

  تبيان ۀمجل  ٩
� ١٣٧٩  
 دو شماره صرف  ١٣٨١ �
� ١٣٨٣   

  سه ماهه  دری و پشتو
معاونيت بخش 
  علوم اسالمی

١٠  

 وزيي مهيس ۀمجل
  مطالعات

  

� ١٣٨۵  
 دری و  پشتو

  انگليسی
  سه ماهه 

مرکز مطالعات 
  منطقوی
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  های اکادمی علومکتابخانه
ها و مؤسساتی که اکادمی علوم از های انجمناز ادغام کتابخانه ،کتابخانۀ مرکزی اکادمی علوم �

  :بخش است چهارآن ايجاد گرديده، تشکل يافته و شامل 
  .های ملی و يونسکوجلد به زبان ١٩٢٢۵عنوان کتاب در ١٣٣۴۵. بخش توزيع، حاوی ١
  جلد. ١٠۴١٩عنوان کتاب در  ٨٨۵۶بخش ريفرنس، حاوی  .٢
عنssوان جريssده  ۵٨کلکسssيون) و ١٠۴٢عنssوان مجلssه ( ۵٠. بخssش مجssالت و جرايssد شssامل: ٣

  کلکسيون).۶٢٩(
  نسخه. ٣٨٠. بخش نسخ خطی شامل ۴
وم بشsری و جلد کتاب از رشsته هsای مختلsف علs ٢۴٧٩حاوی   کتابخانۀ مرکز دايرة المعارف، �

  ها.طبيعی و دايرة المعارف
های مختلsف علsوم بشsری جلد کتاب از رشته ٢٨٣٧حاوی   ی،يهکتابخانۀ مرکز مطالعات منطق �

 و ادبيات.
ش. اسsاس آن گذاشsته شsده ١٣٩۵کsه در سsال جلد کتsاب  ٢۵١حاوی  ،فولکلورادبيات آرشيف  �

  است.
  ):١٣٩۶-١٣٩٢های اهداء شده به کتابخانه مرکزی اکادمی علوم (و کتابخانهها کتاب �
   جلد کتاب از جانب وزارت امورخارجه افغانستان. ۵٧۴٠ �
  عنوان کتاب از  جانب وزارت امور زنان. ١۴٢ �
جلsد کتsاب بsه ۶٨۴اهداء کتابخانۀ شsادروان پوهانsد دمحم اکبsر پوپsل از طsرف فاميsل وی، شsامل  �

 انگليسی بيشتر مربوط به بخش زراعت. های ملی و زبان

  

    
١١  

  زيری ۀجريد

� ١٣١۶ -١٣٢٠  

  پشتو 

  هفته نامه - 

 ١۵فعالً  - 
  روزه

ها و مرکز زبان
، انستيتوت ادبيات
و ادبيات زبان 

  پشتو

� ١٣ - ١٣٣١۶۵      

� ١٣٨١     

  ١٣٨۶ �  تفکر ۀجريد  ١٢

، پشتو ،دری 
های زبان

 اوزبکی،
 ترکمنی

نورستانی، 
  و...يی پشه

  ماهانه

ها و مرکز زبان
ادبيات، انستيتوت 

ها و ادبيات زبان
  برادراقوام 

    
١٣     

اخبار ساينس و 
  لوژیاتکن

� ١٣٨۶ 
�  ---  

پشتو، دری و 
های زبان

  يونسکو 
  شش ماهه

معاونيت بخش 
 - علوم طبيعی
  تخنيکی



29 
 

دولت دمحم لودين از طرف فاميل وی، شsامل دکتور اهدای کتابخانۀ شخصی شاد روان سرمحقق  �
 عنوان .٣٢٢
 جلد کتاب از طرف خودش.٢۶٧عنوان و ٢١٢اهدای کتابخانه شخصی سميع هللا تازه شامل  �
د شهير کشور حبيب هللا رفيع در های جرايد و مجالت دانشمناهدای صدها جلد کتاب و کلکسيون �

  :دو بخش
  کتابتون.  رفيع -    
  د افغانی رسنيو نندارتون. -    

 علوم: یاکادم یرؤسا
 .یدکتور گل دمحم نورز یپوهندو   .١
 .قيال مانيسلغالم مجدد  نيسياکادم   .٢
 .پوهنمل گلداد   .٣
 .رنجبر ريعبدالکب دکتورعلومکانديدای اکادميسين سرمحقق    .٤
 .یعبداالحد عشرتقانونپال    .٥
 .یسرمحقق دمحم محسن فورمل   .٦
 .مستسعد نيمال دمحم حس   .٧
  .یروزيهللا ف ليخل یمولو   .٨
 .راشد یسر محقق عبدالبارمعاون    .٩

  .پوپل اي. سرمحقق ثر١٠
  شکيب. محقق عبدالظاهر. معاون سر١١

  معاونان اکادمی علوم
I.بخش علوم بشری  
  .رنجبر ريدکتور علوم عبدالکب کانديدای اکادميسين سرمحقق  .١
 .سرمحقق دکتور دولت دمحم لودين  .٢
 .معاون سرمحقق عبدالباری راشد  .٣
 .اکادميسين پوهاند عبدالشکور رشاد  .٤
  .مولوی فريدالدين محمود  .٥
  ..   سرمحقق دکتوردمحم علم اسحاق زی٧
  ..   سرمحقق نصرهللا سوبمن٨
  .اسلم افضلی.   سرمحقق دمحم ٩

  .. سرمحقق نصرهللا ناصر١٠

II .بخش علوم طبيعی  
  .کانديدای اکادميسين پوهنوال عبدالصمد سليم .١
 .کانديدای اکادميسين دمحم حسين هاللی .٢
    .سرمحقق دکتور شاه دمحم ميوندی  .٣
 .مولوی شجاع الدين خدام .٤
 .سرمحقق دکتور عبدالخليل ظريفی .٥
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 .سرمحقق دکتور نجم الدين ترين .٦
 .رحمت گل احمدی سرمحقق .٧

III . علوم اسالمیبخش  
 .غالم ربانی اديب .١
 .کی هللا اشرفیذ.مولوی ٢
 .محقق ميردمحم شريف پاکرای .٣
 .معاون سرمحقق سيف الرحمن سايف ستانکزی .٤
 .نيازی  برهان هللامعاون سرمحقق  .٥

  منشيان علمی اکادمی علوم
 .دکتورعبدالسميع غفاری .١
 .دمحم ظاهر افق نيسياکادم یدايکاند .٢
 .یهالل نيدمحم حس نيسياکادم یدايکاند .٣
 .پوهنوال دکتوردمحم نادرهادی .٤
 .سرمحقق نصرهللا ناصر .٥
 .سرمحقق دکتور الف دمحم شرر .٦
 .سرمحقق سيد امين مجاهد .٧
 .شاه عمر وردک محقق دوکتور احمدمعاون سر  .٨

رياست دکتور عبدالسميع غفاری و بعداً دمحم ظاهر افق برعالوۀ منشی علمی به حيث معاون اول 
  نمودند .   اکادمی علوم همزمان وظيفه اجراء می

  دکتور محمود حبيبی از جملۀ مؤسسين و اولين مشاور علمی و اداری اکادمی علوم بود.
  

  در سالساختار تشکيالتی اکادمی علوم 
  .ش١٣٩٧
  

امروزه رياست اکادمی علوم متشکل از اعضای علمی و کارکنان خدمات ملکی (اعضای حمايوی) 
ها، بست، شامل اعضای کادر علمی معاونيت ٢٩١بست، از جمله  ۴٩٨بوده که با سقف تشکيالتی 

ها، مديران و مهتممين مجالت اند که با ها، ديپارتمنتهای مرکزی، مراکز علمی، انستيتوترياست
ابق در نظر داشت قوانين، مقررات و لوايح نافذه مقرر گرديده و با توجه به امکانات موجوده، مط

تحقيقی به شکل انفرادی، در بخش  -های علمیرشته تحصيلی و تخصصی مصروف پيشبرد پروژه
   .باشندمربوطه می

کارکنان خدمات ملکی و پرسونل خدماتی اختصاص داده شده  بست به ٢٠٧در بخش اداری ،
جذب اصالحات اداری و خدمات ملکی در اين اداره کميسيون است که به تاسی از پروسه ريفورم 

  .و مصروف خدمات اداری اند
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I  ساختار تشکيالتی بخش علمی:ـ  

  رئيس عمومی اکادمی علوم، بست خارج رتبه. -
  منشی علمی(معاون علمی) اکادمی علوم، بست ما فوق رتبه.  -
  معاونيت بخش علوم بشری، بست ما فوق رتبه.  -
  تخنيکی، بست ما فوق رتبه. -معاونيت بخش علوم طبيعی  -
  معاونيت بخش علوم اسالمی، بست ما فوق رتبه.   -
  دو بست مشاوريت علمی، بست فوق رتبه.  -
  
  منشی علمی:تشکيل دفتر . ١

 .تدقيق و ارزيابی آمريت -
 .)مدقق اسناد علمی( يک بست علمی 

  
  معاونيت بخش علوم بشری:  .٢

  .منشی علمی      -
  :ها و ادبياترياست مرکز زبان -الف

 .منشی علمی -
 انستيتوت زبان و ادبيات پشتو: �
o ديپارتمنت ادبيات و متن شناسی. 

 .علمی بستسه  
o ديپارتمنت فلکلور و ادبيات شفاهی. 

 .علمی بستسه   
o ديپارتمنت زبان شناسی. 

  .علمی بستدو  
 .مديريت مجلۀ کابل •
 .کابل ۀمهتمم مجل •
   .مديريت جريدۀ زيری •
     .زيری ۀمهتمم جريد •
 دری:انستيتوت زبان و ادبيات  �
o موالنا جالل الدين دمحم بلخی شناسیديپارتمنت متن. 

 .علمی بستدو   
o ديپارتمنت فلکلور. 

 .علمی بستدو  
o ديپارتمنت زبانشناسی.  

 .علمی بستيک  
o ديپارتمنت نقد وتيوری ادبی. 

  .علمی بستيک  
 .مديريت مجلۀ خراسان •
 .خراسان ۀمهتمم مجل •
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 :برادرها و ادبيات اقوام انستيتوت زبان �
o ديپارتمنت زبان پشه يی. 
  :های ترکمنی و اوزبکیانستيتوت زبان �
o ديپارتمنت زبان ترکمنی. 
o ديپارتمنت زبان اوزبکی. 
 .های باستانیانستيتوت زبان �
 .منشی علمی -

 .علمی بستيک  
o های پاميریديپارتمنت زبان. 
 .مديريت جريدۀ تفکر •
 .مهتمم جريدۀ تفکر •

   :رياست مرکز علوم اجتماعی -ب
       .منشی علمی  -

  :انستيتوت تاريخ و اتنوگرافی �
o ديپارتمنت تاريخ قديم افغانستان. 

 .علمی بستدو  
o ديپارتمنت تاريخ معاصرافغانستان.  

 .علمی بستدو  
o ديپارتمنت اتنوگرافی. 

 .علمی بست دو 
 :انستيتوت اقتصاد �
o ديپارتمنت اقتصاد تصدی. 

 .علمی بستدو  
o  ديپارتمنت اقتصاد ملی.  

 .علمی بستيک  
o  ديپارتمنت احصائيه. 

 .علمی بستدو  
 :انستيتوت روانشاسی و علوم تربيتی �
o تربيه ديپارتمنت تعليم و. 
o  ديپارتمنت روان شناسی. 

 .علمی بست دو 
  :انستيتوت فلسفه و جامعه شناسی �
o ديپارتمنت فلسفه. 

 .علمی بست دو 
o  ديپارتمنت جامعه شناسی. 

 .علمی بستيک  
 :سياسیانستيتوت حقوق وعلوم  �

 .منشی علمی  -
o ديپارتمنت روابط بين المللی. 

 .علمی بستيک  
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o  ديپارتمنت حقوق عامه وعلوم سياسی. 
o  ديپارتمنت جزا. 
o  ديپارتمنت حقوق خصوصی. 
 :انستيتوت ژورناليزم �
o ديپارتمنت تحقيق و مطالعات. 
o  منت اطالعات جمعیديپارت. 

 .علمی بستدو  
  .مديريت مجلۀ  آريانا •
 .آريانامهتمم مجلۀ   •
 .مديريت مجلۀ افغانستان •

  : شناسیرياست مرکز تحقيقات باستان -ج
  .منشی علمی -

 :شناسیانستيتوت باستان �
o  ماقبل التاريخدوره ديپارتمنت. 
o  ديپارتمنت يونانو باختر. 

 .علمی بستيک  
o  ديپارتمنت سكه شناسی و تيكرشناسی. 
o  ديپارتمنت دوره اسالمی. 
o  ديپارتمنت مهندسی. 
 .شناسی افغانستانمجلۀ باستانمديريت  •
 .افغانستان شناسیمهتمم مجله باستان •

  :رياست مرکز بين المللی تحقيقات کوشانی -د
 .منشی علمی -

 :انستيتوت تحقيقات کوشانی �
o ديپارتمنت آثار و اسناد دوره کوشانی. 
o  ديپارتمنت حوزه مديترانه. 
o  ديپارتمنت ترميم آثار. 

 .علمی بستيک  
o  ديپارتمنت تحقيقات ساحوی. 

 .علمی بستيک   
 .مديريت مجلۀ کوشانی •
 .کوشانی ۀمهتمم مجل •

  تحقيقی: -آمريت موزيم اتنوگرافی علمی
  علمی بستيک   

  :رياست مرکزبين المللی تحقيقات پشتو .هـ
  .منشی علمی -

 :تحقيقات پشتو نستيتوتا �
 .علمی بستدو   

 :تحقيقات خوشحال خاننسخ خطی و انستيتوت  �
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 .علمی بستدو   
 :انستيتوت قبايل پشتون �

 .علمی بستدو  
 :ترجمه انستيتوت تأليف و �

 .علمی بستيک   
 .مديريت مجلۀ پشتو •
 .مهتمم مجلۀ پشتو •

  :رياست مرکزمطالعات منطقه يی - و
 .منشی علمی -
 .مشاور علمی -

 :انستيتوت مطالعات هند و پاکستان �
o  ديپارتمنت هند. 
o ديپارتمنت پاکستان. 
 :وترکيه انستيتوت ايران �
o ديپارتمنت ايران.  
o ديپارتمنت ترکيه. 
 :کشورهای عربی انستيتوت �
o ديپارتمنت عربستان سعودی. 
 :انستيتوت آسيای ميانه �
o ديپارتمنت تاجکستان. 
o ديپارتمنت ترکمنستان. 
o ديپارتمنت قزاقستان. 
o ديپارتمنت ازبکستان. 
 :انستيتوت روسيه وقفقاز �
o ديپارتمنت روسيه.  
o ديپارتمنت قفقاز. 
 .انستيتوت چين �
 :آمريت ديپارتمنت مرکز فکری محمود طرزی �

 .علمی بست دو 
  .مديريت مجله سيمه ييز مطالعات •
 .سيمه ييز مطالعات مهتمم مجله •

  :تخنيکی -معاونيت بخش علوم طبيعی .٣
 .منشی علمی -

  .مديريت مجلۀ طبيعت •
 .مهتمم مجلۀ طبيعت •
 .سکرتريت کميسيون ملی ساينس و تکنالوژی •
 .اخبار ساينس و تکنالوژیمديريت  •

  :رياست مرکز کيميا، بيولوژی و زراعت -الف
   .منشی علمی -
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 :کيميا انستيتوت �
o ديپارتمنت کيميای عضوی. 
o  ديپارتمنت کيميای غيرعضوی. 
o  ديپارتمنت کيميای فزيکی کلوئيدی.  
o ديپارتمنت بيوشيمی. 
o ديپارتمنت تکنالوژی کيمياوی. 
 .انستيتوت بيولوژی �
o  شناسیديپارتمنت نبات.            
o ديپارتمنت جنتيک. 

 .علمی بستيک  
 :انستيتوت زراعت �
o ديپارتمنت اگرونومی. 
o ديپارتمنت خاک شناسی. 
o ديپارتمنت اصالح نباتات. 

 .علمی بستيک  
o ديپارتمنت سبزيجات و ميوه جات. 
o ديپارتمنت ماشين آالت زراعتی. 

 :رياست مرکزعلوم زمين  - ب
 .منشی علمی -

 :انستيتوت جيولوجی �
 .يورولوژیتانستيتوت هايدروم �
o ديپارتمنت جغرافيه طبيعی.   

 .دو بست علمی 
                        .انستيتوت جيوفزيک �
o ديپارتمنت مواد معدنی. 
o ديپارتمنت نفت وگاز.  
o ديپارتمنت منرالوژی. 
 

  :رياست مرکز رياضی، فزيک و تخنيک -ج
  .منشی علمی -

 :انستيتوت رياضی و فزيک �
o ديپارتمنت رياضی. 

 .علمی بستدو   
o ديپارتمنت فزيک. 

 .علمی بستيک  
 .انستيتوت انرژی �
o های برقیديپارتمنت ستيشن. 
o های برقیديپارتمنت شبکه. 
 :انستيتوت ساختمانی �
o های مدنی و صنعتیديپارتمنت ساختمان. 
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 .دو بست علمی 
 :لوژیاانستيتوت تخنيک و تکن �
o لوژی فلزاتاديپارتمنت تکن. 
o  ديپارتمنت ماشينری و ترانسپورت. 
 :لوژی معلوماتیاانستيتوت تکن �
o ديپارتمنت تكنالوژی معلوماتی. 

 .علمی بستيک  
o ديپارتمنت راديو و مخابرات.  
o ديپارتمنت شبکه های انترنت. 

 .علمی بستدو   
 

  :رياست مرکزعلوم طب -د
  .منشی علمی -

 :انستيتوت طب معالجوی �
o ديپارتمنت جراحی عمومی. 
o  ديپارتمنت داخله. 

 .علمی بستيک  
  :انستيتوت فارمسی �

 .علمی بستيک   
 :طب نيک تشخيصيه و تحقيقاتیيآمريت کل �

 .معاون علمی -
 .سونولوجست -

  :معاونيت بخش علوم اسالمی .۴
 .منشی علمی -
   .مديريت مجلۀ تبيان •
 .مهتمم مجلۀ تبيان •

  :رياست مرکز تفسير و حديث -الف
 .منشی علمی -
 :انستيتوت تفسير �
o ديپارتمنت تفسير. 

 .علمی بستسه  
  :انستيتوت حديث �
o ديپارتمنت حديث. 

 .علمیبست دو   
 :رياست مرکز فقه و قانون  - ب

 .منشی علمی -
 :انستيتوت فقه �
o ديپارتمنت فقه. 

 .علمی بستيک  
o ديپارتمنت اصول فقه. 
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 :انستيتوت قانون �
o ديپارتمنت قانون. 

 .علمی بستيک  
o ديپارتمنت زن وخانواده. 

 .علمی بستدو  
 :رياست مرکزعقيده و ثقافت  - ج

 .منشی علمی -
 :انستيتوت عقيده �
o ديپارتمنت عقيده.  

 .علمی بستدو  
o ديپارتمنت تصوف.  

 .علمی بستيک  
  :انستيتوت ثقافت �

 .علمی بستدو  
 :رياست مرکز دايرة المعارف

  .منشی علمی -
 .انستيتوت دايرة المعارف        �

 .علمی بستهشت   
  

  های مرکزی:رياست
 .اطالعات و ارتباط عامهرياست  �
  .مديريت عمومی ويب سايت  -
   .رياست پاليسی و پالن �
   .رياست روابط فرهنگی �
 .رياست دفتر �

II - بخش اداری  
  عاونيت مالی و اداری:م

 .رياست اداری �
 .رياست مالی و حسابی �
 .آمريت منابع بشری �
 .آمريت تدارکات �
 .آمريت واحد جندر �
  .آمريت تفتيش داخلی �

ها و شعبات مختلف تقسيم به مديريتاداری های عمومی ها و مديريتها، آمريتتمام اين رياست
اصالحات اداری توظيف کميسيون ريفورم  ۀشده اند که به اساس اليحه وظايف از طريق پروس

  شده اند.
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 مآخذ

. آريانsssا دايرةالمعsssارف، دوره اول، جلsssد اول، انجمsssن دايرةالمعsssارف: کابsssل مطبعsssه دولتsssی، ١
١٣٢٨.  

 آريانsا دايرةالمعsارف، دوره دوم، جلsد اول، اکsادمی علsوم افغانسsتان: کابsل مطبعsه نبراسsکا، .٢
١٣٨۶  .  

، د افغانسsتان د علومsو اکsاډيمی د ٣٢۵، شماره مسلسل ٣و ٢،  شماره ٣۶.  آريانا مجله، سال ٣
   .١٣۵٧اجتماعی علومو انستيتوت: کابل مطبعه دولتی، 

، د افغانسssتان د علومssو اکssاډيمی د ٣٢۶، شssماره مسلسssل ۴، شssماره ٣۶آريانssا مجلssه، سssال  .۴
  .١٣۵٧اجتماعی علومو انستيتوت: کابل مطبعه دولتی، 

بsدنی پsه �افغانستان اکsاديمی د پ)sتو د انکشsاف او تقsويی رياسsت. ابوريحsان البيرونsی د زي.  ۵
زرمه کليزه کې، د مقالو، پيغامونو مجموعه او ورسsتی راپsور، وزارت اطالعsات و کلتsور، کابsل، 

١٣۵٢ .  
انجمن تاريخ و ادب افغانستان اکاديمی. البيرونی و هند (مجموعه مقاالت )، اهتمام فقير دمحم   . ۶

  .١٣۵٢خيرخواه، نشرات افغانستان اکاديمی: کابل، 
 ، وزارت٢٢يک افغانستان، قانون اکsادمی علsوم، جريsده رسsمی، شsماره جمهوری دموکرات  .٧
 . ١٣۶٠دلو  ٣٠: کابل، عدليه
مکاتيب افغانی، کتاب سوم، سلسله ششم، هفsتم و هشsتم، چsاپ اول، مطبعsه  .حبيبی، محمود   .٨

 .١٣٨٨حبيب هللا حسيب: کابل، 
، ٩۴٩جريssده رسssمی،  شssماره  دولssت جمهssوری اسssالمی افغانسssتان، قssانون اکssادمی علssوم،    .٩

 .١٣٨٧کابل: وزارت عدليه ، سال 
، ٢۴دولت جمهوری اسالمی افغانستان، قانون اکادمی علوم، جريده رسمی، شماره . ١٠

 .١٣٩۶ثور ١٢وزارت عدليه رياست نشرات و ارتباط عامه: کابل پرويز، 
  .١٣١۶ل مطبعه عمومی، سالنامۀ کابل، دوره اول، ششمين سالنامۀ کابل، پشتو تولنه: کاب. ١١

سsssالنامۀ مجلsssۀ کابsssل، دوره اول، اولsssين سsssالنامۀ کابsssل، انجمsssن ادبsssی کابsssل: کابsssل مطبعsssه  .١٢
 .١٣١١عمومی،

افغانستان د علومو اکادمی تاريخچه، رياست نشرات اکادمی علوم: کابل  ناصر، نصرهللا. د .١٣
 .١٣٨٩ مطبعه عدالت،

باستان، جلد دوم، وزارت اطالعات و فرهنگ: فوفلزايی، عزيز الدين. فرهنگ کابل  وکيلی .١۴
  . ١٣٨٧کابل مطبعه طباعتی و صنعتی احمد، 

 ش. اکادمی علوم دولت جمهوری اسالمی افغانستان.١٣٩٧ شرح تشکيل سال  -
  
  


