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 پس منظر

 دیدگاه

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

 اهداف

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

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

  .انسجام مطالعات، تحقیقات و ارزیابی منابع و ذخایر طبیعی 

در  را یتحقیق –لمی رهبری امور ع سطح کشور، مسؤولیت سازماندهی ودر  تحقیقی –می علوم به مثابۀ عالیترین نهاد علمی اکاد

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

شامل این  یزلمی نبرعالوه یک معاون ع ،داردیکی از معاونین اکادمی علوم قراردر رأس اکادمی علوم رئیس و در رأس هربخش 

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

 نیز شامل آن دکستانآمریت جندر و کو پالیسی ،و پالن ارتباط عامه، روابط فرهنگی،  اطالعات و دفتر ، یکتابخانه، ریاست ها

 باشد .می

بست از جمله  "4۰9"سقف تشکیالتی  کارکنان خدمات ملکی بوده که با ریاست عمومی اکادمی علوم متشکل از اعضای علمی و 

 نماید .ت کارکنان خدمات ملکی را احتوا میبس "199"بست، شامل اعضای کادر علمی و  "21۰"

تصادی، رشد اق ،یغنامندی فرهنگبهبود وضع اجتماعی، انسجام این تحقیقات جهت  انجام تحقیقات علمی در عرصه های مختلف و

رهنگ دینی ه فتقویانش و د سطح علم وارتقای کیفی  ورشد کمی ، بهبود هاآناز طرق استفاده مؤثر  ارزیابی منابع و ذخایر طبیعی و

 .اهداف اکادمی علوم را تشکیل میدهد و اسالمی درکشور

 : گزارشخالصه 

الیدت تکمیدل شدده و کددام فع تا الحال( فعالیت عمده را پالن نموده بود که 12مجموعاً ) 14۰۰( درسال مالی  اکادمی علومادارۀ ) 

  .می باشد در حال اجرا آن( فعالیت 1۰) و ( دو فعالیت آغاز ناشده2معطل شده موجود نبوده )

 رسیده است.فیصد ( 33.5% به ) ۱۴۰۰مالی  در سالاداره  این فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های اوسط

مجموع فعالیت های پالن 

 شده
فعالیت های تکمیل 

 شده

 فعالیت های

 در حال اجرا

 فعالیت های

 معطل شده

 فعالیت های 

 آغاز ناشده

۱۲ ۰ ۱۰ ۰ ۲ 
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   های پالن شده تحقق فعالیت گزارش

 نشان میدهد.میزان پیشرفت فعالیت های عمده را جدول ذیل 

 اصلی هدف
 (Targetمقدار هدف )

 ۱۴۰۰ در سال
 عنوان فعالیت عمده

فیصدی 

پیشرفت 

مطابق پالن 

 ۱۴۰۰در سال 

تقویت سیستم پالن گذاری 

براساس یافته های ارزیابی بخش 

 های پالن گذاری

 ساختار
قای ظرفیت بخش های پالن برگزاری برنامه ارت

 گذاری
٪0 

 مراجعه رضایت  سازی فراهم

 ن کنندگا
 ۰٪ کنندگان  مراجعه ثبت سیستم ایجاد سیستم 1ایجاد 

 برای کاری فضای سازی مناسب

 زنان
پالن عمل خاص انکشاف 1 

 داده شده

س یافته های تدوین پالن عمل خاص براسا

 سروی
٪۲5 

 در عرصدده علمددی تحقیقددات انجددام

 طبیعدی بشری، علوم اسالمی، های

فعالیدت هددا  و انسدجام تخنیکدی –

 تحقیقدددات و هماهندددگ سددداختن 

عرصه های ذکر شده بده  تحقیقات

منظددور بهبددود وضددع اجتمدداعی، 

اقتصدداد  رشددد فرهنگددی، غنامندددی

 طبیعی ذخایر و منابع ارزیابی ملی،

 آنها، بهبدود مؤثراز استفاده و طرق

 ارتقای سدطح و کیفی و کمی رشد

 . درکشور دانشو علم

( 67کار )16.64%پیشبرد 

 حقیقی ت -پروژه علمی 

 -( پدددروژه علمدددی 67کدددار ) 11.93%پیشددبرد 

جهت ترفیع به رتبه علمدی سدر ساله  6تحقیقی 

محقق در بخش هدای علدوم بشدری ، طبیعدی و 

 اسالمی.

%7۱.7۰ 

( پروژه 6۰کار )2۰%پیشبرد 

 قیتحقی -علمی 

 -ی ( پدددروژه علمددد6۰کدددار )12.21%پیشدددبرد 

جهدت ترفیدع بده رتبده علمدی سداله  5 تحقیقی

معاون سر محقق در بخش هدای علدوم بشدری ، 

 طبیعی و اسالمی.

%6۱ 

( 21کار ) 25%پیشبرد 

 حقیقیت -پروژه علمی

 -( پدددروژه علمدددی21کدددار ) 19.48%پیشدددبرد 

سداله جهدت ترفیدع بده رتبده علمدی  4تحقیقی 

محقق در بخش هدای علدوم بشدری ، طبیعدی و 

 اسالمی.

%77.9۲ 

ارائه سمینار های علمدی درعرصده 

هددای علددوم اسددالمی ، بشددری و 

طبیعی جهت غنامندی فرهنگدی ، 

رشد اقتصادی و رشد کمی و کیفی 

 سطح علم ودانش.

( عنوان سمینار 14تدویر )

 علمی تحقیقی

 –( عنوان  سیمینار علمی 3)ارائه و تدویر 

 .تحقیقی
%۲۱.۴۲ 
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 نآو نتایج  فعالیت های تکمیل شدهطبقه بندی 

 تحقیقدات های یافته سازی شریک

 دسترسددی تسددهیل و شددده مانجددا

 آن به مردم

عندددوان کنفدددرانس  (12۰)

 علمی تحقیقی

 رد تحقیقدی - علمدی کنفرانس عنوان( 41) ارائه

 اسالمی. و طبیعی بشری، علوم های بخش
%3۴.۱6 

شددماره مجلدده علمددی ( 36)

 تحقیقی

تحقیقدی  -شماره مجالت علمی (11طبع و نشر)

 (.ناتبیان، آریا خراسان، طبیعت، پشتو، )کابل،
%3۰.5 

-علمدیشماره جریدده ( 36)

 تحقیقی

-علمددی هیدددجرشددماره   (12طبددع و نشددر )

 زیری(.تحقیقی)
%33.33 

 به محققان دسترسی تسهیل

 علمی تحقیقات

( عنددوان 5۰)طبددع و نشددر 

 .تحقیقی –کتاب علمی 

 تحقیقدی –( عنوان کتاب علمی 15)طبع و نشر 

 اسالمی. دربخش های علوم بشری طبیعی و
%3۰  

جلددد اول و ( 12۰۰)چددا  

کودکان و دوم دایره المعارف 

 نوجوا نان

دایره المعارف کودکان  دومجلد اول ( 2۰5) چا 

 .پشتو دریهای  چا  آن به زبان  و نوجوا نان و
%۱7  

 مجموع
ها تعداد مجموع فعالیت  

(۱۲) 

فیصدی 

پیشرفت 

 فعالیت ها

%(33.5)  

 شماره

طبقه 

بندی)عرصه( 

 فعالیت ها

 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 
های س یافته تدوین پالن عمل خاص براسا

 سروی
 .عدم فعالیت مسوول بخش مربوطه %۲5

2 

( کدار 16.64% مطابق پالن ایدن اداره بایدد )

ترفیع به  تحقیقی  جهت -( پروژه علمی67)

رتبه علمی سرمحقق در بخدش هدای علدوم 

نمود بشری ، طبیعی و اسالمی را تکمیل می

اما بنا بر وجود برخی مشدکالت،این فعالیدت 

ولی تکمیل نشده ( پیشرفت نموده %11.93)

 است. 

%7۱.7۰ 

 9۰  تن از دانشمندان اکادمی علوم، عدالوه بدر پیشدبرد

پروژه های علمی خویش مسوولیت پیشبرد امدور اداری 

اکادمی علوم را به عهده دارند که ایدن امدر باعدد عددم 

تحقق کامل پالن شده است. عالوتداً اعدزام سده تدن از 

کتورا بده دانشمندان غرض ادامه تحصیالت ماستری و د

کشورهای ایران و اوکراین نیز باعد عقب مانی تطبیدق 

 فعالیت های پالن شده گردیده است. 

 کتدب، از برخی دریافتِ بودن زمانگیر و  دسترسی عدم 

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

3 

( 6۰کدار ) (2۰%)مطابق پالن این اداره باید 

 رتبده به فیعتر جهتیقی تحق -پروژه علمی

در بخش های علدوم علمی معاون سرمحقق 

نمود را تکمیل می بشری ، طبیعی و اسالمی

اما به نسبت برخدی مشدکالت ایدن فعالیدت 

پیشددرفت داشددته ولددی تکمیددل  (%12.21)

 نشده است.  

%6۱ 

 پدروژه پیشدبرد بر توظیف تعدادی از دانشمندان عالوه 

 ی علوم.ایشان به اجرای امور اداری اکادم علمی های

 تحصیلی سطح ارتقای غرض چهارتن از محققین  اعزام 

بده کشدورهای ایدران،  ماستری و دکتورا درجه به شان

 هندوستان و ترکیه.

 و زمانگیر بودن دریافتِ برخی از کتدب،   دسترسی عدم

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

4 

( 21کدار ) (25%)این اداره مطابق پالن باید 

 رتبده به ترفیع جهت یتحقیق -پروژه علمی

در بخش هدای علدوم بشدری ،  محقق علمی

نمدود ولدی را تکمیدل می طبیعی و اسالمی

نسددبت برخددی مشددکالت کددار ایددن فعالیددت 

پیشرفت نموده ولی تکمیل نشده  (%19.48)

 است.

%77.9۲ 

 کتدب، از برخدی دریافتِ بودن زمانگیر و دسترسی عدم 

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

 سدطح ارتقدای سه تن از معداونین محقدق غدرض اعزام 

 .مختلفماستری به کشورهای  درجه به شان تحصیلی
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این اداره پالن نمدوده  14۰۰طی سال مالی 

حقیقدی ت -علمیعنوان سمینار  (14)بود تا 

ت ایدن ه نماید اما نسبت برخدی مشدکالارائ

ه ( عنوان آن  شد3ه)رائاداره صرفاً موفق به ا

این فعالیت مطابق پالن تکمیدل نگردیدده  و

 است.

%۲۱.۴۲ 
مطدابق پدالن ء فعالیت مدذکور نسبت شیوع مرض کرونا بنا

 .در حال اجرا میباشدتکمیل نگردیده و 

6 

این اداره پالن نمدوده  14۰۰طی سال مالی 

 -علمددی عنددوان کنفددرانس (12۰)بددود تددا 

بت برخددی برگزارنمایددد امددا نسددتحقیقددی 

مشکالت این اداره صدرفاً موفدق بده برگدزار 

این فعالیدت مطدابق  ( عنوان آن شده و41)

 پالن تکمیل نگردیده است.

%3۴.۱6 

 علمدی هدای پدروژه پیشبرد بر توظیف دانشمندان عالوه 

 ایشان به اجرای  امور اداری اکادمی علوم.

  اعددزام ده تددن از دانشددمندان غددرض ادامدده تحصددیالت

 ماستری و دکتورا به کشورهای ترکیه، هندوستان، ایدران

 و اوکراین. 

 کتدب، از برخدی دریافتِ بودن زمانگیر و  دسترسی عدم 

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

 هددای ولسدوالی و ازسداحات برخددی  بده دسترسدی عددم 

 غدور، ارزگدان، فدراه، کنددز، غزندی، د،زابل،هلمند والیات

 تحقیددق بده نیداز کده مندداطق از دیگدر برخدی و قنددهار

 باشد. آنجامی در ساحوی

7 

این اداره پالن نمدوده  14۰۰طی سال مالی 

تحقیقدی  -شماره مجالت علمی (36)بود تا 

)کابددل، خراسددان، طبیعددت، پشددتو، تبیددان، 

 ن (آریانا، کوشانی، باستان شناسی،افغانسدتا

را طبددع و نشددر نمایددد امددا نسددبت برخددی 

مشکالت این اداره صدرفاً موفدق بده چدا  و 

این فعالیدت  ( شماره مجالت شده و11نشر)

 مطابق پالن تکمیل نگردیده است.

%3۰.5 

بخاطر تعلل مطبعه قرار دادی درچا  کتب، مجالت، 

 12/2/14۰۰قرارداد با مطبعه متذکره به تاریخ وجراید 

ل مطبعه جدید در حال طی مراح ار داد باگردید و قر فسخ

 .است

8 

این اداره پالن نمدوده  14۰۰طی سال مالی 

حقیقدی ت -علمدیجرایدد شماره  (36)بود تا 

را طبددع و نشددر نمایددد امددا  (زیددری و تفکددر)

نسبت برخی مشکالت این اداره صرفاً موفدق 

این  ( شماره جراید شده و12به چا  و نشر)

 ل نگردیده است.فعالیت مطابق پالن تکمی

%33.33 

بخاطر تعلل مطبعه قرار دادی درچا  کتب، مجالت، 

 12/2/14۰۰وجراید قرارداد با مطبعه متذکره به تاریخ 

ل فسخ گردید و قرار داد با مطبعه جدید در حال طی مراح

 است.
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 –( عنوان کتاب علمی ۱5)طبع و نشر 

 .تحقیقی

 وشحال او شخصیات.خ-1

 شعر پوهنه.-2

ري گرام   پش  ی    ې     ې تو اوپښ   د-3
 نژدېوالی.

 مق  الو س  نارارد نا غ  ی شوا  دا  د-4
 گی.ټول

  ژه گی های تصوف اسالمی.و-5

 .ءي   ې الفباگورد-6

ن بیندی عالمده اقبدال نگاهی به جها-7

 الهوری.

قطعې صعود لرونکې  (st) دماوکارډ-8
پا    لماولو ي اوشط    ري ا ء داحتش    ا

 فکتورونو څېړنی.

ې دپښ تو اد    پی کالساکی دوره ک -9
ت     ار می پرمدتا     ا    د مکتبون     و
 . هارڅاړنی

سددی دولددت علیدده نظامنامدده اسا-1۰

 .13۰1افغانستان

دنرګره    اردټو لرا    ی اقتص    ادی  -11
 جوړښت څيړنی.

عر آثار زنان شداوهشی در مورد ژپ -۱۲

 دری پرداز افغانستان.

رگذشدددددت سیسدددددتان و رود س -13

 هیرمند.

مسددهله آب هلمنددد و مناقشددات  -14

 از آن با ایران. ناشی

   میر علی شیرنوایی -15

%3۰ 

بخاطر تعلل مطبعه قرار دادی درچا  کتب، مجالت، 

 12/2/14۰۰وجراید قرارداد با مطبعه متذکره به تاریخ 

ل فسخ گردید و قرار داد با مطبعه جدید در حال طی مراح

 است.
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1۰ 

این اداره پالن نمدوده  14۰۰طی سال مالی 

ول ودوم دایرۀالمعدارف جلد ا (12۰۰)بود تا 

امدا نسدبت  نوجوانان چا  نمایدد کودکان و

برخی مشدکالت ایدن اداره صدرفاً موفدق بده 

شدده وایدن فعالیدت  آن  جلدد (2۰5چا  )

 مطابق پالن تکمیل نگردیده است.

%۱7 
نسبت برخی مشکالت بنه فعالیت مذکور مطابق پالن 

 .و فعالیت درحال اجرا میباشدتکمیل نگردیده 

 شدهمعطل لیت های فعاب: 

 گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره
فیصدی 

 پیشرفت
 دالیل معطل شدن فعالیت

 وجود ندارد ۰% وجود ندارد 1

  شدهآغاز نفعالیت های ج: 

 

 مشکالت عمده و طرح های پیشنهاد

 دالیل عدم آغاز فعالیت عنوان فعالیت شماره

 رگزاری برنامه ارتقای ظرفیت بخش های پالن گذاریب 1

علدوم بدا اداره خددمات ملکدی باوجود هماهنگی اداره اکادمی 

نتیجه مثبت نبوده وعدم همکداری آن اداره باعدد بده تداخیر 

 افتادن این فعالیت گردیده است.

 کنندگان مراجعه ثبت سیستم ایجاد 2

اصالحات ساختارتشکیالتی و بازنگری وظایف وفعالیدت هدای 

د اکادمی علوم افغانستان تحت کارمیباشد بنآبست مذکور تزئی

 ست.نگردیده ا

 طرح های پیشنهادی مشکالت عمده

رد نسبت عدم بودجه و نبود وسایل در ساحاتیکه نیاز به تحقیدق دا

ی را بطور مثال این اداره تهیه قاموس لهجوی زبان پشتو و زبان در

تحت کار دارد ولی بنا بدر نبدود بودجده کدافی و وسدایل محققدین 

 .ساحات مورد نیاز مراجعه نمایند نتوانسته اند به

 در ساحاتیکه نیاز به فراهم نمودن بودجه کافی و وسایل

 تحقیق علمی دارد.
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 فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن

  ۱۴۰۱مالی پالن شده برای سال  عمده برنامه های

 ۱۴۰۱عنوان برنامه ها و یا فعالیت های پالن شده برای سال مالی شماره

1 
جهت ترفیع به رتبه علمی سدر محقدق در بخدش هدای علدوم  ساله 6تحقیقی  -( پروژه علمی 52کار ) 16.64%پیشبرد 

 بشری، طبیعی و اسالمی.

2 
ر بخش هدای علدوم دجهت ترفیع به رتبه علمی معاون سر محقق ساله  5 تحقیقی -( پروژه علمی 52کار ) 2۰%پیشبرد 

  بشری، طبیعی و اسالمی.

3 
له جهت ترفیع به رتبه علمدی محقدق در بخدش هدای علدوم بشدری، سا 4تحقیقی  -( پروژه علمی14کار ) 25%پیشبرد 

 طبیعی و اسالمی. 

 تحقیقی.  -عنوان سمینار علمی  (9)تدویر  4

 تحقیقی.  -( عنوان کنفرانس علمی 124یر )تدو 5

 .بودجه آن درصورت موجودیت تحقیقی جدید -ب علمی ( عنوان کت4۰چا  ) 6

 .درصورت موجودیت بودجه آن تحقیقی –علمی  مجالت شماره( 36چا  ) 7

 درصورت موجودیت بودجه کافی. تحقیقی –جراید علمی  مارهش( 36چا  ) 8

 .بودجه مورد نیاز موجودیت درصورت پشتو ی به زبان های دری ودایرۀالمعارف ادب چا  9

 شماره
عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از 

 پالن
 دالیل عدم شمولیت در پالن نتایج

 وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد 1
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  ضمایم

 ) به افغانی( ۱۴۰۰مالی: عواید  سال  (۱ضمیمۀ شماره )

 منابع عایداتی شماره
مبلغ عواید پیش بینی 

 شده به افغانی

عواید خالص بدست آمده 

 به افغانی

 فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

 کاهش ازدیاد

 %38.4588  افغانی 17۰73۰ افغانی 277،424.1 )فروش کتب ومجالت(تیخدمات طباع 1

  645.7763 افغانی 1،149،424 افغانی 154،124.5 جریمه تاخیر 2

  31.۰629 افغانی 1212۰۰ افغانی 92،474.7 بازپرداخت معاشات ومصارفات 3

 %1۰۰   ۰ افغانی61،649.8  کمیشن ترانسپورتی 4

 %1۰۰  ۰ افغانی3۰،824.9  فروش تکت موزیم 5

  676.8 افغانی 1،441،354 افغانی616،498  مجموع عواید به افغانی
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 ۱۴۰۰ (؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی۲ضمیمه شماره )

 

 بودجه به میلون افغانی

مجموع بودجه منظور 

 ۱۴۰۰مالی   شده سال
 1 بودجه عادی 1+2

بودجه 

 انکشافی
2 

 افغانی  36۴395996 به رقم
 

 افغانی  33۱3۱35۱7
 

     

 افغانی33۰8۲۴77 

 به کلمات

سه صدو شصت و چهارمیلیون و سه 

  صدو نودو پنج هزارونه صدو نود و چهار

 افغانی
 

سه صدو سی و یک میلیون و سه صدو 

 افغانی سیزده هزارو پنج صدوهفده
 

سی و سه میلیون و 

هشتادو دو هزارو 

چهار صدو هفتادو 

 افغانیهفت 

 دجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصدبو  مصرف

   مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی مصرف بودجه 

 به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ
 

   37.7۱% افغانی ۱۲۴7855۱ %58 افغانی ۱9۱86779۴ به رقم

یک صدو نودو یک میلیون هشت صدو  به کلمات

شصت و هفت هزارو هفت صدو نودو 

 افغانی چهار

دوازده میلیون و چهارصدو هفتادو  فیصد  پنجاوهشت

 افغانی هشت هزارو پنج صدو پنجاویک

سی و هفت 

اعشاریه هفتادو 

 فیصد یک
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 :اکادمی علوم افغانستان اداره تشکیل ؛ (3ضمیمه شماره )
 

 مالحظات
تعداد شرکت 

 های مختلط

تعداد تصدی 

 ها

تعداد 

نمایندگی 

 های خارجی 

تعداد 

نمایندگی 

والیتی های  

تعداد 

 مشاوریت ها

تعداد ریاست 

 های مرکزی

۲و ۱بست   

تعداد 

 معینیت ها
 

 5 22 1 ندرایم ندرایم ندرایم ندرایم 

تشکیل 

سال 

۱399 

 5 22 1 ندرایم ندرایم ندرایم ندرایم 

تشکیل 

 سال

۱۴۰۰ 
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:اکادمی علوم افغانستان مرکزی بخش کارکنان   

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل 

منظور شده 

۱۴۰۰ 

ماموری

و   ن

ستاداا

 ن 

 اجیران
نظامیا

 ن
جموع کارکنان مرکزی مجموع

م
جموع کارکنان والیتی 

م
جموع کارکنان نمایندگی های خارجی  

م
 

کارکنان شامل رتب 

 و معاش 

 مجموع

 4۰9  نداریم   94 315 اصل تشکیل

 /مامور

 استاد
 والیات مرکز نظامی اجیر مامور نظامی   احیر  مامور  نظامی اجیر 

 نداریم 94 31۵
نداری

 م
 نداریم 199 نداریم نداریم نداریم نداریم نداریم

4۰9   . 199 

 موجود

مرد
 

زن
مرد 
 

زن
مرد 
 

زن
مرد  

 

زن
 

   والیات مرکز   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور

242
 

 55 

83 

 11 

 نداریم 

 نداریم 

325
 

66 

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 

 

242
 

 55 

83 

 11 

 نداریم 

 نداریم 

391 
 نداریم 

 نداریم 

 نداریم 

 نداریم 

 نداریم 

 نداریم 

. 

 نداریم 

 نداریم 

 نداریم 

 نداریم 

 نداریم 

 نداریم 

. 

1
7
3
 

2
۶
 

 نداریم 

 نداریم 

199 
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 ) اداره اکادمی علوم نمایندگی های والیتی ندارد(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
 

 تعداد کارکنان

 نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور

وع
جم

م
ردم زن مرد   زن مرد زن مرد زن مرد   زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن 

میدان         بامیان        کابل

 وردک
       

        پکتیا        تخار        بلخ

        پنجشیر        جوزجان        کندهار

        سرپل        کاپیسا        هرات

      بادغیس      اکپکتی      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      

 


