
هدف اصلیشماره
مقدار هدف

( Target)
ازشاخصمنابع مورد نیازفعالیت عمده تاریخ تحویل دهی وزارت ها و ادارات همکارمسوول اجراتاریخ ختمتاریخ آغ

 سال 1ربع 

مالی

 سال 2ربع 

مالی
نتایج متوقعهسال مالی4ربع  سال مالی3ربع 

1401پالن سال مالی 

ادارۀ اکادمی علوم



هدف اصلیشماره
مقدار هدف

( Target)
ازشاخصمنابع مورد نیازفعالیت عمده تاریخ تحویل دهی وزارت ها و ادارات همکارمسوول اجراتاریخ ختمتاریخ آغ

 سال 1ربع 

مالی

 سال 2ربع 

مالی
نتایج متوقعهسال مالی4ربع  سال مالی3ربع 

1

تحقیقی جهت ترفیع - پروژه علمی  (52) کار 16.64%پیشبرد 

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

.اسالمی

منابع بشری و 

تجهیزات
%4.16%4.16%4.16%1401/1/11401/12/301401/12/304.16فیصدی پیشرفت

 ارتقای سطح علمی جوانان و تسهیل 

رشد اقتصادی و اجتماعی کشور

2

تحقیقی جهت ترفیع به - پروژه علمی  (52) کار 20%پیشبرد 

رتبه علمی معاون سر محقق در بخش های علوم بشری ، 

.طبیعی و اسالمی

منابع بشری و 

تجهیزات
%5%5%5%1401/1/11401/12/301401/12/305فیصدی پیشرفت

 ارتقای سطح علمی جوانان و تسهیل 

رشد اقتصادی و اجتماعی کشور

3

تحقیقی  جهت ترفیع به - پروژه علمی  (14) کار 25%پیشبرد 

رتبه علمی محقق در بخش های علوم بشری ، طبیعی و 

.اسالمی

منابع بشری و 

تجهیزات
%6.25%6.25%6.25%1401/1/11401/12/301401/12/306.25فیصدی پیشرفت

رشد و ارتقای سطح تحصیلی جوانان و  

رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه از 

طریق استفاده از منابع  و ذخایر  طبیعی 

وشناسایی  میراث علمی وفرهنگی کشور

4

ه سمینار های علمی درعرصه  ارائ

های علوم اسالمی ، بشری و 

طبیعی جهت غنامندی فرهنگی ، 

رشد اقتصادی و رشد کمی و کیفی 

.سطح علم ودانش

عنوان   (9)ارائه وتدویر 

تحقیقی- سمینار های علمی 

تدویر سمینار های علمی تحقیقی در بخش های علوم بشری ، 

طبیعی و اسالمی

منابع بشری و 

تجهیزات

تعداد سمینارهای برگذار 

شده
1401/1/11401/12/30

 معاونیت  های علوم اسالمی، علوم 

تخنیکی-بشری و علوم طبیعی
1401/12/3011.11%33.33%11.11%44.44%

شناسایی ابعاد مختلف موضوعات مهم 

علمی

5
عنوان کنفرانس  (124)ارایه 

تحقیقی- های علمی 

تحقیقی در بخش های علوم - ارایه کنفرانس های علمی 

بشری ، طبیعی و اسالمی

منابع بشری و 

تجهیزات

تعداد کنفرانس های تدویر 

یافته
1401/1/11401/12/30

ریاست های  مراکز علمی علوم اجتماعی، 

زبان ها و ادبیات، تحقیقات بین المللی 

پشتو، تحقیقات بین المللی کوشانی، 

باستان شناسی، مطالعات منطقوی، کیمیا 

و بیولوژی وزراعت، علوم زمین، ریاضی و 

فزیک و تخنیک، علوم طب، تفسیر 

وحدیث، فقه وقانون، عقیده وثقافت و 

دایرۀالمعارف

1401/12/3025%25%25%25%
تسهیل شریک سازی معلومات علمی 

تحقیقی

6
شماره  (36)طبع و نشر 

تحقیقی- مجله های علمی 

تحقیقی - طبع و نشر مجله های علمی

کابل،خراسان،طبیعت،پشتو، مطالعات )

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

منابع بشری ، منابع 

مالی و تجهیزات
%36.11%25%19.44%1401/12/3019.44.ریاست اطالعات و ارتباط عامه1401/1/11401/12/30تعداد مجالت چاپ شده

تسهیل دسترسی به آثار چاپ شده 

علمی و تحقیقی

7
شماره  (36)طبع و نشر 

تحقیقی- جریده علمی 

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

های علوم بشری ، طبیعی و اسالمی

منابع بشری ، منابع 

مالی و تجهیزات
تسهیل دسترسی به معلومات علمی%36.11%27.77%22.22%1401/12/3019.44.ریاست اطالعات و ارتباط عامه1401/1/11401/12/30تعداد جراید چاپ شده

8
عنوان  (40)طبع و نشر 

تحقیقی- کتاب علمی

تحقیقی در بخش های علوم بشری ، - طبع و نشر کتب علمی

طبیعی و اسالمی

منابع بشری ، منابع 

مالی و تجهیزات
%32.5%32.5%20%1401/12/3015.ریاست اطالعات و ارتباط عامه1401/1/11401/12/30تعداد کتاب چاپ شده

تسهیل دسترسی به آثار چاپ شده 

علمی و تحقیقی

1401پالن سال مالی 

ادارۀ اکادمی علوم

عنوان  (118)پیشبرد کار 

پروژه علمی تحقیقی در 

بخش های علوم بشری ، 

طبیعی و اسالم

جام تحقیقات علمی درعرصه  ان

های علوم اسالمی ، بشری ، 

تخنیکی وانسجام این  –طبیعی 

تحقیقات جهت غنامندی فرهنگی 

ابی منابع و  ، رشد اقتصادی ، ارزی

ذخا یر طبیعی طرق استفاده مؤثر 

کیفی سطح علم  –آن رشد کمی 

ودانش و جلوگیری از هجوم 

فرهنگ غیراسالمی در تحقیقات

ریاست های  مراکز علمی علوم 

اجتماعی، زبان ها و ادبیات، 

تحقیقات بین المللی پشتو، تحقیقات 

بین المللی کوشانی، باستان شناسی، 

مطالعات منطقوی، کیمیا و بیولوژی 

وزراعت، علوم زمین، ریاضی و فزیک 

و تخنیک، علوم طب، تفسیر وحدیث، 

فقه وقانون، عقیده وثقافت و 

دایرۀالمعارف

وزارت های محترم تحصیالت عالی، 

معارف، صحت عامه، اطالعات و 

فرهنگ، دفاع ملی و ادارات محترم 

مبارزه با حوادث، حمایت از سرمایه 

گذاری، نورم و استندرد، محیط 

زیست، جیودیزی و کارتوگرافی، 

احصائیه مرکزی، کمیسیون های 

مربوطه شورای ملی ، پوهنتون کابل

ویت های اختصاصی  ادارۀ اکادمی علوم افغانستان اول

وزارت های محترم تحصیالت عالی، 

معارف، صحت عامه، اطالعات و 

فرهنگ، دفاع ملی و ادارات محترم 

مبارزه با حوادث، حمایت از سرمایه 

گذاری، نورم و استندرد، محیط 

زیست، جیودیزی و کارتوگرافی، 

احصائیه مرکزی، کمیسیون های 

مربوطه شورای ملی ، پوهنتون کابل

وزارت های محترم تحصیالت عالی، 

معارف، صحت عامه، اطالعات و 

فرهنگ، دفاع ملی و ادارات محترم 

مبارزه با حوادث، حمایت از سرمایه 

گذاری، نورم و استندرد، محیط 

زیست، جیودیزی و کارتوگرافی، 

احصائیه مرکزی، کمیسیون های 

مربوطه شورای ملی ، پوهنتون کابل

شریک سازی یافته های تحقیقات 

جام شده و تسهیل دسترسی  ان

مردم به آن

تسهیل دسترسی محققان به 

تحقیقات علمی



هدف اصلیشماره
مقدار هدف

( Target)
ازشاخصمنابع مورد نیازفعالیت عمده تاریخ تحویل دهی وزارت ها و ادارات همکارمسوول اجراتاریخ ختمتاریخ آغ

 سال 1ربع 

مالی

 سال 2ربع 

مالی
نتایج متوقعهسال مالی4ربع  سال مالی3ربع 

1401پالن سال مالی 

ادارۀ اکادمی علوم

9

چاپ و عرضه دایرۀالمعارف 

ادبی به زبان های دری و 

پشتو

 جلد  دایرۀ المعارف ادبی به زبان های دری و ۲۰۰۰به تیراژ 

.پشتو

منابع بشری ، منابع 

مالی و تجهیزات
%100%0%0%1401/12/300ریاست دایرۀ المعارف1401/1/11401/12/30تعداد کتاب چاپ شده

تسهیل دسترسی به آثار چاپ شده 

علمی و تحقیقی

10

چاپ و عرضه دکوچنیا نو 

اوتنکیوزلمیانو دایرۀالمعارف 

دوهم توک

 جلد دکوچنیا نو اوتنکیوزلمیانو دایرۀالمعارف ۱۰۰۰به تیراژ 

.دوهم توک به زبان پشتو

منابع بشری ، منابع 

مالی و تجهیزات
%100%0%0%1401/12/300ریاست دایرۀ المعارف1401/1/11401/12/30تعداد کتاب چاپ شده

تسهیل دسترسی به آثار چاپ شده 

علمی و تحقیقی

11
تحقیقات بانکداری اسالمی و 

مسائل معاصر

کار باالی تعدیل و بازنگری 

عنوان لوایح بانکدای  (46)

درکشور

نظارت، برسی از امورات بانگ ها، شرکت های مایکرو فاینس و 

شرکت های بیمه درکشور

منابع بشری ، منابع 

مالی و تجهیزات
1401/1/11401/12/30فیصدی پیشرفت

مرکز تحقیقات بانکداری اسالمی و 

مسائل معاصر
1401/12/3025%25%25%25%

شناسایی ابعاد مختلف و موضوعات مهم 

علمی درمورد بانکداری اسالمی

بودجه عادی

غانی- ۲7۱،7۱9،36۰ اف

 دو صدو هفتادو یک میلیون هفصدو نزده هزارو سه صدو

غانی .شصت اف

فیصدی پالن شده 

تطبیق مجموعی
فیصدی پالن شدۀ تطبییق بودجه عادی

%25%25  ربع اول

%25%25  ربع دوم

%25%25  ربع سوم

%25%25  ربع چهارم

%100%100  مجموع

. ریاست عمومی اکادمی علوم ترتیب وتقدیم است1400قرارشرح فوق پالن سال مالی 

بااحترام

1401مجموع بودجه منظور شده سال  مالی 

پیشبینی پالن مصرف  بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد. 2

غانی- ۲85،7۱9،36۰ اف

بودجه انکشافی

غانی- 14000000 اف

وزارت های محترم تحصیالت عالی، 

معارف، صحت عامه، اطالعات و 

فرهنگ، دفاع ملی و ادارات محترم 

مبارزه با حوادث، حمایت از سرمایه 

گذاری، نورم و استندرد، محیط 

زیست، جیودیزی و کارتوگرافی، 

احصائیه مرکزی، کمیسیون های 

مربوطه شورای ملی ، پوهنتون کابل

دو صدوهشتادو پنج میلیون هفصدو نزده هزارو سه صدو شصت 

غانی .اف

تسهیل دسترسی محققان به 

تحقیقات علمی

چهارده میلیون

25%

فیصدی پالن شدۀ تطبیق بودجه انکشافی

100%

25%

25%

25%


