
 گزارش دستاورد ها و فعالیت های عمده و کلیدی یکساله اکادمی علوم افغانستان

عتی راز در فارم تحقیقاتاکادمی علوم افتتاح پروژه مرکز تحقیقاتی)کیمیا, بیولوژی و زراعت(  ▪

 کاریز میر؛

و ارسال  اکادمی علومتشکیل در  و تحقیقات معاصر مرکز بانکداری اسالمی تزئیدو طرح  تهیه، ▪

( مورخ 10) ( مصوبه شماره8) ریاست الوزرا طبق هدایت ماده محترمبه مقام  آن

 ؛09/04/1443

 .اکادمی علوم افغانستان در تشکیلکز ترجمه مر ریاستتزئید  ▪

 .افغانستان ریاست دعوت و ارشاد در تشکیل اکادمی علومتزئید  ▪

طبق هدایت  همکاری در قسمت ارزیابی اسناد و تثبیت رتب فارغین مدارس دینی کشور ▪

 ؛16/04/1443( مورخ 11( مصوبه شماره )1بند)

 همکاری و ارائه نظریات پیرامون اصالح نصاب تعلیمی پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل؛ ▪

و تحقیقات معاصر در  متخصصین در مرکز بانکداری اسالمیو  ء کرامعلمااستخدام تعداد از  ▪

 ؛اکادمی علوم

 اکادمی علوم افغانستان.جذب کادر علمی جدید در بخش های  ▪

 ؛تحقیقی توسط دانشمندان-عنوان پروژه علمی148کار باالی ▪

 ؛ه آب در محوطه اداره اکادمی علومیک حلقه چا حفر ▪

هایکه دارای ظرفیت  کم حجم برای کمپیوتر windows7 ultimateآماده ساختن سیستم  ▪

 پاین است؛

سالت برای مرا outlookستفاده از نرم افزار ابا  Email managementایجاد و نصب  ▪

 ؛الکترونی اداره اکادمی علوم

جیتل سازی کتابخانه اکادمی علوم و ایجاد سیستم برای ویدیو کنفرانس یتهیه و ترتیب طرح د ▪

 با سرعت باال.



ذریعه بند اول مصوبه العمل انسجام وکالی مدافع ززنگر طرانتخاب رئیس اکادمی علوم بحیث با ▪

 افغانستان. ا.ا.کابینه  2/12/1400( مؤرخ 25)شماره 

ذریعه بند برای حجاب شرعی بحیث عضو هیئت ترتیب طرح جامع انتخاب رئیس اکادمی علوم  ▪

 .کابینه ا.ا. افغانستان 1/1/1401( مؤرخ 28دوم مصوبه شماره )

 تحقیقی توسط شورای علمی اکادمی علوم. -تائید و تصویب دو عنوان رساله علمی ▪

 و تصویب سه عنوان تیزس دانشمندان توسط شورای علمی اکادمی علوم.تائید  ▪

 تحقیقی جدید توسط شورای علمی اکادمی علوم. -تائید و تصویب چهار عنوان پروژه علمی ▪

 توسط دانشمندانت مختلف ادر رابطه به موضوعتحقیقی  -عنوان کنفرانس علمی 35ارائه  ▪

 .اکادمی علوم

 برای کارمندان علمی و اداری اکادمی علوم. اسالمی افغانستان امارتکارت هویت و توزیع چاپ  ▪

 .افغانی (48800) مبلغو مجالت کتب بابت فروش آریانا دایرۀ المعارف، عواید از ▪

 تحصیالت عالی.محترم نهایی سازی مسوده تفاهم نامه، با وزارت  ▪

   .پوهنتون کابلکتاب در نمایشگاه  اکادمی علومریاست اطالعت و ارتباط عامۀ  اشتراک ▪

در نمایشگاه طبی در تاالر نمایشگاه های ریاست اطالعت و ارتباط عامۀ اکادمی علوم اشتراک  ▪

 افغانستان.

 جدید.عنوان پروژه علمی تحقیقی  32تصویب  ▪

 عنوان رساله علمی تحقیقی . 23تصویب  ▪

 

 احترام با


