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:یادونه
 له یوې رسمې پتې څخه چې په هغې کې د لیکوال نوم، تخلص، علمي رتبه، د مقاله دې

 ټېلېفون شمېره او برېښلیک پته وي د علومو اکاډمۍ ادارې ته را ولېږل يش. 
  .را لېږل شوې مقاله باید پوهنیزه ـ څېړنیزه، بکره او له منل شوو علمي معیارونو رسه برابره وي 
 بله خپرونه کې نه وي خپره شوې.  را لېږل شوې مقاله باید په  
  .د مقالې رسلیک باید لنډ او له منځپانګې رسه سمون ولري 
  او د څېړنې پوښتل شوې پوښتنه ځواب کړای  ولريکلمو ترمنځ لنډیز  ۰۸۸او  ۰۸مقاله باید د

 يش. همدغه راز لنډیز باید د یونسکو په یوې ژبې ژباړل شوی وي. 
  مقاله باید د رسیزې، اهمیت، مربمیت، موخې، د څېړنې پوښتنې، د څېړنې روش، پایلې او

 اخځونو لرونکې وي او په منت کې اخځلیک ته نغوته شوې وي. 
 اماليي او انشايي تېروتنې ونه لري. وي مقاله باید د لیکوالۍ له اصولو رسه سمه ، 
  د ۵۱معیاري مخونه وي، د فونټ سایز  ۵۱ مخه او حد اکرث يې ۷د مقالې حجم حد اقل يې ،

 وي او ادارې ته دې سافت او هارد کاپي دواړه را ولېږل يش. )  (Singleکرښو ترمنځ فاصله باید 
   د مجلې کتنپالوی د علومو اکاډمۍد نرشايت الیحې له مخې د یوې مقالې د تائید او رد واک

 لري. 
  د رالېږل شوو مقالو شننه او څېړنه د لیکوالو فکري زېږنده ده، لیکوال ته بویه چې سپیناوی يې

 په خپله وکړي، اداره يې په سپیناوي کې کوم مسوولیت نه لري. 
  .د مجلې له چاپ شوو مقالو څخه استفاده کول، بې له اخځه جواز نه لري 
 ته نه ورکول کېږي.  ادارې ته رالېږل شوې مقاله بېرته لیکوالو 

  



  



 

 
 

 د علومو اکاډمۍ د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست :خپرندوی
 څېړنوال سیدنظیم سیدي :مدیر ولمسو 

 څېړندوی شکیال میاخېل مهتمم:
 :کتنپالوی

 څېړنپوه ډاکټر خلیل هللا اورمړ
 څېړنپوه نرصهللا نارص

 څېړنوال عبدالظاهر شکېب
 محمد آصف احمدزی والڅېړن

 سیدي یزاین:ډ
 ټوکه  ۰۰۰  راژ:ېت

 طره باز خان واټ،، د افغانستان د علومو اکاډمي :پته
 کابل، نوی ښار، د شابوبو جان سړک

 :د اړیکو شمېرې
۸۷۶۹۹۱۸۹۱۰  -   ۸۰۸۰۰۸۵۰۷۶ 

او   magazinekabul@gmial.com :د مجلې برېښلیک
informationasakabul@gmail.com                                 

 :کلنۍ ګډون بيې
 

  افغانۍ ۶۹۸ :په کابل کې
 افغانۍ ۵۴۴۸په والیاتو کې: 

 امریکايي ډالر ۹۸په نورو هېوادونو کې: 
 افغانۍ ۰۸ :په کابل کې د یوې ګڼې بیه

  ۍافغان ۷۸ :استادانو لپارهڅېړونکو او د علومو اکاډمۍ د 
 ۍافغان ۴۸: د زده کوونکو او محصلینو لپاره 
 ۍافغان ۰۸: د نورو ادارو لپاره 
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