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  :یادونه

مقاله دې له یوې رسمې پتې �خه چـې پـه هغـې کـې د لیکـوال نـوم، تخلـص، علمـي رتبـه، د  �
  6ېلېفون شمېره او برې.لیک پته وي د علومو اکاډم* ادارې ته را ولې'ل يش. 

  لې'ل شوې مقاله باید پوهنیزه ـ �ې>نیزه، بکره او له منل شوو علمي معیارونو رسه برابره وي. را �
  لې'ل شوې مقاله باید په بله خپرونه کې نه وي خپره شوې.  را �
  د مقالې رسلیک باید لنB او له منAپان@ې رسه سمون ولري.  �
کلمو ترمنG لنBیز ولري او د �ې>نې پوFتل شوې پوFتنه Eواب کـ>ای  ۲۰۰او  ۸۰مقاله باید د  �

  ي. يش. همدغه راز لنBیز باید د یونسکو په یوې ژبې ژباړل شوی و 
مقاله باید د رسیزې، اهمیـت، مربمیـت، مـوخې، د �ې>نـې پوFـتنې، د �ې>نـې روش، پـایلې او   �

  مأخذونو لرونکې وي او په مR کې مأخذ ته نغوته شوې وي. 
  مقاله باید د لیکوال* له اصولو رسه سمه وي، اماليي او انشايي تېروتنې ونه لري.  �
، د ۱۳معیاري مخونـه وي، د فونـY سـایز  ۱۵مخه او حد اکW يې  ۷د مقالې حجم حد اقل يې  �

  وي او ادارې ته دې سافت او هارد کاپي دواړه را ولې'ل يش. )  (SingleکرFو ترمنG فاصله باید 
د مجلې کتنپالوی د علومو اکاډم*د نرشا_ الیحې له مخې د یـوې مقـالې د تائیـد او رد واک   �
  ي. لر 
د رالې'ل شوو مقالو شننه او �ې>نه د لیکوالو فکري زې'نده ده، لیکوال ته بویه چې سپیناوی يې  �

  په خپله وک>ي، اداره يې په سپیناوي کې کوم مسوولیت نه لري. 
  د مجلې له چاپ شوو مقالو �خه استفاده کول، بې له مأخذه جواز نه لري.  �
  یکوالو ته نه ورکول کې'ي. ادارې ته رالې'ل شوې مقاله بېرته ل �



  



 

 
  
  
  

  د علومو اکاډم* د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست :خپرندوی
�ې>نوال سیدنظیم سیدي :مدیر ولمسو   

�ې>ندوی شکیال میاخېل مهتمم:  
  :کتنپالوی

�ې>نپوه ډاکhر خلیل هللا اورم>  
�ې>نپوه نرصهللا نارص  

�ې>نوال عبدالظاهر شکېب  
  احمدزیمحمد آصف  وال�ې>ن

  هlیون محمد مجتبی یزاین:ډ
  شمشاد هاشمي مطبعهچاپ �ای: 

  6وکه  ۵۰۰  راژ:ېت
  طره باز خان واټ،، د افغانستان د علومو اکاډمي :پته

�هکو کابل، نوی Fار، د شابوبو جان   
  :د اړیکو شمېرې
۰۷۹۶۶۵۰۶۵۸  -   ۰۲۰۲۲۰۱۲۷۹  

او   magazinekabul@gmial.com :د مجلې برې�لیک
informationasakabul@gmail.com  

  :کلن0 /.ون بيې

   افغان* ۹۶۰ :په کابل کې
  افغان* ۱۴۴۰په والیاتو کې: 

  امریکايي ډالر ۶۰په نورو هېوادونو کې: 
   :په کابل کې د یوې mnې بیه

  *افغان ۷۰ :استادانو لپاره�ې>ونکو او د علومو اکاډم* د  •
  *افغان ۴۰: د زده کوونکو او محصلینو لپاره •
  *افغان ۸۰: د نورو ادارو لپاره •
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