
 د طبيعي علومو ملي سمپوزيم 

 شیـــــــخ زاید پوهـــــــــنتون 

 خـــــوست افغانستان

  علومو طبیعي د او څیړونکو پوهانو، د موخه اصلي زموږ .دي کولور وده او انکشاف ته نشراتو علمياو وڅیړن موخه دسمپوزیم

  به کې سمپورزیم نوموړي په .دي برابرول اسانتیا لپاره اترو خبرو پرانیستې او اړیکو د ترمنځ متخصصینو لرونکو عالقه سره

  فرصت ته ګډونوالو به سمپوزیم یاد .يړک وړاندې به پایلې څیړنو ساینسي خپلو د او شيبرابر فرصت تبادلې د نظریاتو د ته څیړونکو

 .شي لورکړ وده او دود ېڅیړن کې افغانستان په اوبالخیره کړي پیدا اړیکې سره څیړونکو نورو د څو تر ورکړي

سمپوزیم په اړهد    

ماموریت   

 پوهنتون زاید شیخ په خوست د سمپوزیم ملي علومو طبیعي د

  د کې برخه په علومو طبیعي د سمپوزیم یاد .جوړیږي کې

  او ساینسي د ترڅو کوي چمتو فارم پلیټ یو لپاره متخصصینو

 وده ته حالت ټیکنالوژۍ اوسني د او تبادله معلوماتو تخنیکي

 او دولتي افغانستان د به کې سمپوزیم نوموړي په .ورکړي

 .کوي ګډون څیړونکي او استادان  څخه پوهنتونونو خصوصي

  دا موخه زموږ  .شي ورکړای باور ته تعامل او پوهه علمي یې الرې له چې دي کول تنظیم چینل ساینسي یو خپرولود څیړنې د لید زموږ

  ته ټکنالوژی او ساینس سره کولو یوځای په څیړونکو مختلفو د ډول یزانډول په څخه پوهنتونونو بېلو بېال له افغانستان د چې ده

 .ورکړو پراختیا

په سمپوزیم کې اړونده مقالې د طبیعي علومو الندې برخو ته  
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 دمقالوټولګه سمپوزیم ملي د علومو طبیعي د کیږي، منل لپاره کولو وړاندې او خپراوي دچاپ کې سمپوزیم په چې مقالې استادانو د

(National Symposium of Natural Science Proceeding Book) زاید شیخ د چې مقالې کومې .خپریږي او چاپ نامه په  

 نړیوالې یوې د ترفیعاتوکې علمي په ددوي وي وړ نشریدو د کې (Afghanistan Research Studies) ژورنال نړیوال په پوهنتون

   .اثرحسابیږي فرعي یوعلمي د کیږي چاپ کې ټولګه په مقالو د یواځې چې مقالې پاتې او پرځای مقالې
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  په سمپوزیم د چې دي اړ (څیړونکي )کونکي وړاندې ټول

  (ټیمپلیټ) الرښود شوي ترتیب د لپاره شاملیدو د کې پروسه

 اړوند اوسمپوزیم ترتیب مقاله پورې مخونو۴-۲ سم سره

 کس اړوند د دې فایل ورډ مقالې د .واستوي یې ته ادرس

  مودې ټاکلي تر دې سره زموږ او شي ونومول نوم په اوپروګرام

   .کړي شریک

 


