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  مقدمه
 

ز تجارب و امکانات و استفاده ا یمساع کیبه تشر یها و مراکز علمگاه، دانشیژو عصر تکنالو یجهان امروز در

، ثابت انداخته شود یجهان نظر ریاخ یهاسال یعلم قاتیوردها و تحقآ. اگر به دستدارند ازیسان نهم ینهادها ریسا

کار مشووتر   ازمندین یعلم قاتیعلم و انجام تحق شو گسووتر دیمندان جهان امروز به هدف تولکه دانش شووودیم

 .هستند

ها و . سازمانباشدیجهان م گرید ةنقط نیگران در چندپژوهش یمیت یکارهم جهینت ایدن ةگوش کیدر  یقیتحق

 گرید. با همشوووندیم دیمند مسووتفقانون ةبه گون گریداز امکانات هم ،مشووتر  دارند یکه سووکتور کار ییهانهاد

ندازبزرگ راه یهابرنامه و  یعلم یهاانامروز سوووازم کهچنان ؛برندیبهره م گریدهم یهاتیو از ظرف کنندیم یا

سا یکارهم یهانامهتفاهم جادیبا ا کیکادما ساو امکانات موجو تیاز ظرف ،یعلم ینهادها ریبا   ینهادها رید خود و 

 تیو در نها ندینمایه مرا استفاد گریدتجارت هم، آموزندیم گرید، از همکنندیکار م جاکی، ندینمایکار استفاده مهم

 . دارندیاعالم م انیحاصل کار مشتر  شان را با افتخار به جهان

تر از کم یط در کیکادماو  یعلم یوردهاآ، اما دسووتگذردینم یریپوهنتون غالب د سیکه از تأسوووجود آن با

 یهاتیفعال ةرش دامندر تالش گست شیاز پ ترشیتا ب داردی، غالب را واممتعهد یکار میبوده و ت دبخشیدهه ام کی

شد و نهادها کیکادماو  یعلم شد یکارهم یهاتیتوأم یالمللنیو ب یمل یخود با شته با شرا نی. در ادا  طیطرح به 

 . مدت پنج سال اشاره شده است یدر ط یکارهم یهاتیتوسعه و توأم ندهیآ یهابرنامه

 

 یدر سطح مل یکارهم یهاتیتوسعه توأم طرح
با  ندهینج سووال آپ ی، در نظر اسووت تا طیمل یبا نهادها یکارهم یهاتیتوأم جادینامه و امنظور عقد تفاهم به

 . برسد به امضا کیکادما یهایکارهم ةنامتفاهم ،یمعتبر مل یو پژوهش یاز ده نهاد علم ترشیب

 

 :است دهیخالصه گرد رینهادها در ز نینامه با ااز عقد تفاهم هدف

 ؛(national partner)کارهم ةنامتفاهم ةکنندپوهنتون غالب از جانب طرف عقد رشیپذ .1

 ؛کنندهپوهنتون غالب و طرف تفاهم یقاتیو تحق یعلم تیظرف یارتقا . 2

  ؛یعلم قاتیتحق یهاپروژه یمتقابل جهت اجرا یکارهم . 3

 ؛یوهمنطق یعلم یهاشیها و هماکنفرانس یمشتر  جهت برگزار یکارهم .۴

 ؛مدتکوتاه یآموزش یهاو کارگاه یتخصص یها، دورهنارهایسم ةمشتر  جهت ارائ یکارهم .۵
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 ؛تیسابیو قیاز طر تبادل اطالعات . ۶

 .محصالن و استادان ی، برایمتقابل علم یدهایانجام بازد . ۷

  

  یالمللنیدر سطوح ب یکارهم یهاتیتوأم ةتوسع طرح
 یوهمطرح منطق یهاگاهبا دانش یکارهم یهاتی، داشتن توأمهاپوهنتون یبرا کیمهم آکادم یارهایاز مع یکی

، داشتن اند برخوردار یخوب یعلم ةاز سابق یو جهان یوهمنطق یقیو تحق یمراکز علم کهنی. با توجه به ااستیو جهان

شو پژو یعلم تیظرف یها موجب ارتقابا آن یکارهم ةنامتفاهم سبب مو در دراز دهیگرد یه غالب به  تا شودیمدت 

 ینهادها مشوووتر  با یقیو تحق یعلم یهاتی. فعالشوووود یعنوان پوهنتون معتبر در سوووطح منطقه و جهان معرف

علم و  دیتول یدر راستاپرور دانش یاز کشورها ئیکشور افغانستان به عنوان جزتا  شودیسبب م تیدر نها ،یوهمنطق

سترش فرهنگِ سا یقاتیو تحق یپرورشدان گ شورها ریبا  شدجهان هم یک ست تا دگام با مدت پنج  یر ط. در نظر ا

 . به امضا برسد یکارهم هایتیو جهان توأم یوهبا حد اقل پنج نهاد معتبر منطق ندهیسال آ

 یو جهان یوهمنطق یبا نهادها یعلم یهایکارهم ةنامجهت عقد تفاهم دیبا ،آرمان مقدس نیبه ا لین جهت

 د:ابیتحقق  لیاهداف ذ

 ؛ (global partner)کارکننده به عنوان همتفاهم یپوهنتون غالب از جانب نهادها رشیپذ.  1

ستیپ .2 سا یدهو با  کیکادما تیتوأم جادیا ةنیزم یسازو فراهم یمعتبر جهان یهاپوهنتون ریپوهنتون غالب با 

 ؛هاآن

 ؛هاهیورسب قیاز طر (Ph .D) رادکت یهاپوهنتون غالب در مقطع یکادر ستادانا یعلم تیظرف یارتقا.  3

 ؛یشده از جانب پوهنتون غالب در مقاطع ماستریجذب محصالن معرف. ۴

 و....(؛ ISI و (ISC معتبر یهاجهت ثبت مقاالت پوهنتون غالب در ژورنال یکارهم . ۵

 ؛پوهنتون غالب یعلم قاتیمرکز تحق یایجهت اح یکارهم . ۶

 ؛پوهنتون غالب کیالکترون ةخانکتاب یجهت غنامند یکارهم . ۷

 ؛یوهمنطق یعلم یهاشیها و هماکنفرانس یمشتر  جهت برگزار یکارهم . 8

 ؛مدتکوتاه یآموزش یهاو کارگاه یتخصص یها، دورههاناریسم ةتالش مشتر  جهت ارائ . 9

 سطح منطقه و جهان؛ در یقاتیتحق یهاپروژه جینتا ی، نظارت و بررسیانجام داور .1۰

  ؛وهنتون غالبپ ناکارشناسان و محقق یتوان علم یمدت به منظور ارتقاکوتاه یآموزش یهادوره یبرگزار. 11

 ؛تیسابیو قیتبادل اطالعات از طر. 13

 .و محصالن تاداناس ی، برایمتقابل علم یدهایانجام بازد. 13

  

 یمل یبا نهادها یکارهم ةنامعقد تفاهم طیشرا
 یقاتیو تحق یلمع یپوهنتون غالب و نهادها انیم ینامه همکارتفاهم یو امضا یکارهم یهاتیتوأم جادیا یبرا

  : شودیدر نظر گرفته م لیاصول ذ یمل

 یجواز قانون یدارا دی، بادنرسوووانیبه امضوووا م کیکادما یکارهم ةنامکه با غالب تفاهم یمورد نظر ینهادها. 1

 ؛دنباش یرسم
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 ؛داشته باشد یو اعتبار مل گاهیخوب و جا یکار ةسابق دینهاد مورد نظر با .2

شد و مطابق آن یکار تیظرف دینهاد طرف عقد تفاهم با. 3 شته با سب دا سؤولنامه چه در تفاهممنا  شیخو تیم

 ؛دیاجرا نما یصادقانه و به صورت مقتض ةگون، بهداندیم

بدون  یکارهم ةنام، تفاهمو مقررات کشوووور از جانب طرف قرارداد نیکرد خالف قواندر صوووورت بروز عمل. ۴

 ؛شودیاعالم م یملغ یمعطل

ة ، پوهنتون حق اقامدیمجاز نما ریسوووو و غ ةکه نهاد طرف قرارداد از نام پوهنتون غالب اسووتفاد یدر صووورت. ۵

 ؛نهاد را خواهد داشت هیعل یدعو

به موقع مفاد  قینامه تا از تطبشوووده در تفاهمینیبشیپ یهاکننده از برنامهول نظارتؤنفر مسووو کی یمعرف. ۶

 ؛ها نظارت به عمل آوردنامهتفاهم

 

 یالمللنیب یبا نهادها یکارهم ةنامعقد تفاهم طیشرا
ضا م کیکادما یکارهم ةنامکه با غالب تفاهم ینهاد مورد نظر. 1 ساندیبه ام سمو  یجواز قانون یدارا دی، بار  یر

 ؛باشد شیاز کشور خو

 ؛اشته باشدددر سطح منطقه و جهان  یو اعتبار خوب گاهیخوب و جا یکار ةسابق دینهاد مورد نظر با. 2

 تیولؤنامه مسووچه در تفاهممناسووب داشووته باشوود و مطابق آن یکار تیرفظ دیبانامه نهاد طرف عقد تفاهم. 3

 ؛دیاجرا نما یصادقانه و به صورت مقتض ةگون، بهداندیم شیخو

 نین است و قوانآنهاد مربوط  کهیکشور و و مقررات کشور افغانستان نیکرد خالف قواندر صورت بروز عمل. ۴

 ؛داعالم شو یملغ یبدون معطل یکارهم ةنام، تفاهماز جانب طرف قرارداد یالمللنیب یهاثاقیو م

دنامه را به مفاد تعه قیول نظارت از تطبؤشوووخس مسووو دی، هر دو نهاد بانیتعهدات طرف قیبه منظور تطب. ۵

 ؛ندینما یمعرف گریدهم

 ینامه را طتفاهم یمضاا یقانون ندیفرا کیپلماتید یاز مجرا دینامه باتفاهم نی، طرفدینما جابیکه ایدر صورت. ۶

 . ندینما

 

  یادداشت: 
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 . قرار گرفت دیی( مورد تأ2۷) و پروتوکول شماره

 احترام با
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