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 مقدمه

طرز العمل کمیتۀ تحقیق پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب بر اساس استراتیژی تحقیقات در تحصیالت عالی و به 

هدف افزایش سهم محصالن در تحصیالت عالی و به وجود آوردن شرایط خوب تحقیقی برای محصالن تهیه 

عهد به تطبیق پالن کاری این وزارت و با ت 5933-5931شده است. وزارت تحصیالت عالی در استراتیژی پالن 

ملی برای محصالن و استراتیژی ملی کشور، نگاه ویژۀ به وضعیت تبعیض جنسیتی و نیز توانمند سازی محصالن 

در مرکز تحقیقاتی در عرصۀ تحصیالت عالی داشته است، بر این اساس وزارت تحصیالت عالی استراتیژی 

ا در این وزارت و همۀ پوهنتون های دولتی و خصوصی تهیه نموده است ت 5933-5931تحصیالت عالی را برای 

 مورد تطبیق قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مادۀ یک: نام کمیته، نوع و مدت فعالیت آن:

این کمیته با نام کمیتۀ تحقیقات مورد معرفی قرار می گیرد و یک کمیتۀ اجرایی است که در زیر  -5

 باشد.به فعالیت می پوهنتون غالب مشغولپوهنحی اقتصاد مجموعه و چوکات 

فعالیت های حقوقی آن )ظرفیت سازی، تألیف کتب و مقاالت، انجام تحقیقات مرتبط به علوم اجتماعی  -2

 باشد.و انسانی و ایجاد فرهنگ تحقیق در بین محصالن ( می

 پوهنحی اقتصادباشد که اجراآت خود را تحت نظر ریاست ی و غیر مستقل میعیک کمیته غیر انتفا -9

 انجام می دهد.

 .پوهنحی اقتصادفرعی تحقیقات در مادۀ دوم: مبنای قانونی کمیتۀ 

این کمیته بر اساس پالن استراتیژی تحقیقی وزارت تحصیالت عالی افغانستان طبق پالن استراتیژی  -5

 ایجاد شده است. پوهنحی اقتصاد

 پردازد.به ایفاء وظایف می ریاستو به عنوان زیر مجموعه این  پوهنحی اقتصاداین کمیته در ریاست  -2

 تحقیقمادۀ سوم: حوزۀ فعالیت کمیتۀ 

 ارائه مشوره های تخنیکی و تحقیقی به استادان حین تهیه پالن کار تحقیقی. -5

کمک به استادان در قسمت جستجوی مآخذ مرتبط با استفاده از سایت های معتبر مسکلی و اکادمیک  -2

 از طریق انترنت.

 ی اصلی ومقاالت به یک یا دو استاد ذیربط جهت ابراز نظر.ارسال گزارش کارهای تحقیق -9

مطالعه گزارش و ارزیابی کارهای تحقیقی اصلی و مقاالت تحقیقی از نظر حقوقی، اخالقی و مسلکی با  -4

در نظر داشت رهنمود موجوده کارهای تحقیقی، متعاقباً ارائه گزارشات مذکور همراه با ارزیابی نشرات 

 .اقتصادپوهنحی  یگسیل آن به شورا جهت اجراآت ما بعد و

مطالعه مثمر مقاالت منتشره در سطح بین المللی و در صورت ضرورت اطالع آن به دیپارتمنت و یا  -1

 استادان ذیربط.

، کمیته مرکزی تحقیقات پوهنتون تأمین ارتباط با وزارت تحصیالت عالی، آمریت تحقیق پوهنتون هرات -6

 و دیگر مراکز تحقیقی. غالب

 گیرد.جلسات عادی تحقیقی ماه یکبار صورت می تدویر -7

 

 



 مادۀ چهارم: ساختار و تشکیالت کمیتۀ تحقیقات:

 کمیته تحقیقات برگیرندۀ افراد ذیل می:

 شماره تماس وظیفه نام و تخلص شماره

 798169624 مسئول کمیته «اسحاقزی»نجیب اهلل 5

 728660606 عضو «امیری»حامد  2

 790999645 عضو «گنجی»فیروز احمد  9

  عضو «صدیقیان»شبانه  4

 731511137 عضو «رسولی»حامد  1

  عضو عتیق اهلل رحمانی 6

  عضو احمد نعیم پویا 7

  محصل -عضو اکبر مرادی 8

  محصل -عضو زهرا محمدی 3

       

 

حاالت غیر مترقبه اگر  عضو اصلی موفق به انجام وظایف نباشد، یا عدم تمایل عضو اصلی و یا بروز تبصره: 

 برای عضو اصلی به تشخیص ریاست پوهنحی مربوطه می توان عضو کمیتۀ فرعی تغییر داد.

در جریان در صورت تغییر در اعضای کمیته از جانب پوهنحی ها موضوع باید رسما توسط مکتوب نکته: 

 یک هفته به کمیته اخبار شود.

 

 گیرد:زیر صورت میمادۀ پنجم: روند کاری کمیتۀ تحقیقات به گونۀ 

  نماید. الیحۀ وظایف و پالن کاری ساالنه را تهیهتۀ تحقیقات برای اجرای وظایف خود، کمی -5

 گردد.جلسات دورۀ کمیته هر ماه برگزار می -2

 جلسات ویژه )فوق العاده( نظر به ضرورت میتواند به تصمیم رئیس کمیته برگزار گردد. -9

 اعضای کمیته است.نصاب برگزاری جلسات حضور دو سوم کل  -4

 شود.تصامیم کمیته با رأی دو سوم اعضا جلسه گرفته می -1

 



 مادۀ ششم: نظارت و ارزیابی از کارکرد کمیته:

 باشد.مسؤولیت نظارت و ارزیابی کمیته را دارا می نحیشورای علمی پوه -

 

وتائید قرار ( در جلسه کمیته تحقیق مورد بررسی 8با نمبر پروتوکل ) 1/8/5938این طرزالعمل مورخ 

 گرفت

( درجلسه شورای علمی پوهنحی اقتصاد 55 با نمبر پروتوکل ) 5938/ 3 / 21ای طرزالعمل مورخ  

 مورد بررسی و تائید قرار گرفت


