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کمیته مرکزيکتاب ثبت جلساتمسئول کمیتهانتخاب اعضاي کمیته

کمیته مرکزيمسئول کمیتهثبت اعضا در جلسه اول

کمیته مرکزيمسئول کمیتهتهیه کتاب ثبت جاسلت

کمیته مرکزيمسئول کمیتهتهیه کتاب ادیکاتور

برگزاري جلسات ماهوار2
شرکت اعضاي کمیته در جلسه و اتخاذ 

تصمیم هاي مورد نیاز
مسئول کمیتهکتاب ثبت جلساتمسئول کمیتهآماده سازي اجندا و فیصله ها

مسئول کمیتهکتاب ثبت جلساتمسئول کمیته و اساتیدانتخاب موضوع تحقیق

مسئول کمیتهکتاب ثبت جلساتمسئول کمیته و اساتیدتائید در جلسه کمیته

مسئول کمیتهمقالهمسئول کمیته و اساتیدانجام تحقیق

5

همکاري با محصالن در راستاي 

برگزاري برنامه spssجهت افزایش 

معلومات شان در انجام کار هاي 

تحقیقاتی

افزایش آگاهی محصالن از تجزیه و تحلیل 

داده ها و استفاده از برنامه مذکور در 

تحقیقات علمی

مسئول کمیته7000
کتاب ثبت جلسات، حاضري، 

عکس، پریزنتیشن

6

همکاري و برگزاري جلسات با 

محصالن سمستر هفتم جهت انتخاب 

موضوع مونوگراف تحقیقاتی شان با 

مشوره استاد مضمون روش تحقیق

توزیع فورم ها براي محصلین جهت انتخاب موضوعانتخاب عنوان مونوگراف جهت تحقیق
کتاب ثبت جلسات، حاضري، 

عکس،

حضور و فعالیت در جلسات آموزشی
کتاب ثبت جلسات، حاضري، 

عکس، پریزنتیشن

کتاب ثبت جلسات، حاضري، 

عکس، پریزنتیشن

حاضري و عکس

حاضري و عکسحضور و فعالیت در جلسات آموزشی

مسئول کمیته

10000

گزارش ها و مکتوب ارسالی 

گزارش

وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا

ریاست پوهنتونها وموسسات تحصیالت عالی خصوصی

ریاست پوهنتون غالب ( هرات)

پوهنحی اقتصاد

پالن عملیاتی کمیته تحقیق- 1398

9
معرفی کمیته ها براي محصلین توسط 

مسئولین کمیته ها
آشنایی محصلین با کمیته ها

برگزاري سمینار پروپوزل نویسی8
افزایش آگاهی محصالن در ارتباط تهیه  و 

نوشتن پروپوزل

7
برگزاري ورکشاپ روش تحقیق براي 

اساتید

آگاهی و آشنایی اساتید با میتود هاي 

تحقیق و انجام بهتر کار هاي تحقیقاتی 

محصالن

4

انجام تحقیقات علمی توسط مسول 

کمیته  تحقیق و اساتید پوهنحی(  

بررسی رضایت شغلی کارمندان) 

گزارش از فعالیت ها در پایان هر ماه 

به کمیته مرکزي و ریاست
آگاهی آمرین باال از فعالیت هاي این کمیته

انتخاب موضوع و گردآوري اطالعات

پالن ھذا درجلسھ کمیتھ  تحقییق مورخ  1 / 5 /1398 با نمبر پروتوکل 5   مورد بررسی  و تایید گردید و نیز  در شورای علمی پوھنحی  مورخ  7 / 5 /1398 با نمبر پروتوکل 5   مورد بررسی  و تایید گردید.

پیش رفت 

فعالیت

نتیجھ / 

دست اورد

زمان اجراي فعالیت بر حسب ماه( 1398) 

10
ارائه سمینار توسط محصلین براي 

محصلین
ارتقا سطح کیفیت محصلین

اجراي بهتر فعالیت هاتشکیل کمیته 1

نظارت از گزارش ها3


