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 مقدمه

ص شتازیپ یاز مراکز علم یکی عنوانبه غالب پوهنتون شور هم کیآکادم ۀدر عر ستدهیواره تالش ورزک تا از  ا

قابل یعلم قاتیتحق نینو یتدولوژیم یریفراگ قیطر به رفع  یلمع قاتیتحق یهاپروژه یاجرا یهاتیو کسببببب 

های  الیتفسبب ی دارد تا پوهنتون غالب  محصببالن یعلم قاتیتحق ۀتیکشببور مبادرت ورزد. کم یمل یهایازمندین

 نیاد، گردان مندثر توانمحصببالن را در ارایۀ خدمات علمی م مند سببازد و از این طریق تحقیقی محصببالن را روش

 خواهد نمود. یانیکمک شا یاهداف اساس نیبه ا دنیرس یطرزال مل برا

 

 کمی ۀماد

 مبنا

ستراتیژیک و برمبنای طرزال مل  نیا سهمهدف اول و دوم پالن  ت علمی در گیری محصالن در تحقیقام ثریت 

 .استاسناد مربوط ارتقای کیفیت و مأموریت پوهنتون غالب ترتیب شده

  دوم ۀماد

  اهداف

 ؛محصالن یعلم قاتیساختن تحقمندروش 

 ؛در بین محصالن یعلم قاتیتحق کردنانسجام و نهادینه 

 ؛محصالن یعلم قاتیو متحدالشکل تحق سانکیارچوب هچ یۀته 

 ؛محصالن ها و وظایف کمیتۀ تحقیقات علمیکردن تشکیل، صالحیتمشخص 

 ؛غالب پوهنتوندادن محصالن به تحقیقات علمی سهم 

 گردانیدن محصالن در انکشاف جام ه.سهیم 

  سوم ۀماد

 قیتطب روقلم

حقیقات جویی و تحقیقات محصالنی است که از طریق مرکز تمختص واحدهای تحقیقی دانشدستورال مل  نیا

 .شودعلمی پوهنتون غالب عمل می

  چهارم ۀماد
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 محصالن یعلم قاتیتحق ةتیکم راستاهای کاری

امکانات  آوریکشببور و فراهم یانکشبباف و بازسبباز یۀعمل عیجهت تسببر یمل یاتیمسببا ل ح یباال قیتحق .1

  ؛م اصر یکیو تکن یعلم یهارفتشیو پ دیجد یاستفاده از تکنالوژ

 ؛کشور یانکشاف و بازساز یۀعمل عیجهت تسر ی و جهانیمل یاتیمسا ل ح رب قیتحق .2

  ؛و م اصر کشور میفرهنگ قد یو م رف ایاح .3

 ؛دانش یۀسو یجهت ارتقا یعلم ریگسترش ذخا .4

 ؛رفت و خودکفاییبرای پیش جام ه ازیدر ساحات مختلف علوم مطابق ن دیدانش جد دیتول .5

 ؛در ساحات مختلف یاز انواع انرژ زیآمصلح ۀاستفاد ۀمطال  .6

 ؛طیانسان با محترساختن روابط منظور بهانسان به ستیز طیدرست و حفاظت مح ۀمطال ات مربوط به استفاد .7

 ملی؛ در سطح  یعلم قاتیانکشاف تحق ۀنیزم یآورفراهم .8

و  یمل و مسا ل ی، اقتصادی، تکنولوژیکیصح ی،حقوق ی،شغل ی،مسلک ی،حل به مشکالت علم راه افتیدر .9

 ی؛المللنیب

ساعدت علم میتنظ .10 ست ی،مال ی،و م سط مرکز ت یعلم قاتیامور تحق نماییو ره یکیلوژ حقیقات محصالن تو

 ؛علمی پوهنتون غالب

 محصالن؛ یبرا یوهو ساح یالبراتوار ی،علم قیممکنه جهت تحق التیامکانات و تسه آوریفراهم .11

 ؛موقوت رینشرات موقوت و غ ریو سا قیتحق یهانشر گزارش ،مجله قیپخش دانش از طر .12

 ؛م ثر یهابرنامه قیطرح و تطب قیاز طر یعلم قیتحق یهاساختن محصالن به روشآشنا .13

به  یارجو خ یم سببسببات داخل گریو د یعال التیوزارت تحصبب از جمله ،دولت تیها و حماجلب کمک .14

 .تحقیقات علمی محصالن

 پنجم ۀماد

 محصالن یعلم قاتیتحقة  مرکزی تیکم رکیبت

 وامور فرهنگی ی، م اون پژوهشبب :باشببدیعضببو م 7متشببکل از  محصببالن یعلم قاتیتحقمرکزی  ۀتیکم .1

تن از اعضببای ل یا یکمسبب و  کمیته، یعنوان منشبب به آمر امور محصببالن پوهنتون، سیعنوان ر به ارتباطات

  د.شونکمیتۀ تحقیقات علمی محصالن به عنوان عضو کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی محصالن م رفی می

 شرایط عضویت در کمیتۀ تحقیقات علمی قرار زیر است: .2

ته طرح تحقیق داشبببشبببوند، باید یکبه کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی محصبببالن م رفی میمحصبببالنی که  -

 باشند؛

ضا  - شورای علمی  یعلم یشورا دأییبه ت دیبا یعلم قاتیتحق ۀتیکم یاع سن پوهنتوپوهنحی مربوط و   دهیر

 باشند.
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 باشد.سال میعضویت اعضا برای مدت یک -

صراف هر ی - صورت ان ضا از عضویت در  شورای کمیته، طی یکک از اع ماه عضو جدید م رفی و به تأیید 

 شود.علمی رسانیده می

نماینده محصببالن برای گرفتن عضببویت در کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی محصببالن پس از تأیید شببورای  -

شببورای علمی پوهنتون  یتأیید م رفی شببده، پس ازرسببما به مرکز تحقیقات علمی  علمی پوهنحی مربوط

 .تواندبه دست آورده می راعضویت کمیته 

 ششم ۀماد

 کمیتة تحقیقات علمی محصالناعضای  فیوظا ةحیال

 یعال التیوزارت تحصبب یعلم قاتیپوهنتون غالب مطابق با بورد تحق محصببالن یعلم قاتیتحق ۀتیکم فیوظا

  :است زیر افغانستان قرار

 تحقیقی در اول سال؛تهیۀ پالن   .1

 پوهنتون غالب؛ ساالنه به مرکز تحقیقات علمیوار و وار، ربعارایۀ گزارش ماه .2

یب تقویم نشبببسبببت .3 ظارت از اجرای پالن و گزارشترت قات علمی و ن تۀ تحقی به مراجع های کمی دهی 

 صالح؛ذی

 علمی؛ قاتیدر بخش تحق یو م نو یمنابع مال یآوربا پوهنتون در فراهم یکارمه .4

 علمی بخش محصالن؛تحقیقات های ساالنه ترتیب و تأیید بودجه و پالن .5

 های تحقیقیها و پروژهبرد ف الیتهای مختلف برای پیشبررسبببی اسبببتفاده از امکانات پوهنحی و کمیته .6

 ؛محصالن

 های تحقیق برای محصالن به کمک استادان؛های آموزش روشبرگزاری برنامه .7

 های محصالن؛ ت یین محورهای تحقیق ساالنه برای تحقیق .8

 ها؛بودینهادی جهت از میان برداشتن کمپیشطرح یا تأیید تدابیر  .9

کاری با های فرعی تحقیقات علمی برای ایجاد و انکشببباف همهای آمران کمیتهبررسبببی و تأیید ف الیت .10

 ها؛کارینمود برای گسترش و استوارسازی این همهای علمی داخلی و خارجی و دادن رهم سسه

 تادان پوهنتون غالب؛های مشترک با محققان و اسهمکاری در پروژه .11

 تحقیقی محصالن در سطح پوهنتون؛ هاینظارت از ف الیت .12

 شان در برنامه های مربوط مرکز تحقیقات علمی؛تشویق محصالن برای اشتراک  .13

 اشتراک اعضای کمیته در کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی پوهنتون غالب در صورت ضرورت؛  .14

 به مرکز تحقیقات علمی؛کردن آثار تحقیقی برجسته در هر سال م رفی  .15
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در سببطح  یقیو تحق یعلم یهاکنفرانس یها در برگزارنحیپوه یعلم قاتیتحق یهاتهیبا کم یکارهم  .16

 ؛یالمللنیو ب یمل

 اجرای سایر وظایفی محوله مطابق به حوزۀ کاری. .17

 مادۀ هفتم 
 محصالن ترکیب کمیتة فرعی تحقیقات علمی

در رأس  کدهتن عضو بوده که رییس دانش 5غالب حداقل شامل های پوهنتون های فرعی پوهنحیکمیته .1

 کنند.تن را به عنوان منشی کمیته انتخاب مییک اعضا و باشدکمیته می

 نحوۀ گزینش اعضای کمیتۀ فرعی تحقیقات علمی قرار زیر است: .2

م رفی شده ها تحقیق داشته باشند، به کمیتۀ تحقیقات علمی محصالن در پوهنحیمحصالنی که حداقل یک -

 توانند؛می

 وند.شکده به شورای علمی پوهنحی م رفی میاعضا توسط رییس دانش  -

های سال پس از موثریت ف الیتها یکنوت: کمیتۀ فرعی تحقیقات علمی محصالن در چوکات پوهنحی

محصالن های فرعی تحقیقی کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی محصالن تشکیل خواهد شد، تا تشکیل شدن کمیته

 عضویت داشته باشند. هاکمیتۀ فرعی تحقیقات علمی استادان در پوهنحیتوانند به می

 مادۀ هشتم

 محصالنوظایف اعضای کمیتة فرعی تحقیقات علمی  الیحة

 ؛محصالنتهیۀ پالن ساالنه کمیته و ارایۀ آن به کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی   .1

 گزارش آن به کمیتۀ مرکزی؛وار کمیته و ارایۀ های ماهبرگزاری نشست .2

 تحقیقات علمی پوهنحی؛ های کمیتۀپیرامون تهیۀ پالن محصالننظرسنجی از  .3

آوردن نتایج تحقیق به کمیتۀ مرکزی و ت قیب و به دسبببت محصبببالن های تحقیقبررسبببی و ارسبببال طرح .4

 شده؛های تأییدطرح

شان و ارجاع آن به کمیتۀ مرکزی تحقیقاتها و پیشنهادهای محصالن برای بهبود وض یت بررسی درخواست .5

 تحقیقات علمی محصالن؛

 ؛شان و ان کاس آن به کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی محصالنرهنمایی محصالن در کارهای تحقیقی .6

 ؛های تحقیق برای محصالن به کمک استادانهای آموزشی روشهماهنگی در برگزاری برنامه .7

 ها به کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی؛و ارجاع آن علمی محصالنت مستندکردن تحقیقات کاری در جههم .8

 های علمی و آموزشی مرکز تحقیقات علمی.اشتراک در تمام برنامه .9
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 مادۀ نهم

 محصالن های فرعی تحقیقات علمیکارهای داخلی کمیتة مرکزی و کمیتهراه

  ؛مطابق به تقویم کاری ساالنه بارکی ماهدودر هر  تهیجلسات کم ریتدو .3

 نهاد دو ثلث اعضا؛های فوق ال اده به پیشبرگزاری نشست .4

 ؛محصالن روز پیش از نشست به کانال ارتباطی کمیتۀ تحقیقات علمیگذاری آجندا حداقل یکاشتراک .5

 ؛های تحقیقی محصالنترتیب گزارش سمستروار از ف الیت .6

 ؛های تحقیقات محصالن که با دیگر نهادها شریک شده استترتیب لست .7

 ؛تشویق و مکافات منظور به هانحیپوهه در تحقیقات علمی ستیشا محصالن نشیو گز ییناساش .8

 .ها از طریق استحضاریه کتبی یا کانال ارتباطی الکترونیکیاخبار روز و ساعت نشست .9

 دهم ۀماد

 تهیکم در نیپلیدس و نظم

 ؛تهکمی هاینشست در اعضا وقت حضور به .1

 ها و اصول مربوط تحقیقات علمی؛قراردادن طرزال ملرعایت نظم نشست و اصل  .2

 نشست را بدون عذر تأخیر یا غیابت داشته باشد و ت یین عضوی دیگر به عوضششدن عضوی که سهمنفک .3

 ؛مطابق به طرز عضویت در کمیته

 شده سر باز زند؛شدن عضوی که دوبار از مس ولیت ت یینمنفک .4

 .محول شده فیظاف ال تمام اعضا در انجام و یریگسهم .5

 یازدهم ۀماد

 بیتصو

 .باشدیم االجراالزم، ( تصویب شده       ( با شماره پروتوکول ))                    خیتارۀ شورای علمی به در جلس

 با احترام

 

 

 یابمدناصر رهحپوهاند م

  هراتر یس پوهنتون غالبِ
 

  

 


