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 مقدمه

 یتدولوژمحققان به م یجامعه درگرو آشخخناسخخاز یو معنو یفکر یازهانی به گوو پاسخخ  یاریمع یعلم قاتیتحق

ستآن مندسازیو قاعده یعلم قاتیتحق  کیآکادم ۀر عرصد شتازیپ یاز مراکز علم یکی عنوانبه غالب پوهنتون. ا

 یاجرا یهاتیو کسب قابل یعلم قاتیتحق نینو یتدولوژیم یریفراگ قیتا از طر استدهیواره تالش ورزکشور هم

وهنتون غالب که پ یعلم قاتیتحق ۀتیکشخخور مبادرت ورزد. کم یمل یهایازمندیبه رفع ن یعلم قاتیتحق یهاپروژه

ستا شک یمرکز علم نیا یکل اتیاهداف و منو یدر را سعافتهی لیت ست،  نموده و  بیرا ترک منددارد روش قاعده یا

 یاهداف اسخخاسخخ نیبه ا دنیرسخخ یطرزالعمل برا نی. ادینما میرا به جامعه تقد ییسخختهیاشخخ یخدمات علم قیطر نیاز ا

 خواهد نمود. یانیکمک شا
 

 کمی ۀماد

 مبنا

شده  هیارا یارهایبر اساس معمقررۀ تحقیقات علمی تحصیالت عالی افغانستان و  22تا  7طبق مواد طرزالعمل  نیا

پالن یژیراتکشور و با درنظرداشت است یعال التیوزارت تحص یو اعتبارده تیفیک یمحترم ارتقا استیر یاز سو

 است.دهشو اهداف پوهنتون غالب وضع 

 

  دوم ۀماد

  اهداف

 ی؛علم قاتیتحقساختن مندروش 

 ی؛علم قاتیتحق کردنانسجام و نهادینه 

 ی؛علم قاتیتحق ۀنیزم در قهیاعمال سل از زیپره 

 ی؛علم قاتیو متحدالشکل تحق سانکیارچوب هچ یۀته 

 ها و وظایف کمیتۀ تحقیقات علمیکردن تشکیل، صالحیتمشخص 

 

  سوم ۀماد

 قیتطب روقلم

 .باشدیو اجرا م قیپوهنتون غالب قابل تطب یقاتیتحق یواحدها یتمام دستورالعمل در نیا
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  چهارم ۀماد

  یعلم قاتیتحق ةتیکم راستاهای کاری

امکانات  آوریکشخخور و فراهم یانکشخخاف و بازسخخاز یۀعمل عیجهت تسخخر یمل یاتیمسخخا ل ح یباال قیتحق .1

  ؛معاصر یکیو تکن یعلم یهارفتشیو پ دیجد یاستفاده از تکنالوژ

  ؛و معاصر کشور میفرهنگ قد یو معرف ایاح .2

 ؛دانش یۀسو یجهت ارتقا یعلم ریگسترش ذخا .3

 ؛جامعه ازیدر ساحات مختلف علوم مطابق ن دیدانش جد دیتول .4

 ؛در ساحات مختلف یاز انواع انرژ زیآمصلح ۀاستفاد ۀمطالع .5

 طیروابط انسان با محترساختن منظور بهانسان به ستیز طیدرست و حفاظت مح ۀمطالعات مربوط به استفاد .6

 ؛ستیز

 ملی؛ در سطح  یعلم قاتیانکشاف تحق ۀنیزم یآورفراهم .7

 یی؛علم و خودکفا دیتول ،رفتشیپ یبرا یعلم قاتیتحق یاجرا .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

ماییو ره یکیلوژسخخخت ی،مال ی،و مسخخخخاعدت علم میتنظ .10 به  هاینحیپوهدر  یعلم قاتیامور تحق ن مربوط 

 ؛مربوط به پوهنتون ناپوهنتون توسط استادان و محقق

تادان و عموم اسخخ یبرا یوهو سخخاح یالبراتوار ی،علم قیممکنه جهت تحق التیامکانات و تسخخه آوریفراهم .11

 ی؛و خارج یمحققان داخل

ساعدت علم .12 شورت یم صدی ها،خانهبه وزارت یو م سات هات س ص و یردولتیو غ یاعم از دولت ،و مؤ  یشخ

 ؛نیخاص و موافقت طرف هایمطابق به طرزالعمل

 ن؛قامحق ۀبه غرض استفاد یو خارج یاز منابع داخل یقاتیو تحق یعلم یهاگزارشاسناد و  یگردآور .13

 ؛موقوت رینشرات موقوت و غ ریو سا قیتحق یهانشر گزارش ،مجله قیپخش دانش از طر .14

 یرابو تالش  یو خارج یداخل یقاتیو تحق یمتقابل با مؤسخخخسخخخات علم یکارروابط هم میو تحک یبرقرار .15

 ؛روابط نیگسترش چن

 ؛مؤثر یهامهبرنا قیطرح و تطب قیاز طر یعلم قیتحق یهامحققان و محصالن به روش ،ساختن استادانآشنا .16

 ی.و خارج یمؤسسات داخل گریو د یعال التیوزارت تحص ،دولت تیها و حماجلب کمک .17

 .پوهنتون یفیو ک یجهت انکشاف کم قیتحق قیپوهنتون از طر یمال یۀنبُ تیتقو .18
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 پنجم ۀماد

 یعلم قاتیتحقة  مرکزی تیکم رکیبت

شکل از  یعلم قاتیتحقمرکزی  ۀتیکم .1 ضو م 9پوهنتون غالب مت شدیع ش :با هنگی و ی، امور فرمعاون پژوه

کمیته،  یعنوان منشخخخ به مدیراجرایی مرکز تحقیقاتبه عنوان عضخخخو،  یمعاون علم س،یعنوان ر به ارتباطات

به عنوان  هاپوهنحی قاتیتحق یهاتهیاز آمران کمآمر مرکز فرهنگی و آگاهی دهی به عنوان عضو و پنج تن 

 باشند. عضوکمیته می

 ت:شرایط عضویت در کمیتۀ تحقیقات علمی قرار زیر اس .2

 باشند. دهیرسپوهنتون  یعلم یشورا دأییبه ت دیبا یعلم قاتیتحق ۀتیکم یاعضا  -

 باشد.عضویت اعضا برای مدت سه سال می -

صراف هر یک از اعضا از عضویت کمیته، طی یک ماه عضو جدید معرفی و به تأیید ش - ورای در صورت ان

 شود.علمی رسانیده می
 

 ششم ۀماد

  یعلم قاتیتحقمرکزی  ةتیکماعضای  فیوظا ةحیال

فغانسخختان ا یعال التیوزارت تحصخخ یعلم قاتیپوهنتون غالب مطابق با بورد تحق یعلم قاتیتحق ۀتیکم فیوظا

  :است زیر قرار

 تحقیقی ساالنه برای پوهنتون و کمیتۀ تحقیقات علمی؛ –تهیۀ پالن علمی   .1

 وار و ساالنه به ریاست پوهنتون غالب؛وار، ربعارایۀ گزارش ماه .2

یب تقویم نشخخخسخخخت .3 ظارت از اجرای پالن و گزارشترت قات علمی و ن تۀ تحقی به مراجهای کمی ع دهی 

 صالح؛ذی

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

ر ات علمی دهای تحقیقهای ساالنه و دورنمایی تحقیقات علمی و زیرساختترتیب و تأیید بودجه و پالن .5

 پوهنتون؛

ه شورای علمی ها بساختن آننمودهای مربوط به تحقیقات علمی و راجعها و رهترتیب و تأیید طرزالعمل .6

 پوهنتون جهت تأیید نهایی؛

 ای تحقیقی؛هها و پروژهبرد فعالیتهای مختلف برای پیشبررسی استفاده از امکانات پوهنحی و کمیته .7

سی و تأیید پیش .8 ضای کادر علمی مطابق به طرزالعملنهادهای تحقیق برر شده، با تها و معیارهای اع عیین 

 های موجود؛ها و ظرفیتدر نظرداشت اولویت
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که هر عضخخو  یطور ته،یبه کم دهیورزمواصخخلت یعلم یهاها و رسخخالهمقاله یبررسخخ یاعضخخا برا فیتوظ .9

 ؛دینما یرا بررس شیخورشتۀ تخصصی یا نزدیک به رشتۀ تخصص مربوط  یهامقاله

نمایی و ارزیابی ها و کمیتۀ تحقیق پوهنتون و رههای تحقیق پوهنحیهای کمیتهاسخخختماع گزارش فعالیت .10

 ترشدن وضعیت تحقیقات علمی؛ها برای بهگزارش

 ها؛بودینهادی جهت از میان برداشتن کمطرح یا تأیید تدابیر پیش .11

کاری با علمی برای ایجاد و انکشخخخاف همهای فرعی تحقیقات های آمران کمیتهبررسخخخی و تأیید فعالیت .12

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

 های مشترک تحقیقات علمی با سایر مؤسسات تحصیالت عالی و اکادمیک؛بررسی و تأیید پروژه .13

های انکشخخاف فاعی پوهنتون در زمینههای انتهای داخلی و خارجی و فعالیتاسخختماع گزارش مسخخاعدت .14

 تحقیقات علمی و استفاده از آن در پوهنتون؛

گان کند و تعیین اجراکنندهبررسخخخی و تأیید فرمایش تحقیقات علمی که از مراجع مختلف مواصخخخلت می .15

 آن در پوهنتون؛

های حیتها به اجرای وظایف معین و تفویض صخخخالهای فرعی دایمی و موقت و توظیف آنایجاد کمیته .16

 ها؛الزم به آن

 ها؛های کمیتۀ تحقیقات علمی پوهنحینظارت از فعالیت .17

 ؛یعال التیتحص یعلم قاتیتحق یسیمطابق پال یعلم قاتیتحق تیتقو یهاراه یجووجست  .18

 ؛یعلم قاتیتحق تیجهت بهبود وضع یمساع کیتشر  .19

 لیپوهنتون تمو یانکشخخاف ۀاز بودج که یییقاتیتحق یهاپروژه نهادشیپ کیدولوژوتیم یو بررسخخ قیتدق  .20

 ؛دنشویم

 ؛ها عندالضرورتنحیپوه یعلم قاتیتحق یهاتهیبورد در جلسات کم یاشتراک اعضا  .21

 ی؛عال التیتحص یعلم قاتیتحق یسیپال یمحتوا قینظارت از تطب  .22

 ی؛علم قاتیدر ساحۀ تحق تیظرف یارتقا یمدت براکوتاه یهاکورس ریتدو  .23

 ؛سال مطابق طرزالعمل یقیتحق ۀبرجست نمودن آثارادیکاند  .24

وزارت  یعلم قاتیبه بورد تحقافغانسخختان  یعال التیسخخال در تحصخخ یقیتحق -یاثر علم نیتربه نشیگز  .25

 ؛مکافات یو اعطا یمنظور قدردان به ی یا سایر نهادهای اکادمیک داخلی و خارجی،عال التیتحص

در سخخطح  یقیو تحق یعلم یهاکنفرانس یدر برگزار هانحیپوه یعلم قاتیتحق یهاتهیبا کم یکارهم  .26

 ؛یالمللنیو ب یمل

 ؛المللیی و بینسطح مل درمسا ل حاد کشور  رامونیپ یقیتحق -یعلم یهاکنفرانس یبرگزار  .27

 ی؛قاتیتحق یپالن کارها یۀالزم در ته یهامشوره یۀاار  .28
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 ؛کیو اکادم یعلم ینهادها ریسا یقیو تحق یعلم یهااشتراک در کنفرانس  .29

 ؛مکافات یو اعطا یمنظور قدردان سال مطابق طرزالعمل به یقیتحق ۀآثار برجست صیتشخ  .30

 کردن موضوعات مربوط به کمیتۀ جوانب اخالقی تحقیقات علمی مطابق به طرزالعمل.تأیید و راجع .31

 مادۀ هفتم 

 ترکیب کمیتة فرعی تحقیقات علمی
کده، آمران تن عضو بوده که رییس دانش 5حداقل شامل  های پوهنتون غالبهای فرعی پوهنحیکمیته .1

ها و استادانی که بلندترین درجۀ تحصیل و رتبۀ علمی را دارند به عنوان اعضای کمیته انتخاب دیپارتمنت

شوند و اعضای کمیته از بین خود یک تن را به عنوان رییس و یک تن را به عنوان منشی کمیته انتخاب می

 کنند.می

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

 شوند؛کده به شورای علمی پوهنحی معرفی میاعضا توسط رییس دانش  -

 شود.نهاد میعضو موقت از طریق کمیتۀ فرعی پوهنحی مورد تأیید قرار گرفته، به کمیتۀ مرکزی پیش  -

 باشد؛ علمی قابل تأیید می های فرعی پس از تأیید کمیتۀ مرکزی تحقیقاتعضویت به کمیته -

 

 مادۀ هشتم

 الیحه وظایف اعضای کمیتة فرعی تحقیقات علمی 

 –تهیۀ پالن سخخخاالنه کمیته و ارایۀ آن به کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی جهت ترتیب پالن سخخخاالنه علمی   .1

 تحقیقی برای پوهنتون؛

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

 های کمیته تحقیقات علمی پوهنحی؛نظرسنجی از استادان پیرامون تهیۀ پالن .3

های های تحقیق استادان به کمیتۀ مرکزی و تعقیب و به دست آوردن نتایج تحقیق طرحبررسی و ارسال طرح .4

 تأیید شده؛

میتۀ مرکزی تحقیقات ها به کهای مربوط به تحقیقات علمی و ارایۀ آننمودها و چالشترتیب و  بررسخخخی ره .5

 علمی؛

 ؛انیجوه به استادان و دانشیجهت ارا نارهایمیها و سمواد ورکشاپ سازیآماده .6

 ؛هر بخش یۀو ارا یگهبه آماد تهیکم یاعضا فیمواد و توظ بندیبخش قیها از طرورکشاپ یزریطرح .7

ستادان جهت استفاده از امکانات پوهنحیدر اختیار قراردادن و ره .8 ها و کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی نمایی ا

 های تحقیقی؛ها و پروژهبرد فعالیتبرای پیش
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 ها به کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی؛کار و ارجاع آننهادهای استادان و محققان هماستماع نظر و پیش .9

 ها به کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی؛کاری در جهت مستندکردن تحقیقات علمی استادان و ارجاع آنهم .10

کار اجرا های که به حمایت پوهنتون توسخخخط اسخخختادان و محققان همگیری از روند تحقیقنظارت و گزارش .11

 شود؛می

شست  .12 شتراک در تمام ن وار کمیته به کمیتۀ مرکزی های کمیته تحقیقات علمی پوهنحی و ارایۀ گزارش ماها

 تحقیقات علمی؛

ت وار و سخخخاالنهوار، ربعهای، ماهگزارش فعالیت .13 های داخلی ه به کمیتۀ مرکزی و شخخخناسخخخایی چالشکمی

 ها پیرامون تحقیقات علمی؛کدهدانش

 المللی؛تحقیقی در سطح ملی و بین –های علمی برگزاری سیمینارها و کنفرانس .14

 های علمی و تحقیقی سایر نهادهای علمی و اکادمیک حسب لزوم دید؛اشتراک در کنفرانس .15

 

 مادۀ نهم

 های فرعی تحقیقات علمیکمیتة مرکزی و کمیتهکارهای داخلی راه

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

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

 روز پیش از نشست به کانال ارتباطی کمیتۀ تحقیقات علمی؛گذاری آجندا حداقل یکاشتراک .5

تهارجاع گزارش .6 تۀ مرکزی و ارجاع گزارشهای کمی به کمی به بخشهای فرعی  تۀ مرکزی  های های کمی

 مربوط؛

که مربوط  تهیعضخخو کم قیاز طر نحیپوههر  یفرع یهاتهیو کم یمرکز قیتحق ۀتیکم انیم یآهنگهم جادیا .7

 باشد؛ نحیپوه آن به

که عضخخخو  ییبه گونه قیتحق ۀتکمی به جذب منظور به هانحیپوه ۀسخخختیاسخخختادان شخخخا نشیو گز ییشخخخناسخخخا .8

 باشد؛ یماستر لیتحص ۀدرج یدارا دحداقل بای شدهانتخاب

 ها از طریق استحضاریه کتبی یا کانال ارتباطی الکترونیکی.اخبار 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 طرزالعملرعایت نظم نشست و اصل  .2

 شدن عضوی که سه نشست را بدون عذر تأخیر یا غیابت داشته باشد و تعیین عضوی دیگر به عوضش؛منفک .3

 شده سر باز زند؛شدن عضوی که دوبار از مسؤولیت تعیینمنفک .4



 

 
7 

 .محول شده فیفعال تمام اعضا در انجام وظا یریگسهم .5
 

 

 یازدهم ۀماد

 بیتصو

( تصویب شده و در پروتوکل شماره    ) 27( با شماره پروتوکول )1398/  8/  30)  یتارۀ شورای علمی به در جلس

 .باشدیم االجراالزممورد تعدیل قرار گرفته،  1399سنبله  27( تاری    6

 با احترام

 

 

 یابپوهاند محمدناصر ره

  هراتر یس پوهنتون غالبِ
 

  

 
 

 

 


