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مقدمه
تحقیقات علمی معیاری و پاسخگو به نیازهای فکری و معنوی جامعه درگرو آشناسازی محققاان باه متادو و ی
تحقیقات علمی و قاعدهمندسازی آناست .پوهنتون غا ب بهعنوان یکی از مراکز علمی پیشتاز در عرصۀ آکادمیک
کشور همواره تالش ورزیدهاست تا از طریق فراگیری میتدو و ی نوین تحقیقات علمی و کسب قابلیتهای اجرای
پرو ههای تحقیقات علمی به رفع نیازمندیهای ملی کشور مبادرت ورزد .کمیتۀ تحقیقات علمی پوهنتون غا ب که
در راستای اهداف و منویات کلی این مرکز علمی تشکیل یافتهاست ،سعی دارد روش قاعدهمند را ترکیب نماوده و
از این طریق خدمات علمی شایستهیی را به جامعه تقدیم نماید .این طرزا عمل برای رسیدن باه ایان اهاداف اساسای
کمک شایانی خواهد نمود.
مادۀ یکم
مبنا
این طرزا عمل طبق مواد  7تا  22مقررۀ تحقیقات علمی تحصیالت عا ی افغانستان و بار اساام معیارهاای ارایاه
شااده از سااوی ریاساات محتاارا ارتقااای کیفی ات و اعتباااردهی وزارت تحص ایالت عااا ی کشااور و بااا درنظرداشاات
استراتیژیپالن و اهداف پوهنتون غا ب وضع شدهاست.
مادۀ دوم
اهداف
 روشمندساختن تحقیقات علمی؛
 انسجاا و نهادینهکردن تحقیقات علمی؛
 پرهیز از اعمال سلیقه در زمینۀ تحقیقات علمی؛
 تهیۀ چهارچوب یکسان و متحدا شکل تحقیقات علمی؛
 مشخصکردن تشکیل ،صالحیتها و وظایف کمیتۀ تحقیقات علمی
مادۀ سوم
قلمرو تطبیق
این دستورا عمل در تمامی واحدهای تحقیقاتی پوهنتون غا ب قابل تطبیق و اجرا میباشد.
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مادۀ چهارم
راستاهای کاری کمیتة تحقیقات علمی
 .1تحقیق باالی مسائل حیاتی ملی جهات تساریع عملیاۀ انکشااف و بازساازی کشاور و فاراهمآوری امکاناات
استفاده از تکنا و ی جدید و پیشرفتهای علمی و تکنیکی معاصر؛
 .2احیا و معرفی فرهنگ قدیم و معاصر کشور؛
 .3گسترش ذخایر علمی جهت ارتقای سویۀ دانش؛
 .4تو ید دانش جدید در ساحات مختلف علوا مطابق نیاز جامعه؛
 .5مطا عۀ استفادۀ صلحآمیز از انواع انر ی در ساحات مختلف؛
 .6مطا عات مربوط به استفادۀ درست و حفاظت محیط زیست انسان بهمنظور بهترساختن روابط انسان با محایط
زیست؛
 .7فراهمآوری زمینۀ انکشاف تحقیقات علمی در سطح ملی؛
 .8اجرای تحقیقات علمی برای پیشرفت ،تو ید علم و خودکفایی؛
 .9دریافت راه حل به مشکالت علمی ،مسلکی ،شغلی ،حقوقی ،صحی ،اقتصادی ،تکنو و یکی و مسائل ملی و
بینا مللی؛
 .11تنظیم و مساعدت علمی ،ما ی ،و ساتیکی و رهنماایی اماور تحقیقاات علمای در پاوهنحیهاای مرباوط باه
پوهنتون توسط استادان و محققان مربوط به پوهنتون؛
 .11فراهمآوری امکانات و تسهیالت ممکنه جهت تحقیق علمی ،البراتواری و ساحهوی برای عماوا اساتادان و
محققان داخلی و خارجی؛
 .12مساعدت علمی و مشورتی به وزارتخانهها ،تصدیها و مؤسسات ،اعام از دو تای و غیردو تای و شخصای
مطابق به طرزا عملهای خاص و موافقت طرفین؛
 .13گردآوری اسناد و گزارشهای علمی و تحقیقاتی از منابع داخلی و خارجی به غرض استفادۀ محققان؛
 .14پخش دانش از طریق مجله ،نشر گزارشهای تحقیق و سایر نشرات موقوت و غیر موقوت؛
 .15برقراری و تحکیم روابط همکاری متقابل با مؤسسات علمی و تحقیقااتی داخلای و خاارجی و تاالش بارای
گسترش چنین روابط؛
 .16آشناساختن استادان ،محققان و محصالن به روشهای تحقیق علمی از طریق طرح و تطبیق برنامههای مؤثر؛
 .17جلب کمکها و حمایت دو ت ،وزارت تحصیالت عا ی و دیگر مؤسسات داخلی و خارجی.
 .18تقویت بُنیۀ ما ی پوهنتون از طریق تحقیق جهت انکشاف کمی و کیفی پوهنتون.
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مادۀ پنجم
ترکیب کمیتة مرکزی تحقیقات علمی
 .1کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی پوهنتون غا ب متشکل از  9عضو میباشد :معاون پژوهشی ،امور فرهنگای و
ارتباطات بهعنوان رئیس ،معاون علمی به عنوان عضو ،مدیراجرایی مرکز تحقیقات به عناوان منشای کمیتاه،
آمر مرکز فرهنگی و آگاهی دهی به عنوان عضو و پنج تن از آمران کمیتاههاای تحقیقاات پاوهنحیهاا باه
عنوان عضوکمیته میباشند.
 .2شرایط عضویت در کمیتۀ تحقیقات علمی قرار زیر است:
-

اعضای کمیتۀ تحقیقات علمی باید به تأیید شورای علمی پوهنتون رسیده باشند.

 عضویت اعضا برای مدت سه سال میباشد. در صورت انصراف هر یک از اعضا از عضویت کمیته ،طی یک ماه عضو جدید معرفی و به تأیید شاورایعلمی رسانیده میشود.
مادۀ ششم
الیحة وظایف اعضای کمیتة مرکزی تحقیقات علمی
وظایف کمیتۀ تحقیقات علمی پوهنتون غا ب مطابق با بورد تحقیقات علمی وزارت تحصایالت عاا ی افغانساتان
قرار زیر است:
 .1تهیۀ پالن علمی – تحقیقی ساالنه برای پوهنتون و کمیتۀ تحقیقات علمی؛
 .2ارایۀ گزارش ماهوار ،ربعوار و ساالنه به ریاست پوهنتون غا ب؛
 .3ترتیب تقویم نشست های کمیتۀ تحقیقات علمی و نظارت از اجرای پالن و گزارشدهی باه مراجاع ذی-
صالح؛
 .4همکاری با پوهنتون در فراهمآوری منابع ما ی و معنوی در بخش تحقیقات علمی؛
 .5ترتیب و تأیید بودجه و پالن های ساالنه و دورنمایی تحقیقات علمی و زیرساختهاای تحقیقاات علمای
در پوهنتون؛
 .6ترتیب و تأیید طرزا عملها و رهنمودهای مربوط به تحقیقات علمی و راجعساختن آنها به شورای علمی
پوهنتون جهت تأیید نهایی؛
 .7بررسی استفاده از امکانات پوهنحی و کمیتههای مختلف برای پیشبرد فعا یتها و پرو ههای تحقیقی؛
 .8بررسی و تأیید پیشنهادهای تحقیق اعضای کادر علمی مطابق به طرزا عملها و معیارهای تعیین شده ،باا
در نظرداشت او ویتها و ظرفیتهای موجود؛
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 .9توظیف اعضا برای بررسی مقا هها و رسا ههای علمی مواصلتورزیده به کمیتاه ،طاوری کاه هار عضاو
مقا ههای مربوط رشتۀ تخصصی یا نزدیک به رشتۀ تخصص خویش را بررسی نماید؛
 .11استماع گزارش فعا یتهای کمیتههای تحقیق پوهنحیها و کمیتۀ تحقیق پوهنتون و رهنماایی و ارزیاابی
گزارشها برای بهترشدن وضعیت تحقیقات علمی؛
 .11طرح یا تأیید تدابیر پیشنهادی جهت از میان برداشتن کمبودیها؛
 .12بررسی و تأیید فعا یتهای آمران کمیتههای فرعی تحقیقات علمی برای ایجاد و انکشااف هامکااری باا
مؤسسههای علمی داخلی و خارجی و دادن رهنمود برای گسترش و استوارسازی این همکاریها؛
 .13بررسی و تأیید پرو ه های مشترک تحقیقات علمی با سایر مؤسسات تحصیالت عا ی و اکادمیک؛
 .14استماع گزارش مساعدتهای داخلی و خارجی و فعا یتهای انتفاعی پوهنتاون در زمیناههاای انکشااف
تحقیقات علمی و استفاده از آن در پوهنتون؛
 .15بررسی و تأیید فرمایش تحقیقات علمی که از مراجع مختلف مواصلت میکند و تعیاین اجراکننادهگاان
آن در پوهنتون؛
 .16ایجاد کمیتههای فرعی دایمی و موقت و توظیف آن ها به اجرای وظایف معین و تفویض صالحیتهاای
الزا به آنها؛
 .17نظارت از فعا یتهای کمیتۀ تحقیقات علمی پوهنحیها؛
 .18جستوجوی راههای تقویت تحقیقات علمی مطابق پا یسی تحقیقات علمی تحصیالت عا ی؛
 .11تشریک مساعی جهت بهبود وضعیت تحقیقات علمی؛
 .21تدقیق و بررسی میتودو و یک پیشنهاد پرو ههای تحقیقاتییی که از بودجۀ انکشافی پوهنتاون تمویال
میشوند؛
 .21اشتراک اعضای بورد در جلسات کمیتههای تحقیقات علمی پوهنحیها عندا ضرورت؛
 .22نظارت از تطبیق محتوای پا یسی تحقیقات علمی تحصیالت عا ی؛
 .23تدویر کورمهای کوتاهمدت برای ارتقای ظرفیت در ساحۀ تحقیقات علمی؛
 .24کاندیدانمودن آثار برجستۀ تحقیقی سال مطابق طرزا عمل؛
 .25گزینش بهترین اثر علمی -تحقیقی سال در تحصیالت عا ی افغانستان به باورد تحقیقاات علمای وزارت
تحصیالت عا ی یا سایر نهادهای اکادمیک داخلی و خارجی ،به منظور قدردانی و اعطای مکافات؛
 .26همکاری با کمیتههای تحقیقات علمی پوهنحیها در برگزاری کنفرانسهای علمی و تحقیقی در سطح
ملی و بینا مللی؛
 .27برگزاری کنفرانسهای علمی -تحقیقی پیرامون مسائل حاد کشور در سطح ملی و بینا مللی؛
 .28ارایۀ مشورههای الزا در تهیۀ پالن کارهای تحقیقاتی؛
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 .21اشتراک در کنفرانسهای علمی و تحقیقی سایر نهادهای علمی و اکادمیک؛
 .31تشخیص آثار برجستۀ تحقیقی سال مطابق طرزا عمل به منظور قدردانی و اعطای مکافات؛
 .13تأیید و راجع کردن موضوعات مربوط به کمیتۀ جوانب اخالقی تحقیقات علمی مطابق به طرزا عمل.

مادۀ هفتم
ترکیب کمیتة فرعی تحقیقات علمی
 .1کمیتههای فرعی پوهنحیهای پوهنتون غا ب حداقل شامل  5تن عضو بوده که رییس دانشکده ،آمران
دیپارتمنت ها و استادانی که بلندترین درجۀ تحصیل و رتبۀ علمی را دارند به عنوان اعضای کمیته انتخاب
می شوند و اعضای کمیته از بین خود یک تن را به عنوان رییس و یک تن را به عنوان منشی کمیته انتخاب
میکنند.
 .2نحوۀ گزینش اعضای کمیتۀ فرعی تحقیقات علمی قرار زیر است:
-

اعضا توسط رییس دانشکده به شورای علمی پوهنحی معرفی میشوند؛

-

عضو موقت از طریق کمیتۀ فرعی پوهنحی مورد تأیید قرار گرفته ،به کمیتۀ مرکزی پیشنهاد میشود.

 عضویت به کمیته های فرعی پس از تأیید کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی قابل تأیید میباشد؛مادۀ هشتم
الیحه وظایف اعضای کمیتة فرعی تحقیقات علمی
 .1تهیۀ پالن ساالنه کمیته و ارایۀ آن به کمیتۀ مرکزی تحقیقاات علمای جهات ترتیاب پاالن سااالنه علمای –
تحقیقی برای پوهنتون؛
 .2برگزاری نشستهای ماه وار کمیته و ارایۀ گزارش آن به کمیتۀ مرکزی؛
 .3نظرسنجی از استادان پیرامون تهیۀ پالنهای کمیته تحقیقات علمی پوهنحی؛
 .4بررسی و ارسال طرح های تحقیق استادان به کمیتۀ مرکزی و تعقیب و به دست آوردن نتایج تحقیاق طارح-
های تأیید شده؛
 .5ترتیب و بررسی رهنمودها و چا ش های مربوط به تحقیقات علمی و ارایۀ آنها به کمیتۀ مرکزی تحقیقاات
علمی؛
 .6آمادهسازی مواد ورکشاپها و سیمینارها جهت ارایه به استادان و دانشجویان؛
 .7طرحریزی ورکشاپها از طریق بخشبندی مواد و توظیف اعضای کمیته به آمادهگی و ارایۀ هر بخش؛
 .8در اختیار قراردادن و رهنمایی استادان جهت استفاده از امکانات پوهنحی ها و کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی
برای پیشبرد فعا یتها و پرو ههای تحقیقی؛
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 .9استماع نظر و پیشنهادهای استادان و محققان همکار و ارجاع آن ها به کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی؛
 .11هم کاری در جهت مستندکردن تحقیقات علمی استادان و ارجاع آن ها به کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی؛
 .11نظارت و گزارشگیری از روند تحقیق های که به حمایت پوهنتون توسط استادان و محققاان هامکاار اجارا
میشود؛
 .12اشتراک در تماا نشست های کمیته تحقیقات علمی پوهنحی و ارایۀ گزارش ماهوار کمیته به کمیتۀ مرکزی
تحقیقات علمی؛
 .13گزارش فعا یتهای ،ماهوار ،ربعوار و ساالنه کمیت ه به کمیتۀ مرکزی و شناسایی چا شهای داخلای داناش-
کدهها پیرامون تحقیقات علمی؛
 .14برگزاری سیمینارها و کنفرانسهای علمی – تحقیقی در سطح ملی و بینا مللی؛
 .15اشتراک در کنفرانس های علمی و تحقیقی سایر نهادهای علمی و اکادمیک حسب زوا دید؛
مادۀ نهم
راهکارهای داخلی کمیتة مرکزی و کمیتههای فرعی تحقیقات علمی
 .3تدویر جلسات کمیته در هر یکماه یکبار مطابق به تقویم کاری ساالنه؛
 .4برگزاری نشستهای فوق ا عاده به پیشنهاد دو ثلث اعضا؛
 .5اشتراکگذاری آجندا حداقل یک روز پیش از نشست به کانال ارتباطی کمیتۀ تحقیقات علمی؛
 .6ارجاع گزارشهای کمیته های فرعی به کمیتۀ مرکزی و ارجاع گزارشهای کمیتۀ مرکازی باه بخاشهاای
مربوط؛
 .7ایجاد همآهنگی میان کمیتۀ تحقیق مرکزی و کمیتههای فرعی هر پوهنحی از طریق عضو کمیته که مربوط
به آن پوهنحی باشد؛
 .8شناسایی و گزینش استادان شایستۀ پوهنحیها باه منظاور جاذب باه کمیتاۀ تحقیاق باه گوناهیای کاه عضاو
انتخابشده حداقل باید دارای درجۀ تحصیل ماستری باشد؛
 .9اخبار روز و ساعت نشست ها از طریق استحضاریه کتبی یا کانال ارتباطی ا کترونیکی.
مادۀ دهم
نظم و دسیپلین در کمیته
 .1حضور به وقت اعضا در نشستهای کمیته؛
 .2رعایت نظم نشست و اصل قراردادن طرزا عملها و اصول مربوط تحقیقات علمی؛
 .3منفک شدن عضوی که سه نشست را بدون عاذر تاأخیر یاا غیابات داشاته باشاد و تعیاین عضاوی دیگار باه
عوضش؛
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 .4منفکشدن عضوی که دوبار از مسؤو یت تعیینشده سر باز زند؛
 .5سهمگیری فعال تماا اعضا در انجاا وظایف محول شده.

مادۀ یازدهم
تصویب
در جلسۀ شورای علمی به تاریخ ( )1318 / 8 / 31با شماره پروتوکول ( )27تصویب شده و در پروتوکل شماره
(  ) 6تاریخ  27سنبله  1311مورد تعدیل قرار گرفته ،الزااالجرا میباشد.
با احتراا

پوهاند محمدناصر رهیاب
رئیس پوهنتون غا بِ هرات
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