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 مقدمه

 یمحققاان باه متادو و     یجامعه درگرو آشناساز یو معنو یفکر یازهانی به گو و پاسخ یاریمع یعلم قاتیتحق

 کیآکادم ۀدر عرص شتازیپ یاز مراکز علم یکی عنوان به غا ب پوهنتون. است آن مندسازی و قاعده یعلم قاتیتحق

 یاجرا یها تیو کسب قابل یعلم قاتیتحق نینو یتدو و یم یریفراگ قیتا از طر است دهیواره تالش ورز کشور هم

پوهنتون غا ب که  یعلم قاتیتحق ۀتیکشور مبادرت ورزد. کم یمل یها یازمندیبه رفع ن یعلم قاتیتحق یها پرو ه

نماوده و   بیرا ترک مند دارد روش قاعده یاست، سعافتهی لیتشک یمرکز علم نیا یکل اتیاهداف و منو یدر راستا

 یاهاداف اساسا   نیا باه ا  دنیرس یطرزا عمل برا نی. ادینما میرا به جامعه تقد یی ستهیاش یخدمات علم قیطر نیاز ا

 خواهد نمود. یانیکمک شا
 

  کمی ۀماد

 مبنا

 هیا ارا یارهاا یبار اساام مع  مقررۀ تحقیقات علمی تحصیالت عا ی افغانستان و  22تا  7طبق مواد طرزا عمل  نیا

کشااور و بااا درنظرداشاات  یعااا  التیوزارت تحصاا یو اعتبااارده تیاافیک یمحتاارا ارتقااا اسااتیر یشااده از سااو 

 است.دهشپالن و اهداف پوهنتون غا ب وضع  یژیاسترات
 

   دوم ۀماد

   اهداف

 ی؛علم قاتیتحقساختن  مند روش 

 ی؛علم قاتیتحق کردنانسجاا و نهادینه 

 ی؛علم قاتیتحق ۀنیزم در قهیاعمال سل از زیپره 

 ی؛علم قاتیو متحدا شکل تحق سان کیارچوب هچ یۀته 

 ها و وظایف کمیتۀ تحقیقات علمیکردن تشکیل، صالحیتمشخص 
 

   سوم ۀماد

 قیتطب رو قلم

 .باشد یو اجرا م قیپوهنتون غا ب قابل تطب یقاتیتحق یواحدها یتمام دستورا عمل در نیا
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   چهارم ۀماد

  یعلم قاتیتحق ةتیکم راستاهای کاری

امکاناات   آوری کشاور و فاراهم   یانکشااف و بازسااز   یاۀ عمل عیجهات تسار   یمل یاتیمسائل ح یباال قیتحق .1

  ؛معاصر یکیو تکن یعلم یها رفتشیو پ دیجد یاستفاده از تکنا و 

  ؛و معاصر کشور میفرهنگ قد یو معرف ایاح  .2

 ؛دانش یۀسو یجهت ارتقا یعلم ریگسترش ذخا  .3

 ؛جامعه ازیدر ساحات مختلف علوا مطابق ن دیدانش جد دیتو  .4

 ؛در ساحات مختلف یاز انواع انر  زیآم صلح ۀاستفاد ۀمطا ع  .5

 طیروابط انسان با محا ترساختن  منظور به انسان به ستیز  طیدرست و حفاظت مح ۀمطا عات مربوط به استفاد  .6

 ؛ستیز 

 ملی؛ در سطح  یعلم قاتیانکشاف تحق ۀنیزم یآور فراهم  .7

 یی؛علم و خودکفا دیتو  ،رفتشیپ یبرا یعلم قاتیتحق یاجرا  .8

و  یو مسائل مل ی، اقتصادی، تکنو و یکیصح ی،حقوق  ی،شغل ی،مسلک ی،حل به مشکالت علم  راه افتیدر .9

 ی؛ا ملل نیب

مرباوط باه    هاای  نحیپاوه در  یعلما  قاات یاماور تحق  نماایی  و ره یکی و سات  ی،ما  ی،و مساعدت علم میتنظ .11

 ؛مربوط به پوهنتون ناپوهنتون توسط استادان و محقق

عماوا اساتادان و    یبرا یو هو ساح یالبراتوار ی،علم قیممکنه جهت تحق التیامکانات و تسه آوری فراهم .11

 ی؛و خارج یمحققان داخل

 یو شخصا  یردو تا یو غ یاعام از دو تا   ،و مؤسسات ها تصدی ها، خانه به وزارت یو مشورت یمساعدت علم .12

 ؛نیخاص و موافقت طرف های مطابق به طرزا عمل

 ن؛محققا ۀبه غرض استفاد یو خارج یاز منابع داخل یقاتیو تحق یعلم یها گزارشاسناد و  یگردآور .13

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

 یو تاالش بارا   یو خاارج  یداخلا  یقاات یو تحق یمتقابل با مؤسسات علم یکار روابط هم میو تحک یبرقرار .15

 ؛روابط نیگسترش چن

 ؛مؤثر یها برنامه قیطرح و تطب قیاز طر یعلم قیتحق یها محققان و محصالن به روش ،ساختن استادان آشنا .16

 ی.و خارج یمؤسسات داخل گریو د یعا  التیوزارت تحص ،دو ت تیها و حما جلب کمک .17

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

 یعلم قاتیتحقة  مرکزی تیکم رکیبت

ی، امور فرهنگای و  معاون پژوهش :باشد یعضو م 9پوهنتون غا ب متشکل از  یعلم قاتیتحقمرکزی  ۀتیکم .1

کمیتاه،   یعناوان منشا    به مدیراجرایی مرکز تحقیقاتبه عنوان عضو،  یمعاون علم س،یعنوان رئ به ارتباطات

باه   هاا  پاوهنحی  قاات یتحق یهاا  تاه یاز آمران کمآمر مرکز فرهنگی و آگاهی دهی به عنوان عضو و پنج تن 

 باشند. عنوان 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 -

در صورت انصراف هر یک از اعضا از عضویت کمیته، طی یک ماه عضو جدید معرفی و به تأیید شاورای   -

 شود.علمی رسانیده می
 

 ششم ۀماد

  یعلم قاتیتحقمرکزی  ةتیکماعضای  فیوظا ةحیال

افغانساتان   یعاا   التیوزارت تحصا  یعلم قاتیپوهنتون غا ب 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 غا ب؛وار، ربعارایۀ گزارش ماه .2

-دهی باه مراجاع ذی  های کمیتۀ تحقیقات علمی و نظارت از اجرای پالن و گزارشترتیب تقویم نشست .3

 صالح؛

 علمی؛ قاتیدر بخش تحق یو معنو یمنابع ما  یآوربا پوهنتون در فراهم یکار مه .4

هاای تحقیقاات علمای    های ساالنه و دورنمایی تحقیقات علمی و زیرساختترتیب و تأیید بودجه و پالن .5

 ر پوهنتون؛د

ها به شورای علمی ساختن آننمودهای مربوط به تحقیقات علمی و راجعها و رهترتیب و تأیید طرزا عمل .6

 پوهنتون جهت تأیید نهایی؛

 های تحقیقی؛ها و پرو هبرد فعا یتهای مختلف برای پیشبررسی استفاده از امکانات پوهنحی و کمیته .7

ها و معیارهای تعیین شده، باا  اعضای کادر علمی مطابق به طرزا عملنهادهای تحقیق بررسی و تأیید پیش .8

 های موجود؛ها و ظرفیتدر نظرداشت او ویت
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کاه هار عضاو     یطاور   تاه، یبه کم دهیورز مواصلت یعلم یها ها و رسا ه مقا ه یبررس یاعضا برا فیتوظ .9

 ؛دینما یرا بررس شیخورشتۀ تخصصی یا نزدیک به رشتۀ تخصص مربوط  یها مقا ه

نماایی و ارزیاابی   ها و کمیتۀ تحقیق پوهنتون و رههای تحقیق پوهنحیهای کمیتهاستماع گزارش فعا یت .11

 ترشدن وضعیت تحقیقات علمی؛ها برای بهگزارش

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

کااری باا   علمی برای ایجاد و انکشااف هام  های فرعی تحقیقات های آمران کمیتهبررسی و تأیید فعا یت .12

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

 های مشترک تحقیقات علمی با سایر مؤسسات تحصیالت عا ی و اکادمیک؛بررسی و تأیید پرو ه .13

هاای انکشااف   فاعی پوهنتاون در زمیناه  های انتهای داخلی و خارجی و فعا یتاستماع گزارش مساعدت .14

 تحقیقات علمی و استفاده از آن در پوهنتون؛

گاان  کند و تعیاین اجراکنناده  بررسی و تأیید فرمایش تحقیقات علمی که از مراجع مختلف مواصلت می .15

 آن در پوهنتون؛

هاای  حیتها به اجرای وظایف معین و تفویض صالهای فرعی دایمی و موقت و توظیف آنایجاد کمیته .16

 ها؛الزا به آن

 ها؛های کمیتۀ تحقیقات علمی پوهنحینظارت از فعا یت .17

 ؛یعا  التیتحص یعلم قاتیتحق یسیمطابق پا  یعلم قاتیتحق تیتقو یها راه یجو و جست  .18

 ؛یعلم قاتیتحق تیجهت بهبود وضع یمساع کیتشر  .11

 لیا پوهنتاون تمو  یانکشاف ۀاز بودج که  یییقاتیتحق یها پرو ه  نهاد شیپ کیدو و وتیم یو بررس قیتدق  .21

 ؛دنشو یم

 ؛ها عندا ضرورتنحیپوه یعلم قاتیتحق یها تهیبورد در جلسات کم یاشتراک اعضا  .21

 ی؛عا  التیتحص یعلم قاتیتحق یسیپا  یمحتوا قینظارت از تطب  .22

 ی؛علم قاتیدر ساحۀ تحق تیظرف یارتقا یمدت برا کوتاه یهاکورم ریتدو  .23

 ؛سال مطابق طرزا عمل یقیتحق ۀبرجست نمودن آثارا دیکاند  .24

وزارت  یعلما  قاات یبه باورد تحق  افغانستان  یعا  التیسال در تحص یقیتحق -یاثر علم نیتر به نشیگز  .25

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

در سطح  یقیو تحق یعلم یهاکنفرانس یدر برگزار هانحیپوه یعلم قاتیتحق یها تهیبا کم یکار هم  .26

 ؛یا مللنیو ب یمل

 ؛ا مللی ی و بینسطح مل درمسائل حاد کشور  رامونیپ یقیتحق -یعلم یها کنفرانس یبرگزار  .27

 ی؛قاتیتحق یپالن کارها یۀالزا در ته یهامشوره یۀاار  .28
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 ؛کیو اکادم یعلم ینهادها ریسا یقیو تحق یعلم یها اشتراک در کنفرانس  .21

 ؛مکافات یو اعطا یمنظور قدردان  سال مطابق طرزا عمل به یقیتحق ۀآثار برجست صیتشخ  .31

 کردن موضوعات مربوط به کمیتۀ جوانب اخالقی تحقیقات علمی مطابق به طرزا عمل.تأیید و راجع .13

 مادۀ هفتم 

 ترکیب کمیتة فرعی تحقیقات علمی
کده، آمران تن عضو بوده که رییس دانش 5حداقل شامل  های پوهنتون غا بهای 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 ساالنه کمیته و ارایۀ آن به کمیتۀ مرکزی تحقیقاات علمای جهات ترتیاب پاالن سااالنه علمای          .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 تحقیق استادان به کمیتۀ مرکزی و تعقیب و به دست آوردن نتایج تحقیاق طارح  بررسی و ارسال طرح .4

 های تأیید شده؛

میتۀ مرکزی تحقیقاات  ها به کهای مربوط به تحقیقات علمی و ارایۀ آننمودها و چا شترتیب و  بررسی ره .5

 علمی؛

 ؛انیجو ه به استادان و دانشیجهت ارا نارهایمیها و س مواد ورکشاپ سازی آماده .6

 ؛هر بخش یۀو ارا یگ هبه آماد تهیکم یاعضا فیمواد و توظ بندی بخش قیها از طر ورکشاپ یزری طرح .7

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

 های تحقیقی؛ها و پرو هبرد فعا یتبرای 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 .11

کاار اجارا   های که به حمایت پوهنتون توسط استادان و محققاان هام  گیری از روند تحقیقنظارت و گزارش .11

 شود؛می

وار کمیته به کمیتۀ مرکزی های کمیته تحقیقات علمی پوهنحی و ارایۀ گزارش ماهاشتراک در تماا نشست  .12

 تحقیقات علمی؛

-های داخلای داناش  ه به کمیتۀ مرکزی و شناسایی چا شکمیت وار و ساالنهوار، ربعهای، ماهگزارش فعا یت .13

 ها پیرامون تحقیقات علمی؛کده

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

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

 

 مادۀ نهم

 های فرعی تحقیقات علمیکمیتة مرکزی و کمیتهکارهای داخلی راه

  ؛مطابق به تقویم کاری ساالنه بار کی   ماه یکدر هر  تهیجلسات کم ریتدو .3

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

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

هاای  های کمیتۀ مرکازی باه بخاش   های فرعی به کمیتۀ مرکزی و ارجاع گزارشهای کمیتهارجاع گزارش .6

 مربوط؛

که مربوط  تهیعضو کم قیاز طر نحیپوههر  یفرع یها تهیو کم یمرکز قیتحق ۀتیکم انیم یآهنگ هم جادیا .7

 باشد؛ نحیپوه آن  به

کاه عضاو    یای  باه گوناه   قیا تحق ۀتا کمی باه  جاذب  منظاور   باه  ها  نحیپوه ۀستیاستادان شا نشیو گز ییشناسا .8

 باشد؛ یماستر لیتحص ۀدرج یدارا دحداقل بای شده انتخاب

 ها از طریق استحضاریه کتبی یا کانال ارتباطی ا کترونیکی.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 طرزا عملرعایت نظم نشست و اصل  .2

شدن عضوی که سه نشست را بدون عاذر تاأخیر یاا غیابات داشاته باشاد و تعیاین عضاوی دیگار باه           منفک .3

 عوضش؛



 

 
7 

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

 .محول شده فیفعال تماا اعضا در انجاا وظا یریگ سهم .5

 

 

 یازدهم ۀماد

 بیتصو

( تصویب شده و در پروتوکل شماره    27( با شماره پروتوکول )1318/  8/  31) خیتارۀ شورای علمی به در جلس

 .باشد یم االجرا الزامورد تعدیل قرار گرفته،  1311سنبله  27( تاریخ   6) 

 با احتراا

 

 

 یاب پوهاند محمدناصر ره

 هرات رئیس پوهنتون غا بِ
 

  

 
 

 
 


