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 مقدمه
ستای پوهنتون غالب  بخش تحقیقات سب برای  سازیفراهمتوسعه و  منظوربهو  دلخواهرسی به اهداف دستدر را زمینه منا

 هایهای پژوهشهههی و کتا ، طرحکمی و کیفی مقاالت ءارتقا و یالمللنیب ملی و یهاعرصههههدر  تحقیقی هایفعالیتانجام 

به  ارجمندی که اردام  گرانپژوهشتشههویو و ردردانی از  منظوربهزیر را العمل طرز، پوهنتوناین  محققانمنتشههره توسهه  

 .خواهد گذاشت مورداجرابه  ،ندینمایم و نشر آن الت علمی در مجالت معتبر علمیمقاچاپ 

شد کهالعمل طرز موضوع این هایپاداش :1ماده  سمت آدرس پوهنتون غالب نام کامل  معرف شامل مقاالتی خواهد  در ر

ن یر ایدر غبدیهی اسهت  ،باشهندداشهته زیر  صهورتبهرا،  (Affiliation) نویسهنده ایموسهسههوابسهتیی و  سهنده مقالهینو

 به مقاله تعلو نخواهد گرفت. پاداشیصورت 

 ، افغانستانهرات، پوهنتون غالب، مرکز تحقیقاتدر مقاالت فارسی:  
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 Research Center, Ghalib University, Herat, Afghanistan                                     انیلیسی: مقاالت در 

 ، افغانستانهرات، پوهنتون غالب، در مقاالت فارسی: مرکز تحقیقات 

 Research Center, Ghalib University, Herat, Afghanistan                                    انیلیسی:  مقاالت در 

صره  مندرج در  Affiliation نسهخه چاپی مقاله بوده و ،در خصهو  مجالت چاپی مال  ارزیابی رعایت بند فو  :1تب

 بود. نخواهدمال   هانمایهمجله یا  سایتو 

 .هستمجله  سایتو در  انتشاریافتهدر مورد مجالت الکترونیک مال  ارزیابی ماده فو ، نسخه نهایی مقاله  :2تبصره 

صره  سهیالت این :3تب شتر آن چاپ تاریخ از که گیردمی تعلو مقاالتی و تبک به ت شته سال یک از بی شد نیذ  ای و مقاله با

 نباشد. یرارکت شدهچاپ تا ک

 شدهچاپبرای پرداخت مبالغ تشویقی کافی نبوده و پرداخت منوط به ارائه نسخه  (Accept) گواهی پذیرش مقاله :2ماده 

 .است سایت مجلهیا نمایه شده در و  مقاله

ستورتکمیل فپس از  صرفاًپاداش  :3ماده  شماره  ،3شماره  ضمیمهرم وف، 1شماره  ضمیمه) م درخوا ضمیمه  و  4فورم 

 های معین شدهدرصدی با توجه به جدول صورتبههای پژوهشی و طرح به نویسندگان مقاله، کتا ، (5فورم ضمیه شماره 

 پرداخت خواهد شد.

که  پوهنتوناین  دانشجوی، با رعایت سایر موارد مندرج در این دستورالعمل به محقو دانشجویان تشویو منظوربه :1تبصره 

سندگان مقاله در فهراوالً نام وی  شد شدهدرجست نوی صا کل پاداش  %40معادل  ،با سئول  یافتهاخت سنده اول یا م به نوی

پرداخت خواهد شههد. این مبلغ اضههافه بر پاداش اصههلی مقاله اسههت که به نویسههنده اول یا مسههئول  یا طرح پژوهشههی مقاله

 است. یافتهاختصا 

  . هستبودن متقاضی، وضعیت وی در زمان انتشار نسخه نهایی مقاله  محصلمبنای  :2 تبصره

 :شوندمیشده چاپ  ایندکسالمللی داخلی و بینبه مقاالتی که در نشریات معتبر مربوط  پاداش :4ماده 

 یک شماره جدول در ،اندشده ایندکس مختلف هاینامهنمایه در که المللیبین داخلی و نشریات در شدهچاپ مقاالت امتیاز

  .شد خواهد پاداش پرداخت عنوانبه افغانی 500 مبلغ امتیاز هر ازای به که استشرح گردیده 

 

 مقاالت ازیجدول مربوط به امت -1جدول شماره 

 از مقالهیامت ایندکسبر اساس  نوع مجله

ISI, JCR, ISC, SCOPUS 25 پنج برابر +*IF 

سانی دارای رنکینگ  هانامهنمایهتمام شده در  ایندکس علوم طبیعی و علوم ان

 Q1 & Q2و  2باالی 

25 

 Q3 15طور و همین 1دارای رینکینگ باالی  یهانامهنمایهشده در  ایندکس

طور و همین 1دارای رینکینگ زیر  یتخصص هایسایر سایتشده در  ایندکس
Q4 

10 
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ندکس جارج ای غذ ینشدددده  کا با درصدددد  Qطور از نوعی همین یاز نوع 

 Q4تر از ضعفف

5 

 کیالکترون ای یاز نوع کاغذ ینشده داجل ایندکس هاییپژوهش د یعلمتمام 

 هااعم از دانشگاه غالب و سایر دانشگاه

5 

* Impact Factor 
                                 

  شدهمبالغ صلی ) مقاالت تحقیقی جهت ذکر در نظر  (Review articles) یمقاالت مرور ( وOriginal articlesا

 :باشدمیر یز صورتبهیر مقاالت یاست و در انواع د شدهگرفته

 short communication/ Rapid communication/ Brief communication/ Caseمقههاالت بههه  ◄

series  خواهد گرفتمبالغ باال تعلو  %80معادل. 

 .خواهد گرفتمبالغ باال تعلو  %60معادل   Research letter/ Case report به مقاالت ◄

 .خواهد گرفتمبالغ باال تعلو  %40معادل   Letter to editorبه مقاالت  ◄

شههور کداخل  تحقیقی یدر مجالت علم شههدهچاپو  یخارج هاینمایهر یدر سهها شههدهچاپمقاالت ه پاداش یمبلغ پا -1بند 

 .افزایدبر معاش نویسنده می افغانی 1000

ه پژوهشی نباشد جزء مجلهه کها پوهنتون یدر مجالت علم شدهچاپه پاداش مقاالت یمبلغ پا -2بند  افغانی  500های علمی 

 .باشدمی

 خواهند شد: شدهمحاسبه پاداشزان یش میل باعث افزایموارد ذ -3بند 

صورتی (1 شد به م محصلین هاینامهپایانمنتج از  شدهارائهمقاالت  کهدر ضافه  %20 یافتهتخصیص پاداشزان یبا . شودمیا

در آن  محصلز عالوه بر نام ینپوهنتون غالب باشد و نام  شدهاشاره نامهپایانه در متن آن به موضوع کاست  ایمقاله)منظور 

 (باشد ریدشده

 %50کشور ل داخ چندمرکزی هایطرحبه مقاالت منتج از  یافتهتخصیص پاداشزان یر به میدر صورت ارائه مستندات ز (2

 .شودمیاضافه  %100 کشور خارج چندمرکزی هایطرحبه مقاالت منتج از  یافتهتخصیص پاداشزان یو به م

)با  و ررارداد نامهموافقتر یتصههو، پوهنتون تحقیقی یر مصههوبه شههورایتصههو: چندمرکزی هایطرح موردنیازمسههتندات  (3

 تحقیقی یر مصوبه شورایتصوو  اران طرح(کهم و موسسه نام رک)با ذ  مشتر ارائه پروپوزال ،(موسسهن مقام یباالتر یامضا

 .یداخل چندمرکزی هایطرحار طرح در خصو  کهمموسسه 

 :هسترعایت ضواب  و شرای  ذیل توس  نویسندگان محترم مقاالت ضروری  -4بند 

  بر  پوهنتون کمیته جوانب اخالری در تحقیقات علمی پاداش،  دریافت برای نویسهههندگان از یک هر درخواسهههتپس از

 اعالم خواهد کرد. اداری-معاونت مالیمیزان تشویقی هر یک از نویسندگان را به  2و  1اساس جداول شماره 
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از نویسندگان مقاله، کپی مقاله به همراه  هرکدام( توس  3و  1شماره  ضمیمهم درخواست )فوربا ارسال  زمانهم -1تبصره 

اطالعاتی که  هایبانک دهندهنشانمجله که  Home pageپشت یا روی جلد مجله یا تصویر رسمتی از مشخصات مجله )

 گردد.ارائه  پوهنتون اداری-مالی معاونتبه  نویسندهبانکی  حسا شماره مراهه به شده( ایندکسمجله در آن 

 شدهچاپدر مقاالت متعلق به پوهنتون غالب درصد پاداش نویسندگان  -2جدول 

نویسندگان  فهرستو جایگاه ایشان در  غالبپوهنتون در مقاالتی که فرد تنها نویسنده عضو  -2تبصره 

درصد حق التشویق مقاله محاسبه و پاداش آن را  70( نفر اول یا مسئول باشد )نفر دوم به بعد غیرازبه

 .دریافت جواهد شد

بایستی مبالغی را پرداخت  المللیبینجهت چاپ مقاالت خود در مجالت  ، محققاننظر به اینکه در حال حاضر :5ماده 

در مقابل  نویسنده مسئول مقالهجدول زیر به  مجله و مطابو Impact Factor (IF)نمایند، بدین منظور بر اساس 

 (3شماره  ضمیمهبهاعطا خواهد شد. )رجوع شود  چاپ هزینهکمک، ارائه مستندات پرداجت هزینه چاپ

 
 

 

 

 

 ISI, JCR, ISC, SCOPUS هاینامهنمایهمقاالت در  التألیفحق -3جدول 
 

 
IF ≥ 

10 
 

5 ≤ IF < 

10 

4 ≤ IF < 

5 

3 ≤ IF 

< 4 

IF < ≤  2

3 

1 ≤ IF < 

2 

IF < 

1 

IF < - 

1 (0-

1) 

IF مجله 

 ضریب اولیه مقاله شدهمحاسبهپاداش بر اساس  پاداشسهم هر نفر از 

 افزایش

 تعداد

 ()مسئول نفر اول نفر دوم سوم نفر نفر چهارم نفر پنجم نفر ششم سندگانینو

     100% 100% 1 

    60% 90% 150% 2 

   50% 50% 80% 180% 3 

  40% 40% 40% 70% 190% 4 

 %5/32 %5/32 %5/32 %5/32 60% 190% 5 

 نفر و باالتر 6 195% 55% 28% 28% 28% 28% 28%
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3000 2500 2000 1500 1200 1000 700 500 

چاپ  هزینهکمک

 )بر دالر مقاله به

 اساس قیمت روز

 در زمان چاپ(

 

به التشویو مقاله یک هزینه تشویقی اضافه نیز عالوه بر حو  شوندمیراییان چاپ  که در مجالتبرای مقاالتی : 1تبصره 

درصد هزینه چاپ )جدول باال( آن مقاله در مجالت  30که این مبلغ برابر با  گرددمیپرداخت  ول مقالهنویسنده مسؤ

 نه چاپ است.یدارای هز

باشند اما نویسنده اول و مسئول خارج  پوهنتون غالبدر مقاالتی که نفر دوم به بعد )غیر از نویسنده مسئول( با آدرس  :2تبصره 

  تعلو خواهد گرفت. 4ماده  2و حو التشویو مندرج در تبصره  5ماده  التألیفحوهستند مبالغ  پوهنتوناز 

رود. بر اساس هر طبقه رتبه بندی مجالت اسکوپوس به شمار میدر حقیقت برای   Quartile Scoreیا  Q: نمره 3تبصره 

 Quartile گیرد. در حقیقتبه آنها تعلو می Q4 تا Q1 در آن ررار دارند امتیازی بین مجالتکه   category  یا

Scores هرمجله در امتیاز عملکردی category بین نمره داشتن رود.خود به شمار می Q1 تا Q4   حاکی از ارزش خا

 شود. که پاداش آن به این شکل محاسبه می آن مجله است

Q1  : درصد صدر یک طبقه یا 25نشان دهنده این است که مجله جزء category  دالر  3000ه  2500که به آن  ررار دارد

 گیرد. تعلو می

Q2  : درصد یک 50تا  25نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه میانی یعنی بین category  که  ررار دارد

 گیرد. دالر تعلو می 2000ه  1500برای آن 

 Q3  : درصد یک ۷5تا  50نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه میانه به سمت پایین یعنی بین 

category  گیرد. دالر تعلو می 1000ه  ۷00که به آن  ررار دارد 

Q4  : درصد انتهایی یک 25نشان دهنده این است که مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه پایین یعنی جزء category  ررار دارد 

 گیرد. دالر تعلو می 500که به آن 

 :المللیبین Text در فصلیک تألیفمربوط به  پاداش :6ماده  

تعلو هزار افغانی(  سیافغانی ) 30000( باشند تا تب مرجعک) المللیبین Textاز  فصلیکلف ؤکه م علمیهیئتبه اعضای 

 .خواهد گرفت

 :المللیبین Textمربوط به ارجاع به مقاله فرد در پاداش  :7ماده 

 گیرد. افغانی تعلو می 5000وی مبلغ ی اعضای هیئت علمی دانشیاه و مقاله المللبین Textکتب ازای هر رفرنس در به 

 :یا ترجمه کتا  تألیفیو مربوط به تشو :8ماده 

https://isipaper.org/section/4/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://isipaper.org/section/4/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA
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  لفین محترم پرداخت ؤزیر به م صورتبهتشویقی  پاداش، پوهنتونچاپ کتب منتشره  هایهزینهکلیه  بر پرداختعالوه

 :خواهد شد

 مبلغ تشویقی نظر به رتبه علمی 4-جدول شماره

 علمی رتبه
 برایمبلغ تشویق 

 (افغانی) کتاب هر صفحه ترجمه

 مبلغ تشویق برای

 (افغانی)کتاب  تألیفهر صفحه 

 70 50 )ماستر( پوهنیار

 90 70 )دکترا( پوهنمل

 110 90 پوهندوی

 130 110 پوهنوال

 150 130 پوهاند

مطابو با  رسدمیبه چاپ  پوهنتونمحصلین و  کارمندان ،علمیهیئتاعضاء  یشخص هایهزینهه با ک هاییکتا به  :1تبصره 

 :گیردمیتعلو  یقیر و بر طبو جدول ارتقاء مبلغ تشویز یبندها

 .گیردمیفو  تعلو  یقینه تشویهز %100باشد کمیته نصا   کریکولمتا  مطابو با کالف: اگر 

 .گیردمیفو  تعلو  یقینه تشویهز %۷0باشد  سیکادرکمتا  ک : اگر 

شویهز %50 کمیته جوانب اخالری در تحقیقات علمیص یر موارد باشد با تشخیساو مرتب  با  یتا  عمومکج: اگر   یقینه ت

 .گیردمیفو  تعلو 

پوهنتون بوده و نام و آرم  که دارای مصههوبه کمیته جوانب اخالری در تحقیقات علمی هاآنکه کتا   مؤلفینیبه : 2تبصههره 

شدهروی جلد غالب  ست، هم رید صد مراجع نتیجه تحقیقات چنین حدارل یکا شد  در سنده با سقف مبالغ فو   %20نوی به 

  افزوده خواهد شد.

مقاله،  یپکتا  به همراه کا یهر مقاله  یرا برا یقیافت پاداش تشهههویم درد فوریبا هاکتا ا یسهههندگان مقاالت ینو :9ماده 

کمیته ریاسهت خود را به  شهدهچاپتا  کا سهه نسهخه از یجلد مجله(،  و رویمشهخصهات مجله )صهفحه مشهخصهات  یپک

  نند.کارائه پوهنتون جوانب اخالری در تحقیقات علمی 

کمیته جوانب اخالری در تحقیقات مصههو   تحقیقیتشههویو و حمایت از تبت اختراع و اکتشههاف منتج از طرح  :10ماده 

 :پوهنتونعلمی 

 پوهنتون علمی معاونت تحقیقات و معاونتاز طرف  تقدیرنامهاعطای  (1

 .شدهتبتبه هر اختراع یا اکتشاف  پوهنتون تحقیقیبا نظر شورای  ( افغانیهزارپنجاه) 50000 تا سقف پاداشپرداخت  (2

 فرهنییعلمی ه قدیر در هفته ت (3

ز یوابسته ن کمیته جوانب اخالری در تحقیقات علمیو  پوهنتون غالبد نام یتشاف عالوه بر نام محقو باکا ایدر تبت اختراع  -

 .گرددد یر
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ستانن بار در یاول یه اختراع براکند ک تائیدد یمرجع معتبر با یک -  موردنیاز مراجع مربوطهد یو تائ صورت گرفته است افغان

 .است

 نند.ک تائیدت اختراع را یو اهم یاربرکزان ید میحدارل سه مرجع معتبر با -

 باشد.ده یرس تائیدبه  المللیبیند در مراجع معتبر یبا یتبت اختراع خارج -

سا بهواریز  صورتبهمبلغ پاداش تنها  :11ماده  ست.  ح ضی دریافت پاداش رابل پرداخت ا صورتیفرد متقا وجود  کهدر

به یک مقاله، الزم است مراتب ظرف حداکثر یک هفته پس از  یافتهتخصیصدر مورد پاداش  اتخاذشدهاعتراض به تصمیم 

 ارسال گردد. کمیته جوانب اخالری در تحقیقات علمی به  موردنیازکتبی و به همراه مستندات  صورتبهابالغ 

 . نحوه مشخص کردن رینکینگ و درجه بندی مجله12ماده 

 ، ررار زیر است:شودنمایه می ( Scimagojr - SJRه )که در پاییا Scopus برای مجالت Q بدست آوردنالف. 

 انتخا  شود.   Journal Rankingسپس  شده،  Scimagojr.comابتدا وارد سایت  .1

 .مشخص شود  Subject categoryابتدا رسمت  ، Scimagoها در   Qجهت بدست آوردن .2

 .در همین صفحه سال هم مشخص شود  Year رسمت در بود مدنظر هم اگر محدوده سال .3

 کلیک شود.   Refreshسپس روی گزینه  .4

  Q4 تا  Q1ها به ترتیب از   Qها یا تفکیک چار در این رسمت لیستی از مجالت موضوع مورد نظر به  .5

 .شودمشاهده می

 .مشخص شده است  SJRدر رسمت   Qعبارت  .6

 شوند، ررار زیر اند:( نمایه میJournal citation Report - JCR) که در پاییاه ISI برای مجالت Q بدست آوردن . 

در رسمت   JCRدر صفحه   journal citation Reportاز تب   Web of Knowledgeدر پاییاه  .1

Journal by Rank  ها را مشاهده نمودوان به دو شکل چار تمی. 

کلیک  باز شده مجدداً Q سپسو  شودکلیک   Jif Quartile صفحه چپ رسمت برای مشاهده چار  کلی، .2

 شود. 

3.  Q1 تا Q4 صورت جدا مشخص نمودبه توان با هم یارا می. 

 .شودکلیک   Select category گزینه روی صورت موضوعی باید اولهب  Qجهت بدست آوردن  .4

 شود.کلیک   Submitبسته شود، بعد از آن روی گزینه   Categoryپنجره  سپس موضوع مورد نظر انتخا  و .5

 .شود کلیک  Jif Quartile گزینه بر نظر، مورد موضوع پس از مشاهده مجالت با  .6

 د تا رینکینگ آن مشخص شود. را انتخا  نمو  Qتوان م میدر این رسمت ه .۷
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 مقدمه
، متقاضیان پوهنتون محققانو  علمیهیئتمحترم آموزشی اعضای تحقیقی و گسترش تبادالت علمی و افزایش توان  منظوربه

 شرکت نمایند. المللیبین داخلی و هایهمایشدر  ،با استفاده از تسهیالت مقرر توانندمیواجد شرای  این دستورالعمل 

 العملطرز ینشمولم :1ماده 

ضاء  ضو یغ انو محققمحصلین ، علمیهیئتاع سا شرطبه یعلم دراکر ع شرایاحراز  ت یو با رعا طرزالعمل  مربوطه در یر 

 ند.یشور استفاده نماکاز  و خارجداخل  یعلم هایهمایشدر  مقاالت کارایهاشترا   التیاز تسه توانندمیمندرج  مقررات

 مقصد و کشورمقدار تسهیالت پرداختی  1-جدول 

 یالت پرداجتیمقدار تسه شور مقصدک

ه، کیترستان، هندوستان، یکستان، تاجکستان، ایران، ازبکپا یورهاشک

زستان، یجان، قرقیمنستان، آذرباکن، تریراکاه، یروسه، یعراق، سور

ت، یوکقزاقستان، ارمنستان، گرجستان، عربستان، امارات، عمان، قطر، 

 منطقه یعرب یشورهاکگر ین، لبنان، اردن و دیبحر

 افغانی 30000

 یافغان 50000 ییایآس یشورهاکر یقا و سایاروپا، آفر

 افغانی 60000 ، استرالیایجنوب یقایا، آفریکقاره آمر یشورهاک

ضای  (1) ضاء علمی کادراع سم یعلم کادر: اع سه توانندمی رراردادی، یرطع یر شرپوهنتون الت یاز ت ت در کجهت 

 سههال 2. چنانچه فرد حداکثر ظرف هسههتدرصههد جدول فو   50مبلغ اولیه پرداختی به افراد  ند.یاسههتفاده نما هاهمایش

ئه در همایش، مقاله   ,ISI, JCR, ISC )شهههامل المللیبین ایندکسدر یک مجله دارای را  شهههدهارائهپس از ارا

SCOPUS)  پرداخت خواهد شد. %100به چاپ رساند بقیه مبلغ تا 

 التیتسههه از توانندمی  دسههتورالعمل یه شههرایلکبا لحاظ نمودن  باریکهر دو سههال  دارای تقاعد علمیهیئت یاعضهها (2)

 ند.یشور استفاده نماکخارج از  هایهمایشت در کشر

از  توانندمی )با درنظرداشههت شههرای  مالی پوهنتون( دو بار سههال ،کمیتهت در یان دوره عضههویتا پا هاکمیته یاعضهها (3)

 .ندیشور استفاده نماکخارج از  هایهمایشت در کالت شریتسه

ضا (4) ساتک یعلم کادر یاع شند د نمونه منتخب وزارت یه ا سال متوالتحصیالت عالی با سه  سال کحدا یتا  ثر دو بار در 

 ند.یاستفاده نما ()با درنظرداشت شرای  مالی پوهنتون شورکخارج از  هایهمایشت در کالت شریاز تسه توانندمی
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 باریکفق   )با درنظرداشههت شههرای  مالی پوهنتون(خود  یلیدر طول دوره تحصهه ممتاز محصههلینه یلک :محصددلین (5)

 ند.یت نماکش شریدر هما نامهآیینن یالت مندرج در ایبا استفاده از تسه توانندمی

ش یدر هما توانندمی در سههال محصههلینتعداد  %5تا سههقف  PhDو  تخصههص و فو  تخصههص هایدوره محصههلین .1

توس  شورای تحقیقی پوهنتون و بر اساس معیارهای  محصلین واجد شرای  از میان متقاضیان،ند. انتخا  یت نماکشر

 اختصاصی خواهد بود.

 د.یت نماکش شریدر هما توانندمی تحقیقی پوهنتون یشورا تائیدبا پوهنتون فعال  محصلیننفر از  یک هرسال .2

)دارای حکم اسههتخدام رسههمی یا  پوهنتونعلمی شههاغل در  کادرعضههو  : محققین غیرعلمیهیئتر عضههو ین غیحققم .3

مشههروط بر اینکه فرد مصههو   مونوگرافیا  تحقیقی شههدهتصههویب پروپوزال( در صههورت ارائه مقاله از رراردادی

 هایهمایشدر  توانندمیتا دو سههال متوالی  باریکهر سههه سههال متقاضههی مجری یا جزو مجریان اصههلی طرح باشههد، 

ن یص ایباشد. تشخ یتیریا مدی یارکست با عنوان ی یلیمطابو با رشته تحص دیش بایخارجی شرکت کنند. عنوان هما

 است. تحقیقی پوهنتون یتطابو بر عهده شورا

 انتخاب مقاالت جهت ارائه :2ماده 
و یا  پوهنتونکمیته جوانب اخالری در تحقیقات علمی مصهههو   تحقیقیدر همایش بایسهههتی طرح  شهههدهپذیرفتهمقاالت 

 باشد. پوهنتون مونوگراف هایکمیتهمصو  محصلین  مونوگراف

صورتی (1) صو   نامهپایانطرح یا  ، منتج ازشدهپذیرفتهمقاله  کهدر شد، ارائه آن م در  lectureیا  Oral صورتبهنبا

 الت خواهد بود.یتسه ییک کنیره مال  اعطا

 گرددمیالت اعطا یدر صورتی تسه اندنبوده نامهپایانا یطرح  ربالً و شوندمیپوستر ارائه  صورتبهبرای مقاالتی که  (2)

 ,ISI )شهههامل المللیبین ایندکسدر یک مجله دارای  شهههدهارائهله سهههال پس از ارائه در همایش، مقا 2که ظرف 

JCR, ISC, SCOPUS)  رفته شود.یپذ اپچجهت 

 پوهنتون برسد. تحقیقی یشورا تائیدد به ی، مصو  خارج پوهنتون باشد بامونوگرافا ی پروژهه ک در صورت (3)

 .خواهد بود پذیرامکاناستاد راهنما  یتبکاستاد مشاور با موافقت  یبرا مونوگرافج حاصل از یارائه نتا (4)

 پذیرامکان یمجر یتبکاران در صهههورت موافقت کهم یا برایان یاز مجر یکهر  یبرا پروژهج حاصهههل از یارائه نتا (5)

 خواهد بود.

 است. نامهپایان، ظرف سه سال از دفاع شیدر هما مونوگرافارائه  ین براکزمان مم حداکثر (6)

خیری أت هایپروژهاست. در مورد  پروژه، ظرف سه سال از زمان پایان پروپوزالحداکثر زمان ممکن برای ارائه نتایج  (7)

 .گرددمیپرداخت تسهیالت نراکد، اردام به 

ش از سه سال نیذشته باشد یه از زمان دفاع بکنیا شرطبهز یخود ن یتخصص مونوگرافاز  تواندمی علمیهیئتعضو  (8)

 د.یاستفاده نما
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 یش، اعطایربل از ارائه مقاله در هما المللیبین هاینمایهشههده در  ایندکس هایژورنالو در یدر صههورت چاپ تحق (9)

و در موارد خا  بر عهده ید بودن تحقیا جدیبودن  یرارکص مصههدا  تینخواهد گرفت. تشههخالت صههورت یتسههه

 پوهنتون است. تحقیقی یشورا

 ست.ین یضرور یا مونوگراف پروژه، ارائه المللیبین داخلی و هایهمایشسخنرانان مدعو به  یبرا (10)

 :دارای تقاعد علمیهیئتاعضاء  یالت برایستفاده از تسها  یشرا (11)

مصو   یقاتیتحق پروژها ی مونوگراف، ا پوستر(ی ی)سخنران شدهارائهله ه مقاکاعطا خواهد شد  یالت در صورتیتسه .1

 ان آن نیذشته باشد.یسال از پا 3ش از یپوهنتون بوده و ب

شی یقاتیح تحقطر ربالًه مقاله مربوطه ک صورتدر  .2 صو  پوهنتون نبا سها م صورتی ت که  گرددمیالت اعطا ید، در 

 ,ISI, JCR )شههامل المللیبین ایندکسدر یک مجله دارای  شههدهارائهله سههال پس از ارائه در همایش، مقا 2ظرف 

ISC, SCOPUS) رفته شود.یجهت چاپ پذ 

 شیتطابق عنوان هما :3ماده 
صدا  ص میمطابو باشد. تشخ یا تخصص متقاضیت و یت، فعالیص پوهنتون با مسئولیبنا به تشخ بایستمیش یموضوع هما

کمیته  دیدصههالح. در موارد خا ، موضههوع به خواهد بود مراکز تحقیقاتیها و فاکولته تحقیقی یمطابقت بر عهده شههورا

در  گیریتصههمیمپوهنتون مطرح خواهد شههد.  تحقیقی یدر شههورا گیریتصههمیمجهت  جوانب اخالری در تحقیقات علمی 

 پوهنتون است.تحقیقی  یر موارد به عهده شورایسا

 و سمینارها هاهمایش، هاکنگرهارائه مقاالت در  یقیتشو هایسیاست: 4ماده 

 پروژهدر صهههورت مصهههو  نمودن  اندنموده یخارج تحقیقیجاد ارتباطات یه پس از سهههفر اردام به اک یسهههانکبه  (1)

شتر شر تحقیقی  م صل از  صله یت در هماکحا سفر،  یکش در فا روزانه  هایهزینهل مبلغ ک %50سال پس از انجام 

  .گرددمیپرداخت  یقیحو تشو صورتبهسفر 

سبهل مبلغ ک %۷5 یعلم کادر غیر اعضاء یبرا (2) سبهل مبلغ ک ورتتمام یعلم کادراعضاء  یو برا شدهمحا  شدهمحا

 .گرددمیپرداخت 

 امتیاز اسهههاس بر( المللیبین و ایمنطقه ملی،) خارجی و داخلی مختلف هایهمایش در شهههرکت التشهههویو حو -1 تبصهههره

سبه 2 و 1 شماره جداول از شدهکسب  از پس پاداش، عنوانبه افغانی 1000 مبلغ امتیاز هر کسب ازای به نیز و گرددمی محا

 شود.در پایه حقو  شان اضافه می محترم محققان به (2شماره  ضمیمهدرخواست ) فورم تکمیل
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 هاهمایشدر  مقاله ارائه وضعیت بر اساس تحقیقی امتیازات تقسیم چگونگی: 2 جدول

 

 سمینارهای علمیها و شیت در هماکشر ییمراحل اجرا :5ماده 
  است.پوهنتون و کمیته جوانب اخالری در تحقیقات علمی تحقیقات  ریاستفه صحت یابی مدار  بر عهده وظی (1)

سئول مربوطهمدار  از طریو  (2) سی، به معاونت کمیته جوانب اخالری در تحقیقات علمیبه  م  اداری -مالی و پس از برر

 . گرددمیپوهنتون ارسال 

ا ی یقاتیتحق پروژهر صفحه اول یپذیرش مقاله، تصو ،بخشموافقت مدیر  ،شیت در هماکالزم: درخواست شر  مدار (3)

به  یعلم کادرو اعضههاء  مندانارکسههفر  شههدهتکمیل، فورم ررارداد، خالصههه مقاله، حکم شههدهتکمیلرم و، فمونوگراف

تطابو عنوان همایش با  تائیدمبنی بر بررسی مدار  و کمیته جوانب اخالری در تحقیقات علمی نامه از  شور،کخارج از 

  .فرد تخصص

یک  (4) رل  حدا ید ظرف  با مدار   یه  به  میماه و نکل بل  قات علمی ر نب اخالری در تحقی ته جوا به یتحوکمی ل گردد. 

  الت تعلو نخواهد گرفت.یش تسهیت در هماکا پس از شریزمان و  ازاینپس هایدرخواست

 است. یالت الزامیپرداخت تسه یسفر برا مأموریتم کارائه ح (5)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیرد

 

 ت ارائه مقالهیوضع

 شیسطح هما

 ایمنطقهملی و  المللیبین

 5 10 ه محقق استاد مدعو باشدک یارائه سخنران 1

 3 5/7 یسخنران صورتبهارائه مقاله  2

 2 5 پوستر صورتبهارائه مقاله  3
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 پوهنتون غالب هایهمایشجهت دریافت حو التشویو مقاالت و  شدهارائه هایپیوستشیوه نیارش فورم ها و 

 هاکنیرهفلوچارت پرداخت حو التشویو مقاالت و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و مستندات مربوط به هر مقاله:در گزارش فورم توجهقابلنکات 

  شدهارائهبه بعد چاپ یا  1/1/1399ی است که از تاریخ هایهمایشمربوط به مقاالت و  الیحهاین 

 است.

  مورد  شدهپذیرفته. مقاالت اندشدهارائهتنها در مواردی صادق است که مقاالت چاپ و یا  الیحهاین

 .باشندنمی تائید

 ًها و ارائه رمودر پر کردن ف لطفاCD  ،حاوی اطالعاتPDF مستندات مربوطه کمال  کامل مقاله و

 دقت منظور گردد.

 ًکمیته جوانب اجالقی در  به کامل طوربه و یکجا را شدهجواسته مدارک و اطالعات تمامی لطفا

 .فرمایید تحویل پوهنتونتحقیقات علمی 

 ًاز جط هاپیوستبرای پر کردن تمامی  لطفا B Lotus  وTimes New Roman  صورتبهو  10شماره 

 استفاده فرمایید. چینوسط

و به درجواست ناقص  هست کنندهدرجواست به عهدهها رمودر ف شدهدرجمسئولیت تمامی اطالعات 

 .شودنمیجوابی داده 
 

 

 ها وحق التالیفهمایشبرای مجموعه مقاالت،  3تا  1تکمیل هر یک از ضمائم ارائه شده 

ها بعلت وجود هر عدم بررسی: درخواست

های مربوطه و ارائه نقصی در تکمیل فرم

بررسی مستندات توسط کمیته جوانب اخالقی در تحقیقات علمی  مستندات خواسته شده

 التشویقمحاسبات مربوط به حقامتیاز گیری و انجام  پوهنتون

 کنندهدوسیه تحقیقی درخواست ثبت اطالعات در

 پرداخت جهت پوهنتون اداریـ  معاونت مالی به معرفی

کمیته جوانب اخالقی در تحقیقات ها و ارائه تصویر صفحه اول آنها به تهیه مستندات مربوط به هر یک از اظهار نامه

 برای هر متقاضی جداگانه علمی 

ارائه  مراهه، بهCDحلقه  در یک)برای هر مورد جداگانه(  3تا  1مربوط به اظهار نامه های شماره  Wordارائه فایل 

)ضروری است متقاضیان محترم اطالعات و  باشد. گردیدهکه امضا  هابه هر کدام از ضمیمهمربوط  شده نسخه چاپ

 مقاله خود را در آن قرار دهند.( PDFیک نسخه اصلی از  حتماًبنویسند و  CDشماره تماس خود را روی 

ها، و دریافت تمامی فرم ییدتأشروع بررسی: 

CD به  اطالعات و مستندات مربوط

 درخواست کننده
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 1شماره  ضمیمهفورم 

ت فورم زیر را برای هر مورد از مقاال لطفاً): شدهچاپو فورم درجواست دریافت پاداش مقاالت  اظهارنامه

 (جانه پری نمایید جداگانه طوربه

 عنوان مقاله: -1

 

 آدرس مقاله:ام مجله و ن -2

 

 :تاریخ شمسی و میالدی انتشار مقاله -3

 

 جایگاه نویسنده در مقاله:-5 تعداد نویسندگان: -4

  

  جیر  بله آیا نویسنده مسئول مقاله هستید؟-6

 شده است؟ زیر نمایه ایندکس هرکداممجله -7

JCR  Scopus  ISC  ISI  ISC  
 

  ایندکسدر صورت اینکه مقاله دارای ISI  ،استImpact Factor آن: 

 زیر است؟ هایفعالیتاز  یککداممقاله حاصل -8

 داجلی چندمرکزیطرح پژوهشی  طرح پژوهشی غیر مصوب دانشگاه طرح پژوهشی مصوب دانشگاه

 و فوقدکترای تخصصی  ,PhDدکترای عمومی  ،ماستری نامهپایان جارجی چندمرکزیطرح پژوهشی 

 و غیره تخصصی
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شماره  حساببه شودمی( افغانی که )..........................مبلغ پاداش مقاله را  لطفاً

.بانک ......................... واریز نمایید .............................................. در  

 :مقام :تخلصنام و 

 تلفن: محل کار:

 امضاء: تاریخ:

 :اظهارنامهشماره 

 

 

 تائید مورد افغانی....................... معادل . طرزالعمل اساس بر التامق التشویق حق شدهمحاسبه مبلغ

 .هست

 

 

 اسم و امضا شخص مسئول:

 تاریخ:

 

 

 ریاست پوهنتونکمیته جوانب اجالقی در تحقیقات علمی 

 

 

 

 :اداری معاونت مالی د به ارجاع تاریخ

 ای و ینگ آنندکسا جهت مشخص شدنمقاله اطالعات جلد مجله که نشان دهد  ریتصو مقاله وصفحه اول  یپاک لطفاً 

 .گردد مهیمطلب باشد ضم نیا دیمجله که مو Home pageاز  یقسمت ریتصو

 

 .گرددتکمیل میقسمت توسط کمیته جوانب اخالقی در تحقیقات علمی  این
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 2شماره  ضمیمهفورم 

فورم زیر را برای هر مورد  لطفاً ): هاهمایش شدهارائهو فورم درجواست دریافت پاداش مقاالت  اظهارنامه

 (جانه پری نمایید جداگانه طوربه هاهمایشدر  شدهارائهاز مقاالت 

 عنوان مقاله: -1

 

 :همایش و آدرس سایت همایشنام  -2

 

 برگزاری همایش:تاریخ شمسی و میالدی -4 محل برگزاری همایش: -3

  

 جایگاه نویسنده در مقاله:-6 تعداد نویسندگان: -5

  

  جیر  بله آیا نویسنده مسئول مقاله هستید؟-7

 (Poster) پوستر ( Oral Presentation) سخنرانی  نوع ارائه مقاله:-8

  المللیبین  ایمنطقه ی،مل نوع برگزاری همایش، کنگره و یا سمینار: -9

 (باشد همایش ویژه میهمان که است فردی: مدعو سخنران) جیر   بله ؟ایدبوده مدعو سخنران آیا-10

  جیر  بله .است بوده Proceedingsب کتا دارای موردنظر همایش آیا-11

 :همایش کتاب ایندکس -12

 است؟ زیر هایفعالیت از یککدام حاصل مقاله -13

 داجلی چندمرکزیطرح پژوهشی  طرح پژوهشی غیر مصوب دانشگاه طرح پژوهشی مصوب دانشگاه

 و فوقدکترای تخصصی  ,PhDدکترای عمومی  ،ماستری نامهپایان جارجی چندمرکزیطرح پژوهشی 

 و غیره تخصصی
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شماره  حساببه شودمیکه ).....................افغانی(  مبلغ پاداش مقاله را لطفاً

 .بانک ......................... واریز نمایید رد................... ..........................

 :مقام :تخلصنام و 

 تلفن: محل کار:

 امضاء: تاریخ:

 :اظهارنامهشماره 

 

 افغانی........................  معادل طرزالعمل اساس بر هادر همایشارائه  التشویق حق شدهمحاسبه مبلغ

 .هست تائید مورد

 

 شخص مسئول: و امضااسم 

 

 :تاریخ 

 

 

 ریاست پوهنتونکمیته جوانب اجالقی در تحقیقات علمی 

 

 

 

 :اداری معاونت مالی د به ارجاع تاریخ

  

 Home pageلطفاً کاپی پوستر همایش، چکیده مقاله، تصویر گواهی ارائه آن و گواهی سخنران مدعو از 

 همایش ضمیمه گردد. 

 

 گردد.تکمیل میکمیته جوانب اخالقی در تحقیقات علمی این قسمت توسط 
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 3شماره  ضمیمهفورم 

 (مقاالت مسئول نویسنده مخصوص)  

 :شدهچاپیا پاداش مقاالت  التألیفحقرم درجواست دریافت وف و اظهارنامه

 جداگانه پر فرمایید( طوربهمقاالت  التألیفحقرم زیر را برای هر مورد از وف لطفاً)

 عنوان مقاله: -1

 

 نام مجله و آدرس مقاله: -2

 

 انتشار مقاله: عیسویتاریخ شمسی و  -3

 

 جایگاه نویسنده در مقاله:-5 تعداد نویسندگان: -4

  

  جیر  بله آیا نویسنده مسئول مقاله هستید؟-6

  JCR  Scopus  ISC  ISI  ISC ؟شودمی ثبت اطالعاتی بانک کدام در مجله -7

 

 ایندکس دارای مقاله اینکه صورت در ISI ،است Impact Factor آن: 

 :سایر موارد 
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حساب شماره شود بهرا که ).....................افغانی( می مقالهلطفاً مبلغ پاداش 

 .............................................. در بانک ......................... واریز نمایید

 مقام: نام و تخلص:

 تلفن: محل کار:

 امضاء: تاریخ:

 شماره اظهارنامه:

 

 

 افغانی....................... معادل . طرزالعمل اساس بر هاارائه در همایش التشویق حق شدهمحاسبه مبلغ

 .هست تائید مورد

 

 اسم و امضا شخص مسئول:

 

 تاریخ: 

 

 

 ریاست پوهنتونکمیته جوانب اجالقی در تحقیقات علمی 

 

 

 

 :معاونت مالی د اداری به ارجاع تاریخ
 

 

 

 

 

 

 گردد.تکمیل میکمیته جوانب اخالقی در تحقیقات علمی این قسمت توسط 

 د.ضمیمه گردمقاله  Home pageکیده مقاله، تصویر آن یا کاپی مقاله چاپ شده و یا تصویر از چ لطفاً کاپی
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 4فورم ضمیمه شماره 

 (و مترجم کتاب نویسنده مخصوص)

 شده:التألیف یا پاداش کتاب چاپفورم درجواست دریافت حق اظهارنامه و

 طور جداگانه پر فرمایید(التألیف کتب به)لطفاً فورم زیر را برای هر مورد از حق

 عنوان کتاب:  -1

 

 نام ناشر و آدرس ناشر: -2

 

 تاریخ شمسی و عیسوی زمان انتشار کتاب: -3

 

 جایگاه نویسنده در کتاب:-5 تعداد نویسندگان )در صورت تعدد(: -4

  

  جیر  بله بر کریکولم وزارت است؟آیا کتاب درسی مبتن-6

  جیر  بله آیا کتاب ممد درسی است؟ -7

  جیر  آیا عمومی است؟ بله -8

 :سایر موارد 

 

 

 

 

 

 آن ضمیمه گردد. تصویر کتاب چاپ شده یالطفاً کاپی 
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حساب شماره شود بهلطفاً مبلغ پاداش کتاب را که ).....................افغانی( می

 .............................................. در بانک ......................... واریز نمایید

 مقام: تخلص:نام و 

 تلفن: محل کار:

 امضاء: تاریخ:

 شماره اظهارنامه:

 

 

 افغانی....................... معادل . طرزالعمل اساس بر هاارائه در همایش التشویق حق شدهمحاسبه مبلغ

 .هست تائید مورد

 

 شخص مسئول:اسم و امضا 

 

 تاریخ: 

 

 

 ریاست پوهنتونکمیته جوانب اجالقی در تحقیقات علمی 

 

 

 

 :معاونت مالی د اداری به ارجاع تاریخ

  

 گردد.تکمیل میکمیته جوانب اخالقی در تحقیقات علمی این قسمت توسط 
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 5فورم ضمیمه شماره 

 (دارای طرح تحقیق نویسنده مخصوص)

 شده:التألیف یا پاداش طرح تحقیق انجامفورم درجواست دریافت حق اظهارنامه و

 طور جداگانه پر فرمایید(التألیف طرح تحقیق بهرا برای هر مورد از حق)لطفاً فورم زیر 

 عنوان طرح تحقیق:  -1

 

 محل انجام طرح تحقیق )در صورتی که دارای محل معین است(: -2

 

 تاریخ شمسی و عیسوی زمان انجام طرح تحقیق: -3

 

 تحقیق: جایگاه نویسنده در طرح-5 تعداد نویسندگان )در صورت تعدد(: -4

  

  جیر  بله آیا طرح تحقیق میدانی است؟-6

  جیر  بله ای است؟آیا طرح تحقیق کتابخانه -7

  جیر  آیا طرح تحقیق دارای محل و مکان مشخص است؟ بله -8

 :سایر موارد 
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حساب شماره شود بهرا که ).....................افغانی( میلطفاً مبلغ پاداش طرح تحقیق 

 .............................................. در بانک ......................... واریز نمایید

 مقام: نام و تخلص:

 تلفن: محل کار:

 امضاء: تاریخ:

 شماره اظهارنامه:

 

 

 افغانی....................... معادل . طرزالعمل اساس بر هاارائه در همایش التشویق حق شدهمحاسبه مبلغ

 .هست تائید مورد

 

 اسم و امضا شخص مسئول:

 

 تاریخ: 

 

 

 ریاست پوهنتونکمیته جوانب اجالقی در تحقیقات علمی 

 

 

 

 :معاونت مالی د اداری به ارجاع تاریخ
 

 

 

 

 

 

 

 آن ضمیمه گردد. تصویر طرح تحقیق شده یالطفاً کاپی 

 

 گردد.تکمیل میکمیته جوانب اخالقی در تحقیقات علمی این قسمت توسط 
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ها و های پژوهشی و دستورالعمل اشترا  و ارائه مقاالت در همایشطرزالعمل نحوه اعطای پاداش فعالیتهر دو

( مورد تصویب ررار  5طی پروتکل شماره )  29/5/1399به تاریخ های علمی در جلسه شورای علمی پوهنتون غالب کنفرانس

 گرفت. 

 

 

 یا پوهاند محمدناصر ره

 رئیس پوهنتون غالب

 

 


