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 مقدمه

است، محصالن پوهنتون  پوهنتون غالبحقیق معیاری از اهداف عمدۀ تحصیلی کسب توانایی تخصصی در رشته و ت

های مختلفی که در حال فراگیری دانش هستند، باید با اساسات تحقیق قبل از ختم سمستر هفتم آشنا غالب در رشته

گی انتخاب، تکمیل و طی مراحل چگونهبه ، این طرزالعمل اندازی نمایندهای کوچک تحقیقی را راهشده، پروژه

 .استاختهدپرمحصالن  یتحقیق - صنفی هایپروژه

 مبنا

دیدگاه و مأموریت  قات علمی تحصیالت عالی افغانستان واین طرزالعمل بر مبنای هدف عمومی پالیسی تحقی

 است.پوهنتون غالب ترتیب شده

 اهداف

 های تحقیق؛آشنایی محصالن با روش -

 های تحقیقی برتر؛تشویق محصالن برای اجرای پروژه -

 داری متن؛های امانتهای مآخذدهی و شیوهآشنایی محصالن با روش -

 مند و فرادرسی پیرامون مضمون مربوطه؛وادارکردن محصالن به مطالعۀ روش -

 مند؛نوشتن معیاری و روشبه  محصالن و آشنایی تشویق  -

 ها به گونۀ علمی.ترویج فرهنگ تحقیق گروپی در بین محصالن به هدف رفع چالش -

 تحقیق هایمعرفی عنوان

های مرتبط با ها و محورهای پروژههر مضمون مکلف هستند تا در ماه اول آغاز سمستر عنوان استادان .1

 مضمون خویش را به محصالن معرفی نمایند؛

تر تحقیق از تعداد محصالن برحال صنف بیش عنوان 5باید حداقل نهادی هر مضمون های پیشلست عنوان .2

 داشته باشند؛ باشد، تا محصالن حق انتخاب را

 های تحقیق باید مرتبط با مفردات درسی مضمون و محدود باشد؛عنوان .3

های غیر حضوری به گروه صنف مربوط تا ها و در صنفهای تحقیق باید به بورد اعالنات صنفعنوان .4

  گذاشته باشد؛ماه به اعالن یک



 عنوان و اجرای تحقیقگی انتخاب چگونه

 تحقیقی -های صنفیهای اعالن شدۀ پروژهمورد عالقۀ خود را از لست عنوان توانند عنوانمحصالن می .1

 انتخاب کنند؛

خود تحقیقی  –صنفی  پروژۀ تواند عنواناست( میبار )تا زمانی که لست به اعالن گذاشتهمحصل فقط یک .2

 را تغییر دهد؛

تحقیقی  –صنفی  پروژۀنوان شود که پیشنهاد انتخاب عاولویت انتخاب عنوان تحقیق به محصلی داده می .3

 خود را جلوتر داده باشد؛

 به اساس عالقه و توانایی شرط اصلی است؛ تحقیقی -پروژه صنفی انتخاب عنوان  .4

 الزامی است؛ ؛ضمیمه تحقیقی  به اساس نمونۀ – صنفی هایفورمت پروژهارایۀ تحقیق به  .5

تحقیقی به تشخیص استاد مضمون و اعالم موضوع در اول سمستر به گونۀ سالید  -صنفی هاینتایج پروژه .6

 ارایه شود؛نیز های حضوری ترتیب و در صنف

در صورت نیاز پس از تأیید استاد مضمون در  تحقیقی -صنفی های های غیر حضوری نتایج پروژهدر صنف .7

 .شریک شودیی توسط محصل ترتیب و به گروه صنفی دقیقه 10-7های کلیپ

 های پژوهشیتیم

تحقیقی صنفی خود را گروهی به پیش ببرد، مشروط بر این که اعضای  -صنفی پروژۀ  تواندمحصل می .1

سؤول پروژه تعیین شده، که امتیاز تن محصل به عنوان ماش باشد؛ یکصنفیاش همگروه تحقیقی

 گیرد؛را کامل میتحقیقی  –صنفی  پروژۀیک

-کار تحقیق، معادل امتیاز اجرای یکبه عنوان همتحقیقی  –صنفی عضویت در دوگروه پژوهشی  .2

 تحقیق را دارد؛

 تن باشد؛تر از سهنباید بیش تحقیقی - های صنفیهای پژوهشی برای پروژهتشکیل تیمدر  .3

 های هر بخشبردهای عملی و مکلفیتراه

در صورت ضرورت محصل را نما و اعضای کمیتۀ تحقیقات علمی پوهنحی ستاد مضمون، استاد رها .1

 ؛کاری نمایندبرای اجرای درست تحقیق هم



برای محصالن سمسترهای اول برنامۀ آموزشی  قات علمی پوهنحی مکلف است که هر سالکمیتۀ تحقی .2

 اندازی نماید؛های تحقیق را راهروش

-تحقیقی -صنفی هایمعاونیت امور محصالن در معرفی محصالن به دیگر نهادها برای اجرای پروژه  .3

 کاری کند.شان هم

 تحقیقی در سطح دیپارتمنت –ی صنفی هاترین پروژهگزینش به

 شود؛ترین پروژۀ تحقیقی انتخاب میبههر سمستر از هر دیپارتمنت سه .1

 تر را انتخاب کند: پروژۀ بهها سهشاخصدیپارتمنت مکلف است که به اساس این  .2

 موضوعی تازه و بکر در آن باشد؛ -

 مند و معیاری ترتیب شده باشد؛به گونۀ روش -

 تر از پنج منبع نداشته باشد؛کم -

 مأخذ دهی درون متنی و فهرست منابع آن دقیق باشد. -

 شود؛علمی معرفی به مرکز تحقیقات  تر دیپارتمنتپروژۀ بهدر ختم هر سمستر یک .3

معرفی شده از سوی پروژۀ برتر پنج در سال کاری معاونیت امور محصالنمرکز تحقیقات علمی با هم .4

 د؛نمایمیبه روز محصل معرفی و تقدیر  ها را انتخاب،دیپارتمنت

-کار تحقیق در پروژهتوانند همپروژۀ برتر سال انتخاب شده باشد، میهای شان جز پنجمحصالنی که پروژه .5

 پوهنتون معرفی شوند.های 

 

 شورای علمی پوهنتون غالب مورد بررسی قرار گرفته، تأیید شد. 3/12/1399تاریخ  12این طرزالعمل در نشست 

 باحرمت

 

 

 یابپوهاند محمد ناصر ره

 یس پوهنتون غالبرئ



 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت تحصیالت عالی

 ریاست پوهنتون غالب

 ریاست پوهنحی ....

 دیپارتمنت ...

 

 

 عنوان پروژۀ صنفی تحقیقی

 

 

 

 جو:دانش

 کاران:هم

 مضمون: 

 استاد مضمون:

 سمستر:

 سال:

 

 بیان مسأله: ......

 

 
  

 هدف: .....

 



 

 ضرورت و اهمیت:  ....

 

 

 های تحقیق: ....پرسش

  

 

 

 ها: ...فرضیه

 

 

 متن: ....

 

 

 

 فهرست منابع: 

 

 

 

 

 

 

 


