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 مقدمه

و به منظور تولید علم در تالش این  خویش گاه و مأموریتپوهنتون غالبِ هرات در راستای دیدمرکز تحقیقات علمی 

این نهاد تا حال کمک کند، است، به محققان و استادان  که نیاز جامعهیی های تحقیقیاست تا بتواند با تمویل پروژه

 گان مقاالت نشریاتپرداخت حق الزحمه به نویسندهو  و محققان، ایجاد زمینۀ چاپحمایت مالی از استادان  در راستای

 است.را انجام داده یهایفعالیت ،نهادی استادانهای پیشو تمویل پروژه المللی، و بین علمی داخلی

های بودجۀ تحقیقات علمی برای اجرای پروژه ،بر مبنای پالن انکشافی و ستراتیژی مرکز تحقیقات علمی ،ساالنه

های تحقیقی کردن روند اجرا و تکمیل پروژهشود این طرزالعمل به منظور منسجممی ترتیبتحقیقی کاربردی و میدانی 

های پژوهشی مصوب سال ، همچنان قابل یادآوری است که پالیسی تشکیل تیماستمرکز تحقیقات علمی تهیه شده

های یت از تحقیقات علمی و اعطای پاداش فعالیتطرزالعمل حمابخش اول شورای علمی پوهنتون غالب و  1398

یادشده ، اعتبار از تصویب این طرزالعمل آن دو طرزالعمل تحقیقی پوهنتون غالب در قالب این طرزالعمل ادغام شده

 باشند.مرعی االجرا نمی

 مبنا

 باشد.مأموریت و پالن ستراتیژیک پوهنتون غالِب هرات می مبنای این طرزالعمل دیدگاه،

 گانیمادۀ اول: همه

 باشد:بخش این طرزالعمل میپذیر در سهبندهای مندرج این ماده، تعمیم

شوند، صرف با نام و آرم پوهنتون که مطابق به این طرزالعمل طی مراحل میو ترجمه تألیفی  اثرهای تحقیقی، .1

 رسند؛غالب و مرکز تحقیقات علمی به نشر می

-در ژورنالکز تحقیقات علمی پوهنتون غالبِ هرات که از تولیدات علمی مریی گان اثرهای تحقیقیبه نویسنده .2

المللی به نشر رسیده های مطرح بیناند، و اثرهای شان در پایگاهالمللی به عنوان مأخذ استفاده کردههای بین

 شود؛ افغانی پرداخت می 2000است، در هر رفرنس 

 که از سوی مرکز تحقیقات علمی نامۀ رسمی دریافت نماید؛تواند به کار تحقیق آغاز کند محقق زمانی می .3

شود که از سوی مرکز تحقیقات به معاونیت مالی محقق زمانی مستحق اخذ مصارف تحقیق و امتیاز تحقیق می .4

 و اداری معرفی شده باشد؛

پرداخت مصارف و امتیاز تحقیق  مبنی بر آغاز کار تحقیق یارا تواند نامۀ رسمی مرکز تحقیقات زمانی می .5

 صادر نماید که اسناد مربوط روند تحقیق تکمیل شده باشد؛



یی را به چاپ برساند که اثرش کداخالقی مرکز تواند از آدرس مرکز تحقیقات نوشتهمحقق زمانی می .6

 تحقیقات علمی پوهنتون غالب و جواز رسمی مرکز تحقیقات علمی  را داشته باشد.

 اثرنهایی  ۀمتقاضللی، وضللعیت وی در زمان انتشللار نسللخیا کارمند بودن یا اسللتاد بودن دن بومحصلللمبنای  .7

  هست. 

در قسلللمت پوهنتون غالب نام کامل  معرف خواهد شلللد که و کتبی شلللامل مقاالتطرزالعمل  های موضلللوی اینپاداش .8

در غیر ، داشته باشندصورت زیر را، به  (Affiliation) ی نویسندهیسسهؤگی مهوابستو یا کتاب  مقاله ۀآدرس نویسند

 .گیردنمیبه مقاله تعلق  پاداشی آن

 در مقاالت فارسی: مرکز تحقیقات، پوهنتون غالب، هرات، افغانستان             

 Research Center, Ghalib University, Herat, Afghanistanانگلیسی:               مقاالت در              

 های تحقیقی پوهنتون غالبپروژهبخش اول: 

 : تعیین محورهای تحقیقمادۀ دوم

زنی در نشست و رأی های مختلفالنه با نیازسنجی از ادارات، نهادها و دیپارتمنتمرکز تحقیقات علمی سا .1

 کند؛محورهای تحقیق را اعالن می کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی

شدۀ مرکز تحقیقات علمی ارجحیت به تحقیقی اعالنیق بر اساس محورهای های تحقدر انتخاب پرپوزل .2

 شود؛و محصالن غالب داده می ، کارمندانهای استادانپرپوزل

فرصت بازنگری و اصالح از سوی کمیتۀ مرکزی  و محصالن غالبِ هرات  ، کارمنداناستادان هایبرای پرپوزل .3

 شود؛تحقیقات علمی داده می

فرستند، شدۀ مرکز تحقیقات علمی غالب پرپوزل میتحقیقی اعالنبرای محققان بیرونی که بر محورهای  .4

های محققان داخلی به اساس و برای پرپوزل شودهمکار تحقیق از سوی مرکز تحقیقات علمی معرفی می

 ؛شودفیصلۀ کمیتۀ تحقیقات علمی اجرآت می

مختلف های دیپارتمنت بر اساس نیازسنجی از ادارات، نهادها وت علمی مکلف است هر سال مرکز تحقیقا .5

، کوشش شود که برای هر دیپارتمنت حداقل کند مطابق به تخصص استادان محورهای تحقیق علمی را اعالن

 .یک عنوان تحقیقی یا بیشتر از یک عنوان در سال معرفی شود

های تحقیقی اعضای کادر علمی و اداری و محصالن پوهنتون یط پذیرش پروژهشرا: مادۀ سوم

 غالب

 فورمت معرفی شدۀ مرکز تحقیقات علمی غالب باشد؛ به پرپوزل باید .1

 موضوی تحقیق باید بر محورهای تحقیقی اعالن شدۀ سال از سوی مرکز تحقیقات علمی غالب باشد؛ .2



نما استاد ره ،متخصص یا ماستر/ داکتردارند و تخصص ندارند باید یک DMDیا  MDبرای محققانی که  .3

 تعیین شده باشد؛

 نما تعیین شده باشد؛ماستر یا داکتر استاد رهمحققانی که لیسانس هستند باید یکبرای  .4

 بخشی از کارهای تحقیقی ترفیع علمی یا درجۀ تحصیلی محقق نباشد؛ موضوی پرپوزل .5

 تکمیل نشده باشد؛اختصاص یافتۀ ساالنه مرکز تحقیقات علمی  بودجۀ .6

 نهاد شده تکراری و ناقص نباشد؛پیش موضوی  .7

 گی محصل نباشد؛موضوی پرپوزل جزء از کارخانه .8

  تحقیق کامل و جامع در حول همان موضوی باشد.ادی از نظر شکل و محتوا درخور یکنهپیش پرپوزل .9

 تحقیقاتی مراکز پژوهشی یهامیت تشکیل: مادۀ چهارم

های پروژهکاری در و محصالنی را که خواهان هم ، کارمندان، استادانمرکز تحقیقات علمی .1

های در پروژهها را شان، آنمندینام نموده، مطابق به تخصص و عالقهثبتساالنه تحقیقی هستند، 

 کند.کار تحقیق معرفی میتحقیقی با تأیید کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی به عنوان هم

(، محقق و های غالب شامل: استاد رهنما یا مشاور )در صورتی که نیاز باشدهای پژوهشی پروژهتیم .2

 باشد.کار تحقیق میتن هم 20تا 3بین 

 کند.زمان با تأیید پرپوزل تحقیق، تأیید میتیم پژوهشی را کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی هم .3

نمایی و نما یا مشاور تحقیق در پالیسی رهرهاستاد وظایف : نماهای استاد رهوظایف و مکلفیت: مادۀ پنجم

 تحقیق درج است. مشاورۀ

 های محققوظایف و مکلفیت ششم:مادۀ 

 تهیۀ پرپوزل تحقیق؛ .1

 کاران تحقیق؛آهنگی و تشکیل جلسه با همهم .2

 های تحقیق به آمر کمیتۀ فرعی تحقیقات؛رفت و چالشوار از روند پیشارایۀ گزارش ماه .3

 مدیریت مالی پروژۀ تحقیق؛ .4

 .(شوددو زبان، به عنوان دومقاله محاسبه نمی یک مقاله بهتهیه و ترتیب یک/دومقاله ) .5

امتیاز  %50تخراج شود، محقق مستحق اخذ  مقاله اسدر صورتی که به رویت محتوای تحقیق از پروژه یک :1نوت

 شود.می

 کاران تحقیقهای هموظایف و مکلفیت: مادۀ هفتم

 آوری اطالعات در تحقیقات میدانی و کاربردی؛جمع .1



 ها؛داتاانتری داده .2

 دومقاله از نتایج تحقیقات؛ یک/ کاری در نوشتنهم .3

 آهنگی با محقق.های رهنمایی و هماشتراک در نشست .4

 

 های تحقیقیپرپوزلطی مراحل تم: مادۀ هش

ماه ، حداکثر طی مراحل این روند سهمراحل خاصی را که در این طرزالعمل بیان شده، سپری کند باید پرپوزل تحقیق،

ماه تا رسیدن به کمیتۀ مرکزی مراحل در کمیتۀ تحقیقات فرعی و شورای علمی پوهنحی؛ یک ماه برای طی)یک

-نامۀ مرکز تحقیقات علمی( میماه تا رسیدن به شورای علمی و صدور اجازهتحقیقات علمی و جوانب اخالقی؛ یک

د، مطابق به طرزالعمل تخلفات از طی مراحل بازمانده باش اًموضوی بررسی شده، در صورتی که عمد ،باشد، در غیر آن

 های تحقیق قرار زیر است:پژوهشی با مسؤول بخش برخورد خواهد شد؛ طی مراحل پرپوزل

 اعالن محورهای تحقیق از سوی مرکز تحقیقات علمی پوهنتون غالب به اساس نیاز جامعه؛ .1

های فرعی تحقیقات ها به کمیتهبررسی  محورهای تحقیق از کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی و ارجای آن .2

 پوهنحی؛

 های استادان؛نمایی و دریافت پرپوزلهای مربوط و رهاعالم محورهای تحقیق به استادان دیپارتمنت .3

 بررسی طرح از سوی کمیتۀ فرعی تحقیقات علمی پوهنحی؛ .4

 ارجای طرح تحقیق از سوی کمیتۀ فرعی تحقیقات علمی به شورای علمی پوهنحی؛ .5

 تحقیقات علمی پوهنتون؛ جوانب اخالقی درارجای طرح تحقیق از سوی شورای علمی پوهنحی به کمیتۀ  .6

 بررسی طرح در کمیتۀ جوانب اخالقی در تحقیقات علمی و ارجای آن به کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی؛ .7

 ؛ونو ارجای آن به شورای علمی پوهنت بررسی طرح از سوی کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی پوهنتون .8

 تصویب طرح از سوی شورای علمی؛ .9

 صدور اجازۀ کتبی مرکز تحقیقات علمی به محقق برای آغاز تحقیق. .10

 دهی نتایج تحقیقطی مراحل تحویل: مادۀ نهم

نامه گرفت، باید گزارش هر یک پروژۀ تحقیقی از طرف مرکز تحقیقات علمی پوهنتون غالب اجازهپس از این که 

کمیتۀ فرعی تحقیقات علمی پوهنحی مربوط و از طریق آن به کمیتۀ مرکزی تحقیقات رفت آن به آمر ماه از پیش

 های تحقیقی نیاز است:پروژهدهی نتایج علمی رسانده شود؛ همچنان این طی مراحل برای تحویل

 دهی کل اسناد )سافت و هارد(  به آمر کمیتۀ فرعی تحقیقات علمی؛تحویل .1

 ؛به کمیتۀ فرعی تحقیقات علمی پوهنحی دومقالۀ قابل چاپیک/ دهی نتیجۀ تحقیق در قالب تحویل .2

 دومقالۀ تحقیق به کمیتۀ فرعی تحقیقات علمی و ارجای آن به شورای علمی پوهنحی؛یک/بررسی  .3



تحقیقات  از شورای علمی پوهنحی به کمیتۀ جوانب اخالقی دردومقالۀ )سافت و هارد( نتیجۀ تحقیق یک/ ارجای  .4

 علمی پوهنتون؛

ور کد اخالقی و ارجای آن تۀ جوانب اخالقی در تحقیقات علمی با صدبه کمییک/ دومقالۀ نتیجۀ تحقیق  بررسی .5

 کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی؛ به

دومقالۀ نتیجۀ تحقیق به مدیریت مجلۀ علمی غالب یا به نویسندۀ اصلی برای چاپ در ژورنالی یک/ ارجای  .6

 .تواند(نداشته باشد، ارجای داده نمی Qیا  IF)محقق مقاله را در ژورنالی که  المللیبین

 های تحقیق: پرداخت مصارف پروژمادۀ دهم

مصارف تحقیق باید در ابتدا توسط محقق/ محققان درست سنجیده شده، در جدول شرح بودجۀ تحقیق درج  .1

باشد و  نشان دادهشود، در صورتی که محقق در مصارف تحقیق از واقعیت موجود مقداری زیادتر مصرف 

، تغییر مقدار مصارف مطابق به بازار در ی تحقیقات علمی خالف آن ثابت شودبرای اعضای کمیتۀ مرکز

 صالحیت اعضای کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی است.

رفت کار خود به کمیتۀ فرعی وار از پیشتواند مصارف تحقیق خود را مطابق به گزارشی که ماهمحقق می .2

قسط اخذ کند، امتیاز تحقیق پس از چاپ است، تا ختم مدت زمان تحقیق در سهکردهتحقیقات علمی ارایه 

 کز تحقیقات علمی قابل پرداخت است؛ یک/ دومقالۀ تحقیقی و تأیید مر

شود، در این طرزالعمل می شدۀامتیاز تأیید %50مقاله استخراج شود، محقق مستحق اگر از پروژۀ تحقیقی یک .3

امتیاز محقق قابل پرداخت است؛ %100یقی دومقاله استخراج شود، صورتی که از پروژۀ تحق  

بینی کرده تر از آن چه پیششان بیشدر صورتی که محقق/ محققان به رویت اسناد ثابت سازند که تحقیق .4

ات علمی و فیصلۀ شورای علمی اضافۀ بودند، مصرف داشته، پس از بررسی از سوی کمیتۀ مرکزی تحقیق

 باشد؛پرداخت میشان قابل مصارف

افغانی در سال برای هر پوهنحی به صالحیت کمیتۀ مرکزی تحقیقات  20000سقف تأیید مصارف پروژه تا  .5

 تر از آن به فیصلۀ شورای علمی پوهنتون است.بوده، بیش

 های تحقیقی پوهنتون غالبم: امتیاز محقق از پروژهیازدهمادۀ 

شوند به اساس آن مطابق به این تحقیقات علمی پوهنتون غالب تمویل میشده از سوی مرکز های تحقیقی اعالنپروژه

 شود.جدول برای محقق امتیاز پرداخت می

 های تحقیقاتی پوهنتون غالبنمود امتیاز محققان پروژهره

روش تحقیق بر اساس 

 هاماهیت داده

 افغانی 10000روش کیفی  افغانی 9000روش آمیخته  افغانی 8000روش کمی 



اگر محققان غیر عضو کادر علمی دایمی پوهنتون غالب از امکانات و نرم افزارهای مرکز تحقیقات علمی پوهنتون استفاده  -نوت: 

 گیرد.% از امتیاز مدنظر گرفته شده، به مرکز تحقیقات علمی تعلق می 40کنند، 

حققان داخلی و بیرونی با همین میزان امتیاز آزاد استفاده از نرم افزارهای تحلیلی مرکز تحقیقات علمی پوهنتون برای تمام م -

 است.

جامعۀ 

 آماری

در واحدی 

 3000داخلی 

 افغانی

 در شهر

5000 

 افغانی

 در والیت

8000 

 افغانی

 در زون

10000 

 افغانی

در کشور 

20000 

 افغانی

در کشورهای 

منطقه  

 افغانی50000

در سطح جهان 

 افغانی 100000

سطح زون، کشور، کشورهای منطقه و سطح جهان نظر به شرایط و موضوی تحقیق به فیصلۀ شورای  امتیاز تحقیقات در  -نوت:  

 علمی قابل تغییر است.

روش تحقیق به اساس نحوۀ 

 گردآوری اطالعات

 افغانی 7000آزمایشی  افغانی 5000توصیفی 

 آماری و مدت زمان تحقیق سنجش شود.شده برای این بخش تأثیری نداشته، در بند جامعۀ حجم اطالعات گردآوری -نوت: 

 منظور از پژوهش توصیفی همان پژوهش غیر آزمایشی است -

 5000ماه ششتا   مدت زمان تحقیق

 افغانی

 7000سال تا یک

 افغانی

 10000سال تا یک و نیم

 افغانی

 15000تا دوسال 

 افغانی

 اساس به تحقیق آماری، روش جامعۀها، داده ماهیت اساس بر تحقیق های روشامتیازهای بخشمجموی  .1

 گیرد؛تحقیق به محقق تعلق می زمان اطالعات و مدت گردآوری نحوۀ

-برای تحقیقاتی که اعضای کادر علمی به منظور ترفیع علمی و ارتقای درجۀ تحصیلی خود انجام می  .2

 گیرد. دهند، امتیازی مادی از جانب پوهنتون به محقق تعلق نمی

گرفته  پوهنتون غالب های مربوطبینی شده در طرزالعملبا توجه به شرایط پیش امتیازمحقق فقط یک .3

 تواند؛می

کاران تحقیق مکلفیتی نداشته، محقق پروژه و تیم نما و همپوهنتون غالب در قسمت میزان پاداش استاد ره .4

 توافق برسند؛شده به محقق، روی این موضوی به پژوهشی در نخستین نشست مطابق به امتیاز تعیین

تحقیقی بدون دلیلی موجه با تأخیر انجام شود، در هر ماه تأخیر  ،بینی شدهدر صورتی که از زمان پیش .5

 شود.از کل امتیاز محقق کسر می 2%

 از آدرس پوهنتون غالب ترجمه /های تحقیقی و تألیفیبخش دوم: چاپ کتاب



 یا ممد درسیطی مراحل چاپ اثر تحقیقی/ تألیفی درسی دهم: مادۀ دواز

از آدرس یا ترجمه تألیفی  الب که خواهان چاپ اثری تحقیقی،هر کدام از اعضای کادر علمی یا اداری پوهنتون غ

با مسؤول بخش مربوطۀ خود مطرح نموده، پس از آن که ابتدا موضوی را توانند مرکز تحقیقات علمی هستند می

گیری بوده، از طرف مرکز تحقیقات علمی چاپ قابل پی زیرشرایط  مسؤول بخش مربوط توافق نمود، اثر با داشتن

 خواهد شد:

 دهم: شرایط پذیرش اثر برای چاپمادۀ سیز

 اثر تحقیقی یا تألیفی چاپ اول باشد؛ .1

 اثر درسی یا ممد درسی باشد؛ .2

 د؛کادر علمی یا اداری پوهنتون باش از اعضای )غیر ترجمه( نویسندۀ اول یا دوم اثر .3

 نهادی دیگر نوشته نشده باشد؛اثر به فرمایش  .4

 را داشته باشد؛ یا ترجمه تمام معیارهای پذیرفته شدۀ اثر تحقیقی یا تألیفی .5

 مند باشد؛های اثر برای پوهنتون غالب ارزشنتایج و یافته .6

 های رسمی کشور نوشته شده باشد.به یکی از زباناثر غیر ترجمه  .7

 دهم: طی مراحل اثر برای چاپمادۀ چهار

این به مرکز تحقیقات برای چاپ راجع شد، باید تا رسیدن به چاپ یا ترجمه پس از این که اثری تحقیقی یا تألیفی 

 طی کند:را مراحل 

 ارجای به دیپارتمنت مربوط از سوی مرکز تحقیقات علمی؛ .1

 آن؛ و ساختاری گذاری موضوعیدر نشست دیپارتمنت و ارایۀ نظریات کارشناسانه و ارزش بررسی اثر .2

 ارجای کتاب توسط دیپارتمنت به کمیتۀ نصاب تحصیلی؛ .3

 تأیید اثر توسط کمیتۀ نصاب به عنوان کتاب درسی یا ممد درسی؛ .4

 ارجای اثر توسط کمیتۀ نصاب تحصیلی به کمیتۀ فرعی تحقیقات علمی پوهنحی؛ .5

 به شورای علمی پوهنحی؛آن بررسی توسط کمیتۀ فرعی تحقیقات علمی پوهنحی و ارجای  .6

 ؛تحقیقات علمی پوهنتون جوانب اخالقی درکمیتۀ  اثر در شورای علمی پوهنحی و ارجای آن به تأیید  .7

 مرکزیبه کمیتۀ  آن و ارجای جوانب اخالقی در تحقیقات علمی و صدور کد اخالقیبررسی توسط کمیتۀ  .8

 تحقیقات علمی؛

 هنتون؛پو به شورای علمی آن و ارسال مرکزی تحقیقات علمیتأیید توسط کمیتۀ  .9

 دهم: اعطای پاداش به نویسندۀ اثرپانز مادۀ



 شود:امتیاز داده می یا ترجمه مطابق به جدول زیر برای نویسندۀ کتاب تحقیقی یا تألیفی

 

 علمی رتبه
 مبلغ تشویق برای

 (افغانی) کتاب هر صفحه ترجمه

 مبلغ تشویق برای

 (افغانی)کتاب  هر صفحه تألیف

تحقیق مبلغ تشویقی برای هر صفحۀ 

 کتاب )افغانی(

 50 30 20 پوهنیار )ماستر(

 75 40 25 پوهنمل )دکترا(

 120 100 40 پوهندوی

 140 125 45 پوهنوال

 160 150 50 پوهاند

 

 شود؛حق نشر اثر برای پوهنتون غالب محفوظ است در غیر آن تخطی محسوب می .1

 شود؛رونمایی و توزیع می اثر با مصارف پوهنتون غالب چاپ، .2

 شود؛نام و آرم پوهنتون غالب و مرکز تحقیقات علمی در پشتی کتاب درج می .3

شد  .4 سی با سندۀ آن تعلق می %100اگر اثر در شد امتیاز جدول فوق به نوی سی با آن به  % 70گیرد، اگر اثر ممد در

 گیرد؛نویسنده تعلق می

شور را  .5 صیالت عالی ک شدۀ وزارت تح سندۀ اثر رتبۀ علمی تأیید صورتی که پوهنیار یا اگر نوی شد، در  شته با ندا

 شود؛% امتیاز مندرج جدول فوق را مستحق می 60پوهنمل باشد 

 گیردامتیاز جدول فوق برای نویسنده تعلق میاز  % 50نوشته شده باشد،  اثر برای ترفیع رتبۀ علمیاگر  .6

نویسندۀ دوم اثر عضو کادر علمی  کند، در صورتی کهپوهنتون غالب فقط به نویسندۀ اول اثر امتیاز پرداخت می .7

پوهنتون غالب نباشلللد، طرف پرداخت امتیاز پوهنتون  میپوهنتون غالب باشلللد و نویسلللندۀ اول عضلللو کادر عل

 نویسندۀ دوم است.

 بیرونی از آدرس مرکز تحقیقات پوهنتون غالب در ژورنالبخش سوم: چاپ مقالۀ تحقیقی 

محصالن پوهنتون غالب و محققانی که بخواهند از آدرس مرکز تحقیقات آن تعداد اعضای کادر علمی، اداری، و 

المللی که دارای اعتبار علمی هستند، بفرستند، نیاز های بینعلمی پوهنتون غالب مقاالت تحقیقی خود را به ژورنال

 است تا این شرایط را سپری کنند:

 ن غالبحمایت پوهنتو شرایط پذیرش مقاالت تحقیقی مورد: مادۀ شانزدهم

 باشد؛ پیمودهمراحل رسمی را در پوهنتون غالب  تحقیق باید .1

 کار پژوهشی مورد حمایت، از سوی مراکز تحقیقاتی دیگر حمایت نشده باشد؛ .2

 تحقیق باید از ضرورت و اهمیت برخوردار بوده و جدید باشد؛ .3

 به دست آورده باشد؛ جوانب اخالقی در تحقیقات علمی تحقیق مورد حمایت کد اخالقی را از کمیتۀ .4



 حقوق مالکیت فکری رعایت شده باشد؛ .5

 المللی ارایه شود.مستندات کافی از نشر مقاله با آدرس مرکز تحقیقات علمی پوهنتون غالبِ هرات در ژورنال بین .6

 ش و نسخۀ چاپی مقاله حتمی است.ارایۀ گواهی پذیر .7

 های بیرونیتحقیقات به ژورنالطی مراحل چاپ مقالۀ تحقیقی از آدرس مرکز دهم: ادۀ هفم

را به یی از آدرس مرکز تحقیقات علمی مقاله دا اداری پوهنتون غالب خواسته باشاگر یکی از اعضای کادر علمی ی

 د:کند باید این مراحل را طی کن ها یا مجالت بیرونی چاپیکی از ژورنال

 ارجای اثر به مرکز تحقیقات علمی؛ .1

 جوانب اخالقی در تحقیقات علمی؛ تأیید اثر به کمیتۀو بررسی  .2

 بررسی و تأیید اثر به کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی؛ .3

 یا مجلۀ بیرونی. نامه از سوی مرکز تحقیقات علمی به محقق برای نشر اثر از آدرس مرکز به ژورنالصدور اجازه .4

 : اعطای پاداش به نویسندۀ مقالۀ تحقیقیهژدهممادۀ 

گان و محققان های معتبر جهانی نویسندهغالب به اساس اعتبار علمی مجالت در دیتابیسمرکز تحقیقات علمی پوهنتون 

 کند، شرایط و اعتبار مجالت قرار زیر است:را در صورتی که اثرشان مطابق مواد این طرزالعمل باشد حمایت می

 باشد؛می scimagojr.comسنجش اعتبار مجالت سایت  .1

نامۀ غالب باالتر باشد، به مجالتی که گیرد که اعتبار علمی آن از فصلامتیاز تعلق میبه مقاالتی مطابق جدول زیر  .2

 .گیردتر دارند، امتیازی تعلق نمیسان یا پاییناعتبار علمی یک
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 شود؛از نظر امتیاز محاسبه می IFمعادل   SJRنوت: نمبر 

 پرداخت می شود:هم داشته باشند، عالوه بر امتیازهای فوق این امتیازها نیز Q (Quartile ) به مقاالتی که اعتبار -



دالر امتیاز اضافه نیز به  IF ،400باشد، عالوه بر امتیاز جدول فوق به اساس  Q1که شامل اعتبار  ییمجله . 1

 شود؛محقق پرداخت می

دالر امتیاز اضافه نیز به  IF ،300باشد، عالوه بر امتیاز جدول فوق به اساس  Q2که شامل اعتبار  ییمجله . 2

 شود؛محقق پر اخت می

دالر امتیاز اضافه نیز به  IF ،200باشد، عالوه بر امتیاز جدول فوق به اساس  Q3که شامل اعتبار  ییمجله . 3

 شود؛محقق پرداخت می

دالر امتیاز اضافه نیز به  IF ،100باشد، عالوه بر امتیاز جدول فوق به اساس  Q4که شامل اعتبار  ییمجله . 4

 شود.محقق پرداخت می

 شود؛به محقق پرداخت می % 60نداشته باشند، از امتیازهای فوق  peer-reviewکه  ییمجله   -

یاز داده نشده، نمبر داشته باشند، مطابق به جدول فوق به نویسنده امت ISSنداشته باشند صرف  Qو  IFکه  ییجلهم -

 ؛شودی پرداخت میدالر تشویق 50صرف 

در صورتی که رسد، رایگان به نشر می شود و برای مخاطبانچاپ میجالت پولی مقاالتی که با پرداخت هزینه به م  -

 شود؛هزینۀ نشر آن به نویسنده پرداخت مینویسندۀ مقاله مطابق این طرزالعمل مستحق امتیاز شده باشد، 

نباشد، در صورتی شود و گرفتن آن برای مخاطبان رایگان بدون پرداخت هزینه به مجالت پولی چاپ میمقاالتی که  -

نقل آن را پرداخت ، مرکز تحقیقات صرف پول یککه نویسندۀ مقاله مطابق این طرزالعمل مستحق امتیاز شده باشد

 سازد؛نموده، آن نقل را به مرکز تحقیقات آرشیف می

س جدول فوق در صورتی که نویسندۀ اثر به اسا رسد،به مقاالتی که به طور رایگان در مجالت رایگان به نشر می  -

 شود.افغانی امتیاز تشویقی پرداخت می 3000امتیاز شود،  %50مستحق باالتر از 

 المللی:بین Text فصل درمربوط به تألیف یک پاداش :نزدهمدۀ ما

مطابق به بررسی و فیصلۀ کمیتۀ ( باشند المللی )کتب مرجعبین Textفصل از لف یکؤعلمی که م یأته اعضای هب

 .خواهد گرفتتعلق افغانی )سی هزار افغانی(  30000تا مرکزی تحقیقات علمی 

 المللی:بین Textمربوط به ارجاع به مقاله فرد در پاداش  :ۀ بیستمماد

 گیرد. افغانی تعلق می 5000اعضای هیئت علمی دانشگاه و مقالۀ وی مبلغ  المللبین Textکتب ازای هر رفرنس در به 

 بخش چهارم: اختراعات

 اعطای پاداش به مخترعان: میکمادۀ بیست

 ت تحقیقات و معاونت علمی پوهنتونیمعاوناعطای تقدیرنامه از طرف  .1

 .شدهبه هر اخترای یا اکتشاف ثبت پوهنتون تحقیقیبا نظر شورای  هزار( افغانی)پنجاه 50000 تا سقف پاداشپرداخت  .2



 علمی ل فرهنگی ۀقدیر در هفتت .3

وابسللته نیز قید  کمیتۀ تحقیقات علمیو  پوهنتون غالبدر ثبت اخترای یا اکتشللاف عالوه بر نام محقق باید نام . 4

 .گردد

و تأیید مراجع  اسللتتهصللورت گرف افغانسللتانبار در نخسللتیند کند که اخترای برای أییمرجع معتبر باید تیک. 5

 .مربوط مورد نیاز است

 ید کنند.أیمرجع معتبر باید میزان کاربری و اهمیت اخترای را تحداقل سه. 6

 ید رسیده باشد.أیالمللی به تثبت اخترای خارجی باید در مراجع معتبر بین. 7

 

 تأیید قرار گرفت.شورای علمی پوهنتون غالب مورد  3/12/1399تاریخ  12این طرزالعمل در نشست 

 بااحترام

 

 

 یابپوهاند محمد ناصر ره

 رییس پوهنتون غالب

 

 

 هاپیوست

 فورم پرپوزل تحقیقات علوم اجتماعی .1

 فورم پرپوزل تحقیقات علوم طبی .2

 فورم طی مراحل طرح تحقیق .3

 فورم طی مراحل مقاالت تحقیقی .4

 برای چاپترجمه  /های تحقیقی/ تألیفی فورم طی مراحل کتاب .5

 های تحقیقیشرح بودجۀ پروژهفورم  .6

 


