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 مقدمه
 تدولوژیم به محققان آشناسازی درگرو جامعه معنوی و فکری نیازهای به گوپاسخ و معیاری علمی تحقیقات

 آکادمیک رصۀع در پیشتاز علمی مراکز از یکی عنوانبه غالب پوهنتون. استآن مندسازیقاعده و علمی تحقیقات

 اجرای هاییتقابل کسب و علمی تحقیقات نوین میتدولوژی فراگیری طریق از تا استورزیده تالش وارههم کشور

هنحی اقتصاد پو علمی تحقیقات کمیتۀ. ورزد مبادرت کشور ملی هاینیازمندی رفع به علمی تحقیقات هایپروژه

 را مندهقاعد روش دارد سعی است، یافته تشکیل علمی مرکز این کلی اهداف راستای در که غالب پوهنتون

در پرتو طرز  طرز العمل این. نماید تقدیم جامعه به را ییشایسته علمی خدمات طریق این از و نموده ترکیب

وب خبه هدف افزایش سهم محصالن و به وجود آوردن شرایط  و تحقیقات پوهنحی اقتصادالعمل کمیته 

 تهیه شده است.  در دیپارتمنت محصالناستادان و تحقیقی برای 

 

 : نام کمیته، نوع و مدت فعالیت آناولمادۀ 

ست که اجرایی مورد معرفی قرار می گیرد و یک کمیتۀ ا دیپارتمنت اتاین کمیته با نام کمیتۀ تحقیق -1

 باشد.مشغول به فعالیت می دیپارتمنت مدیریت و اداره تشبثاتدر زیر مجموعه و چوکات 

تماعی لوم اجفعالیت های حقوقی آن )ظرفیت سازی، تألیف کتب و مقاالت، انجام تحقیقات مرتبط به ع -2

 باشد.محصالن ( میاستادان و و انسانی و ایجاد فرهنگ تحقیق در بین 

داره ایریت و دیپارتمنت مدباشد که اجراآت خود را تحت نظر ی و غیر مستقل میعیک کمیته غیر انتفا -3

 انجام می دهد. پوهنحی اقتصادتشبثات 

 

 دیپارتمنت مدیریت و اداره تشبثات  اتفرعی تحقیقمادۀ دوم: مبنای قانونی کمیتۀ 

راتیژی ن استطبق پال و راتیژی تحقیقی وزارت تحصیالت عالی افغانستاناین کمیته بر اساس پالن است -1

 ایجاد شده است.پوهنتون غالب 

ارتمنت دیپ وعهو به عنوان زیر مجم پوهنحی اقتصاد دیپارتمنت مدیریت و اداره تشبثات راین کمیته د -2

 پردازد.وظایف می یبه ایفامدیریت و اداره تشبثات 

 

 دیپارتمنت مدیریت و اداره تشبثات صالحیت های کمیته تحقیقات: مسئولیت ها و مادۀ سوم

 ارائه مشوره های تخنیکی و تحقیقی به استادان حین تهیه پالن کار تحقیقی. -1

یک اکادم کمک به استادان در قسمت جستجوی مآخذ مرتبط با استفاده از سایت های معتبر مسکلی و -2

 از طریق انترنت.

 اصلی ومقاالت به یک یا دو استاد ذیربط جهت ابراز نظر.ارسال گزارش کارهای تحقیقی  -3
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لکی با ی و مسمطالعه گزارش و ارزیابی کارهای تحقیقی اصلی و مقاالت تحقیقی از نظر حقوقی، اخالق -4

ت ابی نشراا ارزیدر نظر داشت رهنمود موجوده کارهای تحقیقی، متعاقباً ارائه گزارشات مذکور همراه ب

 .صاداقتپوهنحی  مجلس دیپارتمنت مدیریت و اداره تشبثاتسیل آن به جهت اجراآت ما بعد و گ

یا  تمنت ومطالعه مثمر مقاالت منتشره در سطح بین المللی و در صورت ضرورت اطالع آن به دیپار -5

 استادان ذیربط.

 و دیگر مراکز تحقیقی. کمیته مرکزی تحقیقات پوهنتون غالببا  تأمین ارتباط -6

 یک بار در ماه.ی تدویر جلسات عادی تحقیق -7

 

 : اهداف کمیته تحقیقاتچهارممادۀ 

 ؛یبه صورت انفرادی و گروه های میدانی و کاربردیهای تحقیقی به ویژه پژوهشطرح انجام -

 ؛توسط استادان و محصالن مقاالت نگارش -

  ؛لمیبرگزاری سمینار ها, کنفرانس ها, گفتمان های علمی, وبینار های و دیگر برنامه های ع -

 ایجاد ارتباط بین پژوهش و صنعت؛سهیم شدن در انکشاف جامعه و  -

 سهولت در اجرای کارهای اداری و روند طی مراحل اسناد تحقیقی؛ -

 میتودولوژی تحقیق؛ پیرامونو محصالن  کادرعلمی, مندسازی اعضای کمیته تحقیقاتتوان -

 

 : ساختار و تشکیالت کمیتۀ تحقیقات:پنجممادۀ 

 :باشد افراد ذیل می برگیرندهکمیته تحقیقات 

 وظیفه نام و تخلص شماره

 مسئول کمیته «گنجی»فیروز احمد  1

 عضو کمیته « امیری»علی احمد  2

 عضو کمیته «احمدی»سمیه  3

    

 الیحه وظایف مسئول کمیته تحقیقات: ششممادۀ 

ن سباالنه جهبت ترتیبب پبال دیپارتمنت مدیریت و اداره تشببثاتتهیۀ پالن ساالنه کمیته و ارایۀ آن به  .1

 ؛پوهنحیتحقیقی برای  و علمی

 ؛دیپارتمنت مدیریت و اداره تشبثاوار کمیته و ارایۀ گزارش آن به های ماهبرگزاری نشست .2

 های کمیته تحقیقات علمی؛نظرسنجی از استادان پیرامون تهیۀ پالن .3

-ق طبرحدست آوردن نتایج تحقیو تعقیب و به  دیپارتمنتهای تحقیق استادان به بررسی و ارسال طرح .4

 های تأیید شده؛

 ؛ارتمنتبه مجلس دیپها های مربوط به تحقیقات علمی و ارایۀ آننمودها و چالشترتیب و  بررسی ره .5
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 ؛انیجوه به استادان و دانشیجهت ارا نارهایمیها و سمواد ورکشاپ سازیآماده .6

 ؛هر بخش یۀو ارا یگهبه آماد تهیکم یاعضا فیمواد و توظ بندیبخش قیها از طرورکشاپ یزریطرح .7

 یقبات علمبیهبا و کمیتبۀ تحقنمایی استادان جهت استفاده از امکانات پبوهنحیدر اختیار قراردادن و ره .8

 های تحقیقی؛ها و پروژهبرد فعالیتبرای پیش پوهنحی

 ؛پوهنحی یتحقیقات علمها به کمیتۀ کار و ارجاع آننهادهای استادان و محققان هماستماع نظر و پیش .9

 هبا ببه کمیتبۀ تحقیقبات علمبیکاری در جهت مستندکردن تحقیقات علمبی اسبتادان و ارجباع آنهم .10

 ؛پوهنحی

ر اجبرا کاتوسط استادان و محققان هم پوهنحیهای که به حمایت گیری از روند تحقیقنظارت و گزارش .11

 شود؛می

و شناسبایی  ثاتدیپارتمنبت مبدیریت و اداره تشبب یته بهکم وار و ساالنهوار، ربعهای، ماهگزارش فعالیت .12

 ؛پوهنحی پیرامون تحقیقات علمیدیپارتمنت  های داخلیچالش

 

 گیرد:: روند کاری کمیتۀ تحقیقات به گونۀ زیر صورت میهفتممادۀ 

  اید.نم ا تهیهرالیحۀ وظایف و پالن کاری ساالنه برای اجرای وظایف خود، دیپارتمنت تۀ تحقیقات کمی -1

 ارسال می گردد.چگونگی انجام فعالیت های کمیته ذریعه ارائه گزارش به مراجع  -2

 گردد.جلسات دورۀ کمیته هر ماه برگزار می -3

 جلسات ویژه )فوق العاده( نظر به ضرورت میتواند به تصمیم رئیس کمیته برگزار گردد. -4

 نصاب برگزاری جلسات حضور دو سوم کل اعضای کمیته است. -5

 شود.با رأی دو سوم اعضا جلسه گرفته میتصامیم کمیته  -6

 

 : نظارت و ارزیابی از کارکرد کمیته:هشتممادۀ 

بی ت و ارزیامسؤولیت نظار تحقیقات پوهنحیو همچنین کمیته  آمر دیپارتمنت مدیریت واداره تشبثات -

 باشد.را دارا می

 

 : تایید طرز العمل کمیته تحقیقات:نهممادۀ 

رتمنت مدیریت و ات دیپا( در جلسه کمیته تحقیق1با نمبر پروتوکل ) 16/01/1401مورخ  ماده نهبا  این طرزالعمل

مبر با ن  14     /       /   طرزالعمل مورخ   نایهمچنین  گرفته و تایید گردید.مورد بررسی قرار  اداره تشبثات

 .ائید قرار گرفتتپوهنحی اقتصاد مورد بررسی و  مجلس دیپارتمنت مدیریت و اداره تشبثاتدر (        پروتوکل )

 

 با کمال احترام

 (دیپارتمنتفیروز احمد گنجی ) مسئول کمیته تحقیقات 


