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 مقدمه

تتا   است   دهیواره تالش ورز کشور هم کیآکادم ۀدر عرص تازشیپ یاز مراکز علم یکی عنوان  به غالب پوهنتون

بته رفت     یعلمت  قاتیتحق یها پروژه یاجرا یها  یو کسب قابل یعلم قاتیتحق نینو یتدولوژیم یریفراگ قیاز طر

هتای  ستیی دارد تتا فیالیت    پوهنتون غالب  محصالن یعلم قاتیتحق ۀتیکشور مبادرت ورزد. کم یمل یها یازمندین

 نیت اد، منتد گردانت  ثر توانمؤمحصالن را در ارایۀ خدمات علمی مند سازد و از این طریق تحقیقی محصالن را روش

 خواهد نمود. یانیکمک شا یاهداف اساس نیبه ا دنیرس یطرزالیمل برا
 

  کمی ۀماد

 مبنا

گیتری محصتالن در   مؤثریت  ست م  و پوهنتون غالتب  هدف اول و دوم پالن ستراتیژیک مبنای  برطرزالیمل  نیا

 .اس غالب ترتیب شدهتحقیقات علمی در اسناد مربوط ارتقای کیفی  و مأموری  پوهنتون 

   دوم ۀماد

   اهداف

 ؛محصالن یعلم قاتیساختن تحق مند روش 

 ؛در بین محصالن یعلم قاتیتحق کردنانسجام و ن ادینه 

 ؛محصالن ها و وظایف کمیتۀ تحقیقات علمیکردن تشکیل، صالحی مشخص 

 ؛غالب دادن محصالن به تحقیقات علمی پوهنتونس م 

 انکشاف جامیه.گردانیدن محصالن در س یم 

   سوم ۀماد

 قیتطب رو قلم

جویی و تحقیقات محصالنی اس  که از طریق مرکز تحقیقات مختص واحدهای تحقیقی دانشدستورالیمل  نیا

 .شودعمل می به آن علمی پوهنتون غالب

   چهارم ۀماد
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 محصالن یعلم قاتیتحق ةتیکم راستاهای کاری

کشتور و   یانکشتاف و بازستاز   یتۀ عمل  یج ت  تستر   تحقیقتی هتای  همکاری بتا مرکتز تحقیقتات در برنامته     .1

  ؛میاصر یکیو تکن یعلم یها رف شیو پ دیجد یامکانات استفاده از تکنالوژ آوری فراهم

 ؛کشور یانکشاف و بازساز یۀعمل  یج   تسر ی و ج انیمل یاتیمسائل ح رب قیتحق .2

  ؛و میاصر کشور میفرهنگ قد یو میرف ایاح  .3

 ؛دانش یۀسو یج   ارتقا یعلم ریگسترش ذخا  .4

 ؛رف  و خودکفاییبرای پیش جامیه ازیدر ساحات مختلف علوم مطابق ن دیدانش جد دیتول .5

 ؛در ساحات مختلف یاز انواع انرژ زیآم صلح ۀاستفاد ۀمطالی  .6

 ؛طیترساختن روابط انسان با مح منظور به انسان به س یز  طیدرس  و حفاظ  مح ۀمطالیات مربوط به استفاد  .7

 ملی؛ در سطح  یعلم قاتیانکشاف تحق ۀنیزم یآور فراهم  .8

 محصالن؛ یبرا یو هو ساح یالبراتوار ی،علم قیممکنه ج   تحق التیامکانات و تس  آوری فراهم .9

 ؛های تحقیقدانشجویی و گزارش مجله نشر قیپخش دانش از طر .11

 ؛مؤثر یها برنامه قیطرح و تطب قیاز طر یعلم قیتحق یها ساختن محصالن به روش آشنا .11

  پنجم ۀماد

 محصالن یعلم قاتیتحقة  مرکزی تیکم رکیبت

ی، امتور فرهنیتی و   میتاون پژوهشت   :باشتد  یعضتو مت   7متشتکل از   محصالن یعلم قاتیتحقمرکزی  ۀتیکم .1

تتن از اعضتای   مسؤول یا یتک   کمیته، یعنوان منش  به آمر امور محصالن پوهنتون، سیعنوان رئ به ارتباطات

  شوند.تحقیقات علمی محصالن به عنوان عضو کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی محصالن میرفی میکمیتۀ 

 شرایط عضوی  در کمیتۀ تحقیقات علمی قرار زیر اس : .2

طترح تحقیتق داشتته    شتوند، بایتد یتک   محصالنی که به کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی محصالن میرفی متی  -

 باشند؛

  دهیرست پوهنتتون  پوهنحی مربوط و شورای علمی  یعلم یشورا دأییبه ت دیبا یعلم قاتیتحق ۀتیکم یاعضا  -

 باشند.

 باشد.سال میعضوی  اعضا برای مدت یک -

ماه عضو جدید میرفی و به تأییتد شتورای   ک از اعضا از عضوی  کمیته، طی یکدر صورت انصراف هر ی -

 شود.علمی رسانیده می

تحقیقات علمتی محصتالن پتس از تأییتد شتورای      نماینده محصالن برای گرفتن عضوی  در کمیتۀ مرکزی  -

شتورای علمتی پوهنتتون     یتأییتد  میرفی شده، پس ازرسما به مرکز تحقیقات علمی  علمی پوهنحی مربوط

 .تواندرا به دس  آورده میعضوی  کمیته 
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 ششم ۀماد

 کمیتة تحقیقات علمی محصالناعضای  فیوظا ةحیال

 یعتال  التیوزارت تحصت  یعلمت  قاتیپوهنتون غالب مطابق با بورد تحق محصالن یعلم قاتیتحق ۀتیکم فیوظا

  :اس  زیر افغانستان قرار

 تحقیقی در اول سال؛ت یۀ پالن   .1

 پوهنتون غالب؛ وار و ساالنه به مرکز تحقیقات علمیرب  ارایۀ گزارش .2

-مراجت  ذی دهی بته  های کمیتۀ تحقیقات علمی و نظارت از اجرای پالن و گزارشترتیب تقویم نشس  .3

 صالح؛

 علمی؛ قاتیدر بخش تحق یو مینو یمناب  مال یآوربا پوهنتون در فراهم یکار مه .4

 تحقیقات علمی بخش محصالن؛های ساالنه ترتیب و تأیید بودجه و پالن .5

 هتای تحقیقتی  ها و پتروژه برد فیالی های مختلف برای پیشبررسی استفاده از امکانات پوهنحی و کمیته .6

 ؛محصالن

 های تحقیق برای محصالن به کمک استادان؛های آموزش روشبرگزاری برنامه .7

 های محصالن؛ تییین محورهای تحقیق ساالنه برای تحقیقهمکاری در پخش و نشر  .8

 ها؛بودین ادی ج   از میان برداشتن کمتدابیر پیش طرح .9

 های مشترک با محققان و استادان پوهنتون غالب؛همکاری در پروژه .11

 شان در برنامه های مربوط مرکز تحقیقات علمی؛محصالن برای اشتراک تشویق .11

 اشتراک اعضای کمیته در کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی پوهنتون غالب در صورت ضرورت؛  .12

 کردن آثار تحقیقی برجسته در هر سال به مرکز تحقیقات علمی؛میرفیهمکاری در   .13

در سطح  یقیو تحق یعلم یهاکنفرانس یدر برگزار هانحیپوه یعلم قاتیتحق یها تهیبا کم یکار هم  .14

 ؛یالمللنیو ب یمل

 اجرای سایر وظایفی محوله مطابق به حوزۀ کاری. .15

 مادۀ هفتم 
 محصالن ترکیب کمیتة فرعی تحقیقات علمی

تن عضو بوده که  5های پوهنتون غالب حداقل شامل پوهنحیتحقیقات علمی محصالن در های فرعی کمیته .1

 کنند.تن را به عنوان منشی کمیته انتخاب مییک اعضا و باشددر رأس کمیته می کدهرییس دانش

 نحوۀ گزینش اعضای کمیتۀ فرعی تحقیقات علمی قرار زیر اس : .2



 

 
4 

ها میرفی شده تحقیق داشته باشند، به کمیتۀ تحقیقات علمی محصالن در پوهنحیمحصالنی که حداقل یک -

 توانند؛می

 وند.شکده به شورای علمی پوهنحی میرفی میاعضا توسط رییس دانش  -

های سال پس از موثری  فیالی ها یکنوت: کمیتۀ فرعی تحقیقات علمی محصالن در چوکات پوهنحی

محصالن  ،های فرعیشدن کمیتهشد، تا تشکیلتحقیقی کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی محصالن تشکیل خواهد 

 عضوی  داشته باشند. هااستادان در پوهنحیکمیتۀ فرعی تحقیقات علمی توانند به می

 مادۀ هشتم

 محصالنوظایف اعضای کمیتة فرعی تحقیقات علمی  الیحة

 ؛محصالنت یۀ پالن ساالنه کمیته و ارایۀ آن به کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی   .1

 وار کمیته و ارایۀ گزارش آن به کمیتۀ مرکزی؛های ماهبرگزاری نشس  .2

 تحقیقات علمی پوهنحی؛ های کمیتۀپیرامون ت یۀ پالن محصالننظرسنجی از  .3

-آوردن نتایج تحقیق طترح به کمیتۀ مرکزی و تیقیب و به دس  محصالن های تحقیقبررسی و ارسال طرح .4

 ؛از کمیتۀ تحقیقات علمی استادان شدههای تأیید

ارجتاع آن بته کمیتتۀ    شتان و  ن ادهای محصالن برای ب بتود وضتیی  تحقیقتات   ها و پیشبررسی درخواس  .5

 مرکزی تحقیقات علمی محصالن؛

 ؛شان و انیکاس آن به کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی محصالنرهنمایی محصالن در کارهای تحقیقی .6

 ؛های تحقیق برای محصالن به کمک استادانهای آموزشی روشهماهنیی در برگزاری برنامه .7

 ها به کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی؛و ارجاع آن   مستندکردن تحقیقات علمی محصالنکاری در ج هم .8

 های علمی و آموزشی مرکز تحقیقات علمی.اشتراک در تمام برنامه .9

 

 مادۀ نهم

 محصالن های فرعی تحقیقات علمیکارهای داخلی کمیتة مرکزی و کمیتهراه

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

 ن اد دو ثلث اعضا؛های فوق الیاده به پیشنشس برگزاری  .4

 ؛محصالن روز پیش از نشس  به کانال ارتباطی کمیتۀ تحقیقات علمیگذاری آجندا حداقل یکاشتراک .5

 ؛های تحقیقی محصالنترتیب گزارش سمستروار از فیالی  .6

 ؛اس دییر ن ادها شریک شدههای تحقیقات محصالن که با ترتیب لس  .7

 ؛تشویق و مکافات منظور  به ها  نحیپوهه در تحقیقات علمی ستیشا محصالن نشیو گز ییشناسا .8
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 .ها از طریق استحضاریه کتبی یا کانال ارتباطی الکترونیکیاخبار روز و ساع  نشس  .9

 دهم ۀماد

 تهیکم در نیپلیدس و نظم

 ؛تهکمی هاینشس  در اعضا وق   حضور به .1

 ها و اصول مربوط تحقیقات علمی؛رعای  نظم نشس  و اصل قراردادن طرزالیمل .2

 نشس  را بدون عذر تأخیر یا غیاب  داشته باشد و تییین عضوی دییر به عوضششدن عضوی که سهمنفک .3

 ؛مطابق به طرز عضوی  در کمیته

 شده سر باز زند؛شدن عضوی که دوبار از مسؤولی  تییینمنفک .4

 .محول شده فیفیال تمام اعضا در انجام وظا یریگ س م .5

 یازدهم ۀماد

 بیتصو

 .باشد یم االجرا الزم، صویب شدهت 9با شماره پروتوکول  1399عقرب  29 خیتارۀ شورای علمی به در جلس

 با احترام

 

 

 یاب مدناصر رهحپوهاند م

 هرات رئیس پوهنتون غالبِ
 

  

 


