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 جمهوری اسالمی افغانستان

 تحصیالت عالی وزارت 

 سسات تحصیالت عالی  خصوصیمؤ ریاست پوهنتون ها و

 پوهنتون غالب

 معاونت علمی
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 مرکز تحقیقات علمی غالب

 مقدمه

وزارت  به عنوان موسسه تحصیالت عالی جواز فعالیت اش را از  1389پوهنتون غالب در سال 

 اخذ نمود و پس از یک سال فعالیت در شهر هراتتحصیالت عالی جمهوری اسالمی افغانستان 

جه به رعایت پالیسی ها و دستورالعمل های ارتقای کرد و با تودر شهر کابل به فعالیت آغاز 

از جانب  (          با دریافت جواز شماره ) 1394در سال کیفیت وزارت تحصیالت عالی 

 وزارت تحصیالت عالی جمهوری اسالمی افغانستان از موسسه تحصیلی به پوهنتون ارتقا یافت.

نقش  ا داشتن معیار های تحصیالت عالی پوهنتون غالب به عنوان یک نهاد با کیفیت تحصیلی ب

ی حدارای چهار پوهن ورش ایفا می کند.مثبت و مهمی را در را ستای بهبود روند آموزش و پر

با شرایط و  مطابقگیری اهداف خاص و برنامه های آموزشی و تربیتی تا حال با پی میباشد

مقتضیات زمان و ایجاد تفاوت در زندگی نسل جوان  رسالت خویش را ایفا نموده و در راستای 

 گسترش آن مبادرت ورزیده است.

بوده با اجرای تحقیقات علمی برای چالش های موجود در ساحات پوهنتون مرکز تحقیق و تدریس 

 ه حل جستجو نمود.اقتصادی و طبابت میتوان را قضایی، ،عدلی ،اجتماعی فرهنگی، علمی،

منطقوی به  و انکشاف پوهنتون غالب با قابلیت اجرای تحقیقات علمی معیاری در سطح ملی

 .لی ضروری به نظر میرسدمندی های منیاز رفعتولید دانش و منظور کسب و 

و پروژه های تحقیقی  ورکشاپ ها سمینارها، تدویرپوهنتون غالب در ترویج فرهنگ تحقیق با 

تحقیق توسط اعضای کادر علمی و دانشمندان برای تولید دانش در یک رشته  تالش نموده است.

 ،اقتصادییست برای پیشرفت و توسعه علما نظر دارند که تحقیق علم خاص صورت میگیرد.

ات مختلف نتایج تحقیق میتواند در حل مشکالت موجود در ساحو فرهنگی جامعه.  اجتماعی،

مهم این پوهنتون  هایتأسیس کمیته تحقیقات علمی یکی از دست آورد مورد استفاده قرار گیرد.

فرهنگی و تحقیقی  ،ورد های چون چاپ و نشر مجله علمیبوده که از آغاز فعالیت خویش دست آ

 .نایل آمده استلب غا
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گیری  ار مهم است زیرا سالهای جنگ و درافغانستان بسی در شرایط کنونی برایتحقیق علمی 

و مکاتب را ویران کرده و بخش بزرگ از کشور در مقایسه با ممالک  پوهنتون ها، ها، هکتابخان

هم برای  نبا آولی  بودهدسترسی به اطالعات علمی کم  همسایه بی سواد نگهداشته شده اند.

د که از این ناستادان و محصالن فرصت بهتری برای تحقیق فراهم است و نهاد های و جود دار

فعالیت نیز با درنظرداشت شرایط و اوضاع این پوهنتون  .پروسه حمایت و پشتیبانی می نماید

های تحقیقی استادان و محصالن و اعضای کادر علمی را حمایت و پشتیبانی نموده زمینه هر 

 .میسازد فراهمنوع کار تحقیقی را 

 :اهمیت و ضرورت تحقیقات در افغانستان 

کثر ممالک در حال انکشاف دانش و تکنالوژی حاصل در تحقیقات را ا ممالک پیشرفته جهان و

اجرای تحقیقات علمی  .پندارند میاقتصادی کشوربه عنوان مهمترین منبع برای رشد و پیشرفت 

تحصیل در اکثر پوهنتون بوده و دولتی و خصوصی در حال حاضر کمرنگ  های  در پوهنتون

در  امتحان و اخذ دیپلوم یا شهادت نامه میباشد. ،ای خصوصی و دولتی منحصر به تدریسه

کم  .د توسعه کشورها خیلی ها عمیق استحالیکه جایگاه پوهنتون ها و تحصیالت عالی در رون

و کاربردی در دراز مدت پوهنتون ها را  به مرجع  توجهی به تحقیق خصوصا تحقیقات علمی

 دیپلوم دهنده تبدیل خواهد نمود.

 زمانیاز مفاهیم و محتوای تدریس شده داشته باشند و این واقعیت محصالن باید درک عمیق 

ب پروژه  های تحقیقی جامعه و اطراف خود را در قال یواقعیت ها ،تحقق می یابد که حقایق

رهنمود تحریر و انجام پروژه های با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیقات  .نمایندکاربردی عملی 

 که ضمیمه این سند میباشد. هتحقیقی تهیه گردید

در وضعیت کنونی افغانستان تمام سازمانها و نهاد های دولتی  و خصوصی با مسایل مختلف رو 

برای حرکت به سوی جامعه  .ق دارده نشده اند و نیاز به تحقیبرو اند که اکثریت این مسایل تجرب

کراتیک الزم است تا تصمیم گیری در باره مسایل بنیادی به اساس تحقیق و ترقی و دیموممتمدن 

 ارزیابی بنا گردد.
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ی مذهبی حتی احساس مشخص یا گروه ،یکه به اساس جهت گیری های سیاسیتصمیم گیری ها

لی مفید به نظر آید و شاید در کوتاه مدت مشاهده و تحقیق صورت میگیرد ،از افراد بدون بررسی

به نظر میرسد که در شرایط فعلی توسعه فرهنگ تحقیق  .اثراتی سؤ خواهد داشتدر دراز مدت 

زیرا یگانه نهاد های علمی و  .عهده پوهنتون ها استدر بخش های دولتی و خصوصی به 

مونو گراف که  نوشتن با نسدوره لیسا در فارغ التحصیالن آن .نداکادمیک در سطح کشور میباش

فارغان برنامه های ماستری با تحریر تیزس که اثرتحقیقی ساحوی  ، ومیباشد تحقیقی یک رساله 

فارغان  .به گونه مؤثر عادت می نماینداشاعه فرهنگ تحقیق  با آشنایی و عادت به تحقیق میباشد 

های تحقیق مسیر تحقیق را  بعد از یافتن شغل در محیط کاری از دانش کسب شده در مورد شیوه

امید می رود که  اعضای کادر  .مینمایندی لمخود عبرمشکالت و چالش ها  ،. با مسایلمی پیمایند

پوهنتون  علمی استادان و دیگر افراد مسلکی در ترویج فرهنگ تحقیق با مرکز تحقیقات ،علمی

 .همکاری نمایندغالب 

 :اهداف

ترویج فرهنگ  پیشتازمیخواهد  عالی ات وزارت تحصیالتپوهنتون غالب با تطبیق پالیسی تحقیق

مهمترین بخش یک جامعه به شمار میرود و سبب زش و تربیت از آنجایی که آمو .تحقیق باشد

و سعادت  ؤفقیتترقی و پیشرفت بخش های دیگر آن می گردد و مردم را به سوی م ،غنامندی

مرکز ترویج  ،کنار سایر کانون های آموزشیلذا پوهنتون غالب افتخار دارد که در ، سوق میدهد

پوهنتون بوده در شرایط فعلی به عنوان  پژوهش و دیگر فعالیت های علمی و تحقیقی آموزش،

فعالیت های در نظر گرفته شده از طریق شمرده می شود عرصۀ تولید علم و تحقیقات فعال در

 :مرکز تحقیقات علمی با توجه به اهداف ذیل عملی می شوند

 .ترویج فرهنگ تحقیق میان استادان اعه واش -1

 ارتقای سطح علمی اساتید و محصالن. -2

 ،ات از منابع معلوماتی و تحقیقاتیجمع آوری معلوم نشر مجالت ،کتب،نشریات علمی، -3

 نشر و توزیع کتب درسی. ترجمه کتب و مقاالت تحقیقی علمی،

 با پوهنتون های معتبر منطقه و جهان. علمی مسلکی در ساحه تحقیق مین روابطأت -4

 .تولید علم و خود کفایی برای پیشرفت، علمی اجرای تحقیقات -5
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استادان در سکتور خصوصی  مساعد ساختن زمینه برای استفاده از نتایج تحقیقات علمی -6

 .و دولتی

 .پوهنتون ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی سایر ایجاد توأمیت با -7

 از جریان کارهای تحقیقاتی در سطح پوهنتون.نظارت و رهمنایی  -8

 تأمین منابع مالی از طریق اجرای تحقیقات علمی به منظور تقویه بنیه مالی پوهنتون. -9

 .ات درسی مضامین شامل نصاب تعلیمینو آوری در محتویبازنگری و  -10

 :دورنمای مرکز تحقیقات علمی غالب

معلوماتی و اختصاصی برای  ،تحقیقات علمیین مراکز عمده برای این مرکز باید یکی از مهمتر

با عالوه بر .اساتید و کارمندان مؤسسات دولتی وغیر دولتی ملی و بین المللی باشد ،محصلین

خدمات تحقیقاتی و پژوهشی یکی از مراکز مهم تحقیقاتی علمی در سطح کشور محسوب  ۀارای

ر معیاری به سایر مراکز معتب گردد و همچنان در معرفی پوهنتون غالب به عنوان یک پوهنتون

نتایج تحقیقات را به مراجع ذیربط ارسال نموده تا استفاده عملی  ،علمی جهان نقش ارزنده ایفا کند

 و اجتماعی سهیم گردد. فرهنگی، و درپیشرفت و انکشاف اقتصادی، از آن صورت گیرد

ضعیت اقتصادی بهبود و مد مالی برای استادان درآقیقات کاربردی به حیث یک منبع دراجرای تح

عالوه پوهنتون مالک یک منبع عایداتی از طریق تحقیق خواهد شد که شان کمک خواهد نمود. بر

 .بودجه آن در انکشاف مرکز تحقیقات و ادارات مربوط به آن به مصرف خواهد رسید

 

 :وظایف مرکز تحقیقات علمی

 وظایف عمده مرکزتحقیقات علمی غالب قرار ذیل است:

 مد تحقیقات علمی اعضای کادر علمی پوهنتون رهنمایی و مساعدت درآ ،تنظیم -1

 .ممکنه جهت تحقیق برای محققان داخلی و خارجی تسهیالتفراهم آوری  -2

 .دولتی مطابق به طرزالعمل داخلیو مشورتی با ادارات دولتی و غیر مساعدت علمی -3

مطابق طرزالعمل تحقیقی و مشورتی با ادارات دولتی و خصوصی  ،اجرای امور علمی -4

  .داخلی
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نشر نتایج تحقیق علمی مطابق قوانین و مقررات دولت جمهوری اسالمی افغانستان از  -5

 غالب و سایر نشرات علمی تحقیقی در کشور. فصل نامه علمی تحقیقیطریق 

بر قراری و تحکیم روابط و همکاری متقابل با مؤسسات علمی و تحقیقاتی مختلف داخلی  -6

  .و خارجی

 پوهنتونوعواید آن به مقام ریاست راپور فعالیت ها و مصارف پروژه های تحقیقی تقدیم  -7

قان جوان به روشهای تحقیق علمی از طریق دایر نمودن یآشنا ساختن محصالن و محق -8

 کورسها و ورکشاپها. ،کنفرانس ها سمینارها،

  .نشراتهای علمی پوهنتون در تفاهم با کمیته ر کتب و آثار علمی اساتید و کادرنش -9

در تفاهم با کمیته ی ماهنامه و بروشورهای علمی و تحقیق ،نشر فصلنامه تخصصی -10

 .نشرات

به  و دیگر لسان های معتبر عربیقاالت علمی از لسان های انگلیسی ،کتب و م ترجمه  -11

 .های دری و پشتو زبان 

  .برگزاری کنفرانس های علمی تحقیقی به سطح ملی و بین المللی -12

  .های علمی و تحقیقی برای ادارات دولتی و غیر دولتی برگزاری ورکشاپ -13

جلب بیشتر کمک های کشور های کمک کننده و مؤسسات ملی و بین المللی به منظور  -14

 .انکشاف تحقیقات علمی در افغانستان

  .غنی سازی ویب سایت پوهنتون غالب با ارایه کتب ،مقاالت و نشریات علمی و تحقیقی -15

علمی که از طرف مقامات دولتی و غیر دولتی به این مرکز اجرای و ظایف تحقیقاتی  -16

 .سپرده میشود

 رنامه های مرکز تحقیقات علمی ب

دست آوردن اهداف ذکر شده خویش برنامه های ذیل را ه خاطر به مرکز تحقیقات علمی غالب ب

 :در نظر دارد

 برنامه های کوتاه مدت:

 .چهار مرتبه سال اقلتدویر کنفرانس های علمی در موضوعات مختلف حد  -1
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تدویر سمینارهای علمی توسط اساتید و کدر های علمی پوهنتون حد اقل چهار سمینار  -2

 .ی در یک سالځتوسط هر پوهن

 ه.تدویر ورکشاپ های علمی و تحقیقی برای محصلین و اساتید مطابق پالن تنظیم شد -3

محاکم و حارنوالی، شورای  سیر های علمی و تحقیقاتی برای محصلین )موزیم کابل، -4

 .کمپنی های مخابراتی و مؤسسات طبی و شفاخانه ها( بانک های خصوصی و دولتی،ملی، 

دعوت از دانشمندان و اساتید مشهور کشور برای ارایه سمینار علمی برای محصلین و  -5

  .اساتید

 .ځی حقوق و علوم سیاسیتدویر محاکم تمثیلی برای محصلین پوهن -6

 .و نشر مجله پوهنتون با کمیته نشراتچاپ همکاری در  -7

 .های تبلیغاتی و رهنمودیچاپ و نشر بروشور -8

درسی مطابق  ده ساختن آن به شکل کتابانوت ها و آم لکچراصالح و بازنگری  -9

 .معیارهای تحصیالت عالی

 برنامه های طویل المدت:

( اثر 5اقل)چاپ و نشر کتب درسی اساتید پوهنتون غالب مطابق طرزالعمل خاص ،حد  -1

 .علمی در یک سال

 .نشر آثار تحقیقی داخلی و یا خارجی حد اقل سه تحقیق در یک سال -2

 .ترجمه آثار علمی تحقیقی از لسان های بین المللی به لسان های ملی -3

 یا مرکز منابع. ایجاد یک مرکز تکنالوژی معلوماتی -4

به عنوان  غنی سازی کتابخانه به جمع آوری کتب از مراجع مختلف و معرفی آن -5

 .بزرگترین منبع معلوماتی در سطح کشور

 .ایجاد کتابخانه دیجیتالی -6

 .ځی هاایجاد کتابخانه ها در سطح پوهن -7

 .ایجاد کتابخانه و مرکز منابع برنامه های ماستری -10

 .تجهیز البراتوارها جهت انجام تحقیقات علمی -11
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  تشکیالت اداری مرکز تحقیقات علمی

o (وظایف بعدا تنظیم خواهد شد مرکز تحقیقات علمی )الیحه آمر 

o ،و فوتوکاپی مقاالت و آثار تحقیقی علمی( پرنت، کمپیوترکار)تایپ 

o  الیحه وظایف بعدا تنظیم خواهد شد(کارمندان اداری(                                                                                                 

ظایف و اهداف خویش دیپارتمنت های ذیل را ت علمی غالب برای پیش برد بهتر ومرکز تحقیقا

 در پهلوی تشکیالت اداری ایجاد خواهد کرد.

 چاپ و نشر مجالت علمی و آثار تحقیقی و تالیفی.  :دیپارتمنت نشرات علمی -1

و انکشاف برنامه های ارزیابی خودی  :و آموزش های بشری ارتقای ظرفیت دیپارتمنت  -2

تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت)ورکشاپ ها،سمینارها و کنفرانس های علمی و 

 میتودیکی(

مشخص ساختن موضوع ترجمه عرض ترفیع علمی  :دیپارتمنت ترجمه و روابط خارجی -3

 و یا ضرورت دیپاراتمنت مطالعه طرزالعمل وزارت تحصیالت عالی.

و تجدید کتابخانه پوهنتون و مرکز :انکشاف  کتابخانه و جمع آوری معلومات دیپارتمنت -4

 (وظایف و مسؤلیت های هر دیپارتمنت تنظیم خواهد شد) منابع
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 پالن برنامه های جاری

فعالیت ها و برنامه  شماره 
 ها

 تمویل کننده مسؤل اجرا زمان اجرا

تدویر کنفرانس  ۱
 های علمی

در اخیر هرربع 
 سال

ځی و پوهن رئیس
ؤل کمیته مس

 ځیتحقیقا پوهن

 پوهنتون غالب

ترتیب مقاالت  ۲
 علمی

هراستاد ساالنه دو  اخیر هر سمستر
مقاله تحت نظر 

مسؤل کمیته 
 تحقیقات

 پوهنتون غالب

ورکشاپ  ۳
میتودولوژی تحقیق 

 علمی

رخصتی های 
 تابستانی 

مسؤل کمیته 
 تحقیق پوهنتون

 پوهنتون غالب

در هرسمستر دو  سیر های علمی ۴
 مرتبه 

استاد مضمون به 
نهادی 

حقوقی،اقتصادی 
 و طبی

 پوهنتون غالب

تدویر سمینار استاد  ۵
مهمان)از خارج 

 پوهنتون یا کشور(

مسؤل کمیته  سال دو مرتبه
تحقیق به همکاری 

 معاونیت علمی

 پوهنتون غالب

حاکم تمثیلی تدویر م ۶
برای محصالن 

 حقوق

و  ی حقوقځپوهن عندالضرورت 
 علوم سیاسی

 پوهنتون غالب

طرز تهیه پیشنهاد  ۷
 Researchتحقیق)

Proposal) 

رخصتی های 
 تابستانی

مسؤل کمیته 
 تحقیق

 پوهنتون غالب

طرز تهیه گزارش  ۸
 تحقیق

مرکزتحقیقات  
 علمی

 پوهنتون غالب

چاپ و نشر کتب  ۹
درسی و بررسی 

 محتوای آن 

مسؤل کمیته  در طول سال
تحقیق پوهنتون و 

مسؤل کمیته 
 ځی هاتحقیق پوهن

 پوهنتون غالب

استادان  یرهنمای 10
 عالقه مند به تحقیق

و مسئول کمیته  در طول سال
 اساتید بلند رتبه

 پوهنتون غالب

 قابل تطبیق میباشد.پوهنتون  مورد مندرج شده پالیسی فوق بعد از تصویب شورای علمی 

                    


