
  یعلم قاتیتحقمرکزی  ةتیکماعضای  فیوظا ةحیال

افغانس   تان  یعال التیوزارت تحص    یعلم قاتیپوهنتون غالب مطابق با بورد تحق یعلم قاتیتحق ۀتیکم فیوظا

  :است زیر قرار

 تحقیقی ساالنه برای پوهنتون و کمیتۀ تحقیقات علمی؛ –تهیۀ پالن علمی   .1

 ساالنه به ریاست پوهنتون غالب؛وار و وار، ربعارایۀ گزارش ماه .2

یب تقویم نش   س    ت .3 ظارت از اجرای پالن و گزارشترت قات علمی و ن تۀ تحقی به مراجع های کمی دهی 

 صالح؛ذی

 علمی؛ قاتیدر بخش تحق یو معنو یمنابع مال یآوربا پوهنتون در فراهم یکارمه .4

های تحقیقات علمی در و زیرساخت های ساالنه و دورنمایی تحقیقات علمیترتیب و تأیید بودجه و پالن .5

 پوهنتون؛

شورای علمی ساختن آننمودهای مربوط به تحقیقات علمی و راجعها و رهترتیب و تأیید طرزالعمل .6 ها به 

 پوهنتون جهت تأیید نهایی؛

 های تحقیقی؛ها و پروژهبرد فعالیتهای مختلف برای پیشبررسی استفاده از امکانات پوهنحی و کمیته .7

س .8 ضای کادر علمی مطابق به طرزالعملی و تأیید پیشبرر شده، با نهادهای تحقیق اع ها و معیارهای تعیین 

 های موجود؛ها و ظرفیتدر نظرداشت اولویت

که هر عض  و  یطور ته،یبه کم دهیورزمواص  لت یعلم یهاها و رس  الهمقاله یبررس   یاعض  ا برا فیتوظ .9

 ؛دینما یرا بررس شیخورشتۀ تخصصی یا نزدیک به رشتۀ تخصص مربوط  یهامقاله

نمایی و ارزیابی ها و کمیتۀ تحقیق پوهنتون و رههای تحقیق پوهنحیهای کمیتهاس   تماز گزارش فعالیت .10

 ترشدن وضعیت تحقیقات علمی؛ها برای بهگزارش

 ها؛بودینهادی جهت از میان برداشتن کمطرح یا تأیید تدابیر پیش .11

کاری با های فرعی تحقیقات علمی برای ایجاد و انکش   ام همهای آمران کمیتهبررس   ی و تأیید فعالیت .12

 ها؛کارینمود برای گسترش و استوارسازی این همهای علمی داخلی و خارجی و دادن رهمؤسسه

 های مشترک تحقیقات علمی با سایر مؤسسات تحصیالت عالی و اکادمیک؛بررسی و تأیید پروژه .13

های انکش  ام های انتفاعی پوهنتون در زمینههای داخلی و خارجی و فعالیتاس  تماز گزارش مس  اعدت .14

 تحقیقات علمی و استفاده از آن در پوهنتون؛

گان آن کند و تعیین اجراکنندهبررسی و تأیید فرمایش تحقیقات علمی که از مراجع مختلف مواصلت می .15

 در پوهنتون؛



های ها به اجرای وظایف معین و تفویض ص   ال یتی و موقت و توظیف آنهای فرعی دایمایجاد کمیته .16

 ها؛الزم به آن

 ها؛های کمیتۀ تحقیقات علمی پوهنحینظارت از فعالیت .17

 ؛یعال التیتحص یعلم قاتیتحق یسیمطابق پال یعلم قاتیتحق تیتقو یهاراه یجووجست  .18

 ؛یعلم قاتیتحق تیجهت بهبود وضع یمساع کیتشر  .19

 لیپوهنتون تمو یانکش  اف ۀکه از بودج یییقاتیتحق یهاپروژه نهادشیپ کیدولوژوتیم یو بررس   قیتدق  .20

 ؛دنشویم

 ؛ها عندالضرورتنحیپوه یعلم قاتیتحق یهاتهیبورد در جلسات کم یاشتراک اعضا  .21

 ی؛عال التیتحص یعلم قاتیتحق یسیپال یمحتوا قینظارت از تطب  .22

 ی؛علم قاتیدر سا ۀ تحق تیظرف یارتقا یمدت براکوتاه یهاکورس ریتدو  .23

 ؛سال مطابق طرزالعمل یقیتحق ۀنمودن آثار برجستادیکاند  .24

وزارت  یعلم قاتیبه بورد تحقافغانس  تان  یعال التیس  ال در تحص   یقیتحق -یاثر علم نیتربه نشیگز  .25

 ؛مکافات یو اعطا یمنظور قدردان به ی یا سایر نهادهای اکادمیک داخلی و خارجی،عال التیتحص

در س   ط   یقیو تحق یعلم یهاکنفرانس یها در برگزارنحیپوه یعلم قاتیتحق یهاتهیبا کم یکارهم  .26

 ؛یالمللنیو ب یمل

 ؛المللیی و بینسط  مل درمسائل  اد کشور  رامونیپ یقیتحق -یعلم یهاکنفرانس یبرگزار  .27

 ی؛قاتیتحق یپالن کارها یۀالزم در ته یهامشوره یۀاار  .28

 ؛کیو اکادم یعلم ینهادها ریسا یقیو تحق یعلم یهااشتراک در کنفرانس  .29

 ؛مکافات یو اعطا یمنظور قدردان سال مطابق طرزالعمل به یقیتحق ۀآثار برجست صیتشخ  .30

 کردن موضوعات مربوط به کمیتۀ جوانب اخالقی تحقیقات علمی مطابق به طرزالعمل.تأیید و راجع .31

 الیحه وظایف اعضای کمیتة فرعی تحقیقات علمی 

 –تهیۀ پالن س   االنه کمیته و ارایۀ آن به کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی جهت ترتیب پالن س   االنه علمی   .1

 تحقیقی برای پوهنتون؛

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

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

های های تحقیق استادان به کمیتۀ مرکزی و تعقیب و به دست آوردن نتایج تحقیق طرحبررسی و ارسال طرح .4

 تأیید شده؛



ها به کمیتۀ مرکزی تحقیقات های مربوط به تحقیقات علمی و ارایۀ آننمودها و چالشترتیب و  بررس   ی ره .5

 علمی؛

 ؛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

ستفاده از امکانات پوهنحیدر اختیار قراردادن و ره .8 ستادان جهت ا ها و کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی نمایی ا

 های تحقیقی؛ها و پروژهبرد فعالیتپیشبرای 

 ها به کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی؛کار و ارجاز آننهادهای استادان و محققان هماستماز نظر و پیش .9

 ها به کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی؛کاری در جهت مستندکردن تحقیقات علمی استادان و ارجاز آنهم .10

کار اجرا که به  مایت پوهنتون توس   س اس   تادان و محققان همهای گیری از روند تحقیقنظارت و گزارش .11

 شود؛می

ست  .12 ش شتراک در تمام ن وار کمیته به کمیتۀ مرکزی های کمیته تحقیقات علمی پوهنحی و ارایۀ گزارش ماها

 تحقیقات علمی؛

اخلی های دکمیته به کمیتۀ مرکزی و ش   ناس   ایی چالش وار و س   االنهوار، ربعهای، ماهگزارش فعالیت .13

 ها پیرامون تحقیقات علمی؛کدهدانش

 المللی؛تحقیقی در سط  ملی و بین –های علمی برگزاری سیمینارها و کنفرانس .14

 های علمی و تحقیقی سایر نهادهای علمی و اکادمیک  سب لزوم دید؛اشتراک در کنفرانس .15

 
 


