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 مقدمه :

از انجائیکه نهادینه ساختن تحقیقات علمی و ایجاد برنامه ماستری در پوهنتون ها از اولویت 

وزارت تحصیالت عالی میباشد . پوهنتون غالب و ایجاد مرکز های پالن استراتزیک 

تحقیقات علمی جهت دست یابی به اهداف بزرگ استراتژیک ؛ ترویج و نهادینه ساختن 

( فصل ترتیب گردید که بعد از تأیید شورای علمی ۹مرکز را در )تحقیق اینک اساسنامه این 

 پوهنتون قابل تطبیق میباشد .

 فصل اول 

 احکام عمومی 

یح لمی عبارت از بررسی ؛ تحلیل و توضماده اول : مطابق روحیه این اساسنامه تحقیقات ع

 منظم پدیده ها و مسائل مبهم متکی به روش های علمی میباشد .

محقق به اساس تعریف تحقیق در این اساسنامه عبارت از شخص و محققیق ماده دوم : 

اشخاص اند که صاحب صالحیت علمی بوده و با مهارت ها و روش های انجام تحقیق 

 آشنایی داشته باشند .

ماده سوم : مرجع که در پوهنتون غالب مسئولیت اداره ؛ رهنمایی ؛ پالن گذاری و تنظیم 

علمی را دارد مرکز تحقیقات علمی پوهنتون نامیده میشود . امور مربوط به تحقیقات  

 فصل دوم 

 اهداف 

ماده چهارم : مرکز تحقیقات علمی در مطابقت به پالیسی تحقیقات علمی وزارت تحصیالت 

 عالی و پوهنتون غالب ایجاد گردیده است این سند دارای اهداف ذیل میباشد :

تسریع عملیه انکشاف و بازسازی کشور و  تحقیق باالی مسایل حیاتی ملی جهت –الف 

 فراهم آورری امکانات استفاده از تکنالوژی جدید و پیشرفت های علمی و تخنیکی معاصر. 

احیا و معرفی فرهنگ قدیم و معاصر کشور.  –ب   

گسترش ذخایر علمی جهت ارتقای سویه دانش.  –ج   

امعه .تولید دانش جدید در ساحات مختلف علوم مطابق نیاز ج –د   

مطالعه استفاده صلح آمیز از انواع انرژی در ساحات مختلف . –ه   



مطالعات مربوط به استفاده درست و حفاظت محیط زیست انسان به منظور بهتر   -و 

 ساختن روابط انسان با محیط زیست .

براهم آوری زمینه انکشاف تحقیقات علمی به سطح ملی . –ز   

اجرای تحقیقات علمی برای پیشرفت ؛ تولید علم و خودکفایی . –ح   

دریافت راه حل به مشکالت علمی ؛ مسلکی ؛ شغلی ؛ حقوقی ؛ صحی و مسایل ملی و  –ط 

 بین المللی .

تقویه بنیه مالی پوهنتون از طریق تحقیق جهت انکشاف کمی و کیفی پوهنتون . –ی   

 فصل سوم 

یف ذیل را انجام میدهد :مرکز تحقیقات علمی عمدتا وظا  

 ماده پنجم :

تنظیم و مساعدت علمی ؛ مالی ؛ لوژستیکی و رهنمایی امور تحقیقات علمی در  –الف 

 پوهنٔحی های مربوط به پوهنتون توسط استادان و محققین مربوط به پوهنتون .

فراهم آوری امکانات و تسهیالت ممکنه جهت تحقیق علمی ؛ البراتواری و ساحوی  –ب 

 برای عموم استادان و محققان داخلی و خارجی 

مساعدت علمی و مشورتی به وزارت خانه ها ؛ تصدی ها و غیره مؤسسات اعم از  –ج 

 دولتی و غیر دولتی و شخصی مطابق به طرزالعمل های خاص و موافقه جانبین .

غرض گردآوری اسناد و راپورهای علمی و تحقیقاتی از منابع داخلی و خارجی به  –د  

 استفاده محققین .

پخش دانش از طریق مجله ؛ نشر گزارش های تحقیق و سایر نشرات موقوته و غیر  –ه 

 موقوته .

به دسترس قرار دادن نشریات و راپورهای تحقیقاتی به وزارتخانه ها ؛ تصدی ها و  –و 

 سایر مراجع به اساس یک تفاهم یا قرارداد .

برقراری و تحکیم روابط همکاری متقابل با مؤسسات علمی و تحقیقاتی داخلی و  –ز 

 خارجی و تالش برای گسترش چنین روابط .

آشنا ساختن استادان ؛ محققان و محصالن به روش های تحقیق علمی از طریق طرح و  –ح 

 تطبی ق برنامه های مؤثر .



عالی و دیگر مؤسسات داخلی و جلب کمک ها و حمایت دولت ؛ وزارت تحصیالت  –ط 

 خارجی .

 

 فصل چهارم 

 صالحیت ها 

 ماده ششم : مرکز تحقیقات علمی پوهنتون غالب دارای صالحیت های ذیل میباشد :

برقراری کلیه توأمیت ها ؛ قراردادها ؛ تفاهم نامه های خاص در بخش تحقیقات . –الف   

هنٔحی ها .رهنمایی مستقیم کمیته های تحقیقاتی در سطح پو –ب   

طلب معلومات و اخذ گزارش از تمام ادارات ذیربط پوهنتون و همآهنگ ساختن آن با  –ج 

 پالیسی های تحقیقات علمی پوهنتون .

تدویر ورکشاپ ها ؛ سمینارها ؛ سمپوزیم ها ؛ برنامه های تربیتی و همکاری در ترتیب  –د 

 پیشنهاد تحقیق .

گ سازمان ها و انجمن های علمی تحقیقاتی  اقدامات الزم جهت عضویت در مشسات –ه 

 ملی ؛ منطقوی و بین المللی.

فصل پنجم    

 تشکیالت 

ماده هفتم : مرکز تحقیقات علمی دارای شورای تحقیقات علمی میباشد . در رأس شورا ؛ 

آمر مرکز تحقیقات علمی و اعضای آن معاون علمی و آمرین کمیته های تحقیقات علمی 

. پوهنٔحی ها میباشد  

ماده هشتم : شورای تحقیقات پوهنتون عالیتریت مرجع اتخاذ تصامیم و طرح پالیسی های 

میباشد . تحقیقات علمی در سطح پوهنتون   

 شورای پوهنٔحی ها متشکل از چهار عضو بوده شامل تشکیل مرکز میباشد . 

رای علمی ماده نهم :آمر مرکز تحقیقات علمی به اساس پیشنهاد معاونیت علمی و تأیید شو

 مقرر میشود .

ماده دهم : آمر مرکز تحقیقات علمی استاد شامل کادر علمی تحصیالت عالی بوده دارای 

 درجه تحصیل ماستر و ییا باالتر از آن باشد .



 ماده یازدهم :

شورای تحقیقات علمی متشکل از معاون علمی ؛ آمر مرکز تحقیقات علمی و آمرین کمیته 

ی ها میباشد وطایف ذیل را انجام میدهند :های تحقیقات علمی پوهنحٔ   

بررسی و مطالعه پیشنهادهای پروژه های تحقیقاتی . –الف   

تعیین مصارف و مبلغ حق التحقیق که بعد از تأیید شورای علمی پرداخته میشود . –ب   

بررسی گزارشات نهایی تحقیق و تأیید آن .  –ج   

طرح نصاب درسی مضمون روش تحقیق در پوهنٔحی های پوهنتون  –د   

نظارت از تطبیق نصاب برنامه درسی مضمون روش تحقیق  –ه   

تعیین استاد رهنما بعد از تأیید پیشنهاد تحقیق برای استادانی که عالقه مند به اجرای  –و 

 تحقیق باشند .

؛ استادان و محققین بعد از تأیید  آثار تحقیقی ؛ مقاله هل علمی ؛ کتب درسی تألیفی –ز 

 شورای تحقیقات قابل استفاده و نشر میباشد .

 فصل ششم 

 ماده دوازدهم 

اجرای وظایف محوله به اعضای شورای تحقیقات علمی ؛ از طرف مرکز تحقیقات  –الف 

 علمی و شورای علمی پوهنتون .

وظایف تحقیقاتی در مطابقت به مواد این اساسنامه تنظیم می گردد .  –ب   

 فصل هفتم 

 حق التحقیق و مصارف تحقیق 

 ماده سیزدهم 

پوهنتون غالب هر ساله مبلغی را مطابق پالیسی تحقیات علمی و پالن استراتژیک  –الف 

 خویش در بودجه مرکز تحقیقات شامل میسازد .

 

ی استاد نظر به ماهیت ؛ ارزش و چگونگی تحقیق تعیین میگردد.مبلغ حق التحقیق برا –ب   



 ۲۵اگر کدام مؤسسه دولتی و غیر دولتی تحقیقات را به پوهنتون غرض اجرا میسپارد  –ج 

 فیصد عایدات آن به محقق تعلق میگیرد .

مصارف محقق و معاون محقق )در صورت ضرورت ( از طرف پوهنتون پرداخته  –د 

 میشود .

ی پروژه های تحقیقاتی در خارج شهر یا والیات دیگر انجام می یابد مصارف اعاشه برا –ه 

 و اباته در عالوه حق التحقیق پرداخته میشود .

خریداری بعضی مواد ؛ وسایل و تجهیزات جهت انجام تحقیق از بودجه پوهنتون  –و 

محققان دذیگر  صورت میگیرد . بعد از ختم تحقیق وسایل مذکور به پوهنتون غرض استفاده

 سپرده میشود .

مطالعه پیشنهاد تحقیق و گزارش نهایی تحقیق و پروژه های که عاید مالی داشته باشد  –ز 

افغانی حق الزحمه دارد . ۱۰۰۰۰تا  ۵مذکور هر کدام از اسناد   

در پروژه های تحقیقاتی عایداتی برای تکنیشن ها ) در صورت ضرورت ( و  –ح 

 همکاران دیگر حق الزحمه مطابق توافق و اندازه کار در نظر گرفته میشود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل هشتم 

 بودجه 

 ماده چهاردهم : بودجه مرکز تحقیقات علمی بخش از بودجه عمومی پوهنتون میباشد .

 فصل نهم 

 احکام متفرقه 

 ماده پانزدهم :

الف پوهنتون میتواند جهت اجرای پروژه ها تحقیقاتی محققین با صالحیت داخلی و خارجی 

 را مطابق قوانین استخدام نماید .

تعیین حق الزحمه ؛ حق التحقیق ؛ معاش کارمندان به موافقه جانبین )پوهنتون و  –ب 

ده میشود .شخص ( صورت گرفته و در یک قرارداد گنجانی  

مراعات جوانب اخالقی تحقیق در یک مقرره جداگانه ترتیب گردیده توسط محقق  –ج 

 حتمی میباشد .

 ماده شانزدهم : این اساسنامه بعد از طی مراحل قانونی نافذ می گردد .

 

 


