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  :مقدمه

ققااان بااه مح یدرگاارو ناناسااازجامعااه  فکااری و معنااوی یازهاااین پاسااخگو بااه تحقیقااات علماای معیاااری و

پیاتاز  یمراکز علم یکی از عنوان بهمندسازی نن است.پوهنتون غالب  قاعده و تحقیقات علمی یمتدولوژ

لوژی ناوین تحقیقاات دوفراگیاری میتا قیااز طرتالش ورزیده اسات تاا  کاور هموارهنکادمیک  در عرصه

 کااور مباادرتملای  یهاا یازمنادینتحقیقاات علمای باه رفا   یهاا پروژهاجارای  یهاا تیقابلکساب  علمی و

کلی این مرکز علمای تااکیل  اتیو منوراستای اهداف  کمیته تحقیقات علمی پوهنتون غالب که در ورزد.

را به جامعاه  یا ستهیااطریق خدمات علمی  نیاز ا را ترکیب نموده و قاعدهست، سعی دارد روش یافته ا

 رای رسیدن به این اهداف اساسی کمک اایانی خواهد نمود.تقدیم نماید.این طرزالعمل ب

 مبناماده یک :

ی وزارت ده و اعتبارریاست محترم ارتقای کیفیت  یاز سو اده ارائهمعیارهای  بر اساساین طرزالعمل 

درنظردااات  و بامقررات وزارت تحصیالت عالی جمهوری اسالمی افغانستان  و تحصیالت عالی کاور

 الب وض  گردیده است.غپوهنتون  و اهدافاستراتژی پالن 

 طرز العمل اهدافماده دوم: 

 روامند ساختن تحقیقات علمی

 ساختن تحقیقات علمی مند قاعده

 علمیتحقیقات  نه  یدرزمپرهیزازاعمال سلیقه 

 تحقیقات علمی متحدالاکلو تهیه چارچوب یکسان 

 تشکیالت کمیته تحقیقات علمیماده سوم: 

، معااون ریاسات عنوان باه،معاون پاژوهش باااد یمعضو 8کمیته تحقیقات علمی پوهنتون غالب متاکل از

ماران کمیتاه ن از عضو دیگر5منای و عنوان بهکمیته امریت فرهنگی وامورعامه  علمی به عنوان عضو،

 اورای علمی پوهنتون رسیده بااد. دیتائتحقیقات علمی باید به تحقیقات پوهنحی ها. اعضای کمیته 

  یعلم قاتیتحق تهیکم اهدافماده چهارم: 

و پوهنتاون غالاب  یعاال التیوزارت تحصا یعلما قااتیتحق یسایدر مطابقات باه پال یعلما قااتیمرکز تحق

 : بااد یم لیاهداف ذ یسند دارا نیاست ا دهیگرد جادیا

 یکاااور و فااراهم نور ر یانکااااف و بازساااز هیااعمل  یجهاات تساار یملاا یاتیاامسااائل ح یباااا قیااتحق .1

 معاصر.  یکیو تکن یعلم یها ارفتیو پ دیجد یامکانات استفاده از تکنالوژ

 و معاصر کاور.  میفرهنگ قد یو معرف ایاح .2

 دانش.  هیسو یجهت ارتقا یعلم ریگسترش ذخا .3



 جامعه . ازیدر ساحات مختلف علوم مطابق ن دیدانش جد دیتول..4

 در ساحات مختلف . یاز انواع انرژ زینم مطالعه استفاده صلح .5

منظور بهتر ساختن روابط انساان  انسان به ستیز  طیمطالعات مربوط به استفاده درست و حفاظت مح  .6

 . ستیز  طیبا مح

 . یبه سطح مل یعلم قاتیانکااف تحق نهیزم یفراهم نور .7

 . ییعلم و خودکفا دی؛ تول ارفتیپ یبرا یعلم قاتیتحق یاجرا .8

 . یالملل نیو ب یو مسائل مل ی؛ صح ی؛ حقوق ی؛ اغل ی؛ مسلک یحل به ماکالت علم راه افتیدر .9

 پوهنتون . یفیو ک یجهت انکااف کم قیتحق قیپوهنتون از طر یمال هیبن تیتقو .10

 وظایف کلیماده پنجم: 

 : دهد یرا انجام م لیذ کلی فیعمدتاً وظا یعلم قاتیمرکز تحق

 یهاا یدر پاوهنح   یعلما قااتیاماور تحق ییو رهنماا یکی؛ لوژسات ی؛ ماال یو مسااعدت علما میتنظا – الف

 مربوط به پوهنتون . نیمربوط به پوهنتون توسط استادان و محقق

عماوم  یبارا یو سااحو ی؛ ابراتاوار یعلما قیاممکناه جهات تحق التیامکاناات و تساه یفراهم نور – ب

  یو خارج یاستادان و محققان داخل

و  یردولتاایو غ یمؤسسااات اعام از دولتاو  هاا یها ؛ تصاد بااه وزارتخاناه یو مااورت یمسااعدت علما – ج

 . طرفینخاص و موافقت  یمطابق به طرزالعمل ها یاخص

 نیبه غرض استفاده محققا یو خارج یاز مناب  داخل یقاتیو تحق یعلم یاسناد و را پورها یگردنور –د  

. 

 موقوته . رینارات موقوته و غ ریو سا قیتحق یها مجله ؛ نار گزارش قیپخش دانش از طر – ه

مراجا  باه  ریو ساا ها یها ؛ تصد به وزارتخانه یقاتیتحق یو را پورها اتیبه دسترس قرار دادن نار – و

 قرارداد . ایتفاهم  کیاساس 

و تاالش  یو خاارج یداخلا یقااتیو تحق یمتقابل باا مؤسساات علما یروابط همکار میو تحک یبرقرار – ز

 روابط . نیگسترش چن یبرا

 قیااطاارح و تطب قیاااز طر یعلماا قیااتحق یهااا روش نااانا ساااختن اسااتادان ؛ محققااان و محصااالن بااه – ح

 مؤثر . یها برنامه

 . یو خارج یمؤسسات داخل گریو د یعال التیدولت ؛ وزارت تحص تیها و حما جلب کمک – ط

  الیحه وظایف کمیته تحقیقات علمیماده ششم: 

  ( پوهنتون غالبیعلم قاتیمعاونت پژوهش)مرکز تحق فیوظا حهیا



 التیوزارت محترم تحص حهی( پوهنتون غالب مطابق با ایعلم قاتیمعاونت پژوهش )مرکز تحق فیوظا

   :بااد یم یقرار نت یعال

در ساطح  یقایو تحق یعلما یها کنفرانس یها در برگزار ځیپوهن یعلم قاتیتحق یها تهیکمبا  یهمکار.1

 .یالملل نیبو  یمل

و  ها وزارتخانااهبااا  ځیپااوهن یعلماا قاااتیتحق تااهیکم انیاام هااا یهمکااارارتباطااات و  میو تحکاا یبرقاارار .2

  .در ساحات مختلف یعلم قاتیتحق جیاستفاده از نتا منظور به ربط یذمؤسسات 

ساال مطاابق  یقایتحق ۀنماودن نثاار برجسات دیاها در کاند ځیپوهن یعلم قاتیتحق یها تهیکمبا  یهمکار .3 

 یعلما قااتیافغانستان باه باورد تحق یعال التیدر تحصسال  یقیتحق -یاثر علم نیبهتر نشیطرزالعمل گز

 .مکافات یو اعطا یقدردان منظور به ،یعال التیوزارت تحص

  پوهنتون تیسا وبو  سیتابیپوهنتون در د یکادر علم یاعضا یقیدرج نثار تحق .4

   ها ځیپوهن یعلم قاتیتحق یها تهیکماز  ها گزارش ینور جم  .5

 .پوهنتون استیگزارش به ر ارائه .6

 قااتیتحق یها تهیکم ی. به همکارضرورت حسب بهاستادان  یبرا قیتحق یمتدولوژ یها کو رس ری. تدو7

 ها. یپوهنح یعلم

)             در مورخااه)           ( پرتااو کااولاااورای علماای پوهنتااون غالااب بااانمبر  در جلسااهایاان طاارز العماال 

 رسید. ( به تصویب 

 

 با احترام                      

 محمدناصر رهیاب                    

 پوهنتون غالب سیرئ              

 

 

 

 

 


