
 جمهوری اسالمی افغانستان                                           

 وزارت تحصیالت عالی                                                                                                                   

 یخصوص یعال التیپوهنتون ها و مؤسسات تحص استیر                                           

 غالب پوهنتون                                                  

 و ارتباطات یپژوهش، امور فرهنگ معاونت                                      

       

 
 مرکز  الیحه وظایف کمیته تحقیقات علمی

 1398سال 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه : 

درسی به کارهای تحقیقی ؛ علمی و  یها تیفعالآغاز فعالیت خویش در تالش است تا بر عالوه  اوانپوهنتون غالب از 

مؤثر آن در این راستا ایجاد کمیته تحقیقات علمی در سطح پوهنتون  یها تیفعالنیز توجه داشته باشد . یکی از  کیآکادم

. اساتید پوهنٔحی های چهارگانه غالب مقاالت علمی و تحقیقی خویش  باشد یمالب نشر مجله تحقیقی و علمی به نام غ و

. ندینما یمرا در آن نشر   

نماید تا بتواند در اجرای تحقیق  سیتأسرا در سطح پوهنٔحی ها  یها تهیکمپوهنتون غالب تصمیم گرفت تا هیئت رهبری 

فرهنگ تحقیق در پوهنتون نهادینه گردد .و زمینه هنمایی و کمک نمایند تا ارا ر های علمی استادان همان پوهنٔحی و کار

مستقالنه به کارهای علمی و تحقیقی بپردازند . صورت بهمساعد گردد که استادان هر رشته   

 مبنا

 در پالنغالب که  پوهنتون تیمأمور دیدگاه و بر اساسبا عطف توجه به اساسنامه تحقیقات علمی ونیز این الیحه 

است. شده نیتدون انعکاس یافته است آاستراتژیک   

 هدف

کردن وظایف کمیته تحقیقات علمی مرکز است. مشخص زین و الیحه ترسیم نقشه راه  نیاز اهدف   

 معرفی

:آندزیر  از افرادمتشکل هنتون کمیته تحقیقات علمی پو  

سیرئ عنوان بهمعاون پژوهش .1  

عضو عنوان بهمعاون علمی .2  

منشی عنوان بهمریت فرهنگی آ.3  

  کانه5تحقیق پوهنحی های  یها تهیکم نیآمر.4

پوهنتون غالب یعلم قاتیتحق تهیکم فیوظا حهیال   

 لیافغانستان قرار ذ یعال التیوزارت تحص یعلم قاتیپوهنتون غالب مطابق با بورد تحق یعلم قاتیتحق تهیکم فیوظا

:است   

 یعلم قاتیدر بخش تحق یو معنو یمنابع مال یبا پوهنتون در فراهم آور یمکار.ه1

یعال التیتحص یعلم قاتیتحق یسیمطابق پال یعلم قاتیتحق تیتقو یها راه یجستجو  .2 

یعلم قاتیتحق تیجهت بهبود وضع یمساع کیتشر.3  

شود یم لیپوهنتون تمو یکه از بودجه انکشاف  یقاتیتحق یها پروژه ها شنهادیپ کیولوژ دتیم یو بررس قیتدق  .4 

ها عندالضرورت  ځیپوهن یعلم قاتیتحق یها تهیکمبورد در جلسات  یاشتراک اعضا .5 

یعال التیتحص یعلم قاتیتحق یسیپال یمحتوا قینظارت از تطب .6 

یعلم قاتیدر ساحة تحق تیظرف یارتقا یبرا مدت کوتاه یها کورس ریتدو .7 



سال مطابق طرزالعمل یقیتحق ۀنمودن آثار برجست دیکاند.8  

 یعال التیوزارت تحص یعلم قاتیافغانستان  به بورد تحق یعال التیسال در تحص یقیتحق-یاثر علم نیبهتر نشیگز  .9

مکافات یو اعطا یبه ، منظور قدردان  

 نیو ب یدر سطح مل یقیو تحق یعلم یها کنفرانس یها در برگزار ځیپوهن یعلم قاتیتحق یها تهیکمبا  یهمکار.10

یالملل  

وبین المللی یمل مسائل حاد کشور به سطح رامونیپ یقیتحق -یعلم یها کنفرانس یبرگزار.11  

یقاتیتحق یپالن کارها هیتهالزم در  یمشوره ها ةیاار.12  

کیو  اکادم یعلم ینهادها ریسا یقیو تحق یعلم یها کنفرانساشتراک در  .13 

مکافات یو اعطا یقدردان منظور بهسال مطابق طرز العمل  یقیتحق برجستهآثار  صیتشخ .14 

  

.باشد یم االجرا الزمو )        ( با نمبر پروتکل )      ( تصویب شد خیدر تارشورای علمی  در جلسهاین الیحه   

 

 با احترام

ابی ره محمدناصر  

پوهنتون غالب سیرئ   

 

  

 

    

  

   

 

  

  

 



  


