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 مقدمه

دیتدگاه پوهنتتون لالت   راستتای رستالت و درتحقیقاتی نام گزاری شده است،  یاز کارهااین نوشتار که به پالیسی حمایتی 

استاتید کته نتابر بته  یو پژوهشتعلمتی  یهتا تالشنهتادن بته  ارج استت  افتتهی ستامان، شتده انیبن آتراتژیک است در پالنکه 

 و گتردد  منتد بهره جانبته همهجتدی و  یهتا تیحماراهبردی استت بایتد از  تیو اهماساسی جامعه و دارای اولویت  یازهاین

 اساسی است  مسئلهپالیسی معطوف به همین  نیا

 مبنا

پوهنتتون لالت   یعلمت قتاتیتحق یو استتراتژالعمت   طترز ک،یپتالن استتراتژ یبرمبنتا یقتاتیتحق یاز کارها یتیحما یسیپال

 بران ها اتکا دارد  ایصورت گرفته وقو

 اهداف

 یهنیو مملی  مسائ برای مدیریت راهبردی  ازیموردندانش  نیتأم سهم گیری در

 یو اجتماعفردی  یدر زندگبه سمت کاربردی کردن علوم  یو پژوهشهدایت فرایندهای آموزشی 

 دیو اساتپژوهشی دانشجویان  -علمی یها یو توانمند تیاز برفاستفاده حداکثری 

 خالقانه یها دهیا زا تیو حما دیو اسات انیدر دانشجوتحقیق  یها زهیانگ تیو تقوایجاد 

 دار تیاولو یها پژوهشبه اجرای  پژوهشگرانترلی  دانشجویان 

 پوهنتون لال  تیموردحماتحقیقات  یها یژگیو وشرایط 

 باشد لال  پوهنتون وقت تمام علمی کدر دیباپژوهشگر اصلی 

 شود دیتائ پوهنتون لال  علمی یو شوراتحقیق، شورای پژوهشی  یها تهیکم یاز سوتحقیق باید 

 نشده باشد تیحما گریدتحقیقاتی  مراکز یاز سو تیموردحما یکار پژوهش

 باشد جدیدوبرخوردار بوده  تیو اهم از ضرورتتحقیق باید 

 جوان  اخالقی تحقیق رعایت شده باشد تیموردحما قیدر تحق

 حقوق مالکیت فکری رعایت شده باشد

 برای حمایت ازیموردنمستندات 

 که نویسنده، مستندات آن را به شرح ذی  به معاونت پژوهش ارائه کند: ردیگ یمقرار  تیموردحماآثاری 

شام  کپتی اینتدکم مجلته همتان شتماره، کپتی صتفحات مربتوط بته  ازیموردن و مستنداتالف( شرط حمایت، ارسا  مدارک 

  باشد یممربوطه به معاونت پژوهش  تیاز سامقاله یا کپی چکیده مقاله بازیابی شده 

شورای پژوهشتی و شتورای علمتی  دیتائمعاونت پژوهش با  اثر توسط، شرط حمایت، ارزیابی شده چاپکتا   مورد ( در 

  باشد یمپوهنتون لال  

علمتی پوهنتتون لالت  استت،  یو شتورامصتو  شتورای پژوهشتی  یهتا طرحکته حاصت   یهتا و کتا مقاالت  مورد در( پ

 چکیده، گزارش نهایی طرح باید ضمیمه گردد 



مشتروط بته  گتردد یمتمجالت الکترونیک که نسخه چاپی ندارند مانند مجالت چاپی حمایتت  قیاز طرمنتشرشده  ت( مقاالت

ارستا   معاونتت پتژوهش بته ازیتموردنمتدارک  ریبتا ستابه مشخصه مذکور همان شتماره مجلته  کپی صفحه مربوطه که نیا

 گردد 

نویستتتنده او  یتتتا مستتتئو   فقتتتط مشتتتترک مقالتتته یتتتا کتتتتابی را تتتتدوین نماینتتتد، صتتتورت بهپوهنتتتتون لالتتت   ی( اگرکتتتدرعلمث

  ردیگ یمقرار  تیموردحما

موردحمایتت قترار  و مستئو نویستنده او   عنوان بتهمقالته بنویستند فقتط استتاد  دیاز استات یکتیبتا دانشتجوی لالت   ( اگرج

  ردیگ یم

 کنند یمشرکت  یمعتبر خارج یها و کنگرهها، سمینارها  شیامدرهکه  دیاز اساتحمایت 

 کته نیابته روط مشتشتده باشتد  هیتنما isiدر  خارجی کته ینارهایو سم ها شیهمادرکنگره ها  شده ارائهمقاالت  در خصوص

 دالتتر 500ستتقف  باشتتد تتتاارتبتتاط کامتت  داشتتته  کنگتترهمقالتته بتتا عنتتوان  و عنتتوانبتته چتتاپ نرستتیده باشتتد  از ارائتتهقبتت  

پوهنتتون لالت   یاز ستودالتر  دوصتدمبلت   پوستتر ارائته شتود صتورت بهمقالته فقتط  ارائته اگتر  ردیگ یمقرار  تیموردحما

 کدریت لال  جزء عنوانی نویسنده باشد است که  نیبه رامشروط  ها تیحمااین  گردد یمپرداخت 

وهش پتم پژ معاونت ونت پژوهش ارسا  نمایند تحت عنوانی معا خود راکنگره تقاضای  در از شرکتمتقاضیان باید قب  

  آورد یمالزم را درجهت این تقاضا به عم   شورای پژوهشی اقدام دیتائ و پوهنتون ریاست یاز منبور

 کنند یمشرکت  داخلی معتبر یها و کنگره نارهای، سمها شیدر هماکه  دیاز اسات تیحما

 و چتاپ شتده رفتهیپذستخنرانی  صتورت به شتده ارائهکته مقالته  در صورتداخلی  یها و کنگرهسمینارها  ها شیهما در مورد

پوهنتتون لالت   بتر حتا کتدریت او دریکتی ازپتوهنحی هتای  کته نیبته امشروط  گردد یمپرداخت  یهزار افغان دوگردد مبل  

  ردیگ یم  هزار افغانی حمایت صورت پوستر ارائه گردد مبل صورت بهکه مقاله  در صورتباشد   شده درج

 یو خارجتبصره کلی برای شرکت درکنگره ها و    داخلی 

کپی خالصته مقالته  عالوه بهکنگره  در و ارائهکپی گواهی شرکت ) ازیموردن و مستنداتشرط حمایت، ارسا  دقیق مدارک 

  باشد یمکنگره( به معاونت پژوهش  در کتابخانه شده چاپ

 و اختراعات، اکتشافات ینوآور

تکنالوژی جدید که برمبنای طرح مصو  مرکتز تحقیقتات  و ارائهعلوم  یساز یو بوم شده ثبت و اختراع، اکتشاف ینوآور

هتزار  50سقف تا کلیه مستندات  صالحیت به ثبت رسیده باشد مشروط به دارا بودن یو داراعتبر ممراجع  و توسطانجام 

  ردیگ یمموردحمایت قرار  افغانی

 باید به نام پوهنتون لال  ثبت شود  و اکتشافاتاختراعات  نیآخر تبصره:

 سا : دیکاند یقیتحق – یاثر علم نیبهتر یمعرف

 -یاثتر علمتبته بهتترین  گتردد یمتلالت  برگتزار  تیتو فعال میتأست در ستالگردبه مناسبت هفته فرهنگی لالت  کته هرستاله 

 یقتیتحق – یاثتر علمت شتنهادیپ  ردیگ یمرهبری مورد تشویق قرار  ئتیو هریاست  یاز سو و اعطاشده ریتقدتحقیقی لوح 

بته معاونتت پتژوهش جهتت حمایتت ارستا   و ستپم هتا یپتوهنح   قیتتحق یها تتهیکمبته  هتا پارتمنتتید قیتسا  از طر دیکاند

  گردد یم

 به وزارت یاثر علمارسا  بهترین 



و  یپتوهنح   قیتتحق تتهیاثر از طترف کم دییتأ دیتائ در صورت گرفته است پژوهشگر صورتاساتید  یاز سوتحقیقی که  اثر

ارستا   یینهتا نشیگتز منبور بته؛ یعتال التیوزارت تحصت یعلم قاتیبه بورد تحق پوهنتون؛ معاونت پژوهشارسا  آن به 

 معیارهتای کته در وبتر استام قرارگرفتتهمورد ارزیتابی  اثر توسط اعضای مسلکی وزارت تحصیالت عالی نیا  خواهد شد

 قرار خواهد داد  قیو تشو ریموردتقدداشتن شرایط  در صورتاست نویسنده را  آمدهپالیسی تحقیقات علمی وزارت 

 سا : یقیتحق – یاثر علم نیبهتر نشیگز مواصفات

 یعلم قاتیتحق یمتدولوژ یارهای( مطابقت داشتن با مع الف

 یبه سطح مل یقیتحق – ی( بکر بودن اثر علم  

 از مشکالت عمده کشور یکی( کمک به ح   ج

 عم  ساحتآن در  جینتا قیتطب تی( قابل د

 جامعه ی( تطابق داشتن با اقتضا ه

 یو اخالق یجوان  حقوق تی( رعا و

 یعال التیوزارت تحص یعلم قاتیگزارش اثر در بورد تحق ارائه(  ز

 :دهیاثر برگز نیمحقق ایاز محقق  ریتقد

  نیمحقق ایدرجه او  به محقق  رنامهیتقد ضی( تفو الف

 نشرات  استیر قیاز طر دهی( طبع و نشر اثر برگز  

و تصتوی  گردیتد  پروتکت  )      ( با نمبتر (           )    خیدر تارکه  لال  شورای علمی پوهنتون در جلسهاین پالیسی 

  باشد یم االجرا الزم

 با احترام                           

 ا ی ره محمدناصر                          

 پوهنتون لال  میرئ                     

 


