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ایجاد و استفاده  چنانچه بر همگان آشکار و هویدا است که عامل اصلی پیشرفت، ترقی، تکامل و سعادت جامعه بشری 

ایجاد طرزالعمل و حمایت جدی از  بهینه از مسائیل علمی و کادر های علمی است. کشورهای پیشرفته و تکامل یافته با

نهاد های تعلیمی و تحصاایلی، توانتسااه اند کشااور را بسااوی در  علمی در بخش های مختلفی از جمله –مسااائیل تحقیقی 

. مسلم است کشورهای ات فراوان هر روز بیشتر از گذشته به جهانیان نمایش دهندرفاه و آسایش با اختراعات و اکتشاف

سروکار علمی  -صوصی آن بیشتر با مسائیل تحقیقی که نیروی بشری و نهاد های تعلیمی و تحصیلی اعم از دولتی و خ

 بیشتر به نتیجه مطلوب و سعادت دنیوی رسیده اند.  داشته اند؛

بود امکانات مادی، ای از اسااااتادان با میتودولوحی تحقیقات علمی، کمآشاااانایی کمتر عده اندر کشااااور عزیز ما افتانساااات

ت تحقیقااات علمی در نهااادهااای براتواری برای انجااام تحقیقااات علمی و پااایین بودن ساااااااط  کمیاات و کیفیااالفزیکی و 

ت عالی افتانسااتان و به منرور انسااجام و تنریم امور تحقیقات علمی که به اقت اااآت معاصاار افتانسااتان پاساا  التحصاای

 فعالیت نموده است.  داده بتواند، 

عالی افتانساااتان را مطاب   تحصااایالتپالیسااای تحقیقات علمی افتانساااتان ت عالی الصااایبورد تحقیقات علمی وزارت تح

عالی دارای قابلیت اجرای  تحصاایالتوجود پوهنتونها و مؤسااسااات  .رتیب نموده اسااتمعیارهای پذیرفته شااده طرو و ت

های ملی کشاااور، تحقیقات علمی معیاری در ساااط  ملی و منطقوی به منرور کساااب دانش و مرفون سااااختن نیازمندی

 . دهد می تشکیل را پالیسی این ٔەدیدگاه عمد

 علمی تحقیقات میتودولوحی فراگیری طری  ازالیت هلمند نیز پوهنتون خصوصی ارکوزیا در و پالیسی، این مبنای بر

تا از یک طرف در راستای ایفای مسئولیت ها و مکلفیت های  می نماید تالش استادان، تحقیقی های مهارت انکشاف و

علمی و اکادمیک اسااتادان، و از جانب دیگر در راه رشااد علمی، مساالکی و تقویت روابط ایشااان با همدیگر و نهادهای 

 .کمک گردد استراتیحیک پالنعلمی، همکاری صورت گرفته تا در تحق  اهداف 

 

 

 یت فعلی وضع 

نزدیک به های اصلی برای رشد و پیشرفت هر جامعه می باشد. اما متاسفانه  یکی از پیش شرط امنیت، صل  و ثبات 

ال داشت. جنگ در افتانستان ویرانیهای فراوان؛ از جمله ویرانی شالودههای علمی و تحقیقی کشور را به دنب چهار دهه

خوبی را فراهم آورد. در این راسااااتا سااااال گذشااااته فرصااااتهای هحده  ان،ر افتانسااااتها دبرای جبران ویرانی های جنگ

کارهای فراوان اما غیر بسنده در زمینه های ارتقای ررفیت علمی استادان، احیاء و انکشاف زیرساختها، رشد تحقیقات 

علمی، نوسازی نصاب تحصیلی و انکشاف مؤسساتی در پوهنتونها صورت گرفته است. در حال حا ر داشتن تعدادی 

زیربنایی برای مراکز  تسهیالتجات تحصیلی عالی و مهارت ها در تحقیقات علمی، موجودیت از استادان مجرب با در

عرصاااااه ادی از پوهنتونها نقاط قوت در تحقیقات علمی و داشاااااتن امکانات دساااااترسااااای به تکنالوحی معلوماتی در تعد

در سااط  وزارت، موجودیت وجوه مالی کوتاه مدت  علمی تحقیقات بورد موجودیت. شااود می محسااوب علمی تحقیقات

نیازمندی جامعه به تحقیقات علمی فرصاات های را در اختیار اسااتادان قرار می دهد. در  باالخرهدر بودجه انکشااافی و 

در  البراتواری تسهیالت کمبود علمی، تحقیقات مهارتهای و میتودولوحی با استادان از کثیری ۀحالیکه آشنایی کمتر عد

مندی کمتر بع ی از استادان القعالی، ع تحصیالتکثر پوهنتون ها، ناکافی بودن منابع علمی در عده ای از مؤسسات ا

های تحقیقاتی، از نقاط  اااعف در به تحقیقات علمی و عدم موجودیت منابع مالی در بودجه عادی برای پیشااابرد پروحه 

علمی و مسلکی میان پوهنتونها و مؤسسات ذیربط عامه و  عیف بودن ارتباط  ود.ش می شمرده علمی تحقیقات صهعر

 عامه مؤسسات اکثریت کافی آشنایی عدم و عملی ساحات در استادان علمی تحقیقات نتایج از کمتر ۀخصوصی، استفاد
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 ۀو پیشاارفت کاری شااان، از زمر مشااکالت رفع منرور به علمی تحقیقات ۀاسااتفاد ارزش خصااو  در خصااوصاای و

  .باشد می علمی تحقیقاتعرصه  در چالشها

  :اهداف

  :هدف عمومی

  .و مبادرت به علم آفرینی در کشور پوهنتون اراکوزیا در علمی تحقیقات یهتقو

   :اهداف اختصاصی

می هدفمند و عل تحقیقات ۀرشااد و انکشاااف مهارتهای اع ااای کادر علمی با معیارهای منطقوی و جهانی در عر . ۱

 .شمول تحقیقاتی که غرض ترفیعات علمی اجرا می شودمورد نیاز کشور به 

 .های علمی و تحقیقاتی در پوهنتونبرای اع ای کادر علمی جهت انجام کار الزم تسهیالتراهم آوری . ف۲

استفاده از نتایج و دست آوردهای تحقیقات علمی در رشد و انکشاف علمی، مسلکی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی . ۳ 

 .جامعه

 .در بخشهای تحقیقاتیپوهنحی های و اع ای کادر علمی توسعه و تحکیم روابط و همکاری میان . ۴

 ت:مأموری 

 :موارد آتی به عنوان مأموریت مد نرر قرار دارد الندر این پ 

 خصوصی اراکوزیاتقویه و گسترش تحقیقات علمی در پوهنتون 

ادر علمی، نکته کلیدی در پیشاابرد تحقیقات علمی پنداشااته می از آنجاییکه تقویه دانش و مهارتهای تحقیقاتی اع ااای ک  

به تدوین و تدویر برنامه های مشااخ  آموزشاای در  علمی پوهنتون اراکوزیاتحقیقات مرکز بناً برای این منرور ؛ شااود

 ارایه، تهیه گزارش تحقی  و ری، جمع آوری ارقام، احصااائیه، نمونه گیمقاالتبخشااهای روش های تحقی ، روش تهیه 

  د.آن و غیره میپرداز

برای برآورده شاادن این مأمول موارد آتی به  .آموزشاای در ساااحه تحقیقات علمی برای اسااتادان تسااهیالتفراهم آوردن  

  - :منصه اجرا قرار داده می شود

این در آنها یقات علمی به منرور تربیه ، کورساااااهای آموزشااااای تحقپوهنتوندر قدم اول برای اع اااااای کادر علمی در 

  .زمینه دایر می گردد

ها  یځکورساهای آموزشای تحقیقات علمی دایر و از این طری  تعدادی از اساتادان پوهن در قدم دوم در ساط  پوهنتون

 آموزش می بنند

 پیش می برند ها یځپوهناستادانی که کورسهای فوق الذکر را فرا می گیرند آنرا در  - .

 :یدرآمد مال  

ذا تحقیقات لحقیقات علمی نیز مکلفیت دارند و در جنب تدریس، در راساااااااتای انجام ت از آنجایی که اساااااااتادان پوهنتون 

لتی و خصاااوصااای نیز های تحقیقات موساااساااات دو شاااامل پروحه ترفیعات علمی اساااتادان نبوده بلکهعلمی تنها منوط به 



4 صــ    
 

در تأمین ح  الزحمه اساااتادان، بهبود و اااع اکادمیک  بر این وجوه مالی حاصاااله از مدرح تحقیقات علمیمیباشاااد، بنا

 .مورد استفاده قرار می گیرد ها یځپوهندیپارتمنت ها و 

 

 

 

  :برای استفاده از نتایج تحقیقات علمی تسهیالتفراهم آوری  

 - :موارد آتی در تحق  مأمول فوق مد نرر گرفته شود

   د.ارتباطات علمی را برقرار سازن پوهنتونمرکز تحقیقات علمی با  ها یځپوهنکمیته های تحقی   
  ،ا با مساااااالکی مشااااااترک -علمی و تدویر کنفرانسااااااهای علمی مجالتنتایج تحقیقات علمی از طری  وبسااااااایت

  .نشر و ارایه گردد مرکز تحقیقات علمی پوهنتون هماهنگی

 را فراهم نماید (ب و غیرهات، کتیانترن) الزم تسهیالت پوهنتون. 
  های تحقی   به این منرور اع اااای کمیته  ؛کی بین اع اااای کادر علمی پوهنتونعلمی و مسااالتحکیم روابط

جهت تبادل تجارب علمی در راسااااتای تحقیقات علمی به منرور تحکیم روابط علمی و مساااالکی  ها یځپوهن

 . جلسات، کنفرانسها و سمینارهای مشترح علمی را دایر می نمایند

  مختلف به منرور رشد و انکشاف علوم و رفاه جامعهسمت دهی تحقیقات علمی در ساحات.  
 اجتماعی، اقتصاادی و سایاسای زمینه رشاد و  مشاکالتبه منرور حل  نداختن تحقیقات علمی در پوهنتونراه ا

 .انکشاف علوم و رفاه جامعه را مساعد می سازد

 

 

 :کار اهداف پالن 

 :هدف عمومی -الف 

  .و مبادرت به علم آفرینی در کشور تقویه تحقیقات علمی در پوهنتون 

  :اهداف اختصاصی -ب

  هدفمند علمی تحقیقات ۀرشد و انکشاف مهارتهای اع ای کادر علمی و بلند بردن ررفیت های آنان در عر 

 .جهانی و منطقوی معیارهای با شود می اجرا علمی ترفیعات غرض که تحقیقاتی شمول به کشور نیاز مورد و

  برای اع ااااای کادر علمی، جهت انجام کارهای علمی و تحقیقاتی در پوهنتونها و  الزم تسااااهیالتفراهم آوری

 عالی کشور تحصیالتمؤسسات 
  اسااتفاده از نتایج و دساات آوردهای تحقیقات علمی در رشااد و انکشاااف علمی، مساالکی، اقتصااادی، اجتماعی و

 .رفاه جامعه

 

 مقاصد هافعالیت  زمان اجرا کننده منابع نتایج متوقعه
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مرکز تحقیقات و کمیته    
 تحقیقات علمی

جریان 
 دارد

تطبی  پالیسی تحقیقات علمی مطاب  
 پالیسی وزارت تحصیالت عالی افتانستان

 

تقویه تحقیقات  جستجوی راه های دوامدار بورد تحقیقات علمی   
مطاب  علمی در پوهنتون اراکوزیا 
  پالیسی تحقیقات علمی 

 

تشریک مساعی با پوهنتون ها و  دوامدار علمیبورد تحقیقات   
موسسات جهت بهبود و عیت تحقیقات 

 علمی 

  

مرکز تحقیقات و   
 معاونیت علمی

عند 
 الموقع

تدقی  و بررسی میتودولوحیک 
و پیشنهادات پروحه های تحقیقات علمی 

انکشاف علمی در ابعاد مخنلف با معیار 
 علمی 

１.  
ایجاد کمیته 
تحقیقات 
علمی 

پوهنتون 
خصوصی 
 اراکوزیا

حسب  بورد تحقیقات  
  رورت

 یا کمیته/اشتراح اع ای بورد
در جلسات کمیته های  علمی تحقیقات

 تحقیقات علمی پوهنحی ها

 

بورد تحقیقات و   
 معاونیت علمی

نرارت از تطبی  محتوای پالیسی  دوامدار
 اراکوزیا تحقیقات علمی

 

آمر مرکز و آمریت   
 PDCمرکز 

تدویر کورسهای کوتاه مدت برای  دوامدار
انکشاف ررفیت های تحقیقی پوهنتون 

 اراکوزیا

 

مرکز تحقیقات و   
 معاونیت علمی

تشخی ، گزینیش و انتخاب آثار  
تحقیقی سال، مطاب  -برجسته علمی

ررزالعمل، به منرور قدردانی و اعطای 
 مکافات به محققین

 

تعیین اع ای مجرب در  .  ۱.۱ دوامدار روسای پوهنځی ها  
به تأیید  ها یځتحقیقات علمی پوهنه کمیت

 ها یځشورای علمی پوهن

  
ایجاد  .２
های  کمیته

تحقیقات علمی در 
 های یځپوهن

 پوهنتون 
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  یحة ورایفالاجراآت بر اساس . ۲.۲  ریاست پوهنحی  

طرو پالن پروحههای تحقیقاتی . ۳.۲  ریاست پوهنحی ها  
 در سط  دیپارتمنت ها

 

پیشنهاد پروحه های مشخ  . ۴.۲ دوامدار ریاست پوهنتون  
به کمیته تحقیقات علمی تحقیقات علمی 

 جهت تمویل پروحه ها

 

حسب  بورد تحقیقات  
  رورت

اجرای پروحه های تحقیقات . ۵.۲
علمی برای سکتور دولتی و خصوصی و 
استفاده از عواید آن در مطابقت با مقرره 

 هایت مالی پوهنتون اللاستق

 

تعیین و توریف ترتیب کنندگان   آمر مرکز تحقیقات  
  رهنمود

  
تهیه رهنمود 
جامع برای انجام 
 تحقیقات علمی

  جمع آوری منابع و مآخذ  بورد تحقیقات  
  چاپ و تکثیر رهنمود  مرکز  

تدویر کورس های کوتاه مدت     
 میتودولوحی تحقی 

 

 تعیین و معرفی استادان جهت تدریس    
 بورد تحقیقات علمی

  

تهیه و تدوین نصاب درسی کورس     
 بورد تحقی 

ارتقای 
مهارتهای اع ای 
کادر علمی در 
اجرای تحقیقات 

 علمی
  تنریم اشتراح کنندگان    
  تعیین مسئول تنریم و تدویر کورس    

  آغاز و ختم کورس    
ختم هر  بورد تحقیقات  

 دوره
  ارزیابی کورس

  دفتر مستقل مرکز تحقیقات دوامدار تحقیقاتبورد   
ایجاد کتابخانه مرکز تحقیقات که  دومدار آمریت مرکز تحقیقات  

 دارای لیست کتابها و منابع مشخ  باشد.
ایجاد 

دیپارتمنت مرکز 
 تحقیقات

آمریت مرکز تحقیقات   
 وآمریت آی ټی

  موجودیت انترنت دوامدار

  کمپیوترهاموجودیت  دوامدار آمریت مرکز  
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  در مرکز تحقیقات استخدام مدیر دوامدار رییس و آمر مرکز  

 

 

پالن اسااتراتیحیک مرکز تحقیقات موسااسااه تحصاایالت عالی اراکوزیا با توجه به بررساای های همه جانبه کمیته تحقیقات 

( کمیته تحقیقات و در مرحله دوم ۲به شاااااااماره پروتوکول )  ۲۲/۲/۱۳۹۸که در مرحله اول بتاری   در مراحل مختلف

و با توجه به پالیساای مرکز تحقیقات ړرفت ګ( به بحث و بررساای قرار ۳به شااماره پروتوکول )  ۱۳۹۸ /۲۱/۳بتاری  

رفت و به تاری  ګوزارت تحصیالت عالی افتانستان مورد تایید اع ای کمیته تحقیقات و شورای علمی موسسه قرار 

( شورای  ۷به شماره پورتوکول )  ۳۰/۷/۱۳۹۸( کمیته تحقیقات و نیز به تاری  ۴به شماره پروتوکول )  ۲۶/۴/۱۳۹۸

 لی اراکوزیا مورد تایید قرار ګرفت.     علمی موسسه تحصیالت عا

 

 

 حسب آتی است پوهنتون اراکوزیا یحة وظایف بورد تحقیقات علمیال

 در فراهم آوری منابع مالی در بخش تحقیقات علمی طرو و پیشنهاد. 

 ی تحقیقات علمیمطاب  پالیس اراکوزیا تحقیقات علمی در پوهنتون هجستجوی راههای تقوی. 

  جهت بهبود و اااعیت تحقیقات  حی هادر پوهن (مرکز تحقیقات علمی)تحقیقات علمی کمیتهتشاااریک مسااااعی با

 .علمی

 تحقیقی سال، مطاب  طرزالعمل به منرور قدردانی و اعطای مکافات هتشخی  آثار برجست  . 

 عندال رورت ها یځاشتراح اع ای بورد در جلسات کمیته های تحقیقات علمی پوهن 

 یتحقیقات علماستراتیحیک لیسی طبی  محتوای پانرارت از ت. 

 تحقیقات علمی هاه مدت برای ارتقای ررفیت در ساحتدویر کورسهای کوت. 

  

  ها یځوظایف کمیته تحقیقات علمی پوهن الیحه

 مرکز تحقیقات علمی کمیته: موقعیت

 ستاداو    استاد بصیرالح  عادل ،غالم عمر عبدهللا، ماستر عبدالمنان سلطانیماستر ماستر علی محمد مرفری،  مسئولین کمیته:

 .نذیراحمد ریشتنی

 مؤسسه معاونیت علمی مسئول در برابر خطوط مسئولیت:

گسترش فرهنگ تحقیقی در بین محصالن و اساتید جهت بهبود کیفیت تدریس و کمک به توسعه و تحول آموزش از شکل سنتی : هدف

 به شکل مدرن در سط  موسسه.

 تفصیل وظایف؛

 کاری یکساله که به منروری معاونیت علمی رسانده شود؛تهیه پالن  (1

 تدویر جلسات ماهوار و ثبت منرم و دقی  جلسات در کتاب میتوت مربوطه؛ (2
 ایجاد سیستم فایلنگ منرم و معیاری مطاب  نورم فایلنگ موسسه تحصیالت عالی اراکوزیا؛ (3

 ررفیت سازی و تقویت توانمندی اساتید جهت تحقی  در آموزش؛ (4
 از طرو های تحقیقی استادان و محصالن و تسهیل اجرای آنها؛نرارت  (5

 طراحی و دیزاین مسابقات تحقیقی میان استادان و محصالن جهت تقویت فرهنگ تحقی ؛ (6
 جلب مشارکت محصالن در فعالتی های تحقیقاتی؛ (7

 ارائه مقاالت و سیمینار های داخلی در زمینه تحقی  برای اساتید و محصالن؛ (8
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مناسب برای آموزش و ارائه مشاوره به کلیه اع ای هیئات علمی متقا ی برای انجام فعالیت های نو آوری ایجاد سازوکار  (9

 تحقیقاتی؛

اطالن رسانی کلیه فعالیت های تحقیقاتی از طری  وب سابت موسسه تحصیالت عالی اراکوزیا و انتشار آنها از طری   (10

 فصلنامه یا مجله؛
 صورت ساالنه از هر استاد؛انجام حد اقل یک پروحه تحقیقی به  (11

 انتشار کتب، مقاالت ومجله ها به همکاری کمیته فرهنگی در زمینه آموزش؛ (12
 ارائه گزارش به معاونیت علمی به صورت ماهوار؛ (13

 بررسی و تائیدی مونوگراف های محصالن؛ایجاد طرزالعمل مونوگراف نویسی،  (14
 راه اندازی مسابقات مقاله نویسی؛ (15

 نتاییج متوقعه؛

 اد این کمیته می توان استادان و محصالن را به تحقی  تشوی  نمود؛با ایج (1

 ارتقا سویه های علمی استادان و محصالن با تهیه و نشر مقاله های علمی شان؛ (2

 ارتقا سویه علمی استادان و محصالن با کارهای تحقیقاتی؛ (3

 ل های مناسب پیشنهاد نمود؛با راه اندازی کارهای پحوهشی تا حدی مشکالت منطقه را جستجو نموده و راه ح (4

 

 :این وظایف قرار آتی می باشد )مرکز تحقیقات علمی پوهنتون( الیحه وظایف

 وظایف مرکز تحقیقات علمی

 های تحقیقی و علمی و حمایت از انجام انوان طرو های تحقیقیگسترش فعالیت. 
 و دانش. علممحققین و عالقمندان استفاده  جهت تهیه اسناد و موارد تحقیقاتی و علمی 
   ؛مرکزآن به ارسال  آرشیف در پوهنتون اراکوزیا و نیز در صورت لزوم جهتجمع آوری و ترتیب اسناد علمی 
 طب  پالیسی نشراتی دولت جمهوری اسالمی افتانستان از طری  مجله اختصاصی و سایر نشرات موقت و  اتیج تحقیقئنشر نتا

 غیر موقت؛
  ؛پوهنتون ا تمام اساتید، مسئولین و محصلینتحقیقی و علمی ببرقراری و تحکیم روابط و همکاری 
  ؛ر والیات کشورگدر سط  والیت و دیعلمی و تحقیقاتی مختلف  اتسسؤمبر قراری روابط  با 
 تالیف( وهای علمی )تحقیقی، ترجمه پوزلبررسی و ارزیابی پرو 
 تالیف( وآثار علمی )تحقیقی، ترجمه  بررسی و ارزیابی 
  تحقیقی ساالنه برای پوهنتون؛-علمیایجاد پالن 
 های تحقیقی؛جستجوی منابع و تکمیل منابع جهت تمویل فعالیت 
 های مرکز تحقیقات علمی به جلسه عمومی پوهنتون.ارایه گزارش از فعالیت 
 پوهنتون جهت علمی  -ها و رهنمودهای مربوط به تحقیقات علمی و راجع ساختن آنها به شوری یا جلسه عمومی ایجاد طرزالعمل

 تاْئیدی نهایی؛
  فرمایشات و پیشنهادات تحقیقاتی و علمی که از مراجع مختلف در پوهنتون اراکوزیا مواصلت می کند به ریاست پوهنتون پیشنهاد

 و بعد از تایید عملی خواهد شد.
 هر  اخلی، و نیز ایجاد کمیته در دوهنخهای تحقیقاتی یا کمیته تحقیقاتی که شاااااااامل معاون علمی، رئیس یا نماینده هر پایجاد تیم

 ی.هنځپو
 ها؛هنځیهای تحقیقاتی پوارزیابی از کارکرد کمیته 
  های تحقیقی؛مام محققین در ارتباط به فعالیتعلمی، استادان، محصلین و ت محققینبرای   یا جایزه تعیین مکافات 
 تحقیقی؛-های دوره تحصیلی و مقاالت علمی مونوګراف نوشتنهای آموزشی در زمینه برگزاری دوره 
 سمینارها و ورکشاپبرگزاری نشست ستادان، محصلین و مسی علمی و هاها،  در داخل پوهنتون و نیز  ولینئتخصصی توسط ا

 ؛در سط  والیت هابا مراکز تحقیقاتی سایر پوهنتون مشترح
 ؛و کشور والیت ط ها در سعاتی و شرکت در سمینارها، ورکشاپهای مطالایجاد فرصت 
 کارکنان و محصلین. ،امور تحقیقی پوهنتون، اع ای هیات علمی، محققین تمام دهی بهنرارت و ارزش 
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 مرکز تحقیقات  طرزالعمل

 مقدمه

 التیدر چوکات موسسه تحص 1397افتانستان در سال  یعال التیوزارت محترم تحص دیبر اساس لزوم د یعلم قاتیتحق مرکز آمریت

فراهم نمودن بستر الزم و مناسب جهت انجام  یکشور در راستا یقیتحق یو به عنوان جزء از جامعه علم دیگرد جادیا اراکوزیا یعال

. دینمایم فایا یجامعه نقش موثر یها ازین نیو تام یعیو طب یاجتماع یو انتشار علم در عرصه ها دیتول یبرا یو کاربرد یادیبن قاتیتحق

 یقیبه امورات تحق یدگیو رس اراکوزیا یعال التیمختلف موسسه تحص یها یارتباط الزم با پوهنح یبر قرار یبرا آمریت نیا نیهمچن

 یعلم قاتیتحق کمیته ی. اع اگرددیبهره مند م زین یعلم قاتیتحق کمیتهبه عنوان ع و  ندهینما کیها  یپوهنح نیو محقق نیاز متخصص

 مرکز آمریت معاونیت امور محصالن، معاونیت اداری و مالی، ریاست پوهنخی ها، ،و تحقی  یعلم تیمعاون ریاست موسسه، متشکل از

و  فیورا یو دارا دهیدگر لیدر سط  موسسه تشک یقیکه جهت انسجام در امورات تحق باشدیم آمرین دیپارتمنت ها و یعلم قاتیتحق

 یعلم قاتیمقرره تحق 22، 21، 20، 19، 18، 17طب  مواد شورا  نیا فیو ورا بیبه ترک ریباشد که در ز یمشخ  م یها تیمسئول

 .افتانستان پرداخته شده است یعال التیتحص

   یعلم قاتیتحق کمیته یاعضا بیترکتشکیل مرکز تحقیقات علمی و 

 : اول ماده

 الف : تشکیل مرکز تحقیقات علمی : در این مرکز بست های زیر باید موجود باشد؛

 علمی یک بستمرکز تحقیقات آمریت  .1

 نشرات تحقیقی علمی و کتابخانه یک بست مدیر .2
 ثبت اسناد و مراسالت یک بستمدیر  .3

 کارمند خدماتی یک بست. .4

به شکل متناسب به تعداد  ریقرار زبه عالوه پُست های فوق الذکر،  اراکوزیا یعال التیموسسه تحص یعلم قاتیتحقکمیته  بیترکب :  

 .باشدیها م یپوهنح

 .ات علمیقیتحق یشورا یمنش ثیمنح یعلم قاتیتحق مرکزآمر  .1

 .ع و ثیتجربه داشته باشد به ح یقیتحق یکه در کار ها یسه استاد با درجه حداقل ماستر یپوهنحهر از  .2

 :دوم ماده

 ثیسه نفر به ح یکمتر باشد از هر پوهنح یگاه از سه پوهنح دو نفر و هر یاز شش کمتر باشد از هر پوهنح ها یهرگاه تعداد پوهنح

ات قیتحقکمیته و  یعلم قاتیتحقآمریت باشد  تهداش یدو پوهنح ای کیموسسه  کهی. در صورتشوندیم یمعرف ات علمیقیتحق کمیته یاع ا

 یعلم قاتیتحق  یو تشو میموسسه تمام مسائل مربوط به تنر استیتحت ر ،یعلم عاتیترف تهیصورت کم نی. در اگرددینم سیتاس علمی

 .دهندیقرار م یگه دیرا مورد رس

 تحقیقات علمی کمیته فیوظا

 :سوم ماده

 :باشدیم ریقرار ز اراکوزیا یعال التیموسسه تحص یعلم قاتیتحق کمیته فیورا

 .در موسسه یعلم قاتیتحق یساالنه و دورنما یبودجه و پالن ها نییتع .1

 .یعلم قاتیتحق یساخت ها ریز جادیا یساالنه و دورنما یبودجه و پالن ها نییتع .2

 .منروریموسسه جهت  یعلم یآنها به شورا ارجانو  یعلم قاتیمربوط به تحق یطرزالعمل ها و رهنمود ها دیتائ .3

 .یقیتحق یها و پروحه ها تیفعال شبردیپ یمختلف برا یها تهیو کم یاستفاده از امکانات پوهنح یبررس .4
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و  تیشده با درنررداشت اولو نییتع یها اریمطاب  طرزالعمل ها و مع یکادر علم یاع ا  یتحق شنهاداتیپ دییو تا یبررس .5

 .موجود یها تیررف

 یعلم یبه شورا یعلم یها شرفتیدرباره پ ات علمیقیتحق یشورا یو اع ا یعلم قاتیتحق مرکز آمریتارسال گزارش  .6

 .موسسه

 .مؤسسه علمی یجهت رفع نواق  موجوده به شورا یشنهادیپ ریتداب دییتا ایطرو  .7

و  یداخل یموسسات علم ریبا سا یو انکشاف همکار جادیبخاطر ا یعلم قاتیتحق مرکز آمریت یها تیفعال دییو تا یبررس .8

 .و صدور رهنمود جهت توسعه و استحکام ان یخارج

 .یعلم قاتیدر ساحه تحق تیو انکشاف ررف یآموزش یپروگرام ها یو بررس ریتدو .9

 .کیو اکادم یعال التیموسسات تحص ریبا سا یعلم قاتیمشترح تحق یپروحه ها دییو تا یبررس .10

و استفاده از آن در  یعلم قاتیانکشاف تحق نهیموسسه در زم یانتفاع یها تیو فعال یو خارج یارسال گزارش مساعدت داخل .11

 .موسسه

 .اجرا کننده گان آن در موسسه نییو تع کندیکه از مراجع مختلف مواصلت م یعلم قاتیتحق شیفرما دییو تا یبررس .12

 .ات علمییتحق کمیتهجلسات  ریتدو میپالن و تقو هیته .13

 .موسسه یعلم قاتیتحق مرکز آمریت یفرع یها تهیها و کم تیریمد فیورا حهیال بیو تصو نیتدو .14

 .نیمع فیورا یآنها به اجرا فیو تورتحقی  و موقت  یمیدا یفرع تهیکم جادیا .15

 .ها یپوهنح یعلم قاتیتحق تهیکم یها تینرارت از فعال .16

 .مربوطه یو واحد با در نرر داشت ساختار پوهنح یاریمع  یتحق شنهاداتیپ هیته .17

 تیدر ارتباط به فعال اراکوزیا یعال التیو استادان موسسه تحص یعلم قاتیتحق کمیته یاع ا یمجازات و مکافات برا یدیتائ .18

 .یقیتحق یها

 .اراکوزیا یعال التیموسسه تحص یساالنه براو پالن عملیاتی  یقیتحق - یپالن علم هیته .19

 .ها یپوهنح تحقیقی -منروری پالن های علمی  .20

 .یتیو تقو یاساس یها ننگیتر  یاز طر یعلم قاتیاستادان و محصالن در مورد تحق یها تیبلند بردن ررف .21

 .محصالن و استادان انیم علمی یسیمسابقات مقاله نو یراه اندازبرنامه ریزی و  .22

 زهیتا انگ کندیروش کمک م نی. ادهندیمحصالن که در طول سمستر انجام م یقاتیتحق یها تیبه فعال ییکار پروحه  لیتبد .23

 .دیو رشد نما جادیدر محصالن ا  یتحق

 . چاپ میگردد در هر سه ماهکه  علمیمجله  منروری چاپ .24
 .باشدیساالنه شامل م یمال های تحقیقاتی و استادان و محصالن که در پالن یقاتیتحق یها تیفعال لیتمومنروری  .25

 :چهارم ماده

 .کنندیسال انتخاب م کی یرا برا سیآن رئ یاع ا انیجلسه از م نیدر نخست یعلم قاتیتحق کمیته

 :پنجم ماده

ها و  یازمندیداشته باشند و جهت حل به موقع ن یمیتوجه دا شیخو یعلم قاتیتحق مرکز آمریت زیو تجه هیدارد در تقو فهیور موسسه

 .دیالزم را اتخاذ نما میو تصام ریمشکالت آن تداب

  :ششم ماده

 .شودیارائه م جهت تاییدی برای اجراآت موسسه سیرئ علمی به قاتیتحق کمیته میتصام .1

به مقام وزارت  یو جهت اخذ منرور دهدیقرار مو حل  یدگیموسسه شخصا مورد رس سیرا رئ یعلم قاتیتحق کمیته میتصام .2

 .دهدیارسال م یعال التیتحص

را جهت  یعلم قاتیتحق مرکز آمریتو  یعلم قاتیتحق کمیته یکار یو پالن ها یسیمربوط به پال میتصام تواندیموسسه م سی: رئ نوت

 .موسسه محول کند یعلم یو ابراز نرر به شورا یبررس

 :هفتم ماده



11 صــ    
 

بناء در  باشد،یم یدر تمام جلسات الزام ات علمیقیتحق شورای یح ور اع ا  یتحق تهیکم یها تیو مسئول فیبهتر ورا شبردیپ جهت

 تیو در صورت تکرار از ع و شودیداده م هیشان توص یبرا، جلسه متواتر دوبدون عذر مؤجه در از اع اء  کیهر  ابتیصورت غ

 .گردد یمعرف یگریو به عوض شخ  د ذفح قاتیتحق یشورا

 

 :هشتم ماده

روز  نیبه اول یو در صورت رخصت گرددیبه طور مرتب برگزار م های هفته اخیر هر ماه شمسی  یبه تار ات علمیقیتحق کمیتهات جلس

 .بعد از آن برگزار خواهد شد یرسم

 ماده نهم :

 در چوکات مرکز تحقیقات علمی، اجزای زیر باید موجود و مجهز باشد؛

 .فعال تمام وقت تیو و صل آن به انترن وتریکمپ هیپا 10لب جداگانه در محوطه کتابخانه با حد اقل  وتریکمپ .1

 .جلد کتاب بصورت هارد و سافت 20000از  شیکتابخانه با ب .2

 .کتابخانه یها وتریبانک کتاب در تمام کمپ ریسافت و .3

 .لب آن وتریدر کتابخانه و کمپ LCD ایپروجکتور  ون،یزیتلو .4

آن  یبتوان از کتابخانه ها یکیطرف قرار داد تا بصورت الکتر یپوهنتون ها یبخانه موسسه با کتاب خانه هاوصل کتا .5

 .پوهنتون ها استفاده نمود

 ماده دهم :

در جلسه شورای علمی با اتفاق آرای موجود تحت ۳۰/۷/۱۳۹۸ماده و یک نوت بتاری   10صفحه و  4این طرزالعمل و رهنمود در 

 تایید و تصویب گردید. ( ۷)پروتوکول شماره 

 .اراکوزیا یعال التیموسسه تحص یعلم ی( شورا۳۰/۷/۱۳۹۸( مورخ )   ۷ جلسه شماره ) دیتائ

 .اراکوزیا یعال التیموسسه تحص یعلم قاتیتحق کمیته(   ۲۶/۶/۱۳۹۸( مورخ )   ۶جلسه شماره )  دیتائ

 

 و من هللا توفی 

 

 با احترام

 مؤسسه تحصیالت عالی اراکوزیامرکز علمی و تحقیقاتی 

 ۱۳۹۸سال 

  


