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 استادانسی حمایتی از تحقیقات پالی
 

 مقدمه

تالش و زحمات محقق به ثمر  تنها با  اکادمیک بوده که عرصۀعلیم از جمله امور مهم در  تحقیق    

سد  ،این روند  بلکه  ؛نمیر یهنهاد نیاز به حمایت و تشویق از جانب ادارات پژوهشی های علیم ها و نشی

 . دارد 

عیات موسسۀ تحصیالت عایل پوهنځ        به  چارجوب ساختار تشکیالتی اش کمیته فریع را جهان در شی

های تحقیقی ایجاد و محصالن و راه اندازی پروژه استادانعلیم ق و حمایت از تحقیقات منظور تشوی

محصالن را  و  ستادانیش حمایت از تحقیقات علیم اپال دیگر های در کنار پالیش زمینه ینا وده و در نم

ز به رشته تدوین در آورده است  . نیر

های علیم و سیمینارها آموزش و چاپ و نشی مقاله مۀبرنا این پالیش حاوی دو مورد بوده که مشمول

 . میباشد  استادان

 

 استادانحمایت آموزش از 

امون روش تحقیقموز آهای پ. تدویر ورکشا۱  ؛ش پیر

امون آهای پ. تدویر ورکشا۲  ؛ت علیم به استاداننگارش مقال موزش پیر

اک در کنفرانس. زمینه۳ به همکاری  هنځ  پو  کشور از جانب  خارج تحقیقی در داخل و  هایسازی اشیی

 ؛مؤسسه

  ؛جهان مجلۀ  در  ستادانعلیم ا لت زمینه سازی نشی مقا. ۴

ز الملیلو  میل در ژورنال های دانستااسازی برای نشی مقالت علیم . حمایت و زمینه۵  ؛بیر

 ؛های تحقیقی در پروژه استادان.سهیم سازی 6
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 ها. نگری علیم آنهای باز دازی برنامهو راه ان ستادانو حمایت مایل از آثار علیم ازمینه سازی . 8

 ؛هنځ  یا پرداخت پول نقد معادل آنپو  نبفیصد از کتب چاپ شده از جا ۳۰اء با اعط ستادانتقدیر ا. 9

ب  تحقیق شان از جانصورتیکه طرح ، درتحقیقی  مۀتمویل مصارف برنا بخشدر  ستادانهمکاری با ا. ۱0

 جهان منتشی گردد.  موسسۀ تحصیالت عایل  توسطقیق حهای تقیق منظور و یافتهحکمیته ت

 

 


