
 وزارت تحصیالت عالی ج.ا. ا 
 تحصیالت عالی جهان  مؤسسۀ

 معاونیت امور علمی
 شرعیات پوهنځی

 کمیتۀ فرعی تحقیقات علمی
 

 محصالنپالیسی حمایتی از تحقیقات 

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

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

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

های تحقیقی ایجاد نموده و و محصالن و راه اندازی پروژه استاداناز تحقیقات علیم  منظور تشویق و حمایت

ز به رشته  ستادان و پالیش حمایت از تحقیقات علیم ا دیگر های در کنار پالیش زمینه ینا در  محصالن را نیر

 . تدوین در آورده است

های علیم ها و سیمینارآموزش و چاپ و نشی مقاله مۀاین پالیش حاوی دو مورد بوده که مشمول برنا

 . میباشد محصالن 

 حصالنحمایت آموزش از م

تحقیقی  هایلیتاز فعا تحقیقی علیم و مقاالت  سیمینارهای تحقیقات با تهیه فارمت . کمیته فریع۱

 ید. محصالن حمایت مینما

و )سمسیی  )سمسیی اول ایل چهارم(های دریس محصالن ازتحقیقات با تفکیک  سمسیی  . کمیته فریع۲

 . های صنقز و مقاالت علیم را تهیه مینماید ینارسیمجداگانه های پنجم ایل هشتم ( فارمت

های آموزش را تدویر پکشاهای متذکره برای محصالن ور  با فارمت. کمیته به منظور آشناتی محصالن ۳

 .مینماید

ها و مقاالت علیم تحقیق علیم فارمت سیمینار عرصۀسویه محصالن در  ی. کمیته با در نظر داشت ارتقا۴

  .را بروز ساری مینماید

نویش و مقاله نویش سیمینار  سۀاهم آوری مواد مورد نیاز از پرو با تهیه و فر  علیمکمیته فریع تحقیقات   . ۵

  .محصالن حمایت مینماید



ز . کمیته با ۶ یش و مقاله نویش سیمینار نو  عرصۀمحصالن در  از فعالیت تحقیقی  رهنما  استادان تعییر

 .حمایت مینماید

را تصویب و آنرا به  عناوین، استادانهای صنقز از عناوین سیمینار. کمیته تحقیقات علیم با جمع آوری ۷

  .پ های صنقز محصالن توزی    ع مینمایدو ر گمنظور تحقیق به  

های ن از روند ارایه و تکمیل سیمینارصنقز محصالهای پو ر گ.کمیته تحقیقات علیم با تهیه چک لیست  ۸

  . رهنما با محصالن اطمینان حاصل مینماید  استادان یو از همکار  هصنقز نظارت نمود

 ی تقدیر نامهبا اعطاشان را  ین علیم ارایه شده محصالن بهیی  ها و مقاالت سیمینارنگری . کمیته با باز ۹

 .تشویق مینماید برای نویسنده

ز فر  . کمیته۱۰ ز و ارایه سیمینار تحقیقهنگ فریع تحقیقات بعد از نهادینه ساخیی های صنقز در حد نوشیی

ز و  عرصۀدیه محصالن را در برنامه آموزش  . ارایه مقاالت علیم آغاز مینماید  نوشیی

نگارش مقاالت علیم  عرصۀموزش در ای آهپیقات محصالن را با تدویر ورکشا. کمیته فریع تحق۱۱

 .ش میدهدآموز 

ز مقاالت علیم به  کمیته  . ۱۲ فریع تحقیقات بعد از حصول اطمینان از روند آشناتی محصالن با روش نوشیی

ز یک مقاله علیم را بعنوان یک  بۀاساس مصو   .دمیگذار  نیاز به عهده محصالنپیش رسیم اش تکلیف نوشیی

پیشنهاد شده محصالن را تصویب و برای پیش بردن امور تحقیق شان  عناوین. کمیته تحقیقات علیم ۱۳

 مینمایداستاد رهنما را 
ز
 .معرف

 

 


