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 مقدمه 

 موما  عپیشرفت جوامع با تلاش، همت، پشتکار و احساس مسئولیت افراد نخبه و برگزیده محقق گردیده است و 

 اراده و تلاش فردی صورت پذیرفته ولی واسطهبهاز علوم و فنون بشری  ایزمینهاین پیشرفت و توسعه در هر 

گسترده و مستمر مراکز علمی بوده است.  هایپژوهشادامه و اعتلای آن زمینه از علم و فن، مرهون تحقیقات و 

م مرکز تحقیقات در تحقق این مه تأسیسدر این راستا موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری نیز با 

 گام برداشته است.

 احکام عمومی. فصل اول

 مبناماده اول: 

ای هتحصیلات عالی و طرز العمل نحوه اعطای پاداش فعالیت این اساسنامه بر مبنای پالیسی تحقیقات علمی

 پژوهش وضع گردیده است. 

 ماده دوم. اهداف

های مرکز تحقیقات در راستای پالیسی وزارت تحصیلات عالی و موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله فعالیت

 کند:انصاری است که در جهت تحقق اهداف ذیل تلاش می

 الف. هدف کلی

 تحقیق و پژوهش در فرایندهای مختلف تحقیقاتگسترش 

 ب. اهداف فرعی

 وم مختلفکارگیری دانش بشری در زمینه علتوسعه و ب. 1

 جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها      .2

 های مختلفمحقق در زمینهتربیت نیروی انسانی      .3

 ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین      .4

 کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور      .5

همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین      .6

 دولت جمهوری اسلامی افغانستانو مقررات 

 های مختلف در جامعه.ی تحقیقات کاربردی و بنیادی در حوزهتوسعه و گسترش پژوهش درزمینه .7

 های حقوقی و اقتصادیشناسایی و گسترش تحقیقات بین رشته ای در حوزه .8
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 یققیتح ی ـهای علمو انتشار مقاله قاتیاز استادان، محققان و محصلان جهت انجام تحق تیو حما قیتشو .9

 ها.آن

 های پژوهشی.های مناسب برای ارتقاء فعالیتسازی و ایجاد زیرساختزمینه .11

 محصلان انیدر م یهای علمدر انجام فعالیت تیو خلاق قیتحق یروحیه تشویق و تقویت .11

 .یقتحقی ـ یعلم یهاکنفرانس هینویسی و تهرساله ،نویسیمقاله یهاوهیش یساز یاریمع .12

 محصلان. یابتکار یهاو طرح یعمل یهامهارت رشد .13

 هاسازی دستاوردهای پژوهشی و افزایش عواید موسسه از طریق جذب و اجرای آنتجاری .14

 ماده سوم. اصطلاحات

یافته مطور نظااى که با آداب خاصى بهعبارت است از تلاش کاوشگرانهدر این اساسنامه تحقیق علمی تحقیق: 

و شناخت حاصل از آن مصادیق  شدهانجامگسترش قلمرو معرفتى نوع بشر  منظوربهى لکشف مجهو باهدف

 خارجى داشته باشد.

نظور از محقق و پژوهشگر در این مرکز عبارت است از متخصصینی که دارای فهم و درک علمی م محقق:

 پژوهش آگاهی دارند. هایشیوهو  هاروشهستند و از  مسائل

پلان  ،یهنمائااداره، ر تیمسئول (ره)حصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری موسسه تمرجع که در : مرکز تحقیقات

 .شودمی دهینامموسسه  یعلم قاتیرا دارد مرکز تحق یعلم قاتیامور مربوط به تحق میو تنظ یگذار

 باشد. محل مرکز: محل فعالیت مرکز در موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری می

 

 م. وظایففصل دو

 :گیردمیهای ذیل انجام  یدرزمینهماده پنجم: وظایف مرکز تحقیقات علمی، با توجه به اهداف فوق 

 ها و خط مشی پژوهشی مرکزگذاری برای انجام تحقیقات و تدوین سیاستپلان .1

 های تحقیقات و ارسال آن به شورای علمی مؤسسهتأیید طرح .2

 مشخص. یهادر حوزه یقیتحق یهانهیزم یو معرف ییشناسا .3

مرتبط با اهداف  یوپژوهش یها وموسسات آموزشدانشگاه های همکاری با سایر مراکز وطرح تأیید .4

  مرکز

 نظارت بر چگونگی اجرا وتحلیل نتایج طرح های پژوهشی مصوب مرکز .5

 در زمینه اداره بهینه امور کتابخانه ها ، مراکز اطلاع رسانی ، و هدایت و سیاستگذاری موثراطلاعاتی  .6

 خدمات مرتبط آموزشی در راستای اهداف مرکز
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ی های عملیاتپلانبررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و بارعایت  .7

 این مرکز

 تیتحقیقا هایفعالیتدر  هاآنتقویت انگیزه تحقیق و پژوهش در محصلین از طریق مشارکت دادن  .8

 لف.مخت یهادرزمینه گرید یقاتیبا مؤسسات تحق یعلم یهاکنفرانس ، سمینارها وهاهمایشی برگزار .9

 داخلی و خارجی هایپروژهشناسایی و جذب  .11

 تحقیقاتی هایگروهتحقیقاتی  هایپروژهتصویب  .11

 نیو محصل دیتوسط اسات قاتیانجام تحق یلازم برا لاتیامکانات و تسه یفراهم آور .12

 یها و مراکز علمپوهنتون ریسا یو آموزش یقاتیبا مراکز تحق یعلم یهمکار .13

 یبرگزار قیاز طر یعلم قیتحق نینو یهاروشمحققان و محصلان با  د،یاسات هایآگاهی شیافزا .14

 یآموزش هایکارگاه

 مختلف هایحوزهنوین در  هاینگرشاشاعه دانش و  .15

 .یو خارج یمؤسسات داخل گریو د یعال لاتیتحص وزارت دولت، تیو حما هاکمک جلب .16

 انتشار مجله انصاری، کتاب علمی، چپتر آموزشی متناسب با اهداف مرکز .17

 

 هاصلاحیتفصل چهارم. 

 .باشدمیی ذیل هاصلاحیتماده ششم: مرکز تحقیقات دارای 

ط با مرتب یهادرزمینه یقاتیتحق هایپروژه یاجرا منظوربه یو حقوق یقیقرارداد با اشخاص حق انعقاد .1

 مرکز مأموریت

 لیکمت ایو اقدام به اصلاح  قیتحق هیاول هایسیاستمتناسب با اهداف و  شدهانجام قاتیتحق یابیارز .2

 آن

 یقاتیتحق هایپروژهتوقف  ایدر مورد ادامه  میتصم اتخاذ .3

 گردد شنهادیو به موسسه پ میسالانه مرکز تنظ موردنیازبودجه  .4

 مقررات به مراکز مربوطه تیبا رعا قاتیتحق جیساختن نتا کیشر .5

مقابل اشخاص  دعوی و دفاع از حقوق مرکز در مراجع مربوط و به طور کلی نمایندگی مرکز در اقامه .6

 ل.وکیحقیقی یا حقوقی با حق تعیین اعم از
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 لاتیتشک. فصل پنجم

 یو اعضا اتقیتحق معاون، کمیته رأسدر  باشدمی مرکزی قاتیتحق کمیته یدارا یعلم قاتیهفتم: مرکز تحق ماده

 .باشدمی هاو دیپارتمنت هایپوهنح قاتیتحق هایکمیته نیو آمر یمعاون علم رئیس مؤسسه، آن

 یعلم قاتیتحق یها یسیو طرح پال تصمیممرجع اتخاذ  ترینعالی موسسه مرکزی قاتیتحق کمیتهماده هشتم: 

 .باشدمی موسسهدر سطح 

 شود. تعیین می یعلم یشورا در جلسه کمیته تحقیقاتنهم: آمر  ماده

 ایماستر و  لیدرجه تحص یبوده و دارا یعال لاتیتحص یاستاد شامل کادر علم قاتیدهم: آمر مرکز تحق ماده

 باشد.میبالاتر از آن 

 هایمیتهک نیو آمر یعلم قاتیتحق ریاست موسسه، معاونتکه متشکل از  قاتیتحق کمیته مرکزی: ازدهمی ماده

 :دهندمیرا انجام  لیذ فیوظا باشدمیها یپوهنح یعلم قاتیتحق

 های عملیاتی برای کمتیه مرکزی تحقیقات؛های انفرادی و پلانترتیب پلان .1

 ها؛های فرعی تحقیقات دانشکده و دیپارتمنتنظارت بر کمیته .2

 طور بررسی و تعیین بودجه سالانه مرکز تحقیقات؛تهیه و ترتیب چارت تشکیلاتی اعضای کمیته و همین .3

 پژوهشی؛رسیدگی به تخلفات  .4

 ی آن به ریاست دانشگاه؛های فرعی تحقیقات و نیز توحید و ارائهبررسی گزارش کمیته .5

 گردد؛همکاری با کمیته اخلاق که توسط شورای علمی در شرایط اختصاصی تعیین می .6

 گردد. تعیین مصارف و مبلغ حق تحقیق که بعد از تصویب شورای علمی موسسه انجام می .7

 ماده دوازدهم:

 یلمع یو شورا یعلم قاتیاز طرف مرکز تحق ،کمیته مرکزی تحقیقات یمحوله به اعضا فیوظا یجراالفـ ا

 .موسسه

 .گرددمی میاساسنامه تنظ نیدر مطابقت به مواد ا یقاتیتحق فیـ وظاب

 

 قیحق تحقیق و مصارف تحق. فصل هفتم

 :زدهمیس ماده
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و پلان  یمعل قاتیتحق یسیرا مطابق پال یمبلغ هرساله (ره)موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری ـ الف

 .سازدمیشامل  یعلم قاتیدر بودجه مرکز تحق شیخو استراتژیک

 .گرددمی نییتع قیتحق یارزش و چگونگ ت،یاستاد نظر به ماه یمبلغ حق تحقیق برا .1

وافقی بر اساس ت، سپاردمیرا به پوهنتون غرض اجرا  یقاتیتحق غیردولتیو  یاگر کدام مؤسسه دولت .2

 .گرددمیآن به محقق تعلق  داتیعا فی صد 71 گیردکه بین دو نهاد علمی صورت می

مصارف اعاشه و اباته  ابدیانجام م گرید اتیدر ولا ایکه در خارج شهر  یقاتیتحق هایپروژه یبرا .3

 .شودمیبرعلاوه حق تحقیق پرداخته 

 دبع .گیردمیصورت  موسسهاز بودجه  قیم تحقجهت انجا زاتیو تجه لیمواد، وسا یبعض یداریخر .4

 .شودمیسپرده  گریغرض استفاده محققان د موسسهمذکور به  لیوسا قیاز ختم تحق

ز اسناد ا هرکدامداشته باشد  یمال دیکه عا هایپروژهو  قیتحق ییو گزارش نها قیتحق شنهادیمطالعه پ .5

لزحمه اهای تحقیقاتی حقحمایتی از فعالیت بر اساس طرز العمل نحوه اعطای پاداش و پالیسیمذکور 

 نماید.دریافت می

( مورد تصویب 24طی پروتکل شماره ) 31/3/1411ماده چهاردهم. اساسنامه مرکز تحقیقات در جلسه مورخ 

 شورای علمی موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری قرار گرفت. 

 

 دکتر اسدالله رادمند
 

 ی خواجه عبدالله انصاریرئیس مؤسسه تحصیلات عال
 

 

 


