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 قدمه  م
های مهم  تولید و توسعع  دان  و تقویت فرهگ  نویسعگد ی و وهوه ا از خعا  

   رود. از سعوی دیرر توسعع خعرر میدر جهان امروز به   و محوری ویرشعفت و توسععه

دان ا توسعععع  تعععگعتا توسعععع  فرهگ  و... در هر کشعععورا بدون وردا   به امر 

نخواهعد بود. در واع  وهوه  و بعا موفقیعت چگعدانی همراه و تحقیقعات لممی  وهوه 

هاا  توسعع  دان ا ماخعیح کرکت رسعیدن به ایح اهداف مهم اسعت. بگابرایحا ووهگتون 

مراکز تحقیق و سعایر نهادهای اکادمی،ا نق  اسعاسعی و محوری را در ایح   عو  

 را به  و آسععان  رسی  دسععیسععی امکان که  مگابعی تریحاز مهم ا یکیخعع،دارند. بدون

ایجعاد مراکر تحقیقعات لممی   سععععازدامی  فراهم  وهوهعان  دان   یروز برا  قیقعاتتح

  در نتیجعه  و   رددتحقیقعات لممی می  و کیفی  کمی  بعالعت تکعامع   بعاخععععد کعهمی

ووهگتون  خعععود.  های لموم مرتبط میدر کوزه جامعه  مشعععک ت سعععاز برای ک زمیگه

مگظور  یی بهری در سعح  ممی و مگحقهعابمیت اجرای تحقیقات لممی معیا دلوت با

ایح هدف   باورمگد اسععت که  های ممی رضوریکسععو و تولید دان  و رف  نیازمگدی

تحقیقات    آمریتبگاًء  توان به دست آورد.  سازی بخ  تحقیقات میرا با ایجاد و فعال

نتایج بسعی مگاسعبی جهت نرشع  دلوتا به لگوان ی، نهاد اکادمی،ا   لممی ووهگتون

 مبادله  وردهای لممی و وهوهشعععی محققانا اسعععتادان و مح عععمیحا تقویتآ دسعععت

تحقیقععاتی  لممی  هععاییععافتععه در    مراکز لممی  بیح  و  دان   مرزهععای  و  سعععیر 

وه  در میعان  وه  و  تحقیق  یزهنرهعای  ونعا ون لممی و ارتقعای ظرفیعت و ایجعاد ازمیگعه

ها و  وی  را با در نظرداخعت نیازمگدی و والیسعی اجرایی و نا  اسعتادان و مح عمیح

لعایعت  یع، ووهگتون دلوت و بعا ر هعاا محعابق محعابق و ن اسعععیاتیهبگعدی آناولویعت

 کند. تح ی ت لالی افغانستان تگظیم میوزارت والیسی تحقیقاتی 

 اهمیت و ضرورت تحقیقات در افغانستان 
  به   ورود  بزرگ   راه  لگوان  به  امروزه  اکادمی،   و  لممی  هایوهوه    و   تحقیقات

های مهم و محوری  از خا     و   بوده  آموزخی  یهانهاد  و  هاه  رو   کشورهاا  ودکفایی

  محالعه   از  استفاده  با   که  تحقیقاتی  ؛ رودخرر می ویرشفت و توسعه در جهان امروز به  
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  به   مگجر  تا  خود  انجام  کگونی  وضعیت  دعیق  بررسی  نیز  و  دیرران  لممی  هایداخته 

   واندن   و  محالعه   طریق  از  ما  لممی  هایداخته   رو   ایح  از   د. د  ر   تازه  محتوای  تولید

  است   هاییوهوه    از  بر رفته  هاداخته   ایح  یا  و  خودمی  کات   دیرران  لممی  مگاب 

  و   نقد  تجزیها  تحمی ا  به  مبتگی   ما  لممی  هایه داخت  ا ر  ایم.داده   انجام  ما   ود  که

  خوید   محمیح    اهآن   باخدا  جدید  هاینظریه   و  هادید اه   ارای    دیررانا  هایداده   نظر

  دان    تولید  در   تحقیقات  اهمیت  چون  است.  خده  تبدی   لمم   تولید  به  ما  ت ر  که

  )تولید دان (   واععیتایح  بگاء    کگد.  ک   را  ایئمه س م  که  بتواند  که  دانشی  است؛  جدید

تحقق   کقایق  یابدمی زمانی  عالو    هایواععیت   و  که  در  را  اطراف  ود  و  جامعه 

مناییم  – تحقیقی    هایوروژه  لممی  متام  .  کاربردی  افغانستان  کگونی  وضعیت  در 

که اکرثیت ایح    رو برواندمختمف    مسائ و نهادهای دولتی و   وتی با    هاسازمان 

که در عدم اول نهادیگه خدن فرهگ     و نیاز به تحقیق دارد  اندنشده تجربه    مسائ 

وروژه  اجرای  دو  عدم  در  و  کوزه  تحقیقات  جدی  نیازمگداهای  از  تحقیقیا  های 

 اکادمی، در افغانستان است.  

 معرفی آمریت تحقیقات  
اندازی را برای تحقیق و تولیدات لممی  چشععم  ابا تأسعع  دلوت همزمان ووهگتون

آمریعت  کعه اکگون بعا ایجعاد    در و ن اسعععیاتیهیع،  وی   ت وی  در نظر داخعععع 

. آمریعت تحقیقعات  کگعدنعامعه و هعدف  وی  را دنبعال میتحقیقعات لممیا ایح بر 

هعای وزارت تح عععی ت لعالی دلوت محعابق و ن اسعععیاتیهیع، ووهگتون و مقرره

 وی  را در کوزه   ها و سععاکه کاریبرنامه  خععد کهایجاد   1399در سععال  افغانسععتانا  

 سازد. آماده می تریح دست آوردها لممیتحقیق و نرش تازه

 اهداف : 
و    اهداف  آمریت تحقیقات لممی و نرشات دلوتا به هدف لمومی  را   وی  

 کگد:  اهداف ا ت اتی تقسیم می 
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تقوی  وروسه تحقیقات لممی و نرشات   هدف عمومی: .1 ووهگتون    هدف لمومی  در 

 . باخدمی  دلوت

اختصاصی: .2 لممی    آمریت   اهداف  ا ت اتی ووهگتون  تحقیقات  اهداف  دلوت 

 مناید:  وی  را در بگدها زیر تعییح می 

در میان استادان ووهگتونا    یوهشوه های  ایجاد فعالیت   برای تشویق و ایجاد انریزه   •

 ؛ مح میح ووهگتون دلوت 

تریح نتایج تحقیقات لممی استادان و مح  ن در عالو کتاب و  تازه و رشی،  نرش   •

 مج ت لممی؛ 

 ؛ ترجمه کتو و مقاالت تحقیقی لممی •

نظرداخت معیارهای در با  های الضای کادر لممی ووهگتونرخد و انکشاف مهارت  •

لممی هدفمگد و مورد نیاز کشور به خمول تحقیقاتی که غرض ترفیعات لممی اجرا  

 ؛ خود می 

های نو در رابحه با ووهگتون و نق  آن در  ایجاد بسیی مگاسو برای ارائه اندیشه  •

 ؛ یی از طریق نرش آثار مکتوب تاکو نظران و محققانتوسعه ممی و مگحقه 

وردهای تازه لممی در در رابحه با ووهگتون و نق   آ ات و دستانتقال و تبادل تجربی •

 یی؛آن در توسعه ممی و مگحقه 

سای • با  دلوت  ووهگتون  روابط  و  ارجی  تقویت  دا می  اکادمی،  نهادهای  و  ر 

 های بیح املممی در دراز مدت؛ ونال ژ 

 کارهای تحقیقاتی در سح  ووهگتون؛ نظارت و رهگریی از جریان  •

به تأمیح   • لممی  تحقیقات  اجرای  طریق  از  مالی  تقویت مگاب   مالی    مگظور  بگیه 

 ووهگتون؛ 

 ها و تهیه رهگمود واکد در ایح   و ؛ ها و مونو رافس نظارت بر کار تیز  •

 . بازنرری و نوآوری در محتویات درسی مضامیح خام  ن اب تعمیمی •
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 رسالت 
و    آمریت  رسالت برنامه  ی،  چوب  چهار  در  دلوت  ووهگتون  لممی  تحقیقات 

ا  عی و    هگریا دیگیاهای اکادمی،ا فر نظرداخت ارزر   در  سیستم کساب ده با

ایحا  کگدمی اجترلی فعالیت   بگابر  و  .  تحقیقات  دنبال  مجمه  مرکز  لممی دلوتا 

به  برجسته  متعهد  نهاد  ی،  مثابه  به  را  ووهگتون  که  است  دید اهی  کوزه  سازی 

محرکه  و   اکادمی، لممیا  عدرت  و   توسع   سیاسی  فرهگریا  اجترلیا    اعت ادیا 

فعالیت زیست  رسالت  ایح  کگد.  تمقی  دیرر  محیحی  از  را  کارض  تحقیقاتی  های 

 .سازدریزی آموزر لالی متریز می های مرتبط و برنامه فعالیت 

 انداز چشم 
  تریح مهم باید یکی از    ووهگتون دلوتما در نظر داریم که آمریت تحقیقات لممی  

اساتید و    مراکز لمده برای تحقیقات لممیا معموماتی و ا ت اتی برای مح میحا

  ات تحقیقآمریت  بگاء    .باخد  املممیبیح ممی و    غیردولتی کارمگدان مؤسسات دولتی و  

های فعالیت   لممی ووهگتون دلوتا در نظر دارد که در کوزه توسعه و تولید دان ا 

های   وتی و دولتی افغانستان سهم فعال  ووهگتون مقایسه با  تحقیقاتی در  -یلمم

از داخته و فرهگ  تحقیق و وهوه  را در میان استادان و مح میح ترویج مناید و  

  رابحه تگرا تگ  با نهادهای تحقیقاتی نیز  و    ویشی بریرددیرر  نهادهای تح یمی    سایر

 .بیح املممی داخته باخد ممی و

 وظایف 
یقات لممی و نرشات ووهگتون  مرکز تحق لمده های وظایف و مسؤولیت 

 دلوت: 

برنامه  • و  و ن  کمیه  تگظیم  و  دلوتترتیو  ووهگتون  تحقیقاتی  امور  و    های 

 ؛ آن  یتمدیر

 وت؛ کمیه امور تحقیقاتی ووهگتو دل نظارت و ارزیابی روند  •
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فعالیت   زارر دریافت   • متام  تحقیقاز  تحقیق  کمیته   ی های  فرلی  های 

   تحقیق آمریت بورد ماسیی؛ کمیت  ها وووهگحی 

 ؛هاا مجم  فرهگری و مج ت ووهگحیماهگامه   لممیامجمه نرش   •

ووهگتون  • اساتید و کادرهای لممی  آثار لممی  و  با در نظر    نرش کتو  دلوت 

 داخت امکانات؛ 

های معترب لربی و دیرر لسان   لسان انرمیسیا   ترجمه کتو و مقاالت لممی از •

 ؛ و وشتو فارسیبه زبان 

ور تحقیق و فح نویسگد ی برای کادر لممی  مانگد ر های آموزخی  تدویر برنامه  •

 ؛ ووهگتون و مح میح

 ا محققیح و مح میح ووهگتون دلوت؛ های تحقیق اساتیدکریت از کمیه طرح  •

فراهم  • امکانا  تورت  محققان  آوری  در  برای  تحقیق  جهت  ممکح  تسهی ت 

 ؛ دا می و  ارجی

   ؛املممیهای لممی تحقیقی به سح  ممی و بیح بر زاری کگفران   •

و   • دولتی  ادارات  با  مشورتی  و  لممی  طرزالعم     غیردولتیمسالدت  محابق 

 دا می؛ 

و   • روابط  تحکیم  و  تحقیقاتی    همکاریبرعراری  و  لممی  مؤسسات  با  متقاب  

   ؛مختمف دا می و  ارجی

تحقیقی و لواید آن به معاونیت    هایوروژه و م ارف    هافعالیت   راوور تقدیم   •

 ؛ لممی

بسایت  سازیغگی  • ووهگتون  و  نرشیات    اکتو   ارائهبا    دلوتهای  و  مقاالت 

   .لممی و تحقیقی 

   هابرنامه 
هعای اکعادمیع، و تحقیقعاتی  وی  را در چگعد  آمریعت تحقیقعات لممی برنعامعه 

 کگد: گدی میبمرکمه بخ 
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 مدت های کوتاه برنامه  - الف

های فرلی تحقیق  سعازی کمیتهتگظیم و تهیه اسعگاد اداریا تشعکی ت و فعال •

 ها؛در متام ووهگحی

کسععععو لزوم دیعد در  لممی در موضعععولعات مختمف   هعایکگفران تعدویر   •

 جریان سال؛

های لممی و تحقیقی برای مح ععمیح و اسععاتید محابق و ن تدویر ورکشععا  •

 ؛خدهتگظیم

لممی   هایدلوت از دانشعمگدان و اسعاتید مشعهور کشعور برای ارائه سعمیگار  •

 ؛برای مح میح و اساتید

لممی   رادو کع توسعععط اسععععاتیعد    ارتقعای ظرفیعت  تعدویر سعععمیگعارهعای لممی •

  ؛ووهگتون

ا کسععو لزوم  لممی و تحقیقاتی برای مح ععمیح  های سععیرداخعع  برنامه •

 ؛موجود دید و امکانات و رشایط

ها و آماده سعا   آن به خعک  کتاب درسعی  اتع ح و بازنرری لکررنوت •

 .محابق معیارهای تح ی ت لالی

   درازمدت هایبرنامه  -ب

تحقیقعات ووهگتون دلوت بعه  ونعه  یع   هعای درازمعدت آمریعت  برانعامعه

 خود: می رستفه

خرره به خک  دوامدار و   ی،چا  مجمه لممی در هر ف   سال  •

 ؛تبدی  آن به ی، ژورنال بیح املممی

 ؛ چا  و نرش کتو درسی اساتید ووهگتون محابق طرزالعم   ا  •

 ؛نرش آثار تحقیقی دا می و یا  ارجی کداع  سه تحقیق در ی، سال •

 ؛ممی هایبه لسان املممیبیح هایلسانترجمه آثار لممی تحقیقی از  •

تحقیقعات دلوت بعا سععععایر مراکز اط لعاتی و   آمریعتایجعاد رابحعه   •

 ح کشورهای اس می؛ر های محتحقیقاتی و ژورنال
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 ؛برای هر بخ تحقیق های جدا انه ایجاد دوارمگت •

معرفی آن  کتعو از مراج  مختمف و  آوریجم و کتعابخعانه    سعععازیغگی •

 ر؛مگب  معموماتی در سح  کشو  تریحبزرگ لگوانبه

 ؛ایجاد کتابخانه دیجیتالی •

 ها؛ها در سح  ووهگٔحیکتابخانهایجاد  •

  ماسیی؛ هایبرنامهایجاد کتابخانه و مرکز مگاب   •

 .تجهیز البراتوارها جهت انجام تحقیقات لممی •

 

مورد   1400/ 4/3تحقیقات، مورخ« شورای مرکز 8این پالیسی در جلسه شامره» 

 تایید قرار گرفته و ثبت کتاب شد. 


