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  مقدمه

پتتی   یتتو ودرل  به شک  بر اساس آنر  امو  هباشد کمهم اداری مییک سند  به عنوان    طرزالعمل

در راستای گسترش و ایجتتاد بستتتر مناستت  بتترای انجتتام   از جمله  که  شودمی  جامو ان   اجرا  هم

هتتای مطتتابط طرزالعلمل را پوهنتون دعوت تمام امور اداری ختتویش کند.کمک می  هافعاليو

ریافتتو و ارزیتتابی ن ی ددر بتتاره و تتو  از این رو، این طرزالعمتتل  برد.ترتي  شده به پيش می

منتشره توستت   االتارتقاء کمی و کيفی مق  بين المللی و نيزو    ملیدرعرصه    وهشیژپ  تمقاال

 آمریو دستورالعمل زیر پس از تدوین به وسيله .  باشدمی  دعوت  پوهنتون  اعضای هيئو علمی

 جهو دریافو پوهنتون شورای علمی و تصوی  شورای پژوهشی و ،پوهنتون تحقيقات علمی

هتتای پژوهشتتی بتته متتورد اجتترا گ اشتتته فعاليو  بهتتتر  انجتتام  رونظابی مقاالت علمی به مزیار  و

 شود.می

 چگونگی فراخوان و دریافت مقاالت علمی – 1ماده

هتتو نشتتر و ج  متناس  با مقتضيات جامعه علمی کشتتور  برای دریافو مقاالت علمی .1

 تل رامی و ی واتساپهای وطریط گروپ شود. این فراخوان ازفراخوان داده میواپ  

 .شودهم انی می وننتپوهسایو 

هن ام دریافو مقاله، فورم دریافو مقاله کتته از طتترر آمریتتو مجلتته ترتيتت  شتتده  .2

تحقيقی بتتودن -انه پوری و نيز نویسنده سند تعهد نامه علمیتوس  نویسنده خ  اسو،

 د.شومریو مجله درج و ن هداری میدر دوسيه آ نماید کهمقاله خویش را امضا می

 سوی مرکز تحقيقات قابل دریافتتو و ده ازای معرفی شهالمقاالت فق  ازطریط کان  .3

 ارزیابی اسو.

 ل ارزیابیمشمو مقاالت- 2ماده 

 پوهنتتتون دعتتوتو همکاران پژوهشتتی    پوهنتون دعوتتمام اساتيد  مقاالت تحقيقی   .1

 هستند. طرزالعمل مشمول این

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOZnlXVL76FJ9xTodrfmQr7uyTnJWkZC6NYqTILLNTdfP0i9ZnuOonqhy3TKEmXAGe-Z6Hjn5986uDTxAoG28xoTPjSmKXNlrAoj2XyfvRdx63BX9mjJo3gzZpBYl-buyd3xPGEepN5zx1B3SKo-oP&__tn__=*NK-R
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ای دار هکتت   گيرندمی  ی علمی قراررزیاب مورد امقاالتی  از جمله مقاالت دریافو شده   .2

کشور باشد و  مصالح ملی  طابط با شرای  جامعه، شریعو اسالمی وعلمی، مرویکرد  

 و کرده باشد.یعادعوت را ر پوهنتونتحقيقات علمی  هایملدستورالع تمام

 چگونگی ارزیابی مقاالت علمی – 3ماده

گيتترد. مقاالت دریافتی یکبار توس  سردبير مورد بازخوانی و ارزیابی اوليه قتترار می .4

لمی دوباره به مرکز تحقيقات و آمریو مجله ارسال درصورت رعایو استندرهای ع

  گردد تا زمينه ارزیابی تخصصی مقاالت فراهم گردد.می

 جلستته داده و  تشتتکيل  پوهنتتتونارزیابی مقاالت دریافتی شورای پژوهشتتی    به منظور .5

 گيرد.مقاالت تبادل نظر صورت می روی هریک از

نظتتر گرفتتته   مقتتاالت ارزیتتال مستتلکی در  درجلسه شورای پژوهشی برای هریک از .6

 شود.می

شود و داور در متتدت تعيتتين طی قرار داد به داور داده میمقاالت قابل ارزیابی  هارد   .7

 ارزیابی  اصالح را نشانی و با فورم  و موارد قابل  هقرارداد  مقاله را مورد ارزیابیشده،  

 دهد.مقاله را دوباره به آمریو مجله تسليم می آن

باشد به نویسنده دوبتتاره جهتتو وارد  ر صورتی که مقاله قابل واپ و نياز به اصالحد .8

 شود. ساختن اصالحات فرستاده می

ایی بتتا گيری بتترای وتتاپ مقتتاالت منتختت  جلستته نهتت تصميم  سازی وبه منظورنهایی .9

 گردد.مشارکو تمامی اعضای پژوهش تشکيل می ور وحض

 نچه برای ارزیابان الزم استآ -4ماده

 شنا باشد.آبا روش تحقيط علمی  دارای تحقيقات علمی بوده و ارزیال باید خود .1

 تسل  کامل داشته باشد. ارزیال به موضوع مقاله باید .2
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 کليد واژگتتان،گيری،يجهمنابع، نت  روش، وکيده،  نظر محتوا،  از  مقاله را  ارزیال باید .3

های تحقيتتط ه، یافتتت اصتتالو ا،تتر، کيفيتتو  طرح مناس  سواالت، پرداختن به فرضتتيه،

 مورد سنجش قرار دهد.

انجتتام اصتتالحات   به مرکز تحقيقتتات گتتزارش دهتتد و از  اصالحات خواسته شده را .4

 اطمينان دهد. نهایی نيز

 نتایج تحقیقات نیاز سنجی تحقیقات علمی و  -5ماده

 بين الملل پاسخ و باشد. به نيازهای اساسی جامعه، منطقه و علمی بایدتحقيقات  .1

توزیع فتترم   و  های اجتماعی  اطالع ازگروهسطریط ک  ت علمی ازنيازسنجی تحقيقا .2

 .گيردصورت می نهادهای اجتماعی و دانشجویان ،سنجی ميان اساتيدنياز

ارزیابی   و  تحليل  قات موردهای نيازسنجی توس  مرکز تحقيرموف  وریآجمع  از  بعد .3

 گردد.اقدام می ،های جامعهمطابط با نياز وقرارگرفته 

 علمی ارسال گردد. به مراکز و ت باید باجامعه شریکنتایج تحقيقا .4

 

  1400/ 4/3« شورای مرکز تحقیقات، مورخ8این پالیسی در جلسه شماره»

 مورد تایید قرار گرفته و ثبت کتاب شد. 

 

 

 


