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 مقدمه  

  های مهمشاخصه وظایف و  ی، از  ملهای عو نرشیه   داشنت مجله   و  نرشات اکادمیک 

عالینهادهای   دولتی  تحصیالت  و  امرود.  به شامر می   خصوص    روز بدون شک جهان 

که   از اعتباری باالیی برخوردار است  نهادهای  هاینظریات و گفته  جهان دانش است و

قانومنند بودن و تخصصی  از سوی دیگر  د.  داشته باشن  فعالولید دانش جدید سهم  در ت

 که   های منظم علمی نیز از الزامات اساسی است نرشات اکادمیک مبتنی بر پالن   بودن 

مجله  آمریت    بنابر این،  د.نکنرعایت    بایدمی   این اصل راو نهادهای تحصیلی  ها  پوهنتون 

و  الت عالی و الیحه نرشاتی مجالت علمی  ی علمی دعوت با رعایت قوانین وزارت تحص

تحصیالت عالی، تشکیالت،    محرتم   های ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه وزارت ه مقرر 

ها و پالیسی نرشاتی خویش را با درنظر داشت امکانات و رعایت  اهداف، دورمنا و پالن 

- سازد. در قدم اول مجله علمیپالیسی عمومی پوهنتون دعوت، در این جزوه فرشده می 

مسام شده است، برای پوهنتون کمک  نام  دعوت که توسط شورای علمی به این    ی تحقیق

سامل  رقابت  کادر علمی خویش را به نرش برساند و    ترین نتایج تحقیقاتکند تا تازه می 

ها را تقویت مناید و نیز فروش آن کمک  ظرفیت ایجاد کند و  علمی  در میان کارکنان  

رسی  دریچه سبب دست نرش مقاالت علمی از این  مالی به پوهنتون مناید. از سوی دیگر  

تغییر ذهنجوانان   و در  اطالعات علمی جدید شده  اساسی ی به  نقش  باز    را  ت جامعه 

عنوان کش  مناید. به  تجربه می هاست  ری که سال و افغانستان  را  کار جنگ  و  های کند 

م بتواند  که  نگرفتهعلمی  صورت  شود  واقع  دریچه    نیاز  بناء  ؛  است  وثر  از  که  است 

  ، ها به سمت مثبتری صورت بگیرد تا در تغییر ذهنیت ؤثکارهای علمی و م   هاپوهنتون 

   .  موثر واقع شود

 پوهنتون   وضع فعلی 

در سال  که  باشدجهاد می و  پوهنتون دعوت   امتداد ، در اصل هامنپوهنتون دعوت

  ادرک  به عنوان یک مرکز تحصیلی و اکادمیک،  ش تاسیس و در دیار هجرت. هـ  ۱۳۶۳

 های مختلف به جامعه تقدیم منود. را در حوزه  ایورزیده 
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با کسب اعتبار  باشد،  متخصص و متعهد می   ادراین پوهنتون که ملتزم به تربیه ک

طب  ،  حقوق و علوم سیاسی  ت،رشعیاهای  پوهنځی )  پوهنځی  هفتدارای  اکنون  باال،  

  ۱400تا سال    باشد که خوشبختانه( می ژورنالیزم و   فارمسی، اقتصاد،  انجنیری،  معالجوی

های ماسرتی پوهنتون  همچنان برنامه   .فراغت داشتههای مختلف  پوهنځی   ازدوره    ۱۷

از این دو    و چند دوره  باشدفقه و قانون و روابط بین امللل فعال می  هایدعوت در رشته 

   .فارغ داده است  محصل رشته

، سهم خوبی در تولید دانش و  این پوهنتون در دیار هجرتل یادآوری است که  قاب

 شد. خوشبختانه آن توسط استادان با تجربه مدیریت می  مجله علمی که   داشت نرشات

مرصوف تدریس و باشد که  و کادر علمی ورزیده می  استاداناین پوهنتون دارای    اکنون

- مجله علمیشامره  تا اکنون چندین    ند کها  هتوانست  و  تحقیقاتی هستند  هایعالیت ف

تحقیقات ترین  نتایج تازه   ، این مجله  از طریق البته  د.  ننرش منایمؤفقانه  را    خویش  ی تحقیق

یافته  پوهنتون    علمی  هایو  حوزه دعوت  استادان  و   هایدر  نرش برشی    علوم  دینی 

دعوت شود می  پوهنتون  نرشات  و  تحقیقات  آمریت  این    .  مهم  بخش  یک  عنوان  به 

در نظر دارد که بخش  تحقیقات علمی و نرشات خویش را با حامیت مالی   پوهنتون

تحقیقی دعوت« به عنوان یک نرشیه   –پوهنتون دعوت گسرتش دهد تا »مجله علمی 

همچنان بعد از دریافت  علمی و قابل اعتبار در سطح ملی و بین املللی جا باز کند.  

اختصاصی برای   هایطح پوهنتون، در نظر است که جواز فعالیت مجله جواز مجله در س 

 گیرد.  و تخصصی صورت ها نرشات جداگانه گرفته شود تا در متام حوزه  پوهنځی هر 

 دیدگاه  

تیم که  ما ب ندگی و پهوهش، اورمند هـس ع  دانش و تقویت فرهنگ نویـس تولید و توـس

از رود.  شــامر میهای مهم و محوری پیرشــفت و توســعه در جهان امروز به  از شــاخص

تحقیقی  –یک نرشــیه علمی  مجله علمی دعوت به عنوانما این اســت که    هدیدگااین،  

اعتبار خوبی کسـب  بتواند در این عرصـه مؤثر واقع شـده و در سـطح ملی و بین املللی

د و   د منبع معتیی برای داننیز  مـناـی اشــــد.  شبتواـن اء  پهوـهان گرامی ـب ه علمی م  بـن جـل
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ــ تازهکه در حوز   ، در نظر داردتحقیقی دعوت ــعه و تولید دانش و نرش ترین نتایج ه توس

اخلی اعتبار  های علمی دیهو در میان ـسایر نرشـ   ـسهم فعال داـشتهتحقیقات انجام ـشده  

  باالیی را کسب مناید.

 اهداف  

دعوت، تولید دانش   تحقیقی-ترین هدف مجله علمیاـساـسی:  هدف عمومی   -الف

 است.  جدید با در نظر داشت نیازمندی جامعه امروزی در سطح ملی و بین املللی

  اهداف اختصاصی  -ب

در    دعوتپوهنتون  تحقیقات انجام ـشده توـسط اـستادان   نتایج  تریننرـش نتایج تازه -

 ؛های فقه و علوم برشیحوزه

ـبه    دایمی پوهنتون دعوتـهای ـکادر علمی  تقوـیت و بلـند بردن ظرفـیت و مـهارت -

 ؛برشیعلوم خصوص بخش علوم دینی و 

 ؛دریافت هزینه مالی از طریق فروش مجله علمی دعوت -

 .ملی و بین املللیهای علمی با سایر نرشیهایجاد رابطه  -

 ها ارزش 

کند  رعایت میها را آنهای که مجله علمی دعوت در پالیـسی نرـشاتی خویش ارزش

 از این قرار است:

 ؛پالیسی اخالقی تحقیقات علمیرعایت  .۱

 ؛و مذهبی های دینیتقویت روحیه احرتام به ارزش .2

 ؛های روشنگریتوسعه فرهنگی و تقویت فرصت .۳

 ؛های حقوق برشیرعایت و احرتام به ارزش .4

 ؛های ملیصداقت و پابندی به ارزش .5

 .های اکادمیکیاحرتام به آزاد .۶
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 فعالیت تخصصی مجله  ۀحوز

ناـسی دینی و...()فقه، معرفتدینی  علوم  هایزهو تحقیقی در ح  -این مجله علمی   ـش

یاسـ ) علوم برـشیو  ناـسی، اقتـصاد، ژورنالیزم، ، حقوق، فلـسفه وتـس مطالعات   جامعه ـش

 کند.و غیره( به شکل تخصصی کار میتاریخ  زنان،

 ساحه موثریت مجله  

ــت نیازمندیمعموال    های جامعه برشــی به منظور حل تحقیقات علمی با درنظرداش

 ایجاد مناید. شود که بتواند تغییرات مثبتی در جامعه یک مسئله انجام می

دعوت با در نظر داشــت  تحقیقی  -علمیهای نرشــاتی مجله  فعالیت،  از ســوی دیگر

 :دهدرا به گونه مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می اقشار زیرآنچه گفته شد، 

ــتقیم متأثر - ــالن را به طور مس ــازدمی  در قدم اول این مجله محص اوال . چون س

گیرد و در  پیش از همه اقشــار جامعه، مجله در معرد دید این قرشــ قرار می

رتی و دوره لیـسانس، دوره ماسـ  هاینامه،  پایانهاحین نوـشنت ـسیمنار قدم دوم  

بــه مجالت علمی مراجعــه   بــه خــاطر دریــافــت منــابع معتی علمی  دکتورا، 

ــنت مـقاالت و آـثار علمی کنـند. هممی ـــتادان پوهنتون ـبه ـخاطر نوشـ چـنان اسـ

ه ه مجالت علمی از جمـل ه علمی دعوت ر  ،خویش ـب د زد. از  مجـل این   خواهـن

حت  این دو قرشـ را به شـکل مسـتقیم تجهت مطمئنیم که مجله علمی دعوت  

  دهد. تأثیر قرار می

ــکل  در قدم دوم    - ــ آن از طر یق مجالت علمی، به شـ تولید دانش جدید و نرشـ

ــتقیم منجر ـبه تغییر افـکار عمومی شـــده ـکه در نتیـجه ـجامـعه دـچار   غیر مسـ

 تغییر و تحول خواهد شد. 

 ( ه)ضمیمه جداگان دریافت و ارزیابی مقاالت 

 دریافت مقاله هشیو ( یک

شــود که شــامل  پوری میدریافت مقاله یک فورم توســط نویســنده خانه قبل از .۱

 باشد.عنوان مقاله و مشخصات نویسنده می
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  ـشود که مقاله ایـشان تحقیقیدر ادامه یک تعهدنامه توـسط نویـسنده امـ ا می  .2

باشــد و نیز  تحت بررســی منی و در هیچ نرشــیه دیگر به نرشــ نرســیده و  بوده

 باشد. آن به دوش نویسنده می بعدیهای مسؤولیت

 شود.مقاالت معموال به شکل سافت دریافت و جهت ارزیابی کودگذاری می .۳

 مقاله  معیارهای مرور/بررسی ( دو

یر صورت  زو ثبت آن در آمریت مجله علمی، به دو شکل    از دریافت مقاالتبعد  

 گیرد:  می 

بررســی مقدماتی توســط ردبیر صــورت  و یا  یمرور شــکل  :مرور شککیلی  –الف  

ــط آمرـیت می گیرد و مـقاالت ـقاـبل داوری، گزینش و  جـهت داوری هیـئت داوران توسـ

ــود و طی قرار داد، ـهارد مـقاـله همراه  فورم ارزـیابی ـبه ارزـیاب مجـله  ـکدـگذاری می شـ

 شود. باشد، داده میکه ع و هیئت تحریر می

ــط:  مرور محتوایی   -ب ــای هیئت تحریر  مرور محتوایی توس به عنوان داور و   اع 

ه و یا تجربه کافی در بخش تحقیقات علمی اثرعلمی چاپ شـدکه دارای   ارزیاب مقاله

  گیر.، صورت میهای بین املللی تحقیق آشنا باشدبوده و با معیاری

 در نظر گرفته شده است.روز  ۱0 حد اکرثداوری هر مقاله مدت زمان برای 

و   مقاله درج فورم ارزیابی ـشده و نیز موارد قابل اـصالد در هارد مقالهنتایج بررـسی   

شــده و جهت اصــالد به ارســال کننده مقاله    نشــانه جای مشــخص فورم ارزیابینیز در  

روز مجددا مقاله توســـط نویســـنده، به آمریت مجله    5و اال مدت    شـــودفرســـتاده می

 . شودتحویل داده می

مرور ادبی/ویراســتاری توســط کســانی :  مقاله  مرور ادبی/ویراسککتاری ادبی   -ج

گیرد که تخـصص در بخش زبان و نیز تجربه کافی در بخش ویراـستاری منت  میـصورت  

شـود. در قدم اول گانه با حق الزحمه انجام میاد. این کار طی قرارداد جدنداشـته باشـ 

روز    5شـود و در مدت الی یتسـلیم داده م  )ایدیت کننده(سـتارامقاله برای ویر   تسـاف
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با منت داوری  و نیز    خوانی()منونهبازخوانیه تســلیم گرفته و توســط ردبیر  بار مقاله دو 

 د. گرده میمقایسشده 

 ( ه)ضمیمه جداگان و نشر مقاالت چاپ 

االت، مج اری مـق ـــت د از داوری و ویراسـ ه علمی  االتع مقـ مو بـع -تـحت عنوان مجـل

. در قدم اول مقدار  باـشدنرشـ میـشده از دو طریق قابل    طرد ودیزاین  دعوت،  تحقیقی

گردد و در  اتی توزیع میـها و مراکز تحقیقـ رســـد و ـبه کـتاب ـخاـنهرت ـبه ـچاپ میرضو 

 رسد. شده مجله از طریق سایت پوهنتون دعوت به نرش می  pdfگام دوم سافت 

 تناوب نشر مجله

شـــامره به  4رســـد که ســـاالنه  ماه یک بار به نرشـــ می  ۳مجله علمی دعوت در هر 

 شود. دست نرش سپرده می

 زبان نشر مجله

دید به ، پشـتو و حسـب لزومفارسـیهای البته مقاالت منترشـه از این آدر،، به زبان

ــی نیز  زبان عربی می ــلی به زبان انگلیس ــد و چکیده متام مقاالت در کنار زبان اص باش

 شود. ترجمه می

 اندرکاران علمی مجلهو مسئولیت دست وظایف 

 ل و مدیر مسئو وظایف  –الف 

 ؛امتیاز صاحب از سوی مصوب هایسیاست اجرای •

 ؛مجلهانجام ترشیفات قانونی دریافت مجوز  •

ــؤولـیت مـتام موارد حقوقی   • اـبل قوانین و آیین  مجـلهمسـ ــخگویی در مـق و ـپاسـ

 ؛های وزارت تحصیالت عالی افغانستاننامه

 ؛مجله( )اساسنامه اجرایی نامهمفاد آیین بر اجرای نظارت •

 ؛حقوقی لحاظ به چاپ برای ارسالی مطالب تأیید نهایی •

 ؛معاونیت مالی و اداری به و پیشنهاد آن مجله ساالنه بودجه تنظیم •

 ؛به معاونت علمی پوهنتون مجلهپیشنهاد اع ای تشکیالتی  •
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به جز وظایفی که در صالحیت    مجلهبطور کلی هر نوع اقدام الزم جهت اداره   •

 .است مجلهشورای ردبیری و شورای علمی 

 رس دبیر/دبیرانوظایف  –ب 

 ؛بررسی اولیه مقاالت با صالحیت رد و تایید •

ــوبات انجام امور برای پیگیری • ــورای علمی و نظارت مصـ ــن شـ  اجرای  بر حسـ

 ؛هاآن

 ؛تحقیقی پوهتنون شورای هایسیاست اجرای •

های فرعی تحقیق مطابق  اع ـای کمیتههامهنگی کاری با شـورای ر دبیران ) •

 ؛یی(مسوولیت وظیفه

 ؛مجلهآرایی نظارت و پیگیری از روند دیزاین و برگ •

 در جلـسات طرد از طریقدر هامهنگی با مدیر مـسؤول ها  مقاله معرفی داوران •

 ؛مجلهشورای علمی 

 ؛شورای علمی ها و اخذ تأییدیهمقاله بندیجمع •

 ؛جهت ارسال برای چاپ مجله نهایی و تایید نسخه بررسی •

 ؛مدیر مسؤول به و پیشنهاد آن مجله نهساال  برآورد هزینه •

 .مجله و توزیع چاپ به مربوط هایفعالیت بر کلّیه نظارت •

 هیئت تحریروظایف  –ج 

 ؛ر دبیردر جلسات کاری مرتبط به امور مجله به دعوت  کترش  •

ــمیم در مورد تأیید، • ــال   اتخاذ تصـ ــلت ورزیده از نظر    رد مقاالت د یااصـ مواصـ

 ؛نرشعلمی برای چاپ و 

 ؛گران تخصصیمرور تخاذ تصمیم برای انتخاب ا •

ـــناد مرتبط ـبه معـیارـها و میـکانیزم • ــوـیب اسـ ــی و داوری  تهـیه و تصـ ـهای بررسـ

 .مقاالت
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 تأمین منابع مالی  

ون دعوت مطابق پالن اسرتاتیهیک و پالن  تعادی پوهن منابع مالی مجله از بودجه 

 شود: شود که این هزینه در دو بخش چنین پالن می عملیات پوهنتون تأمین می 

 الف: معاشات کارمندان علمی و اداری 

قرارداد و تفاهم با بخش مالی به شکل  معاشات کارمندان علمی و اداری مطابق 

 قابل اجرا است. ماهواره و موقت 

 هزینه چاپ و نش ب: 

  200هزینه چاپ، ویراستاری و دیزاین مجله در هر شامره با در نظر داشته حجم حدود  

تیراژ   و  وزیری  قطع  در  داده  نسخه،    ۱000صفحه  تسلیم  ویراستار  با  داد  قرار  مطابق 

 شود.  می 

 

( مورد تأیید شورای علمی    ۱6در جلسه شامره) ۱۴۰۰/  5  /۱8به تاریخ این پالیسی 

 ( کتاب پروتوکولها گردید. ۱6قرار گرفته و به شامره )  

 


