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 مقدمه:

ن آن نمیتوانند رسالت وهای علمی و تحصیلی شمرده میشود که بدوزه تحقیق علمی جز مهم وظایف نهاد امر

خویش را به طریق درست انجام دهند، همچنان مبرم است که پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی، 

 د.اف میباشو جهت دهی نسل جوان و جامعه در مسیر ترقی و انکش گیری افکار عامهکانون تحقیق و روش 

گزاری هر چه بیشتر در عرصه علوم و مؤسسه تحصیالت عالی بایز روښان جهت خدمت بدین منظور 

به منظور کسب دانش و مرفوع ساختن نیازمندیهای ملی  وینش های معاصر در سطح ملی و منطقدا

های روشیری بر مبنای این پالیسی، از طریق فراگ .کشور، دیدگاه عمدۀ این پالیسی را تشکیل می دهد

تحقیقات علمی و انکشاف مهارت های تحقیقی استادان، تالش صورت می گیرد تا از یک طرف در راستای 

ایفای مسئولیت ها و مکلفیت های علمی و اکادمیک استادان، و از جانب دیگر در راه رشد علمی، مسلکی 

 . و تقویت روابط ایشان با همدیگر و نهادهای علمی، همکاری صورت گرفت

پیشرفت و انکشاف در هر کشور نیاز مبرم به ساینس و دانش دارد. این دو عنصر به طور برجسته از 

تحقیقات علمی کسب می گردد. پیشرفت و انکشاف مهمترین عناصر اقتصادی، اجتماعی،  طریق اجرای 

عوامل و ها، فرهنگی، و صنعتی بوده که رشد سیاسی هرکشور متکی برآن است. چون اکثر تکنالوژی

های تولیدی از طریق اجرای تحقیقات علمی انکشاف می یابند بنآ هیچ کشوری در جهان وجود ندارد تخنیک

دادن به  بنابر این، اولویت که بدون رشد و انکشاف فراگیر علمی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابد.

ای پیشرفت و عامل سوق دهنده بر تحقیقات علمی و تکنالوژی منحیث رکن بنیادی یکی از نیازهای اساسی

 و جامعه مستقل واقعی می باشد.  انکشاف پایدار و نیل به رفاه

 

 

 

 

 

 



 :تاریخچه

حقیق را بخش ت علمی در افغانستان می باشد که مؤسسه تحصیالت عالی بایزید روښان معتبرترین مؤسسه

 مطابقیک کمیته ایجاد نمود. کمیته تحقیقات علمی  ۸۹۳۱تحقیقات علمی( در سال  اصلی در چوکات )کمیته

به ستانداردهای ملی و بین المللی فعالیت نمود و مینماید و تحقیقات علمی در رشته های )طب معالجوی، 

 گیرد. ستوماتولوژی و حقوق( در این کمیته صورت می 

 :کمیته اصلی تحقیقات علمی

قطار  د جزء اصلی تشکیالت هر پوهنتون یا مؤسسه است که خوشبختانه این کمیته بخش تحقیقات علمی

که این کمیته مرجع کمیته اصلی که در مؤسسه تحصیالت عالی بایزید روښان است شمرده میشود.  ۸۱

ی بوده، صالحیت تعیین و پرداخت مصارف پروژه های لمتصامیم و طرح پالیسی تحقیقات ع عالی اتخاذ

دارا است. فیصله این کمیته پس از تائید و منظوری شورای علمی مؤسسه تحصیالت عالی  تحقیقی را

پوهنځی ها که از طرف گان با صالحیت این کمیته مرکب است از نماینده  بایزید روښان اعتبار دارد.

 ،گروه شش نفری که عبارت است از سید عبدالحکیم حکمت ریس کمیتهکه  میگرددشورای عملی تعیین 

یراحمد شینواری منشی کمیته، استاد محمد طارق صافی، استاد محمد ویس حضرتی، استاد احمد فواد نص

در مؤسسه تحصیالت عالی بایزید روښان دارای سه پوهنځی  توخی و رومان اسرار اعضای کمیته میباشد.

 میباشد که هر پوهنځی یک کمیته فرعی تحقیقات علمی دارد.

 اهداف

  اهداف خصوصی

 توسعه تحقیقات علمی بهبود و 

 آرایه مشوره های تحقیقاتی طبی و حقوقی برای استادان و محصالن 

  تحقیقی و کتاب در ژورنال های ملی و بین المللیهای نشر مقاله 

  تامین ارتباطات با وزارت ها، مراکز تحقیقاتی و مؤسسات 

 لمللیایجاد فضای سالم برای تفاهم نامه های با مراکز تحقیقاتی ملی و بین ا 

 پیشنهاد و بررسی پروژه های تحقیقاتی 

 اهداف عمومی

 تدویر سمینار ها و ورکشاپ های تحقیقاتی 

  فراهم نمودن زمینه برای تحقیقات علمی معیاری مطابق به نیاز های جامعه 



 تدویر مسابقات تحقیقاتی میان استادان و محصالن 

  ارتقای ظریفیت اعضای کادر عملی مؤسسه در بخش تحقیقات علمی 

 گاه کمیته اصلی تحقیقات علمیدید

مؤسسه تحصیالت عالی بایزید روښان به عنوان یک نهاد معتبر علمی تالش مینماید تا در بخش های طب 

ملی و بین معالجوی، ستوماتولوژی و حقوق و علوم سیاسی وظایف خویش را به طرزالعمل های معیاری 

 المللی تحقیقات علمی با کیفیت و ابتکارانه را به جامعه تقدیم نماید.

 ماموریت کمیته اصلی تحقیقات علمی

مؤسسه تحصیالت عالی بایزید روښان به عنوان یک نهاد معتبر علمی تالش مینماید تا در رشته های طب 

وده و برای موضوعات حاد و مهم علمی و متخصص را تربیت نم معالجوی، ستوماتولوژی و حقوق کادر

 کشور و جامعه راه های حل دریافت نمایند تا بتواند وجیبه دینی، افغانی و انسانی خویش را ادا نمایند.

 جوانب اخالقی

شتاری و هدف مند بودن را نیاز دانست اصولی است. انسان محقق دارای وظیفه هر انسان که اصول نو

خاص است، محقق به دنبال کشف حقیقت و راست است، حقیقت یافتن کمال اوست و به حقیقت پیدا کردن 

متعهد هم است. پالیسی اخالقی تحقیقات، چهارچوب اخالقی تحقیقات و تعهد نامه یی است که حدود اخالقی 

لکه بخش ؛ بگرددایی تحقیقات را ترسیم میکند. اصوالً رعایت اخالق تحقیق تنها به محققین بر نمی و اجر

گاهی و آاصول تحقیق به دلیل نداشتن پالیسی اخالقی یا عدم ی از می از اخالق تحقیقی میباشد. بسیارمه

 لم و تحقیق موجب؛ بنابرین، داشتن پالیسی های اخالقی عمی گیرندمحققین مورد غفلت قرار شناخت 

 گیری از اتفاقات و تخلفات آگاهانه یا ناآگاهانه در تحقیقات خواهد شد. پی

 اهداف اخالقی تحقیقات

  پابند اصول عملی باشدتحقیقات باید 

 دینی و ملی باشدگ رهنتحقیقات و مقاالت در مطابق با ف 

  ًجلوگیری صورت گیرددر تحریر مقاالت و تحقیقات علمی از کاپی برداری و سرقت علمی جدا 

 اشدبموضوعات و معلومات تکراری ن 

  ادیان و فرهنگ ها سایراجتناب از بی احترامی به 

 و کلمات اصل استفاده از روش های جدید 

  های که توسط مؤسسه به چاپ می رسدمراعات روش و اصول نوشتاری در مقاله ها و کتاب 

 



 

 وظایف کمیته اصلی تحقیقات علمی

  نیاز های تحقیقات مؤسسه تحصیالت عالی بایزید روښانشناسایی و بررسی 

  تهیه و اجرای طرح های تحقیقاتی به منظور تحقیق اهداف مؤسسه 

 فراهم آوری امکانات الزم و متناسب با فعالیت های تحقیقی 

  برنامه ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی و همکاری با پوهنتون ها و مؤسسات تحقیقاتی

از کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های تحقیقی در مؤسسه با رعایت قوانین  داخل و خارج

 و مقرارت وزارت تحصیالت عالی و اصول قبول شده مؤسسه

  انتشار مجله های علمی، مقاالت تحقیقاتی، کتاب های علمی، متون درسی با نیاز ها و اهداف

 مؤسسه طبق مقرارت مربوطه

  علمی طبق مقرارت مجالس و همایش هایبرگزاری 

  تعین خط مشی و برنامه های تحقیقاتی مؤسسه در چارچوب قوانین، پالیسی ها و مصوبات مؤسسه 

 ارزیابی نتایج فعالیت های علمی و تحقیقاتی مؤسسه 

 

 


