
 اقدامات تحقیقی مؤسسه تحصیالت عالی هیوادگذاری بر  

مؤسسه تحصیالت عالی هیواد به منظور دستیابی به اهداف متعدد خدماتی از قبیل آموزش، تحقیق، خدمات اداری و دیگر 
بودن و تحقیق به دلیل هزینه بر ها، حوزه تحقیق است. مند داشته است. یکی از بخشنظامگذاری خدمات جانبی، سرمایه

را در بخش  توجه جامعم، نیاز به سرمایه گذاری زیاد دارد. مؤسسه تحصیالت عالی هیواد با توجه به این نکته احتیاج به لواز
 شود:تحقیق صورت داده است که ذیال مختصر اشاره می

های خاص انجام ایجاد محیطبرای مؤسسه تحصیالت عالی هیواد : تحقیقی –ایجاد محیط خدمات فرهنگی  .1
لیسه هیواد و رو های مختلف را در نظر گرفته است. سالن نخست، که در منزل آخر اقدامات فرهنگی و علمی سالن

بروی مؤسسه موقعیت دارد، با تمام فضا و امکانات استندرد ساخته شده و همیشه آماده خدمات به محصالن و 
عالوه براین، در منزل نهم خود مؤسسه، سالن دیگری با فضای هنگی است. استادان برای اجرای محافل علمی و  فر

های فرهنگی و در نظر گرفته شده است که غالب برنامهبا جمعیت متوسط  یهایعالی و امکانات خوب برای برنامه
 شود. علمی در این محل گرفته می

در این بخش، سه محیط مجزا برای اهداف متفاوت و به منظور ارائه  :ایجاد محیط خدمات پژوهشی و تحقیقی .2
خدمات تحقیقی صورت داده شده است که عبارتند از؛ مخزن کتابخانه مجهز که حاوی هزاران جلد کتاب تخصصی 

بخش دیگر، سالن مطالعه شب در اختیار استادان و محصالن قرار دارد.  ۸صبح تا  ۶و عمومی است و از ساعت 
یابند و با استفاده از ها، محصالن در کتابخانه حضور میهای پوهنحیجدول ها و برنامه ن است که مطابقمحصال

که در این سالن مطالعه استادان است  پردازند. بخش سوم،کتب شخصی یا منابع کتابخانه به تحقیق و مطالعه می
حقیقی مخصوص استادان و نیز منابع کتابخانه توانند در ساعات یاد شده، از منابع عمومی و تقسمت استادان می

 عمومی یا کتابهای شخصی استفاده کنند. 
کادمیک تحقیقی: های لوایح و مسودهتدوین  .3 ها و آجندای اقدام دیگر مؤسسه، تدوین لوایح، برنامهنظری و آ

پالن عملیاتی، پالن استراتیژیک، اساسنامه، موسسه تحصیالت عالی هیواد برای بخش تحقیق، ها است. برنامه
ای، بروشور ویژه تحقیقی، اله علمی نظری و ساختار مقاالت ترجمهتحقیقی، ساختار مق –ساختار مقاله علمی 

مسوده نظری،  –مسوده همکاری تحقیقی، مسوده مخصوص هیئت علمی مرکز تحقیقی، مسوده ساختار مجله علمی 
، مسوده اختار مجله ترجمه، فورم قرار داد تألیف، مسوده حق التألیفتحقیقی، مسوده س –ساختار مجالت علمی 

ده قراردادهای مختلف حوزه ساختار تحقیق آزاد، مسوده ساختار کتاب درسی، دستور العمل پایان نامه نویسی، مسو
به  قاالت و معیارهای ارزیابی مقاالت، بخشی از لوایح و مسوده هایی است که همگیتحقیق و مسوده شرایط م

 تصویب شورای علمی مؤسسه رسیده است. 



تحقیقی در سطح عالی و ملی به  –اقدام دیگر مؤسسه، ایجاد فصلنامه علمی : پژوهشی –راه اندازی مجله علمی  .4
 و دیگر محققان کشور است. منظور نشر آثار علمی استادان این مؤسسه 

های مختلف بخشدهی ماهنامه فرهنگی مؤسسه تحصیالت عالی هیواد به منظور بازتاب :انتشار ماهنامه فرهنگی .5
 نشر آثار محصالن راه اندازی شده است. مؤسسه و 

ارتقای توانمندی استادان در بخش بخشی از کار تحقیقی، های ارتقای توانمندی استادان: برگزاری ورکشاپ .6
گرفته گزار شده و در سمستر جاری نیز ادامه این برنامه پیهای مختلف برتحقیق است. در این خصوص ورکشاپ

 خواهد شد. 
مطابق دستور العمل کمیته اصلی و زیر نظر  های فرعی تحقیقکمیته آموزش سمینار دهی و تحقیق به محصالن: .7

عد را معاونت علمی، آموزش سمینار دهی برای سمستر اول تا چهارم و آموزش مقاله نویسی برای سمستر پنجم به ب
 به اجرا گذاشته اند و هدف، ارتقای توانمندی تحقیقی و رشد روحیه تحقیق در میان محصالن است. 

یکی از اقدامات مستمر مؤسسه، برگزاری سیمینارها و ورکشاپهای  ها و سیمینارهای علمی:برگزاری ورکشاپ .8
 این قبیل را در کارنامه خود دارد.  مختلف است. دراین خصوص، دهها محفل علمی از

 داکتر عبدالحکیم کاظمی 
 

 


