
   

                                                                                                                                                 

 

 یعلم أتیاستادان ه یپژوهش یهاتیو اولو قیمصاد

                                                                                                                                                    )ص(   النبیینخاتم دانشگاه

 آوریمعاونت پژوهش و فن 

 

0 
 

 

 

 )ص(النبیینخاتمدانشگاه

 آوریمعاونت پژوهش و فن
 آمریت امور پژوهشی

 
 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشی استادان هیأت علمی موظفی هاییتولو اومصادیق 
 

 

 

 

 

 

 

 
1399 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                                                                 

 

 یعلم أتیاستادان ه یپژوهش یهاتیو اولو قیمصاد

                                                                                                                                                    )ص(   النبیینخاتم دانشگاه

 آوریمعاونت پژوهش و فن 

 

1 
 

 
میزان و  ی علمیهموظفی پژوهشی بر اساس رتبو انجام از مصادیق علمی  هیأتاعضای آگاهیمنظوربهجداول ذیل 

المللی لی و بیندر سطح مدانشگاه که منجر به اعتبار علمی های پژوهشی اولویتنیز  و ر استاده ساعت موظف
 تنظیم گردیده است.د، نگردمی
 

باشد. ب درسی میکتاتدوین  )ص(پژوهشی دانشگاه خاتم النبیین مهم هایاز اولویتیکی  کتاب درسی:تدوین ( 1

ورای شنشکده و نت، داو بر اساس طرح مصوب دیپارتمطابقت داشته ضمون مورد نظر مکتاب درسی باید با کریکولم م
در جدول ذیل  یپژوهش یموظفی علمی و میزان زمانی کتاب درسی بر حسب رتبهی ی محاسبهپژوهش باشد. نحوه

  نشان داده شده است.
 

  صفحه 200حد قل   تخصصی کتاب درسیتدوین یک جلد 

 برای مدت: به عنوان موظفی پژوهشی  علمی یرتبه

 سال 3 (Teaching Assistant) پوهنیار /2معاون استاد

 سال 2 (Senior Teaching Assistant) وهنملپ /1معاون استاد

 ماه 17 (Assistant Professor)  استادیار/پوهندوی

 ماه 14 (Associate Professor)  دانشیار/پوهنوال

 ماه 12 (Professor)پوهاند استاد/

 

های اخصمراکز علمی دنیا که بسیاری از شپژوهشی های یکی از مهمترین خروجی: ISI االت مقچاپ ( 2

گردد، چاپ ها مینآالمللی زند و از این طریق موجب اعتبار بینسنجی را برای نویسنده، سازمان و کشور رقم میعلم
ی موظفی پژوهشی هبرای محاسباست  شایان ذکر .می باشد ISI شده در پایگاه علمیهای نمایهدر ژورنال مقاالت
 فته شده است.صفر در نظر گر ،باشد ولی در جدول ذیل ایمپکت فاکتورثر میفاکتور مقاله نیز مؤایمپکت

 

 ISIمقاله 
 به عنوان موظفی پژوهشی برای مدت:  رتبه علمی

 ماه 19 (Teaching Assistant) پوهنیار /2معاون استاد

 ماه 12 (Senior Teaching Assistant)پوهنمل  /1معاون استاد

 ماه 9 (Assistant Professor)  استادیار/پوهندوی

 ماه 7 (Associate Professor) دانشیار/پوهنوال 

 ماه 6 (Professor)استاد/پوهاند 
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در جایگاه  این دسته از مقاالت از لحاظ اهمیت :Scopusو  Pubmed   هایشده در پایگاهنمایه ( مقاالت3

سبه ی موظفی پژوهشی اساتید باشند که محامی ISIالمللی بعد از مقاالت اشته و جزو معتبرترین مقاالت بیندوم قرار د
 بر این اساس در جدول ذیل نشان داده شده است.

 
 scopusو  pubmedمقاالت ایندکس شده در پایگاه های 

 به عنوان موظفی پژوهشی برای مدت:  رتبه علمی

 ماه 17 (Teaching Assistant) پوهنیار /2معاون استاد

 ماه 11 (Senior Teaching Assistant)پوهنمل  /1معاون استاد

 ماه 8 (Assistant Professor)  استادیار/پوهندوی

 ماه و نیم 6 (Associate Professor) دانشیار/پوهنوال 

 ماه و نیم 5 (Professor)استاد/پوهاند 

 

دن رنکینگ  براین دسته از مقاالت در باال های معتبر:و سایر ژورنال ISC در( مقاالت ایندکس شده 4

 های نامعتبر نیستند.ژورنالثیر زیادی نداشته ولی جزو دانشگاه در دنیا تأ
 

 و سایر ژورنال های معتبرISC  مقاالت ایندکس شده در 
 به عنوان موظفی پژوهشی برای مدت:  رتبه علمی

 ماه و نیم  11 (Teaching Assistant) پوهنیار /2معاون استاد

 ماه و نیم 7 (Senior Teaching Assistant)پوهنمل  /1معاون استاد

 ماه و نیم 5 (Assistant Professor)  استادیار/پوهندوی

 ماه و نیم 4 (Associate Professor) دانشیار/پوهنوال 

 و نیمماه  3 (Professor)استاد/پوهاند 

 

لی صیالت عاارت تحثبت وزدانشگاه و یا سایر مجالت داخلی  یتوانند در مجلهاین مقاالت می( مقاله داخلی: 5

در  کر است کهد. الزم به تذنباشدارای اولویت و اهمیت کمتری میقبلی د و در مقایسه با مقاالت نچاپ شده باش
 واهد بود یرش نخوژوهشی به صورت مقاالت داخلی قابل پذپوهنوال و پوهاند تمام موظفی پپوهندوی، های رتبه

داشته  ISCی قالهمو یا دو  scopus یا pubmedیا  ISIاستادی با این رتبه حتما باید در سال حداقل یک مقاله 
 باشد.

 مقاالت داخلی
 به عنوان موظفی پژوهشی برای مدت:  رتبه علمی

 ماه 6 (Teaching Assistant) پوهنیار /2معاون استاد

 ماه 4 (Senior Teaching Assistant)پوهنمل  /1معاون استاد

 ماه 3 (Assistant Professor)  استادیار/پوهندوی

 ماه و نیم 2 (Associate Professor) دانشیار/پوهنوال 
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 ماه 2 (Professor)استاد/پوهاند 

 
 

ژوهشی باشد ولی اولویت پقابل قبول میعنوان موظفی پژوهشی این نوع کتاب نیز به  ( کتاب کمک درسی:6

 باشد. وهش دانشگاه رسیدهها نیز باید به تصویب دیپارتمنت، دانشکده و شورای پژدانشگاه نبوده و این گونه کتاب
 صفحه 200درسی  حد قل تدوین یک جلد کتاب کمک

 به عنوان موظفی پژوهشی برای مدت:  رتبه علمی
 سال 2 (Teaching Assistant) پوهنیار /2معاون استاد

 ماه 16 (Senior Teaching Assistant)پوهنمل  /1معاون استاد

 ماه و نیم 11 (Assistant Professor)  استادیار/پوهندوی

 ماه 9 (Associate Professor) دانشیار/پوهنوال 

 ماه 8 (Professor)استاد/پوهاند 
 
 

 مهم: اتتذکر
 ورنال مورد نظر اطمینان حاصل فرمایید.ژقبل از فرستادن مقاله از اعتبار  (1

 د.نگرد نیتدودانشگاه ی شدهتعریف هایشاخصاس راسبکتب درسی  (2

ابستگی و، مقالهب و کتا یسندهدر قسمت آدرس نوی )ص(النبیینخاتمنام کامل دانشگاه الزامی است که در خصوص کتب و مقاالت  (3
این صورت  در غیردیهی است . بباشندشده شته نودانشگاه به صورت زیر  درس ایمیل رسمیآو  نویسنده (Affiliation) سازمانی

 :مقاله تعلق نخواهد گرفتکتاب و به  پرداختیهیچ نوع 

 ، کابل، افغانستان)ص(النبیینخاتمدانشگاه  در کتب:

 ، کابل، افغانستان)ص(النبیینخاتمدانشگاه  در مقاالت فارسی:

 University, Kabul, Afghanistan Khatam_Al_Nabieen انگلیسی: مقاالت در

 

 
 

 
 با تشکر

 آمریت امور پژوهشی
 
 
 
 


