
 وزارت تحصیالت عالی

 ریاست مؤسسات تحصیالت عالی

 غالب پوهنتونریاست 

 و ارتباطاتمعاونت پژوهشی، امور فرهنگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در دوره لیسانس مونوگرافتدوین الیحه                        

 

و  یامهور فرهنگه  معاونهت پهژوه ،   فصهیحی دولتشهاهی    محمهد عهارف   :نیو تهدو تهیهه                     

 پوهنتون غالب ارتباطات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  فمونوگرا فیتعر

و  دتیه کر سهت  یس ازنظهر محصل اسهت کهه ارزآ  ن    یاجبار یدرس یها دتیمونوگراف جزء کر  

 ریه کهه در  ن محصهل ز   باشهد  یم دتیکر6 اندازه به یعال التیمصوب وزارت تحص یها دستورالعمل

و پهژوه    قیه است، به تحق  موخته دان که از  ن  یا شتهرموضوع مرتبط با  کینظر استاد راهنما در 

 .دینما یم ارائه دستورالعمل نیمکتوب مطابق با مفاد ا صورت بهحاصل از  ن را  جیو نتا پردازد یم

 .باشد یممربوطه  یبا فاکولته ها دستورالعمل نیا یاجرا تیمسئول-   

  باشد یممحصالن  هیشامل کل -   

مستمر اسهتاد راهنمها پهس از     یینوگراف توسط محصل و تحت نظارت و راهنماانجام و نگارآ مو-   

 .ردیگ یمصورت  یپوهنح یعلم یدر شورا بیتصو

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 محصل یها تیو مکلف فیبخش اول:وظا

 مقدمه    

مونهوگراف بهه   مندرج درکیفیت علمی و صحت مطالب  ن،یبه یاد وری است که  مسؤولیت تدو الزم

در نچه  ملتهزم باشهد.   و بهدان شهناخته   را ها تیمسئول نیا الزم است که بروی باشد لذا صل میعهده مح

 .مونوگراف است نهیدرزممحصل  یها تیمکلف دی  یم ریز

موضهوع   ( انتخهاب 1، فرم)هفت  و قبل از شروع سمسترهشت  محصل موظف است پس از پایان سمستر 

بهه تصهویب   و در  ن درج خهود را   پیشهنهادی  موضهوع و دیپارتمنت اخذ نمهوده   از  مررا  مونوگراف

 برساند.

 

 

 
  

 وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا

 ریاست پوهنتون ها و  مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

 ریاست پوهنتون خصوصی غالب

 )                        (پوهنحی                                                 

 دیپارتمنت )                         (                                              

 تقاضانامه تعیین موضوع مونوگراف 

 پوهنحی حقوق و علوم سیاسی        حقوق عامه          الملل نیببه آمریت محترم دیپارتمنت روابط 

 اینکه: نگارم یماحتراماً 

  ( حقوق عامه     الملل نیب( محصل رشته)روابط                         )                    ( ولد/بنت ) جانب نیا
احترام خواهشمندم تا در زمینه تعیین عنوان منوگراف ذیل امر  باکمال لهیوس نیبد. باشم یمپوهنحی حقوق و علوم سیاسی 

 عنایت فرمایید

 

  منو گرافعنوان 

  تاریخ تعیین عنوان

 مالحظات
 

 

 



 با احترام

 م و محل امضای محصل )                                (نا

 

 

موضوع مونوگراف برای موصوف تحت عنوان )                                                          ( و به رهنمایی استاد 
( کتاب مونوگراف        به شماره )   موضوعشاندیپارتمنت  ۱۳۹8/      /         مورخمحترم )     ( به اساس جلسه 

 دیپارتمنت ثبت گردید.

 

 اسم آمر دیپارتمنت )                               (

 محل امضاء )                               (

 

 

 مونوگراف بدین قرار است: در قسمتمکلفیت های محصل 

 در زمان مقرر یدرس دتیکر6 عنوان بهمربوطه  پارتمنتی ن به د و ارائهعنوان  ایانتخاب موضوع  .1

 پارتمنتید مر  یانتخاب استاد راهنما با هماهنگ .2  

  مربوط به انتخاب موضوع مونوگراف و استاد راهنما یها فرم لیتکم .3    

 استاد راهنما یروند ثبت موضوع مونوگراف با هماهنگ یریگیپ.4

 داوران ئتیه در حضوراز  ن  و دفاعپروپوزال  نیتدو.5 

  موضوع مونوگراف تحت نظارت استاد راهنما یمستمر رو تیالفع .6

 با استاد راهنما یشرکت در جلسات هماهنگ ایکار  شرفتیپ  یها گزارآارائه  .7

 استاد راهنما یها ییراهنمابه انجام رساندن مونوگراف تحت  .8

 تهیه اسالید مقرر همراهموعد  دفاع در.9

 یوامانت دار یفکر تیبه مالک و احترامثر ا بر اصالت یمبن تعهدنامه یامضا .10

 مربوطه پارتمنتی ن به د لیو تحوفرمت دانشگاه غالب  بر اساسمونوگراف  یصحاف.11

 پارتمنتی ن به امرد و ارائه دیرس افتیدر، یمال حساب هیتسو.12

 

 
 استاد راهنما یها تیومکلف فیوظابخش دوم: 

 مقدمه



جلههد  یرو نیو همچنهه پارتمنههتید در« اسههتاد راهنمهها»پژوهشههی مونههوگراف بنههام مجههری طههر   طههر 

استاد راهنماسهت.   عهدهبر  تیفیمربوط به طر  و ک یها تیمسؤوللذا کلیه  ،گردد مونوگراف ثبت می

 .شود یماستاد راهنما پرداخته  فیقسمت به شر  وظا نیدر ا
 از دفاعاستاد راهنما قبل  وظائف.1

  قیبع تحقمنا یبه دانشجو در معرف و مساعدتکمک .1

 هدایت دانشجو جهت نوشتن طر  پژوهشی)پروپوزال( در زمان مقرر .2

 نگارآ مونوگراف   و اصولروآ  هدایت دانشجو برای رعایت کامل .3

 پروپوزالتصحیح نهایی طر  و ارائه تأییدیه به دانشجو جهت برگزاری جلسه دفاع از  .4

 وزالپروپمشارکت در هماهنگی جهت تشکیل جلسه دفاع از  .5

 هدایت دانشجو جهت تغییر طر  با توجه به نظرات پیشنهادی در جلسه دفاع از عنوان .6

 مخصوص دانشگاه غالب یها فرمهدایت دانشجو برای تدوین طر  پژوهشی در  .7

تصحیح نهایی طر  پژوهشی با توجه به نظرات پیشنهادی، رعایت  یین نگارآ و ارائهه تأییدیهه بهه     .8

 .دانشجو

 از طر دفاع  جلسه صورت امضای .9

 پروپوزال دیتائ از بعد استاد راهنما فیشرح وظا  .2 

 با دانشجو در تکمیل و انجام مونوگراف گام به گامهمکاری .1

 مر دیپارتمنتاعالم ساعات به   و اختصاص ساعات مشخصی از هفته برای راهنمایی دانشجو  .2

کهار( بهه    شهرفت یاپینهوگراف) مشهکالت موجهود    مو تیاز وضهع  پارتمنتیبه د موقع به یگزارآ ده.3

 .پارتمنتیمسئول د

 هدایت کار پژوهشی دانشجو بر اساس جدول زمانی و به پایان رسانیدن مونوگراف در زمان مقرر.4  

 در هرماهاخذ گزارآ پیشرفت کار از دانشجو .5

بهر اسهاس راهنمهای    و رفرنس نویسی  یریگ جهینت ده،ی، چکنامه انیپاهدایت دانشجو جهت نگارآ .6  

 تدوین مونوگراف

 روند ارزشیابی مونوگراف ازنظرتوجیه دانشجو .7

  شرکت در جلسه دفاع از مونوگراف.8
 بعدازآنو  نامه انیپااستاد راهنما در جلسه دفاع از  وظائف.3

 در دفاعسایر اساتید  موقع بهکسب اطمینان از حضور  .1

 شده نییتعبرگزاری جلسه در وقت  .2



 فرمت بر اساسنمایی دانشجو برای تکثیر مونوگراف راه .3

 مشارکت در ارزشیابی مونوگراف .4

 یسیتدر تیریاز مد دشدهییتأ زنمراتیرراهنمایی دانشجو برای اخذ فرم  .7

 پارتمنتیو ارسال  ن به د نامه انیپاراهنمایی دانشجو برای تکثیر نسخه اصلی .8

دفهاع   تیه از قابلکهه    یدرصهورت محصهل   از کهارکرد  و دفهاع دفهاع ازمونهوگراف    در جلسهه  شرکت.9

 .برخوردار باشد

 داوران ئتیه یاز سو شده خواستهاصالحات  یینها و فرممونوگراف  امضا.10

 محصل جهت انجام جلسه دفاع مونوگراف و شرکت در جلسه دفاع یساز  ماده .11
 پارتمنتیمر دآ و پوهنحی ریاست یها تیمکلف و فیوظا  بخش سوم:

 قبل از دفاع مونوگراف پارتمنتیو آمر د استیر یف ومکلفیت های.وظا1

    مر دیپارتمنت یاز سو ارائه فرم انتخاب موضوع به محصل .1

 به دیپارتمنت و ارجاع.امضای فرم انتخاب موضوع توسط ریاست پوهنحی 2

 دیوع جدمسئله که موض نیا نظر داشت موضوع با در در انتخاب با محصل دیپارتمنت مر  یهمکار.3

 .محصل باشد ییتوانا درد باشد و

 پارتمنتید در بیاز تصوبعد  محصل یاز سو یشنهادیموضوع پ ثبت.4

 یاز سهو  انتخهاب اسهتاد راهنمها    نهیدرزم یریگ  یتصم نییتع منظور به از پروپوزالدفاع  جلسه لیتشک.5

 و ناظرراهنما  دیو اساتریاست پوهنحی  و حضور دیپارتمنت با هماهنگی

 به دانشجو استاد راهنما یرسم یمعرف و ارائه پارتمنتید استاد راهنما در تثب.6

 از پروپوزال جلسه دفاع یامر برگزار در  داوران ئتیه به اساتید و یرسان اطالع.7
 پروپوزال بیاز تصوامر دیپارتمنت بعد  وظایف رئیس پوهنحی و.2

 دوسیه  موزشی محصل ن در بایگانی  و دانشجو مصوب از از پروپوزال.اخذ یک نسخه 1

 و پروپوزالموضوع  یینها بیتصو از راهنما بعد دیاسات ییساعات راهنما نییتع یجدول برا هیته.2

   داوران ئتیه یاز سو شده خواستهانجام اصالحات  مونوگراف و یاجرا بر حسن قیدق نظارت.3

 یعلمه  یر  در شهورا و ثبت مونوگراف جهت طه  سینو  یپ یها فرم لیبا محصل در تکم یهمکار.4

 یپوهنح

 مونوگراف از هماهنگی جهت برگزاری جلسه دفاع و همکاری.5

 توسط دانشجو یکسب اطمینان از تکمیل فرم تعهد اخالق.6

 . کسب اطمینان از تکمیل فرم داوری7



  تسویه مالی محصل .کسب اطمینان از8

 امانی از کتابخانه.کسب اطمینان 9

 

 

 
 

  

 

 

 

 

  دانشکده حقوق و علوم سیاسی! به ریاست محترم 

             ( و شماره تماس )         ( دارای کد هویت )   ) ( فرزند   )                           جانب نیا

را زیر  علوم سیاسی، کار نگارآ مونوگراف   ( دانشکده حقوق و   ) ( دیپارتمنت  ) ( فارغ سال

 .باش  یمو اکنون  مادۀ دفاع از مونوگراف خوی   ام  ورده عملو اصالحات الزم را به  ام رساندهام ( به اتم  نظر استاد محترم        )

 را مشخص سازید.امیدوارم تاریخ دفاع مونوگراف   

امضاء   (.             ) عنوان مونوگراف

 محصل

 امضاء و  مادۀ دفاع است.       گردد یمدیق از اتمام کار مونوگراف موصوف و ارزیابی نهایی  ن تص لهیوس نیبد: استاد راهنما -1

 

 ندارد. مقروضتموصوف تمام کریدت های درسی خوی  را تکمیل نموده و  /کمیته امتحانات دانشکده:مدیریت تدریسی -2
 امضاء 

 

       .فراغت را تکمیل نموده است ازیموردنموصوف اسناد : مدیریت فارغان  -3
 امضاء 

 

 عـالی وزارت تـحصیـالت       

 ریاست مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی        

 پوهنتون خصوصی غالب   

 پوهنحی حقوق و علوم سیاسی    

 مدیریت تدریسی

  مجوز دفاع مونوگراف

 

 

 



      نموده است.   حساب هیتسوریت مالی موصوف با مدیمدیریت مالی:  -4

 امضاء 

 

   تمام کتب و مواردی که نزد این محصل موجود بود، به کتابخانه برگردانده شده است.کتابخانه مرکزی:  -5

 امضاء 

 
 امضاء ست.تمام کتب و مواردی که نزد این محصل موجود بود، به کتابخانه برگردانده شده اکتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:  -6

 

 ریاست دانشکده:  -7

 139( مورخ        /               تا در روز )                 رود یم)                                          ( انتظار  محترم )                                         ( فرزند

، پوهنتون در این  یا هیاطالعار دفاع مونوگراف خوی  در این ریاست حضور به ه  رسانید و جهت پیشبرد ک )                          ( رأس ساعت

 مندان منتشر سازید.برای حضور عالقه

 

 با احترام                                                                                                    

 ریاست دانشکده                                                                                            

 
 داوران ئتیه فیوظابخش چهارم: 

 داور  قبل از جلسه دفاع فیوظا.1

 داور عنوان به شانیبر انتخاب ا یمبن یپوهنح استیاز ر یمکتوب رسم افتیدر.1

  وراندا ئتیهتعداد  دانشجو بهمونوگراف از  افتیدر.2

 روز 2حداکثر  "بودن مونوگراف دفاع رقابلیغ ایبر قابل  یمبن الذکر فوقدر فرم  یکتب اظهارنظر .3

 . است یتوسط داور الزام یکتب صورت به یجابیثبت موارد ا.4

  است یداور الزاممونوگراف توسط دانشجو به  شده اصال  ییارائه نسخه نها.5

 جلسه دفاع یجهت برگزاره ریاست فاکولتاز  ینامه رسم افتیدر.6

 .است یالزام شده اصال  ییاستاد داور جهت نسخه نها دیتائ.7
  داور  در جلسه دفاع فیوظا.2

 . است یحضور داور در جلسه دفاع ازمونوگراف الزام.1



بهه   یکتبه  صهورت  بهه از داوران ، مراتب و نمره محصهل   کیدر صورت موجه بودن عدم حضور هر .2

 ریاسهت فاکولتهه بها    یاز سهو  نیداور جانشه  کهه  نیه ایا .اعالم گردد "قبل از شروع جلسه  " پارتمنتید

 مشورت با امر دیپارتمنت تعیین گردد.

 کهه  یدرصهورت  یالزام یپوهنح قاتیتحق تهی، مسئول کم و داوراستاد راهنما  رازیغ بهدر جلسه دفاع ، .3

 دفاع تعیین کند. در جلسهبرای شرکت  را دگریا فرد  خود و تواند یمعذر معقول ریاست فاکولته 

 .دهد لیتحو پارتمنتید نمودن در جلسه دفاع به امر لیمربوطه را پس از تکم یها برگه هیکل.4
  داور پس از جلسه دفاع فیوظا.3

 یتوسط محصهل ، فهرم اصهالحات را جههت انجهام صهحاف       شده انجام ییپس از کنترل اصالحات نها.1

  .دیمونوگراف امضا نما
 و ناظرتحقیقات  تهیآمر کم فیوظابخش پنجم: 

 قبل از جلسه دفاع یپوهنح ناظر و قاتیتحق تهیآمر کم فیوظا .1

 ناظر عنوان به شانیبر انتخاب ا یمبن پارتمنتیاز امر د ینامه رسم افتیدر.1

  از دانشجو نامه انیپا افتیدر.2

 روز 2بودن مونوگراف حداکثر  دفاع لرقابیغ ایبر قابل  یمبن الذکر فوقدر فرم  یکتب اظهارنظر.3

 . است یالزام قاتیتوسط امر تحق یکتب صورت به یجابیموارد ا گزارآ

 .است یالزام یپوهنح قاتیامر تحقمونوگراف توسط دانشجو به  شده اصال  ییارائه نسخه نها.4

 جلسه دفاع یزمان برگزار نییجهت تع فرم لیتکم.5

داوران ، توافهق   ایه اسهتاد راهنمها و داور    نیبه  یا هیتوصه و  یجهاب یاگهزارآ مهوارد    نهد یچنانچه در فرا.6

 .دینما یمنظر  المناظر اعدیپارتمنت یا  امرو به  یصورت نگرفته باشد ، استاد راهنما موارد را بررس

 جلسه دفاع یجهت برگزار پارتمنتیامر د ریاز مد ینامه رسم افتیدر.7

 . دیو کنترل نما افتیدر پارتمنتیاع از مسئول دمربوطه را قبل از جلسه دف یها فرم هیکل.8
  در جلسه دفاع ناظر و قاتیمر تحقآ فیوظا

 . است یدر جلسه دفاع الزام و ناظر یپوهنح قاتیتحق حضور امر.1

 .است قاتیامر تحق فیاز وظا نامه نیی جلسه طبق ضوابط و  یکنترل جلسه و نظارت بر برگزار.2

 . دینما تیریع را مدجلسه دفا انیزمان شروع و پا.3

نهاظر بههه همههراه اسهتاد راهنمهها ، مجههاز بههه    و قههاتیتحقامههر  از داوران ، یکه یدر صهورت عههدم حضههور  

 . به جلسه دفاع هستند دنیبخش تیرسم یبرا یریگ  یتصم



از جلسهه ، پهس    انیه داده و در پا لیه تحو ها  نحاضر در جلسه را به  دیمربوطه به اسات یها برگه هیکل.4

دانشجو را به استاد راهنما جهت اعالم در جلسهه   یینموده و نمره نها ی ور جمعرا  ها  ن،  یینها کنترل

 . دهد لیتحو پارتمنتیمربوطه را به مسئول د یها فرم تیدرنهااطالع دهد. 

 .درج شود داوران یاز سو شده داده جمع نمرات نیع ییدر فرم نمره نها.5

 

                               

 

 

 یعهال هالتیوزارت تهحص                                                   

 یخصوص یعال التیمؤسسات تحص استیر                                      

 غالب یپوهنتون خصوص                                          

 یاسیقوق و علوم سح یپوهنح                                            

 

 بنام خداوند مهربان                                             

گراف   مو نو   نسخه نهایی داوران ئتیه سانسیلدر جلسه دفاع مونوگراف دوره  داوران ئتیهاعضای 

 پارتمنت )( رادی)          (محصل مقطع لیسانس 

 تحت عنوان

   )  ( 
 و تصویب نمودند. دیتائ.......و درجه.................... را با نمره ...........

 

 نام،تخلص و رتبه علمی                            امضاء                       داوران ئتیهاعضای 

 ..................                                  رهنمااستاد 

 ...................       ..........................                                            استاد داور                               

 ...........................  ............................                                   و ناظر قاتیآمر تحق               



 :آمر دیپارتمنت  هیدییتأ           

 شماره ثبت............. امضاء...................................................................................»       « علمی:  و رتبهاسم،تخلص 

 مدیریت تدریسی : هیدییتأ

 ..اسم و تخلص :                 شماره ثبت.......  ...... امضاء...........................

 رئیس پوهنحی : هیدییتأ

 امضاء  )    (علمی:  و رتبهاسم، تخلص 

 
 موضوع مونوگراف رییم:تغششبخش 

با  دیبا ضیتعو نی ن را دارد. ا ضیحق تعو بار کیموضوع مونوگراف تنها  بیهر دانشجو بعد از تصو

 ضیتعهو  ورتدر صه برسهد.   یپهوهنح  یشهورا  دییاز طرف استاد راهنما بوده و به تأ یمنطق لیذکر دال

 یلیصهورت سهنوات تحصه    نیه تکرار خواهد شد. در ا مجدداًموضوع ، مراحل ثبت عنوان مونوگراف 

اصهال  مهوارد   .  دیتجاوز نماعالی  التیتحص وزارت حهیدر ال شده نییتعاز سقف مجاز  دینبا محصل

ر بالمهانع اسهت .  د   یپهوهنح  یشهورا  بیطر  مونوگراف با تصو یحفظ چارچوب کل شرط به یجزئ

در  یریه گ  یتصهم ،  شهود  یمه  یلیسهنوات تحصه    یموضوع مونوگراف منجر به افزا رییکه تغ یموارد

 ی.شهورا  شهود  یمه دانشگاه ارجهاع   یعلم یبه شورا توسط ریاست فاکولته لیمدت تحص  یمورد افزا

 یمعاونهت محصهالن و بهه پهوهنح     و بهه گرفتهه    یتصم دتیکر ست یس حهیدانشگاه با توجه به ال یعلم

    .طه ابالغ خواهند نمودمربو

 .دیمونوگراف انتخاب نما عنوان بهموضوع را  کی دیهر دانشجو با .1

و مشهکالت   ایه بهه مهواد و     یبهه علهت عهدم دسترسه     مهثالً عنوان مونهوگراف   یکل رییتغ در صورت .2

 پوهنحی برسد. یعلم یشورا دیتائ و بیتصوبه  یستیبا رمترقبهیغ حوادث

قبهل از انجهام کهار و     یسهت یبا نامهه  انیه پاانتخهاب   شهده  بیتصو هیدر فرم اول یجزئ راتییتغ هرگونه .3 

    د.برس یپوهنح یعلم دیتائنمودن  ن ، به  یاتیعمل
  استاد راهنما رییتغ

و  یکهاف  لیه با ذکر دال دیبا رییتغ نیکه ا باشد یماستاد راهنما  رییمجاز به تغ بار کیهر دانشجو فقط .1  

 برسد . زین یپوهنحجلسه  بیتصو باشد و به کننده قانع



 در جلسهه اسهت.تغییر اسهتاد راهنمها نیهز بایهد       رییه تغ قابهل  زیه ن، اسهتاد راهنمها   موضوع ریتغ در صورت.2

 رسانده شود. یو بعدبه اطالع استاد راهنمای قبلی  بیاز تصو و پس شده مطر پوهنحی 

 
  مونوگراف یداور معیارهای

نمره  یاریو معشخصی پرهیز نموده  یها قهیسل از اعمالباید  داوران ئتیه مونوگراف یداور یبرا

 اریدر اخت معاونت پژوه  یاز سو بدهند.معیارهای ارزیابی مونوگراف دریک فرم مشخص

 یطورکل به. ردیگ یمدفاع ازمونوگراف مبنای داوری قرار  در روزکه  گیرد یقرارمت یپارتمند

 :شود یمده استفا غالب در دانشگاهمونوگراف  یداور یبرا ریز یارهایمع

  مونوگرافبا عنوان  شده ارائهمطالب  .سازگاری1

 مونوگراف در قیاز تحق هدف.روشن بودن 2

 مونوگراف در کافی اندازه به یو عمل.انجام کارهای تجربی 3

 مونوگراف کافی در اندازه بهتئوری  یانجام کارها.4

 مونوگراف یبند فصلترتیب مطالب برای  مناسب بودن .5

 کافی اندازه به یریگ جهینت گویا بودن.6

 کافی اندازه به چکیدهبودن  ایگو.7 

 تایپی  یها غلطمناسب ، صحیح و بدون  یبند جملهمطالب با  تنظی .8

 با ادبیات علمی رشته مربوطه   مده دست بهنتایج  مطابقت.9

 روآ تحقیق متناسب با موضوع  انتخاب.10

 علمی و صحیح  یها روآاطالعات با  ی ور جمع.11

  مونوگرافدر  مورداستفادهاشکال و نمودارهای بودن  و مناسبشخص م.12

 مونوگراف در شده استفادهمنابع  تعداد.13

    مده دست بهنتایج کاربردی بودن .14

 
 نمره مونوگراف یبند درجهخش هفتم: ب

 :ردیگ یمتعلهق  یا نمرهه هر درجه درجه ارزشیابی شده و ب چهاردر  داوران ئتیهتوسط  مونوگراف

 (به باال 90 )عالی.1

 (به باال80 )خیلی خوب.2 

 (باال70 )خوب.3 



 (به باال55 ).قابل قبول4

 (55از)کمتر ضعیف.5

                              

                        یعهال هالتیوزارت تهحص                               

 یخصوص عالی التیؤسسات تحصم استیر              

                                                                                              غالب یپوهنتون خصوص                        

                                     مونوگراف اخالقی تعهدنامه                                                       

ارج  منظور بهو  است انسان عملکردخداوند همواره ناظر به  که نیاو اعتقاد به  اهلل متعالاز  یاریبا 

 ریاصول ز گردم یممتعهد محصل پوهنتون غالب  عنوان به جانب نیاتحقیق مقام بلند دان  و  نهادن به

 :  نکن یاز  ن تخط قرار داده و مدنظر یپژوهش یها تیفعالرا در انجام 

 یجوئ قتیحقاصل  (1

 یو معنو یماد تی( اصل مالک  (2

 یاصل منافع مل(3

 ( اصل وحدت ملی4

 وامانتانصاف  تی( اصل رعا 5

 .ی( اصل رازدار 6

 .و کشورها در افغانستان شده رفتهیپذبه افراد، هنجارهای  ( اصل احترام 7

 جی( اصل ترو 8

 یطرف یب( اصل 9

 با احترام                                                             

 



 استیر                                                    یعهال هالتیوزارت تهحص                       

 یخصوص   یعال التیمؤسسات تحص

                                                                  غالب              یپوهنتون خصوص                                                                                           

                                                                                        اصالت  رساله ۀتعهدنام

که در )(در رشته نسلیسا یلیمقطع تحص محصل )( جانب نیا

 شوم یم، متعهد ام نمودهدفاع )( خود تحت عنوان مونوگرافاز   نمره)( با درجه)( با کسب )(خیتار

که از  مطالبی بوده و جانب نیاتوسط  شده انجامو پژوه   قیحاصل تحق که مونوگراف بنده

و  مقررات، مطابق ام گرفتهبهره ( رهیو غ نامه انیپا)اع  از مقاله، کتاب،  محققان تحقیقی یدستاوردها

 .ام کردهمشخصات  ن را در فهرست مربوط ذکر و درج  ریو سا مورداستفادهموجود، نام منبع  هیرو

و  پوهنتون ها ریدر سا یلیمدرک تحص چیه افتیدر یقبالً برا مونوگراف نیا که همچنین متعهدم

ئه نشده است. چنانچه ارا گرانیو دبنده  یاز سو و خارج از داخلاع   یعال تحصیالتمؤسسات 

 پوهنتون یرا داشته باش ، از معاونت پژوهش ...، ثبت اختراع و  قصد چاپ ل،یبعد از فراغت از تحص

خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب  ی. چنانچه در هر مقطع زمان یمربوطه را اخذ نما یمجوزها

در بط و مقررات رفتار نموده و مطابق ضوا جانب نیاو دانشگاه مجاز است با  رمیپذ یماز  ن را  یناش

  نخواه  داشت.  عذری گونه چیه ام یلیتحصابطال مدرک  صورت

پروتکل)      ( به تصویب  )             ( با نمبرخیدر تار علمی پوهنتونشورای  در جلسهیحه این ال

 .باشد یم االجرا الزمو رسید 

 با احترام                    

 ابی ره محمدناصر            

 پوهنتون غالب سیرئ          

                                                                                                      



 

 

 

 
 


