
 

 

 

 جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت تحصیالت عالی

 پوهنتون غالب

 و ارتباطات ت پژوهشییمعاون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیسانس در دورۀ مونوگرافتدوین  طرزالعمل

 

 

 

 

 

 1398سال 

 

 
 

 

 

 



  تعریف مونوگراف

 هایدستورالعملسیستم کریدت و  نظر ازهای درسی اجباری محصل است که ارزش آن مونوگراف جزء کریدت  

در یک موضوع  نمارهکه در آن محصل زیر نظر استاد  باشدمیکریدت 6 اندازهبهمصوب وزارت تحصیالت عالی 

مکتوب  صورتبهو نتایج حاصل از آن را  پردازدمیاست، به تحقیق و پژوهش  آموختهدانشکه از آن  ایرشتهمرتبط با 

 .نمایدمی ارائه دستورالعملمطابق با مفاد این 

 .باشدمیبا فاکولته های مربوطه  دستورالعملمسئولیت اجرای این -  

  شودمیشامل کلیه محصالن   -

نما پس از تصویب در شورای همستمر استاد ر نماییهوگراف توسط محصل و تحت نظارت و رانجام و نگارش مون-   

 .گیردمیی صورت ځپوهن علمی

    

 بخش اول

 

 های محصلوظایف و مکلفیت

 

 

 مقدمه    

مونوگراف به عهده محصل مندرج درالزم به یادآوری است که  مسؤولیت تدوین، کیفیت علمی و صحت مطالب 

مکلفیت های  آیددر زیر میآنچه  ملتزم باشد. و بدانشناخته  را هالیتومسئوباشد لذا بروی الزم است که این می

 .مونوگراف است درزمینهمحصل 

از را  موضوع مونوگراف ( انتخاب1) ، فرمهفتم و قبل از شروع سمسترهشتم است پس از پایان سمسترمحصل موظف  

 برساند.به تصویب و در آن درج خود را  پیشنهادی و موضوعدیپارتمنت اخذ نموده  آمر

 

 



 

 

 وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا

 غالب ریاست پوهنتون

 )                        (  ینحپوه

 دیپارتمنت )                         (

 تعیین موضوع مونوگراف  ۀتقاضانام

 به آمریت محترم دیپارتمنت 

 که: این نگارممیاحتراماً 

 (   )               ی ځپوهن  (                              ) )                    ( ولد/بنت )                        ( محصل رشته جانباین

 یدئنوان منوگراف ذیل امر عنایت فرماتعیین ع ۀاحترام خواهشمندم تا در زمین وسیله باکمالبدین. باشممی

 

  منو گرافعنوان 

  تاریخ تعیین عنوان

  مالحظات

 

 

 با احترام

 نام و محل امضای محصل )                                (

 

 

 



                            نمایی استاد محترم )  ( و به ره           موضوع مونوگراف برای موصوف تحت عنوان )                                                  

( کتاب مونوگراف دیپارتمنت              به شماره )     موضوعشان ،دیپارتمنت 1398/      /         مورخ( به اساس جلسه 

 ثبت گردید.

 

 (                              اسم آمر دیپارتمنت )       

 (                         محل امضاء )              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مونوگراف بدین قرار است: در قسمتهای محصل مکلفیت

 ؛کریدت درسی در زمان مقرر 6 عنوانبهآن به دیپارتمنت مربوطه  ارائهو انتخاب موضوع یا عنوان  -01

 ؛دیپارتمنت مرآنما با هماهنگی هانتخاب استاد ر -02

  ؛نمرهمربوط به انتخاب موضوع مونوگراف و استاد  هایفرمتکمیل  -03

 ؛نماهاستاد ر پیگیری روند ثبت موضوع مونوگراف با هماهنگی -04

 ؛داوراندر حضور هیئتاز آن  و دفاع نهادپیشتدوین  -05

 ؛نمارهفعالیت مستمر روی موضوع مونوگراف تحت نظارت استاد  -06

 ؛نمارهپیشرفت کار یا شرکت در جلسات هماهنگی با استاد   هایگزارش ۀارائ -07

 ؛نمارهاستاد  هاییینما¬رهبه انجام رساندن مونوگراف تحت  -08

 ؛تهیه اسالید مقرر همراهموعد  دفاع در -09

 ؛به مالکیت فکری وامانت داری و احتراماثر  بر اصالتمبنی  تعهدنامهامضای  -10

راه با سی دی هم آن به دیپارتمنت مربوطه و تحویلفرمت دانشگاه غالب  بر اساسصحافی مونوگراف  -11

 مونوگراف؛

 .دیپارتمنت مرآآن به  ۀو ارائدریافت رسید ، مالی حسابۀ تسوی -12

 

 

 بخش دوم

 

 نمارههای استاد وظایف ومکلفیت

 

 

 مقدمه

روی جلد مونوگراف ثبت  و همچنیندیپارتمنت  در« نمارهاستاد »نام مجری طرح ه طرح پژوهشی مونوگراف ب

قسمت به شرح وظایف  در اینست. نما¬رهاستاد  عهدهمربوط به طرح و کیفیت بر  هایمسؤولیتلذا کلیه  ،گرددمی

 .شودمیپرداخته  نمارهاستاد 

 از دفاعقبل  نمارهوظائف استاد  -1

  ؛به دانشجو در معرفی منابع تحقی و مساعدتکمک  .أ



 ؛( در زمان مقررتحقیق نهادپیش) هدایت دانشجو جهت نوشتن طرح پژوهشی .ب

  ؛نگارش مونوگراف و اصولهدایت دانشجو برای رعایت کامل روش  .ج

 ؛نهادپیشدفاع از  ۀییدیه به دانشجو جهت برگزاری جلستصحیح نهایی طرح و ارائه تأ .د

 ؛نهادپیشدفاع از  ۀمشارکت در هماهنگی جهت تشکیل جلس .ه

 ؛دفاع از عنوان ۀنهادی در جلسهدایت دانشجو جهت تغییر طرح با توجه به نظرات پیش .و

 ؛مخصوص دانشگاه غالب هایفرمهدایت دانشجو برای تدوین طرح پژوهشی در  .ز

تأییدیه به  ۀنگارش و ارائشنهادی، رعایت آیین تصحیح نهایی طرح پژوهشی با توجه به نظرات پی .ح

 ؛جودانش

 ؛از طرحدفاع  ۀجلسصورت امضای .ط

 

 پیشنهاد یدأیت از بعد نمارهرح وظایف استاد ش -2

 ؛جو در تکمیل و انجام مونوگرافبا دانش گامبهگامهمکاری  .أ

 ؛مر دیپارتمنتاعالم ساعات به آ و یی دانشجونما¬رهاختصاص ساعات مشخصی از هفته برای  .ب

مونوگراف) مشکالت موجود یاپیشرفت کار( به مسئول  از وضعیتبه دیپارتمنت  موقعبهگزارش دهی  .ج

 ؛دیپارتمنت

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

 ؛در هرماهاخذ گزارش پیشرفت کار از دانشجو  .ه

ی تدوین نمارهو رفرنس نویسی بر اساس  گیریتیجهن، چکیده، نامهپایانهدایت دانشجو جهت نگارش  .و

 ؛مونوگراف

 ؛روند ارزشیابی مونوگراف ازنظرتوجیه دانشجو  .ز

 ؛شرکت در جلسه دفاع از مونوگراف .ح

 

 بعدازآنو  نامهپایاندر جلسه دفاع از  نمارهوظائف استاد  -3

 ؛عدر دفاسایر اساتید  موقعبهکسب اطمینان از حضور  .أ

 ؛شدهتعیینبرگزاری جلسه در وقت  .ب

 ؛فرمت بر اساسیی دانشجو برای تکثیر مونوگراف نماره .ج

 ؛مشارکت در ارزشیابی مونوگراف . .د



 ؛از مدیریت تدریسی تأییدشده ریزنمراتیی دانشجو برای اخذ فرم نما¬ره .ه

 ؛و ارسال آن به دیپارتمنت نامهپایانیی دانشجو برای تکثیر نسخه اصلی نما¬ره .و

برخوردار دفاع  از قابلیتکه  درصورتیمحصل  از کارکرد و دفاعدفاع ازمونوگراف  در جلسهشرکت  .ز

 ؛باشد

 ؛داورانهیئت از سوی شدهخواستهنهایی اصالحات  و فرمامضا مونوگراف  .ح

 ؛محصل جهت انجام جلسه دفاع مونوگراف و شرکت در جلسه دفاع سازیآماده .ط

 

 

 بخش سوم

 

 مر دیپارتمنتآ و  یهنحپو ریاست هایمکلفیت وظایف و

 

 ریاست و آمر دیپارتمنت قبل از دفاع مونوگراف هایوظایف ومکلفیت -1

 ؛آمر دیپارتمنت از سویارائه فرم انتخاب موضوع به محصل  .أ

 ؛به دیپارتمنت و ارجاع یځپوهنامضای فرم انتخاب موضوع توسط ریاست  .ب

له که موضوع جدید أاین مس نظر داشت موضوع با در در انتخاب با محصل دیپارتمنت مرآ همکاری .ج

 ؛توانایی محصل باشد در باشد و

 ؛دیپارتمنت در از تصویببعد  محصل از سویثبت موضوع پیشنهادی  .د

 از سوی نمارهانتخاب استاد  ۀدرزمین گیریتصمیمتعیین  منظوربه پیشنهاداز دفاع  ۀتشکیل جلس .ه

 ؛و ناظر نماره و اساتید یځپوهنریاست  و حضور دیپارتمنت با هماهنگی

 ؛به دانشجو نمارهاستاد معرفی رسمی  ۀو ارائدیپارتمنت  در نمارهثبت استاد  .و

 .پیشنهاداز  جلسه دفاع امر برگزاری در  داورانهیئت به اساتید و رسانیاطالع .ز

 

 تحقیق پیشنهاد از تصویبمر دیپارتمنت بعد آو   ینحپوهوظایف رئیس  -2

 ؛آموزشی محصل ۀدوسی ن درآبایگانی  و دانشجو مصوب از پیشنهاداز اخذ یک نسخه  .أ

 ؛پیشنهادو تصویب نهایی موضوع  از بعد نمارهیی اساتید نمارهجدول برای تعیین ساعات  ۀتهی .ب

  ؛داورانهیئت از سوی شدهخواستهانجام اصالحات  اجرای مونوگراف و بر حسننظارت دقیق  .ج



و ثبت مونوگراف جهت طرح در شورای علمی  نویسپیش هایفرمهمکاری با محصل در تکمیل  .د

  ؛ینحپوه

 ؛مونوگراف از دفاع ۀهماهنگی جهت برگزاری جلس وهمکاری  .ه

 ؛جوکسب اطمینان از تکمیل فرم تعهد اخالقی توسط دانش .و

 ؛کسب اطمینان از تکمیل فرم داوری .ز

 ؛مالی محصل ۀتسوی کسب اطمینان از .ح

 .امانی از کتابخانهکسب اطمینان  .ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 وزارت تـحصیـالت عـالی       

 پوهنتون خصوصی غالب   

 )                         ( ینحپوه    

 دیپارتمنت )                         (

  )                                      (به ریاست محترم دانشکده 

( و          ( دارای کد هویت )   ) ( فرزند   )                           جانباین

، کار )                       ( ( دانشکده  ) ( دیپارتمنت               ) ( فارغ سال             شماره تماس )

ون و اکن امآوردهعملو اصالحات الزم را به  امرسانده( به اتمام              ) را زیر نظر استاد محترم نگارش مونوگرافم 

 را مشخص سازید.امیدوارم تاریخ دفاع مونوگرافم  .باشممیآمادۀ دفاع از مونوگراف خویش 

 (.             ) عنوان مونوگراف

 امضاء محصل 

و آمادۀ دفاع است.       گرددمیاز اتمام کار مونوگراف موصوف و ارزیابی نهایی آن تصدیق  وسیلهبدین: نمارهاستاد  -1

 امضاء 
 

موصوف تمام کریدت های درسی خویش را تکمیل نموده و  کمیته امتحانات دانشکده:/تدریسیمدیریت  -2

 امضاء  ندارد. مقروضت

 

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

 امضاء  

 

      نموده است.   حسابتسویهموصوف با مدیریت مالی مدیریت مالی:  -4

 امضاء 
 



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

 امضاء  

 

تمام کتب و مواردی که نزد این محصل موجود بود، به کتابخانه کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی:  -6

 امضاء برگردانده شده است.

 

(           روز )          تا در  رودمی( انتظار                )         ( فرزند                    محترم )       ریاست دانشکده:  -7

جهت پیشبرد کار دفاع مونوگراف خویش در این ریاست  )                          ( رأس ساعت  139مورخ        /      

 مندان منتشر سازید.حضور عالقه، برای پوهنتوندر این  ایاطالعیهحضور به هم رسانید و 

 با احترام                                                                                                    

 ریاست دانشکده                                                                                            

 

 مبخش چهار

 

 داوران تأهیوظایف 

 

 :وظایف داور  قبل از جلسه دفاع -1

 ؛داور عنوانبهمبنی بر انتخاب ایشان   ینحپوهدریافت مکتوب رسمی از ریاست  .أ

 ؛داورانهیئتتعداد  دانشجو بهمونوگراف از  دریافت .ب

 ؛روز 2حداکثر  بودن مونوگراف دفاعغیرقابلمبنی بر قابل یا  الذکرفوقکتبی در فرم  اظهارنظر .ج

 ؛کتبی توسط داور الزامی است صورتبهثبت موارد ایجابی  .د

 ؛است داور الزامیجو به مونوگراف توسط دانش ۀشداصالحنهایی  ۀنسخ ۀارائ .ه

 ؛جهت برگزاری جلسه دفاعریاست فاکولته رسمی از  ۀدریافت نام .و

 ؛الزامی است شدهاصالحاستاد داور جهت نسخه نهایی  تائید .ز

 

  ع:داور  در جلسه دفاوظایف  -2

 ت؛جلسه دفاع ازمونوگراف الزامی اس حضور داور در .أ

کتبی به  صورتبهمحصل  ۀه بودن عدم حضور هر یک از داوران، مراتب و نمردر صورت موج .ب

 ریاست فاکولته با از سوی داور جانشین کهاینیا  .اعالم گردد "قبل از شروع جلسه  "دیپارتمنت 

 ؛تعیین گردد مر دیپارتمنتآورت با مش



 الزامی یځپوهنتحقیقات  ۀل کمیتومسئوحضور ، و داور نمارهاستاد  غیرازبه، دفاع ۀدر جلس .ج

دفاع تعیین  ۀدر جلسبرای شرکت  را یگریدفرد  تواندمیریاست فاکولته  ،عذر معقول درصورت

 ؛کند

 .تحویل ده دیپارتمنت مرآدفاع به  ۀنمودن در جلسمربوطه را پس از تکمیل هایبرگهکلیه  .د

 

 :دفاعۀ وظایف داور پس از جلس -3

، فالرم اصالالحات را جهالت انجالام صالحافی توسالط محصالل شالدهانجامپس از کنترل اصالالحات نهالایی  .أ

  .مونوگراف امضا نماید

 

 

 بخش پنجم

 

 و ناظرتحقیقات  آمر کمیته وظایف

 

 :قبل از جلسه دفاع  ینحپوه ناظر تحقیقات و آمر کمیتهوظایف  -1

 ؛ناظر عنوانبهبر انتخاب ایشان مر دیپارتمنت مبنیآرسمی از  ۀدریافت نام .أ

  ؛جواز دانش نامهپایاندریافت  .ب

 ؛روز 2بودن مونوگراف حداکثر دفاعغیرقابلمبنی بر قابل یا  الذکرفوقکتبی در فرم  اظهارنظر .ج

 ت؛مر تحقیقات الزامی اسآکتبی توسط  صورتبهگزارش موارد ایجابی  .د

 ؛الزامی است  یځپوهن مر تحقیقاتآمونوگراف توسط دانشجو به  ۀشداصالحنهایی  ۀنسخ ۀارائ .ه

 ؛دفاع ۀجهت تعیین زمان برگزاری جلس تکمیل فرم .و

ق صورت ، توافو داور یا داوران نمارهبین استاد  ایتوصیهچنانچه در فرایند گزارش موارد ایجابی و  .ز

 ؛نمایدمینظر  المناظر اعدیپارتمنت یا  مرآموارد را بررسی و به  نماره، استاد نگرفته باشد

 ؛دفاع ۀمر دیپارتمنت جهت برگزاری جلسآرسمی از  ۀدریافت نام .ح

 د.نمای نظارتل دیپارتمنت دریافت و ودفاع از مسئو ۀمربوطه را قبل از جلس هایفرمکلیه  .ط

 

  :در جلسه دفاع ناظر و مر تحقیقاتآوظایف  -2

 ت.دفاع الزامی اس ۀدر جلس و ناظر  یځپوهنتحقیقات  مرآحضور  .أ

 .مر تحقیقات استآاز وظایف  نامهآیینجلسه و نظارت بر برگزاری جلسه طبق ضوابط و  نظارت .ب

 . دفالالالالالالالالالاع را مالالالالالالالالالدیریت نمایالالالالالالالالالد ۀزمالالالالالالالالالان شالالالالالالالالالروع و پایالالالالالالالالالان جلسالالالالالالالالال .ج

، مجالالاز بالاله نمالالارهنالالاظر بالاله همالالراه اسالالتاد  و تحقیقالالاتمالالر آ ،در صالالورت عالالدم حضالالور یکالالی از داوران

 . دفاع هستند ۀبرای رسمیت بخشیدن به جلس گیریتصمیم



از ، پالس تحویالل داده و در پایالان جلساله هالاآنمربوطه به اسالاتید حاضالر در جلساله را باله  هایبرگهکلیه  .د

جهالت اعالالم در  نمالارهجالو را باله اسالتاد نهالایی دانالش ۀنموده و نمر آوریجمعرا  هاآن، نهایی بررسی 

 . ل دیپارتمنت تحویل دهدومربوطه را به مسئو هایفرم درنهایتجلسه اطالع دهد. 

 .درج شودداوران  از سوی شدهدادهجمع نمرات  نهایی عین ۀدر فرم نمر .ه

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت تالحصیالالت عالالی

 پوهنتون خصوصی غالب

 پوهنحی 

 

 نام خداوند مهربانه ب

                        گراف  ) مو نو نهایی ۀنسخ لیسانس ۀدفاع مونوگراف دور ۀدر جلس داورانهیئتاعضای 

 (                                       پارتمنت )دیمحصل مقطع لیسانس  (

 تحت عنوان

 

    (                                                                                                ) 

 

 و تصویب نمودند. یدأیت.................... ۀو درج .................. ۀبا نمر

 

                              علمی     ۀنام،تخلص و رتب                                           داورانتأهیاعضای   

 امضاء

 



 .................. ................................                                                                              نماهراستاد        

 

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

 

 ..................      ................................                                       و ناظر آمر تحقیقات       

 

 آمر دیپارتمنت : ۀتأییدی           

 ثبت.............  ۀشمار«                                                                                    »   علمی:  ۀو رتبتخلص  اسم،

 

 امضاء...................................................................................

 

 مدیریت تدریسی : تأییدیه

                                ......   .......    ثبت ۀشمار                      اسم و تخلص :             

 امضاء.............................

 

 :  ینحپوهرئیس  ۀتأییدی

  (                                                                               ) علمی:  و رتبهاسم، تخلص 

 .............................امضاء

 



 

 مبخش شش

 

 تغییر موضوع مونوگراف

 

حق تعویض آن را دارد. این تعویض باید با ذکر دالیل  باریکهر دانشجو بعد از تصویب موضوع مونوگراف تنها 

، مراحل ثبت عنوان تعویض موضوع در صورتبرسد.  یځپوهنبوده و به تأیید شورای  نمارهمنطقی از طرف استاد 

 در الیحه شدهتعییننباید از سقف مجاز  محصل تکرار خواهد شد. در این صورت سنوات تحصیلی مجدداً مونوگراف 

حفظ چارچوب کلی طرح مونوگراف با تصویب  شرطبهاصالح موارد جزئی . تجاوز نمایدعالی  تحصیالت وزارت

، شودمی.  در مواردی که تغییر موضوع مونوگراف منجر به افزایش سنوات تحصیلی بالمانع است  یځپوهنشورای 

ای شور .شودمیبه شورای علمی دانشگاه ارجاع  توسط ریاست فاکولته در مورد افزایش مدت تحصیل گیریتصمیم

مربوطه ابالغ  یځپوهنمعاونت محصالن و به  و بهیدت تصمیم گرفته کر سیستم ۀعلمی دانشگاه با توجه به الیح

    .خواهند نمود

 .مونوگراف انتخاب نماید عنوانبهجو باید یک موضوع را هر دانش .01

غیرمترقبه  و حوادثبه علت عدم دسترسی به مواد و  یا مشکالت  مثالًتغییر کلی عنوان مونوگراف  در صورت  .02

  برسد. یځپوهن تائید شورای علمی و تصویببه  بایستی

از انجام کار و عملیاتی نمودن بایستی قبل  نامهپایانانتخاب  ۀشدتصویب ۀدر فرم اولی جزئیتغییرات  هرگونه .03

    د.برس یځپوهنعلمی شورای  ئیدأت، به آن

 

  نمارهتغییر استاد 

 کنندهقانعکه این تغییر باید با ذکر دالیل کافی و  باشدمی نمارهمجاز به تغییر استاد  باریکجو فقط هر دانش .01

 .برسد نیز یځپوهن ۀ شورای علمیجلسباشد و به تصویب 

 ۀ شورای علمیجلسدر نیز باید  نمارهتغییر استاد  است. تغییرنیز قابل نماره، استاد تغیر موضوع در صورت .02

 رسانده شود. و بعدیی قبلی نمارهبه اطالع استاد  از تصویب و پس شدهمطرح  یځپوهن

 

 معیارهای داوری مونوگراف 

معیارهای  نمره بدهند. و معیاریشخصی پرهیز نموده  هایسلیقه از اعمالباید  داورانهیئتبرای داوری مونوگراف 

دفاع  در روزکه  گیرد قرارمیت یپارتمنددر اختیار  معاونت پژوهش از سوی ارزیابی مونوگراف دریک فرم مشخص

غالب استفاده  در دانشگاهزیر برای داوری مونوگراف  معیارهای طورکلیبه. گیردمیازمونوگراف مبنای داوری قرار 

 :شودمی

 ؛با عنوان مونوگراف شدهارائهسازگاری مطالب  .01

 ؛مونوگراف در از تحقیقبودن هدف روشن .02



 ؛مونوگراف کافی در اندازهبه و عملیانجام کارهای تجربی  .03

 ؛مونوگراف کافی در اندازهبهتئوری  انجام کارهای .04

 ؛مونوگراف بندیفصلبودن ترتیب مطالب برای مناسب .05

 ؛کافی اندازهبه گیرینتیجهبودن گویا .06

 ؛کافی اندازهبهبودن چکیده گویا .07

  ؛تایپی هایغلطمناسب، صحیح و بدون  بندیجملهتنظیم مطالب با  .08

 ؛با ادبیات علمی رشته مربوطه آمدهدستبهمطابقت نتایج  .09

 ؛روش تحقیق متناسب با موضوع انتخاب .10

 ؛علمی و صحیح هایروشاطالعات با  آوریجمع .11

 ؛مونوگرافدر  مورداستفادهاشکال و نمودارهای بودن و مناسبمشخص  .12

 ؛مونوگراف در شدهاستفادهمنابع تعداد  .13

 .آمدهدستبهنتایج بودن کاربردی .14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خش هفتمب

 

 مونوگراف ۀنمر بندیدرجه

 

 :گیردمیتعلالق  اینمرهه هر درجه درجه ارزشیابی شده و ب در چهار داورانهیئتمونوگراف توسط 

 به باال( 90عالی)  .01

 به باال( 80)  خیلی خوب .02

 (باالبه  70 ) خوب .03

 (به باال 55 ) قابل قبول .04

 (55از) ضعیف کمتر .05

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارت تالحصیالالت عالالی

 پوهنتون خصوصی غالب

 

 مونوگراف اخالقی ۀتعهدنام

 

 

 

 

مقام بلند دانش  نهادن بهارج منظوربهو  است انسان عملکردخداوند همواره ناظر به  کهاینبا یاری از اهلل متعال و اعتقاد به 

 مدنظرپژوهشی  هایفعالیتاصول زیر را در انجام  گردممیمتعهد محصل پوهنتون غالب  عنوانبه جانباینتحقیق و 

 : مقرار داده و از آن تخطی نکن

 ؛جوئیحقیقتاصل  (1

 ؛اصل مالکیت مادی و معنوی (2

 ؛صل منافع ملیا (3

 ؛اصل وحدت ملی (4

 ؛وامانتاصل رعایت انصاف  (5

 ؛اصل رازداری (6

 ؛و کشورها در افغانستان شدهپذیرفتهبه افراد، هنجارهای  اصل احترام (7

 ؛اصل ترویج (8

 ؛طرفیبیاصل  (9

 با احترام

 

 



 

 

 

 وزارت تـحصیـالت عـالی

 پوهنتون خصوصی غالب

 رسالهتعهدنامۀ اصالت 

 

 (                  ) که در تاریخ (                           )ۀ لیسانس در رشتمحصل مقطع تحصیلی  (                      ) جانباین

(                                                   ) مونوگراف خود تحت عنواناز   (              )ۀ ( با درج              )ۀ نمر با کسب

 مطالبی بوده و جانباینتوسط  شدهانجاموهش حاصل تحقیق و پژ که مونوگراف بنده شوممی، متعهد امنمودهدفاع 

 ۀو روی مقررات، مطابق امگرفتهبهره و غیره(  نامهپایان)اعم از مقاله، کتاب،  محققان تحقیقیکه از دستاوردهای 

 .امکردهو سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج  استفاده موردموجود، نام منبع 

و مؤسسات  پوهنتون هاقبالً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی در سایر  مونوگراف این که همچنین متعهدم

قصد  ارائه نشده است. چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، و دیگرانبنده  از سوی و خارج از داخلاعم  عالی تحصیالت

مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم. چنانچه در هر  پوهنتونرا داشته باشم، از معاونت پژوهشی  ...، ثبت اختراع و  چاپ

مطابق  جانباینمجاز است با  پوهنتونو  پذیرممیمقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را 

  نخواهم داشت.  عذری گونههیچ امتحصیلیابطال مدرک  در صورتضوابط و مقررات رفتار نموده و 

 

 با احترام

 



 

 

( به تصویب رسید و 23) ( با نمبر پروتکل27/4/1398) در جلسه شورای علمی پوهنتون در تاریخ این الیحه

 باشد.االجرا میالزم

 با احترام

 

 یابمحمدناصر ره

 رئیس پوهنتون غالب

                                                                                                      

 

 

 

 
 


