
 

 

 

 جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت تحصیالت عالی

 ها ومؤسسات تحصیالت عالی خصوصیپوهنتونریاست 

 پوهنتون غالب

 و ارتباطاتت پژوهشی، امور فرهنگی یمعاون

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیسانس در دورۀ مونوگرافتدوین  طرزالعمل
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 1398سال 

 



 
 

 
  تعریف مونوگراف

سیستم کریدت و  ازنظرهای درسی اجباری محصل است که ارزش آن جزء کریدتمونوگراف   

که در آن محصل زیر نظر  باشدمیکریدت 6 اندازهبهمصوب وزارت تحصیالت عالی  هایدستورالعمل

است، به تحقیق و پژوهش  آموختهدانشکه از آن  ایرشتهدر یک موضوع مرتبط با  نما¬رهاستاد 

 .نمایدمی ارائه دستورالعملمکتوب مطابق با مفاد این  صورتبهاصل از آن را و نتایج ح پردازدمی

 .باشدمیبا فاکولته های مربوطه  دستورالعملمسئولیت اجرای این -  

  شودمیشامل کلیه محصالن   -

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

 .گیردمیی صورت پوهنځ

    

 

 بخش اول

 

 وظایف و مکلفیت های محصل

 

 

 

 مقدمه    

باشد لذا بروی مونوگراف به عهده محصل ميمندرج درالزم به یادآوري است كه  مسؤولیت تدوین، كیفیت علمي و صحت مطالب 

 .مونوگراف است درزمینهمکلفیت های محصل  آیددر زیر میآنچه  ملتزم باشد. و بدانشناخته  را هالیتومسئوالزم است که این 

 از آمررا  موضوع مونوگراف ( انتخاب1) ، فرمهفتم و قبل از شروع سمسترهشتم محصل موظف است پس از پایان سمستر 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا

 ریاست پوهنتون ها و  مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

 ریاست پوهنتون خصوصی غالب

 )                        ( پوهنځی 

 دیپارتمنت )                         (

 تعیین موضوع مونوگراف  ۀتقاضانام

 به آمریت محترم دیپارتمنت 

 اینکه: نگارممیاحتراماً 

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

 مونوگراف دیپارتمنت 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  و ارائهانتخاب موضوع یا عنوان  -01

 ؛دیپارتمنت مرآنما با هماهنگی هانتخاب استاد ر -02

  ؛نمرهمربوط به انتخاب موضوع مونوگراف و استاد  هایفرمتکمیل  -03

 ؛نماهاستاد ر موضوع مونوگراف با هماهنگیپیگیری روند ثبت  -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 مونوگرافهم آن به دیپارتمنت مربوطه و تحویلفرمت دانشگاه غالب  بر اساسصحافی مونوگراف  -11

 .دیپارتمنت مرآآن به  ۀارائ ودریافت رسید ، مالی حسابۀ تسوی -12

 

 

 بخش دوم

 

 نمارهوظایف ومکلفیت های استاد 

 

 

 مقدمه

لذا كلیه  ،گرددروی جلد مونوگراف ثبت مي و همچنیندیپارتمنت  در« نمارهاستاد »نام مجري طرح ه طرح پژوهشي مونوگراف ب

 .شودمیپرداخته  نمارهقسمت به شرح وظایف استاد  در اینست. نما¬رهاستاد  عهدهمربوط به طرح و کیفیت بر  هایمسؤولیت

 

 از دفاعقبل  نمارهوظائف استاد  -1

  ؛به دانشجو در معرفی منابع تحقی و مساعدتکمک  .أ

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

  ؛نگارش مونوگراف و اصولهدایت دانشجو براي رعایت كامل روش  .ج

 ؛نهادپیشدفاع از  ۀییدیه به دانشجو جهت برگزاري جلسنهایي طرح و ارائه تأتصحیح  .د

 ؛نهادپیشدفاع از  ۀمشاركت در هماهنگي جهت تشكیل جلس .ه

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

 ؛مخصوص دانشگاه غالب هایفرمهدایت دانشجو براي تدوین طرح پژوهشي در  .ز

 ؛جوتأییدیه به دانش ۀشنهادي، رعایت آیین نگارش و ارائتصحیح نهایي طرح پژوهشي با توجه به نظرات پی .ح

 ؛از طرحدفاع  ۀجلسصورت امضای .ط

 

 پیشنهاد تائید از بعد نمارهرح وظایف استاد ش -2

 ؛جو در تكمیل و انجام مونوگرافبا دانش گامبهگامهمكاري  .أ

 ؛مر دیپارتمنتاعالم ساعات به آ و یي دانشجونما¬رهاختصاص ساعات مشخصي از هفته براي  .ب

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

 ؛دیپارتمنت

 ؛مقررهدایت كار پژوهشي دانشجو بر اساس جدول زماني و به پایان رسانیدن مونوگراف در زمان  .د

 ؛در هرماهاخذ گزارش پیشرفت كار از دانشجو  .ه

ي تدوین نمارهو رفرنس نویسي بر اساس  گیرینتیجه، چکیده، نامهپایانهدایت دانشجو جهت نگارش  .و

 ؛مونوگراف

 ؛روند ارزشیابي مونوگراف ازنظرتوجیه دانشجو  .ز

 ؛شركت در جلسه دفاع از مونوگراف .ح

 

 بعدازآنو  نامهپایاندر جلسه دفاع از  نمارهوظائف استاد  -3

 ؛عدر دفاسایر اساتید  موقعبهكسب اطمینان از حضور  .أ



 ؛شدهتعیینبرگزاري جلسه در وقت  .ب

 ؛فرمت بر اساسیي دانشجو براي تكثیر مونوگراف نماره .ج

 ؛مشاركت در ارزشیابي مونوگراف . .د

 ؛از مدیریت تدریسی تأییدشده ریزنمراتیي دانشجو براي اخذ فرم نما¬ره .ه

 ؛و ارسال آن به دیپارتمنت نامهپایانیي دانشجو براي تكثیر نسخه اصلي نما¬ره .و

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

 ؛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 پوهنځی  ریاست مکلفیت های وظایف و

 

 ریاست و آمر دیپارتمنت قبل از دفاع مونوگراف وظایف ومکلفیت های -1

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

 ؛به دیپارتمنت و ارجاعپوهنځی امضای فرم انتخاب موضوع توسط ریاست  .ب

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

 ؛توانایی محصل باشد در

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

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

 ؛و ناظر نماره و اساتیدپوهنځی ریاست  و حضور 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  پوهنځی وظایف 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

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

 ؛مونوگراف از دفاع ۀهماهنگي جهت برگزاري جلس وهمكاري  .ه

 ؛جواخالقی توسط دانشكسب اطمینان از تكمیل فرم تعهد  .و

 ؛كسب اطمینان از تكمیل فرم داوري .ز

 ؛مالی محصل ۀتسوی کسب اطمینان از .ح

 .امانی از کتابخانهکسب اطمینان  .ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وزارت تـحصیـالت عـالی       

 ریاست مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی        

 پوهنتون خصوصی غالب   

 )                         ( پوهنځی    

 دیپارتمنت )                         (

  )                                      (به ریاست محترم دانشکده 

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

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

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

 را مشخص سازید.امیدوارم تاریخ دفاع مونوگرافم  .باشممیاکنون آمادۀ 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 

 

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

 امضاء 
 

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

 امضاء 
 

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

 امضاء 
 

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

 امضاء 

 

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

 امضاء 

 

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

جهت پیشبرد کار دفاع مونوگراف خویش در این ریاست حضور به هم رسانید و  )                          ( رأس ساعت  139      /

 مندان منتشر سازید.، برای حضور عالقهپوهنتوندر این  ایاطالعیه

 با احترام                                                                                                    

 ریاست دانشکده                                                                                            

 

 بخش چهارم



 

 داوران تأهیوظایف 

 

 :داور  قبل از جلسه دفاعوظایف  -1

 ؛داور عنوانبهمبنی بر انتخاب ایشان  پوهنځی دریافت 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:وظایف داور  در جلسه دفا -2

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

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

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

 ؛تعیین گردد

عذر  درصورت الزامیپوهنځی تحقیقات  ۀل کمیتومسئوحضور ، و داور نمارهاستاد  غیرازبه، دفاع ۀدر جلس .ج

 ؛دفاع تعیین کند ۀدر جلسبرای شرکت  را یگریدفرد  تواندمیریاست فاکولته  ،معقول

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

 

 :دفاعۀ از جلسوظایف داور پس  -3

، فرم اصالالالحات را جهت انجام صالالحافی مونوگراف توسالالط محصالالل شالالدهانجامپس از کنترل اصالالالحات نهایی  .أ

  .امضا نماید

 

 بخش پنجم

 

 و ناظرتحقیقات  آمر کمیته وظایف

 

 :قبل از جلسه دفاع پوهنځی  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 پوهنځی  مر تحقیقاتآمونوگراف توسط دانشجو به  ۀشداصالحنهایی  ۀنسخ ۀارائ .ه

 ؛دفاع ۀجهت تعیین زمان برگزاری جلس تکمیل فرم .و

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

 ؛نمایدمینظر  المناظر اع دیپارتمنت یا مرآموارد را بررسی و به  نماره، استاد 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 پوهنځی تحقیقات  مرآحضور  .أ

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

 . دفالالالالالالالالاع را مالالالالالالالالدیالالالالالالالالریالالالالالالالالت نالالالالالالالالمالالالالالالالالایالالالالالالالالد ۀزمالالالالالالالالان شالالالالالالالالالالالالالالروع و پالالالالالالالالایالالالالالالالالان جالالالالالالالاللسالالالالالالالالالالالالالال .ج

 گیریتصالالمیم، مجاز به نمارهناظر به همراه اسالالتاد  و تحقیقاتمر آ ،در صالالورت عدم حضالالور یکی از داوران

 . دفاع هستند ۀبرای رسمیت بخشیدن به جلس

 بررسالالی از ، پس تحویل داده و در پایان جلسالاله هاآنمربوطه به اسالالاتید حاضالالر در جلسالاله را به  هایبرگهکلیه  .د

جهت اعالم در جلسالالالالاله اطالع دهد.  نمارهجو را به اسالالالالالتاد نهایی دانش ۀنموده و نمر آوریجمعرا  هاآن، نهایی

 . ل دیپارتمنت تحویل دهدووطه را به مسئومرب هایفرم درنهایت

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

 

                               

 

 

 
 



 
 وزارت تـحصیـالت عـالی

 ریاست مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

 پوهنتون خصوصی غالب
 حقوق و علوم سیاسی پوهنځی 

 
 مهرباننام خداوند ه ب

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

 (                                       پارتمنت )دیلیسانس 

 تحت عنوان

 

    (                                                                                                ) 

 

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

 

 امضاء                              علمی     ۀنام،تخلص و رتب                                           داورانتأهیاعضای   

 

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

 

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

 

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

 

 آمر دیپارتمنت : ۀتأییدی           

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

 

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

 

 مدیریت تدریسی : تأییدیه

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

 

 : پوهنځی رئیس  ۀتأییدی

 .............................امضاء  (                                                                               ) علمی:  و رتبهاسم، تخلص 

 

 

 

 

 



 مبخش شش

 

 تغییر موضوع مونوگراف

 

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

 مجدداً ، مراحل ثبت عنوان مونوگراف تعویض موضوع در صورتبرسد. پوهنځی بوده و به تأیید شورای  نمارهطرف استاد 

تجاوز عالی  تحصیالت وزارت در الیحه شدهتعییننباید از سقف مجاز  محصل تکرار خواهد شد. در این صورت سنوات تحصیلی

.  در مواردی بالمانع است پوهنځی حفظ چارچوب کلی طرح مونوگراف با تصویب شورای  شرطبهاصالح موارد جزئی . نماید

توسط ریاست  در مورد افزایش مدت تحصیل گیریتصمیم، شودمیکه تغییر موضوع مونوگراف منجر به افزایش سنوات تحصیلی 

معاونت  و بهیدت تصمیم گرفته کر سیستم ۀای علمی دانشگاه با توجه به الیحشور .شودمینشگاه ارجاع به شورای علمی دا فاکولته

    .مربوطه ابالغ خواهند نمودپوهنځی محصالن و به 

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

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

  برسد.پوهنځی  تائید شورای علمی و تصویببه 

 ئیدأت، به از انجام کار و عملیاتی نمودن آنبایستی قبل  نامهپایانانتخاب  ۀشدتصویب ۀدر فرم اولی جزئیتغییرات  هرگونه .03

    د.برسپوهنځی علمی شورای 

 

  نمارهتغییر استاد 

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

 .پوهنځی نیز برسد ۀ شورای علمیجلستصویب 

 پوهنځی  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

 

 معیارهای داوری مونوگراف 

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

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

 :شودمیغالب استفاده  در دانشگاهزیر برای داوری مونوگراف  معیارهای طورکلیبه. گیردمیداوری قرار 

 ؛با عنوان مونوگراف شدهارائهسازگاری مطالب  .01

 ؛مونوگراف در از تحقیقبودن هدف روشن .02

 ؛مونوگراف كافي در اندازهبه و عملیانجام کارهای تجربی  .03

 ؛مونوگراف كافي در اندازهبهتئوري  انجام کارهای .04

 ؛مونوگراف بندیفصلبودن ترتیب مطالب براي مناسب .05

 ؛كافي اندازهبه گیرینتیجهبودن گویا .06

 ؛كافي اندازهبهبودن چکیده گویا .07

  ؛تایپي هایغلطب، صحیح و بدون مناس بندیجملهتنظیم مطالب با  .08

 ؛با ادبیات علمي رشته مربوطه آمدهدستبهمطابقت نتایج  .09

 ؛روش تحقیق متناسب با موضوع انتخاب .10

 ؛علمي و صحیح هایروشاطالعات با  آوریجمع .11

 ؛مونوگرافدر  مورداستفادهاشكال و نمودارهاي بودن و مناسبمشخص  .12

 ؛مونوگراف در شدهاستفادهمنابع تعداد  .13

 .آمدهدستبهنتایج بودن کاربردی .14

 

 خش هفتمب

 

 مونوگراف ۀنمر بندیدرجه

 

 :گیردمیتعلـق  اینمرهه هر درجه درجه ارزشیابي شده و ب در چهار داورانهیئتمونوگراف توسط 

 به باال( 90عالی)  .01

 به باال( 80)  خیلی خوب .02

 (باال به 70 ) خوب .03

 (به باال 55 ) قابل قبول .04

 (55از) ضعیف کمتر .05

                              

 

 

 

 



 وزارت تـحصیـالت عـالی

 مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی ریاست

 پوهنتون خصوصی غالب

 

 مونوگراف اخالقی ۀتعهدنام
 

 

 

 

 نهادن بهارج منظوربهو  است انسان عملکردخداوند همواره ناظر به  کهاینبا یاری از هللا متعال و اعتقاد به 

اصول زیر را در انجام  گردممیمتعهد محصل پوهنتون غالب  عنوانبه جانباینتحقیق مقام بلند دانش و 

 : مقرار داده و از آن تخطی نکن مدنظرپژوهشی  هایفعالیت

 ؛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

 خصوصیریاست مؤسسات تحصیالت عالی 

 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

که از  مطالبی بوده و جانباینتوسط  شدهانجامحاصل تحقیق و پژوهش  که مونوگراف بنده شوممی، متعهد امنمودهدفاع 

موجود، نام منبع  ۀرویو  مقررات، مطابق امگرفتهبهره و غیره(  نامهپایان)اعم از مقاله، کتاب،  محققان تحقیقیدستاوردهای 

 .امکردهو سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج  استفاده مورد

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

، ثبت اختراع و  قصد چاپ ارائه نشده است. چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، و دیگرانبنده  از سوی و خارج از داخلاعم 

مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم. چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد  پوهنتونرا داشته باشم، از معاونت پژوهشی  ...

در ق ضوابط و مقررات رفتار نموده و مطاب جانباینمجاز است با  پوهنتونو  پذیرممیفوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را 

  نخواهم داشت.  عذری گونههیچ امتحصیلیابطال مدرک  صورت

 

 با احترام

 

 

 

االجرا ( به تصویب رسید و الزم23) ( با نمبر پروتکل27/4/1398) این الیحه در جلسه شورای علمی پوهنتون در تاریخ

 باشد.می

 با احترام

 

 یابمحمدناصر ره

 پوهنتون غالبرئیس 

                                                                                                      

 

 

 

 

 


