
اثر تحقیقی یا تألیفی استادان پوهنتون غالبِ هرات چاپفورم طی مراحل   

  نام اثر:

  نام نویسنده:

 نما:نام استاد ره

 کاران تحقیق:نام هم

 اثر تألیفی/ تحقیقی:

 درسی/ ممد درسی:

ذریعۀ نامۀ شماره /                            به تاریخ        /   .......................................................................................کتاب    

اریخ        ......................... از طرف مرکز تحقیقات علمی به پوهنحی مواصلت نموده، به نشست شماره .................................. ت

عضا چنین نظر دادند: مورد بررسی قرار گرفته ادیپارتمنت .................. ............................   /                 /

...................................................................................................... 

 باحرمت

 

 آمر دیپارتمنت ...........................................                                                 

 منت رأی موافق داشته باشد، مراحل زیر را طی کند: در صورتی که دیپارت

 

            ....................................................... در نشست شماره .......................تاریخ       /         /         ...........کتاب ...................

 ین نظر دادند:............................................. مورد بررسی قرار گرفته، اعضای کمیته چنکمیتۀ نصاب پوهنحی 

 کتاب درسی بوده کمیته برای چاپ آن نظر مثبت دارد. -

 کتاب ممد درسی درسی بوده کمیته برای چاپ آن نظر مثبت دارد. -

 کتاب درسی و ممد درسی نبوده، کمیتۀ نظری ندارد. -

 

 امضاء منشی کمیتۀ نصاب تحصیلینام و 

 

     ................................................... در نشست شماره ............................ تاریخ       /        /        .............کتاب ...................

 مورد بررسی قرار گرفت، تأیید شد. کمیتۀ فرعی تحقیقات علمی پوهنحی ...........................

 باحرمت

 

 



اثر تحقیقی یا تألیفی استادان پوهنتون غالبِ هرات چاپفورم طی مراحل   

 نام و امضاء منشی کمیتۀ فرعی تحقیقات علمی پوهنحی ..........................

 /                 /............................... در نشست شماره .................................... تاریخ           ...........کتاب .......................

 شورای علمی پوهنحی ............................ مورد بررسی قرار گرفته، تأیید شد.

 باحرمت

 

 نام و امضاء منشی شورای علمی پوهنحی ..................................

 

 ره .................................. تاریخ             /              /   ................................. در نشست شما..........کتاب ................

 کمیتۀ جوانب اخالقی مورد بررسی قرار گرفته، پس از تأیید اعضای کمیته کد اخالقی ................................................

 برایش صادر شد.

 باحرمت

 

 قی در تحقیقات علمینام و امضاء منشی کمیتۀ جوانب اخال

 

 .......................... در نشست شماره ............................... تاریخ       /         /      ............کتاب .............................

 کمیتۀ مرکزی تحقیقات علمی مورد بررسی قرار گرفته، تأیید شد.

 باحرمت

 

 نام و امضاء منشی کمیتۀ تحقیقات علمی پوهنتون 

 

 /            /        کتاب .................................................................. در نشست شماره ................................. تاریخ

 شورای علمی پوهنتون مورد بررسی قرار گرفته، تأیید شد.

 باحرمت

 

 نام و امضاء منشی شورای علمی پوهنتون

 

 .الزامی است برای چاپاثر پذیرش یکتکمیل این فورم برای 


