
 الیحة تدوین مونوگراف در دورة لیسانس
 

 تعریف مونوگراف
س یهاتیدیمونوگراف جزء کر سمحصل یاجبار یدر ست که ارزش آن از نظر  ستو و تیدیکر ستمیا مصوب وزارت  یهاالعملرد

شدیم تیدیکرشش  ةبه انداز یعال التیتحص ستاد راه ریکه در آن محصل ز ،با شته کینما در نظر ا که از آن  ییموضوع مرتبط با ر
 هئالعمل اراردستتتو نیصتتورت موتوب مبابق با مداد احاصتتل از آن را به جیو نتا دپردازیو پژوهش م قیدانش آموخته استتت، به تح 

 .دینمایم
 ؛باشدیمربوطه م یهاالعمل با فاکولتهردستو نیا یاجرا تیولؤمست 

  ؛باشدیمحصالن م هیشامل کلت 

 پوهنځی یعلم یدر شورا بینما پس از تصومستمر استاد راه یینماتوسط محصل و تحت نظارت و راه نامهپایانانجام و نگارش ت 

 .ردیگیصورت م
   

 بخش اول

 محصل یهاتیو مکلف فیوظا

 مقدمه
ست کهبه یادآوری الزم سؤولیت تدو ا صحت مبالب  ن،یم صل می ةبه عهد نامهمندرج در پایانکیدیت علمی و  شدمح بر  لذا ؛با
ست که وی س نیا الزم ا شد. شناخته و ها راتیولؤم صل در یهاتیمولد ،دیآیم ریز چه درنآ بدان ملتزم با  نامهپایان ةنیزم مح

 .است
صل موظف سترمح سم ست پس از پایان  ستر ا سم شروع  شتم هدتم و قبل از  ضوع  ( انتخاب1، فورم )ه نامه را ازآمر پایانمو

 در آن درج و به تصویب برساند.خود را  نهادیدیپارتمنت اخذ نموده و موضوعِ پیش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا

 مؤسسات تحصیالت عالی خصوصیها و ریاست پوهنتون

 غالبپوهنتون 

 )                        (  پوهنځی                                                

 دیپارتمنت )                         (                                              

 نامهپایانتعیین موضوع  ةتقاضانام

 که:نگارم ایناحتراماً می)                        (  وهنځیپ)                      (  به آمریت محترم دیپارتمنت

شت فرزندجانب )                    ( این صل ر  )                             ( پوهنځی (                    )ة )                        ( مح

 .امر عنایت فرمایید ،ذیل نامةپایانتعیین عنوان  ةمندم تا در زمینخواهش ،با کمال احترام وسیلهباشم. بدینمی
 

  نامهپایانعنوان 

  تاریخ تعیین عنوان

  مالحظات

 با احترام
 نام و محل امضای محصل )                                (

تاد محترم ) ( و به ره   موضتتتوع مونوگراف برای موصتتتوف تحت عنوان )                                                        مایی استتت                                     ن
  ةدیتتپتتارتتتمتتنتتت متتوضتتتتوع شتتتتان بتته شتتتتمتتار 1۳۹  متتؤر                  ة( بتته استتتتا  جتتلستتتت

 دیپارتمنت ثبت گردید. نامهپایان( کتاب              )
 اسم آمر دیپارتمنت )                               (

 )                               ( محل امضا
 

 :نامه بدین قرار استهای محصل در قسمت پایانمکلفیت
 ؛در زمان م رر یدرس تیدیکر 6مربوطه به عنوان  پارتمنتیآن به د ةارائ عنوان و ایانتخاب موضوع . 1
 ؛پارتمنتید مرآ ینما با هماهنگانتخاب استاد راه. 2
  ؛نماو استاد راه نامهپایانمربوط به انتخاب موضوع  یهافورم لیتوم. ۳
 ؛نمااستاد راه یبا هماهنگ نامهپایانروند ثبت موضوع  یریگیپ. 4
 ؛داوران یئته حضور دفاع از آن در و طرح تح یق نیتدو. 5
  ؛نماتحت نظارت استاد راه نامهپایانموضوع  یمستمر رو تیفعال .6
 ؛نمابا استاد راه یشرکت در جلسات هماهنگ ایکار  شرفتیپ  یهاگزارش ةارائ .7
 ؛نمااستاد راه یهایینماتحت راه نامهپایانرساندن به انجام .8
 سالید؛راه تهیة هم موعد م رر دفاع در. ۹

 ی؛دارامانت و یفور تیاحترام به مالو اصالت اثر و بر ینامه مبنتعهد یامضا .10



 ؛مربوطه پارتمنتیآن به د لیتحو گاه غالب وبراسا  فورمت دانش تهیة سی.دی.نامه و پایان یصحاف. 11
 . پارتمنتید مرآآن به  ةارائ و دیرس افتیدری، حساب مال هیتسو. 12

 

 بخش دوم

 نمااستاد راه یهاتیمکلف و فیوظا

 مقدمه
لذا کلیه  ؛گرددثبت می نامهپایانجلد  یرو نیچنهم و پارتمنتید در« نمااستتتاد راه»نام مجری طرح ه ب نامهپایانپژوهشتتی  طرح

 .شودینما پرداخته ماستاد راه فیقسمت به شرح وظا نیا نماست. دربر عهدة استاد راه تیدیهای مربوط به طرح و کمسؤولیت
 

 نما قبل ازدفاعاستاد راه وظائف. 1
  ؛قیمنابع تح  یجو در معرفمساعدت به دانش کمک و. 1
 ؛)پروپوزل( در زمان م رر جو جهت نوشتن طرح پژوهشیهدایت دانش. 2
 نامه؛روش و اصول نگارش پایان جو برای رعایت کاملهدایت دانش .۳
 طرح تح یق؛دفاع از  ةجو جهت برگزاری جلستأییدیه به دانش ةصحیح نهایی طرح و ارائت. 4
 طرح تح یق؛ دفاع از ةمشارکت در هماهنگی جهت تشویل جلس. 5
 ؛دفاع از عنوان ةنهادی در جلستوجه به نظرات پیشجو جهت تغییر طرح باایت دانشهد. 6
 ؛گاه غالبهای مخصوص دانشجو برای تدوین طرح پژوهشی در فورمهدایت دانش. 7
 ؛جوتأییدیه به دانش ةنهادی، رعایت آیین نگارش و ارائتوجه به نظرات پیشتصحیح نهایی طرح پژوهشی با. 8
 تح یق.  طرح دفاع از ةجلسصورت . امضای۹
 

 طرح تحقیق دأییت از بعد نمااستاد راه فیشرح وظا. 2
 نامه؛پایانجو در تومیل و انجام گام با دانشبهکاری گامهم. 1
 و اعالم ساعات به آمر دیپارتمنت؛ جونمایی دانشاختصاص ساعات مشخصی از هدته برای راه. 2
 ؛پارتمنتیول دؤکار( به مس شرفتیپ ایمشوالت موجود )نامه پایان تیوضع از پارتمنتیموقع به دبه یِدهگزارش. ۳
 شده؛در زمان م رر نامهپایانجو بر اسا  جدول زمانی و به پایان رسانیدن هدایت کار پژوهشی دانش. 4
 ؛ماه هر جو دراخذ گزارش پیشرفت کار از دانش. 5
 نامه؛پایاننمای تدوین بر اسا  راه مأخذنویسیو  یریگجهینت ده،ینامه، چوجو جهت نگارش پایانهدایت دانش. 6
 نامه؛پایانیابی جو از نظر روند ارزشتوجیه دانش. 7
 نامه. پایاندفاع از  ةشرکت در جلس. 8
 

 نامه و بعد از آندفاع از پایان ةنما در جلساستاد راه وظائف. 3
 ؛دفاعجلسة  در تادانسایر اسموقع کسب اطمینان از حضور به. 1
 ؛شدهبرگزاری جلسه در وقت تعیین. 2
 شده؛مشخص براسا  فورمت نامهپایانجو برای توثیر نمایی دانشراه. ۳



 نامه؛پایانیابی مشارکت در ارزش. 4
 ی؛سیتدر تیریشده از مدنمرات تأییدجو برای اخذ فورم ریزنمایی دانشراه. 7
 ؛پارتمنتینامه و ارسال آن به داصلی پایان ةبرای توثیر نسخ جونمایی دانشراه. 8
 ؛باشد دفاع برخوردار تیقابل که ازیصورت کارکرد محصل در دفاع از و نامهپایان دفاع از ةجلس در شرکت. ۹

 ؛داوران یئته یسو شده ازاصالحات خواسته ییرم نهافُ و نامهپایان یامضا. 10
 . دفاع ةو شرکت در جلس نامهپایاندفاع  ةمحصل جهت انجام جلس یسازآماده. 11
 
 
 

 
 
 
 
 

 بخش سوم

 پارتمنتیمر دآ و پوهنځیی ریاست هاتیمکلف و فیوظا

 نامهقبل از دفاع پایان پارتمنتیو آمر د استیر های. وظایف و مکلفیت1
 از سوی آمر دیپارتمنت؛  رم انتخاب موضوع به محصلوف ةارائ. 1

 و ارجاع به دیپارتمنت؛ پوهنځی. امضای فورم انتخاب موضوع توسط ریاست 2

محصل  ییحد توانا در باشد و دیله که موضوع جدأمس نیانتخاب موضوع با درنظرداشت ا محصل در با ی آمر دیپارتمنتکارهم. ۳
 ؛باشد
 ؛پارتمنتید در بعد از تصویب محصل یسو از ینهادشیپ موضوعِ ثبت. 4
از سوی دیپارتمنت با هماهنگی  نماانتخاب استاد راه ةنیزم در یریگمیتصم و نییمنظور تعبه ة دفاع از طرح تح یقجلس لیتشو. 5

 نما و ناظر؛و استادان راه پوهنځیو حضور ریاست 

 ؛جونما به دانشراه استاد یرسم یمعرف ةارائ و پارتمنتید نما دراستاد راه ثبت. 6
 استادان و هیئت داوران  در امر برگزاری جلسة دفاع از طرح تح یق.رسانی به . اطالع7

 

 و آمر دیپارتمنت بعد از تصویب طرح تحقیق پوهنځی. وظایف رئیس 2
 جو و گذاشتن آن در دوسیة آموزشی محصل؛. اخذ یک نسخه از طرح تح یق مصوب از دانش1
 طرح تح یق؛ موضوع و یینها بیتصو از بعد نماراه تاداناس یینماساعات راه نییتع یجدول برا یةته. 2
 ؛ داوران یئته یسو شده ازانجام اصالحات خواسته و نامهپایان یسن اجراحُ بر قیدق نظارت. ۳

 ؛پوهنځی یعلم یجهت طرح در شورا نامهپایانو ثبت  سینوشیپ یهارموف لیبا محصل در توم یکارهم. 4

 نامه؛از پایان دفاع ةهماهنگی جهت برگزاری جلس و کاریهم. 5
 ؛جوتوسط دانش یرم تعهد اخالقوکسب اطمینان از تومیل ف. 6
 ؛رم داوریو. کسب اطمینان از تومیل ف7
 . کسب اطمینان از تسویة مالی محصل؛8
 گی کتاب. خانه در مورد برده. کسب اطمینان ازکتاب۹

 



 
 

 

 

 

 

  به ریاست محرتم پوهنځی ...................! 

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

)                         (، کار نگارش  پوهنځی(    ) ( دیپارتمنت        ) ( فارغ سال             )

دفاع از مونوگراف  ام و اکنون آمادةآوردهو اصالحات الزم را به عمل ( به اتمام رسانده  )                     ام را زیر نظر استاد محترمنامهپایان
 ام را مشخص سازید.نامهباشم. امیدوارم تاریخ دفاع پایانخویش می

 (.                             ) عنوان مونوگراف
 امضای محصل 

 امضا     گردد و آمادة دفاع است.      وسیله از اتمام کار مونوگراف موصوف و ارزیابی نهایی آن تصدیق می: بدیننما. استاد راه1

 های درسی خویش را تومیل نموده و م روضیت ندارد.موصوف تمام کریدیت کمیتة امتحانات فاکولته: /مدیریت تدریسی .2
 امضا 

 امضا   .موصوف اسناد مورد نیاز فراغت را تومیل نموده است. مدیریت فارغان: 3

 امضا         موصوف با مدیریت مالی تسویه حساب نموده است.مدیریت مالی: . 4

   خانه برگردانده شده است.که نزد این محصل موجود بود، به کتابتمام کتُب و مواردیخانة مرکزی: کتاب .5
 امضا 

 امضا خانه برگردانده شده است.که نزد این محصل موجود بود، به کتابتمام کتب و مواردی...............: پوهنځیخانة . کتاب6

 :پوهنځی. ریاست 7
 رود تتتا در روز)                                          ( انتظتتار می محترم )                                         ( فرزنتتد

   1۳۹)                         ( مؤر                   

، برای یی در این پوهنتونش در این ریاست حضور به هم رسانید و اطالعیهبُرد کار دفاع مونوگراف خویجهت پیش )                          ( رأ  ساعت
 مندان منتشر سازید.حضور عالقه

 
 با احترام                                                                                                    

 ریاست فاکولته                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

وزارت تـحصیـالت عـالی         

ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصیریاست پوهنتون          

پوهنتون غالب     

پوهنحی ......................      

 مدیریت تدریسی

  مجوز دفاع مونوگراف
 

 

 



 بخش چهارم

 داوران تیئه فیوظا

 دفاع ةداور  قبل از جلس فیوظا. 1
 ؛به عنوان داور شانیبر انتخاب ا یمبن پوهنځی استیاز ر یموتوب رسم افتیدر. 1

 ؛و به تعداد هیئت داورانجاز دانش نامهپایان افتیدر. 2
 ؛روز 2حداکثر نامه، پایانبودن قابل دفاعریغ ایبر قابل  یالذکر مبنرم فوقودر ف یاظهار نظر کتب .۳
 ؛توسط داور یصورت کتببه یجابیثبت موارد ا. 4
 ر؛جو به داوتوسط دانش نامهپایان ةشداصالح یینها ةنسخ ةارائ. 5
 ؛دفاع ةجلس یجهت برگزارریاست فاکولته از  یرسم ةنام افتیدر. 6
 .شدهالحاص یینها ةاستاد داور جهت نسخ دأییت. 7
 

  دفاع ةدر جلس داور فیوظا. 2
 نامه؛پایان دفاع از ةحضور داور در جلس. 1
 (قبل از شروع جلسه) پارتمنتیبه د یصورت کتبمحصل به ة، مراتب و نمراز داوران کیعدم حضور هر  ،بودنصورت موجه در. 2

 که داور جانشین از سوی ریاست فاکولته با مشوره با آمر دیپارتمنت تعیین گردد؛یا این ،اعالم گردد

استت؛ در صتورت عذر مع ول، یالزام پوهنځی  اتیتح  ةتیول کمؤمستحضتور ، داور و نمااز استتاد راه ری، به غدفاع ةدر جلست. ۳

 تعیین کند؛ فرد دیگری را برای شرکت در جلسة دفاعتواند ریاست فاکولته می

 .دهد لیتحو پارتمنتید مرآدفاع به  ةنمودن در جلسلیمربوطه را پس از توم یهارموف هیکل. 4
 

  دفاع ةداور پس از جلس فیوظا. 3
 .دیامضا نما نامهپایان یرم اصالحات را جهت انجام صحافو، فشده توسط محصلانجام ییپس از کنترل اصالحات نها

 بخش پنجم

 کمیتة تحقیقات و ناظرمر آ فیوظا

 دفاع ةقبل از جلس پوهنځیو ناظر  قاتیتحق ةتیکم آمر فیوظا .1
 

 ؛به عنوان ناظر شانیبر انتخاب ا یمبن پارتمنتیمر دآاز  یرسم ةنام افتی در. 1
  ؛جونامه از دانشانیپا افتیدر. 2
ب. ۳ ت ک ظر  ن ظهتتار  ف یا فوقودر  نرم  ب م کر  ثر  نتتامتته،پتتایتتانبودن قتتابتتل دفتتاعریغ ایتتبر قتتابتتل  یالتتذ ک   روز 2حتتدا

 (؛استیالزام  اتیمر تح آتوسط  یصورت کتببه یجابیموارد ا گزارش)

 ؛پوهنځی  اتیتح  مرآجو به توسط دانش نامهپایان ةشداصالح یینها ةنسخ ةارائ. 4

 ؛دفاع ةجلس یزمان برگزار نییجهت تع رموف لیتوم. 5
ستاد راه نیب ییهیو توص یجابیگزارش موارد ا ندیچه در فراچنان. 6 شدداوران اینما و داور ا صورت نگرفته با ستاد راه، توافق  نما ، ا

 ؛دینماینظر م المناظر اعآمر دیپارتمنت یا و به  یموارد را بررس
 ؛دفاع ةجلس یجهت برگزار پارتمنتیمر دآ از یرسم ةنام افتیدر. 7



 .دیل نماوو کنتر افتیدر پارتمنتیول دؤدفاع از مس ةمربوطه را قبل از جلس یهارموف هیکل. 8
 

  دفاع ةدر جلسو ناظر  قاتیمر تحقآ فیوظا. 2
 ؛دفاع ةدر جلس حضور. 1
 ؛نامهنییجلسه طبق ضوابط و آ یل جلسه و نظارت بر برگزاروکنتر. 2
شروع و پا. مدیریت ۳ سه دفاع انیزمان  ضور ) جل صورت عدم ح ستاد راهناظر به هم آمر تح ی ات و ،از داوران یویدر  ، نماراه ا

 (؛دفاع هستند ةبه جلس دنیبخشتیرسم یبرا یریگمیمجاز به تصم
 یآورها را جمع، آنییل نهاوکنتر ، پس ازجلستته انیداده و در پا لیها تحوحاضتتر در جلستته را به آن تادانمربوطه به استت یهارموف هیکل. 4

 لیتحو پارتمنتیول دؤمربوطه را به مستت یهارموف تینما جهت اعالم در جلستته اطالع دهد. در نهاجو را به استتتاد راهدانش یینها ةنموده و نمر
 ؛دهد

 .درج شود داورانداده شده از سوی  جمع نمرات نیع یینها ةرم نمرودر ف. 5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 یعـال ـالتیوزارت تـحص

 یخصوص یعال التیمؤسسات تحصها و پوهنتون استیر

 پوهنتون غالب

 .......................... پوهنځی
 نام خداوند مهربان به                                             

سة دفاع پایان ضای هیئت داوران در جل سا نامةاع سخه نهاییدورة لی سانس  مونو گراف نس، ن صل م بع لی )                 ( مح
 پتتارتتتمتتنتتت )                                          (، تتتحتتت عتتنتتوان دیتت

 را با نمرة ... و درجة ... تأیید و تصویب نمودند. )                                                                   ( 
 

 اعضای هیئت داوران:   
 امضا           نام، تخلص و رتبة علمی                            

 

 نما:..................................استاد ره
 

 استاد داور:...................................    
             

 آمر تح ی ات و ناظر.....................     
 

 :تأییدیة آمر دیپارتمنت
 ................................................................ امضاشماره ثبت »       « اسم، تخلص و رتبة علمی: 

 

 :تأییدیة مدیریت تدریسی
 :                 شماره ثبت .... امضا .............................اسم و تخلص

 

 :پوهنځیییدیة رئیس تأ

 اسم، تخلص و رتبة علمی: )    (                امضا
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 مششبخش 

 موضوع مونوگراف رییتغ
از طرف  یمنب  لیبا ذکر دال دیبا ضیتعو نیآن را دارد. ا ضیبار حق تعوکیتنها  نامهپایانموضتتوع  بیجو بعد از تصتتوهر دانش

تورار خواهد شد.  مجدداً نامهپایان، مراحل ثبت عنوان موضوع ضیصورت تعو در ؛برسد مجلس دیپارتمنت دیینما بوده و به تأاستاد راه
به  ی. اصالح موارد جزئدیتجاوز نماتحصیالت عالی  درالیحة وزارت شدهنییتعاز س ف  دینبا ی محصللیصورت سنوات تحص نیادر

 یلیستتنوات تحصتت شیمنجر به افزا نامهپایانموضتتوع  رییکه تغیدر موارد. استتتبالمانع نامهپایانطرح  یارچوب کلهشتترط حدچ چ
صم، شودیم ست فاکولته لیمدت تحص شیدر مورد افزا یریگمیت سط ریا شورا تو  یعلم یشورا .شودیگاه ارجاع مدانش یعلم یبه 

    .مربوطه ابالغ خواهند نمود پوهنځیت محصالن و به یمعاونبه  گرفته و میتصم دتیکر ستمیس ةحیتوجه به البا پوهنتون

 ؛دیانتخاب نما نامهپایانموضوع را به عنوان  کی دیهر دانشجو با. 1
ی به ستتتیبا ،رمترقبهیحوادث غ مشتتوالت و ای به مواد و یرستتبه علت عدم دستتت مثالً نامه،پایانعنوان  یکل رییدرصتتورت تغ .2
 دیپارتمنت برسد؛ دأییت و بیتصو

 دأیی، به تنمودن آنیاتیقبل از انجام کار و عمل یستتتینامه باانیشتتده انتخاب پابیتصتتو یةرم اولودر ف ئیجز راتییگونه تغهر .۳
 د.برس دیپارتمنت

  

  نمااستاد راه رییتغ
کننده باشتتتد و به و قانع یکاف لیبا ذکر دال دیبا رییتغ نیکه ا ،باشتتتدینما ماستتتتاد راه رییبار مجاز به تغکیجو ف ط هر دانش. 1
 دیپارتمنت صورت گیرد؛ بیتصو

ستاد راه. در صورت تغییر 2 ستاد راهموضوع، ا ست. تغییر ا شده و پس از نما نیز قابل تغییر ا سة دیپارتمنت مبرح  نما نیز باید در جل
 نمای قبلی و بعدی رسانده شود.تصویب به اطالع استاد راه

  

  نامهپایان یداور معیارهای
پرهیز نموده و معیاری نمره بدهند. معیارهای ارزیابی های شتتتخصتتتی هیئت داوران باید از اِعمال ستتتلی ه نامهپایان یداور یبرا
گیرد، که در روز نامه در یک فورم مشتتخص از ستتوی معاونیت پژوهشتتی، امور فرهنگی و ارتباطات در اختیار دیپارتمنت قرار میپایان

 د:شویاستداده م گاه غالبه در دانشنامپایان یداور یبرا ریز یهامعیار یطور کلگیرد؛ بهنامه مبنای داوری قرار میدفاع از پایان
 ؛شده با عنوانمبالب ارائه . سازگاری1
 ؛تح یق از هدفبودن . روشن2
 ؛کافی ةبه انداز . انجام کارهای تجربی و عملی۳
 ؛کافی ةوری به اندازیت یانجام کارها. 4
 ؛بندیترتیب مبالب برای فصل بودنمناسب .5
 ؛کافی ةاندازگیری به نتیجه بودن. گویا6
 ؛کافی ةبه انداز چویدهبودن ایگو. 7
   ؛های تایپی، صحیح و بدون غلطبندی مناسبمبالب با جمله . تنظیم8
   ؛مربوطه ةآمده با ادبیات علمی رشتدستهنتایج ب . مباب ت۹

  ؛روش تح یق متناسب با موضوع . انتخاب10



  ؛های علمی و صحیحآوری اطالعات با روشجمع. 11
  ؛اشوال و نمودارهای مورد استدادهبودن . مشخص و مناسب12
 شده؛منابع استداده تعداد. 1۳
  . آمدهدستهنتایج ببودن . کاربردی14
 

 بخش هفتم

 بندی نمرة مونوگرافدرجه
 :گیردتعلتق می ییداوران در پنج درجه ارزشیابی شده و به هر درجه نمره ئتتوسط هی نامهپایان

 (؛70تر از قبول )کم رقابلیغ. 1
 (؛7۹ ۹5تا  70قابل قبول ). 2
 (؛8۹ ۹5تا  80خوب ). ۳
 ؛(۹4 ۹5تا  ۹0خوب ) اریبس. 4
 .(100تا  ۹5) یعال. 5
 

                              
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       



 

 یعـال ـالتیوزارت تـحص

 پوهنتون غالب
 

 نامة اخالقی مونوگرافتعهد
 

م ام بلند دانش و  نهادن بهارجمنظور و به استتتت انستتتان کردعمل رواره ناظر بکه خداوند همنیو اعت اد به ا اهلل متعالاز  یاریبا 
صل پوهنتون غالب تح یق، این جانب به صول ز مگردیمتعهد معنوان مح ش یهاتیرا در انجام فعال ریا مد نظر قرار داده و از  یپژوه

  نمایم:ن یآن تخب
 یی؛جو تیح ت 
 ی؛و معنو یماد تیمالوت 

 ی؛منافع ملت 
 وحدت ملی؛ت 
 ؛انصاف و امانت تیرعات 
 ی؛رازدار ت
 شده در افغانستان و کشورها؛به افراد، هنجارهای پذیرفته احترامت 
 ؛جیتروت 
 طرفی. بی ت
 

 با احترام                                                             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جمهوری اسالمی افغانستان

  یعـال ـالتیوزارت تـحص

 غالب  پوهنتون 
  

 رساله اصالت ةتعهدنام
 

نمرة )               با کستتب )              ( خیکه در تارة)              ( در رشتتت لیستتانس یلیم بع تحصتت )             ( محصتتل جانبنیا
که مبالبِ این  شتتتومیام، متعهد مدفاع نموده)                             (  خود تحت عنوان نامةپایاناز  ( با درجة )                 (

)اعم از م اله، کتاب،  مح  ان تح ی ی یوردهاآکه از دستمبالبیبوده و جانبنیشده توسط او پژوهش انجام قیحاصل تح نامه پایان
مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر  ریموجود، نام منبع مورد استداده و سا یةرو و م رراتام، مبابق بهره گرفته ،(رهینامه و غانیپا

 ام.و درج کرده
عم از داخل و خارج ی اعال تحصیالتمؤسسات  ریدر سا یلیمدرک تحص چیه افتیدر یقبالً برا نامهپایان نیا که چنین متعهدمهم

را داشته باشم، از ... ، ثبت اختراع و چاپ قصد ل،یچه بعد از فراغت از تحصچنان ؛ارائه نشده است کشور، از سوی بنده و دیگران

خالف موارد  یچه در هر م بع زمانچنان ؛میمربوطه را اخذ نما یمجوزها پوهنتون غالب ی، امور فرهنگی و ارتباطاتت پژوهشیمعاون

 ورتمبابق ضوابط و م ررات رفتار نموده و درص جانبنیگاه مجاز است با او دانش رمیپذیاز آن را م یفوق ثابت شود، عواقب ناش

نخواهم داشت.   عذریگونه چیام هیلیاببال مدرک تحص  


