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Form. 1 

 

 تحقیق علمی درخواست

 کمیتۀ محترم فرعی پوهنحی ........................................................!به 

.................................................................................. که شدۀ پروژۀ تحقیق علمی با عنوان پیوست این درخواست، پرپوزل تکمیل

 .به تاریخ از طریق مرکز تحقیقات علمی پوهنتون غالبِ هرات به اعالن سپرده شده بود، خدمت فرستاده شد

 با احترام                                                                                                           

     

 گر: ..................................................نام پژوهش

 

 وظیفه: ..............................................................

 

 امضا:

 

                                                                 /              /        :      دهیتحویل تاریخ

 

 

 ها:پیوست

 ( )صرف برای تحقیقات کلینیکی(Good Clinical Practiceجی سی پی )تعهدنامۀ  -

 از تحقیق علمی شخصینداشتن هدف  تعهدنامۀ -

 مالی تعهدنامۀ -

  علمی تحقیق پروژۀ اجرای مکان تصدیق -

 فورم شرح بودجۀ تحقیق -

 پرپوزل تحقیق -

 مشاور /نمانامۀ استاد رهتوافق -
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Form. 2 

 

 )صرف برای تحقیقات کلینیکی( (Good Clinical Practiceتعهدنامهء جی سی پی )

 

 اعالمیۀ و WMA)) طب یانجمن جهان HELSINKI ۀیاعالم با  طابقم ق،یتحق نیا که نمایم بر اینتعهد می

HAWAII   اثرات انجام خواهد یافت و در صورت بروز هرگونه « درست کلینیکی کردعمل»مبتنی بر  یپزشکروانجهانی انجمن

مرکز تحقیقات علمی غالب را  یا توقف در روند تحقیقنیاز به هرگونه تغییر و  نامناسب در جریان این تحقیق یدادیرو اینامطلوب 

 کتباً در جریان خواهم گذاشت.

 با احترام                                                                                          

 گر: ........................................................نام پژوهش

 

   امضاء: ....................................................................

                                                                 /                  /            تاریخ:     

 کاران پژوهش:نام و امضاء هم

1. 11. 

2. 12. 

3. 13. 

4. 14. 

5. 15. 

6. 16. 

7. 17. 

8. 18. 

9. 19. 

10. 20. 
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Form. 3 

 

 علمی تحقیق از شخصی هدف نداشتن تعهدنامۀ

، که ماهیت علمی و اخالقی گونه مصلحتیو نشر این تحقیق هیچ ریزی، اجرا، بررسیبرنامه در جریان طرح، که نمایم بر اینتعهد می

را نخواهم منافع فردی بر حسب یا  های سیاسی و فکریگان مالیِ این تحقیق، ارگانکنندهاز جانب تمویل این تحقیق را متضرر سازد،

 پذیرفت.

 با احترام

 گر: ..............................................نام پژوهش

 

 ...............................امضاء: ...........................

                                                                 /              /            تاریخ:                   

 کاران پژوهش:همنام و امضاء 

1. 11. 

2. 12. 

3. 13. 

4. 14. 

5. 15. 

6. 16. 

7. 17. 

8. 18. 

9. 19. 

10. 20. 
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Form. 4 

 

 مالی تعهدنامۀ

 باشدمی.« ......................................................................»عنوان  با اجرای این تحقیق علمی که  جریان در که نمایم بر اینتعهد می

حفظ شفافیت کامل در مصارف  تمویل مالی گردد با ییکه پروژۀ تحقیق از جانب اداره ننموده و در صورتی استفادهالمال از منابع بیت

 ده خواهم بود.پروژه حساب کنندۀپروژۀ تحقیق، به تمویل

 با احترام

 گر: .............................................................نام پژوهش

 

 ...........................................................................امضا: 

                                                                 /               /        تاریخ:                   

   کاران پژوهش:همنام و امضاء 

1. 11. 

2. 12. 

3. 13. 

4. 14. 

5. 15. 

6. 16. 

7. 17. 

8. 18. 

9. 19. 

10. 20. 
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Form. 5 

 

 تحقیق علمی پروژۀمکان اجرای تصدیق 

 

در ............................................................................« ...................................................» تحقیق علمی گردد که پروژۀتصدیق می

صرف با اهداف علمی و  .......................................«................................................» ادارۀ /البراتوار کلینیک/ دیپارتمنت/

 . گیردکاری صورت میشان همکارانش در حوزۀ تحقیقمحقق و هم و با اکادمیک انجام خواهد یافت

 با احترام

 ؤول اداره: ...............................................................نام مس

 

 امضاء مسؤول اداره: ..........................................................

 

 ........................................................................مهر اداره: 

 

 تاریخ:                 /                      / 
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Form. 6 

 تحقیق علمی پروژۀفرم ارزیابی 

 

                                   تحقیقمعرفی 

  تحقیق به فارسیۀ نام کامل پروژ

پروژهء تحقیق به نام کامل 

 انگلیسی

 

: نخیر )اگر جواب نخیر است، لطفاً بنویسید که بار چندم است(بلی                        مراجعه است؟ آیا این نخستین

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

کنون این آیا به مرجع دیگری تا 

 است؟ۀ تحقیق ثبت گردیدهژپرو

و تاریخ آن مراجعه  بلی است، لطفاً نام مرجع و نتیجۀنخیر )اگر جواب بلی                                

 را بنویسید(: نام مرجع: ........................................... 

 نتیجۀ مراجعه: .....................................              

 تاریخ مراجعه: .....................................             

 

 گروپیپروژهء تحقیق علمی                                         پایان نامه  تحقیق هدف پروژۀ

 ................. دیگر )توضیح داده شود(          پروژهء تحقیق علمی انفرادی  
                     

 نوعیت تحقیق

   Cross Sectionalمطالعات اپیدیمولوژیک 

  سروی )تحقیق میدانی(

  نگر ه صورت گذشتهاسناد، تصاویر و غیره ب شدۀهای از قبل ثبتییِ آرشیفتحلیل و بررسیِ مشاهده

  معاینه و بررسی مواد کیمیاوی، بیوکیمیاوی، میکروبیولوژیکی و پتالوژیکی از قبیل خون، ادرار و انساج 

  بیبررسی آرشیف تصاویر  رادیولوژیکی ط

  مندطلبان صحتاویا دهای روتین تحلیل و بررسی معلومات به دست آمده از معاینات البراتواری و تداوی

  تحقیقات کِشت حجره و نسج

  های جنتیکیی تداوییتحقیقات مشاهده

  خدمات پرستاری )نرسنگی( تحقیقات علمی در محدودۀ

  تحقیقات فزیولوژیک ورزشی 

  بدن انسان( هایقسمت گیریتحقیقات انتروپومتریک )اندازه

  تحلیل و بررسی اثر عالیق، عادات، رسوم و  رفتارهای اجتماعی باالی حیات و صحت
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Form. 7 

   دیگر )توضیح داده شود(
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Form. 8 

 

 پالن مالی پروژۀ تحقیق

 مالی دارد؟ ۀآیا پروژهء تحقیق تمویل کنند

 نخیر                          بلی             

مالی را مشخص ندۀ جواب بلی است، لطفاً تمویل کنکه  درصورتی

  :نمایید

  ؟لب استتحقیق دانشگاه غا ۀپروژ ۀتمویل کنند

زارت تحصیالت عالی افغانستان تحقیق و ۀپروژ ۀتمویل کنند

 ؟است
 

 ( ...............)مشخص نمایید  ؟مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه است تحقیقۀ پروژ ۀتمویل کنند

انتفاعی و های و شرکتتحقیق مؤسسات ۀ پروژ ۀتمویل کنند

 ؟تجارتی است
 )مشخص نمایید( ...............

 افغانی   ............................. به اساس فورم شرح بودجه؟ تحقیقۀ پروژ ۀبودجمجموعی مبلغ 

 

  تحقیق معلومات عمومی در مورد پروژۀ

 بیان مسأله

 

 

 

 علمی از تحقیقهدف متوقعۀ 

 

 

 

 

خالصۀ از بررسیِ  تحقیقات انجام 

 مرتبط به این تحقیق شده و نشر شدۀ
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Form. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  معرفی روش تحقیق

 روش تحقیق

 ((Material and Method 
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Form. 10 

البراتواری و  ها، معایناتتست

 تحقیقمداخالت پالن شدۀ 

 

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

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

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

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

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

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

تدابیر امنیتی، خود ایمنی و محافظتی 

 در جریان تحقیق

 )در صورت موجودیت( 

 

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

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

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

 

انتخاب مشخصات تعیین شده برای 

 ها/داوطلباننمونه

 نگر خالی گذاشته شود()در تحقیقات گذشته
 

مشخصات تعیین شده برای اخراج 

 ها/داوطلبان از روند تحقیقنمونه

 )در تحقیقات گذشته نگر خالی گذاشته شود(
 

 هاتحلیل استاتستیکی داده روش

 توضیح داده شود(های محاسبه و تحلیل ها و روش)نرم افزار، تست
 

 

 زمان تخمینی انجام تحقیق

 )چند روز، چند ماه، چند سال(
 

 )چند روز، چند ماه، چند سال( جمع آوری آمار و ارقام

 )چند روز، چند ماه، چند سال( تحلیل داده ها

 )چند روز، چند ماه، چند سال( سازی برای ارائه و نشر جمع بندی و آماده

  تحقیق های اجرای پروژۀمکان/مکان

 مورد نظر و منابع مآخذلیست 

- 

- 

- 

- 
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Form. 11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 آماریمشخصات جامعۀ

 ساله ....ساله تا          ....از هاساله 18سنی زیر  محدودۀ

 ساله تا       .....     سالهاز .......     هاساله 18سنی باالی محدودۀ 

 زن مرد                                جنسیت

 مندانصحت  های داوطلب/نمونهگروه

 مریضان

 های حاملهخانم 

 های شیردهخانم 

 واقعات عاجل 

 دیگر )توضیح دهید( 

 ها: حجم نمونه

 

 

 
 

  ضرورت تحقیق:

    .1 های تحقیقپرسش

  

2.      

  

3.        
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Form. 12 

 

 

 

 

       .1 هافرضیه

      

2.       

 
3.       

 

 

 

 ساختار تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی: 

 

 

 مشخصات پژوهشگر/پژوهشگران

 (نیاز مطابق به طرزالعمل مربوط )در صورت نما/ مشاور استاد ره

  نام و تخلص

  وظیفه

  تخصص
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Form. 13 

  مربوط ۀادار

  نمبر تلفون

  ایمیل آدرس

 

 پژوهشگر 

  نام و تخلص

  وظیفه

  رشته /تخصص

  مربوطه ۀادار

  نمبر تلفون

  ایمیل آدرس

 

 همکار پژوهش 

  نام و تخلص

  وظیفه

  رشته /تخصص

  ادارهء مربوطه

  نمبر تلفون

  ایمیل آدرس
 

 همکار پژوهش 

  نام و تخلص

  وظیفه

  رشته /تخصص

  ادارهء مربوطه

  نمبر تلفون

  ایمیل آدرس
 

 همکار پژوهش 

  نام و تخلص

  وظیفه
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  رشته /تخصص

  ادارهء مربوطه

  نمبر تلفون

  ایمیل آدرس
 

 همکار پژوهش 

  نام و تخلص

  وظیفه

  رشته /تخصص

  ادارهء مربوطه

  نمبر تلفون

  ایمیل آدرس

 

 نمانامۀ استاد رهتوافق

 

  نما در پروژۀ تحقیق علمیبه عنوان استاد ره  .......................................................................اینجانب .

با دقت کامل  را فوقنما معلومات به عنوان استاد ره  ...............................................................« ............».............

، حفظ حرمت و کرامت در جریان تحقیق المللیاطاعت از لوایح و مقررات ملی و بین درستی این معلومات،  .دیده

کنترل ضمین ها را تآوری و تحلیل دادهدر جمعطرفی کامل و بی انسانی، حفظ هویت و راز مریضان، صداقت 

برم و در های تحقیقی پوهنتون غالب وظایف خود را به پیش مینمایی پروژهبا توجه به پالیسی مشاوره و ره نموده 

 .نمایمحقیقی این پروژه را مطالعه، اصالح و تأیید میهای تختم گزارش

 باحرمت

 

 

 ....................................................................: ()به قلم خودش نما/ مشاور استاد رهنام و تخلص 

 ........................................................: امضاء
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Form. 15 

 /                          /         تاریخ:          


