
                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٥۲ 

و ساير اعمالیكه غرض کسب امتیاز و استفاده نامشروع به کار می  تحصیلی مؤسساتمسئولین 

 روند.

و فريبكاری اسناد و يا استفاده بدون مجوز از اسناد، مدارک و  جعل اسناد، اغفال، تقلب .0

 وسايل پوهنتون به قصد سوء استفاده.

با ديگران، قبل و يا در جريان امتحان  سؤاالتهر نوع اقدام و عمل نقل از قبیل تبادله ی  .6

 رگو يا انتقال سری و پنهانی وسايل تخنیكی و مخابراتی و نشراتی غرض نقل کردن به شخص دي

 کس ديگر امتحان بدهد. عوضبهتا 

شخص ديگر و يا اجازه دادن به شخص ديگر تا به عوض کس  عوض بهحضور در امتحان  .۱

 ديگر امتحان بدهد.

و الكترونیكی غرض راه يافتن به معلوماتی که  کامپیوتریاستفاده غیر قانونی از وسايل  .1

 مبتذل و مغاير هایسايتل دسترسی به صرف مربوط به فاکولته ها، ادارات و پوهنتون ها از قبی

 .هاآن یاشاعهاسالمی و فرهنگی و يا ايجاد  شئونات

 ششم مادۀ

اکادمیك و مسلكی  هایارزششدن  دارخدشهخالف رفتارهای اکادمیك باعث  کهازآنجايی

رد ، برخودهندمیو ضوابط علمی مورد احترام و اعتماد جامعه را مورد شك و ترديد قرار  گردندمی

 .رودمیتحصیلی به شمار  یمؤسسهجدی با چنین موارد يكی از تعهدات انصراف ناپذير هر 

پنجم اين اليحه که شامل از سرگیری پروژه،  مادۀمجازات مربوط به تخلفات اکادمیك مندرج 

، در شورای علمی هر فاکولته و يا گرددمیتوصیه، اخطار، تبديلی، تعلیق، محرومیت و حتی اخراج 

 .گرددمیتحصیلی مربوطه مطرح و تصويب  یمؤسسهای علمی شور

 

 

 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٥۳ 

 طرزالعمل توزیع دیپلوم فارغان .7-11-2

 نهم مادۀ

طی مراحل و توزيع ديپلوم های فارغان  ،تحرير مسئولیتپوهنتون ها و نهادهای تحصیلی 

 خويش را دارند.

 بیست و دوم مادۀ

 جواز دارد. قبولقابلاعطای مثنای ديپلوم در صورت موجوديت عذر موجه و  – 8

 باشدمیمثنی دارای عین اعتبار اصل ديپلوم  – 0

ست معتبر موجود در پوهنحی و پوهنتون مربوطه و یل رؤيتاجرای مثنای ديپلوم به  – 9

مطابق به احكام و  هاويژگیمسلسل و ساير  یشماره ،با عین متن و محتوا ،رياست امور محصالن

 .دشومی اجرااطالعات کامل و معتبر 

 معادل اصل ديپلوم است. ،قیمت مثنای ديپلوم – 2

 بیست و سوم مادۀ

افغانی  8222افغانی و به زبان انگلیسی مبلغ  022ملی مبلغ  هایزبانقیمت ديپلوم به  – 8

نهم تحويل واردات دولت  مادۀتحصیالت عالی طبق  یموسسهرسمی  ینمايندهاست که توسط 

 .گرددمی

 پروسیجر اخذ دیپلوم .1-۱-11-2

ديپلوم از مديريت آرشیف معاونیت امور محصالن )تعمیر پوهنحی  درخواستذ فورم اخ .8

 ساينس، منزل دوم( توسط محصل 

دقیق )مطابق به تذکره زمان شمولیت به پوهنتون،  طوربهدرج شهرت محصل در فورم  .0

 ( و ضمیمه نمودن کاپی تذکره نامهشهادتپاسپورت و 

 یر رياست پوهنتون، منزل دوم( جهت اخذ احكاممراجعه به معاونیت امور محصالن )تعم .9



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٥٤ 

 مراجعه به رياست پوهنحی مربوطه جهت تائیدی .2

مراجعه به مديريت عمومی فارغان )تعمیر پوهنحی ساينس، منزل دوم( جهت چك،  .0

 فورم تأيیدیبررسی و 

ت ساف ارائهمراجعه به مديريت عمومی تهیه اسناد )تعمیر پوهنحی ساينس، منزل دوم( و  .6

افغانی پول نقد که قیمت هر قطعه  8222با پشت زمینه سفید و پرداخت مبلغ  9*2 اندازهبهعكس 

 .باشدمیديپلوم انگلیسی 

مراجعه به مديريت تدريسی و رياست پوهنحی مربوطه همراه با يك قطعه عكس، جهت  .۱

 ثبت و تائید ديپلوم

همراه با يك مراجعه به مديريت عمومی فارغان )تعمیر پوهنحی ساينس، منزل دوم(  .1

و طی مراحل بعدی از معاونیت امور محصالن و اخذ مكتوب عنوانی  تأيیدقطعه عكس، جهت ثبت، 

 وزارت محترم تحصیالت عالی

 ديپلوم و تأيیدمراجعه به رياست پوهنتون )تعمیر رياست پوهنتون، منزل سوم( جهت  .3

 امضای مكتوب

ساينس، منزل دوم( جهت  مراجعه به آرشیف معاونیت امور محصالن )تعمیر پوهنحی .82

 صادر نمودن مكتوب

مراجعه به مديريت اجرايیه معاونیت امور محصالن )تعمیر رياست پوهنتون، منزل دوم(  .88

 جهت مهر و الک نمودن مكتوب

 منظور گرفتن تأيیدیصیالت عالی بهمراجعه به وزارت محترم تح .80

 پروسیجر اخذ ترانسکریپت .2-۱-11-2

ريت آرشیف معاونیت امور محصالن )تعمیر ترانسكريپت از مدي درخواستاخذ فورم  .8

 پوهنحی ساينس، منزل دوم( توسط محصل

دقیق )مطابق به تذکره زمان شمولیت به پوهنتون،  طوربهدرج شهرت محصل در فورم  .0

 ( و ضمیمه نمودن کاپی تذکره نامهشهادتپاسپورت و 

 هت اخذ احكاممراجعه به معاونیت امور محصالن )تعمیر رياست پوهنتون، منزل دوم( ج .9

 مراجعه به رياست پوهنحی مربوطه جهت تائیدی فورم و اخذ ترانسكريپت  .2



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٥٥ 

مراجعه به مديريت عمومی فارغان )تعمیر پوهنحی ساينس، منزل دوم( جهت چك،  .0

ترانسكريپت، طی مراحل بعدی از معاونیت امور محصالن و اخذ مكتوب عنوانی  تأيیدیبررسی و 

 وزارت محترم تحصیالت عالی

 )تعمیر رياست پوهنتون، منزل سوم( جهت امضای مكتوب دانشگاهاجعه به رياست مر .6

مراجعه به آرشیف معاونیت امور محصالن )تعمیر پوهنحی ساينس، منزل دوم( جهت  .89

 صادر نمودن مكتوب

مراجعه به مديريت اجرايیه معاونیت امور محصالن )تعمیر رياست پوهنتون، منزل دوم(  .82

 كتوبجهت مهر و الک نمودن م

 منظور گرفتن تأيیدیصیالت عالی بهمراجعه به وزارت محترم تح .80

 

 نکته:

سناد چاپ و شده ا شدنمیبه هیچ عنوان قابل تغییر  تأيید شخص در با ضور خود  ، بناءَ ح

ل اسپ)شهرت  تا طی مراحل اسناد الزامی بوده و بايد هنگام درج مشخصات بسیار دقت نمايد؛

 ه و سال تولد، محل تولد و نمبر تذکره( وی درست درج شود.و روز، ما نام، نام پدر، تخلص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٥٦ 

 سانسیلفوقمقررۀ تحصیالت عالی  .8-11-2

 فصل اول

  اصطالحات

 مادۀ سوم 

 : برنامة ماستری8

شته ر عین دردوره مكمل تحصیلی است که شخص دارندۀ سند تحصیلی )ديپلوم( لیسانس  

تحصیالت عالی مطابق احكام اين مقرره،  ساتمؤسيا مرتبط به آن را در يكی از پوهنحی های 

 موفقانه تكمیل نموده باشد. 

 : رشتة مرتبط 0

رشتة مرتبط برای شمولیت در برنامه ماستری رشته تحصیلی دوره لیسانس است که  _ 

مضامین تخصصی آن شصت فیصد مشابهت با مضامین لیسانس مورد ضرورت به برنامه ماستری 

 مورد نظر داشته باشد.

 ل سومفص

 شرایط پذیرش محصل 

 مادۀ هشتم

 :باشدمیپذيرش در برنامه ماستری قرار ذيل  شرايط( 8)

 : داشتن سند تحصیلی لیسانس در عین رشته يا مرتبط به آن.8

 .المللیبینمعتبر  هایزبان: تسلط به يكی از 0



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٥۷ 

 : سپری نمودن موفقانه امتحان شمولیت. 9

 دوره لیسانس يا معادل آن. فیصد اوسط نمرات وپنجشصت: داشتن 2

شايستگی از طريق امتحان کانكور  بر اساس لیاقت و لیسانسفوق هایبرنامهدر  شمولیت( 0)

 . گیردمیصورت 

 فصل چهارم 

 نگارش تیزس

 مادۀ هجدهم

ت و درياف لیسانسفوق هایبرنامه( تهیه، تحرير، ارائه و دفاع تیزس شرط اساسی فراغت از 8)

 . شدبامیديپلوم آن 

ايط و طرز ، شرباشدمی تحقیقی وتحرير تیزس جزء برنامه تحصیلی  لیسانسفوق( در برنامه 0)

 . شودمیآن در اسناد رهنمودی برنامه تعیین  دفاع وتحرير، معیارها، ارائه 

تكمیل و ارائه  لیسانسفوق( اين مادۀ قبل از ختم میعاد برنامه 8( تیزس مندرج فقره )9)

 . گرددمی

  لیسانسفوق هایبرنامهل کریدت در تکمی

 مادۀ نوزدهم

 کريدت است.  (21الی  22( تكمیل کريدت در برنامه ماستری میان )8)

 .باشدمیسال  (9الی  0)( زمان تكمیل کريدت ها در برنامه ماستری 0)

 

 

 

 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٥۸ 

 لیسانسفوق هایبرنامهسیستم کریدت در 

 مادۀ بیستم

یستم کريدت بوده که برای اکمال موفقانه آن، تكمیل س اساس بر لیسانسفوق هایبرنامه( 8)

 .باشدمیدوره تحصیلی حتمی  شدهتعییننمودن کريدت های 

تحقیقی، تیزس،  –ها شامل کورس های اساسی، اختصاصی، ارائه مقاله علمی  کريدت( 0)

 .باشدمیکارهای عملی و ساحوی 

 اخذ تأجیل 

 مادۀ بیست و دوم

برای حداکثر دو سمستر تأجیل اخذ  باريك، صرف تواندمی نسلیسافوق( محصل برنامة 8)

 نمايد.

( هرگاه محصل بدون ارائه اسناد و عذر موجه، خودسرانه برای مدت سه هفته يا بیشتر از 0)

 .شودمیمسلسل غايب گردد، ناکام سمستر محسوب  طورآن

 شرایط فراغت

 چهارم ومادۀ بیست 

 :گیردمیحت شرايط ذيل صورت ت لیسانسفوق هایبرنامهفراغت از  (8)

 : اخذ نمره کامیابی در مضامین مربوط. 8

 : تكمیل حداقل شصت فیصد اوسط نمرات در دوره تحصیلی.0

 : دفاع موفقانه تیزس. 9

 .گرددمیکیفی ارزيابی  صورتبه و شودنمی( نمره تیزس در اوسط نمرات محاسبه 0)

که توسط کمیسیون وضع  شودمیانه تنظیم ( ساير امور مربوط به فراغت در اليحه جداگ9)

 . گرددمی



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٥۹ 

 االجرت )فیس( حق وحق الشمول )داخله( 

 مادۀ بیست و هفتم

االجرت از محصل اخذ  حق و، حق الشمول لیسانسفوق هایبرنامهتمويل مصارف  منظوربه( 8)

 .گرددمی

 فصل پنجم

 تعداد محصلین 

 مادۀ سی و سوم

 ( نفر. 92ی در يك رشته حداکثر سی )تعداد محصلین در برنامه ماستر

 تخلف علمی

 مادۀ سی و ششم

( هرگاه محصل حین تدوين تیزس اقدام به تخلف علمی )سرقت علمی، جعل، تقلب، کاپی 8)

برداری و غیره( نمايد از ادامة تحصیل محروم و صرفا  ترانسكريپت نمرات مضامین تكمیل شده 

 .گرددمیبرايش اعطاء 

لمی محصل بعد از اتمام تیزس از طرف پوهنتون مربوط ثابت گردد سند تخلف ع هرگاه( 9)

 .دباشمیتحصیلی صادر شده فاقد اعتبار 

 تحصیل همزمان

 مادۀ سی و هشتم

در پوهنتون های اعم از دولتی و خصوصی مجاز  لیسانسفوقهمزمان در دو برنامة  تحصیل( 8)

 .باشدنمی

اين مادۀ تخلف نمايد در اين صورت صرف يك ( 8شخصی از حكم مندرج فقرۀ ) هرگاه( 0)

 .باشدمیسند تحصیلی وی مدار اعتبار 

  



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

٦۰ 

 ضمایم

 سوانح محصلفورم   .1
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٦۱ 

 فورم تعهد نامه محصل .2
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 فورم انتخاب کریدت .۳
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٦۳ 

 فورم محتویات درسی مضامین .4
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٦٤ 

 پالیسی کورس .5
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٦٥ 

 حاضری ماهوار .6
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 فورم فعالیت تحصیلی  .۱
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٦۷ 

 کارت هویت محصالن .8

 

 به لیله کارت شمولیت .۳

 

 کتابخانه عضویتکارت  .11
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  دیپلومنمونه فارمت  .21

 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

۷۸ 

 یپت نمونه فارمت ترانسکر .21

 
 

 
 
 



                                                                            

 

راهنمای محصالنتاب ک  

۷۹ 

 محصالن و استفاده کننده گان گرامی!

برای غنامندی هر چه بیشتر اين رهنمود لطف نموده نظريات و پیشنهادات خويش را از 

طريق شماره تیلفون و ايمیل آدرس ذيل با معاونیت امور محصالن پوهنتون هرات شريك 

 سازيد.

  ايمیل آدرس:

 2220009931شماره تماس: 

 


