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 مقدمه
 های نهاد تا است شده سبب امر همین و داده تشکیل ادارات پیشرفت و مشکالت حل در را اساسی و عمده نقش تحقیق

 یک انجام CPSA برنامه فارغان برای اصل این به اتکا به تفتیش عالی اداره نمایند. خاص توجه زمینه در مختلف

 و اند نشده تعریف مشخص های فارمت تحقیقات انجام برای آنجاییکه از .است نموده الزامی دروس ختم از بعد را تحقیق

 سهولت ایجاد و سردرگمی از جلوگیری هتج هذا فارمت بنابرین یدمینما تعریف مشخص فارمت خود نیاز بر بنا نهاد هر

   است. گردیده ایجاد CPSA برنامه مشمولین برای

 رهنمود  اهداف

  ،در یک سبک واحداداره  ریاست های مختلفعلمی مفتشین  اتتحقیقطرح و دیزاین  .1

 ذیدخل در قسمت بررسی مونوگراف ها،و  سایر جوانب ایجاد سهولت برای استاد رهنما  .2

 مونوگراف() نامه پایان صفحات  گذاری شماره

 پوش الی آخرین صفحه میباشدجدول ذیل نشان دهنده ترتیب مونوگراف از 

 تفصیالت  نحوه شماره گذاری  صفحه

 است ه درج گردیدهدر ضمیمنمونه پوش مونوگراف   پوش مونوگراف ) طرح روی جلد(

  صفحه سفید

 

ین صفحه ا بعد از پوش مونوگراف یک صفحه سفید گذاشته شود 

 شماره گذاری نمیگردد

مشابه پوش مونوگراف به شکل پرنت  صفحهبعد از صفحه سفید،   طرح روی جلد 

 رنگه درج گردد.

 بسم اهلل الرحمن الرحیم در وسط صفحه سفید درج گردد  حه بسم اهلل الرحمن الرحیمفص 

 میباشدنشان دهنده تعهد در ضمیمه درج گردیده نمونه آن   م اصالتورف صفحه 

 میباشد عدهنده تایید نمره اخذ  شده بعد از جلسه دفا نانش  صورت جلسه تایپ شده دفاع

این صفحه اختیاری میباشد شما میتوانید از اشخاص که شما را   سپاسگزاری

 در تهیه مونوگراف کمک کرده تشکری نمایید

اف این صفحه خالصه تمام تحقیق علمی میباشد که شامل اهد الف چکیده 

تحقیق میباشند ، روش تحقیق، یافته های تحقیق و نتیحه تحقیق
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کلمه باشد و در  ۴۰۰تحقیق باید بیشتر از  ه  تعداد کلمات چکید

 کلمه  کلیدی درج گردد. ۷الی  ۳انتهای خالصه تحقیق 

شماره گذاری توسط حروف ابجد  نیز از اینجا آغاز : قابل ذکر

 میگردد

عنوان های مطالب اصلی و عنوان   ها، فصل شامل مطالب فهرست ب فهرست مطالب

 هر مقابل در صفحه شماره است الزم های مطالب فرعی میباشند 

 شود. )طبق نمونه( قید مطالب فهرست عناوین از یک

 در مطالب میآید فهرست صفحه از قبل که صفحاتیقابل ذکر: 

 .شود نمی ذکر صفحه این

این صفحه مشرح کلمات اختصار استفاده شده در مونوگراف  جدادامه حروف اب صفحه عالیم و اختصارات

 میباشد

 فصول پایان نامه
آغاز شماره گذاری از 

 یک 

در صورت لزوم دید استاد رهنما )چهار فصلشامل  اساساً مونوگراف

و یا استاد مشاورتعداد فصول مونوگراف قابلیت ازدیاد را دارا 

 مسئله، بیان دمه،مق شامل  طرح تحقیقکه فصل اول  (میباشد

 ها روش تحقیق ،فرضیه سئواالت تحقیق، اهداف تحقیق، اهمیت

 ومحدودیت های تحقیق(  تحقیق، روش جمع آوری معلومات و 

نه تحقیق )بخش  پیشینه  باید اسم محقق، روش تحقیق ، مکان یپیش

مفاهیم فصل دوم  .میباشد( نتیجه گیری تحقیقتحقیق، زمان تحقیق و 

مفاهیم و  مفاهیم و کلیات تحقیقدر بخش  ) و کلیات تحقیق

فصل سوم یافته .  موضوعات عمده تیوری مرتبط به موضوع بیان گردد(

) در این فصل موارد که محقق از تحقیق خود بدست های تحقیق 

، فصل چهارم نتیجه گیری  جزیی و مفصل بیان میکند( شکل آورده به 

 و پیشنهادات میباشد.

 میباشد APAروش ثبت ماخد و منابع به روش  ادامه اعداد پشتو(دری، )فهرست منابع 

 میباشد APAو منابع به روش  روش ثبت ماخذ ادامه اعداد )انگلیسی(فهرست منابع 

اشکال اضافی میتوانید  وجداول نمونه پرسشنامه، مصاحبه یا سایر  ادامه اعداد پیوست ها )ضمائم(

 ضمیمه درج کنید آنها را در

 : ترتیب مطالب مونوگراف1جدول
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 (    ) 24BOLDBahij Nassim () .............. عنوان مونوگراف

 

 

 

 

 (  ) 16BOLDBahij Nassim ().......................استاد راهنما: 

 (  ) 16BOLDBahij Nassim ()......................: ندهنگار

 

 

 

 

 (   ) 16BOLDBahij Nassim ()۱۴۰۰بهار 
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 تعهد نامه اصالت مونوگراف

از مونوگراف خود, تحت  .....................................که در تاریخ  ...................................... فرزند ................اینجانب..........

 شوم که:بدین وسیله متعهد میبا کسب نمره............. دفاع نموده ام،  .......................................عنوان......................

حاصل تحقیق و  طرزالعمل ارتقای ظرفیت اداره عالی تفتیش ۱۶ماده  ۶فقره طبق  این مونوگراف -1

ز پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران)اعم ا

نامه، کتاب، مقاله و ....( استفاده نموده باشم، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و پایان

 سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج نموده ام.

 پوهنتون هاتر یا باالتر( در سایر این مونوگراف قبال برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی )هم سطح، پایین -2

 سسات تحصیالت عالی ارائه نشده است.و مو

  .پذیرمی چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را م

 

 نام و تخلص:

 تاریخ و امضاء:
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 صورت جلسه دفاع

 

 صورت جلسه دفاع

 تفتیش مشمول برنامه یکساله مسلکی..............................مونوگراف آقا / خانم ..................................فرزند................

CPSA ..................اخذ  و با دفاع اعضا .................. به تأیید.تحت عنوان....................................................... درتاریخ

 مورد تصویب قرار گرفت. ..........حــروف(....................................)با .................نمــره  ) باعـدد (...........

 

 

 رئیس انکشاف مسلکی
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 فهرست مطالب

 صفحه             عنوان

 فصل اول

 طرح تحقیق 

  1...........بیان مسأله .................................. .................................. .......................

 ..............................اهمیت تحقیق .................................. .................................. .

  ................................اهداف تحقیق.................................. .................................. 

 ................................. .................................. .................................سواالت تحقیق.

  .................................. .................................. ..........................فرضیه های تحقیق

  ....... .................................. .................................متحولین تحقیق...........................

 روش تحقیق.................................. .................................. ..................................

 ..................... ......................روش جمع آوری معلومات ............................. .............

 ..................................... ................................... ..............................پیشینه تحقیق

 ..... ............محدودیت های تحقیق.................................. ............ .............................

دون کد گذاری به گاشته شود و بندر داخل مونوگراف نیز به ترتیب فوق  فصل اولقابل ذکر است  عناوین 

 .شکل ساده درج گردند

 فصل دوم

 تحقیق مفاهیم و کلیات                                                                  

 ............................. ..................... .............................مفاهیم و اصطالحات ......  ۲-۱

 .......................................................................................چارچوب نظریمبنأ و  ۲-۲
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 ....... ........................................................................................... سایر موارد۲-۳

۲-۳-۱........................................... .................................................................. 

د کود به ترتیب فوق  متام عناوین اصلی وفرعی موضوعات  تیوری الی آخر فصل دوم در داخل مونوگراف   بای

به معنای  ۲-۲پیشینه تحقیق   به معنای فصل دوم عنوان اصلی اول میباشد  ۲-۱گذاری  گردد  به نحوه  که کد  

به معنای فصل  ۱-۳-۲به معنای فصل دوم و عنوان اصلی سوم میباشد  ۲-۳فصل دوم عنوان اصلی دوم میباشد ، 

فرعی سوم میشود به همین ترتیب الی آخر فصل  دوم عنوان اصلی سوم و عنوان فرعی اول  که مربوط به عنوان

 ادامه داده شود.

 

 فصل سوم

 یافته های تحقیق

۳-۱........................................................................................... 

. 

. 

 اصلی اول میباشدیافته های تحقیق نیز باید کد گذاری گردد که کد فوق به معنای فصل سوم و عنوان 

بیشرت از یک فصل را ایجاب  CPSAمشمولین برنامه همچنان قابل ذکر است در صورتی که یافته های 

 میتوانند فصول دیگر را نظر به محتوا اضافه منایند CPSAمشمولین برنامه مناید 

 

 فصل چهارم:  نتیجه گیری و پیشنهادات 

 ..................... ....................................گیری ........................... نتیجه ۴-۱

 پیشنهادات ........................................ ................................................   ۴-۲

 نتیجه گیری و پیشنهادات نیز باید کد گذاری گردد
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 نکات کلی در مورد مونوگراف

 تایپ و حروفچینی شود. Wordجات مونوگراف یا رساله می بایست با برنامه کلیه مطالب و مندر  .1

 باشد   A4ابعاد کاغذ مورد استفاده  .2

 واحد  باشد  1.5 فاصله میان خطوط باید  .3

، ضمناً لوگوی اداره با زمینه باشدنارنجی مطابق برندینگ اداره شته شده رنگ پوش مونوگراف آبی و خط نو  .4

 دد.سفید باالی پوش درج گر 

 طبق مقرره کادری تفتیش میباشدمونوگراف منت تعداد  .5

و پایین  ۲باشد و فاصله صفحات از باال    B Nazaninباید در  مونوگراف های  دری  مورد استفاده  خط .6

 سانتی مرت باشد ۲سانتی مرت  و از چپ نیز  ۳سانتی مرت بوده و از راست ۲

 Bold نام سبك خطاندازه  خطموقعيت استفاده از 

 B Titr 28 Heading1  عنوان فصل

منت )منت مونوگراف ،فهرست مطالب، فهرست 

امیم و سایر موارد که در جدول پایین ذکر ض

 نگردیده

B Nazanin 14 Normal  

 B Nazanin 18 Heading 2  عنوان اصلی

 B Nazanin 16 Heading 3  عنوان فرعی

 B Nazanin 14 Heading 4  زیر فصل  عنوان

 B Nazanin 13 Heading 5  ۳عنوان فرعی 

  *B Nazanin 12 Table Title عنوان جداول

  *B Nazanin 12 Pic Title عنوان اشكال

  *B Nazanin 13 In Table منت جداول

  *B Nazanin 13 In Pic منت اشكال

  B Nazanin 12 footnote منت پاورقی
 زه و سبک خط در مونوگراف دری: اندا1جدول 

و پایین  ۲و فاصله صفحات از باال  Times New Romanانگلیسی باید   در مونوگراف های مورد استفاده  خط .7

 سانتی مرت باشد ۳سانتی مرت  و از چپ نیز  ۲سانتی مرت بوده و از راست  ۲

 Bold نام سبك خطاندازه  خطموقعيت استفاده از 

 Times New Roman28 Heading1  عنوان فصل

 مونوگراف ،فهرست مطالب، منت )منت

امیم و سایر موارد که در جدول ضفهرست 

 پایین ذکر نگردیده

Times New Roman14 Normal  



     

 

9 

  

 Times New Roman18 Heading 2  عنوان اصلی

 Times New Roman16 Heading 3  عنوان فرعی

 Times New Roman14 Heading 4  زیر فصل  عنوان

 Times New Roman13 Heading 5  ۳عنوان فرعی 

  *Times New Roman12 Table Title عنوان جداول

  *Times New Roman12 Pic Title عنوان اشكال

  *Times New Roman13 In Table منت جداول

  *Times New Roman13 In Pic منت اشكال

  Times New Roman1۲ footnote منت پاورقی
 : معلومات در مورد اندازه و سبک خط در مونوگراف انگلیسی2جدول 

 

سانتی مرت  2و پایین  ۲و فاصله صفحات از باال بوده Bahij Nassim مونوگراف پشتو  خط مورد استفاده در .8

  سانتی مرت باشد 2سانتی مرت  و از چپ نیز  3بوده و از راست 

 Bold نام سبك خطاندازه  خطز موقعيت استفاده ا

 B Titr 28 Heading1  عنوان فصل

منت )منت مونوگراف ،فهرست مطالب، فهرست 

ظامیم و سایر موارد که در جدول پایین ذکر 

 نگردیده

Bahij Nassim14 Normal  

 Bahij Nassim18 Heading 2  عنوان اصلی

 Bahij Nassim16 Heading 3  عنوان فرعی

 Bahij Nassim14 Heading 4  عنوان  زیر فصل

 Bahij Nassim13 Heading 5  ۳عنوان فرعی 

  *Bahij Nassim12 Table Title عنوان جداول

  *Bahij Nassim12 Pic Title عنوان اشكال

  *Bahij Nassim13 In Table منت جداول

  *Bahij Nassim13 In Pic منت اشكال

  Bahij Nassim12 footnote منت پاورقی
     پشتو: معلومات در مورد اندازه و سبک خط در مونوگراف 3جدول 

 میباشد  که به نحوه ذیل انجام میشود APAبه روش  مآخذ و نوشنت  درج منابع داخل منتشیوه  .9

a.  نخست متام منابع را داخل برنامه ورد ثبت منوده  قسمی که ابتدا به مینوReference   باال رفته در آنجا

 کلک منوده و   Insert citationگزینه

 Add New source    نظر به نوعیت منبع مشخصات خواسته شده را داخل جدول   را انتخاب میکنیم بعدا

 ظاهر شده درج میکنیم به عباره ساده برای درج منابع قدم های ذیل را انجام میدهیم
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    Reference-------Insert citation------Add New Source 

b.    داخل  متنی در قسمت آخر  ارجاعبرای ارجاع داخل متنی باید در قسمت پاورقی صفحات درج گردد  که

بعدا با  را انتخاب میکنیم    Insert footnote گزینه   Referencesمینو گرفته از منت اخذ  شده قرار 

  استفاده از  گزینه 

Insert citation    در  منبعذکر است بعد از درج قابل داخل منت درج میکنیم همچنان در د نظر را منبع مور

 آن کلک راست منوده و گزینه  ی، باال پاروقی

   Edit citation    را انتخاب منوده در قسمت  page    صفحه یا صفحات که منبع از آن اخذ شده را نوشته

 .میکنیم

c.   ل ذیل را انجام میدهیم در قسمت درج منابع در آخر مونوگراف مراح 

References-------Bibliography------References  

ژگی دیگر منبع دری نیمه بیاید میتوانیم به شکل دستی آن را تنظیم منایم مانند در صورت که اسم  یا وی

با یک   نیز غیر منظم آمده است  بنا ۱۳۹۸منونه  پایین که از اسم مولف تنها  ) م ( آمده و قوس  های سال 

 سلسله تغییرات دستی میتوانیم آنرا اصالح کنیم.

References 

 .کابل: انتشارات سعید .روش تحقیق .(۱۳۹۸) .عظیمی , م

 منبع غیر اصالح شده درج اوتومات کمپیوتر  

 

 References)مآخذ( 

 .ل: انتشارات سعیدکاب .روش تحقیق  .(۱۳۹۸).عظیمی , محمد نعیم 

 منبع اصالح شده با یک سلسله تغیرات توسط  خود شخص

 

 منونه منبع داخل منت 

(۱, صفحه ۱۳۹۶کمار , ). ستماتیک و هدفمند است که راه های حل منطقی و عملی را پیشنهاد میکندیتحقیق یک رویکرد س  
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 (۱ضمیمه شماره )

 ب قرار شرح ذیل استطی مراحل تدوین مونوگراف به ترتی  پروسة

فورم ثبت مونوگراف را از کارشناس تحقیق و انکشاف معیارها اخذ و بعد از خانه پری جهت تائیدی و انتخاب استاد محقق  .1

 .نمایدرهنما فورم را تسلیم رئیس / آمر بخش مربوطه 

 اوصاف استاد رهنما قرار شرح ذیل است .2

a)  شناخت مناسب از موضوع 

b) محقق  بهودن برخورد مناسب و پاسخگو ب 

ب استاد مشاور و فورم را جهت انتخا مونوگراف توسط رئیس بخش مربوطه محقق موضوع  وبعد از تائیدی استاد رهنما  .3

 نماید.تسلیم  و انکشاف معیارها قبحث در کمیته تحقق انکشاف مسلکی به کارشناس تحق

میتواند رسماً کار خود را باالی  محققمسلکی  توسط کمیته تحقیق ریاست انکشافو استاد مشاور بعد از تائیدی عنوان  .4

 نماید زمونوگراف آغا

وهدایت استاد رهنما مونوگراف خویش را تکمیل و جهت بازنگری به استاد مشاور  تدوین مونوگراف طبق رهنمود محقق .5

 تسلیم کند 

 آماده دفاع میباشد  محققبعد از تائیدی استاد مشاور مونوگراف  .6

مونوگراف جلسه دفاع را که متشکل از اعضای ذیل میباشد تنظیم  ۶بعد از تکمیل ف معیارها و انکشاکارشناس تحقیق  .7

 میکند                       

a) استاد رهنما 

b) استاد مشاور  

c)  رئیس بخش/آمر بخش 

d)  مقام اداره / معاون / رئیس عمومی 

e)  رئیس انکشاف مسلکی 

f) آمریت ارتقای ظرفیت 

 شده توسط اعضای دفاع میباشدنمره دفاع محصل اوسط نمره ارائه  .8

 ت جلسه دفاع باید مطابق فارمت پاورپاینت ریاست انکشاف مسلکی باشدنپاورپای .9

 دقیقه میباشد ۱۵الی  ۱۰مدت جلسه دفاع برای یک محصل  .10

جهت اجراآت  و کارشناس تحقیق و انکشاف معیار ها سافت مونوگراف را به مدیریت کتابحانهموفقانه بعد از دفاع  محقیق .11

 نماید. عدی تسلیمب

گراف برتر انتخاب میگردد مکلف اند از مونوگراف خود یک مقاله تشکیل داده تا به حیث مونوگراف شان محققین که مونو .12

 مونوگراف شان درج مجله علمی گردد

 ضمیمه شماره دوم و فورم نمره دهی دفاع ضمیمه شماره سوم میباشد. ثبت موضوع  منمونه فور .13
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اداره عالی تفتیش، ریاست انکشاف مسلکی  ؛.....................................سمستر CPSAمشمول برنامه ؛ ........................................ فرزند؛ ...................................................................اینجانب 

 نمایم.موضوعات ذیل را برای تدوین مونوگراف برنامه آموزشی یکساله،  پیشنهاد می

1. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

3. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 CPSAمشمول برنامه امضاء    ۱۴۰۰تاریخ:   /      /                                                                                                             
     

 
:  نظر کمیته تحقیق در باره موضوع تایید شده 

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

 

 ....................................................استاد مشاور : ..............................

 

 

 امضا اعضا کمیته:

 

............................... ،...................................... ،........................... ،....................... ،................ 

 

 یس انکشاف مسلکیئامضاء ر   ۱۴۰۰ تاریخ:   /      /                                         

 

 

 

 اداره عالی تفتیش

 معاونیت تفتیش عملکرد وتکنالوی معلوماتی

 ریاست انکشاف مسلکی
 

 فورم انتخاب موضوع مونوگراف

 
:  یس بخش مربوطه در باره تایید و یا پیشنهاد موضوع جدیدنظررئ

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

 

 ........................استاد رهنما : ..........................................................

 

 بخش مربوطه یسئامضاء ر   ۱۴۰۰ تاریخ:   /      /                                         

 

 (۲ضمیمه شماره )
 

     ......ثبـــــــت  : ................   نمبر

 ......تاریخ درخواست اولیه: ................         

 .....تاریخ تصویب نهایــی: ................       
 

 خانه پری گردد CPSAاین بخش توسط مشمول برنامه 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



     

 

13 

  

 د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
 اداره عايل پلټنېد 

 افغانستاندولت جمهوری اسالمی 
 تفتیشی اداره عال

 

 

 

 

 (۳ضمیمه شماره )

 راففورم نمره دهی مونوگ

: ................................. نام پدر: .................................. رشته....................... CPSAنام و تخلص مشمول برنامه 

 ..... ........................ استاد راهنما: ................................سال فراغت: بست و قدم........................ 

 ........................................عنوان موضوع: ................................................................................................................

 جدول نمره دهی مونوگراف

 

 

 

 

 امضأ هئیت دفاع

 

 
 

     TEL                 www.sao.gov.afe: websit: 0202521533                 افغانستان-، کابل افشارداراالمان،جنب وزارت احیاء و انکشاف دهات،آدرس: 

 نمره نهایی نمره گرفته شده معیارها شماره

 ۲۰  حتوا مطابقت عنوان با م 1

 ۲۰  در نظر گرفنت اصول نگارش  2

 ۱۵  منابع تحقیق  3

 ۱۵  امالٔ و انشأ  4

 ۲۰  ارایه و تسلط موضوع 5

 ۱۰  زمان ارایه  6

 ۱۰۰  مجموع نمرات 7
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 ی

 تفتیش عملکرد و تکنالوژی معلوماتی معاونیت
 انکشاف مسلکی ریاست 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.sao.gov.af/

