د لوړو زده کړو وزارت
علمی معینیت
د څیړنې ،تالیف او ژباړې ریاست

د لوړو زده کړو موسسو د علمی کادر غړو ته د درسی او ممد درسی کتابونو تالیف او ژباړې او علمی -
څیړنیزې مقالې لارښود

حوت 3198

لړلیک
مقدمه 3 ..............................................................................................................................................

بخش اول
احکام عمومی
 -3اهداف 3........................................................................................................................................
 -2اصطلاحات 3...................................................................................................................................
بخش دوم
تألیف و ترجمۀ کتابهای درسی و ممد درسی
 -3معیارهای محتوایی ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED..............................................................................
 -2ترتیب و تنظیم جلد کتاب ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.....................................................................
 -1ترتیب و تنظیم صفحههای پیش از متن ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED........................................................
 -4ترتیب و تنظیم متن کتاب ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED......................................................................
 -5فهرست نویسی و ارجاع درون متنی کتاب ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED....................................................
-6تنظیم و انتخاب محل شکلها ،گرافها ،جدولها و فورمولها در داخل کتاب ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED............
 -7صفحههای انتهایی کتاب ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.......................................................................
بخش سوم
رساله علمی _تحقیقی
 -3تعریف ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED...........................................................................................
 -2پیشنهاد (پروپوزل) رساله علمی_تحقیقی ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.....................................................

 -1گزارش رساله علمی-تحقیقی 23 .............................................................................................................
 -4ترتیب و تنظیم جلد رساله علمی-تحقیقی ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED....................................................
 -5ترتیب و تنظیم صفحههای پیش از متن 26 ...................................................................................................
 -6ترتیب و تنظیم متن رساله علمی -تحقیقی 13 ...............................................................................................
 -7فهرست نویسی و ارجاع درون متنی رساله علمی-تحقیقیERROR! BOOKMARK NOT DEFINED...................................
 -8تنظیم و انتخاب محل شکلها ،گرافها ،جدولها و فورمولها در داخل رساله 11 .......................................................
 -9چاپ و نشر کتاب 14 ..........................................................................................................................
 -33حیطه 14 ......................................................................................................................................
منظوری و کاربرد 15 .............................................................................................................................

1
سریزه
دا لارښود د اړوندو تقنینی سندونو په رڼا کې د لوړو زده کړو موسسو د علمی کادر غړو لپاره
د علمی څیړنو پروسو او د علمی څیړنو اثرونو لیکلو پروسې اسانه کولو لپاره رامینځته شوی .د
دې لارښود کارول د علمی کادرغړو ته دا وړتیا ورکوی چې د درسی منابعو او د دوی د څیړنیزو
فعالیتونو څخه حاصلې پایلې لیکلو پروسه کې یو فارمټ وکاروی ،او د مقننه اسنادو د احکامو سره
سم دا پروسه ګړندۍ کړی او ښونې او لوړو رتبو لپاره ورڅخه غوره ګټه پورته کړئ.

لومړۍ برخه
عمومی احکام
 -۱موخې
د دې لارښود موخې عبارت دی له:
الف؛ د پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو د علمی کادر د غړو د ترفیعی او غیر ترفیعی علمی او
څیړنیز کارونو لیکلو پروسې تنظیم او همغږی کول.
ب؛ په سیمه او نړۍ کې د منل شوی معیارونو سره سم د پوهنتونونو او د هیواد د لوړو زده کړو
موسسو د علمی کادر غړو د علمی او څیړنیزو کارونو لیکلو معیاری کول.
ج؛ د پوهنتونو او لوړو زده کړو مؤسسو د علمی کادر غړو لخوا د علمی او څیړنیزو کارونو لیکلو
کې د ذوق او غیر معیاری معیارونو پلی کولو مخه نیول.

 -۲اصطلاح ګانې
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الف؛ تألیف :عبارت دی د سرچینو او معتبرو علمی مأخذونو څخه د تیت علمی معلوماتو راټولول،
ترتیب او تدوین د مؤلف د تحلیل سره د یوه کتاب په بڼه د درسی کتاب یا غیر درسی کتاب په
توګه.

ب؛ ژباړه :هغه اثر چې له بین المللی ژبو څخه ملی ژبو ته یا برعکس د اصلی متن اصلیت او صداقت
په ساتلو سره ژباړل کیږی.
ج؛ څیړنه :د نوی علمی پایلو موندلو ،علم رامینځته کول (علم آفرینی) ،او د انسانی پوهې کچې ته وده ورکولو له هدف سره د معلوماتو
منظم لټول.
د؛ د نشراتی معتبره مؤسسه :هغه دولتی یا خصوصی ،داخلی یا خارجی نشراتی مؤسسه ته ویل کیږی کوم چې د کار د مینځپانګې (محتوا)
له علمی ازموینې وروسته  ،علمی اثار خپروی او توزیع کوی.
ه؛ درسی کتاب :یو کتاب چې د زده کونکو علمی اړتیاو پوره کولو لپاره د علمی کادر غړو لخوا تألیف  /ژباړل کیږی او د هغې
مینځپانګې په څانګه کې ثبت شوی مینځپانګې سره سم وی.
و؛ ممد درسی کتاب :یو کتاب چې د زده کونکو علمی اړتیاو پوره کولو لپاره د علمی کادر غړو لخوا تألیف  /ژباړل کیږی او د هغه
مطالب په درسی نصاب کې شامل موضوعاتو سره موضوعی او محتوایی اړیکه ولری.
ز؛ د متن دننه ارجاع :د متن دننه د ارجاع سټایل ته اشاره کوی ،چې په هغه کې منبع /مأخذ ته اشاره کیږی.
ح؛ مستقیم نقل قول :په لیکنه کې د علمی متن له یوې برخې څخه پرته لدې چې په کلمو ،جملو جوړښت ،لیکنې او محتوا کې تغیر
راوستل شی په یوه کتاب ،مقاله او علمی مقالو کې کار واخیستل دی.
ط؛ غیر مستقیم نقل قول :په لیکنه کې د علمی متن د یوې برخې د کلمو کارولو ،جملو جوړون ،او لیکلو کې د بدلونونو په رامینځته
کولو سره د بیان په معنی ده پداسی توګه چې د اصلی متن معنی او مفهوم په بشپړ ډول خوندی شی ،ویل کیږی.
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دوهمه برخه
د درسی او ممد درسی کتابونو تالیف او ژباړه
پدې برخه کې ،د مینځپانګې (محتوایی) معیارونو پورې اړوند مسلې ،د پوښ ترتیب او تنظیم ،د متن څخه دمخه د پاڼې ترتیب ،د متن
ترتیب ،د عنوانونو لړلیک ،د شکلونو-ګرافونو او جدولونو ترتیب ،او د کتاب وروستی پاڼې په اړه بحث شوی دی.
 -۱د مینځپانګې معیارونه
الف؛ د درسی کتابونو معیارونه
د درسی کتابونو په لیکلو کې لاندې معیارونه په پام کې نیول کیږی.
 -3کتاب په نصاب کې د شامل یو مضمون د مفرداتو مطابق لیکل کیږی.
 -2کتاب باید د ګټه اخیستونکو د تعلیمی کچې مطابق ولیکل شی.
3

.د کتابونو لیکلو ژبه رسمی ژبې دی .اما ،د بهرنی ژبو او ادبیاتو رشتو او هغه رشتې چې په نړیوالو ژبو تدریس کیږی لپاره د

کتاب لیکلو لپاره د ژبې انتخاب د تدریس د ژبې مطابق ټاکل کیږی.
 .4کتاب باید د لیکنې ،تدوین (ویرایشی) او ټایپ له ستونزو څخه پاک وی.
 .5کارول شوی سرچینې باید د وخت له نظره بروز شوې وی.
 -6د هرې کریډیټ لپاره لږترلږه  23باوری سرچینې باید وکارول شی.

ب؛ د ممد درسی کتابونو لیکلو لپاره معیارونه
د ممد درسی کتابونو په لیکلو کې باید لاندې معیارونه په پام کې ونیول شی.

 -۱د ممد درسی تألیفی کتاب مطالب باید د اړونده رشتې په درسی نصاب کې شامل موضوعاتو سره موضوعی او محتوایی اړیکه
ولری.
 2د کتابونو لیکلو ژبه رسمی ژبې دی .اما ،د بهرنی ژبو او ادبیاتو رشتو او هغه رشتې چې په نړیوالو ژبو تدریس کیږی لپاره د کتابلیکلو لپاره د ژبې انتخاب د تدریس د ژبې مطابق ټاکل کیږی.
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 .3کتاب باید د لیکنې ،تدوین (ویرایشی) او ټایپ له ستونزو څخه پاک وی.
 -4د هرې کریډیټ لپاره لږترلږه  23باوری سرچینې باید وکارول شی.

ج؛ درسی کتاب ته د کتاب د ژباړې لپاره معیارونه
د درسی کتابونو په ژباړه کې لاندې معیارونه په پام کې نیول کیږی:
 -3د ژباړې لاندې کتاب مطالب باید د اړونده رشتې په نصاب کې شامل یو مضمون درسی مفراداتو سره مرتبط وی.
 -2ژباړل کیدونکۍ کتاب باید د نامتو خپرونکو لخوا چاپ او خپور شوی وی.
 1.د طبیعی علومو په برخه کې د ژباړل کیدونکۍ کتاب د خپریدو کال باید له  33کلونو څخه زیات مخکی نه وی .مګر د پخوانیو
اثرونو ،ادبیات او دینی علومو ژباړه پدې قاعده کې استثنا دی.
 -4د کتاب وروستۍ ګڼه باید د ژباړې لپاره غوره شی.
 -5هغه کتابونه چې مخکې د هیواد دننه یا بهر د نورو اشخاصو لخوا په انتخاب شوی ژبه (دری او پښتو) ژباړل شوی د ژباړې لپاره نه
غوره کیږی.
 -6د ژباړې لاندې کتاب باید د ګټه اخیستونکو د تحصیلی کچې مطابق وی.
 -7د کتاب ژباړه باید له لیکل ،تدوین او ټایپی ستونزو څخه خالی وی.

د؛ د کتاب د ممد درسی په حیث د ژباړې لپاره معیارونه
د کتاب د ممد درسی په حیث په ژباړه کې لاندې معیارونه په پام کې نیول کیږی:
 -3د ژباړې لاندې کتاب مطالب باید په درسی نصاب کې شامل موضوعاتو سره موضوعی او محتوایی اړیکه ولری.
 -2د ژباړې لاندې کتاب باید د نامتو خپرونکو لخوا چاپ او خپور شوی وی.
 1.د طبیعی علومو په برخه کې د ژباړل کیدونکۍ کتاب د خپریدو کال باید له  33کلونو څخه زیات مخکی نه وی .مګر د پخوانیو
اثرونو ،ادبیات او دینی علومو ژباړه پدې قاعده کې استثنا دی.
 -4د کتاب وروستۍ ګڼه باید د ژباړې لپاره غوره شی.
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 -5هغه کتابونه چې مخکې د هیواد دننه یا بهر د نورو اشخاصو لخوا په انتخاب شوی ژبه (دری او پښتو) ژباړل شوی د ژباړې لپاره نه
غوره کیږی.
 -6د کتاب ژباړه باید له لیکل ،تدوین او ټایپی ستونزو څخه خالی وی.

 -۲د کتاب پوښ ترتیب او تنظیم
د کتاب پوښ په ترتیب سره د پوښ مخ ،د پوښ شا او عطف کتاب درې برخې لری ،چې لاندې ځانګړتیاوې لری:
الف؛ د پوښ د مخ ځانګړتیاوې
 -3د پوښ په مخ د پاڼې اوږدوالی  24سانتی متره او پلنوالی یې  36سانتی متره تنظیمیږی.
 -2د تحصیلی موسسې لوګو په پوښ کې د پاڼې له پورتنۍ څنډې څخه د  2څخه تر  2.5سانتی مترو پورې په پام کې نیولو سره په
پورتنۍ برخه کې تنظیمیږی.
 -1د کتاب عنوان او نورې لیکنې په دری کلمو کې  ،B Nazanin, B Zar, B Mitraڅخه په یو فونټ پښتو کلمې د Pashto
 Nazoفونټ او د انګلیسی کلیمې  Times New Romanفونټ سره د صفحې په مینځ کې چې د فونټ اندازه لږترلږه 28
بولډ وی تنظیمیږی.
 .4د لیکوال نوم د پاڼې په مینځ او ښکته برخه کې د فونټ اندازه  36بولډ وی ،د پاڼې له ښکته څنډې څخه  1څخه تر  4سانتی مترو
پورې په نظر کې نیولو سره تنظیمیږی.
 .-5په هغه صورت کې چې کتاب ژباړه وی ،لومړی د کتاب د اصلی مؤلف  /لیکوال نوم او بیا د کتاب د ژباړونکی نوم په لاندې برخه
کې لیکل کیږی.
 .6د چاپ کال د پوښ د لاندنۍ اړخ په مینځ برخه کې چې فونټ اندازه یی  34وی لیکل کیږی.
 -7د مخ پوښ په صفحه کې د مؤلف  /ژباړونکی علمی رتبه اوتحصیلی درجه د مؤلف  /ژباړونکی نوم په مختاړی که نه درج کیږی.

ب؛ د پوښ د شا ځانګړتیاوې
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 -3د پوښ د شاتنۍ پاڼې اوږدوالی  24سانتی متره او د پوښ پراخوالی یې  36سانتی متره تنظیمیږی.
 .2د کتاب عنوان په انګلیسی ژبه په  Times New Romanفونټ سره چې اندازه یی  23وی تنظیمیږی.
 -1د لیکوال نوم په انګلیسی ژبه په  Times New Romanفونټ سره چې اندازه یی  32وی تنظیمیږی .که کتاب ژباړل شوی وی،
د ژباړونکی نوم د ورته فونټ او اندازې سره د اصلی مؤلف نوم لاندې تنظیمیږی .که چیرې کتاب د مؤلفانو د ډلې لخوا لیکل شوی
وی ،نو د مؤلفانو نومونه په هغه ترتیب سره چې په اصلی اثر کې لیکل شوی باید په ژباړل شوی اثر که هم په پام کې ونیول شی.
 -4د کتاب مؤلف  /ژباړونکی د کتاب د مینځپانګې لنډیز او د کتاب د نوعیت په اړه ،گسترهی موضوعات کتاب ،د تدریسولو کچه او
د کتاب مطالعه په انګلیسی ژبه په  Times New Romanفونټ سره ،چې د فونټ اندازه  ،33د لیک د کرښو فاصله  3.35او د
پراګراف فاصله  pt4په پام کې نیولو سره په حد اکثر  133کلمو کې لیکی.
 -5بارکوډ نمبر (شابک ،)ISBN/د خپرونکی لوګو او د کتاب نرخ د پوښ په لاندې برخه کې تنظیمیږی.
 ۱یادونه (تبصره) :د مؤلف /ژباړونکی علمی رتبه او تحصیلی درجه د پوښ د شا په پاڼه کې د مؤلف  /ژباړونکی نوم په مختاړی
کې نه لیکل کیږی.

ج؛ د کتاب د عطف ځانګړتیاوې
 -3د پوهنتون لوګو د کتاب د عطف په وسط کې د پورتنۍ حاشیی څخه  2 – 3.5سانتی متر په پام کې نیولو سره تنظیمیږی.
 - -2د کتاب عنوان د نورو لیکنو سره په دری کلمو کې له  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو څخه په یوه ،او پښتو
کلیمې په  Pashto Nazoفونټ کې د کتاب د عطف په مینځ کې لیکل کیږی.
 - -1د مؤلف بشپړ نوم د کتاب د عنوان له لیکلو وروسته د مناسبې فاصلې په پام کې نیولو سره لیکل کیږی او که چیری
کتاب ژباړل شوی وی ،د ژباړونکی بشپړ نوم د مؤلف له نوم ورسته "ژباړه  "...په بڼه لیکل کیږی.
 - -4د خپرونکی لوګو د کتاب د عطف په لاندې برخه کې له دریو څخه تر څلور سانتی میتر پورې فاصلی په پام کې نیولو سره
تنظیمیږی.
 -5که چیری د کتاب عنوان اوږد وی ،د هغې یوه برخه د کتاب په عطف کې لیکل کیږی.
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 3یادونه :د مؤلف  /ژباړونکی د نوم په مختاړی کې د مؤلف /ژباړونکی علمی رتبه او تحصیلی درجه په عطف کې نه لیکل کیږی.
 2یادونه :د کتاب د عطف اندازه د پوښ د عرض په اندازه اضافه کیږی.

د؛ د پوښ د ډیزاین ځانګړتیاوې
 -3د پوښ ډیزاین د کتاب مینځپانګې ته اشاره کوی او د کتاب موضوع سره سم تنظیمیږی.
 -2په پوښ کې انځورونه او ډیزاین په سمبولیک ډول چې یو ځانګړی پیغام لیږدونکی وی ،تنظیمیږی.
 -1د پوښ په مخ  ،د پوښ په شا او د کتاب په عطف باندې رنګونه باید د پوښ په شا کې د انځورونو او کرښو سره متناسب او
هماهنګ غوره شی.

 -3د متن څخه د مخګې پاڼو ترتیب او تنظیم
الف؛ هر چاپی اثر د متن له پیل څخه مخکې ،په ترتیب سره لاندې پاڼې لری:
• د عنوان پاڼه
• د کتاب د معرفی کولو پاڼه
• د مخکینۍ خبرو پاڼه
• د مننې پاڼه
• د مطالبو لړلیک
• د جدولونو لړلیک
• د نقشو او شکلونو لړلیک

ب؛ د متن څخه دمخه پاڼو شمیره ګذاری
 -3د متن څخه دمخه پاڼې د مطالبو د لړلیک تر پایه د هجا په حرفونو سره تنظیمیږی.
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 -2د پاڼې شمیره د پاڼې په مینځ او ښکته برخه کې تنظیمیږی.
 -1د بسم الله ،عنوان ،حقوقی او معرفی لیک پاڼې په صفحه بندی کې په پام کې نیول کیږی ،خو په دې پاڼو کې شمیره په پام کې
نه نیول کیږی.

ج؛ د " بسم الله " پاڼه
دا پاڼه د پوښ پاڼې څخه وروسته راوستل کیږی .د " بسم الله " پاڼې شاته باید خالی پریښودل شی.
د؛ عنوان پاڼه
دا پاڼه د " بسم الله " پاڼې څخه وروسته په ترتیب سره د لاندې ځانګړتیاو تنظیمیږی:
 -3د کتاب عنوان د پاڼې په مینځنۍ برخه کې د پاڼې له پورتنۍ څنډې څخه د  6څخه تر  8سانتی مترو پورې په پام کې
نیولو سره د  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو څخه په یو چې د فونټ اندازه یی لږترلږه  28بولډ وی
تنظیمیږی.
 -2د کتاب د لیکوال  /لیکوالانو نوم د کتاب د عنوان لاندې د پاڼې په مینځ کې د  Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو
څخه په یو چې د فونټ اندازه  36-34بولډ وی تنظیمیږی .که چیری کتاب د علمی کادر د یو یا ډیرو غړو لخوا ژباړل
شوی وی ،نو د ژباړونکی  /ژباړونکو نوم به د کتاب لیکوال  /لیکوالانو تر نوم لاندې لیکل کیږی.
 - -1د کتاب تدوین کولو عمومی موخه د پاڼې په لاندنۍ برخه کې د پاڼې له لاندې حاشیې څخه لږ ترلږه  4سانتی میتر
په پام کې نیولو سره د  Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو څخه په یو چې د فونټ اندازه  34وی لیکل کیږی.
د مثال په توګه ،دا کتاب د درسی کتاب په توګه " د افغانستان سیاسی جامعې پیژندنه" د جامعه پیژندنې رشتې لپاره
ترتیب (تدوین) /لیکل شوی دی.
 -4د پاڼې په لاندې مینځینۍ برخه کې ،د کتاب تدوین کولو عمومی هدف د توضیح لاندې د خپرونکی نوم او د چاپ کال
لیکل کیږی.
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 ۱یادونه :د لیکوال /ژباړونکی د دندې عنوان "د درسی کتابونو لیکلو بورډ غړی" " ،پوهنتون استاد  "...او دی ورته د "لیکوال" تر نوم
لاندې لیکل کیږی.
 ۲یادونه :د لیکوال  /ژباړونکی علمی رتبه او درجه د عنوان په پاڼه کې د لیکوال  /ژباړونکی نوم په مختاړی کې نه لیکل کیږی.
ه؛ حقوقی پاڼه /د کتاب معرفی لیک
پدې پاڼه کې د کتاب لړلیک لیکلو کارت او د کتاب معرفی لیک شامل دی چې د عنوان پاڼې په پای کې تنظمیمږی.
 -۱د لړلیک لیکلو کارت پاڼه (صحفه کارت فهرست نویسی)
د کتاب د لړلیک لیکلو معلومات په یوه مستطیل شکل کې د  Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو څخه په یو چې د فونټ اندازه
 33وی په لاندې ترتیب سره تیظیمیږی:
 .aجوړونکی (پدید اورنده)
 .bعنوان او د لیکوال نوم

:

د لیکوال  /ژباړونکی نوم
د کتاب اصلی عنوان ،فرعی عنوان ،د لیکوال  /ژباړونکی مکمل نوم

:

 .cد نشر مشخصات

 :د ښار نوم ،د انتشارات نوم ،د خپرولو کال

 .dظاهری مشخصات

 :د جلد تعداد :د پاڼو تعداد

 .eشابک )(ISBN

........... :

 -۱د کتاب د معرفی کولو لیک
د کتاب معرفی کولو لیک د لاندې مشخصاتو سره سمدلاسه د کتاب لړلیک لیکولو کارت لاندې په منځنی برخه کې په ترتیب سره
تنظیمیږی:
 .aلوگو او لاندې برخه کې یی د کتاب د ناشر نوم د  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو څخه په یو چې د فونټ
اندازه یی حد اکثر  32بولډ وی
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 .bد کتاب عنوان د  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو څخه په یو چې د فونټ اندازه یی حد اکثر  38-36بولډ وی
لیکل کیږی .که چیرې کتاب ژباړل شوی وی ،نو لومړی د لیکوال نوم چې فونټ یی اعظمی  32وی او بیا د کتاب عنوان
لیکل کیږی.
.c

د لیکوال  /ژباړونکی نوم ،د علمی درجې په ذکر کولو سره ،د  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو څخه په یو چې
د فونټ اندازه یی حد اکثر  38-36بولډ وی د کتاب تر عنوان لاندې لیکل کیږی.

.d

د ویراستار نوم د  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو څخه په یو چې د فونټ اندازه یی حد اکثر  32وی د کتاب
لیکوال  /ژباړونکی تر نوم لاندې لیکل کیږی.

 .eد چاپ نوبت ،تیراژ ،د چاپ کال ،د چاپولو ډول ،د کتاب بیه ،شابک ،د پلور پته ،او د چاپ حق او نشر د B Nazanin, B
 Zar, B Mitraفونټونو څخه په یوه چې د فونټ اندازه یی  32وی په لاندې ترتیب سره لیکل کیږی.
و؛ د مخکبنۍ خبرو پاڼه
مخکینۍ خبرې د کتاب د ځانګړنو په اړه د لیکوال  /ژباړونکی خبرې ،د لیکوال  /ژباړونکی د کتاب لیکلو  /ژباړلو کارې طریقه،
په ورته موضوع کې د نورو کتابونو د تولید شالید (پیشینه) ،د کتاب اهمیت او غوره والی ،او دا برخه لاندې ځانګړتیاو سره
تنظیمیږی:
 -3د " مخکینۍ خبرو" عنوان د  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو څخه په یوه چې د فونټ اندازه یی  38-36بولډ
وی د پاڼې په مینځینۍ برخه کې د کتاب پاڼې د پورتنۍ څنډې څخه د  1-2سانتی میترو په پام کې نیولو سره داخل طرف
ته لیکل کیږی.
 -2د مخکینۍ خبرو د لیکنې فونټ د  34په اندازه تنظیمیږی.
ز؛ د لړلیکونو پاڼه
د لړلیکونو پاڼه کې د مطالبو لړلیک ،د شکلونو او جدولونو لړلیک شامل دی.
 -۱د مطالبو لړلیک
 )aد مطالبو لړلیک له تاقو پاڼو څخه پیل کیږی.
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 )bد مطالبو لړلیک له  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو څخه په یوه تنظمیږی.
 )cد " مطالبو لړلیک" د پاڼې په مینځ کې د فونټ اندازه یی حد اکثر  38-36وی له پورتنۍ څنډې څخه  4-2په پام کې
نیولو سره لیکل کیږی.
 )dاصلی عنوانونه د  36-34اندازې فونټ سره او فرعی عنوانونه د اصلی عنوان څخه دوه اندازې کوچنی تنظیمیږی.
 )eد عنوانونه په لړلیک کې ،منقطع کرښې د عنوان او د پاڼې د شمیرې د ارتباط ښودلو لپاره نه کارول کیږی.
 )fهغه اثرونه چې په پښتو او دری ژبو لیکل او ژباړل کیږی  ،په هغه کې کارول شوې ټولې شمیرې هم باید په دری او
پښتو کې تنظیم شی .د کتاب په متن کې د انګلیسی یا لاتین کلمې یا جملې کارول  ،کوم چې اړین او منطقی ګڼل
کیږی او همدارنګه د ویب پاڼو او نورو انګلیسی  ،لاتین او ورته سرچینو معرفی کول ،له دې حکم څخه استثنا دی.

 -۱د جدولونو لړلیک
 .aد جدولونو لړلیک د مطالبو د لړلیک له پای ته رسیدو وروسته د طاقو پاڼو څخه پیل کیږی.
 .bد جدولونو لړلیک له  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو څخه په یوه تنظمیږی.
 .cد جدولونو لړلیک عنوان د  38-36فونټ په اندازه سره د پاڼې په مینځنۍ برخه کې د پورتنۍ څنډې څخه 4-2
سانتی میترو په پام کې نیولو سره لیکل کیږی.
 .dد جدولونو عنوان د فونټ اندازه حد اکثر  34سره تنظیمیږی.
 .eد جدولونو په لړلیک کې ،منقطع کرښې د عنوان او د پاڼې د شمیرې د ارتباط ښودلو لپاره نه کارول کیږی.
.f

هغه اثرونه چې په پښتو او دری ژبو لیکل او ژباړل کیږی  ،په هغه کې کارول شوې ټولې شمیرې هم باید په
دری او پښتو کې تنظیم شی .د کتاب په متن کې د انګلیسی یا لاتین کلمې یا جملې کارول  ،کوم چې اړین
او منطقی ګڼل کیږی او همدارنګه د ویب پاڼو او نورو انګلیسی  ،لاتین او ورته سرچینو معرفی کول ،له دې حکم
څخه استثنا دی.

 -۱د شکلونو لړلیک
 .aد .د شکلونو لړلیک د جدولونو د لړلیک له پای ته رسیدو وروسته له تاقو پاڼو څخه پیل کیږی.
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 .bد شکلونو لړلیک له  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو څخه په یوه تنظمیږی.
 .cد شکلونو لړلیک عنوان د  38-36فونټ په اندازه سره د پاڼې په مینځنۍ برخه کې د پورتنۍ څنډې څخه  4-2سانتی میترو
په پام کې نیولو سره لیکل کیږی.
 .dد شکلونو عنوان د فونټ اندازه حد اکثر  34سره تنظیمیږی.
 .eد شکلونو په لړلیک کې ،منقطع کرښې د عنوان او د پاڼې د شمیرې د ارتباط ښودلو لپاره نه کارول کیږی.
.f

هغه اثرونه چې په پښتو او دری ژبو لیکل او ژباړل کیږی  ،په هغه کې کارول شوې ټولې شمیرې هم باید په دری او
پښتو کې تنظیم شی .د کتاب په متن کې د انګلیسی یا لاتین کلمې یا جملې کارول  ،کوم چې اړین او منطقی ګڼل
کیږی او همدارنګه د ویب پاڼو او نورو انګلیسی  ،لاتین او ورته سرچینو معرفی کول ،له دې حکم څخه استثنا دی.

 -4د کتاب د متن ترتیب او تنظیم
الف؛ د متن د پاڼو اندازه او ظاهری بڼه
 -3د پاڼې اوږدوالی  24سانتی متره او د پاڼې عرض  36سانتی متره تنظیمیږی.
 -2پورتنۍ حاشیه  1سانتی متره او د پاڼې لاندینۍ ،ښی او کیڼ حاشیه حد اکثر  2.5سانتی متر تنظیمږی.
 -1د کرښو تر منځ فاصله  3.35سانتی متره تنظیمږی.
 -4د کتاب په جفتو پاڼو کې ،د لومړی پاڼې په سر برخه کې لومړۍ د پاڼې شمیره او بیا د کتاب عنوان د B Nazanin, B
 Zar, B Mitraد فونټونو څخه په یوه چې د فونټ اندازه یی  32وی او بیا د پاڼې شمیره د کتاب د وروستی فصل تر پای
پورې لیکل کیږی.
 -5د کتاب په تاقو پاڼو کې ،د پانې په سر برخه ) (Headerکې لومړی د کتاب فصل عنوان د B Nazanin, B Zar, B
 Mitraد فونټونو څخه په یوه چې د فونټ اندازه یی  32وی او بیا د پاڼې شمیره د کتاب د وروستی فصل تر پای پورې لیکل
کیږی.
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 -6که چیرې کتاب د وروستی فصل له پای ته رسیدو وروسته ،عنوانونه لکه (یادداشتونه ،کتاب نامه ،واژهنامه ،سرچینې /مآخذونه
 ،او نور) ولری ،نو پورتنۍ یاد شوی عنوانونه په ترتیب سره د اړوندو پاڼو د پیل څخه تر پایه په پام کې نیولو سره ،د کتاب په
کیڼو پاڼو کې د متن په پورتنۍ برخه کې د پاڼې له شمیره څخه مخکې لیکل کیږی.
 -7د کتاب په متن کې ،یو فونټ کارول کیږی.
 -8ټاکل شوی فونټ باید د متن څخه مخکو پاڼو او پوښ په مخ کې کارول شوی فونټ سره هماهنګ وی.

ب؛ د کتاب د اصلی متن د فونټ اندازه
 .3د کتاب اصلی متن د  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو څخه په یوه د معمول فونټ په اندازه  32سره تنظیمیږی.
 .2د فورمولونو ،شکلونو توضیحات ،ګرافونو او جدولونو او د جدولونو د ننه توضیحات فونټ اندازه د کتاب د اصلی متن د اندازې
څخه په دوه اندازې کوچنی فونټ سره تنظمیږی.
 .1د څپرکی شمیره لکه " لومړی ،دوهم ... ،څپرکۍ" د  36-34فونټ اندازې سره تنظمیږی.
 .4د کتاب د څپرکو اصلی عنوان د پاڼې په مینځ کې د څپرکی د شمیرو د فونټ له اندازې څخه دوه اندازې لوی په بولډ بڼه
کې د پاڼې د پورتنۍ څنډې څخه  6سانتی متره په پام کې نیولو سره لیکل کیږی.
.5

د څپرکو فرعی عنوانونه چې شامل دی په (تعلیمی اهدافو ،څپرکی سریزه ،د څپرکی مینځپانګې کوچنی عنوانونه ،د څپرکی
لنډیز او څپرکی تمرینونه ،نمایه ،کتابنامه او د ماخذونو او سرچینو لړلیک) د کتاب د څپرکو د اصلی عنوان له فونټ څخه دوه
اندازه کوچنۍ ،په بولډ بڼه تنظمیږی.

 ۱یادونه :که چیری کتاب په برخو ویشل شوی وی ،د برخې عنوان د  26-22فونټ په اندازه بولډ او لاندې یی د برخې شمیره لکه
"لومړی  ،دوهم  "... ،د فونټ اندازه  ،38د پورتنۍ څنډې څخه د  6سانتی متره په پام کې نیولو سره د پاڼې په مینځ کې ،په طاق
پاڼه کې لیکل کیږی .د عنوان د پاڼې شاته برخه سپینه پریښودل کیږی.
ج؛ د کتاب د متن پاڼو ته شمیره ورکول
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 .3د متن اصلی پاڼې د کتاب له پیل څخه تر پایه پورې په شمېرو سره تنظمیږی.
 .2د متن اصلی پاڼې د تاقو پاڼو څخه پیل کیږی.
 .1د څپرکی د پیل د پاڼې شمیره په پام کې نیول کیږی مګر د پاڼې په سر کې نه لیکل کیږی.
 .4د متن د لیکنې په ژبه د کتاب په ټولو پاڼو کې مناسبه شمیره کارول کیږی.
 .5کیڼو پاڼو د کیڼی خوا په پورتنۍ حاشیه کې شمیره ورکول کیږی او ښی پاڼو ته د ښی خوا په پورتنۍ حاشیه کې
شمیره ورکول کیږی.
د؛ سریزه
د کتاب سریزه د کتاب د لیکوال لخوا لیکل کیږی او لاندې ټکی پکې په پام کې نیول کیږی:
 .3سریزه په (رسا) څرګندونکی ،څرګند او معنی لرونکی نثر سره لیکل کیږی او په هغې کې اقتباس ،نقل قول او استناد نه
لیکل کیږی.
 .2د کتاب سریزه کې د کتاب د اهمیت په اړه توضیحات ،د کتاب نوعیت ،دا چې کتاب د څو کریډیټونو لپاره ،کوم سمستر
او کوم تحصیلی کلونو لپاره چمتو شوی دی شامل دی.
 .1سریزه باید متن ته د ننوتلو زمینه ساز وی .لوستونکی د کتاب متن د دننه کیدو ته چمتو کړی.

و؛ د کتاب د څپرکو ترتیب او تنظیم
 -۱د کتاب څپرکی د تاقو پاڼو څخه پیل کیږی او په لاندې ترتیب سره تنظیمیږی:
 .aد څپرکی شمیره (لومړی  ،دوهم  ،او تر وروستی څپرکی) د پاڼې په مینځینۍ برخه کې لیکل کیږی.
 .bد څپرکی اصلی عنوان سمدلاسه د څپرکی د شمیرې لاندې په مینځ کې لیکل کیږی.
 .cد څپرکو فرعی عنوانونه د فصل سریزه ،تعلیمی اهداف ،د فصل مینځپانګې ،د فصل لنډیز ،د فصل تمرینات او د فصل د سرچینو
لړلیک په ترتیب سره له ښیې څخه کیڼې خوا ته تنظیمیږی.
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 -2هر څپرکی ته سریزه د لاندې ځانګړتیاو سره لیکل کیږی:
 .aسریزه پرته له عنوان " سریزه" لیکل کیږی.
 .bد څپرکی په سریزه کې باید د څپرکی موضوع ،د څپرکی او نورو څپرکو تر منځ اړیکې او د څپرکی اهمیت باید تشریح
شی.

 - 5لړلیک لیکنه او ارجاع درون متنی کتاب
الف؛ د سرچینو او ماخذونو د لړلیک لیکنه
 -3د تألیفی کتابونو لپاره د سرچینو او ماخذونو لړلیک به د هر فصل په پای کې تنظیمیږی.
 -2د تألیفی کتابونو د سرچینو او ماخذونو لړلیک لیکولو کې له بین المللی طریقو APA, MLA, Chicago,
 Vancouver, IEEEڅخه په مختلف حالاتو کې کار اخیستل کیږی.
 -1د ژباړل شوی کتابونو لړلیک په ورته ډول کوم چې د کتاب اصلی نسخه کې لیکل شوی ،تنظیمیږی.

ب؛ ارجاع درون متنی
 -3د لیکل شوی کتابونو ارجاع درون متنی د سرچینو اوماخذونو د لړلیک لیکلو د طریقې تابع دی او د هغه په اساس ترسره کیږی.
 -2د ژباړل شوی کتابونو ارجاع درون متنی په ورته ډول لکه د کتاب په اصلی نسخه کې چې استفاده شوی ،تنظیمیږی.

 -۱په کتاب کې د شکلونو ،ګرافونو ،جدولونو او فورمولونو د ځای تنظیم او ټاکل
ټول شکلونه ،ګرافونه او جدولونه باید ښه چاپی کیفیت لرونکی وی.

الف؛ د شکلونو او ګرافونو تنظیم
 -3ټول شکلونه او ګرافونه باید عنوان ولری.
 -2ټول شکلونه او ګرافونه باید د کتاب په متن کې ارجاع شی.
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 -1د شکل او ګراف موقعیت د کتاب په متن کې د هغې شمیری ته د لومړی ارجاع وروسته غوره کیږی.
 -4د شکلونو او ګرافونو عنوان او توضیحات د دوی لاندې لیکل کیږی.
 -5د شکلونو او ګرافونو شمیره ګذاری دوه رقمی شمیره لری ،لومړی رقم شمیره د څپرکی شمیره ده او دوهمه رقم شمیره د
شکل یا ګراف شمیره ده .د مثال په توګه ،د دریم څپرکی  6عکس د ( )6-1شکل په توګه نومول کیږی.
 -6د څپرکی له پیل څخه تر پای پورې په هر څپرکی کې د شکلونو او ګرافونو شمیره ګذاری په مسلسل توګه سره ترسره
کیږی.
 -7په ګرافونو کې ،محورونه باید عنوان او واحد ولری.

 3یادونه :که چیرې شکل یا ګراف له یوې مرجع څخه اخیستل شوی وی ،لومړی د شکل یا ګراف عنوان او بیا یې سرچینه ذکر کیږی.
 2یادونه :که شکل څو برخې ولری ،هره برخه د شکل په عنوان کې د ) ، (b) ،(aاو  ...په توګه مشخص کیږی.
ب؛ د جدولونو تنظیم
 -3ټول جدولونه باید عنوان ولری.
 .2ټول جدولونه باید د کتاب په متن کې ارجاع شی.
 .1د جدولونو موقعیت د کتاب په متن کې د هغې شمیرو ته د لومړی ارجاع څخه وروسته غوره کیږی.
 .4د جدول عنوان او توضیحات د جدول پورته لیکل کیږی.
 -5د جدولونو شمیره ګذاري دوه رقمی شمیره لری ،لومړی رقم شمیره د څپرکي شمیره ده او دوهمه رقم شمیره د جدول شمیره ده .د مثال
په توګه ،د دوهم څپرکي  5شمیره جدول د  5-2جدول په توګه نومول کیږي.
 -6د څپرکی له پیل څخه تر پای پورې په هر څپرکی کې د جدولونو شمیره ګذاری په مسلسل توګه سره ترسره کیږی.
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 3یادونه :که چیرې جدول له یوې مرجع څخه اخیستل شوی وی ،لومړی د جدول عنوان او بیا یې سرچینه ذکر کړل کیږی.
 د کتاب وروستی پاڼېد کتاب وروستی پاڼې د کتاب د وروستی څپرکی د وروستی پاڼې په پای سره پیل کیږی او سرچینې او ماخذونه (اړین)  ،یادداشتونه،
لغتونه (اړین)  ،نمایه (اړین)  ،او کتابنامه پکې شامل دی.

الف؛ سرچینې
 -۱د دې لارښود د دوهمې برخې ،پنځم بحث مطابق د هر فصل په پای کې تنظیمیږی.
ب؛ یادونې
دا برخه د لیکوال او ژباړونکی لپاره اختیاری ده.
ج؛ قاموس
 -3قاموس (واژهنامه) د کتاب کلیدی اصطلاحاتو پورې محدود دی.
 -2په قاموس کې قیدونه ،صفتونه او فعلونه نه راځی.
 -1هغه اصطلاح ګانې چې د کتاب په رشته پورې اړه نلری ،د تخصص رشتې په ذکر کولو سره د ژباړې په مخ کې د قوس
په داخل کې راځی.
د مثال په توګه
مځکه (نجوم)

Earth

 -4که د کتاب موضوع په دوه یا ډیرو علمی او تخصصی څانګو پورې اړه ولری ،نو د هرې رشتی کلیدی اصطلاحات به په لغت نامه
(واژهنامه) کې راوړل کیږی.

18
 .5د کلیدی اصطلاحاتو ژباړه باید د تعریف په شکل را نه وړل شی.
 -6قاموس په ترتیب سره په دری /پښتو الفبا سره تنظیمیږی.
 -8په لغت نامه کې ټولې کلمې (واژهها) /اصطلاح ګانژ په کوچنیو حرفونو لیکل کیږی .که چیری ځانګړی نومونه په ترکیبی
یا په غیر ترکیبی شکل په لغت نامه کې راوړل شی ،د دوی لومړی حرف په لوی حروفو سره لیکل کیږی.
د؛ نمایه
 -3نمایه ( )Indexد لغت نامې (واژهنامه) څخه وروسته د الفبا حروفو په ترتیب سره تنظیمیږی.
 -2که چیرې په نمایه کې د ټاکل شوی لړلیک شمیر ډیر وی ،نو دا په هر پاڼه کې په ستون کې تنظیمیږی.
ه؛ کتابنامه
دا برخه د لیکوال او ژباړونکی لپاره اختیاری ده.
دریمه برخه
علمی  -څیړنیزه مقاله
پدې برخه کې ،د علمی – څیړنیزې مقالې لیکلو د تعریف او هڅو په اړه اړین لارښودونه د علمی کادر غړو ته وړاندې کیږی.
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 -۱تعریف
علمی – څیړنیزه مقاله د عملی کادر د غړی اصلی اثر دی ،کوم چې د بکر او نوې مسلې په اړه ،د عملی کادر د غړی لخوا د معیاری
تحقیق کولو په پایله کې په لیکلی ډول وړاندې کیږی.
 -2د علمی – څیړنیزې مقالې وړاندیز (پروپوزل)
د څیړنې وړاندیز یا پروپوزل په ترتیب سره عنوان ،لنډیز (اختیاری) ،کلیدی کلمی ،سریزه ،د موضوع غوره کولو اهمیت او لاملونه ،د
ستونزې بیان ،هدفونه ،پوښتنه ،فرضیه ،د اثرونو بیاکتنه یا شالید ،میتود او توکی ،مآخذونه او ضمیمې پکې شامل دی.
الف؛ عنوان )(Title
د څیړنې عنوان د څیړنې د وړاندیز د بشپړ لید ایینه ده او لاندې ځانګړتیاوې لری:
 -3د څیړنې د مینځپانګې منعکس کونکی وی.
 -2د پوهیدو وړ او روښانه وی.
 -1مشخص او لنډ (له  23کلیمو څخه کم) وی.
 -4اهمیت لرونکی او د څیړنې وړ وی.
 -5د مطالعه شوی تغیراتو تشریح کونکی وی.
 -6د مبهم کلمو ،لنډیزونو ،فورمولونو او سوداګریزو نومونو څخه پاک وی.

ب؛ لنډیز )(Abstract
لنډیز د عنوان څخه وروسته د وړاندیز لومړۍ برخه ده  ،چې پرته د شمیرې څخه د جلا پاڼې په مینځ کې لیکل کیږی او د پاڼو په
شمیرلو کې نه شمیرل کیږی .لنډیز په اعظمی ډول  233کلمو کې لیکل کیږی او لاندې موضوعات لرونکی وی:
 -1د څیړنی د طرحې معرفی کول
 -2د څیړنې اهمیت
 -3د څیړنې عمومی موخه
 -4د څیړنې میتود
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ج؛ کلیدی کلمی ()Key words
کلیدی کلمی له لنډیز څخه وروسته راځی .د دې کلمو سمه انتخاب د څیړنې د نورو لخوا بیرته لاس ته راوړلو احتمال زیاتوی او د
لاندې معیارونو په پام کې نیولو سره ترسره کیږی:
 .3کلیدی کلمی د څیړنې مینځپانګې سره ترټولو زیاته او نژدې موضوعی اړیکه لری.
 -2دوی د معیاری اصطلاح نامې څخه غوره کیږی.
 -3له پنځو څخه تر اوو کلمو مناسب دی.
 -4دوی د الفبا په ترتیب سره لیکل کیږی.

د؛ لومړی څپرکی
 .۱پېژندنه
پیژندنه د څیړنې موضوع او د هغې اړتیا ته د لوستونکی پام اړولو کې لازمی رول لوبوی .د دې دلیل لپاره ،د پیژندنې په لیکلو کې
لاندې موضوعات په پام کې نیول کیږی:
 )aد څیړنې موضوع معرفی کول
) bد څیړنې موضوع لومړیتوب
) cد وروستیو موجود شواهدو او شته ارقامو په حواله د موضوع معرفی کول
) dد څیړنې د پوښتنو او اهدافو سره د وړاندې شویو معلوماتو مطابقت

 -2د مسألې بیان
د ستونزې /مسألې ځانګړنې چې په اړه یی څیړنه کیږی باید د سرچینو یا ورځنی تجربې په
استناد سره بیان شی .مسأله په لاندې موضوعاتو باندې شامله ده:
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) aد ستونزې /مسألې معرفی کول چې په اړه یی څیړنه ترسره کیږی.
) bد مطالعې لاندې ستونزه په نړۍ ،سیمه او عام (رایج) هیواد کې تر کومې کچې مطالعه کیږی؟
پدې حالت کې د مطالعاتو مطابق علمی شواهد وړاندې کول اړین دی.
) cد ستونزې بیان په اعظمی ډول  ۲22کلمو کې لیکل کیږی.

 -3د څیړنیز کار ترسره کولو اهمیت او دلایل
د څیړنې د اهمیت بیانولو لپاره اړین دی او په حقیقت کې دا د څیړنې ترسره کولو لپاره
توجیه ده چې عموما لاندې پوښتنو ته ځواب وایی:
 )aپه ترسره شوې څیړنه کې د موضوع پورې اړوند خلا کومه ده؟
 )bټاکل شوې څیړنه ولې مهمه ده؟
) cد کومو کسانو لپاره ارزښت لری؟
) dله ترسره کولو څخه یی کومې ګټی حاصلیږی؟

4

موخې

دا برخه د څیړنې موخې توضیح کوی او لاندې  SMARTځانګړتیاوې لری:
)a

مشخص ) (Specificدی.

 )bد اندازه کولو وړ ) (Measurableدی.
 )cد لاسته راوړنې وړ ) (Achievableدی.
 )dواقع بینانه ) (Realisticدی.
 )eد ټاکلی شوی وخت ) (Time Boundپه موده کې لاسته راوړل کیږی.
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 -5د څیړنې پوښتنه
هغه پوښتنه چې د څیړنه ترسره کول یی ځواب ویلو ته معطوف دی لاندې  FINERځانګړنې
لری.
د لاس رسی وړ ) (Feasibleوی
ب) په زړه پوری ) (Interestingوی
) cنوی ) (Novelوی
) dاخلاقی ) (Ethicalوی
) eاړوند ) (Relevantوی

 – 6فرضیه )(Hypothesis
د څیړنې فرضیه ،د څیړنې د پوښتنې په اړه د محقق فرضی ځواب او نتیجه ګیری او د حل لاره ګرانه ده او یوازې د تحلیلی
څیړنو لپاره اړین ده .فرضیه باید  FINERځانګړنې ولری.
 )aمتغیرات مورد مطالعه
 )bنفوس مورد مطالعه
)c

د ټیسټ وړتیا

ه؛ دوهم څپرکۍ
 -۱د اثرونو شالید یا بیاکتنه
د اثرونو بیاکتنه په موضوع کې د وروستی علمی پرمختګونو څخه د څیړونکی پوهاوی ښیې او تیوریکی اساسات او د تیرو څیړنو
پایلې په لاندې ډول سره درلودنکی دی:
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 )aد څیړنیزو اثرونو (ډیری وختونه) او معتبر درسی کتابونو (په ندرت سره) کارول په تحلیلی بڼه د څیړنې موضوع په اړه معلوماتو
ترلاسه کولو لپاره؛
) bد څیړنې موضوع ،موخه او پوښتنې په اړه هراړخیز معلومات وړاندې کول؛
) cد څیړونکی ډاډ ورکول چې موضوع نوې ده او دا چې څیړنه تکرار نه ده؛
) dد سرچینو په ذکر کولو سره د څیړنیزو ،علمی مقالو او معتبر درسی کتابونو څخه د اړوندو څیړنو او علمی کارونو د پایلو لنډیز
بیانول.

و؛ دریم څپرکۍ
توکی او د کار میتود
 -۱میتود
د څیړنې میتود د څیړنې موخې ترلاسه کولو لپاره د عملی څیړنیز کار لومړنی لارښود تشکیلوی .د څیړنې په میتود کې ،کافی
او مناسب تفصیلات د منطقی ترتیب په پام کې نیولو سره ،د هغه کار په اړه چې د څیړنې په جریان کې به ترسره شی ،وړاندې
کیږی .تفصیلات داسې باید داسی وی چې ثانوی څیړونکی وکولی شی د ورته کارونو په ترسره کولو سره ورته پایلې (یا لږترلږه
ورته پایلې) ترلاسه کړی .د څیړنې میتود لاندې برخې لری:

د څیړنې نوع او ډیزاین )(Study Type & design
) aد څیړنې ځای )(Study setting
) bد څیړنې لاندې نفوس (جامعه آماری) )(Study population
) cد نمونې اندازه او د نمونې اخیستلو طریقه )(Sample size & Sampling method
) dمتغیرونه )(Variables
) eد معلوماتو راټولولو وسیلې او تجهیزات )(Material & data collection
) fد معلومواتو د تجزیې او تحلیل میتود )(Statistical method
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) gامکانات )(Accessibility
) hمحدودیتونه )(Limitations
) iاخلاقی مسایل )(Ethical issue

 -۲توکی
په څیړنه کې کارول شوی توکی (که اړتیا وی) د دوی مشخصاتو سره ذکر کیږی.

ز؛ څلورم څپرکۍ
 -۱مأخذ
-2

د علمی څیړنې په وړاندیز کې ،لږترلږه پنځلس بروز سرچینې /مأخذونه (ډیری څیړنیزې مقالې) کارول کیږی.

 )aد څیړنیز وړاندیزونو د ماخذونو لیکنه د دې لارښود د دویمې برخې ،پنځم بحث موادو سره سم به ترتیب او تنظیم کیږی.
 -۲ضمیمې
په ضمیمو کې لاندې موارد شامل دی:
 )aکاری پلان
 )bمهال ویش
) cپوښتنپاڼې (که اړتیا وی)
) dرضایت نامې (که اړین وی)
) eد ادرادو اجازه نامه (که اړتیا وی)
) fد بودیجې وړاندیز (که اړتیا وی)
) gد وړاندیز په پای کې د څانګې د آمر لاسلیک سره د څانګې د تصویب نیټه او شمیره
) hد پوهنځی د رئیس لاسلیک سره د پوهنځی شورا د تصویب نیټه او شمیره
) iد وړاندیز په هره پاڼه کې د پوهنځی ټاپه
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 -3د علمی  -څیړنیزې مقالې راپور
د څیړنې گزارش یا راپور شامل دی په عنوان  ،لنډیز ،کلیدی ټکی ،سریزه ،اهمیت او د موضوع غوره کولو لاملونه ،د مسالې بیان،
موخې ،پوښتنه ،فرضیه (که اړتیا وی) ،د اثرونو بیاکتنه یا شالید ،میتود او توکی ،پایلې ،مناقشه ،نهایی پایله ،وړاندیزونه (که اړتیا وی) ،
مننه (که اړتیا وی) او مآخذونه.

الف؛ عنوان
د دې لارښود د دریمې برخې ،دوهم بحث ،د الف برخې مطابق تنظیم کیږی.
ب؛ لنډیز
لنډیز د څیړنې راپور له عنوان څخه وروسته لومړۍ برخه ده ،کوم چې پرته د شمیره د جلا پاڼې په مینځ کې لیکل کیږی او د پاڼو
په شمیره کې نه شمیرل کیږی .لنډیز په اعظمی ډول په ( 453-253کلیمو) کې لیکل کیږی او لاندې موارد پکې شامل دی:
 -3د څیړنې معرفی کول
 -2د څیړنې اهمیت
 -1د څیړنې موخې
 -4د تحقیق میتود
 -5پایلې او مناقشه

ج؛ کلیدی کلیمې
د لنډیز څخه وروسته ،کلیدی کلیمې د دې لارښود دریمې برخې ،دوهم بحث ،ج برخې په مطابق لیکل کیږی.
د؛ لومړی څپرکی
 .۱سریزه
د دې لارښود د دریمې برخې ،دوهم بحث ،د برخې مطابق تنظیم او لیکل کیږی.
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 -۲د مسأله بیان
د دې لارښود د دریمې برخې ،دوهم بحث ،د برخې مطابق تنظیم او لیکل کیږی.
 -3اهمیت او د موضوع غوره کولو لاملونه )(Significance & Rationale
د دې لارښود د دریمې برخې ،دوهم بحث ،د برخې مطابق تنظیم او لیکل کیږی.
 -4موخې
د دې لارښود د دریمې برخې ،دوهم بحث ،د برخې مطابق تنظیم او لیکل کیږی.
  5د څیړنې پوښتنهد دې لارښود د دریمې برخې ،دوهم بحث ،د برخې مطابق تنظیم او لیکل کیږی.
 - 6فرضیه
د دې لارښود د دریمې برخې ،دوهم بحث ،د برخې مطابق تنظیم او لیکل کیږی.

ه؛ دوهم څپرکۍ
د اثرونو شالید یا بیاکتنه
د دې لارښود د دریمې برخې ،دوهم بحث ،ه برخې مطابق تنظیم او لیکل کیږی.
و؛ دریم فصل
توکی او لارې
د دې لارښود د دریمې برخې ،دوهم بحث ،و برخې مطابق تنظیم او لیکل کیږی.

ز؛ څلورم څپرکۍ
پایلې
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 -3پدې برخه کې ،د څیړنې پایلې په خالص شکل او پرته له کوم تفسیر څخه لیکل کیږی .د پایلو د لیکلو په وخت کې د
معلوماتو منطقی ترتیب په پام کې نیول کیږی .د اړتیا په صورت کې مناسب جدولونه ،ګرافونه ،او چارتونه د بدلونونو
(متغیر) او ارقامو ډول په پام کې نیولو سره کارول کیږی.
 -2د شکلونو ،ګرافونو او جدولونو تنظیم ددې لارښود په دوهمه برخې ،شپږم بحث کې د ذکر شوی موادو په اساس ترتیب
او تنظیم کیږی.
ح؛ پنځم څپرکی
 -۱مناقشه
پدې برخه کې ،ترلاسه شوې پایلې تفسیر او تعبیر کیږی او د مناقشې د موضوع پورې اړوند پر موجود پایلو او شواهدو باندې بحث
کیږی .پدې برخه کې اصلی ټکی په لاندې ډول دی:

 )aپه لنډ ډول د اصلی پایلو په ګوته کول د څیړنې د موخې په نظر کې ونیول سره؛
 )bد لاس ته راوړل شویو پایلو تعبیر او تفسیر په دقیق توګه د څیړنې د موخو سره سم؛
) cترلاسه شوی موندنو یا پایلو پرتله کول د تیرو علمی او څیړنیزو اثرونو کې د تر لاسه شویو شواهدو سره؛
) dد لاسته راوړنو ترمنځ د توپیرونو څرنګوالی او په علمی او څیړنیزو اثرونو کې د موجود شواهدو او موندنو سره یی مطابقت او د
توپیرونو او ورته والی منطقی تفسیر؛
) eد څیړنیز کار د پیاوړیو او ضعیفو ټکو څرګندول او د څیړنیز کار په جریان کې رامنځ ته شوی محدودیتونه او ستونزې تشریح
کول ،احتمالی خطاګانې او د څیړنې په پایلو باندې د دې اغیزې څرنګوالی؛
) fد راتلونکی څیړنې لپاره وړاندیزونه او فرضیې وړاندې کول ،د څیړنې پایلې او د هغې تعبیر په پام کې نیولو سره؛

 -۲پایله
پایله د څیړنې څخه ترلاسه شوی پایلو او د هغوی د تفسیر په استناد وی .پدې برخه کې ،د څیړنې مسألې ته په لنډ ډول ځواب
لیکل کیږی.
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 -3وړاندیزونه
وړاندیزونه باید د پایلو ،مناقشې ،او نتیجه گیری سره اړوند وی او له هغوی څخه الهام اخیستی وی .وړاندیزونه د مناقشې او د څیړنیز
کار له متن سره چې تړاو ونلری نشی وړاندې کیدای .وړاندیزونه معمولاً په دوه لاندې ډول سره مطرح کیږی:
 )aکارول شوی (کاربردی) وړاندیزونه
) bڅیړنیز وړاندیزونه

 -4د څیړنې محدودیتونه
پدې برخه کې ،څیړونکی هغه محدودیتونه تشریح کوی چې د څیړنې پایلو په عمومی کولو یا غیر عمومی کیدو کې لوی رول
لوبوی.

 -5ماخذونه
د دې لارښود د دوهمې برخې ،پنځم بحث کې ذکر شویو موادو سره سم ترتیب او تنظیم کیږی.
 -6ضمیمې
د څیړنې راپور سره ضمیمې د څیړنې ډول او علمی رشتې سره متناسب اضافه کیږی.

یادونه :که چیرې په ترسره شوی څیړنه کې پوښتنلیک ،رضایت لیک او اجازه لیک کارول شوی وی ،د څیړنې راپور ته یې
ضمیمه کول لازمی دی.
 -4د علمی  -څیړنیزې مقالې د پوښ ترتیب او تنظیم
د علمی -څیړنیزې مقالې پوښ په ترتیب سره په دریو برخو د پوښ مخ ،د پوښ شا او د پوښ عطف شامل دی او د ګیلینګور په
صحافی سره چمتو کیږی.

الف؛ د پوښ د مخ ځانګړتیاوې
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 -3د پوښ د مخ د پاڼې اوږدوالی  24سانتی متره او پلنوالی یې  36سانتی متره.
 - 2دری لیکنې له  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو څخه په یوه ،پښتو لیکنې په  Pashto Nazoفونټ او
انګلیسی کلمې په  Times New Romanفونټ بولډ سره تنظمیږی.
 -1د پوهنتون /تحصیلی موسسې لوګو د پاڼې په مینځنۍ برخه کې د پورتنۍ څنډې څخه د  6-4سانتی مترو په پام کې نیولو سره
تنظمیږی.
 - 4د پوهنتون /تحصیلی موسسې ،پوهنځی او څانګې نوم به د موسسې د لوګو لاندې ،په ترتیب سره د فونټ اندازه حد اکثر 38 ، 23
او  36سره په منځنۍ برخه کې تنظمیږی.
 -5د مقالې عنوان د څانګې تر نوم لاندې په مینځنۍ برخه کې په لږترلږه  28اندازې بولډ فونټ سره تنظمیږی.
 - 6د څیړونکی بشپړ نوم د مقالې د عنوان لاندې په مینځنۍ برخه کې د فونټ اندازه  36بولډ ،د پاڼې د لاندینۍ څنډې څخه -4
 6سانتی میتر په پام کې نیولو سره تنظیمیږی.
 -7د لارښود استاد نوم د څیړونکی تر نوم لاندې تنظیمیږی.
 .8د مقالې لیکلو کال د پاڼې لاندینۍ برخه کې چې د فونټ اندازه یی  34وی تنظیمیږی.

ب؛ د پوښ د شا ځانګړتیاوې
 -3د پوښ د شاتنۍ پاڼې اوږدوالی  24سانتی متره او د پوښ پراخوالی یې  36سانتی متره تنظیمیږی.
 -2د مقالې عنوان په انګلیسی ژبه په  Times New Romanفونټ او فونټ اندازې  23سره تنظیمیږی.
 .1د څیړونکی نوم په انګلیسی ژبه په  Times New Romanفونټ او فونټ اندازې  32سره تنظیمیږی.
 .4څیړونکی د څیړنې لنډیز په انګلیسی ژبه په  Times New Romanفونټ سره ،د فونټ اندازه  ،33د لیک د کرښو فاصله
 3.35او پاراګرافونو فاصله  pt4په اعظمی ډول په  133کلمو کې لیکی.

ج؛ د مقالې د عطف ځانګړتیاوې
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 -3د پوهنتون لوګو د کتاب د عطف په مینځنۍ برخه کې د مقالې د عطف له پورتنۍ څنډې څخه  3.5سانتی متر په پام کې نیولو
سره تنظیمیږی.
 -2د مقالې عنوان په دری کلمو کې د  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو څخه په یوه او پښتو کلمې د Pashto Nazo
فونټ سره د عطف په مینځنۍ برخه کې لیکل کیږی .که چیرې د مقالې عنوان اوږد وی ،د عنوان یوه برخه لیکل کیږی.
 -1د څیړونکی بشپړ نوم د مقالې د عنوان لیکلو وروسته د مناسب واټن په پام کې نیولو سره لیکل کیږی.
 -4د مقالې لیکلو کال د څیړونکی نوم وروسته لیکل کیږی.

ه؛ د متن څخه د مخکی پاڼو ترتیب او تنظیم
د متن څخه دمخه پاڼې؛ «بسم الله» ،پاڼه ،عنوان پاڼه ،د مقالې حقوقی پاڼه ،د مخکینۍ خبرو پاڼه ،او د مطالبو په لړلیک باندې شاملې
دی.
الف؛ د متن څخه د مخکی پاڼو شمیره ګذاری
 -۱د متن څخه دمخه پاڼې د مطالبو د لړلیک تر پایه د الفبا په حروفو تنظیمیږی.
 -2د پاڼې شمیره د پاڼې په مینځ او ښکته برخه کې تنظیمیږی.
 د بسم الله ،عنوان او حقوقی پاڼې په صفحه بندی کې په پام کې نیول کیږی ،مګر پدې پاڼو کې شمیره په پام کې نه نیولکیږی.

ب؛ د «بسم الله» پاڼه
دا پاڼه د پوښ پاڼې څخه وروسته راوړل کیږی .د «بسم الله» پاڼې شاته باید خالی پریښودل شی.
ج؛ د عنوان پاڼه
دا پاڼه د لاندې ځانګړنو سره د "بسم الله" پاڼې څخه وروسته تنظیمیږی:

31
 -3د مقالې عنوان د پاڼې په مینځنۍ برخه کې د پاڼې له پورتنۍ څنډې څخه  6تر 8سانتی مترو پورې په پام کې نیولو سره د B
 Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو څخه په یوه چې د فونټ اندازه یی  28بولډ وی تنظیمیږی.
 -2د څیړونکی نوم د پاڼې په مینځ کې د مقالې د عنوان لاندې د  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټونو څخه په یوه چې د
فونټ اندازه یی  16بولډ وی تنظیمیږی.
 -1د پاڼې د عنوان شاته خالی پریښودل کیږی.

د؛ حقوقی پاڼه
پدې پاڼه کې ،د مقالې کاپی رایټ ،تکثیر او معنوی ملکیت په  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټ سره د فونټ اندازه 34
لیکل کیږی.
په دې ترتیب سره:
 -3د دې اثر ټول معنوی حقونه په  ............پوهنتون پورې اړه لری او د  ............پوهنتون د رسمی اجازې پرته د ټولې مقالې یا یوې
برخې کاپی کولو اجازه نشته.
 -2د دې اثر چاپ او نشر کول د  ......................پوهنتون لپاره خوندی دی.
 -1د مرجع د ذکر کولو پرته د دې مقالې د معلوماتو او پایلو کارولو اجازه نشته.
ه؛ مننلیک پاڼه (اختیاری)
پدې پاڼه کې ،موږ له هغه خلکو مننه کوو چې د څیړنې په ترسره کولو او د مقالې په تدوین کې مؤثره برخه اخیستې وه.
و؛ د وړاندې کولو پاڼه (اختیاری)
دا پاڼه اختیاری ده او د هغه شخص یا اشخاصو نوم ذکر کولو ته وقف شوی چې مقاله ورته وړاندې کیږی.
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ز؛ لنډیز پاڼه (چکیده)
د څیړنې لنډیز د څیړنې مسأله ،د څیړنې میتود ،د څیړنې موخې ،مهمې موندنې او د څیړنې پایلې لنډ وضاحت لری.
لاندې ټکی باید د لنډیز په لیکلو کې په پام کې ونیول شی:
 -3سیلس لغاتونو او عبارتونو د څرګند معنی سره کارول کیږی.
 -2د سرچینو ،جدولونو او ګرافونو له ذکر کولو څخه ډه ډه کیږی.
 -1کلیدی کلمې د لنډیز متن په پای کې تنظیمیږی.
 -4په غوره توګه ،لنډیز په یوې پاڼه کې تنظیمیږی.
ح؛ د مخکینیو خبرو پاڼه
د څیړونکی مخکینۍ خبرې د مقالې ځانګړتیاو ،د څیړونکی د کار میتود ،د څیړنې شالید ،د څیړنې اهمیت او غوره والی په
اړه دی او دا برخه د لاندې ځانګړتیاوو سره تنظیم کیږی:
 -3عنوان «مخکینۍ خبرې» په  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټ سره چې د فونټ اندازه یی  36بولډ وی د پاڼې په مینځنۍ
برخه کې د کتاب د پاڼې له پورتنۍ څنډې څخه داخل طرف ته د  6-4سانتی متر په پام کې نیولو سره لیکل کیږی.
 -2د مخکینۍ خبرو متن د فونټ اندازه د معمول فونټ اندازې  32سره تنظیمیږی.
ط؛ د لړلیکونو پاڼه
د مطالبو لړلیک پاڼه کې د مطالبو لړلیک ،د شکلونو او جدولونو لړلیک شامل دی.
 -۱د مطالبو لړلیک
 .aد مطالبو لړلیک له تاقو پاڼو څخه پیل کیږی.
 .bد مطالبو لړلیک د  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټ سره تنظیمیږی.
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.c

د " مطالبو لړلیک " چې د فونټ اندازه یی حد اکثر  38بولډ وی د پاڼې په مینځنۍ برخه کې د کتاب د پاڼې له پورتنۍ
څنډې څخه د  6-6سانتی مترو په پام کې نیولو سره لیکل کیږی.

 .dاصلی عنوانونه په حد اکثر  34اندازې فونټ سره او فرعی عنوانونه په حد اکثر  32اندازې بولډ فونټ سره تنظیمیږی.
 .eد عنوانو په لړلیک کې د شمیرو سره د عنوان لینک کولو لپاره ټوټه شوې کرښې نه کارول کیږی.
.f

هغه اثرونه چې په پښتو او دری ژبو لیکل او ژباړل کیږی  ،په هغه کې کارول شوې ټولې شمیرې هم باید په دری او
پښتو کې تنظیم شی .د کتاب په متن کې د انګلیسی یا لاتین کلمې یا جملې کارول  ،کوم چې اړین او منطقی ګڼل
کیږی او همدارنګه د ویب پاڼو او نورو انګلیسی  ،لاتین او ورته سرچینو معرفی کول ،له دې حکم څخه استثنا دی.

د جدولونو لړلیک
 .aد جدولونو لړلیک د مطالبو د لړلیک له پای ته رسیدو وروسته د تاقو پاڼو څخه پیل کیږی.
 .bد جدولونو لړلیک د  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټ سره تنظیمیږی.
 .cد جدولونو د لړلیک عنوان د حد اکثر  38فونټ په اندازه سره د پاڼې په مینځنی برخه کې د پاڼې له پورته څنډې څخه د -4
 6سانتی مترو په پام کې نیولو سره لیکل کیږی.
 .dد جدولونو عنوان په حد اکثر  34اندازې فونټ سره تنظیمیږی.
 .eد جدولونو د عنوان په لړلیک کې د شمیرو سره عنوان لینک کولو لپاره ټوټه شوې کرښې نه کارول کیږی.
.f

هغه اثرونه چې په پښتو او دری ژبو لیکل او ژباړل کیږی  ،په هغه کې کارول شوې ټولې شمیرې هم باید په دری او
پښتو کې تنظیم شی .د کتاب په متن کې د انګلیسی یا لاتین کلمې یا جملې کارول  ،کوم چې اړین او منطقی ګڼل
کیږی او همدارنګه د ویب پاڼو او نورو انګلیسی  ،لاتین او ورته سرچینو معرفی کول ،له دې حکم څخه استثنا دی.

 -3د شکلونو لړلیک
 .aد شکلونو لړلیک د جدولونو د لړلیک له پای ته رسیدو وروسته د تاقو پاڼو څخه پیل کیږی.
 .bد شکلونو لړلیک د  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټ سره تنظیمیږی.
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 .cد شکلونو د لړلیک عنوان د حد اکثر  38فونټ په اندازه سره د پاڼې په مینځنی برخه کې د پاڼې له پورته څنډې څخه لاندې
ته د  6-4سانتی مترو په پام کې نیولو سره لیکل کیږی.
 .dد جدولونو عنوان په حد اکثر  34اندازې فونټ سره تنظیمیږی.
 .eد اشکالو د عنوان په لړلیک کې د شمیرو سره عنوان لینک کولو لپاره ټوټه شوې کرښې نه کارول کیږی.
.f

هغه اثرونه چې په پښتو او دری ژبو لیکل او ژباړل کیږی  ،په هغه کې کارول شوې ټولې شمیرې هم باید په دری او
پښتو کې تنظیم شی .د کتاب په متن کې د انګلیسی یا لاتین کلمې یا جملې کارول  ،کوم چې اړین او منطقی ګڼل
کیږی او همدارنګه د ویب پاڼو او نورو انګلیسی  ،لاتین او ورته سرچینو معرفی کول ،له دې حکم څخه استثنا دی.

 -6د علمی -څیړنیزې مقالې د متن ترتیب او تنظیم
الف؛ د مقالو د متن د پاڼو اندازه او ظاهری بڼه
 -3د پاڼې اوږدوالی  24سانتی متره او د پاڼې عرض یې  36سانتی متره تنظیمیږی.
 -2پورتنۍ او ښیې حاشیه  1سانتی متره او د پاڼې ښکته او کیڼه حاشیه تر اعظمی حد  2.5سانتی متر پورې تنظیمیږی.
 -1د کرښو فاصله  3.35سانتی متره تنظیمیږی.
 -4د مقالې په جفتو پاڼو کې ،د پاڼې په سره برخې کې ،لومړی د پاڼې شمیره او بیا به د مقالې عنوان د B Nazanin, B Zar, B
 Mitraفونټ سره د  32فونټ اندازې سره د مقالې تر پایه پورې لیکل کیږی.
 -5د مقالې په تاق پاڼو کې ،د پاڼې په سره برخې کې ،لومړی د مقالې د څپرکی عنوان په B Nazanin, B Zar, B Mitra
فونټ د فونټ اندازه  32سره او بیا د پاڼې شمیره د وروستی څپرکی تر پایه پورې لیکل کیږی.

ب؛ د مقالې د اصلی متن د لیکنې اندازه
 -3د مقالې اصلی متن د  B Nazanin, B Zar, B Mitraفونټ سره د معمول فونټ په اندازه حد اکثر  34سره تنظیمیږی.
 -2د فورمولونو ،د شکلونو توضیحات ،ګرافونه او جدولونو  ،او جدولونو کې دننه توضیحات د فونټ اندازه د مقالې اصلی متن د
فونټ اندازې څخه دوه اندازې کوچنی تنظیمیږی.
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 -1د څپرکی شمیره لکه "لومړی  ،دوهم  ... ،څپرکی" د  36بولډ فونټ په اندازې سره تنظیمیږی.
 -4د مقالې د څپرکو اصلی عنوان د  38فونټ په اندازه سره د پاڼې په مینځنی برخه کې د پاڼې له پورته څنډې څخه لاندې ته د 6
سانتی مترو په پام کې نیولو سره لیکل کیږی
 - 5د څپرکو فرعی عنوانونه د  36بولډ فونټ په اندازې سره تنظیمیږی.

یادونه :که چیری مقاله په برخو ویشل شوې وی ،د برخې عنوان د  24فونټ په اندازه بولډ او د برخې شمیره د "لومړی برخه ،دوهمه،
 "...د  38فونټ په اندازه سره د پاڼې د پورتنۍ برخې څخه لاندې د  6سانتی متر په پام کې نیولو سره په تاق پاڼه کې لیکل کیږی .د
عنوان د پاڼې شاته برخه سپینه پریښودل کیږی.

ج؛ د مقالې د متن د پاڼو شمیره ګذاری
 -1د متن اصلی پاڼې د مقالې له سریزې څخه تر پای پورې په شمېرو سره تنظیمږی.
 -۲د متن اصلی پاڼه له تاق پاڼې څخه پیل کیږی.
 -3د څپرکی د پیل د پاڼې شمیره په پام کې نیول کیږی مګر د پاڼې په سر ( )Headerکې نه لیکل کیږی.
 -4د مقالې په ټولو پاڼو کې چې په دری  /پښتو لیکل شوی دی له دری  /پښتو شمیرو څخه استفاده کیږی.
 -5د کیڼو پاڼو شمیره ګذاری د پاڼې د حاشې په پورتنۍ برخې کې د پاڼې له پورتنۍ څنډې څخه د  2سانتی متر په پام کې
نیولو سره او د ښیو پاڼو شمیره ګذاری د پاڼې د حاشې په پورتنۍ برخې کې د پاڼې له پورتنۍ څنډې څخه د  2سانتی متر په پام
کې نیولو سره ترسره کیږی.

د؛ سریزه
د مقالې سریزه د څیړونکی لخوا لیکل شوی او لاندې ټکی پکې شامل دی:
 -3سریزه په سیلس ،آشنا او معنی لرونکی نثر لیکل کیږی او اقتباس ،نقل قول او استناد ته په کې ځای نه ورکول کیږی؛

36
 .2د مقالې سریزه د څیړنې د موضوع په اړه لنډ توضیحات لری.
ه؛ د علمی -څیړنیزې مقالې د څپروکو ترتیب او تنظیم
 -1د مقالو د څپرکو د تنظیم عمومیات
 .aد هر څپرکی پیل د تاق پاڼې څخه پیل کیږی او په ترتیب سره تعقیب کیږی.
 .bد څپرکی شمیره (لومړی څپرکی ،دوهم  )...د پاڼې په مینځنۍ برخه کې لیکل کیږی.
 .cد څپرکی اصلی عنوان په سمدستی توګه په مینځنۍ برخه کې او د فصل شمیره لاندې لیکل کیږی.
.d

د څپرکو فرعی عنوانونه  /تیترهای په ترتیب له ښی څخه چپ ته تنظیمیږی.

 -۲د څپرکی سریزه
د هر څپرکی لپاره د سریزې لیکل ضروری دی .د هر فصل سریزه د لاندې ځانګړتیاو سره تنظیمیږی:
 .aسریزه د عنوان پرته " سریزه " لیکل کیږی.
 .bد څپرکی په سریزه کې ،د څپرکی موضوع ،د څپرکی او نورو څپرکو تر مینځ اړیکه ،او د څپرکی اهمیت باید تشریح شی.
 -3د مقالې لومړۍ څپرکی
په لومړی فصل کې د څیړنې عمومییتونه شامل دی او لاندې موارد پکې په لنډه توګه تشریح شوی:
 .aد څپرکی سریزه
.b

د څیړنې زمینه یا د څیړنې د موضوع سابقه

.c

د څیړنې پوښتنې او موخې

.d

د څیړنې تر سره کولو اړتیا  /اهمیت

.e

اصلی تعریفونه چې په تحقیق کې کارول شوی

 .fد څیړنې د حدود او فرضیې تعینول
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 -4د مقالې منځنی څپرکی
منځنی څپرکی په ترتیب سره باید لاندې برخې ولری:
 .aد انتقادی لید سره د څیړنې د شالید په واضح او دقیق توګه وړاندې کول
 .bد موادو او تحقیق میتودونو شرح.
 .cمناقشه
نهایی څپرکی
پایلې او وړاندیزونه

 -7د علمی -څیړنیزو مقالو لړلیک لیکل او ارجاع درون متنی
الف؛ د سرچینو او ماخذونو د لړلیک لیکل
 -3د سرچینو او ماخذونو لړلیک د مقالې په پای کې تنظیمیږی.
 .2د سرچینو او ماخذونو لړلیک لیکولو کې له نړیوال میتودونو لکه د APA, MLA, Chicago, Vancouver, IEEE
څخه په مختلفو حالتونو کې کار اخیستل کیږی.
ب؛ ارجاع درون متنی
د مقالې ارجاع درون متنی د سرچینو او ماخذونو د لړلیک لیکولو د میتود تابع دی او پر بنسټ یی ترسره کیږی.
 -8په مقاله کې د شکلونو ،ګرافونو ،جدولونو او فورمولونو د ځای تنظیم او غوره کول.
ټول شکلونه  ،ګرافونه او جدولونه باید د ښه چاپی کیفیت لرونکی وی.
الف؛ د شکلونه او ګرافونه تنظیم
 -3ټول شکلونه او ګرافونه باید عنوان ولری.
 - 2ټول شکلونه او ګرافونه باید د کتاب په متن کې ریفرنس ورکړل شی.

38
 .1د شکل او ګرافونو ځای د مقالې په متن کې د هغې شمیری ته د لومړی ارجاع څخه وروسته غوره کیږی.
 - 4د شکلونو او ګرافونو عنوان او توضیحات د دوی لاندې لیکل کیږی.
 - 5د شکلونو او ګرافونو شمیره گذاری دوه رقمی شمیره لری ،چې لومړی رقم د څپرکی شمیره او دوهم رقم د شکل  /ګراف شمیره
ده .د مثال په توګه ،د  1فصل  6شکل د ( )6-1شکل په توګه نومول کیږی.
 )6په هر څپرکی کې د شکلونو او ګرافونو شمیره گذاری په ترتیب سره د فصل له پیل څخه تر پایه پوری ترسره کیږی.
 -7په ګرافونو کې محورونه باید عنوان او واحد ولری.

 ۱یادونه :که چیری شکل یا ګراف له یوې مرجع څخه اخیستل شوی وی ،لومړی د شکل یا ګراف عنوان او بیا یې سرچینه ذکر
کیږی.
 ۲یادونه :که چیری شکل ډیرې برخې ولری ،د شکل په عنوان کې هره برخه به د (الف)( ،ب) او  ...په توګه مشخص کیږی.

ب؛ د جدولونو تنظیم
 -3ټول جدولونه باید عنوان ولری.
 .2ټول جدولونه باید د کتاب په متن کې ریفرنس ورکړل شی..
 .1د جدولونو موقعیت د کتاب په متن کې د هغې شمیرو ته د لومړی ارجاع څخه وروسته غوره کیږی.
 .4د جدول عنوان او توضیحات د دوی په پورته برخه کې لیکل کیږی.
. 5د جدولونو شمیر ګذاری دوه رقمی شمیره لری  ،لومړۍ رقم د څپرکی شمیره ده او دوهمه رقم د شکل شمیره ده .د مثال په توګه ،د
دوهم څپرکی  5جدول د ( )5-2شکل په توګه نومول کیږی.
 )6په هر څپرکی کې د جدولونو شمیره گذاری په ترتیب سره د فصل له پیل څخه تر پایه پوری ترسره کیږی.
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 ۱یادونه :که چیری شکل یا ګراف له یوې مرجع څخه اخیستل شوی وی ،لومړی د شکل یا ګراف عنوان او بیا یې سرچینه ذکر کړل
کیږی.

 -9د کتابونو چاپ او خپرول
الف؛ که چیری درسی او ممد درسی کتابونه دواړه لیکل شوی او ژباړل شوی د خصوصی یا دولتی نشراتی بنسټونو لخوا د ذیصلاح

چارواکو د اړتیا لیدو مطابق چاپ او نشر ته وسپارل شی ،پرته له فونټ او فونټ اندازې ،په نورو ټولو مواردو کې د دې لارښود اړونده
موادو تابع دی کوم چې پدې لارښود کې درج شوی دی.
ب  -درسی او ممد درسی کتابونه د وزیر منقطع کولو معیار سره تنظیم او چاپ کیږی( .کتابهای درسی و ممد درسی به استندرد

قطع وزیری تنظیم و چاپ میگردد).

 -۱2حیطه
دا لارښود یوازې د درسی کتابونو ،ممد درسی کتابونو ،او مرجع لپاره چې د لوړو زده کړو مؤسسو د کادر غړو لخوا د لوړو زده کړو
مؤسسو لپاره تولید شوی د تطبیق وړ دی.
منظوری او کارونه (کاربرد)
دا لارښود ،چې په دریو برخو کې ترتیب او تنظیم شوی ،د لوړو زده کړو وزارت د مقام له منظوری وروسته د پلی کیدو وړ دی.

