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 نوت:  

  و ترجمه بطور رسمی ارسال گردد. عنوانی ریاست تحقیق، تألیف پوهنځی بعداز تأیید دیپارمتنت و  شده،خانه پری  را به شکل تایپی)به جز بخش پنجم( از این فورم دو نسخه اصلی -1

 باید ضمیمه فورم ارسال گردد.  پوهنځی توأم با فهرست مطالب کتابی که قرار است تألیف گردد، کاپی کریکومل و مفردات درسی مضمون نقل مطابق اصل با مهر  -2

 های اداری طبق لزوم دید( درج گردد.  ( صفحات باید به ترتیب )وزارت تحصیالت عالی و لوگوی آن، نام پوهنتون و لوگوی آن و نام سایر بخشدر قسمت رسصفحه )هیدر -3

 باید صفحه گذاری شده باشد.  ترجمه صفحات پیشنهاد -4

  گردد. های دیگر قابل قبول نبوده و مسرتد می در فارمت ترجمهارسال پیشنهاد موضوع  -5

 پوهنځی  2

 ( قید پروتوکول شامره )                          ( موضوع تألیفی فوق را مورد تأیید قرار داد.                     )                                                                              ( در جلسه مورخ )                               پوهنځی 

 با احرتام

       (                                             ) 

 پوهنځی رئیس 

 امضا و مهر

 ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه 3

تألیف و ترجمه ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه مورد تأیید ( کمیسیون تحقیق،          موضوع پیشنهادی تألیفی به رشح فوق، در جلسه مورخ )                                                   (، قید پروتوکول )         

 قرار گرفت.

 با احرتام

 امضا رئیس/معاون کمیسیون تحقیق، تألیف و ترجمه

 

 امضا و مهر رئیس تحقیق، تألیف و ترجمه 


