
 

 

 

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

 ریاست دفتر

 آمریت اطالعات و آگاهی عامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکهړمجله ا

 

 

 

 ۱۳۹۸ماه جدی سال 



 

 

 زمونږ اقتصاد باید دیجیټيل يش

 
نفرانس له ګډونوالو رسه کال لېندۍ میاشتې دېرشمه نېټه د هېواد ټکنالوژۍ پنځلسم ک ۱۳۹۸د هیواد ولسمرش شنبه ماښام، د 

 .ولیدل
ولسمرش غني په غونډه کې کې ګډونوالو ته، د راتلونکې کال ميل بودیجه کې معلومايت ټکنالوژۍ ته د یوه ميل پروګرام پر جوړېدو 

 .مونږ د هیواد اوبو مهارولو ته یوه رڼه تګالره لرو، چې باید په ډیجیټيل ډول مدیریت يش»د ټینګار تر څنګ زیاته کړه: 
وروسته په غونډه کې د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ رسپرست وزیر محمد فهیم هاشمي، د ټکنالوژۍ پالیيس په اړه خربې 

د ولسمرش د »وکړې او زیاته یې کړه: 
پر اساس مو بېالبېلې منونې الرښوونو 

مطالعه کړي دي او مونږ هڅه کوو د 
ټکنالوژۍ پرمټ د ژوند په ټولو اړخونو 

  .کې بدلون راولو
نوموړي زیاته کړه، تر ټولو مهمه 
موضوع چې باید کار پرې ويش 

ډیجیټيل اقتصاد دی، مونږ باید له 
و او د معلوماتو خپلو مالوماتو ګټه واخل

 .له ارزښته بې برخې پاتې نشو
 



 

 

 د پوهنې اصالحاتو په ميل سمپوزیم کې، د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ رسپرست وزیر ګډون
د مخابراتو او معلومايت 
ټکنالوژۍ رسپرست وزیر 
د محمد فهیم هاشمي، 

کال د  ۱۳۹۸دوشنبه د 
نېټه،  ۱۶مرغومې میاشتې

او  -د غوره اصالحاتو»
تر شعار « پرمختللی معارف

الندې، د پوهنې وزارت په 
سمپوزیم غونده کې  ميل

 ګډون وکړ.
دغه غونډه، د پوهنې وزارت 
مرشتابه هییت، یو شمېر 

 لوړپوړو دولتی چارواکو او کابینې ځینو وزیرانو په ګډون، د پوهنې وزارت وظیفوی جوړښ بیا کتنې او څار په موخه جوړه شوې وه.
نې او روزنې بهبود او معیاریتوب ته د غونډې په پیل کې، د پوهنې وزارت رسپرست وزیر ډاکرت محمد میرویس بلخی، د هیواد ښوو 

 «په دغه وزارت کې د کار له پیله څېړنو او ارزونو درې مهم لومړیتوبونه رامخته کړل.»په اشارې رسه وویل: 
له تخصيص پلوه وازت پر یوه سامله اداره بدلول، د وزارت جوړښتي برخه کې د اصالح او سموونې تګالرې بشپړول » د هغه په وینا: 
 «ې کولو ډولونه، هغه درې سرتې موخې دي چې د پوهنې وزارت له لومړیتوبونو څخه شمېرل کیږي.او د اسنادو پل

په ورته وخت کې، د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ رسپرست وزیر محمد فهیم هاشمی، په غونډه کې د جوړ شوي سمپوزیم د 
زده کوونکې وړاندې کړو، چې له راتلونکې ډیجیټيل  اړینه ده، څو ټولنې ته داسې» ارزښتونو په اړه خربي وکړې او زیاته یې کړه:

 «ټولنې رسه توافق وکړای يش.
 «په نیږدې راتلونکې کې به د هیواد په کچه شاوخوا زر ښوونځي انټرنیټ اسانتیاوو ته الرسسی ولري.»ښاغيل هاشمی ټینګار وکړ: 

نادر نادري، په پوهنې وزارت بل خوا په دغه سمپوزیم کې د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون عمومي رییس محمد 
 کې د جوړښتي او وظیفوي اصالحاتو په برخه کې د یاد کمیسیون له هر اړخیز مالتړ څخه ډاډ ورکړ.

په غونده کې، د برشي حقونو په برخه کې د دولت وزیري سیام مثر هم له حقوقي اړخه ټولو هیوادوالو ته د زده کړو اسانتیاوو 
دا ډول سمپوزیم جوړول د پوهنې پر برخه کې اغېزمنتیا او اصالحاتو ته الره » زیاته کړه،برابرولو پر مکلفیت د ټینګار تر څنګ 
 «هواوروي، چې مونږ یې هرکلی کوو.

 

 



 

 

 وزارت کې، د افغانستان اسايس قانون د تصویب شپاړسمه کلیزه وملانځل شوه په مخابراتو

د مرشتابه هییت، د اسايس  نېټه، په مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزارت کې ۱۸کال د مرغومې میاشتې  ۱۳۹۸چهار شنبه د  د
 .قانون پلې کولو خپلواک کمیسییییون غړو او یو شیییمېر رییسیییانو په ګډون، د اسیییايس قانون شیییپاړسیییمه کلیزه وملانځل شیییوه
د غونډې په پیل کې د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ رسپرست وزیر محمد فهیم هاشمي، د اسايس قانون پر ارزښتونو د خربو تر 

 .قییانییون تصیییییویییځ کییلیییییزه ملییانییځییل د دغییه قییانییون ارزښیییییت راښییییی ییيڅیینییګ زیییاتییه کییړه، د اسیییییايس 
حقوقي برابري، د سیییايس نمام ارزښییت، د اقتصییادي ارزښییتونو پالل او په ازاد بازار کې د انحصییار »د ښییاغيل هاشییمي په وینا: 

 «.میییییخییییینیییییییییییوی د اسییییییییايس قیییییانیییییون لیییییه سییییییییرتو ارزښییییییییتیییییونیییییو څیییییخیییییه دي
پر ځانونو د قانون پلې کول د هر افغان مکلفیت د اسییايس قانون څار، پر ماهیت یې ځان پوهول او »ښییاغيل هاشییمي زیاته کړه: 

 «.دی
خوښ یو چې له مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ  » :په غونډه کې د اترا ادارې مايل او اداري مرسیییتیال سیییید بالل هاشیییمي وویل

 «.وزارت رسه یییو ځییای د سییییییییمییي پییه کییچییه یییوه هییر اړخیییییز او مییخییک  اسیییییايس قییانییون کییلیییییزه ملییانییځییو
نځ نښلوونکی پل وباله او زیاته یې کړه، اسايس قانون د افغان ولس سرته ښاغيل هاشمي، اسايس قانون د حکومت او ولس تر مې

 .السته راوړنه ده



 

 

 

اسايس قانون له شپاړسمې کلیزې څخه د ملانځنې په دغه غونډه کې، د اسايس قانون پلې کولو خپلواک کمیسیون غړي ډاکټر 

 .عبدالروف هروي، د قانون پر ارزښتونو او ځانګړنو لنډې خربې وکړې
څلورمه ماده، د افغانستان اصيل واکمنان ولسونه بويل، ځکه د ټولو چارواکو په ټاکنه کې د اسايس قانون » ښاغيل هروي وویل: 

 «.ولس لوی الس لري
د اسايس قانون تر ټولو سرت ارزښت دا دی، چې ولسونه یو موټې او یو ملت کېدو او حکومت د ټولنیز عدالت » نوموړي زیاته کړه: 

 «بويلپه پام کي نیولو له الرې پر ځان بسیا حکومتولۍ ته را
نوموړي ټینګار وکړ، د افغانستان اسايس قانون د سیمي په کچه یوازینی اسالمي قانون دی، چې د اسالمي رشعیت، نړیوالو 

 .قوانینو او ټولنیزو عادتونو پر اساس جوړ شوی، چې باید د دې خاورې هر وګړی یې درناوی وکړي
د وګړو مخابرايت   ت ټینګار کوي او زیاتوي،ماده د هیوادوالو د مخابرايت اړیکو پر محرمی ۳۷د یادونې وړ ده، چې د اسايس قانون 

او مراساليت ازادي او محرمیت، له هر راز الس وهنې او مداخلې خوندي دی، دولت د قانون له احکامو پرته د وګړو مخابرايت او 

 .مراساليت اړیکو د څار حق نه لري

 



 

 

 د انرتنټ بیو پر راکمولو د مخابراتو او معلومايت ټکنالوجۍ وزارت ټینګار

 

 

نېټه، د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ رسپرست وزیر محمد فهیم هاشمي، د اترا  ۲۸کال د مرغومې میاشتې  ۱۳۹۸شنبه د  د

 .نټرنیټ بییو پر راکمولو ټینګار وکړادارې له تخنیکي مرستیال انجنیر نقیځ الله سېالب رسه د لیدنې په ترڅ کې، د ا

ټول مخابرايت رشکتونه باید د ضمیموي لګښتونو راکمولو له الرې، د انټرن ټ عمده بییو » په دغه لیدنه کې ښاغيل هاشمي وویل:

 «.په راکمولو او کیفتونو په لوړولو کار وکړي

له جوړولو خرب ورکړ، چې به وینا یې له  د اترا ادارې تخنیکي مرستیال انجنیر نقیځ الله سېالب، بیا به دې تړاو د یوې تازه مقررې

 .مخې به یې د ټولو مخابرايت رشکتونو په عمده انټرنیټ بییو کې پام وړ بدلون رايش

د ناستې په پای کې، دواړو لوریو ژمنه وکړه، چې په نیږدې راتلونکې کې به د تازه مقررو له مخې، له ټولو مخابرايت رشکتونو رسه د 

 .و لوړولو په برخه کې له نیږدې کار وکړيانټرنیټ بییو راکمولو او کیفتون

د یادونې وړ ده، چې په افغانستان کې د انټرنیټ بییو لوړېدو یوازینی المل په دغه برخه کې د مخابرايت رشکتونو بې ساري 

 عملیايت لګښتونه ښوودل شوی

 



 

 

GTR  فعالیتونو جواز ورکړل شو رشکت ته د پستي 

هجري کال مرغومې میاشتې دوهمه نېټه، د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ وزارت اپرا ادارې یا پست ریاست  ۱۳۹۸نن دوشنبه د 
 پستي خدمتونو پراختیا او اغېزمنتیا تازه هوکړه السلیک شو.او جي ټي ار رشکت تر مېنځ د 

د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ وزارت مايل او اداري مرستیال ډاکټر محمد هادي هدایتي دغه ناسته کې وویل، خوښ یو چې د 
 خصويص سکټور د مالتړ په برخه کې بل سرت ګام اوچتوو.

س» ښاغيل هدایتي زیاته کړه:  ستان کې د پ ستي خدمتونو جي ټي آر، په افغان سم رشکت دی، چې د پ تي خدمتونو په برخه کې ل
 «قانوين کولو او کاري اسانتیاوو رامېنځته کولو په برخه کې پام وړ پانګونه کوي.

رشکت )روان خدمت( څانګه په افغانسیییتان کې پسیییتي خدمتونو ته  GTRښیییاغيل هدایتي زیاته کړه، د دغه تړون له مخې به د 
 یار یو.ځانګړې کوي او مونږ یې هر اړخیز مالتړ ته ت

خوښ یو چې په افغانسیییتان کې د نورو برېښیییناتي خدمتونو تر څنګ » رشکت رییس میرویس علیزي وویل:  GTRغونډه کې د  په
 «باالخره د ازادې سیالۍ له الرې، د پستي خدمتونو په برخه کې هم د خدمت زمینه تر السه کوو.
تر مېنځ د سامل رقابت، معیاري  د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ وزارت پست ریاست، په بازار کې د پستي خدمتونو وړاندې کونکو

نرخ لیکونو، په پسیییتي خدمتونو کې د لوړ کیفیت، چټکتیا او خوندیتابه په موخه د خصیییويص سیییکټور پانګونې ته تازه فرصیییتونه 
 رامېنځته کړي دي.

 
 



 

 

 له دریو انټرنټي رشکتونو رسه د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ وزارت هوکړه

 

نېټه، درې انټرنټي رشکتونه افغان ټلیکام، رها نیټ او نارت ټلیکام، د یوه تازه  ۱۵کال د مرغومې میاشیییتې  ۱۳۹۸یک شییینبه د  د

 .رسه وتیییړل شیییییول  (NIXA) تیییړون لیییه میییخیییې د افیییغیییانسیییییتیییان انیییټیییرنیییټ تیییبیییادلیییې لیییه میییيل میییرکیییز ییییا

د دغه تړون له مخې به، چې د مخابراتو او معلومايت ټکنالوژۍ وزارت ای ټي رسپرست رییس عزیز تقوا او انټرنټي رشکتونو مرشتابه 

 .هییییت تر مېنځ السیییلیییک شیییو، یییاد رشکتونییه هیوادوالو تییه پییه کمییه بیییه او لوړ کیفیییت انټرنییټ خییدمتونییه وړانییدي کوي

هغه یې له نکسییا مرکز رسه نښییلول شییوي او د پاتې نورو رشکتونو د  ۱۶انټرنټي رشکتونو څخه  ۶۰وخوا تر دې دمه، د هیواد له شییا

 .نښلولو کار روان دی، چې له بشپړېدو رسه به یې د هیواد په کچه انټرنټي بیې راکمې او کیفیت لوړ يش

 

 

 

 



 

 

 آموزش نصب و راه اندازی دوربين های مدار بسته

مدار بسییته اتجاد  یخود تس سیی سییتم نمارت تصییوتر  یكه قصیید دارند برا یكسییانیاطالعات برا یقصیید داریم تس رس  مقالهدر اتن  

 .كنند قرار دهیم

مییدار  یسییی سیییتم هییا

به نوع  ته  ته، بسییی بسییی

خیییود  یكیییاركیییرد هیییا

ن ییاز  یتجه زات متنوع

ستگ به نوع  یدارند كه ب

كه قرار  یعمل ات نمارت

اسییت انجام شییود تغ   

م كنند.اتن تجه زات به 

 :به اتن رشح مي باشند یصورت كل

 (dvr)دستگاه رسور مركزي                                                          دوربین های مخصوص کارهای حفاظتی 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             نرم افزارهای مخصوص نظارت از طریق شبکه

برای دوربين های  bnc كتهای اتص   الیاس   

 .آنالوگ

 های ارتباطی بليك

های مخص   وص   كه نوع دوربين  ید گفت  با

ما و نوع  كار  ناریوی  فاظتی س    های ح كار

 ر می دهند.در عمل برای كارهای حفاظتی دو نوع دوربين موجود است؛يدستگاه ها را بطور كلی تغي

 های آنالوگ  دوربين – 1 

 های تحت شبکه )آی پی كمرا( دوربين – 2

های  بليهای تحت ش  بکه از طریق ك در واقع دوربين نداریم. dvr های تحت ش  بکه ما نيازی به دس  تگاه مركزی درمورد دوربين 

برق مصرفی خود را  poe لوژیاهای جدیدتر با استفاده از تکن حتی دوربين شبکه با كمپيوترهای موجود تبادل اطالعات می نمایند.

 .بصورت بيسيم به شبکه متصل می شوند wi-fi لوژیاو حتی برخی از آنها از طریق تکن بل شبکه تامين می نمایندينيز از طریق ك

ست هم اكنون نيز های آنالوگ می پردازم. اما در ابتدا به بحث درباره دوربين  شده ا از  این نوع از دوربينها مزیتهایی دارند كه باعث 

 :لوژی استفاده شود.برخی از این مزیتها بدین شرح استااین تکن

                                                                   ارزان بودن* 

 راحتی اجرا*

 كيفيت تصویر باال*

 لی متراژ باال های اتصا بلياستفاده از ك*

 

 

 

 

 



 

 

 

ش  نام می بازدید كننده كار و كارآمد اجرای عمليات بازدید هوش  مندانه اس  ت. اولين گام در ایجاد یك س  يس  تم حفاظتی خو 

نه، حداكثر دید در ها را مکان یابی كند كه با كمترین تعداد دوربين و هزی طوری جای دوربين بایستی ضمن بازدید از محيط طرح ،

 .محيط وجود داشته باشد

دوربين از نوع  پس بازدید نياز به چهار عدد دوربين داریم.كه هر چهار فرض ميکنيم در ادامه برای ایجاد یك س   ناریوی فرض   ی، 

 .آنالوگ انتخا  می شوند

ا به یك فاص  له ه مركزی در نظر می گيریم.البته این نقطه باید طوری انتخا  ش  ود كه از دوربين dvr نقطه ای امن را برای نص  ب 

 .بل صرفه جویی شوديباشد تا در مصرف ك

بل يهای كواكسيال آنتهای خانگی است و یکی ك بليكه شبيه ك rg- 58 بل دارد. یکی كابليوگ حداقل نياز به دو كهر دوربين آنال 

ست برای تامين برق دوربين یك  در اغلب مواقع برق این دوربين برق. شود كه الزم ا برق تا  كيبلها از طریق یك آداپتور تامين مي

شود.دوربين از طریق ك شيده  سيال اطالعات خود را بهبل يدوربين ك سال ميکند. dvr كواك صال این ك مركزی ار بل باید از يبرای ات

 . استفاده كرد bnc كتاس

الزم اس   ت برای هر دوربين این 

شود و برای هریك از  كار تکرار 

 بلی مستقل تا دستگاهيآنها ك

dvr .مركزی كش  يده ش  ود 

چه  ار ع  دد  برای  نی  ع ی

 dvr دوربين دس   تگ  اه

ب  ایس   تی مركزی م  ا 

له  نا كا هار  قل چ حدا

 .باشد

 

 



 

 

تا  یمركز  dvr بعد از اتنكه اتصییییال دورب  ها 

 یبرقرار شییید در واقي سییی سیییتم آماده بهره بردار 

حال با روشن كردن و وصل كردن  شود یاول ه م

 .كن د یتس مان تور به آن ،تصاوتر را مشاهده م

 

 

 

 

شوتد.براي اتن منمور عكيس از قسمت پشتي اتن نوع از دستگاه ها رو ب شرت آشنا  DVR در اتن قسمت قصد داریم با دستگاه

 :براتون قرار دادیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مشاهده مي كن د.به هم  تعداد  BNC هامنطور كه در تصوتر هم مشخصه بسته به تعداد كانالهاي ورودي س ستم كانكتورهاي

 .دستگاه قادر به ضبط صدا ن ز باشدمعموال ورودي صويت براي اتصال م كروفون وجود دارد تا 

 :عالوه بر اين پورتها معموال چند پورت خروجي هم ديده مي شود 

 RGB PORT:مخصوص اتصال مان تور از طرتق كابل VGA 

A-V PORT:براي اتصال بوس له كابل AV 

 HDMI PORT:كه در دستگاه هاي جدتد تر دتده مي شود و تصوتر را بر روي كابلهاي HDMI منتقل مي كند. 

 USB PORT: براي اتصال موس تا ك ربد و همچن DVD/RW جهت راتت كردن اطالعات بر روي دتسس 

 ALARM OUTPUT:)براي اتصال آژتر )اخت اري است 

 LAN PORT:براي اتصال دستگاه به شبكه داخيل و تا روتر)مس  تاب(به جهت اتصال به اتنرتنت. 

 SATA در دسیییتگاه هاي مختلت متفاوت اسیییت.سامي دسیییتگاه هاي جدتد از هارد دتسیییس هاي البته نوع و تعداد كانكتورها 

پشت باين مي كنند و شام مي توان د حداقل تيك از اتن هارد دتسس ها را بر روي دستگاه نصځ كن د تا تصاوتر ضبط شده بر روي 

 .آن ذخ ه شود

ستند و جالځ اتنكه سامي اتن س ستم عامل بر روي فلش داخيل جدتد داراي س ستم عامل ل نوكس ه DVR قالبا دستگاه هاي 

 .دستگاه نصځ شده است و به رسعت بار گذاري مي شود

با روشیین كردن دسییتگاه در عرد چند هان ه تصییاوتر دورب  ها به مناتش در مي آتند.حال شییام مي توان د به تنم امت دسییتگاه  

 .مكن است.حال طبق وعده جلسه پ ش به رساغ تنم امت شبكه مي روتمبپردازتد.كنرتل دستگاه براحتي از طرتق موس م

مناي گراف يك تنم امت در دسیییتگاه هاي مختلت متفاوت اسیییت،اما اصیییول تنم امت تقرتبا هابت اسیییت.بعد از ورود به بخش  

 :تنم امت شبكه با تنم امت زتر مواجه خواه د شد

 .م شودنامي است كه دستگاه با آن دتده :نام دستگاه 

  



 

 

DHCP MOD:با فعال كردن اتن گزتنه شییام ن ازي به سییاتر تنم امت TCP/IP نخواه د داشییت و در صییورت وجود تس DHCP 

SERVER  در شبكه دستگاه شام تنم امت خود را از آن درتافت خواهد كرد.اما دقت كن د در صورت عدم وجود چن  رسوري در

 .شبكه اتخاب اتن گزتنه يب معني است

 IP:اگر گزتنه DHCP را فعال نكن د باتستي به دستگاه خود تس آدرس IP نسبت ده د.دقت كن د اتن IP باتد از رنج و كالس IP 

آدرس IPخود وصل كرده اتد  DVR شبكه شام باشد تا دستگاه بتواند با شبكه شام تبادل اطالعات مناتد.مثال اگر كامپ وتري كه

شام م توان د به 192.168.0.1 ستگاه دتگري از اتن 192.168.0.2آدرس  IP خود DVR را دارد سبت ده د. به رشطي كه د  IP را ن

 .استفاده نكرده باشد

 SUBNET MASK: كه باتد بر اساس ماسس شبكه شام انتخاب شود. 

 DEFAULT GATEWAY:در اتن قسییمت باتد IP  دسییتگاهي را كه شییبكه شییام را به اتنرت نت متصییل مي كند ،وارد مناتد.اتن

 .شام و تا رسور اتصال به اتنرت نت شام باشد ADSL آدرس ممكن است آدرس مودم

 DNS: در اتنجا باتستي آدرس DNS شبكه خود را وارد منات دكه ممكن است هامن آدرس مودم ADSL شام باشد. 

ستگاه  شبكه د رشفته تري ن ز وجود دارد كه خود را انجام داده اتد.البته تنم امت پ  DVR خوب...حاال تنم امت پاته و ابتداتي 

 .آنها رادر مبحث انتقال تصاوتر مطرح خواهم كرد

شود اتن  DVR اكنون دستگاه  سئوايل كه مطرح مي  شبكه شامست. اما  شام قادر به تبادل اطالعات با تس تا چند كامپ وتر در 

 CMS كن م؟براي اتن منمور باتستي از تس نرم افزاررا مي توان م بر روي كامپ وتر خود ن ز مشاهده  DVR است كه چگونه تصاوتر

 IP شییام ارا ه مي شییود اسییتفاده منات د. با نصییځ اتن نرم افزار بر روي كامپ وتر خود و تنم م آدرس DVR كه به همراه دسییتگاه

شییبكه خواه د كه در مرحله قبل وارد منودتد،قادر به مشییاهده تصییاوتر دسییتگاه بر روي كامپ وتر خود از طرتق  DVR دسییتگاه

 :بود.منونه اي از اتن نرم افزار ها را در زتر مشاهده مي كن د

 

 

 

 



 

 

 یا مونوگراف تحصيلی راهنمای انجام پایان نامه

مه نا یان  نویس   ی یکی از  یا مونوگراف پا

مدرک  خذ  هت ا ها ج مهمترین بخش 

صيالت تکميلی در  صيلی، در دوره تح تح

شد. از این رو  شد و دكتری می با مقطع ار

دانشجویان باید كامال با نحوه نگارش پایان 

مت اردكتری آش   نا گردند. ف منامه یا تز

صل  شخص و دارای پنج ف نگارش عموما م

 كلی می باش   د كه به اختص   ار در ادامه

توض  يد داده خواهد ش  د. در نظر داش  ته 

رمت نگارش اف پوهنتون ممکن اس  ت برخی قس  مت ها تغيير یابد. و هر پوهنتونرمت نگارش پایان نامه هر اباش  يد كه با توجه به ف

 .خاص خود را داراست

 از پایان نامه شما چه كسانی استفاده می كنند؟ 

به یاد داشته باشيد كه چرا می خواهيد پایان نامه بنویسيد و چه كسانی آن را می خوانند و از آن استفاده می كنند درست همانند 

ستریشما پایان نامه  ،یك پژوهش علمی شته ما سنين ر شجویان در تمامی  سيد، بنابراین توجه خود را برای دان ی خودتان می نوی

ی زیادی برخوردار خواهند بود. آنها را با گفتن و ز اینکه پایان نامه ش  ما را بخوانند، از دانش و تجربهداش  ته باش  يد كه آن ها قبل ا

 .نوشتن مطالب غيرضروری خسته نکنيد

سی ش ما باعث می ش ود مطالب   سی و مطالعه ش ما از پژوهش ها و مقاالت و پایان نامه های قبلی در مورد موض وع مورد برر برر

 .نبرید و با كشف موضوعات جدید پروژه خود را یك پایان نامه تاپ معرفی كنيدتکراری به كار 

توانيد جلوی یام و نااميدی را بگيرید و در وقت نقص را انتخا  كنيد، میتان یك پرس  ش پژوهش  ی  بی اگر قبل از ش  روع تحقيق 

صرفه شاید مهم خود  شد كه باید نگارش پایان نامهی ترین كاری كه باید هنگام فراگيری  نحوهجویی كنيد.  ی خود فراگيرید این با

 .نقص صرف كنيدتالش زیادی را برای طرح پرسش پژوهشی  بی

  

https://www.beytoote.com/scientific/chera/theses3-guide2.html


 

 

 انتخا  موضوع پایان نامه

ست كه بتوانيد به راحتی آن را پيش ببر ضوع هدفمند و مفيد ا شتن پایان نامه انتخا  یك مو ید. به همين دليل اولين قدم برای نو

 .انتخا  موضوع خيلی دقت داشته باشيدباید در 

ود بپزدازید و خبرای تهيه پایان نامه ابتدا به كليات و موض   وع تحقيق و پژوهش خود بپردازید. به مطالبی در حيطه ی موض   وع  

 .پرسش ها و هدف خود را از انجام تحقيق بيان كنيد

 انتخا  منابع تحقيق 

ت و كتا  تمامی مقاال ابع تحقيق خود را انتخا  كنيد و آن را برای نگارش آماده كنيد.در این مرحله از نوش   تن پایان نامه باید من

 .های در رابطه با موضوع تحقيق خود را جمع آوری كنيد و آن ها را بررسی كنيد

 .منابع تحقيق شما به دو دسته تقسيم می شوند منابع اوليه و منابع ثانویه 

  .يره بوده استغفردی نوشته شده اند كه خلق كننده ی ایده، داستان، نظریه، آزمایش و  منابع اوليه، منابعی هستند كه توسط 

 .اندمنابع ثانویه، منابعی هستند كه راجع و پيرامون  منابع اوليه نوشته شده  

 تجزیه و تحليل داده ها 

صله از ست. نتایج حا صل از تحقيق ا ین بخش معرفی می انجام پایان نامه در ا در این مرحله نوبت به تجزیه و تحليل داده های حا

ود را در این خگردند و به بحث و نظریه پردازی درباره داده ها و نتایج حاص  له پرداخته می ش  ود. خروجی های حاص  ل از تحقيق 

اطعانه بيان طور ق ه كنيد و به توضيحات كامل درباره آنها بپردازید. در این بخش درستی نتایج بدست آمده توسط شما بهایفصل ار

 .می شود

 نتيجه گيری 

 .ق بيان گردددر فص   ل پایانی، پایان نامه به بيان نتایج حاص   ل از پژوهش بپردازید. محدودیت های موجود در پژوهش برای محق

 .پيشنهادات اجرایی و پژوهشی را بيان كنيد. كه در حدود چند صفحه به صورت موردی و كامل بيان می شود

 برنامه ریزی 

برای  .ا تایپ كنيدیانجام مراحل تحقيق و تکميل آن برنامه ریزی كنيد. بعد از انجام تحقيقات باید تحقيق خود را بنویس   يد برای 

 .این كار حتما برنامه ریزی كنيد و زمان مشخصی را برای خود تعيين كنيد

 



 

 

  ماسرتی اخذ، تدوین و دفاع از پایان نامهمراحل 

 نامه انتخاب موضوع پایان

 انتخاب استاد راهنام و مشاور

 به مسوول آنه یتکمیل فرم انتخاب موضوع پایان نامه و ارا

 ل به گروه تخصصیه پرپوز یل زیر نمر استاد راهنام و مشاور و اراتکمیل پروپوز 

 ل در گروه تخصصی و ارسال به پژوهش دانشکدهتصویځ پرپوز 

 برای پایان نامه کودصدور 

 نگارش پایان نامه

 برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

 هبت منره نهایی

  



 

 

بتوانند بهرتین موضوعات را  محصلینبرای تهیه یک پایان نامه مورد تایید نکاتی در خصوص مطالځ باال و رفي ابهامات میدهیم تا 

کشیییور مفید و قابل اسیییتفاده باشییید. ارایه یک پایان نامه معترب در سیییط  بین انتخاب و پایان نامه ایی ارایه دهند که برای آینده 

 .املللی باعث می شود تا اخرتاعات و نو آوری های خوبی انجام شود

 انتخاب موضوع پایان نامه 

شید و باعث دل  شته با سختی خود را دارد موضوعی را انتخاب کنید که به آن عالقه دا زدگی و خستگی به دلیل اینکه پایان نامه 

 .شام نشود

 .موضوع پایان نامه نباید تکراری باشد 

 .موضوع پایان نامه باید در رابطه با رشته و گرایش فرد باشد

 .داشته باشید  ج مقاله راابه موضوعی بپردازید که امکان استخر 

 انتخاب استاد راهنام و مشاور 

ل خود را با برخوردارند را به عنوان اسیییتاد راهنام انتخاب کرده و پروپوز یکی از اسیییتادان که در زمینه مورد نمر از تخصییی  کافی 

 .ایشان درمیان بگذارید

 :توصیه های مهم در انجام پایان نامه 

  .ه کنیدیای یک بار استاد راهنامی خود را مالقات کنید و گزارش پیرشفت اراهفته

 .ه دهدیرشفت کار نیز به دانشکده اراموظت است هر دو ماه یک گزارش پیمحصل بر اساس قانون، 

  .وقت زیادی بر روی مطالعه سابقه تحقیق قرار دهید 

 .کند تا راه خود را بهرت انتخاب کنید، از تجربه دیگران بهره بربید و از دوباره کاری پرهیز کنیداین کار به شام کمک می 

های تحقیق الت چاپ شیییده در مجموعه مقاالت کنفرانس، گزارش برای این منمور در کتابها، مقاالت چاپ شیییده در مجالت، مقا 

 .جستجو کنید  و

 .کنید شامره گذاری کنید تا بعدا در فهرست مطالځ از آن کمک بگیریدسام مطالبی را که تهیه می

محل ذکر کنید و در در هنگام تهیه گزارش نهایی باید مرجي سامی شیییکل ها، جدول ها، منودارها و مطالځ خاص را در هامن  

  .لیست کنید پوهنتونفهرست مطالبی که در انتهای گزارش آورده اید منابي را با فرمت مصوب 



 

 

 .ه دهید و نمر ایشان را در بهبود روند مطالعه تاریخچه جویا شویدیمقاالت تهیه شده را به استاد راهنامی خود ارا 

صل  صالحات مکتوب کنید. این کار به انجام بندی پروژه خود را به در اولین زمان ممکن ف شنهاد و پس از انجام ا ستاد راهنام پی ا

 .تحقیق شام نمم و انضباط می دهد

رسید فکری بکنید. چرا که باید نتایج تحقیق خود را با داده های واقعی و یا یک  برای اهبات صحت آنچه در تحقیق خود به آن می 

 .مدل بجز مدل خود مقایسه کنید

کتاب در مورد شییییوه نگارش و ادبیات گزارش نویسیییی مطالعه کنید. رعایت موارد دسیییتوری نگارش پایان نامه را دسیییت کم چند 

 .نگیرید

 .در تایپ گزارش خود نکات تایپ را رعایت کنید

 ه آن به مدیر گروه تخصصی رشته مربوطهیتکمیل فرم تایید موضوع پایان نامه و ارا

یشیینهادی جهت موضییوع پایان نامه خود با رعایت موارد ذکر شییده دربند انتخاب موضییوع پایان نامه می بایسییت عنوان پ محصییل

 .پیشنهاد منایید

نت گرفته و ضمیمه فرم تصویځ موضوع پایان نامه منا ید. بعد ازتایید موضوع پیشنهادی پایان نامه از نتایج حاصل از جستجو پر 

ست ظرف مدت حداکرث  سط مدیرگروه مربوطه می بای سازی پرپوز  ۲تو شجو به تالیت و آماده  ساتید راهنام و هفته دان ل زیر نمر ا

 .ح شدن در شورای تخصصی گروه به مدیرگروه مربوطه تحویل دهدمشاور اقدام منوده و جهت مطر 

 له پرپوز یارا 

شنهادی تحقیق پایان نامه پرپوز  سرتیل، فرم پی ست که  ما شاور در  محصلا ستادان راهنام و م ست با هامهنگی و تایید ا می بای

را به طور کامل … ه، اهداف، روش کار، سوابق تحقیق و خصوص موضوع پایان نامه موارد خواسته شده در آن از قبیل: بیان مسال

  .و بر اساس توضیحات ذکر شده در هر بخش تکمیل مناید

خواهد بود و عذری در  محصییلل در زمان مقرر، مسییئولیت آن درزمان تحصیییل و تبعات دیگر متوجه در صییورت عدم تحویل پرپوز  

 .ین خصوص پذیرفته نیستخصوص نبود آگاهی و عدم اطالع رسانی مناسځ در ا

  



 

 

ل جدید تنمیم و پس از تایید در گروه تخصصی، علت تغییر چنانچه موضیوع پایان نامه بطیور اساسیی تغییر مناید، الزم است پرپوز 

شود، فقط ابالغیه جدی شاور ایجاد ن ساتید راهنام و م ضعیت ا صورت اگر تغییری در و شود در این د عنوان نیز در فرم مربوطه اعالم 

 .برای دانشجو صادر خواهد شد تایید نهایی با شورای پژوهشی دانشکده می باشد

 دینگو د و دریافت نامه کو اخذ ک 

د به و ل های مربوطه جهت هبت در سایت پایان نامه های دانشگاه و دریافت کپس از تصویځ در شورای پژوهشی دانشکده ، پروپوز 

 .کارشناس پژوهش ارسال می شود

 نامهنگارش پایان  

سامی پس از تأ ید نهایی پرپوز  ست به همراه ککه پرپوز  محصلینل ها، ا شده ا صویځ  د پایان نامه آنها در برد تحصیالت و ل آنها ت

مذکور می توانند با رعایت موارد ذکر شده در فایل شیوه نگارش پایان نامه اقدام به تألیت پایان  محصلینتکمیلی اعالم می گردد. 

 .منایندنامه خود 

 :توصیه های مهم در جلسه دفاع  

شام برای ارا شرت از آن دقیقه  ۲۰ه مطالځ خود فقط یزمان  شید که در حدود یا کمرت از آن یا هم بی شته با ست. توجه دا  ۳الی  ۲ا

تاریخچه تحقیقات انجام شییییده قبلی در زمینه کار خود بپردازید )حداکرث  ۵دقیقه )حداکرث  به لزوم انجام تحقیق و   ۳دقیقه( 

های تان بپردازید. نتیجه گیری و بحث در مورد یافتههایاسیییالید( و باقیامنده زمان را به توضیییی  در مورد روش کار خودتان و یافته

 .شام مهمرتین قسمت پایان نامه است که همگی مایل به شنیدن آن هستند

 


