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 بسم الله الرحمن الرحیم

 لومړي فصل
 تألیف

 تعریف:

مؤلف یا مؤلفین خپل موندنې او  د نظر خاوندانو نظرونه د یوې تألیف هغه علمي اثر دي چې په هغه کي 
 همغږ او د یو واحد موضوع په چوکاټ کي بیانوي.پروسې په جریان کي  خپل د نظره رسه 

 د مؤلف ځانګیړين:

 د کتاب په تخصيص برخه کي باید حد اقل د تدریس یا څیړين پنځه کلن تجربه ولرئ. .1
 د کتاب د موضوع په اړه باید حد اقل دري چاپ سوي علمي مقالې ولرئ. .2
 د کتاب موضوع  باید د مؤلف تخصيص رشتي رسه اړوند وي. .3
 بلد وي.دود مهارتونو رسه د پښتو ژيب د لیکد مؤلف باید  .4

 د تألیف معیارونه:

 د کتاب موخه باید روښانه وي. .1
 د معترب علمي رسچینو او مراجعو څخه ګټه اخیستل سوي وي. .2
 د مؤلف او  نورو نظر خاوندانو موندنې بیان کړئ. .3
 د کتاب مطالب باید یو دبله رسه او د کتاب موخي رسه هم غږ وي. .4
 د کتاب منابع او مآخذونه باید نوي وي. .5
 د بحث موضوعات باید د کتاب بحثونه رسه جامعیت ولري. .6
 د کتاب  فصلونه باید یو د بل رسه منطقي نظم او تسلسل ولرئ. .7

 :د تألیف ځانګړتیاوي 

 کي هغه رعایتول. ونوپه متن د کتاب په رسیزه کي د کتاب موخي بیانول او .1
 په متنونو کې دکتاب موضوع اړوند د نورو نرش سوي موندنې ته اشاره کول.  .2
 د کتاب په منت کي د مؤلف موندنې ته اشاره کول. .3
 تعریف منظم تشکیل درلودل. د کتاب موضوع اړوند اصطالحاتو .4
 د کتاب موضوع اړوند نوي موندنې ته اشاره کول. .5
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ي پر ځاي سوي وي چي د مسلسل منت د کتاب مختلف مطالب باید دايس په ګروپونو کي ځا .6
 ښودونکي وي.

 د کتاب مختلف موضوعات باید جامع او مانع وي. .7
 ن رسه یو منطقي نظم او ترتیب ولري.د کتاب فصلونه او مطالب باید د کتاب د موخي او عنوا .8

 دوهم فصل
 ژباړه

 تعریف:
 محتوا د یوي ژيب څخه بيل ژيب ته اړوي.ژباړه هغه علمي اثر دي چي د هغه خاوند د یو کتاب کامل مفهوم او 

 ژباړه په الندي ډولونو وېشالي سو.

 الف:تحت اللفظي ژباړه      ب: مفهومي ژباړه     ج : خپلواک ژباړه 

چي ژباړونکي د اصيل کتاب جوړښت خوندي وسايت او د هغه لوړ ژباړي ډولونو ته په پام کي نیولو رسه ښه ترجمه هغه ده، 
ت د مناسب او مروج معادلونو په استفادي رسه او د یوشان وايل اصل په رعایت ولو رسه پښتو ژيب ته دايس منت په پوره دق

 د فهم وړ وي.واړوي، چې د پښتو ژيب ویونکي لپاره 

 :د ژباړي معیارونه 
وندي خد کتاب جوړښت، د فصلونو تسلسل، د مختلفو برخو او پاراګرافونو جوړښت او د کتاب د حروفو اندازه  .1

 ساتل.
 د کتاب مفهوم بیله هیڅ کمونه او زیاتونه خوندي ساتل. .2
 ”په ژباړه کي د هیڅ یو اصيل کلمي، عبارت، جميل او پاراګرافونو حذفول جواز نه لري“په ژباړه کي دقت  .3
 د کلیمو لپاره د مروجه او مناسب معادلونو استفاده کول. .4
 د یو ډول معادل څخه استفاده کول. په منت کي د یوې کلیمې لپاره په ټولو ځایونو کي .5
د اړتیا په صورت په فټ نوټ کې  اړین  اصيل کتاب موخي په پام کې نیولو رسه د کتاب د ګټور تیا په موخهد  .6

 ترشیحات او یاداشتونه اضافه يس.

 د ژباړي لپاره د کتاب ځانګړتیاوي
 وي او په اصيل ژبه باندي وي. د ژباړي لپاره ځانګړي سوي کتاب باید د نورو ژبو څخه ژباړل سوي نه (1
 اصيل کتاب باید د یو معترب خپرندوي په واسطه خپور شوي وي. (2
 د اصيل کتاب مؤلف باید د کتاب موضوع په اړه یو پیژندل سوي او پیاوړي څیړونکي وي. (3
 د دريس کتابو په اړه، کتاب باید د نړي د معترب پوهنتونو د تدریيس کتابونو څخه وي. (4
 ( )د مرجع د کتابونو په استثنا رسه څخه باید پنځه کاله تیر سوي نه وي. نیټي خپریدو د اخیريد کتاب  (5
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 د ژباړونکي ځانګیړين
 ژباړونکي باید د کتاب اصيل ژيب رسه پوره بلدتیا ولري. .1
د کتاب موضوع باید د ژباړونکي د تخصيص رشتي په اړه وي یا ژباړونکي د کتاب موضوع  .2

 تدریس کړي وي.
 معادل رسه بلدتیا ولري. د تخصيص کلیمي د مروجهتو ژبه په پښ .3
 ولري. ژيب د لیک دود رسه بلدتیاد پښتو  .4
 ولري.ې مقال ېدو حداقل تخصيص ژبه باندي باید  یا په اصيل .5
 .چاپ  سوي مقايل ولري ېیا در  ېپه پښو ژبه باید دو   يژباړونک .6

 تائیدي
 و.تایید ش ( مطرح او د رأیو په اتفاق ۳۹/۰۴/۹۳۱۱ پروتوکول غونډه نیټه ) ګڼه (۴ د علمي شورا په ) ژباړي پالیيستألیف او د 

 


