
 

 

                                                سمه تعالياب                                                                       

 تاريخ:......................

 شماره: ....................                                                                                                                       

 فرم طرح تحقيق
 درخواست تصويب موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد

    
 

 محدوديت های ناشي از حق افراد بر حريم خصوصي در تحقيقات مقدماتي و تکميليعنوان تحقيق:

                                                  
 طالعات مربوط به دانشجوا -1           

       

 شماره دانشجويي:                                    نام خانوادگي:                             نام:                

 شماره شناسايي:                        دانشکده:                       مقطع: ارشد                      رشته تحصيلي:           

 :واحد پايان نامه سال ورود:                                 سال و نيمسال اخذ          

 آدرس پستي:         

 تلفن:                                            

 امضاء دانشجو                                                                                                                                      
 

 استادمشاور -اطالعات مربوط به استادراهنما -2                     
 

 نام:                               نام خانوادگي:                                  تخصص اصلي:            

 آخرين مدرك تحصيلي:                      تخصص جنبي:                                                          

 رتبه دانشگاهي:                                                                   سمت:            

 سنوات تدريس:            

 امضاءآدرس و تلفن تماس:                                                                                                   

 امضاء               نام و نام خانوادگي:                                                                                       

 استاد يا اساتيد مشاور:             

 امضاءنام و نام خانوادگي:                                                                                                      

 :تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشدو دكتري در دست راهنمايي           
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 دانشگاهي
 حوزوي 

 كارشناسي ارشد
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 تعداد پايان نامه های كارشناسي ارشد راهنمايي شده:

 دانشگاه آزاد اسالمي:                                                   ساير دانشگاه ها:

 ان نامه های كارشناسي ارشد راهنمايي شده در يك سال گذشته:نام پاي

 دانشگاه آزاد اسالمي:

 

 

 

 ساير دانشگاه ها:

 

 

 

 

 

 

 تعداد پايان نامه های كارشناسي ارشد در دست راهنمايي:

 دانشگاه آزاد اسالمي:                                    ساير دانشگاه ها:

 ارشد در دست راهنمايي: نام پايان نامه های كارشناسي

 دانشگاه آزاد اسالمي:

 

 

 

 ساير دانشگاه ها:

 

 

 

 

 

 تعداد رساله های راهنمايي شده دكترا در يك سال گذشته:

 دانشگاه آزاد اسالمي:                                      ساير دانشگاه ها:

 نام رساله های راهنمايي شده دكترا:

 دانشگاه آزاد اسالمي:

 

 

 

 

 ساير دانشگاه ها:

 

 

 



 

 

 

 

 تعداد رساله های دكترا در دست راهنمايي:

 دانشگاه آزاد اسالمي:                                     ساير دانشگاه ها:

 نام رساله های دكترا در دست راهنمايي:                      

 

 

 

 ساير دانشگاه ها:

 

 

 

 . اطالعات مربوط به استادان مشاور3
 

 م:                               نام خانوادگي:                                        تخصص اصلي:نا

 رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي:                            شغل:                                       محل خدمت:

 محل خدمت:

    شده تعداد پايان نامه و رساله های راهنمايي

 

 

 تعداد پايان نامه ها و رساله های در دست راهنمايي

 

 

 
 نام:                             نام خانوادگي:                                       تخصص اصلي:

 محل خدمت:                                رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي:                            شغل:       

 محل خدمت:

 تعداد پايان نامه و رساله های راهنمايي شده

 

 

 تعداد پايان نامه ها و رساله های در دست راهنمايي

 

 

 
 تخصص اصلي:    نام:                             نام خانوادگي:                                   

 رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي:                            شغل:                                       محل خدمت:

 محل خدمت:

 تعداد پايان نامه و رساله های راهنمايي شده

 

 

 كارشناسي ارشد      

 دكترا       

 كارشناسي ارشد

 دكترا      

 كارشناسي ارشد      

 دكترا       

 كارشناسي ارشد

 دكترا      

  كارشناسي ارشد     

 دكترا       



 

 

                    

     
 اطالعات مربوط به پايان نامه -3               

 :  )فارسي و انگليسي( الف( عنوان پايان نامه            

 

 محدوديت های ناشي از حق افراد بر حريم خصوصي در تحقيقات مقدماتي و تکميليتحقيق:
 

 

 1بنيادي          ب( نوع كار تحقيقاتي:                
            2نظري             3كاربردي  

 تاريخ شروع:                        تاريخ خاتمه)تقريبي(::                 احد پايان نامه پ( تعداد و               

 :)اگر عنوان گويا نيست(ت( پرسش اصلي تحقيق)مسئله تحقيق(               

 

 

 
 ث( اگر طرح كاربردی است چه بخشهايي از جامعه از آن بهره مند خواهد شد؟              

 
 

 پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشياء، پديده ها و روابط بين متغيرها،   ق بنيادی:تحقي    -1

 اصول، قوانين  و ساخت يا آزمايش تئوري ها و نظريه ها مي پردازد و به توسعه مرزهاي دانش      

 رشته علمي كمك مي نمايد.      

 و تحليل عقالنينوع پژوهش بنيادي است و از روش هاي استدالل  تحقيق نظری:    -2

 استفاده مي كند و برپايه مطالعات كتابخانه اي انجام مي شود.        

 پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به  تحقيق كاربردی: -3

 منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها         

 تفاده جوامع انساني انجام مي شود.و الگوهاي مورد اس        

 
   



 

 

بيان مسئله )تشريح ابعاد، حدودمسئله، معرفي دقيق مسئله، بيان جنيه هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به  -4

 (پرسشهاي تحقيق، منظور تحقيق

 

 

حريم خصوصي قلمرويي از زندگي هر شخص است كه آن شخص انتظار دارد تا در آن محدوده مورد تعرض قرار 

نگيرد. بر اين اساس چهار مصداق به شرح ذيل براي اين حق قابل شناسايي است: حريم خصوصي اماكن و اشياء، 

وصي اطالعات و حريم خصوصي ارتباطات. اگر چه حق بر حريم خصوصي يکي حريم خصوصي جسماني، حريم خص

از حقوق و آزادي هاي اساسي شناخته شده براي انسان است اما بايد توجه داشت كه به غير از حقوق بنيادين مانند 

  حق زندگي كردن، مقيد نبودن ساير حقوق و غير قابل تعرض بودن مطلقشان، امري ناممکن و نشدني است.

همانطوري كه حريم خصوصي يك حق فردي است، تعرض به آن قلمرو يك عمل متعرضانه است. براي بيان روند 

تعرض به حوزه هاي حريم خصوصي مي توان از مصاديق ده گانه تعرض به اين حريم در قطعنامه كنگره بين المللي 

 :استفاده كرد 1967حقوقدانان در استکهلم، سال 

 خصوصي و داخلي افراد مداخله در زندگي - 1

 تعرض به تماميت جسماني و رواني و ايجاد محدوديت اخالقي و معنوي  - 2

 تعرض به حيثيت و شرافت و شهرت افراد  -3

 تفسير نابجا از گفته ها و اعمال اشخاص - 4

 استفاده از اسم، هويت و عکس افراد براي مقاصد تجاري تبليغاتي  - 5

 ده مربوط به زندگي خصوصي افرادافشاي امور ناراحت كنن - 6

 اقدام به جاسوسي و تحت نظر قرار دادن افراد  - 7

 توقيف و يا بازرسي مکاتبات فرد  - 8

 سوء استفاده از مکاتبات كتبي يا شفاهي- 9

 افشای اطالعات شغلي و حرفه ای -10

اي سايرين، مصالح جامعه و يا نظم حقوق و آزادي هاي فردي مي توانند در تعارض با حقوق و آزادي هدر اين ميان  

عمومي قرار گيرند. لذا در عين حال كه دولت ها به تضمين حقوق و آزادي هاي فردي متعهدند، همواره در وضع 

قوانين مربوطه عالوه بر تضمين اين حقوق، نظم عمومي و منافع عامه و در كل مصلحت جامعه را نيز در نظر داشته 

قوق و آزادي ها را نيز پيش بيني مي نمايد. مرحله تحقيقات مقدماتي از جمله حوزه و مودرد جواز تحديد اين ح

هايي است كه هر يك از چهار مصداق حريم خصوصي ممکن است در جريان آن مورد تعرض قرار گيرند و به همين 

 .علت وضع قواعدي كه دامنه اينگونه تعرضات را محدود سازد ضرورت دارد



 

 

كه ازجمله قوانين متني يا ماهوي ميباشد و مانند ساير قوانين موضوع حريم خصوصي واحترام  قانون جزاء افغانستان

يك امرمهم دانسته وبراي آن عده اشخاص كه اين اصل را  اشخاص   به آن را وحفظ حريم خصوصي را ازتعرض

 دارد :قانون جزاء چنين صراحت  277زيرپامي نمايند مجازات پيش بيني نموده است چنانچه ماده 

هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صالحيت وظيفوي خود در منزل شخص بدون اجازه او در غير از حاالت و 

ترتيبي كه قانون آنرا تصريح نموده داخل شود، به حبسي كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست 

 هزار افغاني تجاوز نکند، محکوم ميگردد.

فوق چنين برمي آيد كه حريم خصوصي افراد ازجمله  محل سکونت ، آسايش وآرامش افراد بوده ازمحتوي ماده 

نه تنها عمل غيرقانوني بوده   تعدي وتجاوز برحريم خصوصي افراد واحترام نگذاشتن به حق مصونيت حريم خصوصي

ليت تامين نظم عامه را بلکه براي آن مجازات هم در نظر گرفته شده است .باآن كه موظفين خدمات عامه مسئو

  دارند وهدف عمومي ايشان تامين نظم وآسايش اتباء ميباشد ولي هرگاه درجريان انجام امورات رسمي  بعهده

تخطي بخصوص احترام نکردن به حريم خصوصي راانجام دهند نه تنها تخطي ازقانون نموده اند بلکه براي ايشان 

 مجازات نيز پيش بيني شده است . 

جزاي افغانستان يك مرحله مهم وجود دارد و آن تحقيقات مقدماتي است . طبق قانون جزاي اين كشور  در قانون

تحقيقات مقدماتي عبارتند از مجموعه اقداماتي كه از طرف خارنوال و يا توسط پوليس به منظور تکميل و تمهيد 

 گيرد و هدف اصلي  داليل، اعم از داليل اثبات جرم و داليل مفيدي كه به حال متهم صورت مي

آن آماده سازي پرونده و تسهيل و تسريع رسيدگي در محکمه است. مطابق ماده قانون اجراات جزايي، وظيفه انجام 

 تحقيقات مقدماتي بر عهده خارنوال است و هدف اصلي اين تحقيقات كشف حقايق مي باشد كه شامل 

و يا عدم آن، كشف شخص و يا اشخاص مسوول و ارزيابي  ارزيابي همه جوانب و شواهد قضيه، آگاهي از ارتکاب جرم

. طبق قانون جزاي داليل اثباتيه يا توجيه كننده جرم به نحو مساوي و در نظر گرفتن منافع اشخاص متضرر مي باشد

افغانستان بازپرس بايد از ورود به حريم خصوصي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي اجتناب كند و حتي حريم 

نوي وي را نيز مورد حمله قرار ندهد هم چنين در تحقيقات تکميلي كه احتمال مشخص شدن اتهام خصوصي مع

وجود دارد نيز كسي نمي تواند حريم خصوصي متهم را تحت حمله قرار دهد.مثال در هنگام جلب بايد حريم 

ته هاي وي مطالعه خصوصي متهم رعايت شود  اسرار خصوصي وي فاش نشود ، بدون مجوز قانوني مکاتبات يا گف

نشود ، وارد حريم شخصي الکترونيکي وي نشود ، يعني ايميل ها خوانده نشود و مکالمات اينترنتي وي شنود نشود و 



 

 

يا در هنگام بازپرسي هاي اوليه و يا هنگام تفهيم اتهام حريم شخصي وي شکسته نشود.البته اين حريم شخصي 

 ويي نيز مي شود. شامل احترام به شخصيت متهم در هنگام بازج

محدوديت هاي ناشي از حق افراد بر حريم خصوصي در تحقيقات مقدماتي و تکميلي در هدف اين پژوهش بررسي 

 قانون جزاي افغانستان است.

 پرسش اصلی 

در قانون جزای افغانستان حریم خصوصی چگونه تعریف شده است و 

ات محدودیت های ناشی از حق افراد بر حریم خصوصی در تحقیق

 مقدماتی و تکمیلی کدامند؟

 

 روش تحقيق )به طور مشروح ( -5       

 روش تحقیق

در این تحقیق ابتد متغیر های مستقل و وابسته مشخص می شود و 

برای مشخص شدن رابطه آنها پالنی طراحی می شود که بر طبق آن 

 پالن فصول پایان نامه بسته می شود.

 سابقه علمی

1. 1 - http://www.ictfarajoo.com ،28/9/86 ، مقاله حريم خصوصي ،

 مرضيه قاسمي

2. 2 –   An Introducion To Criminal Law Of Afghanistan, Afghanistan Legal Educ 

Project , 2008-2009 

3. 3 – Basic Of Afghanistan Law And Criminal Juctise , By Hossein Gholami,2010  

4. 4 -   Max Planck Manual on Public Criminal Law in Afghanistan (Pashto) 

5. Written in Pashto; from the Afghanistan Legal Education Project. Amended 3rd 

edition (2009). 

http://www.mpil.de/shared/data/pdf/criminal_law_pashto_.pdf


 

 

          
 

 

 

 

 

 الف( درباره:

 ارتباط داشتن با رشته دانشجو -1
 ارتباط ندارد                          فرعي دارد  ارتباط                     ارتباط دارد                     

 جديد بودن موضوع -2

 خير                               در ايران بلي                                بلي                              

 اهداف بنيادی و كاربردی -3
  مطلوب نيست                     سي نيست قابل دستر           قابل دسترسي است              

 تعريف مسئله -4
 رسا نيست                         رسا است              

 فرضيات  -5
 درست تدوين نشده و ناقص است                      درست تدوين شده است               

 روش تحقيق دانشجو -6

  مناسب نيست                                      مناسب است              
 محتوا و چارچوب طرح -7

 از انسجام برخوردار نيست                        از انسجام برخوردار است                     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 نظريه ی شورای پژوهشي دانشگاه 
 

دانشجوی مقطع                                           :موضوع و طرح تحقيق پايان نامه ی آقای /خانم

كه به تصويب كميته ی تخصصي مربوط                                              :           كارشناسي ارشد رشته 

قرار گرفت و پس از مورد بررسي  واحدشورای پژوهشي      13   / رسيده بود، در جلسه ی مورخ       /     

 كثريت اعضا  )         نفر ( قرار گرفت /نگرفت .بحث و تبادل نظر مورد تصويب ا

 

 

 

 توضيحات امضا نوع رای )موافق يا مخالف( نام و نام خانوادگي رديف

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 امضا تاريخ واحدو فناوری  نام و نام خانوادگي معاون پژوهش

  /    /    13     

 تاريخ ثبت احدشماره ی ثبت در امور پژوهشي و

   

 

 

 



 

 

 فرم الف

 شود اين قسمت توسط سازمان مركزي تکميل مي

                                                                                                   

 

 كابلدانشگاه آزاد اسالمي واحد  :نام واحد دانشگاهي

 عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي :

 

 سال اخذ پايان نامه:               انوادگي دانشجو :                               نام و نام خ

 نيمسال اخذ پايان نامه:                                                           شماره شناسايي: 

 د واحد پايان نامه:تعدا                                  شماره دانشجويي :                       

 هنر         كشاورزي             فني و مهندسي              علوم پايه            پزشکي         علوم انساني            گروه تحصيلي: 

 رشته تحصيلي:

 گرايش:

 علمي:مرتبه        نام و نام خانوادگي استاد راهنما:                                  

 رشته تحصيلي:       كد شناسايي استاد راهنما:                                         

 تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان بعنوان استاد راهنما در حال حاضر و بطور همزمان با آن همکاري دارند:

 در حال حاضر و بطور همزمان با آن همکاري دارند: مشاورعنوان استاد تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان ب

 

 تاريخ:                       امضاء استاد راهنما                                                                                                                             

                                       

 :                                    مرتبه علمي: 1شاور نام و نام خانوادگي استاد م

 كد شناسايي استاد مشاور:                                               رشته تحصيلي:

 تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان بعنوان استاد راهنما در حال حاضر و بطور همزمان با آن همکاري دارند:

 داد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان بعنوان استاد مشاور در حال حاضر و بطور همزمان با آن همکاري دارند:تع

 

      1تاريخ:                       امضاء استاد مشاور                                                                                                                          

                                   

 :                                     مرتبه علمي: 2نام و نام خانوادگي استاد مشاور 

 كد شناسايي استاد مشاور :                                               رشته تحصيلي:

 در حال حاضر و بطور همزمان با آن همکاري دارند: تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان بعنوان استاد راهنما

 تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد واحد كه ايشان بعنوان استاد مشاور در حال حاضر و بطور همزمان با آن همکاري دارند:

 

           2امضاء استاد مشاور                      تاريخ:                                                                                                                            
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 ان نامهيج حاصل از پايفرم تعهد انتشار نتا

 

 ان نامه:يموضوع پا

 :يليمقطع تحص

 :يليرشته تحص

شوم بدون در نظر گرفتن حقوق دانشگاه  يان نامه مزبور متعهد ميپا ي........ به عنوان استاد راهنما.......................نجانب ....................يا -1

 م.يق اقدام ننمايج حاصل از تحقيت به انتشار نتانسب

 

                                                                                                                                                                                      

 خ و امضاءيتار                                                                                                   

 

شوم بدون در نظر گرفتن حقوق دانشگاه  يان نامه مزبور متعهد مي........... به عنوان استاد مشاور پا...........................نجانب ................يا -2

 م.يق اقدام ننمايحاصل از تحق جينسبت به انتشار نتا

 

                                                                                                                                                                                      

 خ و امضاءيتار                                                                                                   

 

شوم بدون در نظر گرفتن حقوق  يان نامه مزبور متعهد مي............ به عنوان استاد مشاور دوم پا........................نجانب ...............يا -3

 م.يقدام ننماق ايج حاصل از تحقيدانشگاه نسبت به انتشار نتا

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 خ و امضاءيتار                                                                                                   

 

شوم  يان نامه فوق الذكر متعهد ميبا توجه به موضوع پا كابلواحد  يدانشگاه آزاد اسالم ي............... دانشجو.............نجانب ............يا -4

نصورت موارد تخلف ير اياست كه در غ يهيم. بديق اقدام ننمايز تحقج حاصل ايبدون در نظر گرفتن حقوق دانشگاه نسبت به انتشار نتا

 قرار خواهند گرفت. يگرد قانونيتحت پ

 

 

                                                                                                                                                                                      

 خ و امضاءيتار                                                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 چك ليست تکميل پروپوزال
 لمراح موارد ذيل دركليه رعايت ان محترم كارشناسي ارشد و همکاران گرامي دقت فرمايند دانشجوي

 طرح تحقيق الزامي است:تا به انجام رسيدن  تکميل فرم 

 

به دانشجويان گرامي توصيه مي شود  جهت اطمينان از نبود نقص در مدارك   رديف

 *با عالمت چك ليست مربوط به خود را مدارك، و فرم ها، پس از تکميل 

 تکميل نمايند.

  مربوط  چك ليست جهت تکميلمسئول محترم تحصيالت تکميلي الزم است

ر بند در صورت مطابقت با ضوابط، تاريخ ، در هبه حوزه پژوهش و فناوري

بررسي را درج نمايند، و در صورت عدم تاييد از عالمت ضربدر )*( استفاده 

 نمايند.
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   تايپ شوند. 12و در اندازه nazanin   متن ها در فرم طرح تحقيق با فونت 1

به طور كامل تايپ و امضاء  استاد راهنما و مشاوراطالعات مربوط به دانشجو،  2

 شود)جدول مربوط به پايين صفحه تکميل گردد(.

  

   صفحه بندي فرم طرح تحقيق نبايد تغيير كند.   3

اطالعات الزم در صفحه مربوط به نظريه شوراي تخصصي گروه مربوط به طور  4

 .كامل تايپ گردد

  

   اطالعات الزم در صفحه مربوط به نظريه شوراي پژوهشي به طور كامل تايپ گردد. 5

بايد با دقت و به طور كامل تکميل، و محتويات آن عالوه بر شکل چاپ « الف»فرم  6

 لوح فشرده ضميمهبر روي يك عدد word شده روي كاغذ، به صورت فايل 

 گردد.

  

ي باشد؛ اما به منظور تسريع در كار الزم است مربوط به بعد از دفاع م« ب»فرم  7

 و هم به صورت فايل  به صورت چاپ شدههم و  ،پيش از جلسه دفاعيه تکميل

word  آماده شود تا در پايان جلسه دفاع تحويل مسئول بر روي لوح فشرده ،

  تحصيالت تکميلي واحد يا نماينده وي )حاضر در جلسه( گردد.

 در جلسه دفاع بررسي مي گردد( وطدر چك ليست مرب )اين بند

  

در صورتي كه هريك از  اساتيد راهنما و مشاور از بيرون دانشگاه انتخاب شوند،  8

شناسنامه، كارت ملي، و شماره حساب مدرك تحصيلي، كپي از حکم كارگزيني، 

 سيبا ضميمه گردد. 

  

ان گرامي و گروه به منظور جلوگيري از طوالني شدن روند كار، الزم است دانشجوي 9

، از خالي و فناوري محترم تخصصي مربوط پيش از ارسال مدارك به حوزه پژوهش

 بودن ظرفيت اساتيد محترم راهنما و مشاور اطمينان حاصل نمايند.

  

..... كليه قسمت هاي فرم هاي پايان نامه و مدارك الزم را ........................... دانشجوي كارشناسي ارشد رشته .........................اينجانب ....................

 در فرم ها و مدارك را مي پذيرم.و اشتباه احتمالي نقص عواقب ناشي از طبق دستورالعمل تکميل نموده ام و مسئوليت هرگونه 

 :نام و نام خانوادگي                                                                                                                        

 امضاء :                                                                                                                        

                                                                                                         


