جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت تحصیالت عالی
ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسها
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رهنمود بورس های تحصیلی را مطالعه دقیق نموده جداً به آن عمل می نمایم.
این بورس را بخش از سرمایه ملی و اعتماد مردم افغانستان نسبت به خود دانسته و موفقیت در این امر را مسئولیت دینی و ملی
خود می شمارم.
همه دشواری های ناشی از محیط تحصیلی را به خاطر کسب تخصص و آماده گی برای مردم نیازمند خود قلبا ً پذیرفته و قوانین
کشور میزبان را جدا ً رعایت میکنم.
در صورت عدم موفقیت در تحصیل تمام مصارف دولت افغانستان را جبران مینمایم.
ترک یا انصراف از بورس تحصیلی را تخطی از اصول دانسته و قبول دارم تا مورد تعقیب قانونی قرارگیرم.
در کشور میزبان ،ممثل تهذیب و فرهنگ واالی کشور خود بوده و از هر نوع انحرافات اخالقی که مسبب منافی هویت ملی ما
شود اجتناب مینمایم.
حین برگشت به افغانستان  ،وزارت محترم تحصیالت عالی را در جریان کارهای انجام یافته خویش قرار میدهم و سند تحصیلی
ارزیابی شده خود را از ریاست ارتباط خارجه وزارت تحصیالت عالی بدست می آورم.
بعد از ختم تحصیل و برگشت به وطن  ،حد اقل به مدت دوره تحصیل (بورسیه) در چوکات دولت کار میکنم.
از رشته تحصیلی بورس خود آگاه بوده و در صورتیکه حق تغیر آن ازطریق وزارت تحصیالت عالی برایم داده نشود ،هیچ
نوع شکایات نداشته و تحصیل خود را ادامه میدهم.
از کلیه شرایط این بورس ،اعم از شرایط وزارت تحصیالت عالی ،کشورمیزبان ،پوهنتون و رشته تحصیلی ام واقف و آگاه
بوده و هیچ نوع سوالی اضافی برایم مطرح نیست.
درجریان این پروسه ،یعنی از آغاز الی ختم ،تمام اسناد ام قانونی بوده و عاری از جعل و تذویر بوده و در صورت ظاهرشدن
اندک ترین جعل و فریب درآن ،مسئولیت به دوش خودم بوده و حاضر به جبران تمام خساره مادی و معنوی به جمهوری
اسالمی افغانستان هستم.
کاندیدی من صرف به همین بورس بوده و درصورت که کشور بورس دهنده مرا نپذیرد ،هیچ گونه ادعایی مبنی بر مستحق
بودن به سایر بورس ها را ندارم.
در صورتیکه ضرب االجل معینه بورس از طرف من مراعات نگردد ،هرنوع ضرریکه به این پروسه وارد میگردد مسئولیت
آن نیز به دوش بنده می باشد.
با امکانات و سهولت های فراهم شده ازطریق این پروگرام و بورس قناعت کامل داشته و هیچگونه توقع مادی بیشتر سلیقوی
ندارم.
بنده به هیچ وجه حق اشتراک بیشتر از یک بورس را تا زمانیکه پذیرش یا عدم پذیرش ام از جانب کشور بورس دهنده رسما ً به
وزارت تحصیالت عالی اطمینان داده نشود و اگر خود را کاندید بورس کشور دیگر نمایم حاضرم تمام مصارف را بپردازم .
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