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 تحصیالت عالی وزارت 
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 اول: مقدمه  بخش

اهمیت و فلسفه بازنگری کریکولم معلومات ارائه فرماید. به صورت فشرده در مورد  رییس محترم پوهنحیدر این بخش 

پوهنحی وظیفه بازنگری کریکولم سپرده  اعضای اکادمیکهمچنان فیصله شورای علمی و یا شورای پوهنحی را که در آن به 

 شده، نیز مشخص نمایند.

 

 آغاز بازنگری کریکولمبخش دوم: 

 در این بخش تاریخ آغاز بازنگری را ذکر نموده و  تیم تعیین شده برای بازنگری کریکولم را معرفی نمایید.
 

 نیاز سنجی آموزشی: سوم بخش

نیازسنجی آموزشی را به گونه فشرده )آن گونه که واقعاً کار شده است( ذکر در این بخش راهکار یا میکانیزم نظر سنجی و 

نمایید. به گونه مثال نظر خواهی از متخصصین مربوط به رشته، مشوره با اساتید دایم و بالمقطع در زمینه بازنگری کریکولم. 

ز رسانی کریکولم را ثابت می سازند باید دریافت نقاط ضعف کریکولم قبلی و سایر موارد که نیاز مندی برای تجدید و به رو

 .در این پاراگراف مشخص شوند
 

 استفاده از منابعبخش چهارم: 

 در این بخش منابعی که به عنوان مأخذ برای به روز رسانی کریکولم از آنها استفاده به عمل آمده است، را ذکر نمایید.

 ضعف کریکولم گذشته و نقاط قوت کریکولم تجدید شده نقاطپنجم:  بخش

در این پاراگراف به صورت مقایسوی نقاط ضعف کریکولم گذشته را تحریر نموده و تفاوت ها و بهتر سازی آنرا که در 

آن نقاط ضعف اصالح شده اند به گونه مفصل تحریر بدارید. به گونه مثال موضوعات غیر ضروری که در کریکولم جدید 

ریکولم قبلی وجود داشته اند و به درد رشته مورد نظر نمی خورده، حاال در کریکولم جدید حذف شده و به جای آن مباحث ک

جدید و به روز شده ای جایگزین شده است. یا هم در کریکولم گذشته تعداد کریدت های بعضی مضامین تخصصی کمتر در 

الح شده اند. و شاید هم مواردی دیگری که شما بهتر می توانید آنرا به نظر بوده و حاال در این کریکولم آن کاستی ها اص

 رشته تحریر در بیاورید.

 تشریح پروسه بازنگری بخش ششم: 

در این بخش شیوه برگزاری جلسات کاری باالی بازنگری کریکولم را به گونه مختصر بنگارید. برگزاری جلسات به صورت 

ر های گروهی باالی بخش های مورد نظر در جلسات تیم های کاری و سایر موارد را در ماهوار، طرح آجندا برای جلسات، کا

 .اینجا تشریح نمایید

 مرحله تاییدبخش هفتم: 
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در این پاراگراف از جریان توحید نظریات همکاران و تایید کریکولم در جلسه شورای پوهنحی به گونه مختصرا معلومات ارائه 

وده کریکولم به شورای علمی را تشریح نموده و ذکر نمایید که در کدام جلسه شورای علمی فرمایید. سپس روند ارائه مس

 .پوهنتون مسوده طرح شده کریکولم بازنگری شده شما مورد تایید قرار گرفته است

 تأیید از جانب وزارت تحصیالت عالی : پیشنهادهشتمبخش 

معاونت علمی پوهنتون کریکولم تهیه شده ذریعه نامه ای به وزارت محترم به عنوان آخرین پاراگراف توضیح دهید که از جانب 

 تحصیالت عالی پیشنهاد شده است تا مورد تأیید قرار گیرد.

 

احترام با  

رییس پوهنحی نام   

 (   ( تاریخ : )    امضاء : )

 : ضمایمنهمبخش 

دارید به صورت نمونه ضمیمه نزد خود هر آن چیزی که به عنوان سند جریان پروسه بازنگری کریکولم، کاپی  در این بخش از

 نمایید.


