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 قدمهم

غان آورد؛ های بزرگی را برای بشریت به ارمآوردتوانسته است دست، آوری جدید در عصر حاضرگیر فنهای چشمپیشرفت

سطوح مختلف  های متعدد و متنوعی است که درا راستای آموزش )یاددهی و یادگیری( درشیوه ،آوردهاای از این دستپاره

 د. نگیرار میستفاده قرتحصیالت عالی، ابداع شده و در مواقع الزم مورد ا یاز دوران کودکستان شروع تا مقاطع باالی

های معتبر است که در موارد زیادی کارایی داشته و از جانب نهاد ینوینهای یکی از شیوه حضوریغیرشیوة آموزش 

را در پی داشته است.  ییمالحظهبخش و قابل اکنون مورد استفاده قرار گرفته است و نتایجی رضایتزیادی تا هم تحصیلی

یط محیطی شود که نظر به امکانات و شراهای متعددی میها و میتودپهنای وسیعی داشته و شامل روش غیرحضوریآموزش 

 باشد.حاکم متفاوت می

دار و خطرناک کشور جهان به شمول کشور عزیز ما افغانستان، گرفتار ویروس واگیر (۲00)در شرایط کنونی که بیش از 

صالح اجع ذیزار انسان در سرتاسر جهان به این ویروس مبتال شده است، مره (850)شده اند و بیش از (COVID-19)کرونا 

سدود نموده و ساز، تا مدتی مفاجعه گیری از شیوع این پدیدةخاطر جلو کشور تمام مراکز آموزشی دولتی و خصوصی را به

و متناسب های بدیل ور، شیوهبه خاطر عدم سکتگی کامل نظام تعلیمی و تحصیلی در کشها خواسته تا از مسؤوالن این نهاد

 کار گیرند.  شرایط محیطی را تشخیص و به با

« یرحضوریغطرزالعمل تدریس » این طرزالعمل را تحت عنوانبدین ملحوظ معاونیت امور محصالن پوهنتون غالب هرات 

وند تحصیل محصالن رموده و در ادامه پیدا نهای نوین ن دروس محوله با استفاده از شیوهآتهیه و ترتیب نموده تا در روشنی 

 عزیز سکتگی و اختالل پیش نیاید.
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 مبنا، تعاریف و اهداف فصل اول   .۱

 مبنا. ۱-۱

 اول: ة ماد

 است:این طرزالعمل بر بنیاد موارد ذیل تهیه و ترتیب یافته

یاست روزارت محترم صحت عامه و حکم  (1۳98/  1۲ /۲5)( مؤرخ ۳۲۴متن رسمی پیشنهاد شماره ) (۲)بند  .1

 ؛افغانستان در مورد مواد مندرج آنجمهوری اسالمی 

 لبپوهنتون غا گانةهای پنجرهبری و رؤسای پوهنحی هیئت اضطراری جلسة (1۳98 /1۲ /۲6)مورخ  ةصلیف .۲

 .هرات

 اصطالحات تعاریف. ۲-۱

 دوم: ة ماد

 :گردندمیباشد که قرار ذیل تعریف ه اصطالحاتی میلاین طرزالعمل شامل یک سلس

 غیرحضوری. سیستم تدریس ۱-۲-۱

نالوژی جدید؛ فرایند تدریس به شکل غیر حضوری و ارسال تمام مواد درسی برای محصالن با استفاده از انترنیت و تک

به جای  در این طرزالعمل در بعضی موارد جهت اختصار در شرایطی که حضور محصالن در صنوف درسی غیر ممکن باشد.

 است.اکتفا شده« سیستم»به واژة  غیرحضوریسیستم تدریسی 

 آنالین هایها یا کانال. گروپ۲-۲-۱

ها گروپ ؛ مانند:ندگردافزارهای ارتباط جمعی ایجاد میاستفاده از نرمبا که  ندمختلفی است هایها یا کانالگروپ از عبارت

رسی تلگرامی به علت دست هایها یا کانالدر اینجا گروپ ؛های وایبر و غیرهآپ، گروپهای واتستلگرامی، گروپ هایکانالیا 

 شود.ارجحیت داد میآسان، 
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 وارهفته ی. بستة آموزش۳-۲-۱

یاد « وزشیبستة آم»به نام  ز این به بعد مختصراًکه ا ؛استهفته  16یک مضمون از  وارهفته شامل محتویات درسی

 :باشندها شامل محتویات ذیل میاین بستهگردد. می

 دیپارتمنت رایج )که توسط آمرافزارهای نرم با استفاده ازاین فیلم توسط استاد مضمون  فیلم تشریح درس: .۱

 ک هفتهیرس د )سالید( با استفاده فایل پاورپوینت استادشود که یی ثبت میگونهبهگردد( معرفی می مربوط

ترین نقش را بوده که بیش های آموزشیترین مواد بستهدرس از جملة اساسینماید؛ فیلم تشریح را تشریح می

های ذیل گیویژه این فیلم درسی دارایشود که باشد؛ بناءً تأکید میدر میزان یاددهی و یادگیری، دارا می

 باشد:

a. ؛باشدواضح و خوانا  باید شوداستفاده می که یسالید 

b.  باشد؛ نصاب و مفردات تحصیلیمطابق به تشریح باید 

c.  ردد؛شامل گپالن استاد ون را، مطابق به پالیسیهای یک هفتة مضمکریدیتفیلم تشریح درس باید 

d. در ابتدای آن سواالتی از درس گذشته مطرح گردد؛ 

e. ارتباط آن با درس قبلی توضیح داده شود؛ 

f.  مشخص شود؛اهداف درس در ابتدا 

g.  ؛داده شود در جریان درس پاسخو طرح سواالتی در ابتدای درس 

h. را  یهایرود و محصل چی تواناییتوضیح داده شود که، در ختم این درس از محصل چه توقعاتی می

 نمود؛کسب خواهد

i.  گردد معرفیمراجعی کمک درسی درصورت لزوم برای محصالن. 

 16که سالید استاد برای ؛ در صورتیگیردعالوه بر فیلم تشریح درس، سالید مربوط نیز در بسته قرار  :سالید .۲

که سالید معیاری از آنجایی .باشدمیدادن آن فقط در بستة هفتة اول کافی شده باشد، قرارفته از قبل آمادهه

 دد؛های ذیل در آن رعایت گررشود که معیاسهم بارزی در فرایند یاددهی و یادگیری دارد، تأکید می

a. باشد؛ ، سمستر، استاد مضمون و ...دارای صفحة عنوان، مشخصات مضمون 

b. دارای فونت خوانا و واضح باشد؛ 

c. ها در آن استفاده شده باشد؛از اشکال و دیاگرام 

d.   ازCopy Paste ها و جمالت طوالنی در آن استفاده نشود؛متن 

e.  باشد؛ 11تا تعداد سطر های هر سالید بین هفت 

f. .از جمالت سوالیه جهت جلب توجه محصالن در آن استفاده گردد 

نامه یا کتابی که منبع اصلی درس است موجود باشد، که سافت درسدر صورتی :سافت چپتر یا کتاب درسی .۳

 با رعایت –توانند که سافت موجود نباشد، محصالن میشود. در صورتیبستة هفتة اول قرار داده می فقط در
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آورند؛ البته دست هرا از نشرات پوهنتون بهارد آن -ویروس کرونا  به عامه از ابتالهای  وقایوی صحتتوصیه

 .درسی توسط دیپارتمنت  و مدیریت تدریسی اقداماتی صورت گیرد یشود تا برای اسکن چپترهاکوشش می

توسط استاد مضمون  Wordیا   PDFکه از قبل به فارمت  مضمونپالیسی کورس: مضمونپالیسی کورس .۴

 شود؛شده است نیز در بستة هفتة اول قرار داده میآماده

ها، : کتابیا کتاب اصلی، منابعی دیگری از قبیل نامهکه عالوه بر سالید و درسرتیدر صودرسی:  مواد ممد .5

ز قرار داده تة اول نیشود، در بستة هفها، ویدیوها و سایر مواد آموزشی، از جانب استاد الزامی شمرده عکس

 شود.می

 
 واراز بستة آموزشی هفته یی: نمونه1شکل 

 بستة آموزشی کامل. ۴-۲-۱

به بعد  گردد؛ که از اینمی( هفتة کامل 16) دربرگیرندة دروساین بسته شامل محتویات درسی یک مضمون است که 

 د:نگردکامل شامل محتویات ذیل می آموزشی هایشود. این بستهیاد می« کامل آموزشی بستة»به نام 

 فیلم تشریح درس؛ شانزده .1

 ؛Wordیا  PDFپالیسی استاد به فارمت یک کاپی از کورس .۲

 ؛)در صورتی که سافت آن موجود باشد(یک کاپی از کتاب درسی یا چپتر اصلی مضمون  .۳

 .که استاد الزم دیده باشد(صورتی)در های کمک درسییک کاپی از فایل .۴

 
 : نمونة بستة آموزشی کامل برای یک مضمون۲شکل 
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 مکمَّلبستة آموزشی . 5-۲-۱

ه نام به بعد ب نیاز ا د؛ کهنگرددر یک سمستر تدریس میاست که  تمام مضامینی یدرس اتیبسته شامل محتو نیا

ضمون کامل هر م یآموزش یهااز بسته یکاپ کیشامل  مکمَّلآموزشی  یها. بستهشودیم ادی« مکمَّلآموزشی بستة »

 .دنگردیم

 
 برای یک سمستر مکمَّل: نمونة بستة آموزشی ۳شکل 

 . اهداف۳-۱

 مادة سوم:

 :استاین طرزالعمل به خاطر رسیدن به اهدف ذیل در فرایند سیستم تدریس غیرحضوری ترتیب گردیده 

 ؛در راستای سیستم تدریسی غیرحضوری های مشخصمعرفی فعالیت .1

 ؛والن اداری و محصالناستادان، مسؤ هیئت رهبری، هایمکلفیت تعیین .۲

 ؛واد درسیآوری مهای جمعشیوهمعرفی  .۳

 مواد درسی؛ تولیدهای شیوه معرفی .۴

 نحوة توزیع مواد درسی برای محصالن؛ .5

 از پیچیدگی و بی نظمی.جلوگیری  .6

 

 هاآنآوری شیوة تولید و جمعمواد درسی،    دومفصل . ۲

 . مواد درسی۱-۲

 مادة چهارم:

 :گرددشامل موارد ذیل میمواد درسی ، غیرحضوریدر فرایند سیستم تدریس 

 فیلم تشریح درس استاد از روی سالید؛ .1

 است؛سالید کاملی که استاد درس را توسط آن تشریح نموده .۲

 اصلی مضمون؛نامه یا چپتر کتاب، درس .۳

 درسی.ها و سایر مواد کمکها، فیلمعکسمقاالت، ها، کتاب .۴
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 تولید . شیوة۲-۲

 مادة پنجم:

 د:گیرصورت میذیل  با استفاده از مراحلتولید مواد درسی 

یه درسی ته و مفردات های درسی طبق معمول توسط استاد در مطابقت به نصابسالید سالید درسی:تهیه  .۱

 گردد؛ می

وهنحی افزارهای رایج توسط استاد مضمون در خانه یا در پها توسط نرم: این فیلمتشریح درس ثبت فیلم .۲

 ییهفته شده حاوی مطالب یکلم ثبتگردد. هر فیاست( ثبت میکه امکانات برای ثبت فیلم فراهم شده ی)جای

 شود؛های آموزشی قرار داده میباشد که پس از ثبت در بستهدرس می

در صورت امکان  موجود نباشد، نامهدرسسافت کتاب یا  هرگاه :(Chapter) نامهدرس سافت کتاب یا .۳

شود، و های آموزشی قررا داده میستهتبدیل و در ب PDFاسکن شده و سپس به فارمت  توسط ادارة پوهنحی

اقدام  مل( این طرزالع۲( مادة )۳( فقرة )۳در صورت عدم امکان به شکل هاردکاپی توسط محصالن طبق بند)

 شود.می

 آوری. شیوة جمع۳-۲

 مادة ششم:

 گردد:آوری میذیل جمع هاروش ازمواد درسی با استفاده    

های تشریح اوقات معین از جناب ادارة پوهنحی برای استادان به خاطر تولید سالید و ثبت فیلمتهیة تقسیم .1

 درس؛

 ی؛از استادان مربوط توسط مدیریت تدریس)فیلم تشریح درس و سالید درس(  شدهآوری مواد تولیدجمع .۲

ی همکاری اعضا بهها موجود نیست، توسط مدیریت تدریسی که سافت آن ییهانامهدرسهای و اسکن کتاب .۳

 ها؛دیپارتمنت

 های آموزشی توسط مدیریت تدریسی؛ساختن بسته .۴

 وار؛تههای هفشدن بستهل توسط مدیریت تدریسی پس از کاملکام آموزشی هایساختن بسته .5

 کامل؛ آموزشی هایشدن بستهتکمیلتوسط مدیریت تدریسی پس از  مکمَّلآموزشی های ساختن بسته .6

وی ها و استادان بر رو نوشتن مشخصات کامل مضمون DVDیا  CDهای آموزشی بر روی ثبت و ذخیرة بسته .7

 ها؛همکاری اعضای دیپارتمنت بهپوشة آن، توسط مدیریت تدریسی 

اوقات از قبل طبق تقسیم و بخش نشرات پوهنحی، محصالنهای صنوف، هنمایندها برای DVDها یا CDتوزیع  .8

 شده.تعیین
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 یستوزیع مواد درروش و  آنالین هایها یا کانالگروپایجاد     سومفصل  .۳

 آنالین هایها یا کانالگروپایجاد . ۱-۳

 مادة هفتم:

 ،از ابزارهای ساده کار تعریف گردد؛ که یکیالزم است تا ابزاری مناسب برای این ،قبل از توزیع مواد درسی برای محصالن

 اقدام نمود: هایا کانال هاپتوان با ساختن این گرود آتی میباشد که با درنظرداشت موارمیهای آنالین ها یا کانالگروپ

های ها و نمایندهپوهنتون، معاونیتنظارتی در سطح هر پوهنحی که شامل ریاست های آنالین گروپساختن  .1

 شود.می ساخته هارؤسای پوهنحیها توسط این گروپ صنوف باشد؛

ها، مدیران در سطح هر پوهنحی که شامل رئیس پوهنحی، آمران دیپارتمنت نظارتیهای آنالین گروپساختن  .۲

 شود.ساخته می ان تدریسیمدیرها توسط این گروپ تدریسی و اجرایی و نمایندة هر صنف یا سمستر باشد؛

دیر استاد مضمون، مشود که به نام همان مضمون ساخته در هر صنف برای هر مضمون یک گروپ یا کانال .۳

مدیر توسط  هااین گروپ گردد؛میرا شامل ، همان مضمون حق اشتراک دارندو محصالنی که در تدریسی 

اده از در صورت استف -و   عضو را داشته باشد(نمایندة صنف هم حق اضافه کردن که ییگونهبه )تدریسی 

 گردد.ایجاد می -کانال توسط استاد مضمون 

 . روش توزیع مواد درسی۲-۳

 مادة هشتم:

 گردد:های آموزشی است به شکل ذیل برای محصالن توزیع میمواد درسی که شامل سه نوع بسته

مندرج  هایها یا کانالدر گروپا استاد مضمون یمدیریت تدریسی توسط وار های آموزشی هفتهبسته بارگزاری .1

 فت آن؛برای نمایندگان صنوف و کسب اطمینان از دریاها ( این طرزالعمل و توزیع آن7( مادة )۳فقرة )

ندگان وار از جانب مدیریت تدریسی برای نمایهای هفتههای آموزشی کامل پس از اتمام بستهتوزیع بسته .۲

 ها؛حصول اطمینان از دریافت آنو  سایر محصالن متقاضیصنوف و 

ی نمایندگان های کامل هر مضمون از جانب مدیر تدریسی براپس از اتمام بسته مکمَّلهای آموزشی توزیع بسته .۳

 ها؛و حصول اطمینان از دریافت آنو سایر محصالن متقاضی صنوف 

الن و مایندگان صنوف برای محصوار از جانب نهای هفتههای آموزشی کامل پس از اتمام بستهتوزیع بسته .۴

 ها؛حصول اطمینان از دریافت آن

رای بهای کامل هر مضمون از جانب نمایندگان صنوف پس از اتمام بسته مکمَّلهای آموزشی توزیع بسته .5

 ها؛محصالن و حصول اطمینان از دریافت آن

تی پوهنتون این ماده، برای مراکز نشرا (۳)و  (۲)شده از مواد درسی مندرج بند های تهیهDVDها و CDتوزیع  .6

 جهت توزیع برای محصالن متقاضی؛
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 هاوظایف و مکلفیت   چهارمفصل  .۴

 های ریاست پوهنتون. مکلفیت۱-۴

 مادة نهم:

یل اقدامات ریاست محترم پوهنتون غالب هرات مسؤولیت نظارت کلی از این فرایند را به دوش داشته و طبق موارد ذ

 دهند:میشان را انجام 

ین ا (7)مادة  (1)مندرج بند  آنالینهای گروپسمع شکایات، انتقادات و پیشنهادات محصالن از طریق  .1

 طرزالعمل؛

 ن؛ها در جلسات روزانة هیئت رهبری پوهنتونظارت روزانه از اقدامات انجام شده از طریق معاونیت .۲

و  پیشنهادات محصالن، نظریات و تپس از بررسی شکایااقدامات اصالحی، الن مربوط جهت توظیف مسؤو .۳

 سایر مسؤوالن.

 هاهای معاونیت. مکلفیت۲-۴

 مادة دهم: 

ها و سازی زمینه، مکلفیت فراهممتذکره از سیستم نظارتی های محترم پوهنتون غالب هرات عالوه بر مسؤولیتمعاونیت

 ست:طور خالصه در زیر اشاره شده اهعهده دارند که ب شان، به خاص وظیفویهای امکانات را مطابق به محدوده

 های معاونیت علمی. مکلفیت۱-۲-۴

 های تولید مواد درسی استادان؛اوقاتپیگیری و نظارت از تقسیم .1

 رت نیاز؛مباشر، در صویس غیرحضوری به شکل مباشر یا غیرنمایی کامل استادان در رابطه به سیستم تدرراه .۲

 ها؛های پوهنحیهای آموزشی از طریق ریاستها و محتوای بستهپالیسیکورسهای انفرادی، نظارت پالن .۳

 وضعیت کیفی بهبودخاطر ها بهصورت حضوری یا غیرحضوری با رؤسای محترم پوهنحیبرگزاری جلسات به .۴

 سیستم؛

 ( این طرزالعمل؛7( مادة )1مندرج بند ) آنالینی هاگروپعضویت فعال در  .5

 های بهبود وضعیت کیفی سیستم؛هادات محصالن و جستجوی راهرسیدگی به شکایات و پیشن .6

 تهیة گزارش از روند پیشرفت کار سیستم به ریاست محترم پوهنتون. .7

 های معاونیت امور محصالن. مکلفیت۲-۲-۴

 ؛تدریس غیرحضوری تهیه و ترتیب طرزالعمل سیستم .1

 ها؛و معرفی طرزالعمل به رؤسای محترم پوهنحی تشریح .۲

 گانه؛های پنجبیق طرزالعمل در سطح پوهنحینظارت از تط .۳

 این طرزالعمل؛ (7)مادة  (1)مندرج بند  آنالینهای گروپدر فعال عضویت  .۴

 های بهبود وضعیت کیفی سیستم؛رسیدگی به شکایات و پیشنهادات محصالن و جستجوی راه .5
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 تهیة گزارش از روند پیشرفت کار سیستم به ریاست محترم پوهنتون. .6

 های معاونیت مالی و اداریمکلفیت. ۳-۲-۴

 ؛)در صورت نیاز( های تشریح درسسازی مکان برای ثبت فیلمفراهم .1

 ؛(در صورت نیاز )تهیة ابزار ثبت و تولید مواد درسی .۲

 های مواد درسی؛سازی امکانات تکثیر بستهفراهم .۳

 ؛تلگرامی هاییا کانال هاگروپ بههای آموزشی تأمین انترنیت مناسب جهت ارسال بسته .۴

 این طرزالعمل؛ (7)مادة  (1)مندرج بند  آنالینهای گروپدر فعال عضویت   .7

 های بهبود وضعیت کیفی سیستم؛رسیدگی به شکایات و پیشنهادات محصالن و جستجوی راه .8

 به ریاست محترم پوهنتون.گزارش از روند پیشرفت کار سیستم،  تهیة .9

 ارتباطات عامهمعاونیت پژوهشی و های . مکلفیت۴-۲-۴

 های تحقیقی آنالین برای محصالن؛پروژهتهیه و ترتیب طرزالعمل  .1

 ستادان؛انشر و تکثیر مقاالت علمی و پژوهشی از طریق سایت و سایر ابزارهای انترنیتی برای محصالن و  .۲

 این طرزالعمل؛ (7)مادة  (1)مندرج بند  آنالینهای گروپدر فعال عضویت  .۳

 های بهبود وضعیت کیفی سیستم؛شنهادات محصالن و جستجوی راهرسیدگی به شکایات و پی .۴

 تهیة گزارش از روند پیشرفت کار سیستم به ریاست محترم پوهنتون. .5

 هاهای رؤسای پوهنحی. مکلفیت۳-۴

 مادة یازدهم:

 شند:باهای ذیل میها دارای مکلفیت، رؤسای محترم پوهنحیجهت تطبیق و بهبود فرایند سیستم تدریس غیرحضوری

 مباشر؛یرهای صنوف به صورت مباشر یا غهتشریح و توضیح طرزالعمل به استادان، مدیران تدریسی و نمایند .1

 این طرزالعمل؛ (7)مادة  (۲)بند مندرج  آنالین هایگروپعضویت فعال در  .۲

 ؛تشریح درسهای افزار مناسب برای ثبت فیلمکاری با آمران دیپارتمنت جهت تهیة نرمهم .۳

 های آموزشی؛آوری بستهاوقات برای استادان جهت تولید و جمعترتیب تقسیمتهیه و  .۴

 ؛مکمَّلوار، کامل و های آموزشی هفتههای تشریح درس و آماده سازی بستهنظارت از روند ثبت فیلم .5

 نظارت از روند کار استادان، مدیران تدریسی و اجرایی و سایر کارکنان زیرمجموعة ریاست؛ .6

 به شکایات و پیشنهادات محصالن در جهت بهبود سیستم؛ موقعرسیدگی به .7

 ها؛به ریاست محترم پوهنتون و معاونیت ،وار از پیشرفت کار سیستمتهیة گزارش به صورت ماه .8

 هاهای آمران دیپارتمنت. مکلفیت۴-۴

 مادة دوازدهم:

 باشد:یمدارند که به شرح ذیل  دوشدر این فرایند بهرا اجرایی  –های محترم دیپارتمنت ها نقش نظارتی آمریت
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 های آموزشی با ریاست پوهنحی؛های تولید و توزیع بستهاوقاتکاری در قسمت تهیة تقسیمهم .1

کاری های تشریح دروس برای استادان، با مشوره و همافزار مناسب جهت ثبت فیلمجستجو و انتخاب نرم .۲

 ریاست پوهنحی؛

 این طرزالعمل؛ (7)مادة  (۲)بند مندرج  آنالین هایگروپعضویت فعال در  .۳

( این ۲ادة )م( ۳) فقرة( 5( الی )1های )که در مطابقت با مواد مندرج بند های آموزشینظارت از محتوای بسته .۴

 شده باشد؛تهیهطرزالعمل، 

 ؛و قرار دادن آن در بستة آموزشی هفتة اولاستادان  هایپالیسیسآوری کورجمع .5

ها جهت رفع موانع حلها و راهپیشنهاد ارایةو  شدههای انجامت پوهنحی از فعالیتوار به ریاستهیة گزارش ماه .6

 و بهبود وضعیت سیستم.

 های استادان. مکلفیت5-۴

 مادة سیزدهم:

یز نقش اساسی ندر این سیستم  باشندکه استادان از جملة عناصر اصلی و مهم در فرایند یاددهی ویادگیری میجایاز آن

 :گرددذیل میهای مکلفیت شاملکه  و محوری را خواهند داشت

 مل؛این طرزالع (۲)مادة  (۳)فقرة  (۲)و  (1)های تشریح درس و تهیة سالید درسی طبق بند ثبت فیلم .1

 شده؛بینیاوقات پیشمواد درسی به مدیریت تدریسی طبق تقسیم تحویل .۲

 ؛این طرزالعمل (7)مادة  (۳)مندرج فقرة  آنالینهای گروپعضویت فعال در  .۳

درسی در صورت و فرستادن مواد کمک های آنالینها یا کانالگروپگویی به سواالت محصالن از طریق پاسخ .۴

 نیاز؛

 گیرد؛رس محصالن قرار میهای آموزشی که به دستحفظ و نگهداری عین کاپی از بسته .5

 .1۳99( این ماده در پالن انفرادی سمستر بهار 5( الی )1های )فقرههای مندرج بینی فعالیتپیش .6

 و اجرایی های مدیران تدریسی. مکلفیت۶-۴

 :چهاردهممادة 

های تهبسهنگی و تهیه و توزیع آخواهند داشت، هم ییندهسیستم نقش ارزمدیران تدریسی و اجرایی در قبال این 

آید. که به شمار میترین وظایف مدیران تدریسی و اجرایی بهمواد درسی از عمدهآموزشی و پیگیری روزانه از میزان تولید 

 شود:آوری میطور خالصه در زیر یاد

 های تلیفونی؛یا تماس های آنالینها یا کانالگروپارتباط متداوم با نمایندگان صنوف از طریق  .1

 ؛العملاین طرز (7)مادة  (۳)و ( ۲)، (1)مندرج بند  های آنالینها یا کانالگروپعضویت فعال در تمام  .۲

 بر اساس مضامین درسی؛ آنالینهای گروپخاطر ساختن های صنوف بههرسانی به نماینداطالع .۳
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های بکه، فیسبوک پوهنحی و سایر شهای آنالینگروپهای آموزشی از طریق اعالم تقسیم اوقات توزیع بسته .۴

 انترنیتی ممکن؛

یا  CDها)با درنظرداشت لیبل مشخصات کامل درس در پوشه هر DVDها و CDهای آموزشی در ثبت بسته .5

DVDنشرات، نمایندگان صنوف و سایر محصالن متقاضی؛ سازی آن جهت توزیع به بخش( و آماده 

الن و محص های صنوفنمایندهبخش نشرات پوهنحی، به  مکمَّلوار، کامل و های آموزشی هفتهبسته توزیع .6

 داده شده؛از قبلاوقات سیممطابق به تق متقاضی

زیر( و  برای هر سمستر )طبق نمونة شده برای محصالن،توزیع های آموزشیلیست کامل بستهچکتهیة  .7

 ؛بروزرسانی روزانة آن

 های آموزشیلیست تهیة بسته: نمونة از چک1جدول 

۱۳۹۹( بهار ----های آموزشی سمستر ) چک لیست بسته  

 مالحظات 6مضمون 5مضمون ۴مضمون ۳مضمون ۲مضمون 1مضمون 

1هفته   ص ص ص ص ص ص 

۲هفته   ص ص X ص X ص 

16هفته  X X X X X X  

متحانات شود، تا در هنگام ساختن سواالت احفظ عین کاپی از تمام مواد درسی که برای محصالن توزیع می .8

  د.نشده، ترتیب گردبا مواد درسی توزیعمطابق در  امتحانات مورد استفاده قرار گرفته سواالت

 شده.شده، طرح مشکالت و موانع دیدههای انجاموار به ریاست پوهنحی از فعالیتدهی هفتهگزارش .9

 های صنوفهای نماینده. مکلفیت۷-۴

 مادة پانزدهم

 باشد:گان صنوف قرار ذیل میههای نمایندمکلفیت

دیر تدریسی منمودن، استاد مضمون، ( این طرزالعمل، و اضافه7مادة )( ۳مندرج فقرة ) آنالینهای گروپساخت  .1

 ؛به آن و محصالن

 ارتباط متداوم با مدیریت تدریسی و استادان مضامین؛ .۲

 ها برای محصالن؛از مدیریت تدریسی و رساندن آن )به صورت آنالین یا حضوری( های آموزشیدریافت بسته .۳

 مل؛( این طرزالع7( مادة )۳( الی )1های )مندرج فقره آنالین هایها یا کانالگروپعضویت فعال در  .۴

( مادة ۲( و )1های )ها مندرج فقرهد محصالن به مسؤوالن از طریق گروپهای مفیانتقال نظریات و پیشنهاد .5

 ( این طرزالعمل؛7)

 شده؛اوقات دادههای آموزشی از مدیریت تدریسی طبق تقسیمپیگیری بسته .6

 مربوط به دروس، مواد درسی و غیره. رهنگی سایر اموآهم .7
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 های محصالن. مکلفیت۸-۴

 مادة شانزدهم:

 باشند:های ذیل میمحصالن در فرایند سیستم تدریس آنالین دارای مکلفیت

 ( این طرزالعمل؛7( مادة )۳مندرج فقرة ) های آنالینها یا کانالگروپعضویت فعال در  .1

دریسی حضوری از نماینده، بخش نشرات و یا مدیریت ت یا آنالینهای آموزشی به صورت آوردن بستهدستهب .۲

 پوهنحی؛

 شده؛های آموزشی توزیعاستفاده بهینه از بسته .۳

 ؛درسیمواد کامل های آموزشی و مطالعة گذاشتن وقت کافی برای دیدن فیلم .۴

 در صورت نیاز؛ ،از استاد مضمونیا تماس تلیفونی  آنالینصورت بهطرح سوال  .5

 های آموزشی از نمایندة صنف و مدیریت تدریسی؛هبستآوردن دستبه جهتپیگیری  .6

 تر وضعیت درسی؛ارسال نظریات و پیشنهادات برای مسؤوالن مربوط جهت بهبود هرچه بیش .7

 

 

 دهی و آغاز کارهای آگاهیشیوه   پنجمفصل  .5

 به مسؤوالن دهیشیوة آگاهی ۱-5

 مادة هفدهم:

 گیرد:ذیل صورت می طبق روندصورت غیر حضوری دهی از فرایند تدریس بهآگاهی

نظریات  ها و استفاده ازتشریح طرزالعمل توسط معاونیت امور محصالن برای هیئت رهبری و رؤسای پوهنحی .1

 مفید آنان؛

 ها به آمران دیپارتمنت و مدیران تدریسی؛تشریح طرزالعمل توسط رؤسای پوهنحی .۲

 گان صنوف؛ها به نمایندزالعمل توسط رؤسای پوهنحیتشریح طر .۳

 ها در سایت پوهنتون؛گذاشتن طرزالعمل به صفحات معاونیت امور محصالن و تمام پوهنحی .۴

 ؛(7( مادة )۳مندرج فقرة ) هایها یا کانالدر گروپها توسط رؤسای پوهنحیمعرفی این طرزالعمل  .5

 عدم دسترسی به انترنیت.دهی از طریق تماس تلیفونی در صورت آگاهی .6

 دهی به محصالنآگاهیشیوة  ۲-5

 مادة هژدهم:

رتیب ذیل آغاز تهای صنوف، روند اطالع رسانی به محصالن به دهی استادان، مسؤوالن اداری و نمایندههمزمان با آگاهی

 گردد:می
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 ها؛ها و رادیواعالن از طریق تلویزیون .1

 ها و سایر صفحات اجتماعی؛پوهنحیاعالن از طریق سایت غالب، فیسبوک  .۲

 ؛اعالن از طریق پورتال دانشجویی محصالن .۳

 اعالن از طریق تماس تلیفونی با نمایندگان صنوف. .۴

 و توضیح روند کار. شیوة آغاز ۳-5

 مادة نوزدهم:

 گیرد؛دهی صورت میهفتة کامل آگاهی آغاز رسمی فرایند تدریس غیرحضوری پس از یک .1

 ییها انداز)ت های آموزشیسازی بستهرسانی و آمادهدهی، اطالعرسمی این پروسه، آگاهی در هفتة قبل از آغاز .۲

 گیرد؛می صورت که ممکن است(

تواند به شکل غاز شود و میزمان آضامین یک سمستر همهای آموزشی تمام ملزومی ندارد که توزیع بسته .۳

 .)سیکل( برای هر مضمون مشخص گردد ییدوره

 اوقات را باید ترتیب دهد:دو نوع تقسیم ریاست پوهنحی .۴

a. برای  اوقاتاین تقسیم :گرددترتیب می برای استادان و مدیران تدرسی که اوقاتیتقسیم

 که توسط استاد ثبت و آماده شده و توسط مدیر تدریسی است ییهای آموزشیسازی بستهآماده

 گردد؛آمادة توزیع می

b. های اوقات برای توزیع بستهاین تقسیم گردد:ترتیب می محصالن ی که برای اوقاتتقسیم

 شود.ترتیب و به دسترس تمام محصالن قرار داده می شدهآمادهآموزشی از قبل

 کمَّلم( هفته، برای هر سمستر یک بستة آموزشی 16گونة ترتیب شوند که در طی )ها باید بهاوقاتتقسیم .5

 آماده و توزیع گردد؛

کاپی به و یکشود داده میمل، دوباره یک کاپی به محصالن، یک کاپی به استاد مضمون در ختم هر بستة کا .6

 گردد؛ادارة پوهنحی نگهداری می

 احکام متفرقه    ششمفصل  .۶

 تشریح درس فیلمو کریدیت هر . مدت زمان ۱-۶

 مادة بیستم:

عداد )نظر به ت را کریدیت (۳( الی )1تواند از )هر فیلم تشریح درس، شامل یک هفتة درسی بوده و می .1

 ( احتوا کند؛مربوط مضمون نظری هایکریدیت

محصالن  درس قبلی، مناقشات و فعالیت صنفیاز زمانی برای گرفتن حاضری، ارزیابی ، هاچون در این فیلم .۲

 ود؛ش( دقیقه زمان اختصاص داده 50لزومی ندارد که برای هر کریدیت ) بناءً ؛شودنمیدر نظر گرفته 
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 و ناکامی فعالیت صنفیمحرومیت، حاضری، . ۲-۶

 ویکم:مادة بیست

 ودرصد غیرحاضری در جلسات درسی، در این سیستم نظر به شرایط خاص  ۲5مفهوم بیش از محرومیت به .1

 وجود ندارد؛ ،استثنایی حاکم

ت همیدر این سیستم نظر به شرایط خاص و استثنایی، حاضری محصالن هیچ اهمیتی ندارد و آنچه حایز ا .۲

 باشد؛های آموزشی میاستفادة محصل از بستهاست، 

 محصالن، به نمرة بخش تئوری درس در امتحان نهایی ملحقنمره(  10و حاضری ) نمرة فعالیت صنفی .۳

 گردد؛می

اخذ نکرده  گردد که در امتحان حضور نداشته باشد و یا در امتحان نمرة کامیابی رامحصلی ناکام محسوب می .۴

 باشد.

 های صنفیی عملی، ستاژها و پروژه. کارها۳-۶

 دوم:ومادة بیست

 باشد؛می نظریاین طرزالعمل شامل دروس مواد مندرج  شدةدروس ارایه .1

 باشد؛عملی و ستاژها تا برگشتن شرایط به حالت عادی معطل می کارهای .۲

اجرا  قابل آنالینهای ها یا کانالگروپبا هماهنگی استاد مضمون از طریق نمره (  10)های صنفی پروژه .۳

 باشد.می

 . امتحانات۴-۶

 سوم:ومادة بیست

 است؛های آموزشی برای محصالن توزیع شدهسواالت امتحان مطابق به موادی است که از طریق بسته .1

وهنحی، ارسال ( قبل از امتحان فاینل باید به مدریت تدرسی پ۲۲( مادة )۳های صنفی مندرج فقرة )نمرة پروژه .۲

 آن نمره صفر معامله شده و مسؤولیت بعدی به دوش اداره نیست؛گردد؛ در غیر 

 باشد؛صد( در این سیستم قابل اجرا نمیفی ۲0امتحان وسط سمستر ) .۳

های ستهباختصاص به مواد درسی   ،( نمرة امتحان100ستاژ ندارند، )و در امتحان مضامینی که کار عملی  .۴

 شده دارد؛آموزشی توزیع

های آموزشی هبست اختصاص به مواد درسی ،( نمرة امتحان80کار عملی یا ستاژ دارند، )در امتحان مضامینی که  .5

 های عملی و ستاژ اختصاص دارد؛مانده به امتحان کار( نمرة باقی۲0شده دارد و )توزیع

 گردد؛تاریخ و شیوة اخذ امتحان وابسته به شرایط است که بعدا اعالم می .6



 پوهنتون غالب هرات                                                طرزالعمل تدریس غیرحضوری

 18از  18صفحه 

 

شان  ینل، امتحان فادهندانجام می( این طرزالعمل پروژة صنفی ۲۲مادة )( ۳که طبق فقرة )آنعده محصالنی .7

( نمره 70ز )ا( این ماده ۴( نمره و در امتحان مضامین فقرة )90( این ماده از )۳در امتحان مضامین فقرة )

 گردد؛محاسبه می

و ستاژ  کارهای عملینمرة امتحانات کارهای عملی موکول به زمانی است که شرایط به حال عادی برگشته و  .8

 انجام شده و امتحان آن اخذ گردد.

 . انفاذ5-۶

 چهارم:ومادة بیست

به تون پوهنشورای علمی  (1۳98/  1۲/  ۲9 )مؤرخ  در جلسة( ماده است ۲۴( فصل و )6که دارای )فوق طرزالعمل 

)شیوع ویروس یژة ودر شرایط ( کتاب جلسات آن شورا ثبت و  ۳1 ) ة شمارو در پروتوکل  اکثریت آرا مورد تأیید قررا گرفته

 باشد.االجراء میمرعی کرونا(
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