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 بسم اهلل الحمن الرحیم

 گفتارپیش     

هوای راه توری یکوی از ارزنو هبه عنووا  وژی معلوماتی، تکنال از آنجا که استفاده و بکارگیری از وسایل و ابزار    

رود: سورع  نوی  برای هر نهادی، به ویژه برای نهادهای تحصویت  عوالی بوه رومار موی هایگاهیرسی   به آ

یوابی بوه تری  ریوة دسو تری  و سادهآوردهای علمی، و ارزا تری  دس گذارت  تازهرسرسانی، به دس اطتع

 آورد.آموزری به ارمغا  می -گی دانش را برای نهادهای علمیمعلوما ، رر  و بالن ه

-سونهی نیازهای علمی و هموارکرد  راه، برای یکاس  انکشافی روبهزیرا کشور ما  افغانستا  که کشوری      

سواتت  و گسوترد دانوش بورای بواروری و رف  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ نیز کواربردیهای ترقی و پیش

از ای  رو اس  کوه آمووزد الکترونیوک آوری امروزی ، استفادة بهینه از تکنالوژی را تواستار اس ، رکوفایی ف 

 نمای .رود و پوهنتو  غالب ب ا  غنای  درتوری میها دانسته میتری  کارریوهیکی از مبرم

-که اموروزه بو و  رویبا درک ای پوهنتو  غالب در رأس؛ و به تأسی از آ  پوهنحی اقتصاد ای  پوهنتو ؛      

ان ازی ابزارهوای اسوتفاده از سو، راهها ب ی ن اها گام گذار ، از سالتوا  به بلآورد  به آموزد الکترونیک نمی

 -هوای علمویسوای   و ویوبرسوی بوه انترنوزد از راه دور، دسو ها، آمووویر وی یوکنفرانس تکنالوژی را با ت

سوازن ة هوای اسوتوار و هم تود رمرده و دری  راستا گامم هایهای الکترونیک و ... از ه فتانهاکادمیک، کتاب

تر ژرف گیری از تکنالوژی معلوماتی، ت ریس و تحقیق را باورتر،عملی بردارته اس ؛ زیرا باور بر ای  اس  که بهره

همووار را اکادمیک جهانی  –معیارهای علمی  سویی کشور ما باسازد؛ نیز بستر مناسب برای هم تر میو جاافتاده

جوا و مور ر گزارد؛ مگر بر بنیاد استراتیژی بوهش ارج میکتسیک انتقال دانها که به ریوهگردان . غالب، با آ می

هوای کورو  از هموا امکوا ، و بر بنیاد نیاز زما ، مییوزار  تحصیت  عالی، جه  گسترد تکنالوژی معلومات

امکوا  های مادی و معنووی مجوال و تکنالوژیک در راستای رسی   به ه ف پوهنتو  برتر بهره گیرد و با هزینه

 ها، به ویژه در آموزد، میسر سازد.حضور تکنالوژی معلوماتی را در هما زمینه

جه  ارائا بهتر ت ما  تحصیلی و نظر به نیاز های مبرم منسووبی ، اسوتادا ، تااوتا محصوت  و در اداموه    

مجال )آموزد  کارمن ا ؛ کمیتا آموزد های الکترونیک پوهنحی اقتصاد پوهنتو  غالب متعه  اس  که در ای 

 های الکترونیک( کار و فعالی  مستمر دارته بار . 

 



 فصل نخست

 هامبنا، هدف و اصطالح

 مبنا -مادة نخست     

-بهرهآهنگی کارهای وابسته به ری  و همو از برای م ی پوهنتو  غالبآموزد الکترنیک استراتیژی بر بنیاد       

ان ازی ، نیز راههاس و تحقیق و به تاطر پربارساتت  مضمو معلوماتی در ت ریجا از تکنالوژی گیری درس  و به

 اس .تأسیس گردی هپوهنتو  غالب  پوهنحی اقتصاد کمیتة آموزش الکترونیکراه دور،  آموزد از

  هدف  -مادة دوم     

در  ،پوهنتو  غالب پوهنحی اقتصاداس  که کمیتا آموزد الکترونیک ای  کارریوه برای ای  ساتته ر ه     

راستاهای طراحی، اجرا و  یک چهارچوب مشخص و معی ، کارهای مورد نیاز را، به گونا منظم و منسجم در

 عملی گردان . ،گیری از تکنالوژی در ت ریس و تحقیقبهره نظار  بر

 هااصطالح  -مادة سوم     

های آموزد را معلوماتی و مخابراتی اس  که راهآموزد الکترونیک: آ  آموزد بنیادیافته بر تکنالوژی  .1

 گردان .رسی به معلوما  را آسا  میسازد و زمینا دس ساده می

که مطابق به نصاب تحصیلی و مفردا  درسی، با رعای  قوانی  و  استن  هاییمواد درسی: هما مطلب .2

-سای  میا را بر روی ویبهمقررا  وزار  تحصیت  عالی، از برای آموزد، فراهم ر ه، استادا  آ 

 گذارن .

قرار   رس محصتتهیه و به دس درسی یی اس  که استادا ، بر بنیاد مفردا  نامه یا رسالها ر: درس .3

-ها بهره برده میچو  مواد درسی در آموزد الکترونیک، از آ دهن . مواد سمعی و بصری، که هممی

 رون .رود، نیز ا ر نامی ه می

 اس .یی را پ ی  آوردهرود که ا ر علمیا به استادی گفته میمرلف: به کسی ی .4

5. Professional Development Centerمرکز انکشاف مسلکی در غالب : 

6. Information Technology Center of Ghalib.مرکز تکنالوژی معلوماتی در غالب : 

 



 فصل دوم
 پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب الکترونیکگی کارکرد و نظارت از کمینة مرکزی آموز گونهترکیب، چه

 آموزش الکترونیک پوهنحی اقتصاد ترکیب کمیتة -مادة چهارم      

 مسئول؛ •

 ؛منشی •

 ؛عضو •

 عضو؛ •

 عضو؛ •

 های کمیتة مرکزیوظایف و صالحیت -مادة پنجم     

 گیری از آموزد الکترونیک در سطح پوهنحی؛ای بهرهسازی در راستترغی  و فرهنگ .1

ها با افزاری، از برای برگزاری درسافزاری و سخ بررسی امکانا  و بررسی و ارزیابی نرمگسترد و  .2

ها در بودیسوسازی کمگا ، جه  یکهکنن ی استفادههاآورد  دی گاهگیری از الکترونیک و فراهمبهره

 پوهنحی؛

 ها از راه مجازی؛از برای تولی  و ارایا درس آنا تواست  از کاریو هماستادا  نمایی ره .3

گیری از ابزارهای تکنالوژی های ارتقای ظرفی  برای آموزد استادا  در راستای بهرهان ازی برنامهراه .4

 معلوماتی؛

 برای ارایا آموزد الکترونیک؛ ی مناسبهاساتت  انفآماده .5

پوهنحی ریاس  موزد الکترنیک( و بهآمری  کمیتا مرکزی )آر ه به دهی از اجراآ  انجامگزارد .6

 اقتصاد؛

رسی به امکانا  و تجهیزا  مورد بانی آمری  تکنالوژی معلوماتی از برای دس کاری و پشتیجلب هم .7

 های آموزد الکترونیک؛نیاز به منظور تطبیق درس  و به موقع برنامه

 ولوژی معلوماتی در یادگیری از راه یری و تأ یرهای تکنگگی بهرهگونهوار در راستای چهارزیابی سمستر .8

 ها؛ها و مصاحبهنامهپرسش

گیری آنا  از آموزد پی اکرد  از بهرهجه  اطمینا پوهنحی های انفرادی استادا  ارزیابی پت  .9

 الکترونیکی؛



تهیا گزارری در هر سمستر در بارة تطبیق یا ع م تطبیق آموزد الکترونیک و کارهای مر ر در راه  .10

 نهادهای ویژه.های با پیشگی آموزد الکترونیک و بردارت  چالشبالن ه

 آموزش های الکترنیک در سطح پوهنحی اقتصاد های کمیتةتدویر جلسه -ماده ششم     

 بار )در آغاز هفتا پایانی هر ماه(؛های عادی در هر ماه یکبرگزاری جلسه .1

 نهاد دو  لث اعضای کمیته؛تصمیم رئیس کمیته و یا پیشهای فوق العاده هنگام نیاز با ت ویر جلسه .2

 ها بر بنیاد حضور دو  لث اعضا؛نصاب ت ویر جلسه .3

 های کمیته به اکثری  آرای اعضای حاضر در جلسه؛تأیی  تصیم .4

وار از برای تعیی  حضور و ع م حضور ها و دارت  حاضری جسلهبود  حضور اعضا در هما جلسهمکلف .5

 اعضا؛

چو  ابزار نظارتی نیز بهره برده ها )از ای  کتاب همهای کمیته در کتاب  ب  جلسهصمیمدرج هما ت .6

 رود(.می

     

 ی .ی  گرد( تای4)ل وبا نمبر پروتوک 1399/7/29  ا مورخا کمیتهذا در جلسای الکترونیک موزد ها آکمیتالعمل رزط

 تایی  گردی .)     (  حی مورخ )                       ( با نمبر پروتوکولا رورای علمی پوهننیز در جلس و

     

 

 

  

 

      


