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 مقدمه 

رای های جدی بعنوان یکی از مالک ترین اسنادی است که بهترین و بنیادینصاب حتصیلی هر پوهنتون مهم

 شود.  ی حتصیلی فارغان آن شناخته میتشخیص و میزان اعتبار دهی حتصیل در آن پوهنتون و سویه

( هر موسسه حتصیلی در قدم خنست از روی نصاب حتصیلی آن سنجیده شده شده و میزان اعتبار  Rankدرجه )

ظم و کامل حتصیلی آن هناد  عبارت دیگر نصاب حتصیلی هر پوهنتون به مثابه سیستم منکند. به آن را مشخص می

حتصیلی است. با عنایت به این امر مهم هر نصاب حتصیلی به شدت نیاز به بازنگری دارد. بازنگری و تعدیل به  

صیلی وزارت حتصیالت عایل کشور؛  خواین با نیازهای جامعه، تناسب با بازار کار و مهاهنگی با نصاب حتمنظور هم

( متناسب با دانش روز، کارامنودن مطابق به  Updateمعارف کشور؛ روزآمد ساخنت )مهاهنگی با نصاب تعلیمی 

 های نوین آموزش و تدریس. شیوه

اند، باید  مناید، فارغان که درواقع تولید متخصصان دانشگاهبدون شک با مرور زمان نیازهای جامعه تغیری می

های کاربرد  و توان مسلکی الزم را داشته باشند و با زمینهباید دانش نظری  مطابق با نیازهای جدید و فضای جدید می

های جدید  ها در هر دانشگاه به مرور زمان هم نیاز جدی به اجیاد رشتهها در جامعه آشنا باشند. افزون بر اینآن دانش 

ها کمتر ن رشتهیایب برای فارغان آهایی که بازار کار ندارند و زمینه شغلجایی برخی رشتهرود و هم اجیاب یکمی

 باشند.  دیگر میهای موازی یکی شغلی مهگون دارند و رشتهها که زمینهشود و هم نیاز به ادغام برخی رشتهمیسر می

ه دانشگاه غالب نیاز جدی به طرح، هتیه، تدوین و تصویب طرزالعملی برای تغیری،  با توجه به موارد یاد شد

ها به صورت منظم، سازمند و اصویل  درسی و روند روزآمد ساخنت برنامه  هایتعدیل، اجیاد، ادغام و حذف برنامه

مطابق با راهربدی از قبل معنی شده داشت، که اکنون در قابل طرزالعملی تدوین شده است. در این طرزالعمل هم به  

این طرزالعمل   سازی و نو سازی بر اساس نیازهای روز در نظر گرفته شده است. بر اساس چننی باوریهای بهزمینه

باشد، که پس از تأیید  کشی کمیته تدوین طرزالعمل نصاب حتصیلی پوهنتون غالب میکه حاصل چهار ماه زمحت

 شود.  ی ملی نصاب وزارت حتصیالت عایل فرستاده میشورای علمی پوهنتون غالب قابل اجراء بوده و به کمیته
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 کلیات تعاریف و فصل اول.  

 ماده اول. اهداف کالن پوهنتون در زمینه اجیاد و بازنگری نصاب حتصیلی عبارت است از: 

 الف. انطباق بیشتر نصاب با نیازهای کشور و منطقه؛

 ها با توجه به حتوالت دانش بشری؛ ب. روزآمد شدن نصاب 

 های دانشگاه. ها با امکانات و تواناییج. تناسب بیشتر نصاب 

 جیاد کننده نصاب حتصیلی پوهنتون به شرح زیر است: ماده دوم. واحدهای ا

 ها؛ الف. دیپارمتنت 

 ب. کمیته نصاب پوهنحی؛

 ج. کمیته نصاب دانشگاه. 

 حی: ماده سوم. اعضای کمیته نصاب پوهن

 رئیس پوهنحی؛ الف. 

نفر عضو آن از میان اعضای کادر دائمی و بقیه   این کمیته حداقل پنج نفر عضو داشته باشند که حداقل سهب. 

 انتخاب کرد.   ستادان مدعو یا خارج از دانشگاهتوان از میان سایر ااعضای کمیته را می

 گردد.  از بنی اعضاء تعینی می . رئیس و منشی در اولنی جلسه1یادداشت  

ها و تغیریات، الزامی است و با دو سوم آراء  . حضور اعضای کمیته در جلسات برای تصویب نصاب 2یادداشت  

 تصامیم و تشکیل جلسه قابل اجراء است.  

واحدهای اجیاد م. پیگریی و بازنگری در نصاب هر رشته ختصصی با دیپارمتنت مربوط است و سایر چهارماده 

ها در نصاب دیپارمتنتسازی؛ هدایت و نظارت بر عملکرد  گذاری؛ مهاهنگی آن در ماده سوم نقش سیاستکننده

 را دارند.  

ها الزامی  م. داشنت حداقل سه نفر عضو کادر علمی برای احراز صالحیت دیپارمتنت در بازنگری نصاب پنجماده 

 است و باید حداقل دو نفر از سه نفر در رشته مورد نظر ختصص داشته باشند.  

 اصول و موازین زیر را راعت کند:   م. دیپارمتنت مؤظف است در اجیاد و بازنگری نصاب خودششماده 

 ها و اهداف پوهنتون و وزارت حتصیالت عایل؛ الف. ارزش 

 های علمی نصاب آموزشی و درسی؛ ب. اصول و روش

 ج. مقررات نافذ آموزشی و خدمات آموزشی پوهنتون؛
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 های پژوهشی؛های کارشناسی و یافتهگریی از بررسید. هبره 

 های خمتلف مرتبط با موضوع؛ و خبش ها، پوهنحیهاناسان سایر پوهنتونگریی از دیدگاه کارش هـ. هبره

بیین پیامدها و تأثریات جانیب حاصل از اجیاد و تغیریات در نصاب حتصیلی بر روند آموزشی حمصالن،  و. پیش

 ی حتصیل فارغان و ختصص کادر علمی دیپارمتنت.  آینده شغلی، ادامه

 

 ارزیابی نصاب درسیهای فصل دوم. معیارها و شاخص

برای بررسی، ارزیایب و تصویب هرگونه پیشنهاد، اجیاد و تغیری در   حیکمیته نصاب حتصیلی پوهنم. هفتماده 

 ها و معیارهای زیر را در نظر دارد:  های ختصصی خمتلف، مالک نصاب درسی رشته

 م؛ ششالف. اهداف، اصول و موازین مندرج در مواد اول و 

 ظرات و جتربیات استادان متخصص و جمرب؛ب. توجه به آراء، ن 

 ج. گسترش و تعمق فرهنگ پژوهش در حمصالن و فارغان؛ 

 های الزم در فارغان برای ورود به جامعه و بازار کار؛ د. اجیاد قابلیت و مهارت 

 و. توامنند کردن فارغان برای ادامه حتصیل در مقاطع حتصیلی باالتر؛ 

 ز. توجه به اصول یادگریی مستمر.

 

 و نوع ایجاد تغییرات در نصاب درسی پوهنتون  فصل سوم. ساحه
شود(؛ م. به استثنای دروس پوهنتون مشول )که تعداد و نوع آهنا توسط کمیته ملی نصاب تعینی میهشتماده 

تواند با رعایت مواد این طرزالعمل و الحیه کریدت نسبت به بازنگری و اجیاد هر گونه تغیری  کمیته نصاب می

 های ختصصی خمتلف در متام مقاطع حتصیلی، اقدام مناید.  نصاب درسی رشتهدر 

ی بازنگری و ها، ساحهتسهیل در شناسایی، پیشنهاد، روند بررسی و تصویب درخواست م. به منظور هنماده 

 شود: اجیاد تغیریات در نصاب درسی به سه خبش زیر تقسیم می 

 الف. تغیری کوچک؛

 ب. تغیری عمده؛ 

 تغیری جامع. ج. 

 ماده دهم. تغیری کوچک در نصاب درسی هر دیپارمتنت به شرح زیر است: 
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 نیاز به یک مضمون اساسی یا ختصصی؛ الف. افزایش یا حذف یک یا چند پیش

 های آن؛ب. تغیری عنوان یک مضمون بدون تغیری در سر فصل 

 های یک مضمون؛ ج. کاهش یا افزایش تعداد کریدت 

 ها؛حتت یک عنوان با حفظ جمموع کریدت  د. ادغام دو مضمون

 ها؛ هـ . تفکیک یک مضمون اساسی یا ختصصی به دو مضمون با حفظ جمموع کریدت 

 و. تغیری کریدت یا حمتوای یک یا چند مضمون عملی از قبیل کار ساحوی، البراتوار، کارآموزی و ...؛ 

 ز. تبدیل یک یا چند مضمون اساسی یا ختصصی به اختیاری؛

گونه تغیری در عنوان، حمتوا یا سر فصل یک مضمون اصلی، ختصصی یا اختیاری که از مضامنی مشترک  ح. هر

 های اجنینریی(؛های خمتلف حمسوب شود )مانند مضمون ریاضی در رشتهبنی رشته

 ط. تغیری کامل یا اصالح خبشی از مفردات یک یا چند مضمون اساسی؛

 رای یک یا چند مضمون اساسی؛نیاز ب ی. اضافه منودن یا حذف یک پیش

 ک. تغیری بیش از نیمی از مفردات موجود یک مضمون اساسی یا ختصصی؛ 

 ل. سایر موارد مشابه به تشخیص دیپارمتنت. 

 ازدهم. تغیری عمده در نصاب درسی به شرح زیر است:  یماده 

 الف. افزودن یک یا چند مضمون به صورت اساسی یا ختصصی؛

 مضمون اساسی یا ختصصی؛ ب. حذف یک یا چند 

 ج. تبدیل یک مضمون اختیاری به مضمون اساسی؛  

 د. سایر موارد مشابه به تشخیص کمیته نصاب پوهنتون.  

 زدهم. تغیری جامع در نصاب درسی به شرح زیر است:  دواماده  

یک رشته  ی مضامنینیازی و نصاب مههالف. بازنگری و تغیری در عنوان، حمتوا، تعداد کریدت، روابط پیش

 ختصصی؛

 های ختصصی جدید؛ ب. تدوین نصاب آموزشی برای یک رشته یا رشته

 ج. تغیری عنوان یک رشته ختصصی به طوری که بیش از نیمی از نصاب درس آن تغیری کند؛

 های ختصصی؛ حذف کامل یک رشته یا رشتهد. 

 های ختصصی؛هـ . اجیاد کامل یک رشته یا رشته
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 ی معمول پوهنحی باشد؛ ای فراتر از بودجهاب درسی که اجرای آن مستلزم تأمنی بودجهو. هر گونه تغیری در نص

دهم. در موارد اهبام مرجع تشخیص نوع تغیری کوچک، کمیته نصاب پوهنحی و نوع تغیریات عمده و سیزماده 

 باشد.  جامع کمیته نصاب پوهنتون می

 

 بازنگری و تصویب تغییرات در نصاب درسی فصل چهارم. روند کاری و مراحل اجرائی 

ی  دهم. به طور کلی مرجع شروع، اجیاد، بررسی و بازنگری در نصاب، دیپارمتنت است. پیشنهاد اولیهچهار ماده  

موضوع برای اجیاد هر گونه تغیری در نصاب؛ توسط کمیته نصاب پوهنحی، کمیته نصاب پوهنتون، شورای علمی 

 قابل طرح است.   <الف > طبق فارمت پوهنتون و کمیته ملی نصاب 

انزدهم. پس از احراز ضرورت اجیاد تغیریات عمده و یا جامع برای کمتیه نصاب پوهنحی و کمیته نصاب پماده  

تواند نسبت به بازنگری یا پوهنتون و یا به هنگام تدوین نصاب برای یک رشته ختصصی جدید دیپارمتنت می

ی بازنگری )مقطعی( یا کمیته تدوین نصاب حمول ی به نام کمیتهبه کمیتهتدوین نصاب اقدام کند و این وظیفه  

 شود.  می

ی ی تدوین نصاب به پیشنهاد رئیس کمیتهی بازنگری یا کمیتهاعضای کمیتهدر موارد خاص م. شانزدهماده 

 شوند: نصاب پوهنحی و با تأیید رئیس پوهنحی تعینی می

 ا ختصص مرتبط باشند. الف. اعضای کمیته باید استاد دائمی ب

ی تدریس داشته ی مربوط متخصص و حداقل سه سال سابقهب. حداقل دو سوم از اعضای کمیته در رشته

 باشند. 

 ها به شرح زیر است:  دهم. مراحل اجرائی اعمال تغیریات کوچک در نصاب فماده ه

 ؛ <الف > الف. پیشنهاد اولیه و طرح موضوع طبق فارمت 

ی دیپارمتنت با نظرداشت شرایط دیپارمتنت و حمصالن مربوط، قواننی و مقررات ب. تأیید و ثبت تغیری در جلسه

 وزارت حتصیالت عایل و با توجه به اهداف مندرج در ماده اول؛

ی نصاب پوهنحی با رعایت اصول مندرج در  یتهج. تصویب تغیری مورد نظر با رأی دو سوم اعضای رمسی کم

 م و صورت جلسه کمیته نصاب پوهنحی.  ششماده 

د. اعالم تغیری مورد نظر از سوی رئیس کمیته نصاب پوهنحی به شورای علمی پوهنحی، طبق تکمیل فارمت  

 و صورت جلسه در شورای علمی پوهنحی؛  <الف >
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 ؛<الف > ی نصاب پوهنتون طبق فارمت تههـ . ارسال فیصله مورد نظر از پوهنحی به کمی

ی نصاب پوهنتون با توجه به قواننی، مقررات و مصوبات کلی کمیته و اعالم نتیجه  و. بررسی تغیری در کمیته

 ؛<الف > به رئیس پوهنحی برای اجرا )در صورت تأیید( و یا اصالح )در صورت عدم تأیید( طبق فارمت 

 سایت پوهنتون؛ت، حمصالن و نشر در ویبرساین کامل اعضاء دیپارمتنز. اطالع 

 ها به شرح زیر است:  هم. مراحل اجرایی اعمال تغیریات عمده در نصاب هجدماده  

 ؛<ب >الف. پیشنهاد اولیه و طرح موضوع در یک یا چند دیپارمتنت یک پوهنحی طبق فارمت  

یط دیپارمتنت، پوهنحی، حمصالن  ی بازنگری با نظرداشت شرای دیپارمتنت یا کمیتهب. تأیید و ثبت در جلسه

 مربوط، قواننی و مقررات حتصیلی و با توجه به اهداف مندرج در ماده اول؛

ها یا کمیته نصاب پوهنحی با موافقت دو سوم اعضاء در دیپارمتنت یا دیپارمتنت ج. تصویب تغیریات مورد نظر 

 ی دیپارمتنت یا کمیته؛ماده هفتم و صورت جلسهی با رعایت اصول مندرج در متام وقت دیپارمتنت یا کمیته

ی نصاب پوهنحی به شورای علمی پوهنحی از طریق تکمیل فارمت  د. اعالم تغیری مورد نظر از سوی مدیر کمیته

 >ب< و صورت جلسه در شورای علمی پوهنحی؛ 

غیری در دیپارمتنت و  هـ. تأیید و ثبت تغیری در شورای علمی پوهنحی با توجه به پیامدهای اصلی و جانیب ت

 پوهنحی؛

ی نصاب پوهنتون طبق فارمت >ب< کمیته نصاب  و. ارائه درخواست مورد نظر از سوی پوهنحی به مدیر کمیته

 پوهنتون؛

ی نصاب پوهنتون در صورت کامل بودن و ارسال آن به شورای علمی ز. بررسی و تأیید تغیریات در کمیته

 پوهنتون برای تأیید؛ 

 تغیری پس از تصویب در شورای علمی از سوی مدیر کمیته نصاب پوهنتون به پوهنحی برای اجراء؛ح. ابالغ 

 ی ملی نصاب برای بررسی و تأیید؛و. ارجاع نصاب مصوب از سوی پوهنتون به کمیته 

 ی ملی نصاب، تغیری مورد نظر قابل اجراء خواهد بود؛ ز. در صورت تأیید از سوی کمیته

 ی نصاب پوهنحی برای اجراء؛ ی نصاب حتصیلی پوهنتون به کمیتهاجنام شده از سوی کمیتهح. اعالم تغیریات 

 سایت پوهنتون.  رساین کامل اعضای دیپارمتنت، حمصالن و نشر در ویبو. اطالع
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 فصل پنجم. متفرقه 

آموزشی . به منظور جلوگریی از تغیریات مکرر و اختالل در روال جاری آموزش و خدمات نزدهمماده 

 ها حداکثر تعداد جماز تغیریات خمتلف برای هر رشته ختصصی به شرح زیر است:  ها و پوهنحیدیپارمتنت 

 جامع  عمده  کوچک مقطع/نوع تغیریات 

 بار هر چهار سال یک بار هر دو سال یک  دو مورد در سال  لیسانس

 

نظر تعداد در تغیریات مستقل است و  یادداشت: هر دیپارمتنت برای بار اول در خصوص درخواست خویش، از 

ی نصاب پوهنتون ارتباط ندارد که آهنا تشخیص دهد که چه میزان تغیریات آورده شود یا  به تشخیص کمیته

 آورده نشود.  

های کالن وزارت حتصیالت عایل و پوهنتون و  بر مبنای سیاست حیی نصاب حتصیلی پوهنماده بیستم. کمیته

کند. متام  ها اقدام میهای کیفی عمومی برای نصاب استنداردسازی و تولید شاخصمرکز حتقیقات، نسبت به 

 ها مؤظف هستند این استنداردها را در نصاب خویش حلاظ کند. دیپارمتنت 

و کمیته نصاب پوهنحی و  24های زماین مندرج در ماده م. دیپارمتنت مسئول رعایت دورهویکماده بیست 

 ظارت و کنترل آن است.  پوهنتون، به ترتیب مسئول ن 

ی تدوین با توجه به ساعات جلسات و نوع این الزمحه اعضاء کمیتهم. به منظور تعینی حق دوماده بیست و 

 شود.  یی که در شورای عایل وزارت به تصویب رسیده، در نظر گرفته میالزمحهتغیریات میزان حق 

 باشد.  قابل اجراء می حیتصویب با امضاء و مهر رئیس پوهنالعمل از تاریخ  . این طرز چهارمبیست و ماده 

های  ماده و سه ضمیمه و فارمت پنج و. این طرزالعمل طی یک مقدمه، پنج فصل و بیستپنجماده بیست و 

  1398/     /    مورخ  >الف، ب و ج< و روند کلی اجیاد تغیریات در نصاب درسی تنظیم شده است که در جلسه  

 نحی طی پروتکل مشاره )     ( تأیید و مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.شورای علمی پوه
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 ( الف )فارمت 

 تعالی بسمه

 

 : الففارمت اد تغییرات کوچک در نصاب تحصیلی                یجدرخواست ا

 ................................................................................................................. رئیس حمترم کمیته نصاب پوهنحی  

 با سالم و احترام 

اجنام تغیریات ذیل را در نصاب حتصیلی دیپارمتنت  ................................................ برای حمصالن ورودی سال   

 مناید:  .................................... و بعد از آن پیشنهاد می......

نیاز به یک مضمون اساسی یا ختصصی؛ .........................   تغیری عنوان یک  افزایش یا حذف یک یا چند پیش

های یک ش تعداد کریدت های آن؛ ................................... کاهش یا افزایمضمون بدون تغیری در سر فصل 

ها؛ مضمون؛ ............................................. ادغام دو مضمون حتت یک عنوان با حفظ جمموع کریدت 

 ها؛ ................ ............................. تفکیک یک مضمون اساسی یا ختصصی به دو مضمون با حفظ جمموع کریدت 

 وای یک یا چند مضمون عملی از قبیل کار ساحویف البراتوار، کارآموزی و ..... ؛ تغیری کردیدت یا حمت

یا چند مضمون اساسی یا ختصصی به اختیاری؛ ....................... هرگونه تغیری در عنوان، حمتوا یا سر تبدیل یک 

حمسوب شود.  های خمتلف فصل یک مضمون اصلی، ختصصی یا اختیاری که از مضامنی مشترک رشته 

.......................... تغیری مضمون اساسی؛ .............................. تغیری بیش از نیمی از مفردات موجود یک مضمون  

 ...... اساسی یا ختصصی؛ ................................... سیار موارد با ذکر توضیحات ............................................... 

 مشخصات مضمون یا مضامنی قابل بازنگری: 

 
تعداد  کد مضمون نام مضمون شماره

 کریدت

نوعیت 

 مضمون

شرح تغییرات با ذکر نام و  نوعیت کریدت

 کد مضمون
 نظری  عملی 
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یایب به مقاطع باالتر، بازارکار  آموزش هبتر، راهدالیل پیشنهاد بازنگری یا تدوین مضمون )نقل این مضمون در 

 و ... . 

............................................................................................................................. ......................................

...................................... .............................................................................................................................

................................................................................................................................... ................................

............................................................................................................................. ............ 

 نوت: مفردات مضمون بازنگری شده ضمیمه گردد.  
ی عنوان در شماره

 مضمون

عنوان انگلیسی 

 مضمون

کد 

 مضمون

تعداد  نوع مضمون

 هاکریدت

ساعات  نیازپیش

 تدریس

        

        

        

        
 امضاء تاریخ نام و شهرت پیشنهاد دهنده

 

 

 

 

 

  

 

 مشخصات مضمون یا مضامنی بازنگری شده:

 مطرح و تأیید گردید. )     (  دیپارمتنت  روتکلپپیشنهاد در جلسه مورخ      /    /         

 آمر دیپارمتنت )                                        (                                                                           

 (                      اسم و ختلص )                                                                                        

 امضاء                                                                                  

 کمیته نصاب پوهنحی )                                   (

 حیشهرت اعضای کمیته نصاب پوهن
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 امضاء  مدرک  رشته حتصیلی رتبه علمی  نام و نام خانوادگی مشاره 

      

      

      

      

      

 

 کمیته نصاب پوهنحی )                (            پیشنهاد در جلسه مورخ      /    /         پروتکل )     ( 

 مطرح و تأیید گردید.  

 آمر کمیته نصاب پوهنحی )                                       (                                                                       

 (          اسم و ختلص )                                                                                                             

 امضاء                                                                          

 شورای علمی پوهنحی )                                      (

شورای علمی پوهنحی )                                      ( پیشنهاد در جلسه مورخ      /    /         پروتکل )     ( 

 مطرح و تأیید گردید.  

 (           رئیس شورای علمی پوهنحی )                                                                                                

 اسم و ختلص )                                                     (                                                                      

 امضاء                                                                       

 (                                    کمیته نصاب پوهنتون )          

رئیس کمیته نصاب پوهنتون )                                  (   پیشنهاد در جلسه مورخ      /    /         پروتکل )     ( 

 مطرح و تأیید گردید.  

 نصاب پوهنتون )                                      ( رئیس کمیته                                                                     

 اسم و ختلص )                                                          (                                                                     

 امضاء                                                                    
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 ( ب)فارمت 

 بسمه تعالی 

 ارمت: ب فدرخواست ایجاد تغییرات عمده در نصاب تحصیلی                

 ................................................................................................................. رئیس حمترم کمیته نصاب پوهنحی  

 با سالم و احترام 

................................................ برای حمصالن ورودی سال   اجنام تغیریات ذیل را در نصاب حتصیلی دیپارمتنت   

 مناید:  .......................................... و بعد از آن پیشنهاد می

افزایش یک یا چند مضمون اساسی یا ختصصی؛ .........................   حذف یک یا چند مضمون اساسی یا ختصصی 

 ........ .......................................... 

تبدیل یک مضمون اختیاری به مضمون اساسی؛ ...................................... افزودن یک مضمون اختیاری؛  

 ............................................ 

 سایر موارد با ذکر توضیحات  

 مشخصات مضمون یا مضامنی قابل بازنگری
تعداد  کد مضمون نام مضمون ارهشم

 کریدت

نوعیت 

 مضمون

شرح تغییرات با ذکر نام و  نوعیت کریدت

 کد مضمون
 نظری  عملی 

        

        

        

        

 

بازارکار  یایب به مقاطع باالتر، دالیل پیشنهاد بازنگری یا تدوین مضمون )نقل این مضمون در آموزش هبتر، راه

 و ... . 

............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................. ......................................................................

 .................................................. 
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 نوت: مفردات مضمون بازنگری شده ضمیمه گردد.  

 
ی عنوان در شماره

 مضمون

عنوان انگلیسی 

 مضمون

کد 

 مضمون

تعداد  نوع مضمون

 هاکریدت

ساعات  نیازپیش

 تدریس

        

        

        

        
 امضاء تاریخ نام و شهرت پیشنهاد دهنده

 

 

 

 

 

  

 

 مشخصات مضمون یا مضامنی بازنگری شده:

 

 

 پروتکل دیپارمتنت )       ( مطرح و تأیید گردید. /     /                پیشنهاد در جلسه مورخ 

 آمر دیپارمتنت )                                        (                                                                           

 سم و ختلص )                                   (ا                                                                           

 امضاء                                                                                  
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 کمیته نصاب پوهنحی )                                   (

 شهرت اعضای کمیته نصاب پوهنحی

 امضاء  مدرک  رشته حتصیلی لمی رتبه ع نام و نام خانوادگی مشاره 

      

      

      

      

      

 

 

 پیشنهاد در جلسه مورخ    /  /         پروتکل )     (            کمیته نصاب پوهنحی )                (

 مطرح و تأیید گردید.  

 آمر کمیته نصاب پوهنحی )                                       (                                                                       

 (          اسم و ختلص )                                                                                                             

 امضاء                                                                          

 

 شورای علمی پوهنحی )                                      (

.............. شورای علمی  پیشنهاد در جلسه مورخ ................................................. پروتکل ........................... 

 پوهنحی )                                      ( مطرح و تأیید گردید.  

 رئیس شورای علمی پوهنحی )                                    (                                                                      

 اسم و ختلص )                                                     (                                                                      

 امضاء                                                                       
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 کمیته نصاب پوهنتون )                                              (

پیشنهاد در جلسه مورخ    /  /         پروتکل )     ( رئیس کمیته نصاب پوهنتون )                                  (  

 مطرح و تأیید گردید.  

 رئیس کمیته نصاب پوهنتون )                                      (                                                                     

 (                اسم و ختلص )                                                                                                               

 امضاء                                                                    

 شورای عملی پوهنتون )                                                           (

 (                                پیشنهاد در جلسه مورخ      /    /         پروتکل )     ( شورای علمی پوهنتون )         

 مطرح و تأیید گردید 

  

 رئیس شورای علمی پوهنتون )                                      (                                                               

 اسم و ختلص )                                                  (                                                               

 امضاء                                                                
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 )ج( فارمت 

 بسمه تعالی 

 ج :  فارمتدرخواست ایجاد تغییرات عمده در نصاب تحصیلی                

 ..................................................... رئیس حمترم کمیته نصاب پوهنحی ............................................................

 با سالم و احترام 

اجنام تغیریات ذیل را در نصاب حتصیلی دیپارمتنت  ................................................ برای حمصالن ورودی سال   

 مناید:  .......................................... و بعد از آن پیشنهاد می

ی مضامنی یک رشته ختصصی، نیازی و نصاب مههبازنگری و تغیری در عناوین، حمتوا، تعداد کریدت، روابط پیش

 ........................................................ های ختصصی جدید؛ تدوین نصاب آموزشی برای یک رشته یا رشته

 تغیری عنوان یک رشته ختصصی به طوری که بیش از نیمی از نصاب درسی آن تغیری کند؛ ............................ 

 ...................................... های ختصصی؛ ..........................................................حذف کامل یک رشته یا رشته

 های ختصصی؛ .................................................................................................. اجیاد کامل یک رشته یا رشته

 نحی باشد؛ ........... ی معمول پوهی فراتر از بودجههر گونه تغیری در نصاب درسی که اجرای آن مستلزم بودجه

 ........ تبدیل یک یا چند مضمون پوهنتون مشول به اختیاری؛ .............................................................................. 

 سایر موارد مشابه به تشخیص کمیته نصاب حتصیلی پوهنتون

 مشخصات مضمون یا مضامنی قابل بازنگری
تعداد  کد مضمون موننام مض شماره

 کریدت

نوعیت 

 مضمون

شرح تغییرات با ذکر نام و  نوعیت کریدت

 کد مضمون
 نظری  عملی 

        

        

        

        

 

یایب به مقاطع باالتر، بازارکار  دالیل پیشنهاد بازنگری یا تدوین مضمون )نقل این مضمون در آموزش هبتر، راه

 و ... . 
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............................................................................................................................. ......................................

............................................................................................. ......................................................................

............................................................................................................................. ......................................

.................................................................................................................................................... ...............

.................................................................................................................... ..................... 

 نوت: مفردات مضمون بازنگری شده ضمیمه گردد.  

 
دری عنوان  شماره

 مضمون

عنوان انگلیسی 

 مضمون

کد 

 مضمون

تعداد  نوع مضمون

 هاکریدت

ساعات  نیازپیش

 تدریس

        

        

        

        
 امضاء تاریخ نام و شهرت پیشنهاد دهنده

 

 

 

 

 

  

 

 مشخصات مضمون یا مضامنی بازنگری شده:

 

 

 پیشنهاد در جلسه مورخ ........................... پروتکل دیپارمتنت )       ( مطرح و تأیید گردید. 

 آمر دیپارمتنت )                                        (                                                                           

 اسم و ختلص )                                   (                                                                           

 امضاء                                                                                  
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 کمیته نصاب پوهنحی )                                   (

 شهرت اعضای کمیته نصاب پوهنحی

 امضاء  مدرک  رشته حتصیلی رتبه علمی  نام و نام خانوادگی مشاره 

      

      

      

      

      

 

 پیشنهاد در جلسه مورخ    /  /         پروتکل )     (            کمیته نصاب پوهنحی )                (

 مطرح و تأیید گردید.  

 آمر کمیته نصاب پوهنحی )                                       (                                                                       

 (          اسم و ختلص )                                                                                                             

 امضاء                                                                          

 

 شورای علمی پوهنحی )                                      (

.............. شورای علمی  پیشنهاد در جلسه مورخ ................................................. پروتکل ........................... 

 پوهنحی )                                      ( مطرح و تأیید گردید.  

 رئیس شورای علمی پوهنحی )                                    (                                                                      

 اسم و ختلص )                                                     (                                                                      

 امضاء                                                                       
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 کمیته نصاب پوهنتون )                                              (

 نظر و دیدگاه کمیته نصاب پوهنتون )                                               (

............................................................................................................................. ..............................................

.. ............................................................................................................................. ............................................

....................................................................................... ....................................................................................

 ........................................................................................................ 

پوهنتون )                                  (   پیشنهاد در جلسه مورخ    /  /         پروتکل )     ( رئیس کمیته نصاب 

 مطرح و تأیید گردید.  

        

 رئیس کمیته نصاب پوهنتون )                                      (                                                             

 اسم و ختلص )                                                          (                                                                     

 امضاء                                                                    

 

 شورای عملی پوهنتون )                                                           (

 جلسه مورخ      /    /         پروتکل )     ( شورای علمی پوهنتون )                                      ( پیشنهاد در  

 مطرح و تأیید گردید 

  

 رئیس شورای علمی پوهنتون )                                      (                                                               

 اسم و ختلص )                                                  (                                                               

 امضاء                                                                
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 کمیته نصاب ملی

 نظر و دیدگاه کمیته نصاب ملی 

............................................................................................................................. .............. ................................

............................................................................................................................. ..............................................

 ..................................................... ......................................................................................................................

 ........................................................................................................ 

 پروتکل )     ( کمیته ملی نصاب مطرح و تأیید گردید.          پیشنهاد در جلسه مورخ      /    / 

  

 رئیس کمیته نصاب ملی )                                      (                                                              

 ص )                                                  (اسم و ختل                                                               

 امضاء                                                                


