
 دیپارتمنت نتورکنصاب وانکشاف کریکولم  کمیتة 

 مقدمه 

دهی تحصیل در نصاب تحصیلی هر پوهنتون مهمترین و بنیادی ترین اسنادی است، که به عنوان یکی از مالک های جدی برای تشخیص و میزان اعتبار 

 ی تحصیلی فارغان آن شناخته می شود.آن پوهنتون و سویه ی

هماهنگ ساختن آن با نیاز  بازنگری و تعدیل به منظورنیاز به بازنگری دارد؛  نهاد تحصیلی میباشد کهسیستم منظم و کامل تحصیلی  به مثابة نصاب تحصیلی

ز های بدون شک به مرور زمان نیاز های جامعه تغییر می نماید، فارغان که درحقیقت تولید متخصصان پوهنتون اند، باید مطابق با نیا .بازار کار های جامعه و

نصاب و انکشاف  ءً کمیتةی الزم را داشته باشند و با زمینه های کاربرد آن دانش ها در جامعه آشنا باشند. بنانظری و توان مسلکوفضای جدید دانش جدید 

 کاریکولم در سطح دیپارتمنت برای انجام این فعالیت ها ایجاد شده است. 

 

 اعضای کمیته 

 مالحظات محل تحصیل  علمی  درجة نام و تخلص شماره 

 مسوَل کمیته  افغانستان  لیسانس محمد یونس پوپل  ۱

 منشی کمیته  ایران  ماستر  حسین محمدی  ۲

 عضو کمیته  هندوستان  ماستر  غالم فاروق حیدری ۳

 عضو کمیته  ایران  ماستر  محمد اسخاق فیضانی  ۴

 عضو کمیته  افغانستان  لیسانس  فیض احمد غفوری  ۵

 

 نصاب و انکشاف کاریکولم دیپارتمنت نتورک عمده ترین اهداف کمیتة

  بازارکار؛انطباق بیشتر نصاب با نیاز های جامعه و  

 ؛امد شدن نصاب ها با توجه به تحوالت دانش بشریروز 

 تناسب بیشتر نصاب ها با امکانات و توانایی های پوهنتون.  

 

 نصاب و انکشاف کاریکولم دیپارتمنت نتورک  وظایف کمیتة

 ؛بازنگری نصاب و انکشاف کاریکولم 

 ؛کاریکولم و دریافت نقاط ضعف مرور و مطالعة 

 ؛مالقات و نشست با اهل خبره و متخصصین رشته جهت اصالح و انکشاف کاریکولم فراهم سازی زمینة 

 ؛موجود جهت دریافت نقاط مثبت برای بهبود کاریکولمبا کاریکولم کاریکولم های سایر نهاد های تحصیلی مقایسة 

 ؛تهیه و ترتیب پرسشنامه ها نیاز سنجی آموزشی 

 ؛بررسی مفردات درسی استادان  

 ؛نظارت از تطبیق نصاب درسی  

 ةتدویر جلسات ماهوار با اعضا کمیته  

 گزارش به دیپارتمت و پوهنحی  تهیة. 



 

 اصول بازنگری نصاب 
 ایجاد و بازنگری نصاب اصول و موازین ذیل را رعایت کند:کمیته موظف است در در 

 ؛ارزش ها واهداف پوهنتون و وزرات تحصیالت عالی  

 ؛اصول و روش های علمی نصاب آموزشی و درسی  

 ؛مقررات نافذ آموزشی و خدمات آموزشی پوهنتون  

 ؛بهره گیری از بررسی های کارشناسی و یافته های پژوهشی  

  ؛پوهنتون ها، پوهنحی ها و بخش مختلف مربوطهبهره گیری از دیدگاه کارشناسان سایر  

 روند آموزشی محصالن، آینده شغل؛ رات در نصاب تحصیلی بریثیرات جانبی حاصل وایجاد تغیها و تأپیش بینی پیامد 

   ؛ادامه تحصیل فارغان و تخصص کادر علمی پوهنتون 

  ۱۴۰۰انکشاف کاریکولم دیپارتمنت نتورک در سال نصاب و  فعالیت های عمده کمیتة

 ؛بازنگری کاریکولم بر اساس نیاز سنجی بازار، اساتید و محصالن  

 ؛دیتابس برای ثبت درس نامه ها طبق معیار های تعریف شده تهیة  

 ؛معیاری نموده لکچرنوت ها به کمک اساتید مضامین  

 کورس پالسی معیاری به روش  تهیةOBE؛ 

  کتابخانه از کتاب های مورد نیاز درسی دیپارتمنت نتورکغنی سازی. 

  

 

 


