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  بسم اهللا الحمن الرحیم

  گفتارپیش     

هـاي  راه تـرین یکـی از ارزنـده  به عنـوان  وژي معلوماتی، تکنال از آنجا که استفاده و بکارگیري از وسایل و ابزار    

رود: سـرعت  نوین براي هر نهادي، به ویژه براي نهادهاي تحصـیالت عـالی بـه شـمار مـی      هايگاهیرسیدن به آ

یـابی بـه   ترین شیوة دستترین و سادهآوردهاي علمی، و ارزاندستترین گذاشتن تازهرسرسانی، به دستاطالع

  آورد.آموزشی به ارمغان می -گی دانش را براي نهادهاي علمیمعلومات، رشد و بالنده

-سونهی نیازهاي علمی و هموارکردن راه، براي یکاست انکشافی روبهزیرا کشور مان افغانستان که کشوري      

سـاختن و گسـترش دانـش بـراي بـاروري و      اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی؛ نیز کاربردي رفتهاي ترقی و پیش

آوري امروزین، استفادة بهینه از تکنالوژي را خواستار است، از این رو است که آمـوزش الکترونیـک   شکوفایی فن

  .نمایدشود و پوهنتون غالب بدان غنایت درخوري میها دانسته میترین کارشیوهیکی از مبرم

-که امـروزه بـدون روي  با درك اینپوهنتون غالب در رأس؛ و به تأسی از آن پوهنحی اقتصاد این پوهنتون؛      

اندازي ابزارهـاي اسـتفاده از   سو، راهها بدینتوان به بلنداها گام گذاشت، از سالآوردن به آموزش الکترونیک نمی

ـ   ه دور، دسـت زش از راها، آمـو ویر ویدیوکنفرانسدتکنالوژي را با ت  -هـاي علمـی  سـایت ت و ویـب رسـی بـه انترن

هاي اسـتوار و سـازندة   هم خود شمرده و درین راستا گامم هايهاي الکترونیک و ... از هدفخانهاکادمیک، کتاب

تر ژرف گیري از تکنالوژي معلوماتی، تدریس و تحقیق را باورتر،عملی برداشته است؛ زیرا باور بر این است که بهره

همـوار  را اکادمیک جهانی  –معیارهاي علمی  سویی کشور ما باسازد؛ نیز بستر مناسب براي هم تر میاافتادهو ج

جـا و مـؤثر   گزارد؛ مگر بر بنیاد استراتیژي بـه ش ارج میها کالسیک انتقال دانکه به شیوهگرداند. غالب، با آنمی

هـاي  کوشـد از همـۀ امکـان   بر بنیاد نیاز زمان، می، و یوزارت تحصیالت عالی، جهت گسترش تکنالوژي معلومات

هاي مادي و معنـوي مجـال و امکـان    تکنالوژیک در راستاي رسیدن به هدف پوهنتون برتر بهره گیرد و با هزینه

  ها، به ویژه در آموزش، میسر سازد.حضور تکنالوژي معلوماتی را در همۀ زمینه

از هاي مبرم منسـوبین، اسـتادان، خاصـتا محصـالن و در ادامـه      جهت ارائۀ بهتر خدمات تحصیلی و نظر به نی   

کارمندان؛ کمیتۀ آموزش هاي الکترونیک پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب متعهد است که در این مجال (آموزش 

  هاي الکترونیک) کار و فعالیت مستمر داشته باشد. 

 



  فصل نخست

  هامبنا، هدف و اصطالح

  مبنا -مادة نخست     

-بهرهآهنگی کارهاي وابسته به ریت و همو از براي مدی پوهنتون غالبآموزش الکترنیک استراتیژي بر بنیاد       

اندازي ، نیز راههاس و تحقیق و به خاطر پربارساختن مضمونجا از تکنالوژي معلوماتی در تدریگیري درست و به

  است.تأسیس گردیدهپوهنتون غالب  ادپوهنحی اقتص کمیتۀ آموزش الکترونیکراه دور،  آموزش از

   هدف  -مادة دوم     

در  ،پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالباست که کمیتۀ آموزش الکترونیک این کارشیوه براي این ساخته شده     

راستاهاي طراحی، اجرا و  یک چهارچوب مشخص و معین، کارهاي مورد نیاز را، به گونۀ منظم و منسجم در

  عملی گرداند. ،گیري از تکنالوژي در تدریس و تحقیقبهره نظارت بر

  هااصطالح  - مادة سوم     

هاي آموزش را آموزش الکترونیک: آن آموزش بنیادیافته بر تکنالوژي معلوماتی و مخابراتی است که راه .1

 گرداند.رسی به معلومات را آسان میسازد و زمینۀ دستساده می

که مطابق به نصاب تحصیلی و مفردات درسی، با رعایت قوانین و  داستن هاییمواد درسی: همۀ مطلب .2

- سایت میها را بر روي ویبمقررات وزارت تحصیالت عالی، از براي آموزش، فراهم شده، استادان آن

 گذارند.

قرار  نرس محصالتهیه و به دستدرسی یی است که استادان، بر بنیاد مفردات نامه یا رسالهاثر: درس .3

-ها بهره برده میچون مواد درسی در آموزش الکترونیک، از آنمواد سمعی و بصري، که هم دهند.می

 شوند.شود، نیز اثر نامیده می

 است.یی را پدید آوردهشود که اثر علمیمؤلف: به کسی یا به استادي گفته می .4

5. Professional Development Centerمرکز انکشاف مسلکی در غالب : 

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

7.   



  فصل دوم

  پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب گی کارکرد و نظارت از کمینۀ مرکزي آموز الکترونیکگونهترکیب، چه

  آموزش الکترونیک پوهنحی اقتصاد ترکیب کمیتۀ - مادة چهارم      

  ؛مسئول ،»میرزایار«وسیم استاد 

  ؛، عضو»امیري«حامد استاد 

  ؛عضو ،»رحمانی«استاد عتیق اهللا 

  عضو؛»رسولی«استاد محمد حامد ، 

  عضو.»اسحاقزي«استاد نجیب اهللا ،  

  هاي کمیتۀ مرکزيوظایف و صالحیت - مادة پنجم     

 گیري از آموزش الکترونیک در سطح پوهنحی؛اي بهرهسازي در راستترغیت و فرهنگ .1

ها با افزاري، از براي برگزاري درسافزاري و سختبررسی و ارزیابی نرمگسترش و بررسی امکانات و  .2

ها در بوديسوسازي کمگان، جهت یکهکنندي استفادههاآوردن دیدگاهگیري از الکترونیک و فراهمبهره

 پوهنحی؛

 ها از راه مجازي؛از براي تولید و ارایۀ درس آنانخواستن از کاريو هماستادان نمایی ره .3

گیري از ابزارهاي تکنالوژي هاي ارتقاي ظرفیت براي آموزش استادان در راستاي بهرهاندازي برنامهاهر .4

 معلوماتی؛

 براي ارایۀ آموزش الکترونیک؛ ي مناسبهاساختن صنفآماده .5

پوهنحی ریاست آمریت کمیتۀ مرکزي (آموزش الکترنیک) و بهشده به دهی از اجراآت انجامگزارش .6

 اقتصاد؛

رسی به امکانات و تجهیزات مورد بانی آمریت تکنالوژي معلوماتی از براي دستکاري و پشتیهمجلب  .7

 هاي آموزش الکترونیک؛نیاز به منظور تطبیق درست و به موقع برنامه

  یري و تأثیرهاي تکنولوژي معلوماتی در یادگیري از راه گگی بهرهگونهوار در راستاي چهارزیابی سمستر .8

 ها؛ا و مصاحبههنامهپرسش

گیري آنان از آموزش پیداکردن از بهرهجهت اطمینانپوهنحی هاي انفرادي استادان ارزیابی پالن .9

 الکترونیکی؛



تهیۀ گزارشی در هر سمستر در بارة تطبیق یا عدم تطبیق آموزش الکترونیک و کارهاي مؤثر در راه  .10

 نهادهاي ویژه.هاي با پیشگی آموزش الکترونیک و برداشتن چالشبالنده

  آموزش هاي الکترنیک در سطح پوهنحی اقتصاد هاي کمیتۀتدویر جلسه - ماده ششم     

 بار (در آغاز هفتۀ پایانی هر ماه)؛هاي عادي در هر ماه یکبرگزاري جلسه .1

 نهاد دو ثلث اعضاي کمیته؛هاي فوق العاده هنگام نیاز با تصمیم رئیس کمیته و یا پیشتدویر جلسه .2

 ها بر بنیاد حضور دو ثلث اعضا؛تدویر جلسهنصاب  .3

 هاي کمیته به اکثریت آراي اعضاي حاضر در جلسه؛تأیید تصیم .4

وار از براي تعیین حضور و عدم حضور ها و داشتن حاضري جسلهبودن حضور اعضا در همۀ جلسهمکلف .5

 اعضا؛

ابزار نظارتی نیز بهره برده چون ها (از این کتاب همهاي کمیته در کتاب ثبت جلسهدرج همۀ تصمیم .6

 شود).می

      

پوهنحی  ) کمیتۀ آموزش الکترونیک 14/6/1398   ) مورخ (  3 در جلسۀ شماره ( طرزالعملاین  یادداشت:     

  تأیید گردید.اقتصاد پوهنتون غالب 

  

 

  

  

       


