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تعین وتجدید اعضا1
تعین میزان مسولیت ها 

وصالحیت ها
مسول کمیتهمسول کمیتهتشکیل جلسه و نظرخواهی از اعضا

مینوت جلسات 
نیروی انسانی وعکس

مسول کمیتهمسول کمیتهچاپ وصحافی کتاب ثبت جلسات کمیته نصابتنظمیم امورات وداشتن شواهدتهیه کتاب ثبت جلسات2
کتاب ثبت 

زیر ساخت ھا جلسات

برگزاري جلسات ماهوار3
پیشبرد بهتر امورات ونظرخواهی 

از اعضا در مورد اجندا
ریس پوهنحیمسول کمیتهتدویر جلسه - تهیه اجندا - فیصله تصامیم

مینوت 
جلسات 

مسولیت ھای اکادمیک وگزارشات

گزارشات4
گزارش دهی واگاهی دهی به 

افراد  مافوق
ریس پوهنحیمسول کمیتهگزارش ماهوار، ربع وار ، سمستر وار وساالنه با شواهد

نمونھ 
مسوولیت ھای اکادمیکگزارشات

مرور ومطالعه کاریکولم5
بررسی کاریکولم ونصاب درسی 

براي دریافت نقاط ضعف
مسول کمیتهمسول کمیته      تشکیل جلسه        -    و نظرخواهی از اعضا

نمونھ 
پرسشنامھ ھا 
وگزارشات

تجربھ اندوزی  دانش 

6
تهیه پرسشنامه نیاز سنجی 

آموزشی
بروزرسانی کاریکولم

تهیه پرسشنامه - توزیع پرسشنامه - وجمع اوري 

پرسشنامه -توحید وتهیه گزارش
مسول کمیتهمسول کمیته

خالقیت ونوآوری 

7
مقایسه مفردات درسی با 

کاریکولم

بررسی واطمینان ازتطبیق 

کاریکولم مطابق مفردات درسی 

وسرفصل ها

بررسی لکچرنوت ها - کورس پالیسی ها وجلسه با 

محصالن واستادان
مسول کمیتهاعضاي کمیته

مفردات . 
لکچر نوت 
زیرساخت هاھا گزارشات

8

مقایسه کاریکولم باسایر 

کاریکولم هاي داخلی 

وخارجی

بروزرسانی کاریکولم

دریافت ومقایسه کاریکولم داخلی با  کاریکولم 

سایر پوهنتون ها داخلی وخارجی و نطر خواهی 

ازافراد خبره

کاریکولم ھااعصا کمیتهمسول کمیته

فعالیت ھای جھان شمول 

9
جابجایی کریدیت ها 

ومضامین

پیش نهاد جابه جایی مضامین  و 

کریدیت هاي سمستر ها نظر به 

لزوم دید

برگزاري جلسه واتخاذ تصامیم دراین زمینه با 

اعضا شوراي علمی
ریس پوهنحیمسول کمیته

مضامین - 
پیشنھادات

زیرساخت ھا 

10
تعین دروس براي اساتید 

مطابق با رشته
تقسیم اوقاتریس پوهنحیمسول کمیتهبررسی رشته هر استاد وتقسیم مضامینتدریس بهتر وموثر تر

زیرساخت ھا

تهیه کاریکولم با نیاز بازار کاراصالح وانکشاف کاریکولم11
فراهم سازي زمینۀ مالقات و نشست با اهل خبره و 

متخصصانِ رشته
ریس پوهنحیمسول کمیته

جلسھ - 
حاضری 
مشارکت با جامعھ وبازرکاروعکس

12
مستند سازي فعالیت هاي 

کمیته
اسناد وعکسمسول کمیتهمسول کمیتهجلسات - عکس - سیمینار - حاضري و اسناد حمایويجمع اوري شواهد

مسولیت ھای اکادمیک

٠

پیشرفت 

فعالیت ره
ما

ش

بودیجه هدفموضوع

زمان اجراي فعالیت بر حسب ماه ( 1398) 

مسؤول پیگیريمسؤول اجرا فعالیت

مطابقت با پالن 

استراتیژیک یا الیحه 

وظایف

شواهد اجرا

بودجه مورد ضرورت سال 1399

جمهوري اسالمی افغانستان

وزارت تحصیالت عالی

ریاست پوهنتون خصوصی غالبِ هرات

پوهنحی اقتصاد 

کمیته نصاب 

پالن عملیاتی  سال 1399

مقدار بودجه به حروف

/   مورد تاییداعضا قرار گرفت وهمچنان در جلسه مورخ     8کمیته نصاب با نمبر پروتوکل  1398/  11/  8این پالن در جلسه مورخ   مهر و امضا آمرکمیته

.   شوراي علمی با نمبر پروتوکل    مورد تایید اعضا قرار گرفت  1398/  

مهروامضاي آمر مافوق


