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 مقدمه

بدون شک  نصکاب تحصکیلی برنامه های علمی در ی  نهاد تحصکیلیا اسکاسکی تری  چیزی اسکت که به وسکیله ان اسکتادان و 

اینده روش  ی  جامعه مبتنی بر نصاب تحصیلی درست می باشد که جوابگوی ن در انکشاف جامعه سهم می گیرند و محصال 

شدا  سرتاتیژی  خویش  پوهنتون دعوتنیازمندی های جامعه با شامل اهداف ا شاف ان را  صیلی و انک صاب تح تطبیق بهرت ن

 بوده و منابع حوزه های علوم اجتامعی و طبیعی مجهز در در حال حارض با وسایل و امکانات و منابع مختلف علمی ساخته و

و توسعه نصاب در اختیار داردا ای  پوهنتون غرض تطبیق و انشکاف نصاب تحصیلی برشی فراوانی را غرض تطبیقا انکشاف 

بهرت  قکمیته های اصککلی و فرعی را در سککطح پوهنتون و پوهنخی ها فعال  وده و از طرت مختلف سککعی می  اید تا با تطبی

شدا شته با سهم خود را در پیرشفت جامعه دا صاب و انکشاف و توسعه ان  هیچ فعالیت علمی و اکادمی  و از ان جایی که  ن

برنامه های علمی خویش را هامهنگ و به سمت اهداف اسرتاتیژی  خویش بدون داشنت پالیسی و میکانزم روش   ی تواندا 

الن و ترتیب داده است که حسب پ صلی توسعه نصاب و کریکوملا پالیسی ذیل راسمت و سو بدهدا به همی  منظورا کمیته ا

 برنامه ان را تطبیق می  اید: 

 شورای علمی پوهنتون قابل تطبیق می باشد. ای  پالیسی دارای سه فصل و )   ( ماده می باشد و پس از منظوری 

 مبنی ماده اول: 

ساس لوایح و مقررات وزارت ت سی به ا سرتاتیژی  پوهنتون دعوت ترتیب گردیده که ای  پالی حصیالت عالی و رصاحت پالن ا

 در ان تطبیق بهرت نصاب تحصیلی و انکشاف ان از اهداف اسرتاتیژی  شمرده شده است. 
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 اول بخش

 تطبیق نصاب

 کمیته های اصلی و فرعی نصاب  فعالیتماده دوم: 

هنخی فعال می باشککند  و هر کدام مطابق الیحه وظایف خویش از در حال کمیته اصککلی نصککاب و کمیته های فرعی در هر پو 

تطبیق و انکشککاف نصککاب تحصککیلیا نظارت می  ایندا اداره پوهنتون دعوت از طریق کمیته اصککلی تیککمی  کیفیتا کمیته 

صلی و فرعی غرض تطبیق  صاب را مطابق پالن نظارتی خویش ارزیابی می  اید و به ای  طریق کمیته های ا شاف  وهای ن انک

 نصاب بسیج می شوند. 

 :یکوملو کر نصاب یتهکم یها یتو مسئول یفوظا ماده سوم:

 کمیته های نصاب غرض تطبیق و انکشاف نصاب تحصیلیا فعالیت های ذیل را انجام می دهند: 

 یکومل؛نصاب و کر یتهشده کم ینیب یشپ یها یتفعال یپالن ساالنه برا یبترت .1

 ی؛درس یها یکوملنصاب و انکشاف کر یتو محصالن راجع به اهم یستدر یتهئ یاعیا یده یاگاه .2

 ی؛درس یبرنامه ها یبررس یها برا ځیمختلف پوهن یتحت مطالعه قرار دادن برنامه ها .3

  ی؛و مفردات درس یکوملدر نصابا کر یمشکالت احتامل یمناسب برا یحل عمل یراه ها یمتقد .4

 ها؛ یکوملنصاب و کر یادرس یمناسب و معقول در پالن ها یانکشاف ونو اور  .5

 ی؛درس یاه یکوملمربوط به انکشاف نصاب و کر یو نشاطات فرهنگ ی عامه اکادم یها یتفعال یریگ یوپ یبتعق .6

  ی؛و مفردات درس یکوملدر انکشاف جامعه در نصابا کر یریموارد سهم گ یدنگنجان .7

  یکومل؛کر یپالن انکشاف و نوساز  یقنظارت از تطب .8

 یکومل؛نصاب و کر یابیارز یمجالس برا یرتدو .9

  ی؛علم یدر انجام نظارت ساالنه برنامه ها یبا پوهنخ یهمکار  .10

 ی؛علم یبرنامه ها ییدر مرور دوره  یریسهم گ .11

   یکوملامتعلق به انکشاف نصاب و کر  ییکارها یرو انجام سا .12

 پالن انفرادی استادان و اولویت تطبیق نصاب  ماده چهارم: 

مکلف می سککازند تا پالن انفرادی خویش را که در ان تطبیق دیپارمتنت ها در اغاز هر سککمسککرت تحصککیلیا اسککتادان را  -1

 نصاب یکی از اهداف مهم باشدا ارایه  ایند.

 قبل یمونم هر برای کورس پالیسی با ارایه قابل های کورس اعالم و ترتیب به مکلف مربوط های دیپارمتنت و استادان -2

شد سمسرت رشوع از سی در. میبا ستادان باید کورس پالی  شربدپی روش درسیا ی برنامه مفردات و عناوی  مربوطها ا

 . ایند ارائه را رضوری معلومات دیگر و ارزیابی روش درسا
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  ترشیح کورس پالیسیماده پنجم: 

هفته اول تدریس ارایه می اسککتادان از طریق پالن های انفرادی خویشا کورس پالیسککی و مفردات درسککی شککان را در  -1

  . ایند و از طریق گروپ ها و مجموعه ها در اختیار محصالن قرار می دهند تا از ان به طور کامل اگاهی داشته باشند

ساس میتود  کورس پیشربد در -2  ای  به .شود داده انکشاف محصل فعالیت و گیری سهم و محوری شاگردپالیسیا به ا

 اعملی کارهای سککیمینارهاا ی ارائه مناقشککاتا تدویر لکچرا ارائه ازاعیککای کادر علمی  اسککتادان مطابقه الیحه منظور

 .  ایند استفاده خانگی کارهای و البراتواری

 ارزیابی پیرشفت نصاب و مفردات درسی نظارت ماده ششم: 

 یصورت م ییاو نها یهر میمون در هر سمسرت قبل از امتحانات وسط ینصاب ومفردات درس یرشفتاز پ یابیارز .1

 . یردگ

 یندهارا به   یسمفردات تدر یابیفورم ارز یساهفته تدر ی ها در اخر یپارمتنتامران د یا  یسکککیتدر یها یریتمد .2

 . یند ا یدهند تا ان را خانه پر  یمحصالن در هر صنف م

سیکورس پال یابیارز ی در ا .3 ستاد با اخر ی صورت یداده م یقدرس تطب ی ا س یکهشود در  ستا یمفردات در دان از ا

ستاد مذکور از طر یی که قبالً تع ینهمع یهفته ها شد با ا ست پس مانده با بار اول  یارمتنتو دپ یپوهنح یقشده ا

 . شده به امتام برساند یی تع یمطابق هفته ها را یشدروس خو ینلتا قبل از امتحانات فا یردگ یجلسه صورت م

ستاد از پ .4 شربدهرگاه ا ضع یی دات قبالً تعمفر  یستدر ی ستاز طرف ر یداگرد یابیارز یفشده بار دوم   یوهنحپ یا

 شود. یدرس داده   یشو در بار سوم برا یهتوص

هرچند کارمندان فعلی کتابخانه تجربه کافی در بخش کتابداری دارندا اما غرض انکشاف و توسعه کتابخانه هنگام  .5

گ ملی و بی  امللی اعزام می شکککوند تا سکککیسکککتم های جدید رضورت کارمندان و مسکککئولی  به کتابخانه های بزر 

 کتابداری را به شکل مسلکی بیاموزند و از ان در توسعه و انکشاف کتابخانه استفاده صورت گیرد. 

کمیته نصککاب هر پوهنخیا در هر سککمسککرت پالن نظارت از تطبیق نصککاب را تهیه  وده و مطابق ان از تطبیق نصککاب  .6

 و سپس به کمیته اصلی گزارش می دهد.  اطمینان حاصل می کند

صله از کمیته های فرعی ترتیب می  .7 سرت ی  جدول یا گرافی مطابق گزارش های وا سم صابا در هر  صلی ن کمیته ا

 دهد که نشان دهنده میزان تطبیق نصاب در هر سمسرت باشد. 

 ماده هفتم: تطبیق نصاب های کلسرت شده از طریق وزارت تحصیالت عالی 

ان عده نصککاب هایی که از طریق ریاسککت نصککاب تحصککیلی وزارت محرتم تحصککیالت عالیا کلسککرت می شککوند و ان برنامه در 

سرت های برحال یا  سم شدا و برای  سرت اول قابل تطبیق می با سم شده از  سرت  صاب کل شدا ن شته با پوهنتون دعوت جواز دا

 نصاب جدید از طرف کمیته نصاب ترتیب و عملی می گردد.   نصاب قبلی تطبیق می گردد و اگر مدت ان سپری شده باشدا
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 بخش دوم

 انکشاف نصاب تحصیلی

صیالت عالی  سعه داردا پوهنتون دعوت مطابق رهنمود ها و طرز العمل های وزارت تح شاف و تو صیلی نیاز به انک صاب تح ن

 نصاب تحصیلی خویش را حسب ذیل انکشاف و توسعه می بخشد:  

 سنجی از محصالن در مورد نصاب تحصیلی نظر م: شتماده ه

ساالنها از محصالن در مورد نصاب تحصیلی و میزان کارایی ان نظر سنجی می شود و در صورت  ساله از طریق ارزیابی  همه 

 رضورتا کمیته نصاب بعض میامی  را که از نظر محصالن کارایی چندان نداشته باشدا تعدیل می  اید. 

 های تحصیلی مطابق رهنمود  انکشاف نصابم: نهماده 

سال کاربرد .1 صاب تحصیلی حد اکرثا پنج  شدا  ی  ن سپری  صاب تحصیلی  داردا بنا بر ای  هرگاه مدت تطبیق ی  ن

شاف  شدا مطابق رهنمود انک شده با سرت ن صورتی که از طرف وزارت تحصیالت عالی کل صاب تحصیلی جدید در  ن

 نصاب تحصیلی تجدید و توسعه می یابد. 

رهنمود انکشاف تحصیلی وزارت تحصیالت عالی در برنامه های لیسانس و ماسرتی متفاوت می باشدا بنا بر البته  .2

 ای  در انکشاف نصاب تحصیلی لیسانس و ماسرتی از رهنمود های ویژه کار گرفته می شود. 

ه می فرسکتاد زمانی که نصکاب تحصکیلی مطابق رهنمود از طریق کمیته های نصکاب تدوی  گردیدا به شکورای علمی .3

 شود و پس از تصویب شورای علمی به ریاست نصاب ارسال می گردد. 

هرگاه نصاب تجدید شده از طرف ریاست نصاب تحصیلیا مالحظه گردیدا کمیته نصاب مکلف است پس از اصالح  .4

ارمتنت ها مالحظات و تایید معاون علمی ان را دوباره ارسکککال  وده و غرض تاییدی و طی مراحل ان با همکاری دیپ

 اقدام  اید. 

 مرور دوره یی برنامه های علمیم: دهماده 

مرور دوره یی برنامه های علمی نیز در انکشککاف و توسککعه نصککابا نقش اسککاسککی دارندا بنا بر ای  زمانی که ی  برنامه مورد 

همیت می باشککد و کمیته مرور قرار گرفتا نظریات محصککالنا فارغان و اسککتخدام کننده گان فارغان در مورد نصککاب قابل ا

ضع  وده و  یامی  و مفردات جدید را و یامی  قبلیا م ستا طبق الیحه در عوض م صیلی در ای  زمینه مکلف ا صاب تح ن

 . پس از تاییدی شورای علمی ان را تطبیق  اید

 مرور و انکشاف نصاب پالن م: یازدهماده 

کمیته اصلی نصاب پس از تدویر جلسه با کمیته های فرعی و نیازسنجی از برنامه های علمیا نظر به اولویت هر دیپارمتنتا 

 پالن انکشاف نصاب را تهیه  وده و مطابق ان تالش می کندا نصاب ها مطابق رهنمود انکشاف بیابند. 
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 بخش سوم

 تطبیق الیحه کریدت

طابق الیحه کریدت تطبیق می گرددا به همی  منظور راجع به تطبیق نصککاب مطابق الیحه نصککاب تحصککیلی پوهنتون دعوت م

 کردیت به موضوعات ذیل اشاره می شود:  

 کریدت سیستم اصطالحاتماده سیزدهم: 

ست درسی واحد ی  کریدت :(creditاعتبار/ امتیاز) کریدت -1 ساس بر که ا صاب ان ا صیلی ی دوره ن  تفکی  با تح

 ان معادل یا و درسی ساعت( 16)کریدت ی . شود می تعیی  مذکور نصاب در میمون هر سهم همچنان و ها سمسرت

 .میباشد سمسرت ی  در

 و میباشد الزمی رشته اصل به ورود برای انها اموزش که میشود گفته میامی  به :Basic Subjects اساسی مضامین -2

 .میدهد تشکیل را اختصاصی معلومات تهداب

 که شککود می گفته ای رشککته میککامی  به : Compulsory Professional Subjects تخصااصاای حتمی مضااامین -3

 را صلیا ی رشته میامی ا ای  ها پوهنتون بعیی در. میسازد را تخصصی ی رشته تعویض قابل غیر و حتمی رضورت

  .میدهد تشکیل

 به که بدیل یا انتخاب چند میان از محصککل که میشککود گفته میککامی  به: Optional Subjects اختیاری مضااامین -4

 یا ی  اشداب شده گنجانیده تحصیلی پروگرام در پوهنځی توسط و داشته ارتباط شان تحصیلی رشتۀ به  انحاء از نحوی

یمون چند یامی  تعیی . مینامید انتخاب را ان م  علمی ورایش تأیید از بعد که بوده دیپارمتنت به مربوط اختیاری م

 .گردد می انتخاب پوهنځی

 تدریس عالی تحصککیالت مؤسککسککات های پوهنځی متام در که اند میککامی  از عبارت : شاامول پوهنتون مضااامین -5

 تربیت نمیمو  تدریس و( کمپیوتر زیستا محیط حفاظت خارجیا لسان معارصا تاریخ اسالمیا ثقافت مانند) میگردند

 .باشد می اختیاری مسلکی غیر های پوهنځی در بدنی

 و میککمون هر شککناسککایی برای که اسککت حروف و اعداد از متشکککل ای نشککانه : (Code No منرب کود) رمز ی شامره -6

 .میرود بکار معی  میمون و پوهنځی دیپارمتنتا با ان ارتباط

 میعاد تطبیق نصاب مطابق الیحه کریدتماده چهاردهم: 

صیلی سال هر  -1 سرت دو شامل تح شد سم سرت هر و میبا  ی  در یی دقیقه 50 درسی ساعت( 16)امتحانات بدون سم

 کار ییعن ستاژ ساعت سه یا و البراتوار یا و تطبیقات ساعت دو. میباشد هفته در ای دقیقه 50 ساعت ی  یا و سمسرت

 .میشود محاسبه درسی ساعت ی  معادل ساحوی

 یا و زودتر میتواند محصل ی  اما میباشد سال دو الی نیم و ی  ماسرتی ی دورهو  سال چهار اوسط حد لیسانس دوره -2

 . اید تکمیل را ان دیرتر
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 .گردد می تعیی  انها درسی نصاب تکمیل از طبا بعد از پوهنځی برای تحصیلی سال -3

 تعداد کریدت ها جهت تطبیق نصاب ماده پانزدهم: 

 و بوده مربوطه رشککته تحصککیلی دوره طول به مربوط ان اکرث حد و کریدت ۱۳۶ لیسککانس ی دوره در ها کریدت اقل حد -1

 .  اید  ی تجاوز سمسرت ی  در کریدت ۲۱ از

ساسی میامی در تطبیق نصاب  -2  به اختیاری میامی  و فیصد ۵۰ اقل حد تخصصی میامی  فیصدا ۳۰ حداکرث باید ا

 فیصد ۸ دیپلوم ی پروژه تکمیل و دولتی امتحان ستاژا سیمینارا مونوگرافا فیصدا۱۲ شمول پوهنتون میامی  شمول

 .شود می محاسبه  ره ۱۰۰ از ان  رات و  ایند می احتوا را لیسانس دوره میامی 

یامی  های کتگوری از ی  هر فهرست تعیی  -3 سیا م سا یامی  ا صیا م صا یامی  اخت یامی  اختیاریا م  ونپوهنت م

 .میباشد االجراء مرعی اکادمی  مراحل طی از بعد و بوده ها دیپارمتنت صالحیت از تحصیلی نصاب تدوی  و شمول

شرت روز عی  در میمون ی  -4 ستثناءً  تطبیقات کارهای.  یگردد تدریس ساعت دو از بی  و اعتس چهار تا روز ی  در ا

 .باشد متام روز میتواند ساحوی کارهای

ای  پالیسی غرض زمینه سازی تطبیق نصاب توسط هیئت مؤظف از طرف کمیته نصاب ترتیب گردید و پس از مرور در جلسه 

کمیته اصککلی نصککاب به شککورای علمی پوهنتون راجع گردید و در جلسککه شککامره   1401( مؤرخ    /    /    وتوکول )  شککامره پر 

 مورد تصویب قرار گرفت.  1401( مؤرخ    /    /      پروتوکول ) 

 

 دکتور عنایت الله خلیل هدف

 معاون علمی و امر کمیته اصلی توسعه نصاب وکریکومل

 

 

 

  


