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 مقدمه

ست، به همین منظور  شاف ا سعه و انک صیلی، رفع نیازمندی های جامعه به منظور تو سفه وجودی نهادهای تح ا پوهنتون دعوت بفل

 و یمل یو اشرتاک در برنامه ها یریرا در قسمت سهم گ یشخو یو ادار  یعلم ینکه دارد، متام منسوبماموریت واضحی  یدگاه و د

 یمشااخو و جداگانه را برا یساایهدف پال ینکند و به ا یم یتو حام یقکه منافع آن مرتبط به عموم مردم اساات، تشااو یانکشاااف

های اساسی جامعه در ت، و چون درک نیاز داده اس یبدر انکشاف جامعه ترت ندانکارم، محصالن، استادان و یریاز سهم گ یتحام

سکتورهای خصوصی و دولتی؛ رضورت به  بخش های مختلفی چون تحقیق روی موضوعات جدید، انکشاف نصاب مطابق نیازمندی 

شد  سازی ادارات مرتبط خویشبنا بر این پوهنتون دعوت غرض یک پالیسی و میکانزم مشخو می با  ،توسعه این بخش و هامهنگ 

 د: ناست که حسب پالن و برنامه آن را تطبیق می منای میکانزم خاصی را ترتیب داده

 مبنی ماده اول: 

این میکانزم به اساس معیار دوم تضمین کیفیت ) سهم گیری در انکشاف جامعه( و پالیسی های تایید شده پوهنتون ) پالیسی سهم 

شاف جامعه و پال سهم گیری کارمندان در انک سی  شاف جامعه، پالی ستادان در انک شاف گیری ا سهم گیری کارمندان در انک سی  ی

 جامعه، ترتیب گردیده است. 

 بخش های نظر سنجی نیازمندی های جامعه ماده دوم: 

شخیو  ساختار های علمی و اداری خویش، در بخش های ذیل نیازمندی های جامعه را ت رشی و  پوهنتون دعوت از طریق امکانات ب

 و نیاز سنجی می کند: 

 عات قابل تحقیق؛ نیازمندی در قسمت موضو  -1

 نیازمندی در قسمت انکشاف نصاب مطابق رضورت های استخدام کننده گان فارغان؛ -2

  نیازمندی های جامعه در قسمت برگزاری سمینارها، ورکشاپ ها و آموزش های مسلکی؛  -3

 نظر سنجی نیاز های جامعه در قسمت تحقیق و ریرسچ ماده سوم: 

جامعه در  یها یازن ینظر سااانجپوهنتون دعوت با درک اهمیت تحقیق و ریرساااچ و میزان بانی نیازمندی جامعه به این بخش، 

 یرسچ را از طرق ذیل انجام می دهد: و ر یققسمت تحق

از  کارسال فورم نیازمندی های تحقیقی به سکتورهای دولتی و خصوصی، مؤسسات، انستیتوت ها و سایر نهاد های اکادمی -1

 طریق آمریت مجله علمی تحقیقی؛ 

 ارسال فورم نیازمندی های تحقیقی به نهادهای مذکور از طریق کمیته تحقیق به سطح پوهنتون؛  -2

 ؛ ځی هاارسال فورم نیازمندی های تحقیقی به نهادهای مذکور از طریق کمیته های فرعی تحقیق به سطح پوهن -3

 ، صفحات اجتامعی و ایمیل های رسمی ارسال می گردد؛ فورم های نیازمندی از طریق مکاتیب -4

 پرسشنامه نظرسنجی پیرامون نیازمندی های تحقیقی جامعه، ضمیمه این میکانزم می باشد. تذکر: فورم 
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 تحقیق مطابق نظرسنجی های انجام شده ماده چهارم: 

سنجی،  -1 سط پس از دریافت فورم های نیاز  سطح پوهنخی ها و پوهنتون، فورم های تو صلی و فرعی تحقیق به  کمیته های ا

قرار می گیرد و مطابق اولویت و اهمیت شااامل پالن های تحقیق آمریت مجله علمی و کمیته  تحلیل و توحیدواصااله مورد 

 های تحقیق می گردد. 

صلی تحقیق و آ  -2 شده نظر به اولویت و اهمیت به کمیته ا سنجی  ضوعات نیاز سپس به کمیته های مو مریت مجله علمی و 

 فرعی سپرده می شود. 

برخی موضوعات به آمریت برنامه های فوق لیسانس سپرده می شود تا به محصالن دوره ماسرتی داده شود و مطابق رشته  -3

 تحصیلی و پس از تاییدی بورد مورد تحقیق قرار گیرد. 

 مطابق رشااته ه محصااالن دوره لیسااانس سااپرده می شااود واز طریق کمیته های فرعی تحقیق ببرخی موضااوعات دی ر  -4

 تحقیق قرار گیرد.  تحصیلی و پس از تاییدی شورای علمی دیپارمتنت مورد

 ارسال نتایج تحقیقات انجام شده به سکتورهای مربوطه  ماده پنجم: 

هرگاه مطابق نظرساانجی های انجام شااده، موضااوعات مرتبط و مهم غرض تحقیق توسااط بخش های ذکر شااده، مورد تحقیق قرار  

 گرفت نتایج آن به گونه ذیل به جهت مربوطه ارسال می گردد: 

ه نرش ی بدر صورتی که موضوع انتخاب شده از طریق استادان به شکل مقاله علمی مورد تحقیق قرار گرفت و در مجله علم -1

 رسید، یک نسخه مجله پس از بر آمدن از چاپ به جهت مربوطه ارسال می گردد. 

در صااورتی که ارسااال مجله به شااکل فزیکی ممکن نبود، سااافت آن از طریق ایمیل یا لینک مجله در ویبسااایت ارسااال می  -2

 شود. 

شده  -3 سرتی یا مونوگراف مورد تحقیق قراهرگاه موضوع انتخاب  ساله ما شکل ر سخه آن به جهت مربوطه به  ر گرفت، یک ن

  ارسال می گردد.

 ؛سکتورهای خصوصی و دولتی یدر قسمت انکشاف نصاب مطابق رضورت هاها  یازمندیننظر سنجی ماده ششم: 

 یالع یالتوزارت تحص یبه انکشاف و توسعه دارد، پوهنتون دعوت مطابق رهنمود ها و طرز العمل ها یازن یلینصاب تحص .1

  .بخشد یانکشاف و توسعه ماز نظر محصالن، فارغان و کارفرمایان، مطابق پالیسی خاص  را  یشخو یلینصاب تحص

یک نصاب تحصیلی حد اکرث، پنج سال کاربرد دارد، بنا بر این هرگاه مدت تطبیق یک نصاب تحصیلی سپری شد،  .2

ن هر در آن از کار فرمایا نصاب تحصیلی جدید مطابق رهنمود انکشاف نصاب تحصیلی تجدید و توسعه می یابد و

 برنامه مطابق پرسشنامه ویژه، نظر سنجی می شود. 

 تذکر: پرسشنامه نظرخواهی از کارفرمایان برنامه های تحصیلی، ضمیمه این میکانزم می باشد. 
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 تغییر نصاب یا بخش آن مطابق نظر سنجی ها ماده هفتم: 

صیلی شنامه نظرخواهی از کارفرمایان برنامه های تح س صاب، تحلیل و توحید می  پر سط کمیته ن شنامه ها تو س سایر پر و 

ساسی محصالن، فارغان و کارفرمایان  صاب تحصیلی هر برنامه مطابق خواست ها و نیاز های ا گردد و نظر به اولویت در ن

 .   تغییرات ایجاد می گردد

   ی؛مسلک یورکشاپ ها و آموزش ها ینارها،سم یجامعه در قسمت برگزار  یها یازمندینماده هشتم: 

، بخش زبان های بین املللی و بخش مشاوره مرکز انکشاف مسلکی و مشوره دهی از طریق بخش های موفقیت و شغل یابی -1

ان آن های حقوقی رای ان، به جهت های مرتبط که با پوهنتون دعوت متفاهم اند، از طریق ارسال فورم، آموزش های مسلکی

 کند.را نیازسنجی می 

نظر به اولویت ها و بودجه تعیین شاااده در هر ساااال برای نهاد های اکادمیک و متفاهم از قبیل انساااتیتوت ها، مکاتب و  -2

 ادارات دی ر، کنفرانس، سمینار و یا ورکشاپ های آموزشی دایر می مناید. 

 

امره گردید و در جلسه شاین میکانزم غرض زمینه سازی تطبیق نصاب توسط هیئت مؤظف از طرف کمیته نصاب ترتیب 

 شورای علمی پوهنتون مورد تایید و تصویب قرار گرفت.  1401پروتوکول )       ( مؤرخ    /    /

 

 دکتور عنایت الله خلیل هدف

 معاون علمی 

 

 

 مالحظه شد:  تایید است 

 

 دکتور شیر علی ظریفی 

 رئیس پوهنتون 
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 پوهنتون دعوت

 معاونیت علمی 

 سطح پوهنتونبه کمیته تحقیق 

 پرسشنامه نظرسنجی پیرامون نیازمندی های تحقیقی جامعه   

 به اداره محرتم ..........................................! 

 السالم علیکم و رحمة الله و برکاته!

سفه وجودی مراکز تحقیقات علمی رفع نیازمندی شاف جامعه میهدف و فل سعه و انک سایل اجتامعی به منظور تو شد؛ بناء  ها و حل م  ای  با

های جامعه و مشششکالت موجود اجتامعی ترتیش شششدت اسشش   نامه به منظور نظرسششن ی تحقیر روی موعششوعات علمی م ابر نیازمندپرسشش 

ی  و ارزش واالی تحقیر و تولید دان  جدید، در صششدد کشششش و شششناو  موعششوعاتی اسشش  که از دید شششام پوهنتون دعوت با درک اهم

وواهیم نامه از ششششام میتواند نیازهای اسشششاسشششی جامعه را مرفو. باید  به همی  منظور اریعه ای  پرسششش رضورت به تحقیر دارند و می

و نتایج آن رضورت دارید به ما مششش من بایید، تا ما از یریر آمری  م له علمی و موعششوعاتی را که نیاز به تحقیر دارند و شششام به بررسششی 

ها موعوعات جدید و مورد نیاز شام را مورد تحقیر و بررسی قرار دادت و سپس نتایج های تحقیر به س ح پوهنتون و پوهنځیتحقیقی، کمیته

 باییم  آن را به شام نیز رشیک می

مل دو ب   اس  که در ب   اول به دریاف  نظریات شام در وصوص چگونگی میزان رضورت تحقیر پرداوته نامه شا: ای  پرس یاداشت

 وواهیم فهرس  بایید که از به نظر شام رضورت اس  که باالی آن تحقیر صورت بگیرد  شدت و در ب   دوم عناوی  موعوعاتی را می

 کامالم الفم م الفم نظرندارم موافقم کامالموافقم های عموی پرس  #

1   
آیا به نظر ششام در رشای  کنونی به تحقیر روی موعشوعات 

 شود  جدید، رضورت شدید احساس می
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2   
آیا تحقیر و تولید دان  در انکشاف و توسعه جامعه نق  

 اساسی دارد  
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3   
نهادهای تحقیر روی  موعوعات علمی از وظایش اساسی 

 باشد علمی می
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4   
های تحقیر با نهاد شام آیا موامفقید که در تکمیل پروژت

 همکار باشیم 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5   

 بایید تا ما م ابر پالیسی ها و یرز العمل های تایید شدت ووی  آن ها را مورد تحقیر قرار دهیم ؟شام چه موعوعاتی را پیشنهاد می

1                                                                                                                            

2-                                                                                                                           

3-                                                                                                                           

4-                                                                                                                            

                                                                                  شهرت رئیس نهاد:                                        اسم نهاد: 

 14امضاء و تاریخ:    /     /     
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 پوهنتون دعوت

 معاونیت علمی 

 کمیته تحقیق پوهنځی )                    ( 

 جی پیرامون نیازمندی های تحقیقی جامعه   پرسشنامه نظرسن

 به اداره محرتم ..........................................! 

 السالم علیکم و رحمة الله و برکاته!

سفه وجودچنانچه نیک می دانید ص ینهادها یفل شاف علمی  یها یازمندیرفع ن ،یلیتح سعه و انک صوص در ب جامعه به منظور تو   به و

ریرسچ اس ، پوهنتون دعوت با درک اهمی  و ارزش واالی تحقیر، در صدد کشش موعوعاتی اس  که رضورت به تحقیر دارند،  تحقیر و

 به همی  منظور اریعه ای  پرسشنامه از شام می وواهیم موعوعاتی را که نیاز به تحقیر دارند و شام به بررسی و نتایج آن رضورت دارید به

رتی و رساله های ماسنوشنت  و از یریرمحصالن  تیم های تحقیقاتی ځی و همچنان توس ریر کمیته تحقیر پوهنما مش من بایید؛ ما از ی

 ، موعوعات جدید و مورد نیاز شام را مورد تحقیر و بررسی قرار دادت و سپس نتایج آن را به شام ارسال می باییم  مونوګراف

 با احرتام 

        

 ځیرئیس پوهن

 

# 
 کامال  پرسش ها

 موافق

 نظر موافق

 ندارم

کامال  مخالف 

 مخالف

6.  
در رشایط کنونی به تحقیق و بررسی موضوعات جدید، رضورت شدید احساس می 

 شود 

     

      تحقیق روی قضایا می تواند، در انکشاف و توسعه جامعه نقش داشته باشد  .7

      نهاد شام به پروژه های تحقیقاتی نیاز جدی دارد   .8

      تحقیق و بررسی موضوعات علمی از وظایف اساسی نهاد های علمی می باشد   .9

      سکتور های خصوصی و دولتی می توانند از نتایج تحقیقات به خوبی استفاده کنند  .10

11.  

 عناوین پیشنهاد و مورد رضورت شام ؟ 

1........................................................................................................................... 

2-.......................................................................................................................... 

3-.......................................................................................................................... 

4- .......................................................................................................................... 

5- ......................................................................................................................... 

                      اسم نهاد:                                                                       شهرت رئیس نهاد:                              

 14امضاء و تاریخ:    /     /     
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 عالی تحصیالت وزارت

 پوهنتون دعوت

 معاونیت علمی 

 کمیته توسعه نصاب و کریکومل

 تحصیلی  های برنامهکارفرمایان پرسشنامه نظرخواهی از 

 مرجع محرتم مربویه! 

 السالم علیکم و رحمة الله و برکاته! 

شام در محی  کاری ووی ، فارغ/فارغان برنامه )                           ( را است دام بودت اید، ما در صدد کشش نقاط قوت و ععش 

 فارغان ای  برنامه می باشیم، ل فا در ای  زمینه با ما همکاری بودت و ای  پرس  نامه را وانه پری بایید! 

 14تاریخ     /     /     

# 
 کامال  ها پرسش

 موافقم

 نظر موافق

 ندارم

کامال  مخالفم 

 مخالفم

      مذکور است، در کارهای خود موفق است. علمی )      ( کارمند شام که فارغ برنامه   .12

      علت موفقیت شغلی کارمند، مضامینی بوده است که فراگرفته است.   .13

14.  
می  استفاده به خوبی مهارت هایی که آموخته است از کاری محل کارمند شام در

 کند

     

      در رشایط کنونی فارغان این برنامه فرصت های شغلی بیشرت دارند.   .15

16.  
میزان استفاده از مضامین خوانده شده در دوره تحصیلی، در محیط کاری خوب بوده 

 است. 

     

17.  

 شام چه انتظاراتی از فارغان برنامه مذکور می داشته باشید و دارای چه نوع مهارت هایی باید باشند؟ 

 

1........................................................................................................................... 

2-.......................................................................................................................... 

3-.......................................................................................................................... 

 

18.  

 م مضامین می تواند در محیط کاری به شام بیش تر کمک کند؟ کدا

 

1........................................................................................................................... 

2-.......................................................................................................................... 

3-.......................................................................................................................... 
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19.  

 کدام مضامین در محیط کاری شام کاربرد ندارد؟ 

 

1........................................................................................................................... 

2-.......................................................................................................................... 

3-.......................................................................................................................... 

 

20.  

 ؟ هایی برای کار در رشته نزم داشتید که کارمند شام آن را نداردچه مهارت

1........................................................................................................................... 

2-.......................................................................................................................... 

3-.......................................................................................................................... 

 

21.  

 کارمند شام که فارغ این رشته تحصیلی است چه ضعف های دارد که باید از طریق تجدید نصاب تحصیلی در نظر گرفته شود. 

 

1........................................................................................................................... 

2-.......................................................................................................................... 

3-.......................................................................................................................... 

 

22.  

 پیشنهاد های  شام در مورد تغییر نصاب و کریکومل رشته تحصیلی کارمند شام چیست؟ 

 

1........................................................................................................................... 

2-.......................................................................................................................... 

3-.......................................................................................................................... 

 

 اسم نهاد است دام کنندت:                                                                                                     

 امضاء                                                                          رئیس نهاد:                                                    شهرت

 14تاریخ:    /     /     
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 پوهنتون دعوت 

 معاونیت علمی

 مرکز انکشاف مسلکی و مشوره دهی

 در جامعه فورم نیاز سنجی آموزش های مسلکی  

 به ادارت محرتم                                          !

 السالم علیکم و رحمة الله و برکاته

سال  سال جاری و  شام در  شغل یابی را مطابق نیاز مندی  سلکی و  شی م سلکی در نظر دارد برنامه های آموز شاف م وبعد: مرکز انک

دایر مناید، بنا بر این، برنامه های پیشاانهادی خویش را  انتخاب و اولویت بندی منایید، ما پس از توحید نظریات شااام، های بعدی 

 . منوده و تطبیق خواهیم کرد مهم ترین عناوین مورد نظر را شامل پالن

 برنامه ها)ورکشاپ، سمینار، دوره آموزشی(
برنامه ها)ورکشاپ، سمینار، دوره  درجه اولویت

 آموزشی(

 درجه اولویت

 دوم اول دوم اول

کنفرانس نق  تعهد و ت صمن در انکشاف و 

 پیرشف  جامعه  

   ف  بیان و گویندت گی  

   CVروش ترتیش    معرفی ژورنال های معترب جهانی

   روش های کاریابی    رازهای موفقی 

   ورکشاپ مصاحبه است دامی   ورکشاپ درس  نویسی 

   چگونه یک فرد متشبث شوم؟   پروپوزل نویسی 

   کار آموزی    روش تحقیر میدانی

   گزارش نویسی   معرفی سای  های آنالی  کاریابی

   محکمه متثیلی    روش های یرح نویسی 

 

 عناوین پیشنهادی شام:

 اولویتدرجه  عناوین برنامه های پیشنهادی )ورکشاپ، سمینار، دوره آموزشی( شامره

 دوم اول  

    

    

    

    

    

 مهر و امضای مسئول:  .........................................................نهاد اسم

 140تاریخ:           /          /         

 


