






پیام رئیس پوهنحی

اداره پوهنحــی طــب معالجــوی میکوشــد تــا زمینــه تدریــس بــا کیفیــت را بــرای محصالن 

ــه  ــه وطــن و مــردم را ب ــگار ب ــق، صــادق و خدمت ــد داکــران الی ــا بتوان ــاده منــوده ت آم

ــد در ســاحه عمــل در انکشــاف ســکتور صحــت کشــور  ــا بتوان ــد، ت ــه معرفــی منای جامع

ســهم فعــال داشــته باشــند.

ــوان منــاد پویایــی، جویندگــی و محــرک رس زندگــی و  ــه عن از محصلیــن کــه همــواره ب

ــی  ــه در متام ــه و آگاهان ــا حضــور فعاالن ــا ب ــرود ت ــاد میشــود انتظــار می ــه ی نشــاط جامع

عرصــه هــای مختلــف فرهنگــی، علمــی، پژوهشــی، اجتامعــی بــا تکیــه بــر خــود بــاوری، 

خالقیــت، کســب علــم و معرفــت، توجــه بــه اخــالق حرفــه ای و روحیــه عدالــت خواهــی، 

دســتاورد هــای بزرگــی را در مســیر پیرشفــت کشــور رقــم بزنــد. از آنجایــی کــه محصلیــن 

بخــش طــب بــا جــان، نامــوس و ارسار زندگــی مــردم رس و کار دارنــد، بایــد بــا مضاعــف 

ــر  ــا خی ــر و مهــم خویــش شــده ت ــاده مســولیت خطی منــودن کوشــش هــای خویــش آم

و ســعادت هــر دو عــامل را نصیــب شــده و بــر درد ایــن مــردم رنجدیــده مرهــم گذارنــد.
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مقدمه
پوهنتـــون دعـــوت یکـی از مــؤسسات تــحصیالت عالـی خــصوصی کــشور محســوب میگــردد کــه 
تهـــــداب ایـــــن پوهنتــــون در ســــال 1388 هــ ش مطابــق 2009 میــادی گذاشــــته شــد کــه بــا 
تأســــیس پوهنځــــی هــــای رشعیات،انجنیــــری، حقــــوق و علــــوم سیاســی بــــه رسپرستی جنــاب 

اســــتاد عبـــد رب الرســـول »سیاف« بـه بهـــره بـرداری و خدمـت گـــذاری سـپرده شد.

در حقیقـت اسـاس محوطـه موجـود پوهنتـون بـا اعـامر تعمیـر پوهنځـی رشعیات، حقـوق و انجنیـری 
آغـــاز بـــه فعالیت منود و در سال 1389 هــ ش پوهنځــــی اقتصــــاد و ژورنالیــــزم و در ســــال 1390 

هــ ش پوهنځــی فارمسـی و در سـال 1392 هــ ش پوهنځـی طـب انـاث ایجـاد گردیـد.

وجــــود ایــــن پوهنځــــی هــــا باعــــث گردیــــد کــــه دولــــت جمهــــوری اســــامی افغانســــتان قــدم 
بزرگــــی را در راســــتای تقویــــت نظــــام تحصیلــــی در افغانســــتان در مــــورد پوهنتــــون دعــــوت 
برداشــــته و اســــاس ایــــن مؤسســــه تحصیلــــی را از یــــک نهــــاد تحصیلــــی منحیــــث مؤسســــه 
بــــه یــــک نهــــاد علمــــی اکادمیــک پوهنتــــون مســمی ســاخت. ایــــن پوهنتــون در ســال 1392 
هــ ش مســــتقیام از طــــرف وزارت تحصیــــات عالــــی بــــه حیــــث یـــک مرکـــز علمـــی اکادمیـــک 
بـــه حیـــث پوهنتـــون و یـک واحـــد مســـتقل تحصیلـی منظـور گردیـــده اسـت کـه ایـــن مسـئله یکـی 
از برازندگـــی هـــای ســــازنده و قابــــل ســــتایش وزارت تحصیــــالت عالــــی در راســــتای توســــعه و 

انکشــــاف تحصیــــات عالــــی در کشــــور میباشــــد.

برعالوه ایــــن پوهنتــــون پوهنځــــی هــای شــبانه را بــه منظــور آمــــاده ســاخنت تســهیالت بــرای 
آنعــــده از جوانــــان کشــــور کــه بنــا بــــر نامســاعد بـودن رشایط در گذشـــته نتوانسـتند، تحصیـالت 
دوره لیســـانس خویـــش را در وقــــت و زمــــان آن تکمیــــل منایند ایجــــاد منوده اســــت. پوهنتــــون 
دعـــوت در رشایط فعلـــی از بـــا امکانـات تریـن پوهنتـون هـای خصوصـی در ســــطح کشــور بشــامر 
میــــرود کــــه دارای )2424 (محصــــل در هفــــت پوهنځـی کـه پوهنځـــی )رشعیات، حقـوق و علـوم 
سیاســـی، انجنیـــری، اقتصـــاد، ژورنالیـــزم، فارمسـی و طـــب انـاث( مـی باشـد کـــه توسـط 290 تــن 

اســتاد مــرصوف فراگیــــری تحصیــل انــد.

برعــالوه از پروگــــرام لیســــانس، پروگــــرام ماســــری در پوهنځــــی هــــای )حقــــوق و رشعیــات)  
ایـــن پوهنتـــون ایجـــاد گردیـــده و تعـــداد کثیـــر اســـتادان کـــه درجـــه دوکتـــورا و ماستــــری دارنــــد 
مــــرصوف تدریــــس در ایــــن پروگــــرام هــــا مــی باشــــند. نصــــاب تحصیلــی بخــــش لیســانس و 
ماســــری ایــــن پوهنتــــون مطابقــــت تــام بــــا برنامــه هــــای تحصیلــی مؤسســــات دولتــی دارد. 
کــــه اســــتادان محــــرم در رشــته هــای مختلــف مــــرصوف ارایــه آمــوزش در ســطح لیســانس و 

ماســــری مــــی باشــند.



معرفی پوهنځۍ

پوهنځــۍ طــب معالجــوی پوهنتــون دعــوت در ســال 1392 بــا مجــوز رســمی 

از وزارت محــرم تحصیــالت عالــی افغانســتان تأســیس و اقــدام بــه جــذب و 

پذیــرش محصــل منــود. برنامــهء آموزشــی در ایــن نهــاد بــه دو دیپارمتنــت پــارا 

کلینیــک و کلینیــک و دورهء کلینیــک از لحــاظ پرنســیب بــه داخلــه و جراحــی 

ــه  ــم  روزان تقســیم شــده اســت. برنامه هــای آموزشــی در مقطــع MD در دو تای

و بعــداز ظهــردر رشــته  طــب معالجــوی برگــزار می کنــد. سیســتم درســی ایــن 

ــن  ــن و معیاری تری ــه جدیدتری ــد ک ــدت میباش ــن کری ــتم نوی ــۍ  سیس پوهنځ

سیســتم تحصیلــی در دنیــا اســت. ایــن سیســتم تحصیلــی مــورد تأییــد و تأکیــد 

ــز می باشــد.  ــی افغانســتان نی وزارت تحصیــالت عال

طوریکــه معلــوم اســت در 40 ســال گذشــته، جنــگ اکرثیــت زیربنا های کشــور 

ــا نیمــه ، تخریــب منــوده اســت کــه  ــز مــا افغانســتان را بطــور کامــل و ی عزی

ــذا تأســیس پوهنځــۍ  ــر مســتثنی منیباشــد. ل ــن ام ــز از ای ســکتور صحــت نی

ــت  ــکتور صح ــود س ــا و بهب ــور ارتق ــاث مبنظ ــهء ان ــرای طبق ــوی ب ــب معالج ط

ــد  ــط و کســانیکه میخواهن ــراد واجــد رشای ــرای اف ــل ب ــهء تحصی و ایجــاد زمین

ــد، از نیازهــای مــربم جامعــهء کنونــی  ــد دریــن رشــته تحصیــل مناین وآرزو دارن

مــا میباشــد.



پوهنتون دعوت

دیدگاه

ــی و ارزش هــای واالی اســالمی خواهــان  ــا کیفیــت عال ــاث ب ــرای قــرش ان ــی ب ــی طب ــی عال ــه هــای تحصیل فراهــم آوری زمین

ــارز در قســمت ارتقــای کیفیــت خدمــات صحــی در جامعــه مــی باشــد  . داشــنت نقــش ب

ماموریت

این نهاد جهت برآورده منودن رســالت به موارد ذیل مامور اســت. 1

 فراهــم منودن تســهیالت جهت آموزش بــا کیفیت عالی برای محصالت . 2

بکار بردن همه امکانات و منابع جهت رســیدن به دیدگاه . 3

تربیــه محصــالت بــا روحیــه انســانی , اســالمی و مســلکی بــرای پیشــربد ایــن مســلک مقــدس کــه خدمــت بــرای جامعــه . 4

اســت

آمــاده منــودن محصــالت بــرای مقابلــه بــا چالــش هــای موجــود در ســکتور صحــی بــا فراهــم منــودن زمینــه بــرای آمــوزش . 5

در ســطح پوهنحــی کار هــای عملــی بــه ســطح شــفاخانه و برنامــه هــای تحقیقــی 

ایجاد و انکشــاف برنامه های متداوم آموزشــی و تحقیقی. 	

تعهد به عرضه خدمات صحی در ســطح محالت قریه جات و بالخره در ســطح مملکت و ارتقا جامعه. 	

اهداف آموزشی

تربیت نیروی مســلکی آراســته با اخالق اسالمی و طبی.. 1

تربیــت افــراد کارآمــد بــا توانایــی علمــی و عملــی کــه قابلیــت و توانایــی جهــت وقایــه و معالجــه امــراض را داشــته باشــند . 2

و بتواننــد در مراکــز صحــی کشــور مثمــر واقــع شــوند.

تعمیم و گســرش نیروهای مســلکی مورد نیاز کشور.. 3

قادر ســاخنت محصلین در جهت اســتفاده از آخرین منابع علمی و بهره گیری از اطالعات جدید.. 4

آشــنایی با اولویت ¬ها و مســائل صحی منطقه و جهان.. 5

ــه راهکارهــای گســرش صحــت در جامعــه و گرایــش . 	 ــرای ارائ ــد ســاخنت محصلیــن در جهــت تــالش ب مســتعد و نیرومن

بــه عدالــت در صحــت.

آموزش و نیرومند ســاخنت محصالن در بخش تحقیق در مســایل مرتبط به صحت.. 	

1



پوهنتون دعوت

ارزش ها

تحصیــات عالی با کیفیت. 	

 بکارانداخــنت منابــع برشی و مالی جهت فراهم منــودن تحصیالت با کیفیت و معیاری

اخاق و کرامت. 	

پابندی و رعایت  اخالق و حفظ کرامت مردم چه در ســاحه آموزشــی و چه در ســطح جامعه

برابری. 	

فراهم آوری زمینه های آموزشــی و تســهیالت برای همه بدون در نظر داشــت زبان , قوم و مذهب

اداره سامل موثر و کاآرا. 	

ایجــاد اداره ســامل و الگــو بــرای دیگــران و هــم تدویــن پروگــرام هــای الزمــه غــرض ترویــج ایجــاد یــک اداره ســامل موثــر و 

کارفهــم

ابتکار و نوآوری . 	

حسابدهی. 	

تــالش در جهــت پــرورش اســتعداد هــا بــه شــیوه محصــل محــوری تــا باشــد روحیــه ابتــکار و نــوآوری هرچــه بیشــر درایــن نســل 

جــوان بــروز منایــد 
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پوهنتون دعوت

ریاست پوهنځی طب معالجوی

ریاســــت پوهنځۍ کلیــــدی تریــــن و عالــــی تریــــن مرجــــع اداری واحــــد تدریســـی پوهنتـــون دعـــوت اسـت کـــه در راس آن 

رئیـــس پوهنځۍ بـــوده و براســـاس پیشـــنهاد ریاســـت پوهنتـــون مقـــرر میباشـد. رییـــس پوهنځۍ خــود یــک تــــن از اســتادان 

هــــان پوهنځۍ میباشــــد کــــه عــــالوه بــــر رهبـــری، مدیریـــت و پیشـــرد امـــور اداری، مکلفیـــت تدریـــس را نیـــز دارد. رئیـــس 

پوهنځۍ طب معالجوی مکلـــف بـــه اجـــری وظایفـــی هســـتند ک ذیـــل بـــه رشح آن پرداختــــه شــــده اســــت:

رشح وظايف رئیس پوهنځۍ طب  معالجوی

1398 تاریــخ:   

رئیــس پوهنځۍ طب معالجوی عنــوان وظیفــه:   

دفر ریاســت پوهنځی طب معالجوی  دفــر مربوطــه:  

معاون علمی پوهنتون   مســؤول درمقابل:  

متام اســتادان و کارمندان پوهنځۍ طب افراد تحت پوشــش:   

وظايف و مسؤولیت هاى سپرده شده : 

مراعات پالیســی و تطبیق پروســیجرهای کاری پوهنتون• 

ریاســت از جلسات شورای علمی پوهنځۍ • 

تدویر به موقع و منظم جلســات شــورای پوهنځۍ• 

منایندگی از پوهنځۍ در برابر ســایر شــعبات و نهاد ها • 

تأمیــن نظم و انظباط در پوهنځۍ• 

حل مشــکالت اعضای کادر علمی و محصالن در حدود صالحیت• 

نظارت از تطبیق معیارهای قانونی و فیصله های شــورای علمی پوهنتون، هیأت رهربی و شــورای پوهنځۍ• 

اتخــاذ تدابیر بــرای حفظ پاکی و نظافت پوهنځۍ• 

طرح پیشــنهاد ها و برنامه های مناســب برای بهبود وضع تدریســی، تحقیقاتی و کاری در پوهنځۍ• 

نظــارت از تطبیق نصاب تحصیلی توســط اعضای کادر علمی• 

نظــارت بر وظایف آمریــن دیپارمتنت ها و هدایت الزم به آنها• 

همــکاری بــا کمیتــه تضمین کیفیت و اعتبار دهی بــه منظور بهبود و ارتقاء کیفیت• 
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پوهنتون دعوت

فراهم ســازی زمینه اجرای کار های عملی و ســتاژ محصالن در شــفاخانه ها• 

همــکاری بــا معاونــت علمــی در مطالعــه و ارزیابــی نصــاب تحصیلــی و کتــاب هــای درســی و عیــار منــودن آن هــا مطابــق • 

نیازهــای جامعــه

ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و ســاالنه از فعالیت های پوهنځۍ به ریاســت پوهنتون و معاونت علمی• 

مراقبت روزانه از حضور اســتادان و کارمندان تحت پوشــش باالی وظیفه • 

 بــه کار انــدازی مؤثر کارمندان تحت پوشــش برای اجرای وظایف مؤثر و مثمر• 

مراقبت از حارضی اســتادان و کارمندان تحت پوشــش• 

ایجاد نظم و دســپلین در صنوف درســی به خاطر بهر شــدن و باال رفنت کیفیت درس• 

تشــویق محصالن به فعالیت های درســی، علمی، اجتامعی و فرهنگی • 

مراعــات متام مواد شــامل وجایــب و مکلفیت های کارمندان پوهنتون دعوت• 

اجرای ســایر وظایف سپرده شده• 
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پوهنتون دعوت

دیپارمتنت ها

آمریت دیپارمتنت پاراکلینیک 

یکــی از دیپارمتنــت موجــود در پوهنځــۍ طــب معالجــوی، دیپارمتنــت پــارا کلینیــک میباشــد کــه شــامل مضامیــن پیــش زمینــه 

یــی دو ســال اول تحصیلــی میباشــد.

رشح وظايف آمر دیپارمتنت پاراکلینیک

1398 تاریــخ:    

آمر دیپارمتنت  عنــوان وظیفــه:  

دفر آمریت دیپارمتنت  دفــر مربوطــه:  

معاون علمــی پوهنتون و رییس پوهنځۍ مســؤول در مقابل:  

)استادان صنوف مربوطه( افراد تحت پوشــش:   

وظايف و مسؤوليت هاى سپرده شده:  

پابندی به حارضی ووقت شناســی• 

مراعــات منــودن متام مقررات و لوایح کاری پوهنتون• 

داشــنت حوصله مندی و برخورد صمیامنه با اســتادان، محصالن و همکاران• 

بررســی و ارزیابی مواد درســی مضمون مربوطه برای تدریس• 

مالحظه و تایید لکچر نوت های اســتادان که برای محصالن تهیه شــده اســت• 

مالحظه رهنمود کار های عملی و ســاحوی تهیه شــده از جانب اســتادان• 

نظــارت از کار هــای عملی محصالن در البراتوار ها• 

اخذ گزارش از ســهمگیری و اشــراک فعال محصالن در کارهای عملی• 

مالحظه و نظارت از پالن درســی ســاعتوار استادان دیپارمتنت مربوطه • 

داشــنت پالن های کاری ماهوار، سمســر وار و ســالیانه مطابق معیارات فعالیت های اکادمیک • 
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پوهنتون دعوت

ارائه گزارش های فعالیت هفته وار، ماهوار، سمســروار و ســاالنه به ریاســت پوهنځۍ• 

ســهمگیری فعــال و همــکاری بــا ریاســت پوهنځــۍ و کمیتــه تضمیــن کیفیــت و اعبتــار دهــی در تطبیــق معیــارات ارتقــاء • 

کیفیــت

ســهمگیری فعال در تنظیم تقســیم اوقات درســی سمسر های صنوف مربوط• 

ســهمگیری فعال در بازنگری و به روز رســانی کریکومل درســی مضامین مربوط• 

نظارت بر دروس نظری و عملی اســتادان مطابق تقســیم اوقات تنظیم شــده و رضورت پوهنځۍ• 

کنرول حارضی اســتادان درســاعات مربوطه و مالحظه آن در کتاب حارضی • 

همکاری با ســایر اعضای کادر علمــی مطابق قانون تحصیالت عالی• 

ارزیابی آثار و کنفرانس های علمی اعضای کادر علمی و ســایر دانشــمندان و ابراز نظر در رابطه به آنها• 

اشــراک فعال در محافل علمی منحیث گراننده، ســخرنان و یا اشــراک کننده مطابق صالحیت اکادمیک• 

برگزاری و رهربی منظم جلســات آمریت دیپارمتنت• 

اشــراک فعال در کمیته ها، مجالس و شــورا های پوهنځۍ و  پوهنتون• 

ســهمگیری مســؤوالنه در بهبود امور پوهنځۍ و پوهنتون به منظور انکشــاف علمی و تدریســی • 

ارتقای ســویه علمی خود به ویژه در رشــته اختصاصی و کســب مهارت های کاری و وظیفوی• 

ــرای تالیــف کتــاب هــای درســی، ممــد درســی و پیشــربد تحقیقــات علمــی مطابــق صالحیــت هــای •  تشــویق اســتادان ب

علمــی 

ابراز نظر برای بهبود امور اکادمیک پوهنتون و نصاب درســی موجوده به مســؤولین مربوط• 

تشــویق اســتادان بــرای فراهــم ســازی زمینــه بهــر دروس و همــکاری بــا اســتادان در فعالیــت هــای درســی، اجتامعــی • 

و فرهنگــی پوهنتــون

اشراک در پروســه نظارت از امتحانات پوهنتون • 

ــراد و نهــاد •  ــه اف ــون ب ــادی پوهنت ــوی و م ــواد درســی و سایرداشــته هــای معن ــا ل م ــری از انتق حفــظ ارسار اداره و جلوگی

ــدون اجــازه مقــام ریاســت پوهنتــون هــای دیگــر ب

مراعات متام مواد شــامل وجایــب ومکلفیت های کارمندان پوهنتون • 

نظارت از نظم و دســپلین صنوف درســی به خاطر کیفیت درسی• 

اجرای ســایر وظایف سپرده شده • 
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پوهنتون دعوت

پاراکلینیک: . 	

ــی و  ــه اول دروس عموم ــی)Basic( و مرحل ــن دروس اساس ــه محصلی ــن مرحل ــت در ای ــال اس ــه 3 س ــن مرحل ــان ای ــدت زم م

ــد. ــی گذرانن ــی را م اختصاص

این مرحله شــامل فعالیت های ذیل میباشد:

لکچــر یا دروس تیوری در پوهنحی• 

 •Skill Lab آمــو زش و کار عملــی در البراتوار و

انتانومی البراتوار 
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پوهنتون دعوت

کار عملی پاراکلنیک
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پوهنتون دعوت

تفصیل نصاب درسی ) کریکومل ( پوهنځی  طب معالجوی
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پوهنتون دعوت

لست اساتید دیپارمتنت پاراکلینیک
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پوهنتون دعوت

آمریت دیپارمتنت کلینیک

ــرای کار  ــت اج ــن جه ــن دوره محصلی ــه دری ــد، ک ــال اول میباش ــد از دو س ــی بع ــن کلینیک ــامل مضامی ــک ش ــت کلینی دیپارمتن

ــد. ــه شــفاخانه هــا ارســال میگردن ــی  ب هــای عمل

رشح وظايف آمر دیپارمتنت کلینیک

1398 تاریــخ:    

آمر دیپارمتنت  عنــوان وظیفــه:  

دفر آمریت دیپارمتنت  دفــر مربوطــه:  

معاون علمــی پوهنتون و رییس پوهنځۍ مســؤول در مقابل:  

)استادان صنوف مربوطه( افراد تحت پوشــش:   

وظايف و مسؤوليت هاى سپرده شده: 

 پابندی به حارضی ووقت شناســی• 

مراعــات منــودن متام مقررات و لوایح کاری پوهنتون• 

داشــنت حوصله مندی و برخورد صمیامنه با اســتادان، محصالن و همکاران• 

بررســی و ارزیابی مواد درســی مضمون مربوطه برای تدریس• 

مالحظه و تایید لکچر نوت های اســتادان که برای محصالن تهیه شــده اســت• 

مالحظه رهنمود کار های عملی و ســاحوی تهیه شــده از جانب اســتادان• 

نظــارت از کار هــای عملی محصالن در البراتوار ها• 

اخذ گزارش از ســهمگیری و اشــراک فعال محصالن در کارهای عملی• 

مالحظه و نظارت از پالن درســی ســاعتوار استادان دیپارمتنت مربوطه • 

داشــنت پالن های کاری ماهوار، سمســر وار و ســالیانه مطابق معیارات فعالیت های اکادمیک • 

ارائه گزارش های فعالیت هفته وار، ماهوار، سمســروار و ســاالنه به ریاســت پوهنځۍ• 
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پوهنتون دعوت

ســهمگیری فعــال و همــکاری بــا ریاســت پوهنځــۍ و کمیتــه تضمیــن کیفیــت و اعبتــار دهــی در تطبیــق معیــارات ارتقــاء • 

کیفیــت

ســهمگیری فعال در تنظیم تقســیم اوقات درســی سمسر های صنوف مربوط• 

ســهمگیری فعال در بازنگری و به روز رســانی کریکومل درســی مضامین مربوط• 

نظارت بر دروس نظری و عملی اســتادان مطابق تقســیم اوقات تنظیم شــده و رضورت پوهنځۍ• 

کنرول حارضی اســتادان درســاعات مربوطه و مالحظه آن در کتاب حارضی • 

همکاری با ســایر اعضای کادر علمــی مطابق قانون تحصیالت عالی• 

ارزیابی آثار و کنفرانس های علمی اعضای کادر علمی و ســایر دانشــمندان و ابراز نظر در رابطه به آنها• 

اشــراک فعال در محافل علمی منحیث گراننده، ســخرنان و یا اشــراک کننده مطابق صالحیت اکادمیک• 

برگزاری و رهربی منظم جلســات آمریت دیپارمتنت• 

اشــراک فعال در کمیته ها، مجالس و شــورا های پوهنځۍ و  پوهنتون• 

ســهمگیری مســؤوالنه در بهبود امور پوهنځۍ و پوهنتون به منظور انکشــاف علمی و تدریســی • 

ارتقای ســویه علمی خود به ویژه در رشــته اختصاصی و کســب مهارت های کاری و وظیفوی• 

ــرای تالیــف کتــاب هــای درســی، ممــد درســی و پیشــربد تحقیقــات علمــی مطابــق صالحیــت هــای •  تشــویق اســتادان ب

علمــی 

ابراز نظر برای بهبود امور اکادمیک پوهنتون و نصاب درســی موجوده به مســؤولین مربوط• 

تشــویق اســتادان بــرای فراهــم ســازی زمینــه بهــر دروس و همــکاری بــا اســتادان در فعالیــت هــای درســی، اجتامعــی • 

و فرهنگــی پوهنتــون

اشراک در پروســه نظارت از امتحانات پوهنتون • 

ــراد و نهــاد •  ــه اف ــون ب ــادی پوهنت ــوی و م ــواد درســی و سایرداشــته هــای معن ــا ل م ــری از انتق حفــظ ارسار اداره و جلوگی

ــدون اجــازه مقــام ریاســت پوهنتــون هــای دیگــر ب

مراعات متام مواد شــامل وجایــب ومکلفیت های کارمندان پوهنتون • 

نظارت از نظم و دســپلین صنوف درســی به خاطر کیفیت درسی• 

اجرای ســایر وظایف سپرده شده • 
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پوهنتون دعوت

	.  کلینیک:

ــردن  ــكار ب ــواری و بدســت آوردن توانایي هــاي الزم در ب ــدگاه کلینیکــی و البرت ــه تشــخیص امــراض از دی ــن مرحل هــدف از ای

انديشــه و اســتقالل فکــری و نتيجــه  گــري رسيــع بــه منظــور برخــورد منطقــي و صحیــح  بــا مریــض و طراحــی تدابیــر وقایــوی 

و تــداوی میباشــد.  مــدت زمــان در ایــن مرحلــه 3.5 ســال اســت کــه طــی آن دورههــای پراکتیــک از دروس داخلــه، جراحــي، 

اطفــال، نســائی والدی، چشــم، گــوش و گلــو، عقلــی و عصبــی، تروماتولــوژی، و واحدهــاي باقيامنــده تئــوری از دروس 

ــده می¬شــود.                    عمومــي و اختصاصــی گذران

دوره کلینیکی شــامل فعالیتهای ذیل میباشد:

آموزش محصلین در کنار بســر مریضان یا در شــفاخانه¬ ها. 1

گذرانــدن دروس تئوری در پوهنحی. 2

کار عملی کلینیک
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پوهنتون دعوت

تفصیل کریکلومل دیپارمتنت کلینیک
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پوهنتون دعوت

ــی هــای خــاص  ــرای تخصــص در طــب معالجــوی و حصــول توانای نصــاب درســی پوهنځــی طــب معالجــوی، محصــالن را ب

در بخــش هــای مختلــف طــب معالجــوی آمــاده مــی ســازد. کار هــا و فعالیــت هــای صنفــی، نظــر بــه طــرز العمــل مضمــون ، 

از طــرف اعضــای دیپارمتنــت مطابــق کریکــومل در جریــان سمســر بــه محصلیــن داده مــی شــود. زیــرا ایــن نــوع فعالیــت هــا 

دانــش عملــی محصــالن را تقویــت میبخشــد. درپروگــرام درســی ایــن دیپارمتنــت، 41 مضمــون ) بــدون دوره کارعملــی ( کــه 

مجموعــاً  153 کریــدت بــوده، تدریــس میگــردد.

در مجمــوع تعــداد کریــدت نصــاب درســی )کریکــومل( 313 کریــدت مــی باشــد کــه از آن جملــه 0	 کریــدت مربــوط بــه دورهء 

عملــی یــا ســتاژ مختــص شــده اســت .
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پوهنتون دعوت

کادر علمی

ــه  ــوده و تجرب ــص ( ب ــری و تخص ــی ) ماس ــی تحصیل ــدارک عال ــا م ــوی ب ــب معالج ــی ط ــی پوهنځ ــای کادر علم ــرث اعض اک

کافــی در رشــته هــای مــورد نظــر دارنــد. پوهنځــی همــواره در قســمت بهبــود کیفیــت، کمیــت، معیــاری ســاخنت و سیســتامتیک 

ــت و  ــا کیفی ــی ب ــای تدریس ــت ه ــام فعالی ــا انج ــا ب ــد، ت ــرچ میده ــراوان بخ ــاعی ف ــی مس ــن پوهنځ ــای ای ــت ه ــاخنت فعالی س

معیــاری، بتوانــد ایــن پوهنځــی، و نهایتــآ  پوهنتــون دعــوت را درســطح  مؤسســات تحصیــالت عالــی دولتــی وغیردولتــی کشــور 

ــاری، صــادق و خدمتــگار معرفــی منایــد.  ــا کیفیــت، معی ــی  معتــرب، ب ــه حیــث یــک ارگان تحصیل ب

دررشائــط فعلــی، اســتادان پوهنځــی طــب معالجــوی در متامــی بخــش هــا و دیپارمتنــت هــا بســنده بــوده، در صــورت افزایــش 

تعــداد محصــالن جدیدالشــمول، اداره در افزایــش تعــداد اســتادان نیــز آمادگــی کامــل خــود را دارد. 

تعــداد مجموعــی اســتادان مســلکی پوهنځــی طــب معالجــوی در حــال حــارض )50 تــن( مــی باشــند، کــه ازیــن جملــه 5 تــن 

اســتاد دایمــی، و ۴۵ تــن اســتادان قــراردادی بلمقطــع تدریــس مــی باشــند.

لست اســاتید دیپارمتنت کلینیک

دوره ستاژ

هــدف از ایــن مرحلــه پرورش مهارت¬ ها و تقويت قدرت تصميم¬ گري و افزايش اتــكاء به نفس و همچنین برخورد 

مســتقيم دانشــجو با مســائل تشــخیصی و تداوی و واگذار کردن این مسئولیت به عهده او می¬باشد.

زمــان مطلــوب ایــن دوره یــک ســال اســت کــه در ایــن مــدت دوره هــاي عملــی در شــفاخانه هــا تحــت نظــر اســاتید در بخــش 

ــی و  ــم، عقل ــو ، چش ــوش و گل ــه، گ ــروی، وقای ــدی زه ــائی والدی، جل ــال، نس ــه اطف ــي، داخل ــی، جراح ــه عموم ــای داخل ه

ــده مي¬شــود. ــن گذران ــوز و نســخه نویســی توســط محصلی ــی و توبرکل ــی، انتان ــی، طــب عدل عصب

17



پوهنتون دعوت

مشخصات کورس ها

مشــخصات کــورس هــا بــرای پوهنځــی طــب معالجــوی شــامل شــامره کــورس، عنــوان کــورس، تعــداد کریــدت هــای آن در یــک 

سمســر و تعــداد ســاعات درســی  دریــک هفتــه مــی باشــد. ســاعات درســی شــامل لکچــر، کار عملــی )کار در البراتــوار( وحــل 

متریــن بــوده کــه مــدت هــر ســاعت درســی آن 50 دقیقــه اســت.

تناسب ساعت های درسی عملی ونظری

در مجمــوع تعــداد کریــدت نصــاب درســی )کریکــومل( 313 کریــدت مــی باشــد، هــر ســال تحصیلــی شــامل دو سمســر میباشــد 

ــه میباشــد. دو ســاعت  ــادل 50 دقیق ــا ســاعت درســی مع ــدت درســی ی ــه، هــر کری ــات )	1( هفت ــدون امتحان و هــر سمســر ب

تطبیقــات و یــا البراتــوار و یــا ســه ســاعت ســتاژ یعنــی کار ســاحوی معــادل یــک ســاعت درســی محاســبه میشــود. نصــاب درســی 

ــی ،  ــی ساینس ــن عموم ــمول ،مضامی ــون ش ــن پوهنت ــه مضامی ــت ک ــده اس ــار گردی ــدت عی ــتم کری ــه سیس ــوی، ب ــب معالج ط

اساســی طبــی، اختصاصــی و کلینیکــی در آن مشــخص شــده انــد. تعــداد کریــدت هــا در هــر سمســر و مجمــوع کریــدت هــای 

ــه ســویه  ــا توجــه ب ــردات هــر مضمــون ب ــن مف ــن و تعی ــده اســت. انتخــاب مضامی متــام سمســرها در کریکــومل واضــح  گردی

برنامــه تحصیلــی انکشــاف داده شــده انــد.

روش های آموزش وتدریس

چــون میدانیــم کــه، روش هــای تدریســی هــر رشــته نظربــه خصوصیــات رشــته انتخــاب مــی شــود. پوهنځــی طــب معالجــوی، 

بــه خاطــر بــاال بــردن ســطح ســویه درســی تیؤریکــی و عملــی محصلیــن از روش هــای ذیــل اســتفاده میکنــد:

روش لکچر• 

 • LCD روش لکچر با اســتفاده از پاور پاینت ازطریق پروجکتور یا

روش البراتواری و تطبیقات• 

روش کار گروپی و ســیمینارها • 

روش کار عملی در کنار بســر مریض در شــفاخانه ها.• 
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شیوه های ارزیابی محصالن

در مجمــوع ارزیابــی محصــالن از طریــق امتحــان نهایــی، امتحــان وســط سمســر، کارخانگــی وکار عملــی صــورت مــی گیــرد 

ــی  ــوط کار عمل ــی و 10%مرب ــوط کارخانگ ــر، 10%مرب ــط سمس ــان وس ــوط امتح ــی،  20%مرب ــان نهای ــوط امتح ــه 0	% مرب ک

ــی از طــرف اســتاد داده شــده در ان صــورت  ــروژه صنف ــدارد ، پ ــی ن ــه  کار عمل ــن ک ــی در مضامی ــی شــود. ول ــه م در نظرگرفت

10%کارخانگــی و 10%کار عملــی بــه پــروژه صنفــی داده مــی شــود کــه در ان صــورت 20%  بــه پــروژه صنفــی داده مــی شــود. 

رشایط شمولیت در پوهنځی طب معالجوی

 

ــت در  ــد از رشک ــتان بع ــات افغانس ــز و والی ــای مرک ــه ه ــوف 12 لیس ــان صن ــاث فارغ ــهء ان ــوی طبق ــب معالج ــی ط در پوهنځ

امتحــان کانکــور کــه ســاالنه دو مرتبــه در بهــار و خــزان تحــت نظــر هیــات محــرم وزارت تحصیــالت عالــی افغانســتان دایــر 

میگــردد، اخــذ مــی شــود. بــا اخــذ امتحــان کانکــور میباشــد.  نظــر بــه منــرات معیــاری بعــد از مراحــل ذیــل شــامل پوهنځــی 

ــد: طــب معالجــوی میگردن

داشــنت تذکره تابعیت افغانی • 

ســند فراغت صنف دوازدهم که توســط وزارت معارف تصدیق شده باشد• 

داشــنت جدول منرات صنف دهم  یازدهم و دوازدهم که توســط وزارت معارف تصدیق شــده باشد• 

خانــه پــری فورمه مخصوص پوهنتون دعوت و بدســت آوردن کارت امتحان کانکور• 

کامیاب شــدن در امتحان کانکور پوهنتون دعوت     • 
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مدیریت تدریسی پوهنځۍ

مدیریــــت تدریســــی پوهنځۍ تنظیــــم کننــــده امــــور مربــــوط بــــه تدریـــس اســـتادان و مـــوارد ثبـــت نـــام محصـــالن، ترتیب 

تقســـیم اوقـــات درســـی، ترتیـــب نتایـــج محصـالن ... و غیـره مـــوارد دیگـر اداری و تدریســـی ایـن نهــاد تحصیلــــی میباشــد.

رشح وظايف مدیریت تدریسی

تاریــخ:    1398        

عنــوان وظیفــه:   مدیر تدریســی 

دفر مدیریت تدریسی  دفــر مربوطــه   :  

رییــس پوهنځۍ های مربوط مســؤول درمقابل :  

)محصالن پوهنځۍ ها( افراد تحت پوشــش :            

وظايف ومسؤوليت هاى سپرده شده:  

پابندی به حارضی و وقت شناســی• 

آگاهــی داشــنت و مراعــات منودن متام لوایح و مقررات پوهنتــون ووزارت تحصیالت عالی در ارتباط به محصالن • 

حوصلــه منــدی و برخوردصمیامنه با محصالن و اســتادان مطابق معیارات اکادمیک• 

رســیدگی به امور پوهنځۍ درزمان غیابت رئیس پوهنځۍ• 

همــکاری با رئیس پوهنځۍ در پیشــربد امور اکادمیک پوهنځۍ• 

ترتیب به موقع تقســیم اوقات های دروس نظری و عملی، امتحانات و کورســها با مشــوره آمران دیپارمتنت • 

وارســی از امور حارضی محصالن و استادان مربوطه• 

اعالن به موقع حارضی تدریســی برای اســاتید و محصالن• 

اطــالع بــه موقــع اســاتید و محصــالن در مــورد فیصلــه هــا و تصامیــم از جانــب ریاســت پوهنتــون، ریاســت پوهنځــۍ و یــا • 

آمریــت هــای دیپارمتنــت هــای پوهنځــۍ
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جمع آوری راپور های امور تدریســی و دیپارمتنت های مربوطه در ختم هر سمســر• 

ترتیب و تنظیم پروگرامهای تدریســی آموزشــی مطابق پالن مطروحه • 

همــکاری با آمــران دیپارمتنت ها و تهیه مواد مورد رضورت آنها • 

دایرمنودن جلســات قبل ازآغاز دروس با ســهم گیری آمران دیپارمتنت ها• 

تهیه ، ترتیب وتکمیل فورمه ها و دوســیه های محصالن که از طریق معاونیت امورمحصالن معرفی میشــوند.• 

حصول اطمینان از آماده بودن اتاقها برای دروس،امتحانات، کنفرانســها، ســیمینارها وفعالیت های اکادمیک• 

ترتیــب منــودن جــدول نتایــج امتحانــات بــه کمــک دیپارمتنــت هــا و کمیتــه امتحانــات و تقدیــم راپورنهایــی آن بریاســت • 

پوهنځــی، آمریــت دیتابیــس و معاونیــت امــور محصــالن

اجــراات الزم پیرامــون تهیه حــارضی محصالن، نظارت از حارضی محصالن و حفاظت از آن• 

تقســیم امور شــعبه بین کارمندان به مشوره رئیس پوهنځۍ• 

معرفــی محصــالن ممتازو نخبه به ریاســت پوهنځۍ جهت تقدیرو امتیاز• 

اطمینان از آماده بودن متام وســایل درســی روزمره در صنوف درسی• 

اجرای ســایرامورمربوطه کــه نظربه قانون ورضورت به وی تفویض میگردد• 
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پوهنتون دعوت

برگزاری سیمینار ها
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پوهنتون دعوت

کمیته ها

کمیتــه های تضمین کیفیت

 غــــرض ارتقــــای کیفیــــت تحصیلــــی و معیــاری ســازی تحصیــالت دریــــن پوهنځۍ، سـعی و تـالش بخـرچ داده شـده تـا از 

طریـــق ایجـــاد و فعالیـــت کمیتــه هــای مربوطــه تضمیــن کیفیــت برنامــه هــــای تحصیلــی به وجــه احســن ســامان یافتــه 

همــه برنامــه هــای تحصیلــی ایــن رشــته موفقانــه بـه امتـام برسـد. ایـن کمیتـه هـا عبـارت انـد از کمیتـه تضمیـن کیفیـت، 

کمیتـــه نصـــاب، کمیتـــه نظـم و دسـپلین، کمیتـه فرهنگـی، کمیتـــه پالن، کمیتــه امــوزش الکرتونیــک و کمیتــه امتحانــات.

کمیته تضمین کیفیت• 

کمیته نصاب• 

تحقیق•  کمیته 

کمیته پالن • 

کمیته نظم و دســپلین• 

امتحانات•  کمیته 

فرهنگی•  کمیته 

الکرونیک   •  کمیته 

کمیته فرعی تضمین کیفیت

 از آنجاییکــــه ارتقــــای کیفیــــت مســــتلزم ارزیابــــی مســــتمر از پربرســــی از پروســــٔە تدریــــس در خصــوص تأمیــــن کیفیــت 

معیــــاری کــــه در چارچــــوب ارتقــای کیفیــــت و اعتباردهــی وزارت تحصیــات عالــی جمهــوری اســــامی افغانســتان تعریــف 

شــده اســــت. میباشــد.

فهرســت اعضای کمیته فرعــی تضمین کیفیت پوهنځۍ
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پوهنتون دعوت

کمیته فرعی نصاب

یکــــی از مهمریــــن کمیته هایــــی کــــه در ســطح پوهنځۍ فعالیــت میکنــــد، کمیتـٔە نصـاب اسـت کـه بر حسـب نیازمندیهـای 

علمـــی، بـــازار و بـــا توجـه بــــه رونــد توســعه و پیرشفــت در ســــطح حــوزٔە دانــش مربوطــه، نصــــاب دیپارمتنت هـای مربـوط 

بـــه پوهنځۍ را مـــورد بازنگـــری قـــرار میدهنـد تـا از براینـد آن بـه تجدیـد، تزئیـــد، تعدیـل و بـه روزسـازی، نصـاب قابـل پذیـرش 

برحســـب توقعـــات بـازار کار را تدویـن و طـی مراحـل مینامیند.

فهرســت اعضای کمیته فرعی نصاب پوهنځۍ

کمیته فرعی تحقیق

ایـــن کمیتـــه مکلـــف اســـت تـــا آثـار علمـــی تحقیقـی اســـتادان و محصـالن را بعــــد از ثبـت موضـوع در ســــطح پوهنځۍ مـورد 

ارزیابـــی قـــرار دهنـــد، ســـند تأییـــدی کمیتـــٔە تحقیقـــات علمـــی یکـی از اســـنادی اسـت کـه عـــالوه بــر ارایــــٔە آن در شــورای 

علمــــی پوهنځۍ، بــــه آمریــــت تحقیقــــات علمــــی پوهنتـــون نیـز بایـــد ارایـه گـردد.

فهرســت اعضای کمیته فرعی تحقیق پوهنځۍ
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پوهنتون دعوت

کمیته فرعی پالن 

ایــن کمیتــه مکلــف اســت تــا مطابــق پــالن اســراتیژیک پوهنتــون، بــرای پوهنځــۍ پــالن اســراتیژیک و پــالن هــای عملیاتــی 

پوهنځــۍ و دیپارمتنــت را ترتیــب مناینــد.

فهرســت اعضای کمیته فرعی پان پوهنځۍ

کمیته فرعی نظم و دسپلین 

نظـــم و دســـپلین اســـت کـــه نهـــاد هـــا را از هـــم متامیز مـــی سـازد چونکـه اجـــرای کار بـه موقـــع، مطابـق بـه اصـــول و قواعـد 

وضـع شـده و عـاری از فسـاد بـه پیـش میـرود. نهـاد هـا نیازمنـد نظـارت متـداوم از چگونگـی نظــم و دســپلین بــوده تــا هیــچ 

گونــــه تخلــــف از طــــرف هیــــچ یــــک از ذیربطــان صــورت نگیــــرد و در نتیجــه بــا اســتفاده از اصــــل مکافــات و مجــازات 

و ضــــع بهــر شــــده، متخلفیــن تادیــب گردنــد.

فهرســت اعضای کمیته فرعی نظم و دســپلین پوهنځۍ

کمیته فرعی امتحانات

یکـــی از کمیتـــه هایکـــه امـــور امتحانـــات را بخوبـــی تنظیـــم کـرده شـــفافیت را در پروســـه امتحانـات بـار مـــی آورد و بـا رسعت 

الزم، تقســـیم اوقـــات منظـــم و در اوقـــات مناســـب نتایـــج را اعـــالن و بـــه کمیته اصلی ارســـال میـدارد.
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پوهنتون دعوت

فهرســت اعضای کمیته فرعی امتحانات پوهنځۍ

کمیته فرعی فرهنگی

نهــــاد هــــای تحصیلــــی وظیفــــه دارنــــد تــا اوالد وطــن را بــا فرهنــگ اصیــل اســـامی و افغانـی آشـنا سـازد و همزمـان بـرای 

رشـــد جســـمی آنهـــا برنامـــه هــــای وزرشــــی را نیــــز راه انــدازی منایــــد. بــه همیــــن ملحــــوظ کمیتــه فرهنگـــی و ورزشـی در 

چـــوکات پوهنځۍ تدویـــر گردیـــده جلســـات شــــانرا همــــواره طبــق تقســــیم اوقــات دایــــر مینامیند.

فهرســت اعضای کمیته فرعی فرهنگی پوهنځۍ

کمیته فرعی الکرتونیک

بـــه منظـــور ترویـــج، نهادینه ســـازی و اســـتفادٔە بهینـــه از ابـزار تکنالـــوژی در رونـــد فعالیتهـای تدریسـی و آموزشـــی تحصیـالت 

عالـــی کـــه در جهـــان امــــروز جــــزء الینفــک تحصیــــالت عالــــی محســــوب میشــــود، پوهنځــــی طــب معالجــوی روی ایــــن 

مســــئله تأکیــــد جــــدی دارد، ایــــن کمیتــــه برحســــب لزوم دیــــد کمیتــــٔە اصلــــی آمــــوزش الکرونیک پوهنتــــون مکلـف بـر 

اجـــرای وظایـــف است.

فهرســت اعضای کمیته فرعی الکرونیک پوهنځۍ
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پوهنتون دعوت

تفاهم نامه با شفاخانه ها

پوهنځــۍ طــب معالجــوی پوهنتــون دعــوت جهــت پیشــربد کارهــای عملــی شــفاخانه یــی تفاهــم نامــه هــا را  بــا شــفاخانه هــای 

دارای ظرفیــت عالــی کاری و پرســونل مجــرب و مســلکی بــه امضــاء رســانیده اســت. 
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پوهنتون دعوت

لست تفاهم نامه های اکادمیک با سایر نهاد های تحصیلی
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پوهنتون دعوت

امکانات پوهنځۍ

صنوف درسی پوهنځی طب معالجوی 

ــل  ــی مث ــه وســایل آموزشــی و امکانات ــز ب ــوف مجه ــون دعــوت  دارای فضــای مناســب ، صن پوهنځــۍ طــب معالجــوی پوهنت

ــس از  ــان تدری ــن ترشیحــی، جری ــرای مضامی ــی می باشــد. ب ــور کاف ــور، LCD، چوکی¬هــای مناســب و ن ــورد، پروژکت ــت ب وای

طریــق آمــاده منــودن )پــاور پاینــت( اســتفاده میگــردد، امــا قابــل ذکــر اســت کــه، بیشــر دروس ایــن پوهنځــی کارهــای عملــی 

ــد در  ــن بتوان ــا محصلی ــه شــده اســت،  ت ــف در نظــر گرفت ــن مختل ــرای مضامی ــز ب ــوار هــای مجه ــذآ البرات ــر دارد ل ــز در ب را نی

فضــای مناســب دروس خویــش را فراگیرنــد. بــرای گــرم  کــردن صنــوف درســی از بخاریهــای گازی  و بــرای رسد منــودن آن  از 

پکــه هــا اســتفاده صــورت میگیــرد. کیفیــت تختــه هــای ســفید و میــز و چوکــی هــای صنــوف از کیفیــت عالــی برخــوردار مــی 

باشــد. 

روش های آموزش وتدریس

چــون میدانیــم کــه، روش هــای تدریســی هــر رشــته نظربــه خصوصیــات رشــته انتخــاب مــی شــود. پوهنځــی طــب معالجــوی، 

بــه خاطــر بــاال بــردن ســطح ســویه درســی تیؤریکــی و عملــی محصلیــن از روش هــای ذیــل اســتفاده میکنــد:

روش لکچر• 

 • LCD روش لکچر با اســتفاده از پاور پاینت ازطریق پروجکتور یا

روش البراتواری و تطبیقات• 

روش کار گروپی و ســیمینارها • 

روش کار عملی در کنار بســر مریض در شــفاخانه ها.• 

30



پوهنتون دعوت

31



پوهنتون دعوت

کتابخانه پوهنځی طب معالجوی

ــم  ــا آنه ــند، ب ــی باش ــی م ــی پوهنځ ــد درس ــب مم ــدی کت ــوی نیازمن ــود جوابگ ــب موج ــوع ، کت ــت و تن ــاظ کمی ــه از لح ــا آنک ب

پوهنځــی طــب معالجــوی همــواره ســعی و تــالش دارد تــا بــا تهیــهء  کتــب بیشــر مســلکی بــه کتابخانــه ، در هــر سمســر یــک 

تعــداد  کتــب درســی وممــد درســی را خریــدای منــوده و دراختیــار کتابخانــه قــرار میدهــد ، و نیــز از راه تألیــف، ترجمــه  وجمــع 

آوری مــواد درســی ســعی جــدی بــه خــرچ میدهــد تامــواد الزم را بــه دســت آورد، تــا  درتدریــس مضامیــن مختلــف مــورد اســتفاده 

اســتادان و محصــالن قرارگیــرد . 

ــا بیشــر از 800 جلــد کتــاب بــه روز از ریفرینــس هــای معتــرب جهانــی کــه بــه  کتابخانــهء الکرونیــک ایــن پوهنتــون مجهــز ب

شــکل رایــگان در دســرس محصــالن قــرار دارد.
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پوهنتون دعوت

البراتوارهای  پوهنځی طب معالجوی

بخــش هــای البراتــوار پوهنځــی طــب معالجــوی شــامل البراتوارهــای بیولــوژی، هســتولوژی، پرازیتولــوژی، اناتومــی، 

فزیولــوژی، فارمکولــوژی، بیوشــیمی، کیمیــا میباشــد. البراتوارهــای متذکــره از بــدو تأســیس پوهنځــی طــب معالجــوی تجهیــز 

ــرار دارد. ــن ق ــتفاده محصلی ــرس واس ــه دس ــده  و ب گردی

ــوع  ــی را مرف ــن پوهنځ ــوار ای ــی درالبرات ــای عمل ــای کاره ــدی ه ــوی %90 نیازمن ــب معالج ــی ط ــود پوهنځ ــای موج البراتواره

میســازد، زیــرا  وســایل موجــود در البراتوارهــا بــه اســاس نیازمنــدی هــای مضامیــن مربوطــه و درخواســت اســتادان فراهــم شــده 

اســت. ایــن پوهنځــی دارای  یــک مرکــز skill lab نیــز میباشــد.  

جریــان کار عملی محصان در البراتوار اناتومی                         
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پوهنتون دعوت
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پوهنتون دعوت

صحــن باز و جداگانه برای ذکور و اناث
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پوهنتون دعوت

امنیتی پرسونل 

37






