
 

 

 

 

 

 وزارت تحصیالت عالی 

 معینیت علمی

 ریاست عمومی انسجام اموراکادمیک

 ریاست انکشاف برنامه های علمی

 

 

 

ی ها در مؤسسات تحصیالت عالیځها و پوهن ایجاد دیپارتمنتطرزالعمل   
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ی های جدید ځهاد و ایجاد دیپارتمنت ها و پوهنمراحل پیشن طیطرزالعمل   

 
(1جدول شماره )  

 

 

 شماره اجزای پیشنهاد شرح مطالب

 رشته مورد نظر ی ځیا پوهن / دیپارتمنت
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  براي ایجاد رشته و اقدامات اولیه.مؤسسه كلیات ، دالیل منطقي ، تاریخچه و آمادگي 
 مقدمه

۲ 

 ( تعریف رشته1
 هدف رشته (۲
 ضرورت و اهمیت رشته (3
 این رشته در اجراء،كدام یك از نیازهاي كشور را تامین مي كند؟ (۵
 رشته در اجراء،به كدام یك از نیازهاي منطقه اي پاسخ مي دهد؟( این ۶
ویژه در سطح ملي ضرورت ایجاد این رشته را ه چه تحوالت علمي جدیدي، ب (7

 موجب گردیده است؟ 
 ؟م پوهنتونكدا وجود دارد؟ جوار کشورهای همهاي  پوهنتونآیا این رشته در( ۸
یا سازمان  کدام نهاددر  یالن آنتحصلایکه این رشته فارغده باشد، فارغ درصورت (9

و یک به سویه معین سکتوری دولتی  )حد اقل دو نهاد اجرایي به كار گرفته مي شوند؟
که  ضرورت ایجاد این رشته و اینرییس عمومی  ی به سویهنهاد سکتوری غیر دولتی 

 .کنند(و مهرتایید کتباً گمارند، را  را به کار می فارغ التحصیالن آن

 

 
 نیازسنجی
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 تواند این رشته را ایجاد کنند؟ موسسه تحصیلی در چه شرایط می .1
 تعداد و نوع تخصص کادر علمی موجود در رشته مورد نیاز .۲
 برای ایجاد رشته امكانات و تجهیزات مورد نیاز (۲
 ی کریکولم این رشته را به همکاری کدام نهاد ترتیب کرده استځدیپارتمنت/ پوهن .3
را ترتیب نکرده است تا چه تاریخی برای ترتیب  ی کریکولمځاگردیپارتمنت/ پوهن .4

 کریکولم این رشته آماده می شود.
بنا ها و اعم از زیربا توجه به محدودیت بودجه، چه تدابیری برای تامین بودجه  .5

  ؟تواند میمرتبط با این رشته اتخاذ شده مصارف اضافی 

 4 ئیشرایط اجر

 موجودیت صنوف مجهز و معیاری -１
 امکانات کارهای عملی.میسر بودن  -２
ریس با تفکیک درجه و رشته تحصیلی، محصل لست استادان واجد شرایط تد -３

 و رتبه علمی تحصیل 
کز کمپیوتر و تأمین دسترسی شرح موجودیت تسهیالت، کتابخانه، انترنت، مر -４

 به آن
 .تکمیل و نهایی سازی جدول شماره )  ( این ضمیمه -５

 
 

 مطالعه وضعیت    
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(2ضمیمه )  

  :taqneen@mohe.gov.afEmail                                                                                            آمریت تقنین :             

 93۲0۲510۸34+                                                                                                          شماره تلفون:             

 شماره مراحل قبولی شماره نام ولد رتبه علمی درجه تحصیل رشته تحصیلی
     1 

 
شهرت مکمل هیت سه نفری 

 تهیه کننده پیشنهاد
۱ 

۲ 
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  مجموع اعضا 
 شماره و تاریخ تصویب متن تصویب

 
 
 
 

 2 تایید دیپارتمنت مربوط

 اعضای حاضر 

 آرای موافق 

 آرای مخالف 

 آرای مستنکف 

 ۳ ی ځتایید شورای علمی پوهن  مجموع اعضا 

  اعضای حاضر 

   آرای موافق 

  آرای مخالف 

 آرای مستنکف 

شهرت ریس :  اسم    ولد     رتبه   سسهامضا و مهر مؤ
 علمی

 تاریخ و صورت موافقه

 ۴ یځتایید ریس پوهن

 شماره و تاریخ تصویب  مجموع اعضا 
 متن تصویب

 
 
 
 
 

 ۵ سسهؤتایید شورای عملی م

 اعضای حاضر 

 آرای موافق 

 آرای مخالف 

 آرای مستنکف 

 امضا و مهر موسسه
 شهرت ریس :  اسم    ولد     رتبه علمی 

 موافقهتاریخ و صورت 
 ۶ سسهؤتایید ریس م

 شماره و تاریخ تصویب   مجموع اعضا 
 متن تصویب

 
 
 
 
 

 ۷ موافقه شورای اداری

 اعضای حاضر 

 آرای موافق 

 آرای مخالف 

 آرای مستنکف 

شهرت ریس :  اسم    ولد     رتبه   امضا و مهر موسسه
 علمی

 تاریخ و صورت موافقه

تقنین انکشاف تایید بورد 
موسساتی ریاست انسجام امور 

 اکادمیک

۸ 

 متن حکم پیشنهاد:   
  :شماره،  تاریخ

 ۹ منظوری وزیر تحصیالت عالی

  فیصله شورای عالی تحصیالت عالی متن فیصله:    
۱0 
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