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 مقدمه
 

موزش نوعی برقراری ارتباط میان استاد و محصل است و تا زمانی كه ارتباطی منطقی چه از جه     
 
ت كالمی ا

موختن محال و غیرممكن
 
موزش و ا

 
موز برقرار نشود، فرایند ا

 
بوده  و چه از جهت منطقی بین استاد و دانش ا

موزشی در تدریس خویش نجامد. بناًء نیاز است که اساتید از روش های گونا و بی تردید به شكست می
 
اگون ا

موزش افزایش یابد. 
 
 استفاده کرده تا موثریت تدریس و ا

ارتقای  وزارت محترم تحصیالت عالی و ریاسترهنمودهای این مکانیزم با در نظرداشت معیارهای ملی و       

موزش عالی و با کیفیت و برای حصول اطمینان از تحقق و 
 
ائه تطبیق ار کیفیت و اعتباردهی به هدف تحقق ا

موزش فعال، محصل محور و مبتنی بر نتیجه تهیه گردیده است.
 
 ا

 

 ارائه سیمینارهای صنفی و ورکشاپ ها
موزش محصل محور است که محصلین در 

 
ن یکی از روشهای بهتر ا

 
سیمینارها و سهم فعال محصلین در ا

 گروپ ها باالی یک موضوع تعیین شده از طرف دیپارتمنت و استاد در جریان 
 
نرا در سمستر کار مینمایند و ا

خر سمستر ارائه مینمایند. در تهیه و ارائه سیمینار موارد ذیل در نظر گرفته میشود:
 
 ا

  نرا ارائه صفحه یــی ت 15-10هر محصل مکلف است که در یک سمستر، یک سیمینار
 
رتیب نموده و ا

 دهد.

 در  13- 12ع شده و در هفته هایعنوان سیمینارها باید در هفته اول و دوم سمستر به محصلین توزی

 صنف ارائه گردد.

 .عنوان سیمینار باید مرتبط به مضمون باشد 

 .سیمینارها باید توسط استاد مضمون چک و بررسی گردیده و رهنمایــی الزم به محصلین داده شود 



2 
 

  مستند سیمینار باید مطابق به فارمت دودویــی که از طرف ریاست تحقیقات تصویب گردیده است

 گردد. تهیه

 در سیمینار باید همه معیارهای نوشتار اکادمیک و علمی در نظر گرفته شود خصوصًا ذکر منابع 

 جدی مراعات گردد.

 د مستند سیمینار به شکل هاردکاپـی باید قبل از ارائه توسط استاد تائید و امضا گردد، و تایی

 دیپارتمنت نیز الزمی میباشد.

 در   8-5شرفته برای سمسترهایو فارمت پی 4-1سمسترهای  سیمینار ها در دو سطح ابتدایــی برای

نرا باید به دسترس استادان و  محصلین ق
 
رار نظر گرفته شده است و دیپارتمنت فارمت سافت کاپـی ا

 دهد.

  ن در هفته
 
ن در دیپارتمنت نگهداری شده و گزارش ا

 
به  15-14هاردکاپـی سیمینار بعد از ارائه ا

 رسال گردد.معاونت علمی ریاست پوهنحی ا

 :برعالوة سیمینار، جهت ارتقای ظرفیت محصلین ورکشاپ های مختلف برگزار میشودظ، مانند 

o نگارش فنی و اکادمیک 

o سیمینار و مقاله نویسی 

o  پروپوزال نویسی و مستندسازی 

o فن بیان و سخنرانی 

o برنامه های کابردی کمپیوتر و انترنت و ارتباطات 

o کاریابی و اشتغال 

o موزش الکـترونیک
 
موزش ا

 
 و استفاده تکنالوژی برای ا

 .از تمام فعالیت ها اعم از سیمینار و ورکشاپ باید بازخورد )فیدبک( اخذ میشود 
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 ییهای صنفی و مسابقات کتابخانهرقابت
 

 .خر سمستر و در پایان درس صورت میگیرد
 
 رقابت های صنفی معمواًل در دو هفته ا

  مرین
 
 دیپارتمنت و استادان باهم با رقابت میپردازند.معمواًل صنف های همسویه، در حضور ا

 .مضامین برای رقابت اختصاص یافته و قباًل محصلین مطلع میشوند 

 سواالت چند گزینه و تشریحی از طرف استادان از هردو صنف پرسیده شده و نتایج به صورت زنده 

 در پروجکـتور نشان داده میشود.

 ده ها تقدیر میشوند.نتیجه رقابت در پایان رقابت اعالم و برن 

 

 سیر علمی و پرکتیک
از  سير علمی عبارت از مشاهدات و معلوماتی است که  محصلین عماًل به ارتباط موضوع درس در خارج    

صنف حاصل مي نمايد و باعث زنده شدن موضوعات خوانده شده در صنف ميگردد . بعبارت ديگر سير 

خوانده شده درس را در خارج از صنف  زنده و بيشتر با معنی علمی روش علمی و عملی است که موضوع 

ميسازد. سير علمی بايد باعث انگيزش شوق و عالقمندی محصلین گردد .استفاده ازين ميتود در تمام 

 مضامين و بيشتر مضامين تخصصی مانند شبکه و امنیت شبکه مناسب  می باشد .

موزشی را محصلین کسب نمایدمکان برای سير علمی باید طوری انتخاب گردد، ک
 
 .ه اهداف مشخص ا

 برای اينکه در سير علمی اهداف معين  حاصل گردد بايد  نکات ذيل در نظر گرفته شود:

 محصلین باید بدانند که راجع به چه موضوع سير علمی دارند و به کجا میروند 
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 اری کی بازدید از ساحه برای محصلین در گروپ های  متعدد زمینه رفتن به کمپنی های و ادارات برا

 و تطبیقی فراهم میشود.

 ان محصلینی که به سير علمی معرفی ميشوند موافقه خود شان و از فاميل های شان اخذ گردد)اگرزم

 بيشتر از ساعت درسی و يا يکروز را در بر بگيرد(.

  و   فته شودمحلی که برای سير علمی انتخاب گرديده بايدبه مسؤالن مربوط اخبار و موافقه شان  گر

 تعداد کسانی که در سير علمی شرکت ميکنند به اطالع شان رسانده شود .

  . مدت زمانی را که برای سير علمی الزم است تعيين گردد 

  . وجوه مالی و ترانسپورتی از طرف پوهنتون جهان تدارک گردد 

 . محصلین به گروپ ها تقسيمات گردند 

  وپ ها ابالغ گردد .پالن سير علمی ترتيب و به هر يک از گر 

 . فعاليت های شامل پالن بطور مناسب تقسيم اوقات گردد 

 . برای هر گروپ يک نماينده  يا سر گروپ تعيين گردد 

 موزشی را انعکاس داده بتواند ترتيب و برای هر اشتراک کننده در س
 
ير فورمه مشاهده که اهداف ا

 علمی توزيع و رهنمائی گردند .

  ختم سير علمی برای اشتراک کننده گان داده شود.رهنمود تهيه گزارش در 

  کنترول  و نظارت استاد از چگونگی کار هر گروپ 

 .  تعقيب درست فعاليت ها در سير علمی طبق تقسيم اوقات 

 رسيدگی به پرابلم ها و مشکالت 

 . اخذ گزارش از تطبيق پروگرام کاری هر گروپ از سر گروپهای روزانه 
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 ورد موسط هر  محصل در سير علمی باید صورت گیرد. این گزارش شامل موارد ارايه گزارش فعاليتها ت

عالقه، چگونگی از تطبيق پالن در سير علمی، ديدگاه های  محصلین از سير علمی، مقايسه کار 

 گروپها، و نتيجه گيری میتواند باشد.

 

 ی و تمرینمیتود کار عمل
موزش ترويج علم نيست بلکه 

 
نجائیکه که هدف ا

 
ن اين است که دانش در زندگاز ا

 
ی هدف اساسی و نهایــی ا

سایش زندگی بشری گردد.
 
 عملی مفيد واقع شود و سبب بهبود در وضع زندگی مردم شده و سبب رفاه و ا

ل در روش کار عملی مشق و تمرين ، کار های تجربی ، شامل می باشد. بنا بر  این کارهای عملی به شک

يد.ذاجرای کار عملی بايد به نکات اساسی  انجام ميگردد. در یانفرادی،گروپـ
 
 يل توجه بعمل ا

 ماده گردد
 
 .مواد و وسايل کار عملی بايد قباًل تهيه و ا

 طرزالعمل کار عملی واضح باشد . 

 ماده ميگردد از موجوديت سامان و مواد اضافی
 
 مواد و وسايل که برای کار عملی مطابق ضرورت ا

 . اجتناب گردد

 نترول گرددسامان و وسايل قباًل ک . 

 مقتضيات بی خطر در هنگام  استفاده از سامان و وسايل رعايت گردد . 

 کار عملی به موضوع درس ارتباط داشته باشد . 

   ن
 
محصلین در حفظ و نگهداری تجهیزات و وسایل البراتواری مراقبت جدی نموده و در حفظ ا

 کوشش کنند.

 ده به سواالت شان پاسخ بدهند .استادان از کار عملی  محصلین نظارت و کنترول نمو 
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 نظارت و کنترول از فعالیت های آموزش محصل محور
  استادان مکلف هستند مدارک و شواهد الزم از تطبیق میتودلوژی محصل محوری را تسلیم

 دیپارتمنت خویش نمایند. 

  مرین دیپارتمنت ها همچنان مسوولیت دارند تا جریان دروس را تحت نظارت داشته و در
 
تطبیق ا

 میتودلوژی های محصل محور تمرکز نموده ، شواهد و مدارک محصل محوری را حفظ نمایند.

  مرین همچنان باید برای تطبیق بهتر میتودلوژی های مختلف سمینار میتودلوژی به استادان بر
 
گزار ا

گاه شوند. 
 
 نمایند تا از شیوه های مدرن تدریس ا

 طبق گروپـی محصلین را دارند تا از تنامه ها و کارهای مسولیت نظارت از بر همچنان  نحیهریاست پو

 کامل برنامه ها اطمینان حاصل نمایند. 

  وری تحلیل و در
 
ورت صکمیته ارتقای کیفیت نیز باید شواهد محصل محوری را از دیپارتمنت ها جمع ا

 نیاز سیمینارهای ارتقای ظرفیت در زمینه برگزار نماید. 

 پوهنتون  از تمامی مراحل تطبیق میتودلوژی محصل محوری نظارت در مجموع امریت ارتقای کیفیت 

نرا به شورای علمی پوهنتون ارائه دهد. 
 
 نموده گزارش ا

 

 


