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 پیشنهاد .1

ایط ایجاد را مطابق به مقررۀ تحصیالت عایل فو  ق لیسانس تکمیل نموده باشد، بعد پوهنتون برنامه مورد نظر که شر

، شورای علیم  از نیازسنج  و یط مراحل پیشنهاد ایجاد برنامه از طریق دیپارتمنت، کمیتۀ فوق لیسانس پوهنج 

، بورد برنامه ون، عنوای  کمیسیون برنامه های فوق لیسانس ارایه لیسانس و شورای علیم پوهنتهای فوقپوهنج 

 نمایند. 
 

 : پیشنهاد مجزا از سند پالییس ارایه میگردد. تبرصه

2.  
ی
 معرف

 مقدمه الف(

 مخترص دیپارتمنت/پوهنج و پوهنتون مربوط، ارایه گردد. 
 
 مقدمه طبق محتوای برنامه پیشنهادی با معرف

 دیدگاه برنامه ب(

 برنامه ذکر گردد. در این بخش، دیدگاه 

 ماموریت برنامه (ج

 در این بخش، ماموریت برنامه ذکر گردد. 

 تعریف برنامه (د

 گردد. 
 
ی پیشنهادی به طور خالصه معرف  برنامۀ ماستر

 اهداف ه(

 هدف عمویم )هدف کالن  ایجاد برنامه به شکل واضح و قابل سنجش نگاشته شود(:  -

  اهداف اختصایص )به شکل شماره بندی شده، واضح و قابل سنجش نگاشته شود(:   -

 ساحۀ موثریت و(          

 به طور رسا و واضح، مدلل و منطقر توضیح گردد. 

 برنامه .3
 مستقل (الف

 برنامه مستقل، برنامۀ است که  توسط یک دیپارتمنت یا یک پوهنج  ایجاد و پیش برده میشود. 

کب(   مشتر

/ خصویص با  / پوهنتون )دولتر با دولتر ک، برنامۀ است که توسط چند دیپارتمنت/ پوهنج  برنامه مشتر

ده میشود. تفاهم ، خصویص/ دولتر با خصویص/ خارج  با داخیل( ایجاد و پیشت  نامۀ امضا شده میان طرفی  

 نت   ضمیمه گردد. 

 

 نیازسنج   .4

  الف( وضع فعیل
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مرتبط به آن، پوهنتون پیشنهاد کننده در چه وضعیت قرار دارد و بعد از تدویر برنامه درچه  از نظر اکادمیک و مسائل

 وضعیت میخواهد قرار داشته باشد. 
ورت و اهمیت برنامه   ب( ضی

ورت و اهمیت برنامه در مطابقت به نیاز جامعه و بازار کار بیان گردد.   ض 

 ج( نتایج نیاز سنج  

 پیشنهادی در این بخش وضاحت داده شود.  نتایج نیاز سنج  تدویر برنامه

ایط اسایس .5  فورم شر

رات ذیربط وزارت تحصیالت عایل فورم است که پوهنتون پیشنهاد کننده مکلف به خانه پری و تاییدی آن توسط ادا

 باشد و شامل سه بخش ذیل است: یم

 جواز الف(   

های لیسانس دولتر و خصویص ریاست انکشاف برنامه برنامهآمریت های تاییدی جواز دیپارتمنت / پوهنج  از طریق 

 نماید. که برنامه را پیشنهاد یمهای علیم

 اکادمیک اعتبار کسب  ب(

 تاییدی کسب اعتبار دیه پوهنتون پیشنهاد کننده از طریق ریاست تضمی   کیفیت و اعتباردیه 

 سه دوره فراغت به سویه لیسانس   ج(

های امور محصالن ت به سویه لیسانس در برنامه/پوهنج  پیشنهادی از جانب ریاستتاییدی حد اقل سه دوره فراغ

 دولتر و خصویص 

 

 

ایط اسایس شماره  فورم شر

1 

تاییدی جواز 

دیپارتمنت و 

 پوهنج  

 

/خصویص:   آمریت برنامه های لیسانس دولتر

 

 ورخ:   /     / م                                                                                                  

2 

تاییدی سه 

دوره فراغت به 

 سویه لیسانس

/خصویص:   ریاست امور محصالن دولتر

 

 ورخ:   /     / م                                                                                                         

3 
تاییدی کسب 

 اعتبار اکادمیک

 ریاست تضمی   کیفیت و اعتباردیه: 
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 ورخ:   /     / م                                                                                                          

 

ایط اجرای   .6
 شر

ایط  استادان الف(  واجد  شر

داشیر  حداقل چهار تن استادان با درجۀ ، لیسانسمقررۀ تحصیالت عایل فوقفقرۀ مادۀ هفتم  4مطابق به حکم جز 

ایط ذیل:  رشتۀ مربوطتحصییل دوکتورا و یا ماستر با رتبۀ علیم حداقل پوهنوال جهت تدریس در   با در نظر داشت شر

 الملیل؛ های معتت  بی   تسلط کامل بر ییک از زبان (1

 تدرییس؛تسلط کامل بر اصول و روشهای معاض  (2

 داشیر  حداقل سه سال تجربۀ تدریس در مقطع لیسانس یا باالتر از آن؛ (3

یه (4  الملیل؛های معتت  علیم بی   داشیر  حد اقل دو مقالۀ علیم نشر شده در نشر

 های دریس استاد. تکمیل بودن مکلفیت (5
 

ی  ایط تدریس در برنامه ماستر  شهرت مخترص استادان واجد شر
 

 مالحظات داییم/قراردادی رتبه علیم رشته تحصیل لدرجه تحصی نام مکمل شماره

1       

2       

3       

4       
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 خلص سوانح علیم استادان در جداول ذیل به شکل انفرادی درج میگردد

ی )نام  ایط تدریس در برنامه ماستر  برنامه(شهرت استادان واجد شر

 درجه تحصیل نام مکمل استاد شماره

رشته تحصیل بر 

اساس آخرین سند 

 تحصییل

نام پوهنتون که 

 فارغ شده اید
 مدت قرارداد با ذکر تاری    خ داییم/قراردادی رتبه علیم

 .. ....... سال     از تاری    خ ........... ایل .........        1

ی الملیل ) ی مقاالت علیم بی   (الملیلدو مقاله بی 

 نام کامل ژورنال عنوان مقاله شماره
 لینک مقاله نشر شده در  ژورنال

1 
 

 
 

 

2 
 

 
 

 

ایط تدریس  شر

 توضیحات   عناوین شماره

ی  1  الملیلزبان های بی 
 

 های معاض تدریساصول و رویسر  2
 

 

 تجربه تدریس 3
 

  تکمیل بودن مکلفیت دریس 4
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ایط تدریس  ی )نام برنامه(شهرت استادان واجد شر  در برنامه ماستر

 درجه تحصیل نام مکمل استاد شماره

رشته تحصیل بر 

اساس آخرین سند 

 تحصییل

نام پوهنتون که 

 فارغ شده اید
 مدت قرارداد با ذکر تاری    خ داییم/قراردادی رتبه علیم

 .. ....... سال     از تاری    خ ........... ایل .........        2

ی  ی الملیلالملیل )مقاالت علیم بی   (دو مقاله بی 

 نام کامل ژورنال عنوان مقاله شماره
 لینک مقاله نشر شده در  ژورنال

1 
 

 
  

2 
 

 
  

ایط تدریس  شر

 توضیحات   عناوین شماره

ی  1   الملیلزبان های بی 

 های معاض تدریساصول و رویسر  2
 

  تجربه تدریس 3

 تکمیل بودن مکلفیت دریس 4
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ی )نام برنامه(شهرت  ایط تدریس در برنامه ماستر  استادان واجد شر

 درجه تحصیل نام مکمل استاد شماره

رشته تحصیل بر 

اساس آخرین سند 

 تحصییل

نام پوهنتون که 

 فارغ شده اید
 مدت قرارداد با ذکر تاری    خ داییم/قراردادی رتبه علیم

 . .......... ....... سال     از تاری    خ ........... ایل        3

ی الملیل ) ی الملیلمقاالت علیم بی   (دو مقاله بی 

 نام کامل ژورنال عنوان مقاله شماره
 لینک مقاله نشر شده در  ژورنال

1 
 

 
  

2 
 

 
  

ایط تدریس  شر

 توضیحات   عناوین شماره

ی  زبان های 1   الملیلبی 

 های معاض تدریساصول و رویسر  2
 

  تجربه تدریس 3

 بودن مکلفیت دریستکمیل  4
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ی )نام برنامه( ایط تدریس در برنامه ماستر  شهرت استادان واجد شر

 درجه تحصیل نام مکمل استاد شماره

رشته تحصیل بر 

اساس آخرین سند 

 تحصییل

نام پوهنتون که 

 فارغ شده اید
 مدت قرارداد با ذکر تاری    خ داییم/قراردادی رتبه علیم

 .. تاری    خ ........... ایل .........  ....... سال     از        4

ی الملیل ) ی الملیلمقاالت علیم بی   (دو مقاله بی 

 نام کامل ژورنال عنوان مقاله شماره
 لینک مقاله نشر شده در  ژورنال

1 
 

 
  

2 
 

 
  

ایط تدریس  شر

 توضیحات   عناوین شماره

ی  1  الملیلزبان های بی 
 

  های معاض تدریساصول و رویسر  2

 تجربه تدریس 3
 

 

4 

 تکمیل بودن مکلفیت دریس

 

 

 

رره م ( مادۀ بیستم مق1. اسناد استادان اتباع خارج  طبق فقرۀ  )ضمیمه گردد  ،و قرار داد خط استادان / نامه ارزیای  اسناد تحصییل خارج مرز  اخرین سند تحصییل تایید شدۀ وزارت تحصیالت عایلکایی :  تبرصه

ایط را که خارج از افغانستان حد اقل پنج سال سابقۀ کاری اکادمیک داشته باشد، بعد از حصو )موسسه یم . یط مراحل گردد  ت ع خ ل اطمینان از صحت و سقم اسناد تواند، تبعۀ خارج  دارای کادر علیم واجد شر

 مقررۀ استخدام اتباع خارج  در ادارات افغانستان به حیث عضو کادر علیم استخدام نمایند(.  تحصییل و تصدیق آن از جانب مراجع ذیربط در کشور که فعالیت اکادمیک داشته، مطابق
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ی/ دوکتورا ب(  نصاب تحصییل برنامه ماستر

ده وضاحت داده شود. طوری مثال، تهیه نصاب تحصییل  در این بخش راجع به نصاب تحصییل برنامه به طور خالصه و فشر

ایط و یط مراحل آن از   بازار برنامه مطابق به نیاز جامعه و  کار توسط تیم مسلیک، بازنگری آن در ختم هر دوره تحصییل مطابق به شر

 . طریق کمیسیون برنامه های فوق لیسانس

 همچنان، لست مضامی   با تفکیک نوعیت )اسایس و اختصایص( آن در جدول ذیل: 

ی اسایس -1  جدول مضامی 

 کریدت مضمون کود مضمون نام مضمون شماره

1    

2    

3    

    

  مجموعه کریدت ها

  فیصدی این کتگوری

ی اختصایص )الزایم( -2  جدول مضامی 

 کریدت مضمون کود مضمون نام مضمون شماره

1    

2    

3    

    

  مجموعه کریدت ها

  فیصدی این کتگوری

ی اختصایص )اختیاری( -3  جدول مضامی 

 مضمون کریدت کود مضمون نام مضمون شماره
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1    

2    

3    

    

  مجموعه کریدت ها

  فیصدی این کتگوری

 

 

ح نصاب تحصییل برنامه مورد نظر طبق رهنمود نصاب تحصییل برنامه های فوق لیسانس تهیه گردد و به  : نکته نسخۀ مشر

 طور جداگانه آماده شود. 

 

 امکانات مایل ج(

، کارمندان تخنییک، اعضای بورد و کمیته برنامۀ فوقکه تأمی   حق  توضیح دهید  لیسانس و کارمندان الزحمه استادان، مسوولی  

 اداری و سایر مصارف برنامه چگونه فراهم میگردد. 

 مصارف 

 حق الزحمه  .1

، کارمندان تخنیک، کارمندان اداری بورد و کمیته.   برای استادان، مسوولی  

 حق الحضور .2

 برای اعضای بورد و کمیته. الحضور حق

 سایر مصارف  .3
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 مصارف برنامه

 
ی و دوکتورا(جدول مصارف )حق الزحمه و حق الحضور( برنامه های فوق لیسانس )ماستر  

، کارکنان اداری بورد و کمیته و کارکنان تخنییک برنامه ی های فوق لیسانسحق الزحمه استادان، مسؤولی   

ایط شماره  وظیفه/واجد شر

 
ی
ف

ساعت 

 دریس

س ی  تت 
ی
 ف

 
ی
ف

 دوره
 ماه

ی
 ف

مجموع ساعات 

 دریس

مجموع 

س ی  تت 

تعداد هیات 

 ژوری

مجموع 

 ماه

مجموع مبلغ 

 
ی
 به افغای

 مالحظات

 استادان

1 
ی ایط تدریس استادان برنامه ماستر ذکر  واجد شر

 مبلغ

         

2 
ذکر  // استادان برنامه دوکتورا

 مبلغ

         

ی 3 س ماستر ایط استاد رهنمای تت    واجد شر
 

 ذکر مبلغ
        

س دوکتورا 4  // استاد رهنمای تت  
 

 ذکر مبلغ
        

5 
ی  // اعضای هیت ژوری در برنامه ماستر

  
ذکر 

 مبلغ

   

3-6 

   

6 
 // اعضای هیت ژوری در برنامه دوکتورا

  
ذکر 

 مبلغ

   

3-5 

   

( لیسانس های فوقبرنامهمسوولی   و کارکنان کمیتۀ  مند تخنییک بعدی در صورت لزوم دید ضف  کار های با ترکیب آن ایجاد و در ایجاد برنامه باشد  در پوهنج لیسانسکه اولی   برنامه فوقدر صوریر  پوهنج  )ذکر نام پوهنج 

محاسبه گردد.   الزحمهحق برایشدر ترکیب یا تشکیل در نظر گرفته و   

1 
پوهنج  یا یک تن استاد واجد رئیس 

ایط  شر
 ریئس کمیته

   
ذکر 

 مبلغ
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2 
 کارکن اداری کمیته

 کارمند

   
ذکر 

 مبلغ

            

3 

 کارکنان تخنییک در برنامه مورد نظر
 البرانت

   
ذکر 

 مبلغ

            

 تکنیشن

   
ذکر 

 مبلغ

            

ایط الحضور محاسبه ایجاد و  برای اعضای آن حق مطابق به مقرره  لیسانسفوقهای برنامه لیسانس در پوهنج باشد کمیتهفوقکه اولی   برنامه در صوریر   از همی    و در عی   حال یک تن استاد واجد شر
ی

 وهنجپبه نمایندگ

  لیسانسهای فوقبورد برنامه در ترکیب
 
ی جدید در ترکیب کمیته عالوه و برای آن حق در صورت نیاز  ح پوهنجهای بعدی در سطایجاد برنامه و در  پوهنتون معرف    د. گردیم   الحضور محاسبهیک تن استاد از برنامه ماستر

 وظیفه شماره
مبلغ برای هر 

 عضو ماهانه
  مجموع مبلغ به افغایی  تعداد ماه تعداد اعضاء

         ذکر مبلغ  اعضای بورد فوق لیسانس پوهنتون 1

2 
کمیتۀ فوق لیسانس اعضای  

 پوهنج  

          

   مجموع مصارف به افغای  

 

های فوق لیسانسآمر برنامه  رئیس پوهنتون معاون علیم پوهنتون 
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 عواید

 حق الشمول )داخله(  .1

 االجرت)فیس( حق .2

 د لوړ و زده کړو وزارت

 

 ریاست پوهنتون

ی و دوکتورا(برنامهجدول عواید )حق الشمول و حق االجرت(   های فوق لیسانس )ماستر

 محصل در یک دوره تحصییلحق الشمول )داخله( از محصالن برنامه
 
 های فوق لیسانس،  ف

 
ی
  تعداد محصل مبلغ به افغای

ی
 مالحظات جمع مبلغ به افغای

  

  

      

 
ی
   مجموعه مبلغ به افغای

  

 محصل در یک سمستر های فوق حق االجرت )فیس( محصالن در برنامه
ی
 لیسانس، ف

 
ی
  تعداد سمستر  تعداد محصل مبلغ به افغای

ی
 مالحظات جمله مبلغ به افغای

  

  

        

 
ی
  مجموعه مبلغ افغای

 ضایعات در یک دوره تحصییل )محروم، ناکام و ترک تحصیل(

 مالحظات مجموع  مبلغ به افغایی  فیصدی ضایعات شماره

 تحصیلمحروم، ناکام و ترک  1
   

2 
    

 های فوق لیسانسمجموعۀ عواید )حق الشمول و حق االجرت( برنامه

  

 رئیس پوهنتون معاون علیم پوهنتون های فوق لیسانسآمر برنامه
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دولتر از موجودیت وجه مایل در بودجه ساالنۀ پوهنتون برای ایجاد برنامه از بخش معاونیت مایل خویش طور مستند، های پوهنتون تبرصه: 

 اطمینان دهند. 

 تشکیالت .4

 الف( چارت تشکیالت: 

 در این بخش تشکیالت پوهنتون که در ایجاد و فعالیت برنامه  نقش  کلیدی دارد، ذکر شود.  

 

 وظایف و مسئولیت

در این بخش ضف وظایف و مسوولیت مسوولی   مستقیم، اعضای کمیتۀ مربوط، اعضای تخنییک و کارمندان اداری مربوط به 

ی توضیح میشود:   برنامه های ماستر

 مسوول برنامه: ب( 

تحصیل، نوع  ها با ذکر )نام کامل، رتبه علیم، درجهلیسانس پوهنج  به عنوان مسوول برنامه/برنامهرئیس کمیتۀ برنامۀ فوق

 های مربوط( توضیح داده شود. همکاری و ظایف و مسوولیت

 : فوق لیسانسهای برنامهکمیته ج(  

دهم مق       رره تحص       یالت ع       ایل فوق های لیس       انس، ب       ه منظ       ور تنظ       یم و انس       جام برنام       همط       ابق ب       ه حک       م م       ادۀ م       ادۀ س       ت  

 گردد: فوق لیسانس به ترکیب ذیل ایجاد یم هایفوق لیسانس پوهنج  )                            ( کمیتۀ برنامه

ای            ط ت            دریس در برنام            ۀ ف            وق لیس            انس ب            ه تش            خی   -1 رئ            یس پ            وهنج  ی            ا ی            ک ت            ن از اس            تادان واج            د شر

 شورای علیم پوهنج  مربوط به حیث رئیس. 

ی ب           ا رتب          ۀ عل          یم ح           د اق          ل پوهن           وال  -2 س          ه ایل پ          نج ت           ن از اس          تادان ب          ا درج           ۀ تحص          ییل دوکت           ورا ی          ا ماس          تر

ای عل               یم پ               وهنج  مرب               وط و تأیی              د ش               ورای عل               یم پوهنت               ون ب               ه حی               ث اعض               ا  ب              ه پیش               نهاد ش               ور 

دیپارتمنت
کمیتۀ 
فوق 
لیسانس

شورای 
علمی 
پوهنحی

ریاست 
پوهنحی

بورد 
برنامه 

های فوق 
لیسانس

آمریت 
برنامه 

های فوق 
لیسانس

شورای 
علمی

معاونیت 
علمی

ریاست 
پوهنتون
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 مرب               وط، تعی               ی   های فوق)پوهنت               ون مرب               وط، تع               داد اعض               ا را ب               ه تناس               ب برنام               ه
لیس               انس پ               وهنج 

 نماید(. 

 

 کمیتۀ فوق لیسانس  د( اعضای

 مالحظات داییم/قراردادی رتبه علیم رشته تحصیل درجه تحصیل نام مکمل شماره

1       

2       

3       

4       

       

 : اعضای کمیتۀ تاییدی و منظوری شورای علیم پوهنتون را باید داشته باشد. نوت
 

   های کمیته: وظایف و صالحیت

لیس               انس کمیت               ه دارای وظ               ایف و ( م               ادۀ چه               اردهم مق               رره تحص               یالت ع               ایل فوق1مط               ابق حک               م فق               رۀ )

 باشد: های ذیل یمصالحیت

 ایجاد برنامۀ فوق لیسانس. تهیۀ اسناد  -1

 های کمیسیون و بورد. تطبیق فیصله -2

وع و ختم سمستر و اخذ امتحانات.  -3  تعیی   تقویم اکادمیک، شر

 ترتیب تقسیم اوقات دریس.  -4

 برریس و تأیید مفردات دریس.  -5

 برریس و تأیید نصاب تحصییل و پیشنهاد آن جهت یط مراحل و اخذ منظوری.  -6

 مراقبت از اخذ امتحان شمولیت.  -7

8-  .  مراقبت از اخذ حق الشمول و حق االجرت و تحویل آن به حساب واحد دولتر

ی محصالن و استادان.  -9  مراقبت از حاض 

 مراقبت از امور اداری برنامه.  -10

ی و دوکتورا بعد از تعیی   استاد رهنما.  -11
س ماستر  تأیید عناوین تت  

 ترتیب سوابق تحصییل شامالن و مسؤولی   برنامه.  -12

 های تحقیقر و اعطای دیپلوم. اجرای پروژهمراقبت از تطبیق و  -13

 های فوق لیسانس به بورد مربوط. ارایۀ گزارش از تطبیق برنامه -14
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 اعضای تخنییکه( 

 

 مالحظات داییم/قراردادی رتبه علیم رشته تحصیل درجه تحصیل نام مکمل شماره

1       

2       

3       

 شورای علیم پوهنتون را باید داشته باشد. : اعضای تخنییک تاییدی و منظوری نوت
 

 وظایف و مسئولیت های اعضای تخنییک

 وظایف اعضای تخنییک توضیح گردد:  

 

 کارمندان اداری و(  

وظایف و مسوولیت  داییم/قراردادی رتبه علیم رشته تحصیل درجه تحصیل نام مکمل شماره

 های آن

1       

2       

3       

 

 های کارمندان اداریوظایف و مسئولیت 

 وظایف کارمندان اداری توضیح گردد:  

 

 امکانات و زیربنا .5

 الف( صنوف معیاری

 با در نظر داشت تعداد محصالن با رعایت فاصله، 
 
پروجکتور/ال یس دی، سیستم شدکننده شامل مت   و چوگ مناسب و کاف

.  و گرم کننده، برق، مت   
 
 خطابه و روشت  کاف

 ب( البراتواری

یس به آن در رشته -البراتوارهای معیاری مجهز و فعال به منظورر انجام کارهای علیم  های مورد نیازتحقیقر و دستر

 ای معیاری: خانهج( کتاب

ورت مرتبط به رشته  موجودیت کتابخانه با تعداد کتب مورد ض 

 



 
19 

 د( مرکز کمپیوتر: 

نت با ظرفیت و  ،کمپیوتر متناسب به تعداد محصل و انتر
 
 شعت کاف

 ه( مرکز تحقیقات علیم: 

یه علیم     مرکز تحقیقات علیم فعال با داشیر  نشر

 

 نظام تحصییل و دوره تحصییل .6

 در این بخش رشته، نوعیت و خصوصیت، معیاد، تقویم اکادمیک و  پذیرش محصل در برنامه توضیح داد میشود: 

 الف( معیاد

ی، مطابق به مقرره تحصیالت عایل فو  (  وحد اکتر سه سال قدوره تحصیل ماستر لیسانس حد اقل دو سال ) چهار سمستر

( برای تکمیل ) ها بر اساس نصاب دریس مربوطه 48ایل  40)شش سمستر ( کریدت میباشد. ترتیب و زمان بندی سمستر

د اکتر دو سمستر تأجیل اخذ نماید. مدت تأجیل به دوره تواند، ضف یک بار برای حتعیی   میگردد. محصل برنامۀ یم

گردد. هر گاه محصل بدون ارایۀ اسناد و عذر موجۀ، خود شانه برای مدت سه هفته یا بیشتر از آن تحصیل محاسبه نیم

در باشد که این مدت شود. مدت ناکایم برای حد اکتر دو سمستر یمطور مسلسل غایب گردد، ناکام سمستر محسوب یم

باشد. در صورت که محصل ناکام در سال بعدی به تحصیل اش ادامه ندهد از برنامه منفک دوره تحصیل قابل محاسبه یم

و حق ادامه تحصیل را ندارد. اما میتواند به صفت داوطلب جدید الشمول درخواست شمولیت دهد. محصیل که بنابر 

 این پروگرام گردد.  دالیل قانوی  اخراج شده باشد، نمیتواند دوباره شامل

 ب( تقویم اکادمیک: 

 تقویم اکادمیک برنامه مطابق به تقویم وزارت تحصیالت عایل توضیح گردد.  .1

 دقیقه یم باشد.  50بر خواهد گرفت و هر ساعت دریس  هفته را در  16هر سمستر  .2

 اخذ امتحانات توضیح گردد  و   تنظیم تقسیم اوقات دریس در جریان سمستر  .3

 امه در اوقات الزم توضیح گردد تنظیم دروس برن .4

 گردد. لیسانس ترتیب و تطبیق یمهای فوقتقویم برنامه توسط کمیتۀ برنامه .5
 

 ج( پذیرش محصل:  

ی مطابق به فقرۀ ) ایط پذیرش در برنامۀ ماستر  لیسانس قرار ذیل یم باشد: ( ماده هشتم مقرره تحصیالت عایل فوق1شر

 رشته یا مرتبط به آن. داشیر  سند تحصیل لیسانس در عی    -1

 الملیل. های معتت  بی   تسلط به ییک از زبان -2

ی نمودن مؤفقانۀ امتحان شمولیت.  -3  ستی

 داشیر  شصت و پنج فیصد اوسط نمرات دورۀ لیسانس یا معادل آن.  -4

ی رشتۀ تحصییل دورۀ لیسانس است که مضامی   تخصیص آن شصت  رشته مرتبط:  برای شمولیت در برنامۀ ماستر

ی مورد نظر داشته باشد. فیصد مشابه ورت به برنامۀ ماستر  ت با مضامی   لیسانس مورد ض 
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 تبرصه: 

ی پیشنهادی، شامل رشته که برنامهدر صوریر  ی یا رشتهماستر های مشابه های مربوط به بخش های مدیریت، اداره، رهت 

ته تابع قید )عی   رشته یا مرتبط به آن( باشد، تشخی  و تأییدی آن را از جانب کمیسیون اخد نماید تا شاملی   خالف رش

 . های پیش نیاز گرددنگردیده و تابع تعقیب کورس
ی مورد نظر پنداشته کورس ایط شمولیت به برنامۀ ماستر های پیش نیاز آموزش مضامی   است که تکمیل کنندگان آن واجد شر

ی نیمشده و نمرات آن شامل کریدیت  تعریف گردد. گردد. این بخش در های دورۀ ماستر
ً
 نصاب تحصییل برنامه واضحا

م میل امتحانا شمولیت در برنامه  با ادارۀ محتر
ی

 از طریق امتحان اختصایص و کانکور در هماهنیک
ی

ت بر اساس لیاقت و شایستیک

د. بار صورت یممطابق به طرزالعمل مربوط، سال یک  گت 

  30تن، در صورت داشیر  امکانات، بعد از یط مراحل و مظوری حد اکتر  30تعداد محصل حد اکتر 
ً
تن محصل دیگر، مجموعا

 تواند. تن جذب شده یم 60

 تداوم  و پایداری .7

 شاخص

یک تایید شده توسط مرجع با صالحیت برای برنامه ر اتت 
 موجودیت پالن استر

یکموجودیت پالن عملیایر مربوط به زمان  ر اتت 
 بندی حصول اهداف استر

 موجودیت پالن شواهد تطبیق پالن عملیایر ساالنه

یک توسط بورد نهاد مربوطه ر اتت 
 روند نظارت و ارزیای  از تطبیق پالن ستر

ی
 وجود شواهد از چگونیک

 

 

 یط مراحل  .8

 الف( تاییدی دیپارتمنت

 ؤرخ )       /          /          (م          شماره پروتوکول )              (                                   فیصله دیپارتمنت                                        

 

 

 

 

  اسم و امضای آمر دیپارتمنت
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 لیسانسهای فوقب( تاییدی کمیته برنامه

 /          /          (       (                               مؤرخ )             فیصله کمیته برنامه های فوق لیسانس                    شماره پروتوکول ) 

 

  کمیته فوق لیسانس  رئیساسم و امضای 

 

 ج( تاییدی شورای علیم پوهنج  

 (          /         مؤرخ )       /  فیصله شورای علیم پوهنج                     شماره پروتوکول )              (                               

 

 

 

 

  مهر، اسم و امضای رئیس پوهنج    اسم و امضای منیسر جلسه

 

 لیسانسهای فوقد( تاییدی بورد برنامه

 خ )       /          /          (مؤر فیصله بورد برنامه های فوق لیسانس پوهنتون                 شماره پروتوکول )              (                               

 

  بورد فوق لیسانس رئیس اسم و امضای
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 ه( تاییدی شوری علیم پوهنتون

 (      ؤرخ )       /          /    م   فیصله  شورای علیم پوهنتون                                     شماره پروتوکول )              (                            

 

 

 

 

  مهر، اسم و امضای رئیس پوهنتون  اسم و امضای منیسر شورای علیم

 

 و( ارایه پرزینتیشن توسط مسوول برنامه

 تاییدی هیأت بازدید کننده )در صورت نیاز(ز( 

ی ضمیمه گردیده است )ضمیمه شماره   (. 1چک لست بازدید امکانات جهت ایجاد برنامه ماستر

 کمیسیونارزیای  اعضای   .9

 ارزیای  
ی  امضاء شهرت مسوولی 

1ارزیای  کننده    

2ارزیای  کننده     

   منیسر کمیسیون

 

 تاییدی کمیسیون برنامه های فوق لیسانس.10

 /          /          ( )       فیصله کمیسیون برنامه های فوق لیسانس                    شماره پروتوکول )              (                               مؤرخ

 

  مهر، اسم و امضای رئیس انکشاف برنامه های علیم  اسم و امضای رئیس جلسه
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 تاییدی مقام وزارت تحصییالت عایل .11

گردد که مقام های علیم جهت مالحظه به مقام وزارت تحصیالت عایل ارایه یمامهبرنامه از جانب ریاست انکشاف برن پیشنهاد ایجاد 

م وزارت تحصیالت عایل موضوع را  یط حکم جهت منظوری به شورای عایل تحصیالت عایل  راجع یم  نماید. محتر

 منظوری شورای عایل تحصیالت عایل.12

 (         /           /    پروتوکول )              (                               مؤرخ )    فیصله شورای عایل تحصیالت عایل                    شماره 

 

  اسم و امضای منیسر جلسه
مهر، اسم و امضای معیی   علیم وزارت تحصیالت 

 عایل 
 

 

 ضمایم: 
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 (1ضمیمه شماره )

های دولتر و خصویصلیسانس پوهنتون چک لست بازدید امکانات فزییک جهت ایجاد برنامه فوق  

 

 (             محل فعیل  )                                                                          (                                                        پوهنتون )        

ی که قرار است ایجاد گردد )            (                                                                                                                    برنامه ماستر

 (                                          محل فعالیت برنامه پیشنهادی )                                                                                                 

 هیئت بازدید کننده: 

 اداره مربوطه نام شماره

1   

2   

3   

 

 موضوعات شماره
تکمیل 

 است

تکمیل 

 نیست
 مالحظات

1 

    صنوف مناسب

A فضای مناسب به تعداد محصالن    

B   روشت  کاف    

C برق    

D پروجکتور    

E ال یس دی    

F نت     انتر

G   مت   و چوگ مناسب و کاف    

H  مت   خطابه    

I  سیستم شد کننده و گرم کننده    
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    البراتوارهای معیاری مجهز  و فعال در  رشته های مورد نیاز 2

3 
نت با ظرفیت و  مرکز کمپیوتر متناسب به تعداد محصل، انتر

 شعت کاف  

   

ورت  4     مرتبط به رشتهکتابخانه با تعداد کتب مورد ض 

یه علیم  5     مرکز تحقیقات علیم فعال با داشیر  نشر

    شفاخانه کادری در صورتیکه که رشته های طت  داشته باشد 6

    اتاق کمک های اولیه صج مجهز و معیاری  7

    آب آشامیدی  کاف  و صج 8

    دفاتر جداگانه مناسب برای هر واحد اداری 9

    مناسب برای اعضای کادر علیماتاق  10

    تشناب عرصی به تناسب محصالن و کارمندان 11

    اتاق مناسب کنفرانس ها 12

یا 13     کافتر

 

م بازدید کنند  نظر هیئت محتر

 

 

م بازدیدکننده  نام مکمل و امضای هیئت محتر

1 . 

2 . 

3 . 
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 (2ضمیمه شماره )

ی/دوکتورا چک لست ارزیای    ایجاد برنامۀ ماستر

 

 )                      (   برنامه پیشنهادی  )                        ( دیپارتمنت  )                    (  پوهنج  (       پوهنتون )            

شماره
 

ح مطالب عنوان  شر

ل 
تکمی

ت
س
ا

ل  
تکمی

ت
س
نی

 

 مالحظات

    برنامه از جانب تدویر کنندگانموجودیت پیشنهاد ایجاد  پیشنهاد 1

2  
ی
 معرف

    الف( مقدمه

     ب( دیدگاه 

    ج( ماموریت

    د( تعریف برنامه

    ه( هدف برنامه

    و( ساحه موثریت

 برنامه  3
    الف( مستقل

ک      ب( مشتر

4 
 نیازسنج  

     الف( وضعیت فعیل

ورت و اهیمت برنامه      ب( ض 

    ج( نتایج نیاز سنج   

5 
ایط  فورم شر

 اسایس

    الف( جواز دیپارتمنت/پوهنج  

    ب( کسب اعتبار پوهنتون 

    ج( سه دوره فراعت به سویه لیسانس

6 
ایط  شر

 اجرای  

ایط     الف( استادان واجد شر

    ب( نصاب تحصییل

    ج( امکانات مایل )عواید و مصارف(

    الف( چارت تشکیالیر   
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7 

 

 تشکیالت

    ب( مسوول برنامه

    لیسانسج( کمیتۀ فوق

    د( اعضای کمیته

    ه( اعضای تخنییک 

    و( کارمندان اداری

8 
امکانات و 

 زیربنا

    الف( صنوف معیاری

    ب( البراتواری معیاری

    ج( کتابخانه معیاری

    د( مرکز کمپیوتر

    ه( مرکز تحقیقات  علیم

9 

نظام 

 تحصییل

 

    الف( معیاد

    ب( تقویم اکادمیک

    ج( پذیرش داوطلبان

10 
تداوم  و 

 پایداری

    شاخ  

 یط مراحل  11

    الف( تاییدی دیپارتمنت

    لیسانس پوهنج  های فوقب( تاییدی کمیتۀ  برنامه

    پوهنج  ج( تاییدی شورای علیم 

    لیسانس پوهنتون های فوقد( تاییدی بورد برنامه

    ه( تاییدی شورای علیم پوهنتون

    و( ارایه پرزینتیشن توسط مسوول برنامه

    ز( تاییدی هیأت بازدید کننده 

 

 ارزیای  اعضای کمیسیون

12 
 ارزیای  

ی  امضاء شهرت مسوولی 

1ارزیای  کننده    
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2ارزیای  کننده     

   منیسر کمیسیون

 

 (        فیصله کمیسیون برنامه های فوق لیسانس                 شماره پروتوکول )              (               مؤرخ )       /          /   13

 

 

 

  مهر، اسم و امضای رئیس انکشاف برنامه های علیم  اسم و امضای رئیس جلسه

 

14 
)ارجاع  تحصیالت عایل تاییدی مقام وزارت

 جهت منظوری به شورای عایل تحصیالت عایل(

 میر  حکم ، شماره و تاری    خ صدور حکم 

 

 

 

 )منظوری( فیصله شورای عایل تحصیالت عایل 15

 میر  فیصله، شماره و تاری    خ  فیصله 

 

 

 

 

 قابل توجه:  نکات

ایط ایجاد برنامۀ   .1 ی تذکر به عمل آمده است، در صورت برنامۀدر این رهنمود بیشتر از شر باشد  دوکتورا  پیشنهادی ماستر

ایط ایجاد برنامۀ دوکتورا ذکر گردد.  ی، شر ایط برنامۀ ماستر  به جای شر

وزارت تحصیالت ) لوگوی وزارت تحصیالت عایل سمت راست صفحه و لوگوی پوهنتون مربوط در سمت چپ صفحه .2

 شود. مربوط در وسط دو لوگو( نوشته یم دییارتمنت / عایل، پوهنتون، پوهنج 

رهنمود ضمیمه و عیار سازی اسناد مطابق به آن فقط برای آگایه  ،لست ارزیای  ایجاد برنامهلست بازدید امکانات و چکچک .3

 است، پوهنتون مکلف به خانه پری آن نیستگردیده 


