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 دیدگاه:

کادر های  تاخذ جایگاه بهترین و با اعتبارترین مرکز در سطح ملی در عرصه های تربی

 خدمات اکادمیک. ارایهمتخصص و متعهد، تحقیقات، زبانهای خارجی، کمپیوتر، علم آفرینی و 

 رسالت/ ماموریت:

مسلکی د به ارایه خدمات در جهت بهبود، تقویت و گسترش دانش عهمرکز انکشاف مسلکی مت

و کمپیوتر در راستای تحقق اهداف  یهمچون تحقیقات علمی، کار آفرینی، مهارت های زبان

 تربیه شهید استاد ربانی فعالیت مینماید. عالی پوهنتون تعلیم و

 هدف:

تربیه  مسلکی اعضای کادر علمی پوهنتون تعلیم و -تقویت، توسعه و ارتقای مهارتهای علمی

 ده از ورکشاپها، سیمینارها، کنفرانس ها وسایر برنامه های علمی.شهید استاد ربانی با استفا

مقاصد:

  مدیریت و رهبریت بخشارتقای ظرفیت منسوبین در. 

  تدریس.ترویج شیوه های جدید 

 معاصر در پوهنتون با معیارهای ترویج و تقویت فرهنگ تحقیق.

 کورس های انگلیسی و کمپیوتر تدویر. 

 مسلکی. -تدویر برنامه علمی 

 وظایف مرکز انکشاف مسلکی:

  مسلکی در سطح پوهنتون -نیازسنجی آموزش های علمی 

  مسلکی -رهنمودتدویر برنامه های 

 هروز رسانی نصاب های آموزشی مربوطتدوین و ب 

 سازی فعالیت های مرکز انکشاف مسلکی مستند 

  مسلکی -ی علمیحمایت دونرها برای برگزاری برنامه هاو جذب
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 مقدمه
تدریس  بحث از فراتر استاد یک از (21ن )قر اکادمیک و علمی محیط هاي خواسته و توقعات

 اید.ید میدارد که محصالن را در پروسه آموزش فعال سهیم نماکو ت بوده )استاد محوری( سنتی

 منابع علم و دانش را مورد استفاده قرار داده و نظریات و نوآوری متخصصان، محصالن و

 طرز یک با پوهنتونها محیط در الزمه هاي مهارت دانش و علم انتقال پروسه هاي شیوه در

 نیروي تواندا بتده دا قرار توجه مورد را تکنالوژی معلوماتی از استفاده بر متکی و جدید دید

 نماید. تقدیم الزم هاي مهارت و کافی دانش با بازار به را کار موثر

 علمی فعالیت نموده که روی انتقال دانش ومرکز انکشاف مسلکی تحت اثر معاونیت محترم 

 که علمی کادر اعضاي به مرکز این طریق ازید. مینما کمک پوهنتون به منسوبین ها مهارت

ورکشاپ  از مجموعه یک منظم بسته یک قالب در، میشوند وارد کار اکادمیک محیط به تازه

 تدریس آماده علمی کادر مسلکی عضو منحیث یک را ایشان تا نموده ارایه را الزم و سیمینارها

 اعظمی استفاده علمی، کادر هاي اعضاي مهارت و تجارب از ترتیب همین نماید. به صنف در

 ساخته شریک سطح نهاد به مرتبط منسوبین دیگر و علمی کادر اعضاي با و گیرد صورت

 شود.

 آمریت :مانند مدیریتی هاي بست در علمی کادر اعضاي موارد اکثر در دیگر جانب از

 تحقیقات آمریت انسجام استادان، مریتآ ها، پوهنحی معاونیت پوهنحی، ریاست ها، دیپارتمنت

 کسب بدون و میشوند تعیین اکادمیک هاي بست دیگر و اعتباردهی و کیفیت علمی، تضمین

 و مشکالت سلسله یک ا ببعدا   هک مینمایند آغاز را وظیفه (PDC) ها انکشاف مهارت بعضی

 میشوند.  روبرو ها چالش

 تشکیالت آمریت مرکز انکشاف مسلکی

پوهاند جمیشد خان 
رشیدی

معاون امور علمی پوهنتون

پوهندوی همایون 
غفوری
آمر مرکز

احمد جواد 
عاکفی

شکیال نظریمدیر عمومی بخش
امر بر
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 فعالیت ها
مرکز انکشاف مسلکی جهت پیشبرد کارهای بصورت عملی یک :  ایجاد کمیته .1

تشکیل   28/  8 /1398کمیته که از هر پوهنٌحی یک عضو در آن شامل میباشد به تاریخ 

داده است.

 :انکشاف مسلکی اعضای کمیته مرکز

 مالحظات پوهنًحی اسم و تخلص شماره

پوهاند جمشید خان  1

 رشیدی

 علمیامور معاون  زبان و ادبیات

پوهندوی همایون  2

 غفوری

آمر مرکز انکشاف  ساینس کمپیوتر

 مسلکی

اشرف  پوهنمل محمد 3

 افضلی

 منشی کمیته علوم اجتماعی

ولی ه پوهندوی شا 4

 شهیدی

 عضو ساینس کمپیوتر

 عضو علوم طبیعی پوهندوی نوریه رقیب 5

جعفر  سید دکترپوهنمل  6

 احمدی

 عضو روانشناسی

 محمد پوهنمل سردار 7

 ساعی

 عضو علوم تربیتی

پوهنیار خواجه سردار  8

 صدیقی

 عضو تعلیمات اختصاصی

و علوم  تربیت بدنی پوهنیار یگانه شهاب 9

 ورزشی

 عضو

 عضو ثقافت اسالمی پوهنیار نورهللا حنیف 10

 عضو ادبیاتزبان و  ن هللا قانعاپوهنیار رحم 11

مدیر عمومی مرکز  احمد جواد عاکفی 12

 انکشاف مسلکی

 عضو
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 ( 18) برای  11/  7 /1398: این ورکشاپ به تاریخ  ورکشاپ دوسیه بندی و کودنگ

 که شامل توسط عبدالصبور صالح ارایه گردیدپوهنتون این  جدیدالتقرر ن از کارمندانت

 :ذیل بودهموضوعات 

o  آگاهی از اهداف کلی دوسیه بندی و کودنگ

o آگاهی سیستم دوسیه بندی و کودنگ 

o آگاهی مشخصات سیستم دوسیه بندی و کودنگ 

o اگاهی انواع سیستم دوسیه بندی و کودنگ 

o آشنایی فواید و نواقص انواع مختلف دوسیه بندی و کودنگ

 داشت شاخص های علمی سنجیافزایش کمی و کیفی تولیدات علمی با در نظر  سیمینار 

و اعضای کادر علمی روسا ( تن 36)برای  1398/7/16: این ورکشاپ به تاریخ 

ی ها توسط دکتر ، اعضای کمیته های )تحقیق و ارتقای کیفیت پوهنتون( نه گانه پوهنح 

گردید بود که موضوعات شامل: دایرقسیم اقبال مشاور مقام وزارت تحصیالت 

o  ملی و بین الملی(مکانیزم تولید علم(

o ( دیتابیس نمایه استنادیCitation Index Database) 

o وضعیت تولیدات علمی افغانستان براساس شاخص های بین الملی علم سنجی

o )مکانیزم تولید علم )ملی و بین الملی 

o راهکار های تاسیس و ارتقاء مجالت علمی 

 1398/9/7ز بتاریخ این ورکشاپ برای یک رو : طرز نگارش مقاالت علمی کنفرانس 

تربیه شهید استاد ربانی که موضوع ورکشاپ نامبرده  برای استادان پوهنتون تعلیم و

که توسط پوهاند عبدالمنان حقیار عضو کمیته  علمی و ترتیب آن( نحو نوشتن مقاالت)

 نشراتی پوهنتون ارایه گردید.

  ورکشاپ تحلیل اطالعات با استفاده از برنامهSPSS :  از تاریخ  اول الی این ورکشاپ

روسای نه گانه پوهنحی، اعضای محترم آمریت  ( تن52) برای 1398سوم / جدی / 

های )تحقیق، ارتقٔا کیفیت و کمیته انکشاف مسلکی( پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد 
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احمدی عضوی کمیته مرکز انکشاف مسلکی و  ربانی توسط دکتر پوهنمل سید جعفر

کادر علمی پوهنحی رواشناسی ارایه گردید.همچنان 

o مهمترین اصالحات علم احصاییه

o مقیاس های اندازه گیری را در برنامه احصاییه 

o وارد دیتا پرسشنامه و تعریف آن 

o تجزیه و تحلیل توصیفی دیتا، جدول و گراف 

o تفسیر تحلیل استنباطی، فرضیه های همبستگیف مقایسه گروه ها

 آموزش مبتنی برنتایج و شاگرد محوری ورکشاپ (OBE/SCL ):  ورکشاپ آموزش

( روز 11( تن از استادان این پوهنتون برای )50مبتنی برنتایج و شاگرد محوری برای )

که ( تن از کادر علمی این دانشگاه پیشبرده شد 8توسط ) 1398دلو  19الی  5از تاریخ 

 :شامل موضوعات

o  یجاآموزش مبتنی برنت

o  محصل محوریروش

o  روش ارزیابی 

o آموزش مختلط 

 این سیمینار یک روزه یی که :  لی و طرز نوشتن آنمسیمینار بررسی مقاالت بین ال

برای آمرین محترم دیپارتمنت ها پوهنحی های نه گانه،  1398/حوت/  05بتاریخ 

پوهنیار  اعضای محترم کمیته های )تحقیق، نشراتی و انکشاف مسلکی( توسط دکتر

 توفیق هللا ایوبی ارایه گردید.

o معرفی به شرکت های ناشر مقاالت علمی بین المللی

o معرفی مقاله تحقیق 

o  معرفی بهISSN , ISBN    وDOI 

o  آشنایی بهImpact factor  و اسکوپاس
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 ( ورکشاپ تحقیق کیفیQualitative Research) : روزه یی ( 6) این ورکشاپ

اعضای محترم کمیته های )تحقیق و اعضای مرکز انکشاف مسلکی(  ( تن از26) برای

ارایه گردید. (JRS) کمیته کشوری معاون کپیلی یاوبه زبان انگلیسی توسط خانم سل

o جمع آوری و تحلیل و تجزیه داده ها 

o نظریه بنیادی، استفاده از یادداشت در نگارش و تحلیل کیفی

o روش تحقیق پایدار شناسی 

  رهنمودیورکشاپ-( آموزشی سیستم آموزشی وزارت تحصیالت عالیHELMS: ) 

( تن اعضای 33برای ) 1399سرطان  سال  /18این ورکشاپ در یکروزه ی بتاریخ 

 ICTکادر علمی پوهنحی های نه گانه که مشکالت در برنامه فوق الذکر داشتن در تاالر 

یوتر ساینس دایر گردید.توسط پوهنیار قمر الدین شمسی عضو کادر علمی پوهنحی کمپ

o افزودن دروس در سیستم

o  ایجاد چت گروپ و ایجاد کارخانگی 

o افزودن کتب درسی و امتحان انالین 

o گرفتن حاضری صنفی در سیستم آنالین

o افزودن لینک آموزشی از یتوب 

 ( ورکشاپ روش نگارش مقاالت علمیAcademic Writing) :   6این ورکشاپ 

( تن از اعضای کادر علمی و اعضای کمیته 26برای ) 1399/ 05 /25روزه یی بتاریخ 

 (JRSانکشاف مسلکی به زبان انگلیسی توسط خانم سلویا کپیلی معاون کشوری کمیته )

 ارایه گردید.

o برنامه ریزی نگارش مقاالت علمی

o ساختار مقاالت علمی

o انواع مقاالت علمی 

o  سرقت ادبی و 
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  ( تن 30این ورکشاپ برای ) ویندوز و ورد:ورکشاپ آموزش کمپیوتر برنامه های

توسط یکتن اعضای کادر علمی  25/05/1399مدیران بست های چهارم و پنجم بتاریخ 

)در حال جریان(پوهنحی کمپیوتر ساینس تدریس میگردد. 

 :تصدیق نامه

آموزش مبتنی ، SPSSبرای اشتراک کننده گان ورکشاپ تحلیل اطالعات با استفاده از 

 تصدیق نامه تفویض گردید. و نگارش مقاالت علمی تحقیق کیفی و شاگرد محوری،برنتایج 

 تایید:       با احترام   

 پوهاند جمیشد خان رشیدی   مرکز انکشاف مسلکی 

معاون امور علمی  

 پوهنتون




