
 

 مقدمه

قابلگی با هدف ارتقاء کیفیت آموزش علوم مراقبت در رشته ی قابلگی در مقاطع مختلف تحصیلی و به منظور 

باال بردن سطح دانش و کارآیی اعضای هیات علمی و فارغ التحصیالن دانشکده بر اساس نیازهای در حال تغییر 

شروع نموده است. اعضای فعال در دانشکده از آن  1391جامعه فعالیت خود را تحت نظر ریاست دانشگاه از سال 

بویژه پژوهش در آموزش، ارزشیابی و آموزش مداوم گام های موثری  قابلگی زمان در شاخه های مختلف آموزش

برداشته اند، تهیه پرسشنامه های ارزشیابی اساتید و مشارکت در اجرای طرح های ارزیابی درونی در سطح 

 .  می باشدبرای ارتقاء ظرفیت اساتید و محصالن نیز از فعالیت های دیگر  ، برگزاری ورکشاپدانشگاه

دیپارتمنت حمل اختالطی با همکاری سرکار خانم شبنم صدیقی با ریاست دانشکده دکتر نساء محمدی)  

دکترای قابلگی گرایش صحت باروری( و هیئت علمی  دکتر نساء محمدی) دکترای قابلگی گرایش صحت 

 محصل و یک کارمند مشغول به فعالیت می باشد.  842، ه هزاره)ماستر قابلگی(فاضل باروری(

 اهداف دیپارتمنت

دیپارتمنت  در راستای اهداف دانشگاه و دانشکده  اهداف خود را در حیطه های عملکرد زیر دنبال خواهد  این

ای آموزشی، (، فعالیت هcurriculum developmentنمود: توسعه برنامه ریزی درسی و آموزشی) 

 (، ، شورای نخبگانresearch in education(، پژوهش در آموزش)  evaluationارزشیابی) 

 تامین و انتشار دانش در حوزه سالمت.

 چشم انداز

دیپارتمنت حمل اختالطی قصد دارد با تربیت نیروهای متخصص ارائه دهنده عادالنه ترین و کارآمدترین خدمات صحی در حوزه 

 هش باشدآموزش و پژو

 ماموریت

 تولید،تامین و انتشار دانش در حوزه سالمت مادر ،طفل در تراز جهانی

 

 وظایف دیپارتمنت

 نظارت بر تطبیق پالن بهبود تدریس اساتید و نگهداری اسناد آنها 



 فهای درسی و تطبیق مفردات مضامین در طول سمستر توسط اساتید و گزارش تطبیق کریکولم ها نظارت بر وضعیت صن

 به ریاست دانشکده

 مدیریت کلیه امور علمی و اداری مربوط موونوگراف های دانشجویان 

 

 شورای نخبگان

 نفر عضو که شامل محصلین فعال و نخبه می باشند. 10متشکل از 

 رشد و بالندگی) توانمند سازی(

 برگزاری کارآگاه ها) آموزش بر اساس نیازسنجی اعضاء هیئت علمی(

 برگزاری ژرنال کالب

 (Curriculum planningبرنامه ریزی درسی)

 برگزاری جلسات ماهانه برنامه ریزی درسی) تئوری و بالینی( قابلگی 

  پیگیری برنامه های آموزشی) تئوری و بالینی( هر ترم و دریافت یک نسخه از برنامه های بالینی و تئوری 

  (پاس به لیسانس 12پیگیری طرح دوره های رشته ی قابلگی در مقاطع) 

 دریافت طرح دوره دروس اختصاصی از گروهای مختلف آموزشی ابتدایی هر سمستر 

 بازبینی و اصالح طرح دوره و ارائه بازخورد به گروه ها 

  بایگانی طرح دوره دروس گروه های آموزشی هر سمستر 

  

 آدرس: سرک اول کارته چهار، کابل، افغانستان دانشگاه خاتم النبیین)ص(  

8770070007شماره تماس:   

 info@khu.edu.afایمیل آدرس: 
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