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 زسر آغا

رمود و نگهداشت فبه نام پروردگارى که انسان را آفرید و صحت و سالمتى را چون هدیه ى گران بها به او ارزانى  

 در ورتضر به نظر قابلگى و نرسنگ پوهنځی .و مراقبت از این نعمت ارزشمند را از وجایب انسان ها دانست

 نقش ون،تاکن تاسیس بدو از که گردید ایجاد 1385 سال در سینا ابن ابوعلى کابل طبى علوم پوهنتون چوکات

جرب، متعهد مبا داشتن استادان  پوهنځیمسلکى داشته است. این ی جامعه با تقدیم نرس ها در را مهم و اساسى

( رفع و مجهز با دانش نوین و معیارى توانسته است که تا حدى ضرورت کشور را از نظر کارکنان صحى)نرس

حصالن م .سال هاى متمادى جنگ و نا امنى در کشور باعث تخریب زیر ساخت ها صحى در کشور گردیده .نماید

 .غ مى گرددانگیزه خدمت به مردم فار و خویش مسلکى دانش و ها ارزش اصول، از کامل آگاهى با  پوهنځیاین 

 .است آن ىآوردها دست و ها فعالیت ، نرسنگ پوهنځیتهیه و تدوین این کاتالوگ، در واقع مستندسازى معرفى 

همه امور  جا دارد از حمایت خردمندانه و همیشگى هیات رهبرى پوهنتون علوم طبى کابل ابوعلى ابن سینا در

 در هک پوهنځیهمکارى و تالش هاى بى شایبه استادان و کارکنان ادارى این  از همچنان و نرسنگ ځیپوهن

 هاى شتال از که دانم مى الزم همچنان. نمایم گزارى سپاس ورزند، مى تالش مجدانه امور، پیشرفت راستاى

تون و پوهن عامه آگاهى و ارتباط آمر باتور احسان محمد محترم خالق و پرتالش جوان صادقانه و ناپذیر خستگى

وفقیت هاى مهمکاران شان که در تهیه و تدوین این کاتالوگ ما را مدد رساندند اظهار سپاس و شکران نموده، 

 .بیشتر شان را از ایزد منان آرزو نمایم

 

  راضیه ربیعزاده  پوهنوال دوکتور 

نرسنگ پوهنځیسرپرست ریاست   
 

 

 

 

 

 

 



  د نرسنګ پوهنځی معلوماتی کاتالوګ         نرسنگ                                        پوهنځیکاتالوگ معلوماتی             
1 

 نرسنگ در افغانستان پوهنځیتاریخچه مختصر

 تعداد یک خان، ااهلل امان شاه حکومت زمان در میالدى 1919 – 1911خورشیدى/ 1298-1290در سال هاى 

 طب فاکولته و شدند فرستاده نرسنگ هاى مهارت و دانش آوردن دست به منظور به کشور خارج به ها خانم

  .در کابل ایجاد نمود 1940 سال در را نرسنگ مکتب اولین افغانستان

دید. جرمنى ایجاد گرمکتب ثانوئیه نرسنگ تحت حمایه وزارت صحت عامه و همکارى دولت  1962در سال    

ینس وصحت، مکتب ابتدایى و ثانوى نرسنگ با هم مدغم و به یک مرکز بنام انستیتوت سا 1976باالخره در سال 

 نرسنگ پوهنځیمیالدى پوهنتون علوم طبى کابل  2006خورشیدى/ 1385در سال .فعالیت هاى خود را آغاز نمود

با فعالیت هاى  نرسنگ پوهنځی بنام ها فرود و فراز با امروز که نمود ایجاد خویش کارى و ادارى چهارچوب در را

ا هاى مسلکى معیارى و استندرد با تطبیق کریکولم نوین با در نظرداشت نیاز سنجى هاى جامعه با فراغت نرس ه

نگ صحت در ابتدا با چهار دیپارتمنت اساسات نرسنگ، نرس پوهنځی مت کشور قرار دارد که البته ایندر خد

ى جدى جامعه، نرسنگ صحت مادر و نرسنگ کاهالن ایجاد گردیدکه بعدا دو دیپارتمنت قابلگى و مراقبت ها

رسنگ جدا ن پوهنځی ارتقا نمود و از بدنه پوهنځیه ش دیپارتمنت قابلگی به  1400و در سال عالوه گردید، 

طبیق تیعنى کانفدریشن بین المللى نرس ها و و با  ICN و ICM آن مطابق با رهنمودهاى اکنون تدریسگرید 

 .کریکولم معیارى و استندارد به پیش مى رود

  نرسنگ پوهنځیمعرفى مختصر 

 آگاه هاى نرس متعهد، و مسلکى کادرهاى تربیه هدف به کشور طبى جامعه مبرم هاى نیاز بنابر نرسنگ پوهنځی

 طرح کابل طبی پوهنتون. گردید ایجاد کابل طبى علوم پوهنتون چوکات در ش.  هـ 1385 سال در مند رسالت و

ایجاد  ود و با ایجاد کمیسیون از جمع اساتید پوهنتون کارنم پشنهاد رهبری بورد در را نرسنگ پوهنځی ایجاد

ریفرنس از کشورهای مختلف که پروگرام لیسانس نرسنگ را  36، در قدم اول نمودند آغاز را نرسنگ پوهنځی

بودند جمع آوری وخوشبختانه در آن زمان از اینکه پروگرام حامیت مالی آژانس همکاری بین المللی  نمودهتجربه 

بود که شامل در توکیو آغاز شد بود و این پروگرام در سه مرحله طبقه بندی شده  2002در سال (  JICA)  جاپان

آماده سازی برای همکاری، تهیه طرح کلی برای برنامه درسی و توسعه برنامه درسی، که در تحت نظر ریاست 

نرسنگ و  پوهنځیپیش برده می شد، مرحله دوم این پروگرام با تصمیم ایجاد  EDC انکشاف تعلیامت طبی یا

متاس گرفتند، با  Japan, Tokyo, Nursing of College s’Luke. St بالفاصله پس از آنکه رئیس پوهنتون با

را آغاز منودند و همچنان کمیسیون  ( assessment need) ، تثبیت نیاز سنجی 2005در سال  JICA حامیت

اولین کوریکولوم درسی برای مضامین حتمی؛  (assessment need) تعیین شده بعد از تکمیل تثبیت نیاز سنجی

که  نمودند تقدیم رهبری بورد به و ترتیب پوهنځینتون شمول با تشکیل اداری تخصصی، اساسی، اختیاری و پوه

 پوهنځیبعد از تایید به شورای علمی پوهنتون طبی کابل ارایه گردید که پوهنتون طبی کابل پیشنهاد تأسیس 
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 داشتنو بعد از تایید کمیسیون انسجام امور اکادمیک با  نمودارت تحصیالت عالی ارایه وز محترم مقام به را نرسنگ

 وزارت محترم مقام طرف از نرسنگ پوهنځیبست اداری به سطح لیسانس، تاسیس  18و  دیپارتمنتچهار 

محترم پوهاند شمس الرحیم رحیم با اشتراک  .مودنبه فعالیت آغاز  ارسمً دولت ریاست منظوری و عالی تحصیالت

 پوهنځی رییس اولین بحیث آن اداری تشکیل و کوریکولوم ترتیب نرسنگ، پوهنځیایجاد فعال در کمیسیون 

 سویه به ها نرس تربیت عالى مکان ً پوهنځیاز آن زمان تاکنون این  .گردید تعیین 1384 جدی ماه در نرسنگ

 پوهنځیمدت تحصیل در این  .تن از بخش نرسنگ به جامعه تقدیم نموده است 625 فعال تا و بوده لیسانس

 یابند مى راه کانکور امتحان نمودن سپرى طریق از پوهنځی این در محصالن و بوده سمستر هشت یا چهارسال

که محصل با ختم موفقانه این مدت، به سویه لیسانس با اخذ دیپلوم و دریافت امتیازات آن فارغ مى گردد. که این 

 و دوم بست نرسنگ پوهنځیریاست  .تن را جذب مى نماید(  120الی  80) حدود در ساله همه پوهنځی

 مقرره معیارات، طبق پوهنځی ادارى و اکادمیک هاى فعالیت نمودن هماهنگ و اداره هدف به و است اکادمیک

 .شدبا مى مربوطه امورات سایر و استراتیژیک پالن تطبیق منظور به پوهنتون شده منظور هاى طرزالعمل و ها

و لیسانس   MD ،، ماستردوکتورادیپارتمنت فعال و استادان مجرب که اکثراً به سویه  9 داراى پوهنځیفعال این 

 Lab Skill به این طرف در تعمیر فعلى آن فعالیت داشته و داراى البراتوارها، دو باب 1396ى باشند که از سال م

بوده اما بنا بر تحوالت اخیر کشور که منجر جدا سازی بخش اناث و ذکور گردید  وبخش اناث در بخش نرسنگ، 

نمی باشد و در دو بخش اناث و  پوهنځیانتقال نموده و فعال تعمیر در اختیار این  نرسنگ یځپوهندر تعمیر 

مجهز می باب کتابخانه  یک مشخص ندارد، اما خوشبختانه دارایاتاق هاى درسى و امکانات مدرن تدریسى  ذکور 

شفاخانه تدریسی علی آباد و یک دیپارتمنت دیگر در شفاخانه  در پوهنځیاختصاصى این دو دیپارتمنت  فعال .باشد

سقف تشکیالتى آن انتقال نموده و دو دیپارتمنت دیگر در داخل محوطه پوهنتون فعالیت دارد  تدریسی میوند 

 پوهنځیدر ابتدا این  تن کارکن خدماتى مى باشد. 2تن البرانت و  6تن کارمند ادارى،  3تن استاد،  49داراى 

 فعالیت کیمیا بیوشیمى، فارمکولوژى، هاى دیپارتمنت درسى هاى اتاق از استفاده با نبود مشخص مکان داراى

 پوهنځی و نرسنگ پوهنځی تعمیر تهداب سنگ جدید، تعمیر به نیازمندى براساس برد مى پیش به را خود هاى

در دو بالک و چهار طبقه که شامل صنوف درسى و اتاق هاى لکچر و اتاق البراتوار ، بخش  10/7/1391قابلگى در 

هاى ادارى و سایر بخش ها مى باشد، رسما توسط هیات رهبرى وزارت تحصیالت عالى، پوهنتون طبى علوم کابل 

ذاشته شد. قابل یادآورى است مصارف مالى آن از طریق بودجه انکشافى قابلگى گ پوهنځی و نرسنگ پوهنځیو 

 پوهنځی .وزارت تحصیالت عالى تمویل و امور ساختمانى آن را شرکت ساختمانى سپین غر به عهده داشت

 استفاده با و قوت نقاط اساس به و سینا ابن ابوعلى کابل طبى علوم پوهنتون پالن استراتیژیک اساس بر نرسنگ

هـ ش تهیه و تطبیق نموده  1404 – 1400 سال از را ساله پنج پالن استراتیژیک داشته دست هاى فرصت از

که با توجه به وضعیت صحى کشور در زمینه  و میدهداست و براى نیل به اهداف، تالش هاى خویش را انجام داده 
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 وکیفى کمى لحاظ از چه پوهنځیرشته نرسنگ در سطح کشور انکشاف و توسعه فعالیت هاى علمى و اکادمیک 

 .عرضه خدمات صحى در کشور و جامعه طبى ما داشته باشد راستاى در را مالحظه قابل اثرات میتواند

 نرسنگ  پوهنځیاستراژیک پالن 

، نقاط قاط قوتنرسنگ براساس استراژیک پالن پوهنتون علوم طبى کابل ابوعلى ابن سینا و با تکیه بر ن پوهنځی

ده است را تهیه و تدوین نمو 1404الى  1400موجوده استراژیک پالن پنج ساله  و چالش های هافرصت ضعف، 

تایید  پوهنځین که حاوى برنامه ریزى هاى مفید و موثر بوده و ضمنا در آن دیدگاه و ماموریت و اهداف اساسى ای

 .یردصورت گرفته و میگ و تا این حال در راستاى تحقق این اهداف و برنامه ریزى ها تالش هاى فراوان

 دیدگاه

موزش به عنوان یک بخش توانمند در عرصه آ "ابوعلی ابن سینا "بی کابلط علوم پوهنتون نرسنگ پوهنځی

نطقوی مطبابت در نظردارد در زمینه گشترش توانمندی ها، آموزش ، تحقیق و عملکرد نرسنگ در سطح ملی و 

 پیشتاز باشد

 ماموریت
نات موجود، زمینه های عضای کادر علمی و امکاا به اتکا با تا دارد ماموریت "سینا ابن علی ابو " کابل طبی پوهنتون نرسنگ پوهنځی

ی آموزشی دسترسی آسان ، مناسب و معیاری را در بخش خدمات نرسنگ جهت نیل  به اهداف علمی، تحقیقی و افزایش مهارت ها

 .برای تربیت نیروی متخصص کشور فراهم سازد

 ارزشها : 

  شایسته ساالری و برابری 

 داشتن حس مسولیت پذیری مسلکی 

 اخالق مسلکی 

 مدیریت موثر 

 تعلیمات بر اساس علم و تجربه 

  برنامه تحقیقات صحی مداوم در راستای مراقبت های جدید 

  ارایه خدمات اموزشی دور از هرگونه تبعیض 

 کار تیمی 
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 نرسنگ پوهنځی اهداف استراتیژیک

 انکشاف منابع بشری

 انکشاف و بهبود توامیت ها

 انکشاف علمی و تحقیقی

 بهبود سیستم مالی

 انکشاف تشکیالت و زیربناها

 برنامه تحصیلی و درجه تحصیل
قانه مدت است که محصل با ختم موف کریدت (142) برنامه تحصیلى نرسنگ یک داراى نرسنگ پوهنځیبرنامه تحصیلى) لیسانس( 

 .مى گردد  فارغ . Bachelor Sciences of Nursing (BSCN ) لیسانسچهارسال و یا هشت سمستر به سویه 

 پوهنځی ساختار تشکیالتى

 تشکیل عمومی
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 تشکیل اداری    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوهنځیسرپرست ریاست   

"   ربیعزاده "پوهنوال دوکتور راضیه   

 

 

 مدیرتدریسی 

 سایره " ناصری "

 

 مدیر اجرائیه 

"پیغامثناهللا "   

 

 مامور تدریسی 

 یوسفزی"  صدیق هللا
" 

 کنکار 
 خدماتی

    

 سی

 کنکار 

 خدماتی
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 پوهنځی شوراى علمى، تدریسى و ادارى

 ځیپوهن رییس را آن اعضای که بوده پوهنځیعالى ترین مرجع تصمیم گیرى در سطح  پوهنځیشوراى علمى 

اشته که با دگانه تشکیل می دهد. این شورا جلسات منظم ماهانه در هفته دوم هر ماه  نهت های نمتدیپار شف و

 نموده ااجر را خویش هاى فعالیت پوهنځیبحث روى آجنداى مطروحه، اخذ تصامیم درباره موضوعات مرتبط به 

 .دارد وهنځیپ سطح به تصامیم سازى نهایى در را اساسى نقش و

  نرسنگ پوهنځی کمیته هاى

 کمیته کارى ذیل است10 داراى قابلگى و نرسنگ پوهنځی

 . کمیته تضمین کیفیت1

 . کمیته کوریکولم2

 . کمیته بررسی لکچر نوت ها3

 . کمتیه تحقیقات 4

 . کمیته نظم و دیسپلین5

 . کمیته شکایات 6

 E- Learning. کمیته 7

 . کمیته ارتباط با فارغان8

  . کمیته امتحانات9

 . کمیته مونوگراف ها10

 قابلگى و نرسنگ پوهنځی دیپارتمنت هاى(  6

 دیپارتمنت قرار ذیل می باشد. 9نرسنگ دارای  پوهنځی

 . دیپارتمنت اساسات نرسنگ1

 . دیپارتمنت نرسنگ کاهالن 2

 . دیپارتمنت صحت جامعه 3

 . دیپارتمنت مراقبت های جدی4

 . دیپارتمنت طفل و مادر 5

 . دیپارتمنت پتالوژی6

 . دیپارتمنت کیمیا7

 . دیپارتمنت بیولوژی8

 . دیپارتمنت ثقافت اسالمی9
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  نرسنگ پوهنځی کوریکولم  

 کوریکولم و جزییات دوره تحصیلى

ب کلینیکى عملى و تجار -این برنامه براى چهار سال و یا هشت سمستر دیزاین گردیده که شامل درس هاى نظرى

رتباط اکریدت آن  92کریدت بوده که  142در طول هشت سمستر مى باشد. برنامه لیسانس عالى نرسنگ داراى 

کریدت  4 به انترنشیپ کلینیکى و کریدت 5کریدت آن ارتباط مى گیرد به بخش هاى عملى،  41به بخش تیورى، 

بوط کارهاى ساعت و هر کریدت مر 32کریدت براى کارهاى البراتوارى معادل آن مربوط مونوگراف مى گردد که هر

اى ملى و هکه برابر با معیارات جهانى بنا به تقاضا و نیاز سنجى  .ساعت درسى میباشد. 48کلینیکى معادل 

 .هاى مسلکى و متخصص ایجاد شده است نرسمنطقوى با تقدیم نمودن 

 

 

 

 

 

1st class ( first  semester ) 

course Subjects Credits  Total  Remarks 

Nu 
110 

Anatomy 1 
Theory  2 

3 Basic 
practical 1 

Nu 
111 

Physiology 1 
Theory  2 

3 Basic 
practical 1 

Nu 
112 

Information 
Technology1 

Theory  ---- 
2 

Included in all 
University Practical  2 

Nu 
113 

Fundamental of 
Nursing 1 

Theory  
 

2 
 

2 Professional  

Nu 
114 

Fundamental of 
Nursing 1 Practical 

2 2 Professional  

Nu 
115 

Psychology  
Theory  1 

1 Compulsory  
Practical  --- 

Nu 
116 

Nursing Ethics 
Theory  2 

2 Professional 
Practical  ---- 

Nu 
117 

Islamic Studies 1 
Theory 1 1 

1 
Included in all 

University Practical  ---- 

Nu 
118 

English 1 
Theory  2 

2 
Included in all 

University  Practical  ---- 

Total 18  
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1st class ( second  semester ) 

Cours
e 

Subjects Credits  Total  Remarks 

Nu 
119 

Anatomy 2 
Theory  2 

3 Basic 
practical 1 

Nu 
120 

Physiology 2 
Theory  2 

3 Basic 
practical 1 

Nu 
121 

Genetic  
Theory  1 

1 Basic  
Practical  ----- 

Nu 
122 

Fundamental of 
Nursing 2 

Theory  
 

2 
 

2 Professional  

Nu 
123 

Fundamental of 
Nursing 2 Practical 

3 3 Professional  

Nu 
124 

Biochemistry  
Theory  2 

3 Basic 
Practical  1 

Nu 
125 

Information 
technology 2 

Theory  ---- 
2 

Included in all 
University  Practical  2 

Nu 
126 

Islamic Studies 2 
Theory 1 1 

1 
Included in all 

University Practical  ---- 

Nu 
127 

English 2 
Theory  2 

2 
Included in all 

University  Practical  ---- 

Total 20  

2nd class ( Third semester) 

Cours
e 

Subjects Credits  Total  Remarks 

Nu 
128  

Microbiology  
Theory  2 

3 Basic  
practical 1 

Nu 
129 

Health Assessment  
Theory 

 
1 
 

1 Professional  

Nu 
130 

Health Assessment 
Practical  

1 1 Professional  

Nu 
131 

Pharmacology 1 
Theory  2 

3 Basic 
Practical  1 

Nu 
132 

Pathology  
Theory  2 

3 Basic  
Practical  1 

Nu 
133 

Medical & Surgical 
Nursing 1 

Theory  
  

2 2 Professional  

Nu 
134 

Medical Surgical 
Nursing 1 Practical  

1 1 Professional  

Nu 
135 

Islamic Studies 3 Theory  
 

1 
1 

Included in all 
University 
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Practical  ---- 

Nu 
136 

Medical  Terminology  
Theory  2 

2 Professional  
Practical  ---- 

Nu 
137 

Nutrition  
Theory  2 

2 Compulsory 
Practical  ---- 

Nu 
138 

Information Technology 
in Nursing 

Theory  1 
2 Professional  

Practical  1 

Total 21  

2nd class ( Fourth semester) 

Course Subjects Credits  Total  Remarks 

Nu 139 Islamic studies 4 
Theory  1 

1 
Included in all 

university Practical  --- 

Nu 140 Pharmacology2 
Theory  2 

3 Basic  
Practical 1 

Nu 141 Pediatric Nursing 1 Theory   2 2 Professional  

Nu 142 
Pediatric Nursing 1 

Practical  
1 1 Professional 

Nu 143 Maternity Nursing 1 Theory  2 2 Professional 

Nu 144 
Maternity Nursing 1 

Practical  
1 1 Professional 

Nu 145 
Medical & Surgical 

Nursing 2 
Theory  3 3 Professional 

Nu 146 
Medical Surgical 

Nursing 2 Practical  
2 2 Professional 

Nu 147 
Community Health 

Nursing 1 
Theory  

2 
 

2 Professional 

Nu 148 
Community Health 
Nursing1 Practical  

1 1 Professional 

Total 18  
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3rd class ( fifth semester) 

course Subjects Credits  Total  Remarks 

Nu 149 Islamic studies 5 
Theory  1 

1 
Included in 

all university Practical  --- 

Nu 150 
Medical & Surgical 

Nursing 3 
Theory  2 2 Professional 

Nu 151 
Medical Surgical 

Nursing3  Practical  
1 1 Professional 

Nu 152 Pediatric Nursing 2 
Theory  

  
2 2 Professional 

Nu 153 
Pediatric Nursing2 

Practical  
2 2 Professional 

Nu 154 Maternity Nursing 2 Theory  2 2 Professional 

Nu 155 
Maternity Nursing 2 

Practical 
1 1 Professional 

Nu 156 Psychiatric Nursing 1 
Theory  

  
2 2 Professional 

Nu 157  
Psychiatric nursing 1 

Practical 
1 1 Professional 

Nu 158 
Community Health 

Nursing 2  

Theory  2 
2 Professional 

  

Nu 159 
Community Health 
nursing 2  Practical 

1 1 Professional 

Nu 160 Nursing Education 
Theory  2 

3 Professional 
 practical 1 

Total 20  
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3rd class (sixth semester) 

Course Subjects Credits  Total  Remarks 

Nu 161 

Epidemiology of 
Communicable & Non 

communicable diseases  
Theory 2 2 Professional 

Nu 162 Islamic studies 6 
theory  1 

1 
Included in 

all university Practical  --- 

Nu 163 
Medical surgical 

nursing 4 
Theory  3 3 Professional 

Nu 164 
Medical surgical 

Nursing4 Practical  
2 2 Professional 

Nu 165 Psychiatric nursing 2 Theory  2 2 Professional 

Nu 166 
Psychiatric nursing 2 

Practical 
1 1 Professional 

Nu 167 
Community health 

nursing 3 
Theory  2 2 Professional 

Nu 168 
Community health 
nursing 3 Practical 

1 1 Professional 

Nu 169 Biostatics  
Theory  2 

3 Compulsory 
Practical  1 

Nu 170 Emergency care Theory  2 2 Professional 

Nu 171 
Emergency care 

Practical 
1 1 Professional 

Total  20  
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4th class (seventh semester ) 

Course Subjects Credits  Credits Remarks 

Nu 172 Islamic studies 7 
Theory  1 

1 
Included in 

all university  Practical  ---- 

Nu 173 
Nursing 

Leadership and 
Management   

Theory  2 2 Professional 

Nu 174 

Nursing 
Leadership and 
Management 

practical 

1 1 Professional 

Nu 175 
Nursing 

Research  
Theory  2 

3 Professional 
Practical  1 

Nu 176 
Critical nursing 

care 
Theory  3 3 Professional 

Nu 177 
Critical nursing 
Care  Practical  

2 2 Professional 

Nu 178 
Anesthesia 

nursing  
Theory  1 1 Professional 

Nu 179 
Anesthesia 

nursing  Practical  
1 1 Professional 

Nu 180 
Operating 
nursing  

Theory   2 2 Professional 

Nu 181 
Operating 

Nursing Practical  
1 1 Professional 

Total  17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  د نرسنګ پوهنځی معلوماتی کاتالوګ         نرسنگ                                        پوهنځیکاتالوگ معلوماتی             
13 

4th class (eighth semester ) 

Title   Subjects   Credits  Remarks 

In
tern

sh
ip

               

Medical surgical 
nursing 

Theory  ----- 

 
 

Practical  1 

Community health 
Nursing 

Theory  ----- 

Practical  1 

Maternity nursing 
care 

 
 

Theory  ----- 

Practical  1 

Pediatric nursing care 
 

Theory  ------ 

Practical  1 

Critical nursing care 
 
 

Theory  ----- 

Practical  1 

 Monograph Practical 4 

 

 یى برنامه هاى ارزیابى در پوهنځیموقف تضمین کیفیت 

 میتهک یک داراى معیارى، و خوب کننده تطبیق یک عنوان به کیفیت تضمین معیارات نظر از نرسنگ پوهنځی

. دهد مى تشکیل پوهنځی رییس و ها دیپارتمنت استادان را کمیته این اعضاى. باشد مى پوهنځیسطح  به فرعى

. باشدن کم باید سمستر یک طول در جلسه سه از حداقل که نموده تنظیم را جلسات ضرورت به نظر کمیته این

ت مخصوص یک اتاق جلسا داراى کمیته این و باشد مى پوهنځی رییس شمول به تن 8 حدود در آن اعضاى تعداد

ط به فعالیت و نگهدارى اسناد و معلومات در قسمت تضمین کیفیت و دوسیه ها براى مستند سازى همه موارد مرتب

 ضمینت چارچوب معیارات داشت نظر در با و آکادمیک و علمى معیارات داشتن با پوهنځی پاین .ها مى باشد

 .ى برخوردار استواالی و خوب هاى ارزش از پوهنتون سطح در کیفیت
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 امکانات زیر بنایى 

به  1396 سال از و است شده گذارى تهداب 1391 سال در منزل چهار و بالک دو در نرسنگ پوهنځیتعمیر  

 بیولوژى و اکیمی البراتوار محصلین، دروس براى معیارى های اتاق دارای پوهنځیاین طرف استفاده مى شود این 

یفیت و اعتباردهى اسکیل لب و همچنان داراى کتابخانه و یک اتاق براى دفتر تضمین ک دو پتالوژى، البراتوار یک و

 .باشد مى نیز فراخ سبز ساحه داراى پوهنځیمى باشد. و این 

 

 

 

 

 اعضای کادر علمی/ استادان
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تفکیک رتبه  با "ابوعلی ابن سینا "نرسنگ پوهنتون علوم طبی کابل  پوهنځیشهرت استادان دیپارتمنت های 

 علمی ، درجه تحصیل ، جنسیت و دیپارتمنت 

درجه  دیپارتمنت شف

 تحصیل

رتبه  رتبه علمی

 بست

 اسم  تخلص ولد جنسیت

 

 شماره

ابراهممحمد  کمال 0700252069 مرد 3 پوهاند ماستر پتالوژی شف  1 

 2 احمد ضیا یوسفزی 0798204899 مرد 2 پوهنوال ماستر بیولوژی 

 3 محمد فاروق حمیدی 0799319217 مرد 4 پوهنوال ماستر نیوناتولوژی 

 //  4 گاللی سعیدی 0706894545 زن 4 پوهنوال ماستر 

 5 اونیبا صیقل 0782916334 زن 4 پوهنوال لیسانس ثقافت سالمی 

 6 محمد اسحق محمدی  مرد 4 پوهندوی ماستر نرسنگ کاهالن 

// شف  7 محمد ایا کوهستانی 0700245464 مرد 4 پوهنوال ماستر 

 8 شهال حمیدی 0798204899 زن 3 پوهندوی ماستر بیولوژی شف

 9 عبدالخالق مصباح 0700068078 مرد 3 پوهندوی لیسانس ثقافت اسالمی شف

 10 بتول عرفانی  زن 4 پوهنمل ماستر صحت جامعه 

 11 فهیمه شریفی 0707494629 زن 4 پوهنمل ماستر کیمیا 

 12 نجیب اهلل فیضی 0703425701 مرد 3 پوهنمل ماستر صحت جامعه 

 13 سلطان احمد  حلیمی   مرد 4 پوهنمل  ماستر پتالوژی 

 14 نورالحق حیدری 0730456565 مرد 3 پوهنمل ماستر نرسنگ کاهالن شف

 15 سید اقا سائس 0744736005 مرد 4 پوهنمل لیسانس ثقافت اسالمی 

 16 عبدالقدوس احمدی 0704334700 مرد 4 پوهنمل ماستر صحت جامعه شف

 17 فریدون فرهمند 0785075908 مرد 4 پوهنیار ماستر طفل ومادر شف

مراقبت های  

 جدی

 18 سید موسی حسینی  مرد 4 پوهنیار ماستر

 19 رجب نظری 0778737018 مرد 3 پوهنیار ماستر اساسات نرسنگ شف

پوهنیار  ماستر پتالوژی   20 رومل صدیقی  مرد 4 

 21 تهمینه ساهو 0744819302 زن 3 پوهنیار ماستر طفل و مادر 

مراقبت های  شف

 جدی

جبینه ما شاهد 0705644251 زن 3 پوهنیار ماستر  22 

 23 محمد عارف زمانی  0700550581 مرد 4 پوهنیار ماستر پتالوژی 

 24 عزیز اهلل  محمدی 0705303793 مرد 4 پوهنیار ماستر پتالوژی 

 25 فهیمه حمیدی 0744379000 زن 4 پوهنیار ماستر نرسنگ کاهالن 

 26 دل آقا وقار 0786579611 مرد 4 پوهنیار لیسانس ثقافت سالمی 

 27 شاه جهان شایان 0780432054 مرد 4 پوهنیار ماستر اساسات نرسنگ 

 28 سوما نوری 0789295237 زن 4 پوهیالی لیسانس طفل ومادر 
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 //  29 ذاکر حسین حسن پور 0767570373 مرد 4 نامزد پوهنیار لیسانس 

 //  30 اسما نوری  زن 4 پوهیالی ماستر 

 

 //  31 مومنه یوسفی 0778228668 زن 4 نامزد پوهنیار لیسانس 

 32 معصومه قاسمی 0777006010 زن 4 پوهیالی لیسانس اساسات نرسنگ 

 33 صدیق اهلل صمیم 0780022533 مرد 4 نامزد پوهنیار لیسانس مراقبت های جدی  

 34 ولیمه شیرزاد 0786825023 زن 4 نامزد پوهنیار لیسانس صحت جامعه  

 35 احمد خالد عزیز 0799852934 مرد 4 پوهیالی لیسانس ثقافت اسالمی  

 36 میر رفیع اهلل منیب  مرد  4 پوهیالی دوکتورا ثقافت اسالمی 

 37 سمیرا حمیدی  زن 4 نامزد پوهنیار لیسانس بیولوژی 

 38 زهره اسرا  زن 4 نامزد پوهنیار لیسانس بیولوژی 

 39 رخسار   زن 4 نامزد پوهنیار لیسانس بیولوژی 

 40 سید مختار کاظمی  مرد 4 نامزد پوهنیار لیسانس کیمیا 

جدیمراقبت های    41 رابعه همکار  زن 4 نامزد پوهنیار لیسانس 

 42 وجیهه محمد  زن 4 نامزد پوهنیار لیسانس صحت جامعه 

 43 لعل محمد خالقیار  مرد 4 نامزد پوهنیار لیسانس نرسنگ کاهالن 

 44 صاحب نور   مرد 4 پوهیالی لیسانس ثقافت اسالمی 

آقاخان    مرد 4 پوهیالی لیسانس ثقافت اسالمی   45 

 46 شاه محمد   مرد 4 پوهیالی لیسانس ثقافت اسالمی 

 

 شهرت استادان که مصروف تحصیل در خارج از افغانستان در مقاطع ماستری و دوکتورا می باشد

درجه  دیپارتمنت مربوطه کشور و مقطع تحصیلی

 تحصیل

 شماره اسم تخلص جنس بست رتبه عملی

نرسنگاساسات  مقطع دوکتورا کشور ایران  1 محمد اسحق  محمدی مرد 4 پوهندوی ماستر 

 2 بتول عرفانی زن 4 پوهنمل ماستر صحت جمعه مقطع دوکتورا کشور ایران

 3 نجیب اهلل فیضی مرد 4 پوهنمل ماستر صحت جمعه مقطع دوکتورا کشور چین

 4 سیدموسی حسینی مرد 4 پوهیالی ماستر مراقبت های جدی مقطع دوکتورا کشور ایران

 5 رومل صدیقی مرد 4 پوهنیار MD پتالوژی مقطع ماستری کشور چین

 6 صدیق اهلل احمدی مرد 4 نامزد پوهنیار لیسانس مراقبت های جدی مقطع دوکتورا کشور ایران

 7 معصومه قاسمی زن 4 پوهیالی لیسانس اساسات نرسنگ مقطع ماستری کشور تایلند

 8 سوما نوری زن 4 پوهیالی لیسانس طفل و مادر مقطع ماستری کشور تایلند
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  نرسنگ پوهنځیاستادان داخلی لست مقاالت 

 1 تانکر های صحی برای ذخیره آب پوهنوال محمد ایا )کوهستانی( کیمیا 1401

 2 استفاده تکناژی ذرات نانو درسرطان ها پوهنمل فهیمه )شریفی( کیمیا 1401

 نیونتالوژی 1401

 پوهاند عبرالرحیم رهین

پوهنوال دوکتور محمدفاروق 

 حمیدی

 3 آگاهی عملکرد مادران درمورد کلستروم 

 پوهنیار ماه  جبین شاهد مراقبت های جدی 1401
بررسی میزان وعلل استرس نزدنرس های شاغل دربخش 

 مراقبت های جدی درشفاخانه های دولتی درکابل
4 

 نیونتالوژی 1401
 پوهانددوکتورزمری حصین

 پوهانددوکتورعبدالرحیم رهین

ج مطالعه فکتوروفیات نزداطفال سوتغذی شدیدکمتر ازپن

 سال درشفاخانه میوند
5 

 نیونتالوژی 1401
 پوهنوال دوکتوربصیراحمد فروغ

 دوکتورمحمدفاروق حمیدی

شیوع سؤتغذی شدید نزداطفال داخل بستربین سنین 

ماهه درشفاخانه تدریسی میوند 9 -5  
6 

 7 حکم کالبد شگافی انسان درفقه اسالمی پوهنیار دل آقا وقار ثقافت اسالمی  1401

 نیونتالوژی 1401
 پوهانددوکتور زمری حصین 

 پوهنوال دوکتوربصیراحمدفروغ

ساله  15شیوع توبرکلوزنزداطفال بین سنین کمتراز

 درشفاخانه تدریسی میوند
8 

 پوهنیار شاه جهان شایان اساسات نرسنگ 1401
میزان شیوع فرسودگی شغلی درمیان نرس های  بررسی

 شفاخانه های تدریسی علی آباد ومیوند
9 
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  نرسنگ پوهنځیاستادان خارجی لیست مقاالت 

 شماره عنوان  نویسنده  دیپارتمنت سال 

 پوهنیار عبدالقدوس احمدی صحت جامعه 2022

-Attitudes of Nursing Student toward Their 
field of study and future career in Kabul 
University of Medical Sciences, Kabul 
Afghanistan. 
- Perception of nursing students regarding 
their Discipline at Kabul University of 
Medical Science in 2021 

1 

 صحت  طفل مادر  
 فریدون هرهمند 

 ذاکر حسین 
What is the main cause of neonatal death in 

intensive care units? A Review 
2 

 صحت طفل مادر 2010
 فریدون فرهمند 

 نورالحق حیدی

Analysis of the mediating effect of fatigue 
on memory of daily life and deep quality in 

patients with breast cancer undergoing 
postoperative chemotherapy 

3 

 صحت طفل مادر 2020
 نورالحق حیدری 

 تهمینه ساهو
Factors Influencing nurse turnover in 

selected hospitals in Kabul Afghanistan 
4 

 صحت طفل مادر  2020
 فریدون فرهمند 

 نورالحق حیدی
Survey on health behavior of middle –aged 

and elderly women in community  
5 

 بیولوژی 2020
 پوهندوی شهال حمیدی 

 
Women’s Role in Economic Development Of 

Afghanistan  
6 

 بیولوژی 2019

، احمدولی عطایی ، حبیب شفق 

عبدالعزیز نادری ، محمدسرورالبرز، 

دین محمد نجاح ، احمد ضیا 

یوسفزی ، محمد عارف ابراهمی ، 

عصمتاهلل رسولی ، عبداحفیظ 

 رحمتی  

The Study Incidence Of Traumatic Tympanic 
Membrane Perforation due to Age Gender 
and Causative Agent 

7 

  بیولوژی 2021

Prevalence Of Crimean – Congo 
Hemorrhagic Fever among the Patients 
admitted to Infection Diseases hospital 

Kabul  Afghanistan   

8 

 ثقافت اسالمی  2020

، سمیع اهلل صافی ، سید آقا ئس 

لطف اهلل آریا پور ، عبدالرحیم 

 غفاری ، سید امین اهلل سادات ، 

باابصمه فی السالمیته والطباثبات النسب   9 
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 امور محصالن 

  نرسنگ پوهنځی 1401احصائیه محصالن سمستر خزانى سال 

 مالحظات رشته تعداد عمومی صنف تعداد اناث تعداد ذکور صنف شماره

  نرسنگ 92 47 45 اول 1

  نرسنگ 78 48 30 دوم 2

  نرسنگ 55 35 20 سوم 3

  نرسنگ 72 36 36 چهارم 4

  نرسنگ 297 تعداد مجموع محصلین پوهنحی نرسنگ 5
 

 نرسنگ با تفکیک صنف و فیصدی جنسیت پوهنځیاحصائیه محصلین 

 صنف شماره
تعداد مجموع 

 صنف

تعداد 

 ذکور
 فیصدی ذکور تعداد اناث

فیصدی 

 اناث
 مالحظات

48.92% 47 45 92 اول 1  %51.08  

  61.53% 38.46% 48 30 78 دوم 2

  63.63% 36.37% 35 20 55 سوم 3

  50% 50% 36 36 72 چهارم 4

  55.79% 44.21% 166 131 297 تعداد و فیصدی عمومی 5

 1401الى  1388نرسنگ و قابلگى از سال  پوهنځیاحصائیه فارغ التحصیالن 

 مالحظات رشته مجموع اناث ذکور سال فراغت شماره

  نرسنگ 26 11 15 1388 1

  نرسنگ 29 10 19 1389 2

  نرسنگ 39 13 26 1390 3

  نرسنگ 59 39 20 1391 4

  نرسنگ 58 43 15 1392 5

  نرسنگ 48 44 4 1393 6

  نرسنگ 38 27 11 1394 7

  نرسنگ 85 53 32 1395 8

  نرسنگ 57 23 34 1396 9

  نرسنگ 45 14 31 1397 10

  نرسنگ 70 38 32 1398 11

  نرسنگ 71 40 31 1400 12

  نرسنگ 625 355 270 مجموع 13
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  نرسنگ پوهنځیشیوه تدریس و ارزیابى محصلین در 

 :گردد مى استفاده زیر هاى شیوه از تدریس جهت ، نرسنگ پوهنځیدر 

 لکچر فعال ارائه * 

 (groups Small) کار در گروپ هاى کوچک *  

(PBL)Problem base learning * 
(CBL)Clinical Base Learning   * 

 براى محصالن Case طرح *  
Role Play * 

Simulation *  کار بر روى مدل هاى مختلف در و Skill Lab 

Self-Study * 
 استفاده از وسایل صوتى تصویرى )ویدیوهاى آموزشى و عکس ها( * 

  نرسنگ پوهنځیارزیابى محصالن در 

 فیصد 20نمره از امتحان وسط سمستر یا   ۲۰ -

 ... پروژه، سمینار، کار در گروپ هاى کوچک ونمره از کارهاى محصلین مثل  20 -

 نمره از امتحان نهایى در ختم سمستر 60 -

  نرسنگ پوهنځیانجمن محصلین 

 ینمحصل انجمن ایجاد کار پوهنځیابتکار یک تعداد محصلین پرتالش و همکارى ریاست  به 1398سال در 

می افغانستان . اما بنا بر پالیسی امارت اسالشده و اساسنامه آن تدوین گردیده گرفته دست روى نرسنگ پوهنځی

 .فعالیت انجمن های محصلین غیر فعال گردید 

  نرسنگ پوهنځیلست و مشخصات نماینده هاى صنوف مختلف 

 مالحظات رشته صنف ولد اسم شماره

  نرسنگ اول عبدالحی محمد امید  1

  نرسنگ دوم ناصر جان رومل 2

  نرسنگ سوم سبحان اهلل مصور  3

  نرسنگ چهارم نور احمد الیاس  4

 برگزارى جشن فراغت محصالن 

 معاونت گىهماهن و همکارى به را شان فراغت مراسم تحصیلى، دوره ختم از بعد پوهنځیهمه ساله محصالن این 

طرف ریاست  دیپلوم/ تصدیق نامه فراغت از آن، ختم در که نمایند مى تجلیل ، پوهنځی ریاست و محصالن امور

 .پوهنتون براى شان اعطا مى شود
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 چگونگى اخذ اسناد تحصیلى محصلین 

 امور نیتمعاو ، پوهنځی رییس تایید به مونوگراف تکمیل و تحصیلى دوره اتمام از بعد پوهنځیمحصلین این 

ارت ثبت در ریاست امور محصالن وز و سینا ابن ابوعلى کابل طبى علوم پوهنتون عمومى ریاست محصالن،

ى کشور تحصیالت عالى دیپلوم فراغت بدست مى آورند که ارزش و جایگاه خاص خویش را در سطح تحصیالت عال

   .دارا مى باشد

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 پوهنځی چگونگى دسترسى محصلین به کتابخانه

 .نگ و قابلگى مى باشدنرس هاى رشته به مربوط مجالت و کتب داراى که بوده کتابخانه یک داراى پوهنځیاین  

محصالن مى توانند جهت انجام تحقیقات و مطالعه پیرامون رشته  .که تا به حال بطور کامل تجهیز نگردیده است

هاى تحصیلى شان کتابخانه عمومى پوهنتون علوم طبى مراجعه نموده و کتاب هاى مورد نظر خویش را اخذ و 

 .مطالعه نمایند
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 پوهنځی صندوق شکایت در سطح

 رد) مناسب محل در ادارى هاى بخش و ها دیپارتمنت همکارى به پوهنځیصندوق شکایت از طرف ریاست  

 آن از را د،خو انتقادات و پیشنهادات نظریات، آزادانه توانند مى محصلین و است شده گذاشته( پوهنځی دهلیز

 برسانند. پوهنتون و پوهنځی مسووالن حضور به طریق

                                                                                           

 

 


