
 پوهنتون دعوت

  علمیمعاونیت 

 برنامه های فوق لیسانسآمریت 

 

 هـ.ش  1401سال   ربع اول و دوم گزارش تطبیق پالن عملیاتی/ انکشافی

 خالصه گزارش: 

کاری و    در پالن ) را    ( فعالیت های عمدهاهداف تعیین شده در پالن عملیاتی خویش، در مطابقت با اهداف پالن اسرتاتیژیک پوهنتون، مجموعاً )  جهت تحقق  برنامه های فوق لیسانس  آمریت

فعالیت نسبت  (  9( فعالیت آغاز نشده و تطبیق )5دارد، و به تعداد )( فعالیت در حال اجرا قرار  12(  فعالیت را تکمیل منوده است، به تعداد ) 14عملیاتی شامل منوده بود که از جمله آن، در حدود )  

  برخی مشکالت و چالش ها معطل شده است.

مجموع فعالیت های پالن شده در 

 پالن عملیاتی
 فعالیت های آغاز نا شده فعالیت های معطل شده فعالیت های در حال اجراء  مجموع فعالیت های تکمیل شده

40 14 12 9 5 

 

 استراتیژیکالن عملیاتی در مطابقت به پ  النشده پ  النتحقق فعالیت های پ تفصیلی گزارش 

 عمده پالن شده فعالیت های  اهداف  شامره 

نوعیت اجراآت با در نظرداشت  

مقدار، زمان و ترشیح چگونگی  

 اجراآت 

دالیل عدم تکمیل، در حال  

اجراء معطل شدن و عدم آغاز 

 فعالیت مطابق پالن 

 مالحظات 

1 
جذب محصالن و آگاهی 

 دهی 

 ترتیب و چاپ بروشور تبلیغاتی  

 برنامهمحتویات حسب نیاز و رشایط 

بروشور در آغاز ماه   ۲۰۰به تعداد 

 حمل تهیه و به چاپ رسید.

 
کاپی بروشور در بلبورد آمریت و  

 دوسیه برنامه موجود است.

  جدیدالشموالن( سهولت در پروسه جذب محصالن( 
  ۲۴محصل در برنامه روابط و  ۲۹

 محصل در فقه و قانون جذب ګردید. 
 

اسناد و مدارک از پروسه جذب  

 محصالن در دوسیه حفظ است. 



 ترتیب و چاپ کتاب رهنامی محصالن برنامه ماسرتی  

مسول کمیته فرهنگی در سفر  

بود و اعضای کمیته تازه تجدید  

 است گردید تا هنوز معطل 

 معطل

 
سیر های علمی برای استادان، محصالن و کارمندان در 

 جریان یک سمسرت 
 

موجوده امنیتی در  رشایط  اثربه 

 حال معطل است.
 معطل

 
 ها فارغان برنامهاز احصائیه  /  .ترتیب آمار1

 . تشخیص فارغان استخدام شده و ترتیب احصائیه آنان   2

نفر محصل از فقه و قانون    ۲۶به تعداد  

 نفر محصل از روابط فارغ شدند.   ۱۰و  
 

شواهد آن در کتاب ثبت فارغان 

 برنامه نیز موجود است. 

 

 ارتقای برنامه های ماسرتی

  تکمیل مدارک کدر دایمی و قراردادی برنامه ها

استادان موضوع در میان گذاشته با 

شد و در جلسه تعهد منودند تا  

مدارک تحصیلی خود را به مدیریت  

 منایند.استادان تسلیم می

 


  و مقاله مجله، کتب،)  استادان علمی آثار آوری جمع

 ) ... 

از   ت  ۲۰بیشرت  استادان  جلد  ألیفات 

در املاری تألیفات حفظ جمع آوری و 

 گردیده است.

 
تألیفات جمع آوری شده در املاری  

 تألیفات فوق لیسانس موجود است. 

 
تهیه اسناد مورد نیاز ارزیابی به اساس چک  

 لست
 

اسناد و مدارک مورد نیاز ارزیابی 

ها مورد بازرسی قرار گرفته و  

 پروسه در حال جریان است. 

 در جریان 

 

 کسب جواز ظرفیت دوم 

پوهنتون و وزارت  هامهنگی بیشرت میان اداره 

 تحصیالت 

-ارزیابی جذب در قسمت محصالن اضافه

صورت   تحصیالت عالی ها از طرف وزارت

و نتایج آن موفقانه مواصلت منود  هگرفت

 .۱۱/۰۴/۱۴۰۱بتاریخ 

 

( معینیت امور  7موضوع در مصوبه شامره )

محصالن وزارت تحصیالت عالی فیصله  

گردیده است و مصوبه در دوسیه حفظ  

 است.

  آمادگی ارزیابی اسناد محصالن اضافه جذب 

اسناد مورد نیاز ارزیابی ها مطابق 

چک لست تهیه و ارزیابی موفقانه  

 سپری شد.

 
مدارک ارزیابی شده در آمریت  

 موجود است.

 برنامه ماسرتی  جواز جذب ظرفیت دوم اخذ/کسب  

مشکالت اضافه جذب محصالن باعث 

تاخیر در نتیجه ارزیابی جذب دوم شد و  

پیشنهاد مجدد برای  مقام وزیر به خزانی  

 صورت گرفته است  1401سال 

 در جریان 

 توسعه سیستم مدیریتی ( تقویت سیستم مدیریتی و معلوماتیMIS )  

سیستم حارضی استادان در دیتابیس  

  بخش های مورد نیازاضافه شده و 

اضافه منودن نام مضامین با کود منرب  )

(  محصالن ئیهاحصاآن، تهیه اسناد و 

 . پیشنهاد شده است تا اضافه شود

 در جریان 



  
ثبت عناوین تحقیقات علمی محصالن در ویب سایت  

 پوهنتون 

ان  و عن ۳۰در سمسرت بهاری بیشرت از 

بعد از ختم پروسه دفاع  و دفاع شده 

 . ګردیده استدر ویب سایت ثبت 

 
  آمار عناوین دفاع شده در دیتابیس 

 موجود است.  پوهنتون ثبت و

  تجهیز اتاق مطالعه و تفریح کدر علمی  
اتاق مطالعه و تفریح استادان 

 گردد.رضورت نبود تا بیشرت تجهبز 
 معطل

 

 کادر علمی 

  جذب کادر دایمی و قراردادی متخصص  

بعد از فیصله بورد موضوع کتباً به معاونیت 

علمی، مالی و مدیریت استادان و منابع  

برشی ارسال گردید بناء ظرفیت دوم منظور  

پروسه  نیاز به استخدام احسان نشد و نگردید 

 جذب در حال معطل است. 

 معطل

  طی مراحل رتب علمی استادان  

اصل اسناد تحصیلی استادان  

برای طی مراحل مطالبه شده است 

پروسه رتب علمی شان و مدیر  

 استادان مسول طی مراحل است. 

 در جریان 

 ارزیابی کورس پالیسی ها و پالن بهبود تدریس استادان 

کورس پالیسی استادان در آغاز  

(  ۲۴) به تعداد سمسرت درسی

چک و  بعد از  کورس پالیسی

 . مورد تائید قرار گرفت بررسی

 
دوسیه  کورس پالیسی ها در 

 استادان موجود می باشد. 

 
ارتقای ظرفیت کادر علمی،  

 محصالن و کارمندان

  برگزاری سمینار های علمی )ارتقای ظرفیت( 

سمینار های ارتقای ظرفیت 

بشکل عمومی از طرف آمریت 

تضمین کیفیت برای کارمندان،  

 استادان محصالن برگزار گردید. 

 تکمیل

 
نوشنت پذیرش مقاالت به ژورنال  برگزاری سمینار شیوه 

 های ملی و بین املللی 
 

چون قبالً از طرف کمیته تحقیقات  

در  علمی برگزار شده بود بناء

 سمسرت خزانی برگزار می شود. 

 معطل

 
توسعه توأمیت های  

 اکادمیک

  ایجاد توأمیت با نهادهای ملی و بین املللی  
با معاونیت علمی در میان   ایجاد توأمیت

گذاشته شد تا هامهنگی با پوهنتون  

 های بین املللی صورت گیرد. 

 معطل

  ارزیابی میزان استفاده از توامیت ها در هر سمسرت  

استفاده از توامیت های داخلی  

صورت نگرفته بناء در نظر است تا در  

 سمسرت خزانی صورت گیرد.

 معطل



  امکانات نهادهای داخلی ذیربطاستفاده بیشرت از 

طبق فیصله بورد عناوین تیزس  

محصالن با سایر پوهنتون ها تبادل  

 صورت گرفته است. 

 
تیزس  سافت و هارد لست عناوین 

 در بورد موجود است. ها 

 

 کمیته ها

 تجدید تشکیالت کمیته ها 

ها تجدید  ء کمیتهمسولین و اعضا

گردید و اعضای جدید معرفی 

گردیدند تا پروسه مستند سازی را بر  

 آغاز منایند. 

 
ها در  چارت تشکیالتی کمیته

 ها موجود است.دوسیه کمیته

 

 کمیته ها  . جمع آوری پالن 1

 . بازنگری کتاب جلسات کمیته ها 2

 . ارزیابی فعالیت کمیته ها 3

 
ارزیابی اسناد و مدارک کمیته  

 ها در حال جریان است. 
 در جریان 

  گزارش دهی از فعالیت ها  
گزارش از فعالیت کمیته ها در  

 حال جریان است. 
 در جریان 

 

 علمی و تحقیقی

جمع آوری مقاالت استادان )در هر سمسرت یک مقاله از  

 یک استاد( 
 

به متام استادان در جلسه بورد  

رشیک ساخته شد که مقاالت  

خودرا به بورد تسلیم منایند تا در  

 شود. مجله علمی نرش 

 در جریان 

 تحقیقی دعوت  نرش مقاالت استادان در فصلنامه علمی و 27

  ، هدف،ظریفی دکتورمقاله 

همراه   و دکتور حنیف دولتشاهی

بنام  فقه و قانونبا مقاله محصل 

سال سوم،  در   املاس صمدص

ششم مجله علمی دعوت به  شامره 

 نرش سپرده شده است. 

 

شامره ششم مجله علمی دعوت  

به دست نرش سپرده است و 

شواهد آن در بورد ماسرتی  

 موجود است. 

28 
رشیک ساخنت تحقیقات علمی محصالن )تیزس( به مراجع  

 زیربط و نهادهای مرتبط
 

راجع به   تحقیقات محصالن

تا   موضوعات مهم زیر کار است و

رشیک می تکمیل و  تا پایان سال 

 شود. 

 معطل

29 
تجهیز کتابخانه تخصصی 

 برنامه ها
  تجهیز بیشرت کتابخانه تخصصی برنامه ماسرتی

کتابخانه تخصصی برنامه ها ایجاد 

شده بود و با کتب تخصصی مورد  

 نیاز تجهیز گردیده است.

 تکمیل



   تجهیز کتب تخصصی در کتابخانه )الکرتونیکی( 30

کتابخانه الکرتونیکی کنار کتابخانه  

تخصصی غنی از کتب تخصصی  

 است. تجهیز شده 

 تکمیل 

31 

 فرهنگی و اسالمی 

 الشمول محصالن جدید استقبال و رهنامیی

بعد از اعالن نتایج و آغاز دروس با 

هامهنگی معاونیت محصالن  

 استقبال از محصالن صورت گرفت.  

 تکمیل 

  تجلیل از روز جهانی معلم 32

روز گرامیداشت از جایگاه و  

مقام معلم برگزار می شود در  

 تاریخ معینه آن.

 در جریان 

33 

 ارزیابی ها

 سمسرتوار: توزیع پرسشنامه ارزیابی ها به صورت 

 استاد  خودی . ارزیابی 1

 استاد توسط آمر برنامه  . ارزیابی2

 حی ن. ارزیابی آمر برنامه توسط رئیس پوه 3

 . ارزیابی کارکرد ادارات توسط محصل4

 آمر برنامه  . ارزیابی کارمند توسط5

ارزیابی ها در سمسرت بهاری  

 صورت گرفت  
 

ها در دوسیه  کاپی ارزیابی 

ها موجود ارزیابی استادان و 

 است.

  تجزیه، تحلیل و ارائه نتایج به مراجع مربوطه 
نتایج آن به مراجع ذیربط  

 رشیک ساخته شد.
 

کاپی مکتوب نتایج به مراجع  

 ذیربط و استادان موجود است. 

 

طرح ریزی پالن و گزارش  

 دهی 

  ترتیب گزارش کاری بطور سمسرت وار
گزارش کاری سمسرت بهاری  

 حال تکمیل است.در 
 در جریان 

 آغاز نشده  در ختم سال ترتیب می شود.   ترتیب گزارش نظارت ساالنه 

  آغاز نشده  در ختم سال مرور می شود.   مرور دوره یی برنامه فقه و قانون 

  آغاز نشده  در ختم سال مرور می شود.   مرور دوره یی برنامه روابط بین امللل 

 
  ۱۴۰۱ترتیب گزارش از پالن عملیاتی سال 

 هـ.ش
 آغاز نشده  در ختم سال ترتیب می شود.  

 آغاز نشده  در ختم سال ترتیب می شود.   هـ.ش ۱۴۰۲تهیه وترتیب پالن عملیاتی سال  40



 فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن:  

 دالیل عدم شمولیت در پالن   خارچ از پالن   فعالیت های تکمیل شده عنوان شامره

 ارزیابی اسناد متذکره قبال صورت گرفته بود ولی مجددا ارزیابی دوباره شد برنامه های فوق لیسانس تکمیل پروسه ارزیابی اسناد محصالن اضافه جذب 1

 عدم تکمیل پروسه جذب کدر دایمی برنامه  نرش مقاالت علمی کدر دایمی در فصلنامه علمی دعوت 2

 دستاوردها:  

 مالحظات  نوعیت دستاوردها  شامره

 ها و اسناد فارغان برنامه تحصیلی  طی مراحل سوابق در رابطه به محصالن اضافه جذب  ارزیابی ریاست نظارت و ارزیابی امور اکادمیک کسب رضایت هیئت 1

 ارزیابی اخذ ظرفیت دوم برنامه های فوق لیسانس موفقانه تکمیل و سپری منودن  2
ارزیابی موفقانه سپری گردید ولی نتایج کتباً از طرف مقام 

 وزارت تحصیالت عالی کشور مواصلت نگردیده است

 مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی:  

 طرح های پیشنهادی  مشکالت عمده  شامره

 املللی عدم ایجاد توأمیت های اکادمیک بین  1
معاونیت علمی، پوهنحی و آمر برنامه سعی به خرچ دهند تا با نهادهای ملی و بین املللی توأمیت های  

 همکاری ایجاد منایند. جهت غنامندی فعالیت های تحقیقی و اکادمیک برنامه های فوق لیسانس.

2 
مواصلت کتبی نتیجه اخذ جذب ظرفیت دوم از طرف مقام عدم 

 ت وزارت تحصیال  محرتم

جهت تعقیب و طی مراحل جواز ظرفیت دوم، از طرف مقام ریاست و معاونیت عملی مناینده و مسؤل مشخص 

 معرفی گردد تا در قسمت اخذ جواز متذکره هامهنگی بهرت صورت گیرد. و نتیحه مطلوب بدسرتس قرار گیرد. 

 شود تا باشد مطلوبیت و کیفیت افزایش یابد. کدر متخصص و مجرب حسب نیاز برنامه ها جذب  جذب کدر دایمی برنامه   3
 

 


