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 : مقدمه

تن از لیسه  انردر افغانستان، پیشرفت های محسوس در سطح لیسه ها به مشاهده رسید و هزا با آغاز دور تازه

 آنی یافت، از های کشور فارغ شدند، و به این ترتیب روی آوری جوانان به پوهنتون ها و مؤسسات علمی افزون

وهنتون های پو بار مسؤولیت  نبودهپوهنتون های دولتی برای پذیرش این تعداد بی شمار کافی ظرفیت جایکه 

انون ق 49تا مطابق ماده  یدردگاحساس  آنورت ضر در سطح حکومتدولتی با گذشت ایام سنگین تر می شد، 

 .گرددباز بروی عالقه مندان عالی خصوصی ت اساسی  دروازۀ مؤسسات تحصیال

نتقل م آناین پوهنتون یکی از پوهنتون های معتبر کـشور که شخصیت حقوقی پوهنتون دعوت و جهاد به 

 محترم نیس این پوهنتوئو توجه خاص ر مامم به اهت 2009هـ ش موافق به  1388رسماً در سال ، شده است

د اساس گذاشته که هم اکنون نیز افتخار ریاست این پوهنتون را به عهده دار« سیاف » رسول الاستاد عبد رب 

ولتی را شد.  پوهنتون دعوت با آنکه یک پوهنتون خصوصی است، شیوه ها و طرزالعمل های پوهنتون های د

 نماید.  در تدریس و سایر مجاالت تعقیب می

بعد از  و بود انجنیری و سیاسی علوم و حقوق شرعیات، های یحپوهندارای دعوت پوهنتون  ،آغاز افتتاحدر 

و ، شدندذکر ایجاد ال فوق های یځدر پهلوی پوهن اقتصاد و ژورنالیزم نیز یځگذشت یک سال دو پوهن

عالیت جاد و آغاز به فاناث ایپوهنحی های فارمسی و طب به ترتیب  1392و   1390 هایهمچنین در سال

 . باشدی می حمعا پوهنتون دعوت دارای هفت پوهننمودند که ج

 نقش عمده ای در ،( فارغ التحصیل به جامعه9270)ز دعوت با تقدیم نمودن بیش اپوهنتون 

و حال  های دولتی و خصوصی داشته است رشد اقتصاد کشور و فراهم آوری نیروی بشری مسلکی برای ارگان

محصل از  تن 2185 اکنون پوهنتون دعوت دارایاین پوهنتون قرار داریم، و پانزدهمما در آستانه فراغت دور 

حصیلی تکز بزرگ ااز مر یکیمصروف درس و تحصیل اند که طبقه ذکور و اناث در مقاطع لیسانس و ماستری 

 .میشوددر سطح کشور پنداشته 

فغانستان اهـ ش از وزارت تحصیالت عالی  1389پوهنحی اقتصاد پوهنتون دعوت جواز فعالیت اش را در سال 

و منجمنت و  بدست آورده آغاز به فعالیت نمود، و محصلین را در دو رشته )دیپارتمنت( امور مالی و بانکی

ت به جامعه یانزده دور غرض خدممحصل را در  824اداره تشبثات تحت تحصیل قرار داده که تا کنون بتعداد 

خصوصی  وو کشور تقدیم نموده، افتخار دارد که فارغ التحصیالن این پوهنحی در بخش های مختلف دولتی 

 مشغول وظایف مقدس خدمت گذاری را ایفا مینمایند. 

اشد و دارای پالن ستراتیژیک به مثابه یک رهنما و نمایانگر نقشه رسیدن به اهداف دراز مدت یک نهاد میب

اضحا نشان و در هر قدم نتایج بدست آمده را و بخشدرا سمت و سو می ها اهمیت زیاد است که همه برنامه 

ج ساله اش را برای نیز پالن پن ن دعوتپوهنحی اقتصاد پوهنتوپیشرفت مزید باز میدارد. اینک داده راه را برای 

  است.  نمودهترتیب بر مبنای پالن ستراتیژیک پوهنتون  1403الی  1399سالهای 
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 فصل اول

 پوهنحیمبنای برنامه ستراتیژیک 

ف باال مدت و تدوین پالن ستراتیژیک یک امر ضروری برای هر نهاد است تا نقشه راه را برای رسیدن به اهدا      

ــاد   کوتاه مدت ترتیب نماید، به همین منظور        یز به نوبه  نبعد از ترتیب پالن عمومی پوهنتون، پوهنحی اقتصـ

ساله اش را    ستراتیژیک پنج  ید که تدوین مینما شده خویش  تعیین غرض نایل آمدن به اهداف خویش پالن 

 اینک به شرح مبنای تدوین این پالن قرار ذیل میپردازیم: 

 برنامه ستراتیژیک وزارت تحصیالت عالی

ن تدوین برنامه ســتراتیژیک وزارت تحصــیالت عالی غرض ارتقاه، بهبود و انکشــاف تحصــیالت عالی افغانســتا

عبارت  آن یافته است و تمامی نهاد های همکار را به سوی رشد و توسعه متوازن سوق میدهد که اهداف مهم     

 اند از: 

         ستان بر سیستم تحصیالت عالی دولتی و خصوصی در افغان ستقالل کامل ع  ارتقای کیفیت  لمی، مبنای ا

ــیالت عالی جهت رفع نیازمندی         ــ  و در کل منابع      اداری و مالی نهادهای تحصـ های کادرهای متخصـ

 .بشری

 .بلند بردن ظرفیت علمی و سویهً تحصیلی اعضای کادر علمی مؤسسات تحصیالت عالی کشور 

         ،سخگوی نیازهای علمی، اجتماعی صیلی که پا صاب تح ستمر ن شاف م سطح       انک صادی در  سی و اقت سیا

 ملی باشد.

 برنامه ستراتیژیک پوهنتون دعوت

سالهای     ستراتیژیک پوهنتون دعوت برای  سترا  1403 – 1399برنامه  تیژیک مطابق رهنمود و فارمت پالن 

ستراتیژیک پوهنحی های موجود در      ساس پالن های  صیالت عالی تدوین گردیده که ا این  وزارت محترم تح

 عبارت است از:  آننهاد تحصلی را تشکیل میدهد و اهداف 

 جامعه. تالش و تمرکز بر کیفیت و وفق دادن خدمات تحصیلی در مطابقت به تقاضای بازار و  

 .بهبود و گسترش سیستم مدیریتی و رهبری پوهنتون 

  .فراهم سازی و توسعه امکانات برای پیشبرد تحقیقات علمی 

  .ایجاد و انکشاف زیربناها غرض توسعه خدمات تحصیلی با کیفیت 

  .ارتقای ظرفیت کادر علمی و اداری پوهنتون 

  .توسعه برنامه های لیسانس و فوق لیسانس 

 ک عایداتی پوهنتون.توسعه مدار 

  .توسعه برنامه های اجتماعی 

  .گسترش توامیت های ملی و بین المللی 
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 اجمالی به برنامه ستراتیژیک قبلینگاه 

ارتقای  است که به منظور پوهنحی های هفتگانه این نهاد تحصیلیپوهنتون دعوت یکی از پوهنحی اقتصاد 

زمندی سطح تحصیلی افراد جامعه و خدمت گذاری از طریق فراهم سازی تحصیالت با کیفیت مطابق به نیا

 تی را برشمرد: جمله میتوان موارد آ آنهای روز و جامعه توانست تا به موفقیت های بیشتری دست یابد که از 

  .پالیسی منظم و موثر برای تحصیل 

  مناسب علمی و باز برای آموزش. ایجاد فضای 

  .ساختار اداری مناسب مطابق به نیاز 

  .بانک اطالعاتی و آرشیف منظم 

 )استادان متخص  و مجرب )ماستر و دکتور 

  .عدم تبعیض بین کارمندان و منسوبین 

 همیت و ضرورت پالن ستراتیژیکا

 گردیدهیه و مقابله با حوادث ته موجودپالن ستراتیژیک در سطح یک سازمان جهت بهره گیری از فرصت های 

 باید به عنوان عامل تصمیم گیری در سطح سازمان در نظر گرفته شود. 

پالن  در موفقیت نهادها یک واقعیت غیر قابل انکار است چون در موجودیت آنو نقش  پالن ستراتیژیک

ا و تهدیدات شده، محیط خارجی نهاد با فرصت ه تعیینستراتیژیک ماموریت نهاد مشخ  گردیده، دیدگاه نهاد 

استفاده از  موجود در بازار شناسایی شده، نقاط قوت و ضعف داخلی نهاد معرفی گردیده، راه های بهتر جهت

 منابع موجود برای تحقق اهداف خاص نهاد انتخاب میگردد. 

زامی برای یک یک رکن اساسی و الاری ستراتیژامروز سازمان ها بیشتر و بیشتر درک کرده اند که پالن گذ

مطلوب  موفقیت بخصوص در شرایط ناگهانی می باشد، در حقیقت پالن ستراتیژیک جوهر یک برنامه مدیریت

ملیاتی خوب عاست. برای سازمان های بزرگ یا ساختار سازمانی پیچیده داشتن پالن ستراتیژیک یک بستر 

اهش کموثر پی گیری فرصت ها و هدایت کار، مدیریت میباشد که به استثنای تصمیم گیری های سریع و 

ه فرصت های بالقوه مصارف، افزایش انگیزه کارمندان و لذت بردن از کار، مقابله با تهدیدات و تبدیل تهدیدات ب

 کمک می کند. 

رشته ) پوهنتون دعوت بحیث یک سازمان علمی که خدمات تحصیلی را در رشته های مختلفپوهنحی اقتصاد 

ژیک مدرن عرضه میکند، نیازمند همچو پالن ستراتی مالی و بانکی و رشته منجمنت و اداره تشبثات(امور 

 ند. جهت رسیدن به اهداف خود فعالیت های مطلوب را تنظیم ک آنمیباشد تا بتواند با استفاده از 

 اصطالحات و مفاهیم

یســازد که شــده طوری نایل م تعیینعبارت از طرحی اســت که ســازمان یا نهاد را به اهداف از قبل  برنامه:

 مشخ  میباشد.  آنتخصی  منابع، تقسیم وظایف و عملکرد ها در 
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 آنتأمین  ، وسیله و روش درست برای  انتخاب اهداف درست و تعیین مسیر   برنامه ریزی، یعنیبرنامه ریزی: 

 باشد.اهداف می

ست که هدف  ستراتیژی  :یژیسترات  سی عبارت از طرح جامعی ا های عملیاتی ها و زنجیرهها، برنامهها، پالی

 کند.با یکدیگر ترکیب می داده قالب به هم پیوستهیک یک سازمان را در 

سی:  شبرد منظم کاری و حل م    پالی ست که نهاد را جهت هماهنگی امور، پی شکالت به  عبارت از ابزار واحد ا

 در زمان معین نایل میسازد.  آناهداف کوتاه مدت 

سازمان      ستراتیژیک برنامه  :ستراتیژیک برنامه  سبت به  نعبارت از خالصه مراحل طرح شده با اهداف کلی 

 گردد.ها است که به صورت جامع تدوین میها یا دیپارتمنتاهداف بخش

یی از تصامیم و اقدامات مدیریتی است که با علم و هنر مجموعه ستراتیژیک مدیریت  :ستراتیژیکمدیریت 

 شود.تدوین، اجرا و ارزیابی می لند مدتب توجه به عوامل محیطی برای رسیدن به اهداف

 مراحل برنامه ریزی

 این پالن در سه مرحله ذیل به اتمام رسیده: 

 تدوین پالن ستراتیژیک. -1

 اجرای پالن ستراتیژیک. -2

 .ارزیابی و نظارت از پالن ستراتیژیک -3

 پالن ستراتیژیک یا ساختار چهارچوب

بر اساس  تحصیالت عالی، چهارچوب یا ساختار این پالنوزارت محترم طبق رهنمود تدوین پالن ستراتیژیک 

 . مدل پیشنهادی اول رهنمود متذکره که دارای سه مرحله و هفت گام میباشد ترتیب گردیده است
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دومفصل   

 بررسی وضعیت موجود

شته هـ ش آغاز به فعالیت نمود، و محصلین را در دو ر 1389پوهنحی اقتصاد پوهنتون دعوت در سال 

 824بتعداد  )دیپارتمنت( امور مالی و بانکی و منجمنت و اداره تشبثات تحت تحصیل قرار داده که تا کنون

صیالن این که فارغ التحمحصل را در یانزده دور غرض خدمت به جامعه و کشور تقدیم نموده، افتخار دارد 

 . میباشندپوهنحی در بخش های مختلف دولتی و خصوصی مشغول وظایف مقدس خدمت گذاری 

وهنتون پنصاب درسی این پوهنحی در مطابقت به نصاب درسی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل میباشد، زیرا 

عالی  تقیم وزارت تحصیالتکابل اساس و بنیاد تمام پوهنتون های افغانستان بوده که تحت مراقبت مس

میباشد، به  و ضرورت جامعه افغانیافغانستان است و همواره نصاب تحصیلی شان در مطابقت به اوضاع کنونی 

 پوهنتون دعوت در امور تحصیلی خویش از پوهنتون کابل متابعت مینماید. همین دلیل 

ر این نصاب تحصیلی در دو بخش تقسیم گردیده که هردو در دوسال که مجموعا یک محصل به مدت چها

 سال )هشت سمستر( مصروف دوره تحصیلی لیسانس خویش درین پوهنحی میباشد. 

قتصاد دو سال اول )چهار سمستر( محصلین مضامین پوهنتون شمول، پوهنحی شمول و مضامین اساسی علم ا

لخواه شان دبه رشته های  آنضامین ابتدایی اولی یاد میگردد پی گیری مینمایند و بعد از را که منحیث م

ی شانرا )رشته منجمنت و اداره تشبثات و رشته امور مالی و بانکی( تقسیم می گردند و مضامین رشته و

 )مضامین مربوط به دیپارتمنت ها که مضامین تخصصی همان دیپارتمنت میباشد( می آموزند.

کل د از سپری نمودن موفقانه دروس شان در هشت سمستر همه محصلین مکلف اند تا یک اثری را بشبع

یسند و بعد مونوگراف در مطابقت به رهنمود مونوگراف نویسی که از طرف دیپارتمنت ها تهیه گردیده می نو

 وند. از دفاع موفقانه در محضر هیئت مناقش منحیث لیسانس همان رشته تحصیلی شناخته می ش

 ساختار تشکیالتی پوهنحی اقتصاد: 

دیریت تشکیالت اداری این پوهنحی متشکل از ریاست پوهنحی، امریت دیپارتمنت ها، مدیریت تدریسی، م

 اجرایی و آمریت کمیته های فرعی تضمین کیفیت میباشد. 
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 کادر علمی پوهنحی

داکتر  وپوهنحی اقتصاد دارای کادر علمی متخص  و مجرب میباشند که استادان به سویه لیسانس، ماستر 

ملت  در این پوهنحی عمال مصروف وظیفه مقدس تدریس و تربیه نسل جوان غرض خدمت گذاری به جامعه و

 رنجدیده مان میباشند. 

 لست اعضای کادر علمی دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات

 مالحظات  وظیفه درجه تحصیل  تخلص اسم  شماره 

   استاد  ماستر  یادگاری محمد اشرف   1

   استاد  ماستر  فرحت حمید اهلل   2

   استاد  ماستر  بسام سیف الرحمن   3

   استاد  ماستر  منصور عبد الرحمن  4

   استاد  ماستر  ولیزاده محمد عمر   5

   استاد  ماستر  مدبر هجرت اهلل   6

   استاد  ماستر  امیری احمد فواد  7

   آمر ماستر  جمال اکرام الدین   8
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 لست اعضای کادر علمی دیپارتمنت امور مالی و بانکی

 مالحظات  وظیفه درجه تحصیل  تخلص اسم  شماره 

   آمر ماستر  صدیقی غالم فاروق  1

   استاد لیسانس  بسام  سیف الرحمن  2

   استاد ماستر  رویایی محمد شاه   3

   استاد ماستر  صدیقی محمد شفیق   4

   استاد لیسانس  اریا فدا محمد  5

   استاد ماستر  الکوزی حکمت اهلل  6

7           

8   
  

      

 

 دیدگاه

در کسب باالترین جایگاه علمی در سطح کشور و منطقه جهت عرضه خدمات تحصیلی و تحقیقی با کیفیت 

 علوم اقتصادی و مدیریتی.
 

  ماموریت

ارائه خدمات تحصیلی با کیفیت در علوم اقتصادی و مدیریتی بشکل نظری و کاربردی از مجرای بهترین 

 در جامعه.شیوه تدریس جهت تربیه کادر های متخص  و متعهد 

 ارزشها

 تحقق ارزشهای اسالمی . 

 .صداقت و پابندی به ارزشهای ملی 

 عدالت و انصاف . 

 .وطن دوستی و رفاه عامه 

  .هم پذیری و باهم زیستی 

 .)رشد فکری )روشنگری 

 .تقویت فرهنگ اصیل اسالمی و افغانی  

 .حسابدهی 
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 .شفافیت در امور و مبارزه با فساد 

 .تالش و ابتکار عمل 

  .ریشه کن ساختن تعصبات 

 اهداف ستراتیژیک

، ترقی، رفاه و کشور عزیز ما افغانستان نیاز مبرم برای افراد متخص  در هر رشته دارد که متعهد به پیشرفت

ن ملحوظ اسایش کشور باشند تا جامعه را سمت و سوی بهتر داده، فاجعه امروزی را خاتمه دهند. به همی

مدیران  وفراد متخص ، کارفهم پوهنحی اقتصاد پوهنتون دعوت اینرا وظیفه خویش میداند، که با تربیه ا

 باشد.  برجسته وظیفه خویش را اداه کرده، سهم موثر در راستای برطرف کردن کاستی های موجوده داشته

 پس اهداف ستراتیژیک پوهنحی اقتصاد قرار ذیل اند:

 کیفیت و برتریت تحصیل 

  .فراهم سازی و توسعه امکانات برای پیشبرد تحقیقات علمی 

  روابط با نهاد های بیرونی. ایجاد و توسعه 

 اعتبار گذاری یا اکریدیتیشن 

 .انکشاف زیربناها 

  پوهنحیارتقای ظرفیت کادر علمی و اداری . 

 تحلیل عوامل محیطی

ت گردیده تثبی پوهنحیتحت بررسی قرار می گیرد تا جایگاه  پوهنحیعوامل موثر بر فعالیت های بخش درین 

 روزنه برای تهیه برنامه ستراتیژیک باز گردد. 

 تحلیل عوامل محیطی در دو بخش تحت مطالعه قرار میگیرد: 

 (IFEM)تحلیل عوامل محیط داخلی  -1

   (EFEM)تحلیل عوامل محیط خارجی -2

 اینک به هریک از دو مورد فوق به تفصیل میپردازیم: 

  (IFEM)تحلیل عوامل محیط داخلی 

 میشوددر تحلیل عوامل محیط داخلی تمامی اموریکه تحت کنترول نهاد قرار دارد تحت بررسی و غور گرفته 

تا اینکه دیده شود، نهاد دارای کدام مزیت ها است یا به عبارت دیگر این نهاد دارای چه نقاط قوت است که 

رعکس دیده شود که نهاد دارای کدام کمی تاثیر گذار باشد. و ب آنمیتواند در پیشرفت، ارتقا، توسعه و انکشاف 
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ها اند که از پیشرفت، ارتقا، توسعه و انکشاف نهاد جلوگیری می کند و کاستی ها است یا نقاط ضعف نهاد کدام

 یپردازیم: پونحی مو یا سرعت انجام کار را کاهش می دهد، که ذیال به هریک از نقاط قوت و نقاط ضعف این 

 آناین رهنمود مربوط به وضعیت داخلی است و نقاط مثبت )توان و نقاط قوت(  :Strengthsنقاط قوت یا 

ایجاد کند. هر شرکتی مایل است در این  ا رمود می تواند یک حالت هم افزایی را ارزیابی میکند. این رهن

کثر برساند. موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره گیری از توانمندی ها، استفاده از فرصت ها را به حد ا

)گرد همایی ها و ارائه تجارب موفق، همچنین طراحی دوره های اموزشی مانند مدیریت دانش، سازمان های 

ابلیت تولید )جذب تا فراغت قچون  یادگیرنده و غیره می تواند در این زمینه سودمند باشد( که میتوان موارد

قابلیت و توانایی سیستم های ، حقیق و توسعهمهارت های مربوط به تمحصل(، مهارت های بازاریابی خوب، 

 ستراتیژیکتوانایی مدیریت بر تغیرات و  ساختار اداری مناسب، نام معروف و خوشنام، منابع انسانی، اطالعاتی

  د. را بشکل نمونه تذکر دا

ت و نقاط قو تعیینسوال برای  24ابتدا پرسشنامه ترتیب گردید که دارای  پوهنحیبرای تشخی  نقاط قوت 

تاییدی به روسا، معاونین، آمرین، از ضعف بوده و با اعضای کمیته پالن ستراتیژیک در میان گذاشته شد. پس 

پرداخته  آنمدیران، کارمندان و محصالن غرض خانه پری و جواب به سواالت توزیع گردید و سپس به تحلیل 

 شد 

را  آناست و نقاط منفی )ضعفهای(  نهاداین راهبرد مربط به وضعیت داخلی  :Weaknessقاط ضعف یا ن

ل برخورداری ارزیابی می کند. هدف این راهبرد، کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت هاست، گاه نهاد ها به دلی

ی اموزشی به از ضعف های اساسی، امکان استفاده از فرصت های به دست امده را ندارند، لذا طراحی دوره ها

موارد وان میتصت ها توانمند سازد که منظور از بین بردن نقاط ضعف می تواند شرکت را در استفاده از فر

تی، عدم کفایت ، کافی نبودن سیستم های اطالعاضعف بازاریابی، نزول نو اوری، باال بودن قیمت تمام شدچون 

را در  انینا مناسب بودن ساختار های سازممنابع انسانی، عدم خوشنامی، تعارض بین و احد های مختلف و 

 نظر گرفت. 

 

 (EFEM)تحلیل عوامل محیط خارجی 

ی قرار می در تحلیل عوامل محیط خارجی مواردیکه خارج از حیطه کنترول نهاد میباشد تحت مطالعه و بررس

لوگیری جو تهدیدات موجود را غرض  میگرددگیرد. فرصت های موجود برای پیشرفت و توسعه نهاد شناسایی 

در محیط  موجودو کم اثر ساختن به معرفی گرفته میشود. اینک به معرفی هر یک از فرصت ها و تهدید های 

 میپردازیم:  پوهنحیخارجی این 

این راهبرد مربوط به وضعیت خارجی نهاد است و نقاط مثبت )فرصتهای(  :Opportunitiesفرصت ها یا 

باط با بیرون ارزیابی می کند. این راهبرد بر اساس توانمندی نهاد در مقابل تهدیدات بنا شده است را در ارت آن

افزایش توانمندی های موجود و کاهش تهدیدات میباشد که درین مورد میتوان نکات چون نگاه  آنو هدف 
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ورود به اقالم جدید تولید و  به بازارهای دست ناخورده، توسعه فزیکی بازار، کاربرد مهارت های تحقیق و توسعه

 را در نظر گرفت.  و بازار

 24لغ به با آنپرسشنامه که تعداد سواالت  ارجی )فرصت ها و تهدید ها( ابتدابرای تشخی  عوامل محیط خ

دیران، امرین، سوال میگردد ترتیب گردیده، بعد از تاییدی از سوی اعضای کمیته پالن ستراتیژیک به روسا، م

  عرفی گردیدندمغرض تثبیت فرصت ها و تهدید ها توزیع و پس از تحلیل و بررسی  ... و غیره  النفارغ التحصی

این راهبرد مربوط به وضعیت خارجی سازمان است و نقاط منفی )تهدیدات پیش : Threatsهدید ها یا ت

را در ارتباط با بیرون ارزیابی می کند، هدف این راهبرد، کاهش تهدیدها تا حد امکان است. نهادیکه  آنروی( 

در معرض ورشکستگی قرار دارد می تواند با برگزاری دوره هایی مانند مدیریت راهبردی و ... از راهبردهای 

ا میتوان موارد چون افزایش رقابت گوناگونی مانند انحالل، ادغام و تالش برای بقا استفاده کند، پس درینج

داخلی، افزایش رقابت خارجی، تغیر سلیقه های مشتری، وجود موانع ورود به بازار و وجود کاالهای جایگزینی 

 را در نظر گرفت. 

 

 (IEFEM)متریکس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی 

ان سه حالت رشد به تعیین موقعیت نهاد از می ،پوهنحی اقتصادبعد از ارزیابی و تحلیل عوامل داخلی و خارجی 

ز جدول ا پردازیم و اینک بر اساس نمرات محاسبه شده و ساخت، حالت محافظه کارانه و حالت تدافعی می

ت خارجی نهاد مطابق جدول ذیل موقعیمحیط  ارزیابی محیط داخلی وارزیابی برای  های ترتیب شده

 : قرار ذیل میباشد این پوهنحیستراتیژیک 

 

 جدول: نمرات محاسبه شده برای محیط داخلی و خارجی

 نمره نهایی تحلیل محیطی

 (IFE)ارزیابی محیط داخلی                          

  (EFE)ارزیابی محیط خارجی                          
3.034 
2.655 
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پوهنتون دعوت در  پوهنحی اقتصاد همانگونه که در متریکس فوق به مشاهده میرسد، موقعیت ستراتیژیک

خانه چهارم قرار دارد که بیانگر وضعیت رشد و ساخت را برای این نهاد تحصیلی ارائه میدارد، که بر اساس این 

رسوخ در بازار، توسعه بازار و توسعه محصول را به اجرا در آورد. که نمایانگر موقعیت میتوان ستراتیژی های 

 ای نهاد میباشد. مناسبترین ستراتیژی ها بر

 SWOTتحلیل 

ابزار تحلیل ساده و  ،در مقایسه با رقیبان می باشد، این ابزار نهادفید برای یافتن جایگاه کنونی یک روش م

 :کمک کند رایج در محیط های کسب و کار است که میتواند

Strengthدافزایش ده شناسایی نموده : نقاط قوت خود را . 

Weaknessدسانرا به کمترین میزان ممکن رعف خود : نقاط ض . 

Opportunityدبدست اوربررسی نموده  را ی موجود: فرصت ها . 

Threat بی اثر یا کم اثر سازدمعرفی نموده با استفاده از قوت موجود : تهدیدات را. 

ستراتیژی ها برای نهاد میگردد که میتوان آنرا با تفصیل مناسب در جدول  تعییننهایتا این راهکار موجب 

 ذیل مشاهده نمود:
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 اولویت ستراتیژی ها تعیین

بندی این  نیاز است تا ستراتیژی ها اولویت بندی گردد، که اینک برای اولویت (SWOT)پس از تحلیل سوات 

 قرار شرح ذیل انرا اولویت بندی مینمائیم:   QSPMستراتیژی ها با استفاده از روش 

 با در نظرداشت جدول فوق ستراتیژی های اولویت بندی شده بشرح ذیل میباشد: 

 ستراتیژی رسوخ در بازار .1

رکز و ( میباشد، زیرا به تالش های متمIntensiveیکی از جمله ستراتیژی های متمرکز )این ستراتیژی 

 ود بخشد. فشرده نیاز است تا نهاد بتواند بدان وسیله کیفیت و کمیت خدمات خود را از نظر رقابتی بهب

های بازاریابی  نهاد ها در اجرای ستراتیژی های مبتنی بر رسوخ در بازار تالش می ورزند تا از طریق فعالیت

 سهم بازار خدمات کنونی خود را افزایش دهند. 

، بهبود ستراتیژی رسوخ در بازار شامل اقدامات چون توسعه تبلیغات، تقویت روابط عمومی، افزایش جذب

 . میشودکیفیت خدمات ... 

 ستراتیژی توسعه تکنالوژی و توامیت .2

( Technology and Affilieation Developmentبا استفاده از ستراتیژی توسعه تکنالوژی و توامیت )

رش فعالیت های در نظر است تا رشد و توسعه زیربنای تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات یا توامیت ها برای گست

 علمی و تحقیقی با نهادهای ذیربط ملی و بین المللی انجام یابد. 

 ستراتیژی توسعه خدمات .3

اجرای یکی از ستراتیژی هایست که از  Service Developmentهدف از ستراتیژی توسعه خدمات یا 

ذب جسازمان تالش میکند بوسیله بهبود بخشیدن یا اصالح خدمات کنونی بر میزان فروش یا  آنطریق 

  اعث هزینه های زیاد در بخش تحقیق و توسعه میگردد.بیافزاید. معموالن بهبود خدمات ب مشتری

 ستراتیژی تنوع مشابه .4

ستفاده عبارت از ستراتیژی است که نهاد تالش میورزد با ا Concentric Diversificationتنوع مشامبه یا 

د رشته محصوالت وخدمات جدید ولی مرتبط به محصوالت و خدمات کنونی خود بیافزاید مانند ایجا آناز 

 های جدید تحصیلی، ایجاد البراتوار های جدید ...... 

 و یکپارچگی افقی ستراتیژی توسعه بازار .5

 (Market Development and Horizontal Integrationتوسعه بازار و یکپارچگی افقی ) ستراتیژی

دید عرضه کند است که نهاد بتواند خدمات فعلی خود را در نقاط جغرافیایی جدید برای مشتریان ج آنبیانگر 

 مانند قرار گیرد.یورزد تا در راس نهاد های همسطح زون ها یا والیات کشور و تالش م مانند ایجاد شاخه ها در

اینک میپردازیم به موضوعات مربوط به این گردیدند  تعیینبعد از ینکه ستراتیژی ها برای پنج سال آینده 

پالن که در پنج بخش )برنامه های مدیریتی و علمی، برنامه های کسب عواید، برنامه های زیربنای تکنالوژی 

می  آنهامعلوماتی، برنامه های اجتماعی و برنامه های فعالیت های بین المللی( در پنج فصل جداگان به شرح 

  پردازیم: 
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 سومفصل 

 و زیربنایی تحقیقی امه های مدیریتی،  علمیبرن

 ر سطحدمی پردازیم روی پالن برای پیشبرد، تقویت، رشد و انکشاف مسایل علمی و تحقیقی  بخشدر این 

 ذیل تقسیم مینمایم: های برنامه ها را به بخشدرینجا پوهنتون دعوت که  پوهنحی اقتصاد

 مدیریت خوب

کاری خویش  هایدر اولویت نیز پوهنحی اقتصاد میباشد و  آنمدیریت از  عبارت اداره رهیکی از مسایل مهم 

 می پردازیم: آنفته است که ذیال به شرح ردر نظر گ را مدیریت خوبمسئله همانا 

 رهبری .1

 است کهن اصالح و معیاری شد مندنیازبنیادی ادارات را اکثرا ضعف رهبری بوجود آورده مشکالت چنانچه 

تالش بخرچ  با استفاده از پالن سعی ودرین بخش به اصول مدیریتی در جهت استفاده اعظمی از منابع بشری 

ادارات  ردها  ق و ترغیب تمامی برنامهیتقویت گردیده سبب تشو پوهنحیرهبری مدیریت و داده شده تا بخش 

قت ر مطابد نتایج مطلوبند تا گردند و سمت و سوی خوب گیرهمه وادار به اجرای بهتر د و گرد آنربط ذی 

 :استبه اهداف ستراتیژیک بدست آید، که درین راستا موارد ذیل در نظر 

  تمویل  ، مراجعپوهنحی اقتصاد در سطح پوهنتون و وزارت تحصیالت عالی افغانستاننماینده گی از

 کننده و همکاران. 

  ار. کو رسیدگی به چالش ها در اجرای  آنکشف نیازمندی ها، سعی و تالش برای براورده ساختن 

  پوهنحیروابط و مناسبات نیک با تمامی همکاران و ذیدخالن  فضای صمیمیت،ایجاد . 

  .رسیدگی به شکایات محصالن، استادان، کارمندان و مراجعین 

 ه با فساد، تعصبات و بی عدالتی. زمبار 

 فیت. انگیزه دادن به منسوبین برای نو آوری، خدمت گذاری و شفا 

  آنهابه تمامی بخش ها در مطابقت به حیطه کاری  پوهنحیتفویض صالحیت ها در سطح . 

  .زمینه سازی غرض استخدام کادر های علمی به سویه ماستر و دکتور برای تدریس 

 .بکار بردن اصل مجازات و مکافات 
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 مبارزه با فساد .2

ای کاری ایجاد بهتری را میان تمامی بخش هرویکرد های در نظر گرفته شده تا هماهنگی  ،با استفاده از پالن

ز صورت نموده، به منظور جلوگیری از فساد و سوه استفاده از صالحیت های وظیفوی روی نکات ذیل تمرک

  میگیرد. 

  متخص  با در نظرداشت اصل شایسته ساالریتقرر استادان و کارمندان اداری . 

  .توزیع مضامین در مطابقت با تخص  و تجربه 

  .تامین امکانات آموزشی 

  .ارزیابی محصالن و اخذ امتحانات 

  .رعایت اصل مکافات و مجازات 

  .کنترول حاضری 

 ن نگهداری نتایج امتحانات. ومص 

  .رسیدگی به حق تلفی و تعصبات 

  از صالحیت های وظیفویاستفاده سوه کنترول . 

 مالی، اداری و اکادمیکاستقاللیت .2

هتر شدن وضع استقاللیت مالی ادارات سبب توسعه، ابتکار، رشد آموزش و تحقیقات میگردد بدینوسیله برای ب

 نیاز به راهکار های زیر است: 

  خشد. برا تقویت می  پوهنحی هامعاونیت اداری و مالی پوهنتون دعوت تشکیالت اداری و تدریسی 

  .معاونیت اداری و مالی روند خریداری، تهیه اسناد و ترانسپورتیشن را تسریع می بخشد 

 ریت مالی ایجاد می کند. یمعاونیت اداری میکانیزم شفافیت برای مد 

   .تخصی  بودجه ساالنه برای پوهنحی ها 

 بیروکراسی. 4

ون درینصورت مسایل چ ،علمی و اداری گردیده امورشکی نیست که بیروکراسی سبب طوالنی شدن  درین

ی افراد جامعه منجر به خستگ که کنترول، نظارت و انجام فعالیت های زاید و پیچیده دارای مراحل زیاد گشته

یروکراسی خیر، در بعضی حاالت بتا و ، ولی به این معنی نیست که گویا بیروکراسی یعنی کارشکنیمیگردد

 اشد. دارای مزایای خود نیز میب

ه میباشد باید برای اینکه بیروکراسی در انجایکه موضوع توزیع اسناد محصلین و اجرای تصدیق نامه ها و غیر

مودن ند ولی در مسایل چون تحقیقات علمی و تهیه نروش هایکه بدیل خوب اند مورد استفاده قرار گیر

 مونوگراف های محصلین این بیروکراسی دارای فواید خود نیز می باشد. 
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گذرد و بپس نیاز است که بخش های چون تحقیقات علمی و تهیه مونوگراف ها از نظر یک کمیته چند نفری 

 یالن بوجود اید. تسهیالت جدی در پروسه های اداری برای محصالن و فارغ التحص

 توسعه توامیت های علمی و انکشاف روابط. 5

لتی و خصوصی پوهنحی اقتصاد تالش می ورزد تا غرض انکشاف روابط و استفاده موثر از ارگانها و ادارات دو

یل ایجاد ذهای برای پیشرفت کار محصلین و ارتقای ظرفیت کارمندان و استادان توامیت های علمی با نهاد 

 نماید:

 ی تجارت و صنایع. ، اقتصاد، تجارت و اتاق هاهایجاد توافق نامه با ارگانهای دولتی چون وزارت های مالی 

  .ایجاد توافق نامه با ارگانها خصوصی چون بانک ها، شرکت های تجارتی ... وغیره 

 جلب مساعدت ها و خلق عواید. 6

ای امور علمی که درینصورت باید به مسایل تحقیقات علمی، اجر دارد،نیاز به عواید بیشتر  ،وضع بهبودارینکه 

مورد استفاده قرار  ر نظر گرفته بایددرا و غیره موارد دیگر  ... میشوداز طرف وزارت ها و موسسات دیگر سپرده 

 شگوفایی و ارتقای بیشتر پوهنحی گردد:  تا سببداد 

  .استفاده از کادر علمی بسویه داکتر 

 قیقات علمی. ایجاد مرکز تح 

  .تدویر برنامه ها غرض پرپوزل نویسی 

 جندر. 7

ر گرفته است، پوهنتون دعوت مطابق به اعتقادات مردم افغانستان مسایل جندر را بصورت واضح و معتمد در نظ

ه دروس خویش ببه این معنی که بخش اناث و ذکور را از هم جدا ساخته تا بتوانند همه به ذهن باز و مطمئن 

 20دارای  اناث میباشد که باز هم ایدر صدد جذب استادان اناث بر، کادرعلمیادامه دهند. در قسمت جذب 

 استاد از طبقه اناث میباشد. 

 و تحقیقی برنامه های علمی

ا تولید علم برنامه های علمی و تحقیقی است که امروز پوهنحی ها را از هم متمایز ساخته و سبب می گرد ت

 دازیم:میپر صورت گیرد و تخصصی تر به موضوعات دیده شود که در ین راستا به موضوعات آتی

 آن ارتقای ظرفیتاستخدام کادر های علمی و . 1

نهاد  داریامور مربوطه علمی و اکادر متخص  و مجرب دارد، که  به های تحصلی نیاز مبرم نهاد: استخدام

 . ت میباشددارای موثری آن در مثمر ساختنتحصیلی را هم در کیفیت و هم درظرفیت به سوی تعالی سوق داده 
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 1/4ن مصمم است تا مطابق خواسته های وزارت تحصیالت عالی افغانستاپوهنحی اقتصاد به همین منظور 

یی خود کفانکه دهد تا آکادر علمی دایمی خویش را تنظیم نموده و به مرور زمان مطابق به پالن انرا افزایش 

  خود را  از این ناحیه دارا باشد. 

یکی  حیوهنپان و کارمندان اداری این ب ضرورت استادسبرنامه ها ح: راه اندازی کادر علمی ارتقای ظرفیت

 : میگردداز نیاز های ظرفیت سازی است که قرار آتی محقق 

  .راه اندازی کورس های کوتاه مدت 

  .سمینار های علمی 

  .ورکشاپ ها 

 ارتقای تحصیلی و مسلکی کارمندان . 2

 هدارامنجمنت و این پوهنحی دارای ساختار تشکیالتی منظم چون ریاست پوهنحی، امرین دیپارتمنت های 

تخص  و مسلکی متشبثات و امور مالی و بانکی، مدیریت تدریسی .. و غیره میباشد. ولی باز هم نیاز به کادر 

  موارد ذیل در نظر گرفته میشود: آندیده میشود که غرض مرفوع ساختن 

 و استفاده از تکنالوژی معلوماتی.  موزشندان به فراگیری زبان انگلیسی و آتشویق کارم 

  .راه اندازی ورکشاپ های ارتقای ظرفیت کارمندان از طریق معاونیت اداری و مالی 

 نامه های ماستری و دکتورا در داخل و خارج از کشورد. راعزام استادان غرض فراگیری ب 

خه های ایجاد مرکز تحقیقات علمی در سطح پوهنحی برای ایجاد و توسعه شا: یطرح و پیشبرد کار تحقیق

 : پرداخته خواهد شد آنعلم اقتصاد یک نیاز است که با استفاده از موارد ذیل به مرفوع سازی 

  علمی برای مرکز تحقیقات مالی  تخصی . 

 ام تحقیقات معاونیت علمی و آمریت مرکز تحقیقات علمی، ظرفیت موجود کادر علمی را که توانایی انج

 علمی را دارند شناسایی کرده و انسجام می بخشد. 

 بادل مرکز تحقیقات علمی با دولت و نهادهای تحقیقاتی در جذب کمک و همکاری های تخنیکی و ت

 دانش کار می کند. 

  علمی  معتبر در مجله علمی پوهنتون دعوتنشر نتایج تحقیقات.  

  .جلب مساعدت ها برای تحقیقات علمی و پروپوزل های تحقیقی  

 ض اگاهی استادان، کارمندان و محصالنرراه اندازی سمینار ها در امور و موضوعات روز غ . 

 امتا سبب خلق ابتکار و مشوق محصالن به انج آنه بهتر ساختن باز نگری روش تدریس و هرچ 

 . میگرددتحقیقات عل
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 و انکشاف نشرات اکادمیک رشد .3

ضوعات برای نشر و پخش تحقیقات عالمی که از سوی استادان و محصالن در سطح پوهنحی در رابطه به مو

 نیاز به موارد ذیل است: اقتصادی روز، انجام میشود 

  .ایجاد فصل نامه و مجله علمی پوهنحی اقتصاد  

  .تخصی  بودجه برای نشر هر نسخه مجله از طرف معاونیت اداری و مالی  

 فوق لیسانس . ایجاد برنامه های4

دعوت نیز  ازینکه هر نهاد نیاز برای توسعه بیشتر در ساحات کاری خویش دارند، پوهنحی اقتصاد پوهنتون

کشور قرار  برای ایجاد برنامه های فوق لیسانس سعی و تالش بخرچ داده خود را در قطار پوهنحی های مطرح

 خواهد داد، که برای نیل به این هدف موارد آتی را بکار میبرد: 

 ویهبه سرفیت های امریت برنامه های فوق لیسانس، از طریق استخدام کادر های علمی تکمیل ظ 

 داکتر و ماستر. 

  تقویت  و دیپارتمنت را یځهنپوها، در ایجاد برنامه های ماستری هماهنگی میان  یځهنپوریاست

 می بخشد. 

 انکشاف و بازنگری نصاب تحصیلی .5

حد و نصاب تحصیلی معیاری یکی از نیاز های مهم یک نهاد تحصیلی بوده که بدون یک نصاب تحصیلی وا

لی را کمیته نصاب تحصی پوهنحی اقتصادمعیاری نمیتوان رشد خوب در سطح کشور داشت. به همین منظور 

به  جواب ده منظم، معیاری و ییک نصاب تحصیل ایجاد نموده تا همواره تالش ورزد وپوهنحی در سطح 

نصاب  نهتا ساال مربوطه موظف استمیته . مطابق به پالن ستراتیژیک کرا دارا باشدخواسته روز و جامعه 

 د ونمایشنهاد و مفردات درسی و مواد درسی را ارزیابی نموده تغیرات سالم در بهبود کریکولم را پی یتحصیل

 :ی خواهند ساختعملرا ذیل راستا راهکارهای  یندر

 م ع استخداراجدر بازنگری نصاب ها همکاری متخصصین رشته، فارغان رشته، م اقتصاد یځهنپو

 کننده و پالیسی سازان را جلب نماید.

  رده کمعاونیت علمی در هماهنگی با معاونیت اداری تسهیالت آموزشی تطبیق نصاب را شناسایی

 اقدامات الزم را اتخاذ کنند. 

  اشته، و آمریت اعتالی کیفیت بر تهیه مواد درسی نظارت د یځهنپومعاونیت علمی، شورای علمی

صاب نورکشاپ های ارتقای ظرفیت جهت نوسازی نصاب را تدویر بخشیده سبب ایجاد ظرفیت تجدید 

  در پوهنحی گردند. 
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 تطبیق بهتر سیستم کریدیت. 6

الن و اد برای محصسیستم کریدیت که امروزه یک سیستم معروف و عملی در جهان است و دارای مزایای زی

 ترتیب و تعمیل شود.  آنتحصیل هم است باید بشکل درست و اصولی 

 نکات ذیل را در نظر دارد:پوهنحی اقتصاد به این منظور در پالن پنج ساله 

  پوهنحیهر چه بیشتر ساختن کادر علمی متخص  در . 

  .بررسی و نظارت از تطبیق درست نصاب تحصیلی و معیاری ساختن نصاب همه ساله 

  انجام دهند.  به شکل بهترکیفیت تا امور محوله شانرا  تضمینتقویت بخشیدن امریت 

  پوهنحی. تدویر کورس های آموزشی برای تطبیق معیاری سیستم کریدت به کادر علمی 

  .اگاه ساختن محصالن از سیستم کریدت 

 تعمیم تدریس بر اساس شاگرد محوری.7

د محوری نسبتا تودهای شاگریه و متدریس استادان مبتنی بر میتود لکچر و سمینار بود های ثرا شیوهازینکه اک

ک چالش ، و یمیگرددکه سبب ایجاد انگیزه و تحرک در محصالن انچنانکه بکار است ن کم رنگ دیده میشود

وین و به منظور رفع این مشکل باید میتود های ن .میشوددر سیستم تدریسی نهادهای تحصیلی پنداشته 

آموزش  عصری که مبتنی بر شاگرد محوری بوده، را راه اندازی نموده سبب ابتکار عمل محصالن در عرصه

 گردیم. 

 الزم زیر را اتخاذ مینماید:  برای تعمیم میتود شاگرد محوری اقداماتپوهنحی اقتصاد بناه 

  ود شاگرد کیفیت سمینارها و ورکشاپ ها را در مورد میت کمیته فرعی تضمینمعاونیت علمی و آمریت

 محوری برای استادان تدویر مینمایند. 

  .نظارت و ارزیابی دروس استادان طور دوامدار 

  ی نمایند. ارزیابی مقرار داده  نظارتآمرین دیپارتمنت ها پالن های درسی روزمره استادان را تحت 

 میشوددر نظر گرفته  ینظریات نیک استادان در رابطه به بهبود کیفیت امور تدریس . 

 وامدار ارزیابی خودی که نشان دهنده آماده گی استادان و موثریت میتود تدریس شان است بشکل د

 .میشودتعقیب 

 توسعه تسهیالت برای کارهای عملی محصالن. 8

بیق یکی از مهمترین بخش ها در تحصیالت عالی همانا کار عملی محصالن می باشد که شامل طرح و تط

ک محصالن در پروژه های تحقیقی، شیوه جمع اوری اطالعات، استفاده از البراتوار ها، سفرهای علمی، اشترا

 ا در نظر دارد:رموارد ذیل اد پوهنحی اقتصو .... غیره میباشد. و برای تجهیز و توسعه این همه  کارهای عملی

  علمی محصالن.  برای سیرتالش برای زمینه سازی 
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  به ریاست پوهنتون.  آنترتیب بودجه برای کارهای عملی بطور ساالنه و پیشنهاد 

 ده از اندوخته تشویق محصالن، استادان و کارمندان به انجام کارهای خیریه، مدنی و اجتماعی با استفا

 علمی خویش. های 

 باشند.  یجاد مراکز کاریابی و کار اموزی برای محصالن تا همگام با فراغت، دارای تجارب عملیا 

 ایجاد رشته های جدید تحصیلی. 9

سازد، ایجاد دست ناخورده برای هر تشبث فرصت پیشرفت و انکشاف را مساعد می یازینکه دسترسی به بازار ها

 . دملموسی را دارا باشسبب میگردد تا بیشتر رشد و انکشاف  برای پوهنحیرشته های تحصیلی جدید 

ر بخش لیسانس ر درا در مطابقت به نیاز بازار کادر نظر دارد تا رشته های جدید تحصیلی  پوهنحی اقتصادبناه 

 . (، اقتصاد ملی، احصایه و کمپوتر ... و غیره را ایجاد نمایدAccountingمانند رشته محاسبه )

 یربناییبرنامه های ز

نده تمامی که تامین کن استیکی از موارد بسا مهم در نهادهای تحصیلی همانا برنامه های زیرساختی نهاد 

 نهاد میباشد. آنبرنامه های مربطه 

 تجهیز صنوف درسی، البراتوارها و کتابخانه معیاری. 1

  :ذکور و  صنف درسی برای هفت پوهنحی در دو بخش 110دارای  این نهادتجهیز صنوف درسی

محصل، صنوف متوسط  40نجایش گ باصنوف کوچک  ،اناث است که به سه کتگوری تقسیم گردیده

میباشد. در صنوف در یک وقت محصل  150گنجایش  بامحصل و صنوف بزرگ  70کنجایش با 

ارایه  متذکره صنفهای کوچک و متوسط برای لکچرهای مضامین تخصصی و صنفهای بزرگ غرض

زات چون تخته، د استفاده قرار میگیرد، و همچنان صنوف مجهز با تجهیرمو سمینار ها، کانفرانس ها ...

 اشند. اند تا استادان بتوانند دروس موثرتری داشته ب LCDو  LED، مارکر، تخته پاک، پراجکتور

ات زیر را بیشتر اقدامدر پالن پنج ساله خویش برای تجهیز هرچه بهتر و  پوهنحی اقتصادبا این هم 

 در نظر دارد: 

 را رعایت می کند.  یمعیار یک متر مربع جای برای هر محصل در صنف درس 

  .استفاده از پروجکتور و وسایل مربوط به تکنالوژی معلوماتی را توسعه می بخشد 

 ریکولم ازینکه مضمون کمپیوتر بشکل کاربردی در اقتصاد شامل کو :ی کمپیوترتجهیز البراتوارها

ر کمپیوتر که پوهنحی اقتصاد است نیاز به کار عملی در کمپیوتر لب دارد که به همین منظور البراتوا

دارد  اد نیازپایه کمپیوتر میباشد در خدمت محصلین قرار دارد، با وجود این، پوهنحی اقتص 40دارای 

 : ها را هرچه بیشتر توسعه بخشد، درین راستا موارد ذیل اجرا خواهند شد تا البراتوار

 جهیز بیشتر البراتوار موجود.ت 
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 داشتن تکنیشن برای البراتوار و راه اندازی ورکشاپ ها غرض ظرفیت سازی تکنیشن ها . 

 :تلف جلد کتاب در رشته های مخ 6000پوهنتون دعوت دارای کتابخانه مجهز با تجهیز کتابخانه

کتابخانه  ،مهاست، می باشد. ولی با این ه آنهاغرض استفاده استادان و محصالن که جوابگوی نیازهای 

کتابخانه  پوهنتون دعوت نیازمند است تا آننیاز به تجدید و تجهیز هرچه بیشتر دارد و در پهلوی 

 اقدامات آتی را در نظر دارد:  آننحی ها را نیز ایجاد نماید، که برای های پوه

 خصصی مورد نیاز محصالن و توسعه بخشیدن کتابخانه مرکزی پوهنتون از درک کتابهای ت

  استادان بویژه در رشته اقتصاد و مدیریت.

 شته و ا دانجایش تعداد زیاد محصالن رای پوهنحی ها در جاهای مناسب که گایجاد کتابخانه ه

محوله از  برای تحقیقات، سمینارها و کارهای خانگی و وظایف آنهامجهز با کتاب ها مورد نیاز 

 طرف اداره دیپارتمنت باشد. 

 االنه توسط نیازمندی کتابخانه ها بطور س تعییناز  ی کتابهای مورد نیاز پوهنحی ها بعدخریدار

 آمریت کتابخانه. 

  توسط معاونیت اداری و مالی پوهنتون. الکترونیکی ساختن کتابخانه ها 

  آنهاتدارک مجالت علمی داخلی و خارجی برای کتابخانه ها طبق نیاز . 

 اد افغانستان که تحقیقات علمی خویش را در موارد مربوطه به اقتصایجاد توامیت با تمامی نهادهای

 انجام داده اند و جمع اوری گزارش تحقیقات انجام شده این نهادها. 

  ی صحی و ساحات سبزکلینیک هادفاتر،  ایجاد و توسعه .2

ا یک امر هایجاد دفاتر بیشتر برای آمریت های مربوطه پوهنحی توسعه دفاتر برای کارمندان و استادان: 

، آمرین و تمام دفاتر جداگانه برای استادان، کارمندان بایدپالن  درین راستا بر اساسمهم و ضروری است که 

 . گرددو علمی ایجاد و تجهیز بخش های اداری 

دان و حی برای تدابیر اولیه یا همکاری های اولیه برای محصالن، استاصایجاد کلینیک : کلینیک صحی

 . پوهنحیکارمندان موجود در 

 ساحات سبز و بهبود محیط زیست

حه حدودا اکنون پوهنتون دعوت در یک ساحه باز نسبت به پوهنتون های خصوصی دیگر قرار دارد که این سا

نهاد  دارای ساحه سبز و محیط باز است. ولی این برای تعداد محصلینیکه در وجریب زمین می باشد  6

 ید. را ایجاد نماتحصیلی مصروف تحصیل اند کافی نبوده نیاز دارد تا هرچه ساحه بازتر و وسیع تر 
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 چهارمفصل 

 کسب عوایدبرنامه های 

ی روزمره خویش را میتوانند فعالیت ها آننهاد ها برای پیشبرد امور محوله نیاز به بودجه دارند که با تامین 

د، پس باید مدارک تمویلی خود بیشتر سازبصورت درست پیش برند. به همین ترتیب پوهنحی اقتصاد نیز 

 درین راستا موارد ذیل را باید به بحث گرفت: 

 . فیس محصلین 1

ار فیس های سمستروار محصالن است که ساالنه دوبپوهنحی در حال حاضر یگانه مدرک تمویلی مصارف 

ای هر هنیازمندی س پرداخته میشود و چون وضع اقتصادی جامعه را در نظر گرفته، فیس اندکی را بر اسا

 : موارد ذیل را در نظر داشت تا استبرای باال بردن سطح عواید نیاز گردیده  تعیینرشته 

  با عرضه خدمات بیشتر و بهتربرای باال بردن فیس میکانیزمی راه اندازی. 

 ای عملی توسط بخش های مشخ  مسلکی. راه اندازی کاره 

 . جذب محصالن2

تن صنف داش آنیکی از امتیازات  دو بخش ذکور و اناث است وحصل در م 300 پوهنحی اقتصاد قادر به جذب

در  مراجعین دکه مسئله جندر را نیز بخوبی حل نموده ولی با این همه تعدا میباشدجداگانه برای اناث  های

 یرد:گشکل تدریجی کمرنگ شده و در قسمت جذب محصالن جدید باید تدابیر آتی را در نظر باین اواخر 

  نایی که از طرف پوهنتون در روش آنهاجذب محصالن براساس عالقه مندی محصالن و معیارات جذب

 لوایح وزارت تحصیالت عالی تعریف گردیده صورت گیرد. 

  .عالقه مندان درست رهنمایی گردند، تا در انتخاب رشته به مشکل روبرو نشوند 

 .تهیه بروشورها و اعالنات غرض اگاهی درست محصالن 

 مدتاموزشی کوتاه  هایبرنامه ایجاد . 3

ی گنجاند مبرای ارتقای ظرفیت محصلین برنامه های کوتاه مدتی را در پالن پوهنحی اقتصاد در این قسمت 

 که قرار آتی میباشد:

 انگلیسی، عربی ... وغیره.  زبان های برای کورس ها برگزاری 

  کورس های کار عملی برای رشته های مختلف در رخصتی های زمستانی. تدویر 

 . پروژه های تحقیقی4

از جلب پروژه  رول بسزای دارد عبارت آنو معیاری سازی پوهنحی که هم در باالبردن سطح  ،یکی از برنامه ها

 باید:در راستا برای کسب عواید نیز مناسب است که  آنکه در پهلوی  های تحقیقی میباشد
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  .مرکز تحقیقات علمی ایجاد گردد 

  .پروژه های تحقیقی جذب گردد 

  .پروپوزل نویسی برای استادان رهنمایی گردد 

 . پروژه های تدریسی برای ادارات دولتی و خصوصی5

تقای ظرفیت برای اردولتی و خصوصی بیرونی از طرف پوهنحی اقتصاد ایجاد برنامه های آموزشی برای ادارات 

که عنقریب  ت، محاسبه، ... وغیره موارد دیگرکارمندان و منسوبین ادارات در رشته های مختلف چون مدیری

موده معرفی می نکار را آغاز  آنمعاونیت اداری و مالی پوهنتون در همآهنگی با معاونیت علمی روی میکانیزم 

  نماید. 

 ر سمینار های اموزشی برای ادارات.  تدوی6

رفیت و کیفیت ظای آموزشی برای ادارات، انستیتوت ها و ... غیره بخاطر اگاهی دهی و ارتقای تدویر سمیناره

بب کسب سکه از یک سو سبب براورده شدن اهداف معنوی گردیده از طرف دیگر  آنهاو باالبردن سطح دانش 

 .میشودعواید بیشتر 
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 پنجم فصل

 زیربنای تکنالوژی معلوماتی

ای تحصیلی همهم در ادارات که سبب تسریع، شفافیت و موثریت امور اداری و تدریسی نهاد  یکی از موضوعات

ت ها در این یک امر مسلم است که امروزه سرعت پیشرف و همچنان است میگردد همانا تکنالوژی معلوماتی

ع منابعرصه علم و تحصیل نیز مدیون پیشرفت تکنولوژی است و مخصوصا تکنولوژی معلوماتی که همه 

ترسی داشته، مورد معلوماتی جهان را با هم وصل نموده و افراد میتوانند به سادگی تمام منابع معلوماتی را دس

ندان اداری، استفاده قرار دهند. پوهنتون دعوت نیز دارای سیستم مرکزی اطالعاتی برای ثبت معلومات کارم

الن و هی امور پوهنتون به استادان، محصعلمی و محصالن بوده و همچنان دارای وب سایت غرض اگاهی د

است که  انیهعامه مردم می باشد، در ضمن کتابخانه پوهنتون دعوت دارای کمپیوتر های مرتبط به شبکه ج

لی با این هم استفاده نمایند، و آنمحصالن و استادان میتوانند برای تحقیقات علمی و سمینار های شان از 

دارند و نیاز افی به تکنالوژی معلوماتی نهم محصالن و استادان اشنایی ک کمبود در تجهیزات ملموس بوده و

  است تا موارد باال در سطح پوهنحی ها مراعات گردد. 

1 .MIS  یاManagement Information System 

د مربوطه را ایجاد کرده که شهرت کارمندان، استادان، محصالن و اسنا MISدر این راستا پوهنتون دعوت 

  .به پیش میرودو در بر داشته  شانرا

 این رابطه در پالن می گنجانیم این است: را به انچه 

  تقویت هر چه بیشترMIS  یستم سبخش پوهنحی اقتصاد و اشنایی محصالن، استادان و کارمندان به 

 ریق قرار دادن نصاب تحصیلی با مفردات درسی و کورس پالیسی استادان به دسترس محصالن از ط

 تکنالوژی معلوماتی.

 نالوژی معلوماتی.ارتباط دادن استادان با محصالن برای تبادل معلومات و ایجاد جلسات با استفاده از تک 

 ها Web siteایجاد ویب سایت . 2

از است صفحات ارتباطات میان اداره و محصالن، اداره و استادان و استادان و محصالن نیبرای سرعت بخشیدن 

 مجزا برای پوهنحی ایجاد گردد که برای اینکار موارد ذیل باید مرعی گردد:الکترونیکی 

 ندان را تقویت هر چه بیشتر ویب سایت پوهنتون تا تمامی نیازمندی های محصالن، استادان و کارم

 جوابده باشد. 

  اقتصادایجاد ویب سایت های مستقل برای پوهنحی . 

  داشتنuser account  ها برای هر محصل تا بتوانند اسناد و مدارک مربوطه خویش را تعقیب

 نمایند. 
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 ایجاد کتابخانه الکترونیک. 3

صیلی و یکی از نیاز های دیگر در عرصه تحصیل و تحقیق داشتن کتابخانه مجهز و جوابده به خواسته تح

، در این بخش مرفوع ساختبه سادگی  تحقیقی است که این نیاز را با استفاده از کتابخانه الکترونیک میتوان

رفته شود عبارت گباشد و آنچه باید در این پالن در نظر پوهنحی اقتصاد باید دارای کتابخانه الکترونیک نیز 

 است از: 

  و محصالن به دسترس استادان آن قرار دادنکتابخانه های الکترونیکی و بهبود بخشیدن هرچه بیشتر . 

  آندیجتالی ساختن کتابخانه غرض بهبود و سرعت بخشیدن امور مربوطه. 

4.E. learning آموزش الکترونیک 

حقیقی برای تبرای بهبود و تسریع امور تحصیلی و  آناستفاده از برنامه های آموزش الکترونیک و مزایای  

قه قرار گرفته های مطرح کشور و منط پوهنحیتوانسته باشند در سطح  آنمحصالن و استادان تا با استفاده از 

 دارا و کامل برای خدمات تحصیلی عرض اندام نماید.  پوهنحیاز هر نگاه یک 

 Onlineسیستم آموزشی آنالین  .5

 آنکه در سیبا استفاده از توامیت ها با نهاد های تحصیلی خارجی )خارج مرزی( افغانستان ایجاد صنوف در

بشکل ویدیو  ن ورزیده پوهنتون های جهان دایر گردد و بتوانند دروس شانرااز راه دور توسط استادا تدریس

 هند.دکنفرانس و ابزار دیگر برای محصالن و در موارد مربوط به ارتقای ظرفیت استادان نیز انجام 

 یگر. ایجاد برنامه های کوتاه مدت برای روش تدریس، تحقیق، مدیریت، محاسبه و .... موارد د 

  .تدویر صنوف درسی آنالین برای محصالن از راه دور 
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 ششم فصل

 فعالیت های اجتماعی

هایشان  ، اگر فعالیتمیگردددرین شکی نیست که همه نهاد های تحصیلی نتایج کارشان در اجتماع ملموس 

می  . به همین نسبت همه نهاد های تحصیلی کوششمیگردددر جامعه منعکس  آنمثبت بوده نتایج مثبت 

 ورزند تا تاثیر مثبت کارکرد شانرا در جامعه مشاهده نمایند. 

تعهد برای مپوهنحی اقتصاد پوهنتون دعوت نیز سعی می ورزد تا اقتصاد دانان متخص ، دارای اخالق نیک و 

 را در نظر دارد:  ابادانی کشور را به جامعه تقدیم نماید که درین راستا موارد آتی

 افزایش جذب اناث .1

دارند، یک  چون نیم بدنه جامعه را قشر اناث تشکیل میدهد و تاثیر مستقیم بر دگر گونی و پیشرفت جامعه

به تحصیالت  امر مهم برای این پوهنحی بوده تا میکانیزم های را پیش گیرند که سبب افزایش جذب این طبقه

 شند. عالی در خصوص اقتصاد و مدیریت با

  .بهبود بازاریابی برای جذب اناث 

  .ایجاد برنامه های امتیاز خاص برای اناث 

 آگاهی های عامه .2

هی برای دبرگزاری سمینار های علمی، کانفرانس ها و ورکشاپ روی موضوعات روز امر مهم در قسمت اگاهی 

 : استادان، کارمندان، محصالن و عامه مردم است که درین راستا باید

  پوهنتون در داخل و خارج از ها و ورکشاپ های برای آگاهی دهی و روشن نمودن اذهان عامهسمینار 

 .دایر گردند

 اشتراک در مسایل عمده و مهم روز .3

داشته  اشتراک و سهم گیری در فعالیت های خیریه برای جامعه است، چه شکل مادییکی از موضوعات مهم 

نازعات. مهمکاری ها در صورت اسیب های طبیعی و یا هم حل باشد و یا هم شکل معنوی داشته باشد مانند 

 : در قبال پوهنحی اقتصاد موارد آتی را در نظر دارد

 م همکاری. سیب ها و حوادث غیر مترقبه( و اتخاذ تدابیر الزخبری از مسایل عمده و مهم روز )آ با 

 ونت و همکاریایجاد صندوق معا. 

 آنهاکالت ایجاد بخش مشاوره با محصالن در حل مش .  
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 برای فعالیت های فرهنگی و ورزشی زمینه سازی .4

می چون نمایش فعالیت های فرهنگی و ورزشی تاثیر مثبت و مستقیم بر اذهان عامه دارد، مانند برگزاری مراس

 کتاب، تقدیر از محصالنیکه ابتکار بخرچ داده اند، راه اندازی مسابقات ورزشی ... وغیره. 

 :درین راستا موارد ذیل را تعمیل خواهد نمودپوهنحی اقتصاد 

  الت خویش تا محصالن بتوانند مقا میگرددغرض انعکاس فکر و اندیشه محصالن نشریه و جریده ایجاد

 را بدست نشر بسپارند. 

  ا سمینارها بدر نصاب تحصیلی خویش برای تهیه و ارایه سمینارها جا داده تا محصالن پوهنحی اقتصاد

 نمایند.  جمله بهترین انرا از طریق معاونیت علمی تشخی  و هر ساله تقدیر آنشنا گردیده و از آ

 آنهامع پوهنحی ها تدویر گردیده از ج تیم های ورزشی در سطح پوهنحی ها ایجاد و مسابقات میان 

 افراد برای تیم های منتخب پوهنتون انتخاب می شوند. 

 ی و سیر علمی جهت ارتقای ظرفیت محصلین و استادان. روی دست گرفتن برنامه های گردشگر 

 مبارزه با خشونت، تعصبات و اعتیاد. 5

ت مربوطه و پوهنحی اقتصاد مسایل مانند تعصبات زبانی، قومی، نژادی، ... را هرگز اجازه ورود در ادارا

موده اند و را توظیف ندریپارتمنت ها نمی دهد و بدون در نظر داشت این جنین مسایل استادان و کارمندان 

ردن و همچنان در پوهنتون از او به کسی اجازه بحث روی این موضوعات را در میان محصالن نمی دهد

 . . میشودداده ن آنهامخدرات منع صورت گرفته به کسی اجازه استفاده از 

 پوهنحی اقتصاد موارد ذیل را مراعات مینماید:

 ت. ارایه سمینارها برای منع خشونت و تعصبا 

  .توصیه های الزم از طریق استادان مضمون ثقافت اسالمی برای محصالن 

  برای اگاهی دهی.  آننصب بل بورد ها و امثال 

  ،وانی، مالی و ربرای جلوگیری از اعتیاد محصالن به مواد مخدر برنامه های اگاهی دهی از اضرار جانی

 ت گرفته شود. اجتماعی مواد مخدر از طریق معاونیت امور محصالن روی دس

  .مشوره دهی برای متضررین مواد مخدر تا غرض معالجه به مراکز مربوطه مواصلت ورزند 

 همکاری های عام المنفعه. 6

رابر جامعه بمسوولیت پذیری در در پهلوی عرضه متخصصین و کاردانان برای جامعه و کشور، مسایل اخالقی و 

  و درین راستا: یمرا نیز در اولویت های کاری خویش قرار میده

  .برنامه های همکاری با مستضعفین 

  سیب دیدگان جنگ. آهمکاری با 
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 هفتمفصل 

 فعالیت های بین المللی

مطرح شدن یک نهاد تحصیلی در سطح نهاد های تحصیلی منطقه و جهان امر مهمی است، چون تبادل 

 . میگرددنهاد و سبب ظرفیت سازی  آنتجربیات در امور اکادمیک به میان می آید و سبب رشد 

ه، خدمات در ین راستاد پوهنحی اقتصاد مصمم است تا توامیت ها و تفاهم نامه های با نهاد خارجی داشت

ات زیر در نظر ارزنده را به محصالن و عالقه مندان تحصیل در رشته اقتصاد ارائه نماید که درین بخش موضوع

 است:

 ای پوهنتون های جهانایجاد توامیت با اتحادیه ه. 1

اهم نامه ها و پوهنحی اقتصاد طبق پالن با پوهنتون ها و اتحادیه پوهنتون هایکه در سطح جهان مطرح اند تف

 توامیت های را غرض بهبود وضع علمی به امضا خواهد رساند. 

 استفاده از کادرهای خارجی. 2

استفاده  نهاآبرای رشد ظرفیت های موجود نیاز به استخدام کادرهای خارجی میباشد تا از تجارب و معلومات 

 استادان و محصالن این نهاد گردد.  صورت گرفته سبب ارتقای ظرفیت

 ایجاد توامیت ها با موسسات خارجی در مسایل علمی و تحقیقی .3

حصالن تحقیقات متا برنامه را روی دست داشته باشد و استادان و  پوهنحی اقتصاد تصمیم دارددرین راستا نیز 

های علمی و علمی شانرا در ژورنالهای بین المللی و پوهنتون های خارجی مطرح سازند و اشتراک در سمینار

 مسایل منطقوی داشته باشند

 ژورنال علمی بین المللی .4

استادان و  آناز  که با استفادههای بین المللی است ل ژورنا ی ازیکارتباط با یکی از مهمترین بحث ها داشتن 

در سطح  آن محصالن بتوانند تحقیقات علمی)اثار علمی( و مقاالت شانرا بدست نشر بسپارند و از امتیازات

 جهان مستفید گردند. 

امه خواهد نمبر بوده تفاهم ن SSNبه همین منظور پوهنحی اقتصاد با یکی از ژورنال های مطرح که دارای 

 داشت و مقاالت تحقیقی خویش را بدست نشر خواهند سپرد. 

 . اشتراک در سمینارها، کانفرانس ها و ورکشاپ ها5

ین طرفین می یکی از موارد ارزنده در داشتن توامیت ها، همانا اشتراک در برنامه های علمی و اکادمیک ب 

المللی در  های بین رکشاپمصمم است تا در سمینارها، کنفرانس ها و و پوهنحی اقتصادباشد. در این راستا 

فیت استادان، اشتراک ورزیده سبب ارتقای ظر داخل یا خارج کشور که به ارتباط موضوعات علمی مهم روز باشد

 . میگرددمحصالن و کارمندان 
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 الن عملیاتیپ

د که نهاد را برای پالن عملیات عبارت برنامه عمل برای اجرای موارد تذکر یافته در پالن ستراتیژی نهاد میباش

 رسیدن به اهداف کوتاه مدت یاری می بخشد. 

ر برنامه می باشد این پالن دارای اجزای چون برنامه، فعالیت، هدف، مسول، مکان اجرا، زمان اجرای کار و تاثی

ثیری و : چه چیزی؟ به چه هدف؟ توسطه چه کسی؟، در کجا؟، در چه مدت زمان؟، با چه تاکه سواالت چون

 چگونه انجام میشود؟، را پاسخ میدهد. 

عبارت از  هبرنامه ک برای هفت قرار شرح ذیل 1403الی  1399پالن عملیاتی پوهنتون دعوت برای سالهای 

. کسب عواید، 4. برنامه های زیربنایی.، 3. برنامه های علمی و تحقیقی، 2یت، . برنامه های رهبری و مدیر1

: ترتیب گردیده است میباشد . فعالیت های بین المللی7. فعالیت های اجتماعی و 6. تکنالوژی معلوماتی، 5
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مالحظاتتاثیر برنامه 

بهبود امور اداری و 13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد معاونیت اداری و ریاست پوهنحیتوسعه تشکیالت پوهنحی تقویت سیستم مدیریتی1

تدریسی

2
توسعه توامیت ها

ا نهاد های اکادمیک و موسسات ارتقای ظرفیت 13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد ریاست پوهنحیتفاهم نامه ب

علمی و اداری

تامین برنامه های 13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد معاونیت اداری و ریاست پوهنحیاستخدام کارمندان طبقه اناثجندر3

جندر

ایجاد فضای مناسب 13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد ریاست پوهنحی تطبیق منشور اخالقی کارمندان4

کاری

13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد آمرین دیپارتمنت هابرکزاری سمینارها 5

ارتقای ظرفیت 

استادان، محصلین 

و کارمندان

ترغیب کارمندان 13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد ریاست پوهنتون و پوهنحیاصل مکافات و مجازات6

استادان ومحصلین

13991399یک سالپوهنحی اقتصاد معاونیت محصالن و ریاست پوهنحیتسهیالت در پروسه اسناد دهیبیروکراسی 7
کاهش بروکراسی

پیشبرد امور 13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد معاونیت اداری و ریاست پوهنحیاستخدام کادر دایمی 8

تدریسی دیپارتمنت

13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد معاونیت اداری و ریاست پوهنحیاستخدام کادر بالمقطع مورد نیاز9
پیشبرد امور تدریسی

ارتقای ظرفیت 13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد معاونیت علمی و ریاست پوهنحیایجاد کورس های زبان10

محصالن واستادان

ارتقای ظرفیت 13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد معاونیت علمی و ریاست پوهنحیایجاد کورس های کمپیوتر11

محصالن واستادان

آشنایی به روش 13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد معاونیت علمی و ریاست پوهنحیراه اندازی سمینارهای میتود تدریس12

های جدید تدریس

پالن عملیاتی برای سالهای 1399 - 1403
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مالحظاتتاثیر برنامه 

پالن عملیاتی برای سالهای 1399 - 1403

تاثیر گذاری

ن
ما
 ز
ل
ک

ره
ما
ش

مه
نا
ر
ب

مسوولهدف

را
ج
ن ا

کا
م

فعالیت

زمان اجرای کار

اشنایی با روش 13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد معاونیت علمی و ریاست پوهنحیراه اندازی سمینارهای روش تحقیق13

های جدید تحقیق

ارتقای سویه 214021403 سالداخل و خارج کشورریاست پوهنتون و پوهنحیاعزام استادان به برنامه های ماستری و دکتورا 14

تحصلی استادان

کسب امتیازات 14001403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت علمی و دیپارتمنتتثبیت رتب علمی استادان15

معنوی استادان

نشر مقاالت )تولید 14001400یک سالپوهنحی اقتصاد ریاست پوهنحیفصل نامه علمیبرنامه های تحقیقی16

علم (

14001400یک سالپوهنحی اقتصاد کمیته نصابتحقیق در مورد موثریت نصاب موجود در بازار کار17
موثریت دربازارکار

وفق کوریکولم به 14001400یک سالپوهنحی اقتصاد کمیته نصابارزیابی و تجدید کریکولم پوهنحی18

بازار کار

سیستماتیک کردن 13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد ریاست پوهنحی و دیپارتمنتتطبیق بهتر سیستم کریدت 19

تحصیل

ایجاد سهولت برای 13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد معاونیت اداری و ریاست پوهنحیتهیه کتب مورد نیاز 20

تحقیق ومطالعه

14021402یک سالپوهنحی اقتصاد معاونیت علمی و ریاست پوهنحیایجاد دیپارتمنت اقتصاد ملی21
انکشاف پوهنتون

14011401یک سالپوهنحی اقتصاد معاونیت علمی و ریاست پوهنحیایجاد دیپارتمنت محاسبه 22
انکشاف پوهنتون

14011401یک سالپوهنحی اقتصاد معاونیت علمی و ریاست پوهنحیایجاد برنامه ماستری در اقتصاد23
انکشاف پوهنتون
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مالحظاتتاثیر برنامه 

پالن عملیاتی برای سالهای 1399 - 1403
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زمان اجرای کار

13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد معاونیت اداری و پوهنحیتدارک میز و چوکی معیاری24

ایجاد تسهیالت 

وفضای مناسب 

درسی

ا پروجکتور برای تمام صنوف25 13991399یک سالپوهنحی اقتصاد معاونیت اداری و پوهنحینصب LCD ی
استفاده ازتکنالوژی

ایجاد تسهیالت برای 14011401یک سالپوهنحی اقتصاد معاونیت اداری و ریاست پوهنحی ایجاد البراتوار کمپیوترتجهیز البراتوار ها26

کارهای عملی

14011403دوامدارپوهنحی اقتصاد معاونیت اداری و پوهنحیایجاد کتابخانه مستقل برای پوهنحی و تجهیز ان27
ایجاد تسهیالت 

جهت تحقیق 

ومطالعه

13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد معاونیت اداری و پوهنحیایجاد کتابخانه الکترونیکی پوهنحی و تجهیز ان 28

ایجاد تسهیالت 

جهت تحقیق 

ومطالعه

پیشبردامور کاری 214001400 سالپوهنحی اقتصاد معاونیت اداری و پوهنحیدقاتر جداکانه برای هر دیپارتمنتتوسعه دفاتر برای کارمندان و استادان29

دیپارتمنت

13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد معاونیت اداری و پوهنحیمیکانزم افزایش جذبجذب محصالن 30
کسب عواید و خدمت

ارتقای ظرفیت 13991403دوامدارپوهنحی اقتصاد ریاست پوهنحی ایجاد کورس های کوتاه مدت31

استادان ومحصالن

ت دولتی و خصوصی32 14011403دوامدارادارات خارجیمعاونیت اداری و پوهنحیبرنامه های ارتقای ظرفیت برای ادارا
کسب عواید و خدمت

تقویت سیستم اداری 14001403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و پوهنحیانکشاف سیستم MIS برای پوهنحیMIS یا سیستم معلوماتی و مدیریتی33

و تدریسی

34Web Siteبرای پوهنحی website 14001403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و پوهنحیایجاد
ارائه معلومات
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مالحظاتتاثیر برنامه 

پالن عملیاتی برای سالهای 1399 - 1403

تاثیر گذاری

ن
ما
 ز
ل
ک

ره
ما
ش

مه
نا
ر
ب

مسوولهدف

را
ج
ن ا

کا
م

فعالیت

زمان اجرای کار

13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت محصالن و پوهنحیتدویر سمینارها35
آگاهی عامه

13991403دوامدارپوهنتون دعوتکمیته فرهنگی نصب بلبورد و بینر36
اگاهی عامه

13991403دوامدارپوهنتون دعوتکمیته فرهنگی انعکاس فرهنگ اصیل افغانی37
اگاهی از فرهنگ

13991403دوامدارپوهنتون دعوتکمیته فرهنگی تدویر محافل برای روزهای تاریخی38
باخبری از تاریخ

نبی ... و غیره39 دازی مسابقات کتابخوانی، مقاالت، سیرت ال ترویح فرهنگ 13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت محصالن و کمیته فرهنگی راه ان

مطالعه و تحقیق

13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت محصالن و پوهنحیایجاد تیم های ورزشی محصالن40
کشف استعداد های 

ورزشی

13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت محصالن و پوهنحیراه اندازی مسابقات ورزشی41

تشویق ورزشکاران

ارتقای ظرفیت و 14021403دوسالپوهنحی اقتصاد ریاست پوهنتون و ریاست پوهنحی  استفاده از کادرهای علمی خارجیایجاد توامیت42

کسب اعتبار

ارتقای ظرفیت و 13991403دوامدارداخل و خارج کشورمعاونیت علمیاشتراک در سمینارهای بین المللی43

ارتباطات

ارتقای ظرفیت و 13991403دوامدارداخل و خارج کشورمعاونیت علمیاشتراک در ورکشاپ های بین المللی44

ارتباطات
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 هـ.ش بر اساس پالن ستراتیژیک 1399سال پالن مالی 

ره 
ما

ش
 

 بودجه فعالیت
زمان 

 اجرا
 مالحظات مساعدت تخصیص 

 توسعه تشکیالت پوهنحی و استخدام کادر دایمی 1
        

1,440,000  
1399 

       

1,440,000  
0 

  

 تفاهم نامه با نهاد های اکادمیک و موسسات 2
            

20,000  
1399 

            

20,000  
0 

  

 تطبیق منشور اخالقی کارمندان 3
            

10,000  
1399 

            

10,000  
0 

  

 برکزاری سمینارها  4
            

30,000  
1399 

            

30,000  
0 

  

 اصل مکافات و مجازات 5
            

10,000  
1399 

            

10,000  
0 

  

 کورس های زبانایجاد  6
            

20,000  
1399 

            

20,000  
0 

  

 ایجاد کورس های کمپیوتر 7
            

20,000  
1399 

            

20,000  
0 

  

 راه اندازی سمینارهای میتود تدریس 8
            

20,000  
1399 

            

20,000  
0 

  

 راه اندازی سمینارهای روش تحقیق 9
            

10,000  
1399 

            

10,000  
0 

  

 تطبیق بهتر سیستم کریدت  10
            

10,000  
1399 

            

10,000  
0 

  

 تهیه کتب مورد نیاز  11
          

100,000  
1399 

          

100,000  
0 

  

 یا پروجکتور برای تمام صنوف LCDنصب  12
          

150,000  
1399 

          

150,000  
0 

  

 ایجاد کتابخانه الکترونیکی پوهنحی و تجهیز ان  13
            

50,000  
1399 

            

50,000  
0 

  

 میکانیزم افزایش جذب 14
            

50,000  
1399 

            

50,000  
0 

  

 نصب بلبورد و بینر 15
            

50,000  
1399 

            

50,000  
0 

  

 هراه اندازی مسابقات کتابخوانی، مقاالت، سیرت النبی ... و غیر 16
20000 

1399 
20000 

0 
  

 راه اندازی مسابقات ورزشی 17
30000 

1399 
30000 

0 
  

18 
اشتراک در سمینارهای بین المللی که در داخل کشور 

 10000 برگزار میگردد
1399 

10000 
0 

  

 اداری تجهیزات 19
100000 

1399 
100000 

0 
  

 مصارف متفرقه 20
50000 

1399 
50000 

0 
  

 مجموعه
          

2,200,000  
1399 

          
2,200,000  

0 
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ره
ما

ش

ف
مالحظاتمساعدتتخصیصزمان اجرابودجهفعالیتهد

0 1,440,000     1400 1,440,000     توسعه تشکیالت پوهنحی و استخدام کادر دایمیتقویت سیستم مدیریتی1

ا نهاد های اکادمیک و موسساتتوسعه توامیت ها2 0 20,000         1400 20,000         تفاهم نامه ب

0 10,000         1400 10,000         تطبیق منشور اخالقی کارمندان3

0 30,000         1400 30,000         برکزاری سمینارها 4

0 10,000         1400 10,000         اصل مکافات و مجازات5

0 20,000         1400 20,000         ایجاد کورس های زبان6

0 20,000         1400 20,000         ایجاد کورس های کمپیوتر7

0 20,000         1400 20,000         راه اندازی سمینارهای میتود تدریس8

0 150,000       1400 150,000       تقویت برنامه های تحقیقی )فصل نامه، ژورنالها ...(تحقیق9

0 10,000         1400 10,000         تطبیق بهتر سیستم کریدت 10

0 100,000       1400 100,000       تهیه کتب مورد نیاز 11

ا پروجکتور برای تمام صنوف12 0 150,000       1400 150,000       نصب LCD ی

0 50,000         1400 50,000         ایجاد کتابخانه الکترونیکی پوهنحی و تجهیز ان 13

0 50,000         1400 50,000         میکانیزم افزایش جذب14

0 50,000         1400 50,000         نصب بلبورد و بینر15

نبی ... و غیره16 دازی مسابقات کتابخوانی، مقاالت، سیرت ال راه ان

20000
1400

20000
0

راه اندازی مسابقات ورزشی17
30000

1400
30000

0

ین المللی که در داخل کشور برگزار میگرددارتقای ظرفیت محصالن و استادان18 اشتراک در سمینارهای ب

10000
1400

10000
0

تجهیزات اداریتوسعه اداره19
100000

1400
100000

0

500001400500000مصارف متفرقهمسایل متفرقه 20

      2,340,000 1400      2,340,000 0

پالن مالی سال 1400 هـ.ش بر اساس پالن ستراتیژیک

مجموعه

مبارزه با فساد

ارتقای ظرفیت

نصاب

تسهیالت آموزشی

آگاهی های عامه

ارتقای ظرفیت محصالن
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انکشافیعادی

0 100,000        100,000       توسعه تشکیالت پوهنحی و استخدام کادر دایمیتقویت سیستم مدیریتی1

ا نهاد های اکادمیک و موسساتتوسعه توامیت ها2 0 4,000           4000تفاهم نامه ب

0 _ _ _ تطبیق منشور اخالقی کارمندان3

0 3,000            3,000           برکزاری سمینارها 4

0 2,000            5,000           اصل مکافات و مجازات5

0 240,000        240,000       استخدام کادر دایمی6

0 1,600,000      1,600,000     استخدام کادر بالمقطع7

500050000ایجاد کورس های زبان8

500050000ایجاد کورس های کمپیوتر9

500050000راه اندازی سمینارهای میتود تدریس10

300030000راه اندازی سمینارهای روش تحقیق11

0___تثبیت رتب علمی استادان12

0___مجله علمی13

0 20,000         20000فصل نامه علمی14

0 25,000         25000انجام تحقیقات علمی15

0 _ _ _ اشتراک در ژورنال های بین المللی16

0 5,000            5,000           اشتراک در پروژه های تحقیقی17

0 5,000           5000تدویر کورس های تحلیل ارقام18

0 _ _ _ تطبیق بهتر سیستم کریدت19

0 20,000          20,000         تهیه کتب مورد نیاز20

پالن مالی سال 1401 هـ.ش بر اساس پالن ستراتیژیک

مبارزه با فساد

ره
ما

ش

ف
فعالیتهد

بودجه
مالحظاتمساعدتتخصیص

تحقیقات علمی

ارتقای ظرفیت استادان

استخدام کادر علمی

تقویت برنامه های علمی
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0 8,000            8,000           تدارک میز و چوکی معیاری21

22
نصب LCD یا پروجکتور برای تمام 

صنوف
         20,000          20,000 0

0 2,000            2,000           تجهیز البراتوار کمپیوترتجهیز البراتوار ها23

0 _ _ _ انکشاف کتابخانه مرکزی24

25
انکشاف کتابخانه الکترونیکی برای 

اقتصاد
           2,000            2,000 0

0 15,000         15000میدان فوتسالتوسعه میدان های ورزشی26

0 _ __دقاتر جداکانه برای هر دیپارتمنتتوسعه دفاتر برای کارمندان و استادان27

حفظ و مراقبت ساختمان فعلی پوهنون28
فراهم ساختن امکانات گرما وسرما برای 

تمام صنوف
         30,000          30,000 0

0 20,000          20,000         میکانیزم افزایش جذب29

0 2,000            2,000           تدویر محافل )روزهای تاریخی(30

0 3,000            3,000           تدویر مسابقات31

نبی ... و غیره32 دازی مسابقات کتابخوانی، مقاالت، سیرت ال راه ان

1000010000
0

30000راه اندازی مسابقات ورزشی33
30000

0

ین المللی که در داخل کشور برگزار میگرددارتقای ظرفیت محصالن و استادان34 10000اشتراک در سمینارهای ب
10000

0

35000انکشاف سیستم MISتکنالوژی35
35000

0

مصارف متفرقهمسایل متفرقه 36
1000010000

0

      2,098,000 144000      2,239,000 
0

تجهیز کتابخانه

ارتقای ظرفیت محصالن

مجموعه

تسهیالت آموزشی

آگاهی های عامه
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انکشافیعادی

0 100,000        100,000     توسعه تشکیالت پاداری وهنحیتقویت سیستم مدیریتی1

0 15,000         15000تفاهم نامه با نهاد های اکادمیک و موسساتتوسعه توامیت ها2

0 _ _ _ تطبیق منشور اخالقی کارمندان3

0 5,000            5,000        برکزاری سمینارها 4

0 5,000            5,000        اصل مکافات و مجازات5

0 240,000        240,000     استخدام کادر دایمی6

0 1,600,000      1,600,000  استخدام کادر بالمقطع7

500050000ایجاد کورس های زبان8

500050000ایجاد کورس های کمپیوتر9

10
راه اندازی سمینارهای میتود 

تدریس
500050000

11
راه اندازی سمینارهای روش 

تحقیق
500050000

0___تثبیت رتب علمی استادان12

0___مجله علمی13

0 20,000         20000فصل نامه علمی14

0 30,000         30000انجام تحقیقات علمی15

16
اشتراک در ژورنال های بین 

المللی
20000         20,000 0

0 5,000            5,000        اشتراک در پروژه های تحقیقی17

0 5,000           5000تدویر کورس های تحلیل ارقام18

0 _ _ _ تطبیق بهتر سیستم کریدت19

0 20,000          20,000      تهیه کتب مورد نیاز20

پالن مالی سال 1402 هـ.ش بر اساس پالن ستراتیژیک

مساعد

ت
مالحظات

مبارزه با فساد

استخدام کادر علمی

ارتقای ظرفیت استادان

تحقیقات علمی

سال

ره
ما

ش

ف
فعالیتهد

بودجه
تخصیص

تقویت برنامه های علمی
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0 8,000            8,000        تدارک میز و چوکی معیاری21

22
نصب LCD یا پروجکتور برای 

تمام صنوف
 _  _ 0

0 _  _ تجهیز البراتوار کمپیوترتجهیز البراتوار ها23

0 _ _ _ انکشاف کتابخانه مرکزی24

25
انکشاف کتابخانه الکترونیکی 

برای اقتصاد
        2,000            2,000 0

0 15,000         15000میدان فوتسالتوسعه میدان های ورزشی26

0 80,000          80,000      دقاتر جداکانه برای هر دیپارتمنتتوسعه دفاتر برای کارمندان و استادان27

حفظ و مراقبت ساختمان فعلی پوهنون28
فراهم ساختن امکانات گرما 

وسرما برای تمام صنوف
      30,000          30,000 0

0 20,000          20,000      میکانیزم افزایش جذب29

0 5,000            5,000        تدویر محافل )روزهای تاریخی(30

0 10,000          10,000      تدویر مسابقات31

10000100000راه اندازی مسابقات کتابخوانی، مقاالت، سیرت النبی ... و غیره32

30000300000راه اندازی مسابقات ورزشی33

10000100000اشتراک در سمینارهای بین المللی که در داخل کشور برگزار میگرددارتقای ظرفیت محصالن و استادان34

15000150000انکشاف سیستم MISتکنالوژی35

مصارف متفرقهمسایل متفرقه 36
15000

150000

   2,175,000 160000      2,335,000 
0 مجموعه

تسهیالت آموزشی

تجهیز کتابخانه

آگاهی های عامه

ارتقای ظرفیت محصالن
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انکشافیعادی

0 _  _ توسعه تشکیالت پاداری وهنحیتقویت سیستم مدیریتی1

0 15,000         15000تفاهم نامه با نهاد های اکادمیک و موسساتتوسعه توامیت ها2

0 _ _ _ تطبیق منشور اخالقی کارمندان3

0 5,000            5,000        برکزاری سمینارها 4

0 5,000            5,000        اصل مکافات و مجازات5

0 240,000        240,000     استخدام کادر دایمی6

0 1,600,000      1,600,000  استخدام کادر بالمقطع7

500050000ایجاد کورس های زبان8

500050000ایجاد کورس های کمپیوتر9

10
راه اندازی سمینارهای میتود 

تدریس
500050000

11
راه اندازی سمینارهای روش 

تحقیق
500050000

0___تثبیت رتب علمی استادان12

50000500000مجله علمی پوهنحی13

0 20,000         20000فصل نامه علمی14

0 50,000         50000انجام تحقیقات علمی15

16
اشتراک در ژورنال های بین 

المللی
20000         20,000 0

0 5,000            5,000        اشتراک در پروژه های تحقیقی17

0 5,000           5000تدویر کورس های تحلیل ارقام18

0 _ _ _ تطبیق بهتر سیستم کریدت19

0 20,000          20,000      تهیه کتب مورد نیاز20

ره
ما

ش

ف
فعالیتهد

بودجه
سال

پالن مالی سال 1403 هـ.ش بر اساس پالن ستراتیژیک

تخصیص
مساعد

ت
مالحظات

مبارزه با فساد

استخدام کادر علمی

ارتقای ظرفیت استادان

تحقیقات علمی

تقویت برنامه های علمی
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0 8,000            8,000        تدارک میز و چوکی معیاری21

22
نصب LCD یا پروجکتور برای 

تمام صنوف
 _  _ 0

0 _  _ تجهیز البراتوار کمپیوترتجهیز البراتوار ها23

0 _ _ _ انکشاف کتابخانه مرکزی24

25
انکشاف کتابخانه الکترونیکی 

برای اقتصاد
        2,000            2,000 0

0 20,000         20000میدان فوتسالتوسعه میدان های ورزشی26

0 _ __دقاتر جداکانه برای هر دیپارتمنتتوسعه دفاتر برای کارمندان و استادان27

حفظ و مراقبت ساختمان فعلی پوهنون28
فراهم ساختن امکانات گرما 

وسرما برای تمام صنوف
      30,000          30,000 0

0 20,000          20,000      میکانیزم افزایش جذب29

0 5,000            5,000        تدویر محافل )روزهای تاریخی(30

0 10,000          10,000      تدویر مسابقات31

10000100000راه اندازی مسابقات کتابخوانی، مقاالت، سیرت النبی ... و غیره32

30000300000راه اندازی مسابقات ورزشی33

10000100000اشتراک در سمینارهای بین المللی که در داخل کشور برگزار میگرددارتقای ظرفیت محصالن و استادان34

15000150000انکشاف سیستم MISتکنالوژی35

مصارف متفرقهمسایل متفرقه 36
20000

200000

   2,000,000 235000      2,235,000 
0

ارتقای ظرفیت محصالن

تسهیالت آموزشی

تجهیز کتابخانه

آگاهی های عامه

مجموعه
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 فصل هشتم

 ارزیابی ستراتیژی

صمیم های تد. که نتایج مهم و دراز مدت را به بار می اور میشودپروسه مدیریت ستراتیژیک منجر به تصمیم های 

میسازد، بناه از  و نهاد را به درد سر های زیاد روبرو میشودنا درست ستراتیژیک منجر به خسارات جبران نا پذیر 

 نظر سالمت و بهبود امور نهاد، ارزیابی ستراتیژی اهمیت بسزا دارد. 

اه سازد تا اقدامات از وجود مسائل و مشکالتی که دامن گیر نهاد خواهد شد، آگارزیابی به موقع میتواند مدیریت را 

مورد نظر نهاد  الزمی و اصالحی بکار گرفته شود و از وجود اینچنین مشکالت نهاد را رهایی بخشد تا آنکه اهداف

 بدرستی و آنگونه که پیش بینی ها صورت گرفته، حاصل گردد.

در چه  آنهاظر نبه حساب میرود، تا مدیران بدانند که ستراتیژی های خاص و مورد ارزیابی ستراتیژیک مرحله اخر 

ها دستخوش  بناه درین مورد اطالعات الزمی را باید جمع اوری کنند. همه ستراتیژی میشودزمانی موثر واقع ن

اید همواره از بران و مدی تغیرات آینده قرار میگیرند، زیرا عوامل داخلی و خارجی بصورت دایم در حال تغیر اند

   اده سازند.تغیر عوامل تاثیر گذار اگاهی داشته باشند تا مطابق به تغیرات وارد شده برنامه عمل شانرا آم

 برای ارزیابی ستراتیژی ها سه فعالیت عمده ذیل را باید انجام داد: 

 بررسی عوامل داخلی و خارجی که اساس ستراتژی های کنونی قرار گرفته اند.  -1

 به و سنجش عملکرد. محاس -2

 اقدامات اصالحی.  -3

ا بصورت دوامدار ازینکه موفقیت امروز نمی تواند موفقیت فردا را تضمین نماید بناه نیاز است که ستراتیژی ها ر

واره تالش بخرچ نگردیده هم آنمورد ارزیابی قرار داد تا نهاد به وضع فعلی خود متکی نبوده سبب نابودی و رکود 

 وی پیشرفت و ترقی را بدست آرد.دهد تا سمت و س

 زم ارزیابی ستراتیژییمیکان

که قبال تذکر  درین بخش میپردازیم به شرح چارچوب ارزیابی ستراتیژی و فعالیت های مربوطه ارزیابی ستراتیژی 

انی ستراتیژی . بررسی مب1ارزیابی ستراتیژی را که شامل فعالیت های  میکانیزمیافت. در دیاگرام ذیل بوضاحت 

 . اقدامات اصالحی میشود، میتوان مطالعه و بررسی نمود: 3. محاسبه و سنجش عملکرد نهاد و 2
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تهیه متریکس تجدید نظر شده برای 

 ارزیابی عوامل داخلی. 

مقایسه متریکس تجدید نظر شده با 

متریکس موجود برای ارزیابی عوامل 

 داخلی

تهیه متریکس تجدید نظر شده برای 

 ارزیابی عوامل خارجی. 

مقایسه متریکس تجدید نظر شده با 

متریکس موجود برای ارزیابی عوامل 

 خارجی

 فعالیت اول: بررسی مبانی ستراتیژی

سوم:فعالیت   

 اقدامات اصالحی

 فعالیت دوم: محاسبه عملکرد

مقایسه میزان پیشرفت های برنامه ریزی شده با واقعی برای دستیابی به 

 اهداف تعیین شده. 

آیا تفاوتی دیده 

 میشود؟ 

 بلی

 نخیر

آیا تفاوتی دیده 

 میشود؟ 

 بلی

 نخیر

 کار یا فعالیت کنونی ادامه یابد


