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 مقدمه

در افغانستان، پیرشفت های محسوس در سطح لیسه ها به مشاهده رسید و هزاران تن از   با آغاز دور تازه 

لیسه های کشور فارغ شدند، و به این ترتیب روی آوری جوانان به پوهنتون ها و مؤسسات علمی افزونی یافت،  

بار  ظرفیت  جایکه    آناز   و  نبوده  کافی  بی شامر  تعداد  این  پذیرش  برای  دولتی  های  مسؤولیت  پوهنتون 

ردید تا  احساس گ  آنرضورت    دولتی با گذشت ایام سنگین تر می شد، در سطح حکومت  که پوهنتون های

 عالی خصوصی بروی عالقه مندان باز گردد. انون اساسی  دروازۀ مؤسسات تحصیالت ق 49مطابق ماده 

جهاد به  الکه شخصیت حقوقی پوهنتون دعوت و    است  یکی از پوهنتون های معترب کـشور  پوهنتون دعوت

  یس این پوهنتون امم و توجه خاص رئم به اهت  2009هـ ش موافق به    1388منتقل شده است، رسامً در سال    آن

استاد عبد رب الرسول » سیاف « که هم اکنون نیز افتخار ریاست این پوهنتون را به عهده دارد اساس   محرتم

ت با آنکه یک پوهنتون خصوصی است، شیوه ها و طرزالعمل های پوهنتون های گذاشته شد.  پوهنتون دعو 

 دولتی را در تدریس و سایر مجاالت تعقیب می مناید.  

های رشعیات، حقوق و علوم سیاسی و انجنیری بود و بعد از گذشت    پوهنځیپوهنتون دعوت دارای    ، اوایلدر  

همچنین در  و ، شدندو ژورنالیزم نیز در پهلوی پوهنځی های فوق الذکر ایجاد  اقتصادیک سال دو پوهنځی 

جاد و آغاز به فعالیت  اناث ای  معالجوی برای  های فارمسی و طب  پوهنځیبه ترتیب    1392و     1390سالهای  

 .  باشدمی  پوهنځیمعا پوهنتون دعوت دارای هفت منودند که ج

از  پوهنتون   بیش  منودن  تقدیم  با  جامعه9270) دعوت  به  التحصیل  فارغ  در   ، (  ای  عمده   نقش 

های دولتی و خصوصی داشته است و   کشور و فراهم آوری نیروی برشی مسلکی برای ارگان   اقتصادیرشد  

  تن   2185  باداشنتاکنون پوهنتون دعوت  این پوهنتون قرار داریم، و   پانزدهمحال ما در آستانه فراغت دور  

کز ااز مر   یکیمرصوف درس و تحصیل اند  که  محصل از طبقه ذکور و اناث در مقاطع لیسانس و ماسرتی  

 . میشودبزرگ تحصیلی در سطح کشور پنداشته 

انجنیریپوهن دع  ځی  سال  پوهنتون  در  را  اش  فعالیت  جواز  عالی    1388وت  تحصیالت  وزارت  از  ش  هـ 

 سیول و برق والکرتونکس حصلین را در دو رشته )دیپارمتنت(افغانستان بدست آورده آغاز به فعالیت منود، و م 

نزده دور غرض خدمت به جامعه و کشور  پامحصل را در    3265قرار داده که تا کنون بتعداد    تحت تحصیل

در بخش های مختلف دولتی و خصوصی مشغول   پوهنځین این  تقدیم منوده، افتخار دارد که فارغ التحصیال 

 وظایف مقدس خدمت گذاری را ایفا مینامیند. 

پالن سرتاتیژیک به مثابه یک رهنام و منایانگر نقشه رسیدن به اهداف دراز مدت یک نهاد میباشد و دارای 

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

نیز پالن پنج ساله اش را    ون دعوتپوهنت  انجنیری  پوهنځیپیرشفت مزید باز میدارد. اینک داده راه را برای  

  است.  منودهترتیب بر مبنای پالن سرتاتیژیک پوهنتون  1403الی  1399برای سالهای 
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 فصل اول

 مبنای برنامه سرتاتیژیک پوهنتون 

تدوین پالن ـسرتاتیژیک یک امر رضوری برای هر نهاد است تا نقشه راه را برای رسیدن به اهداف باال مدت و 

نیز ـبه نوبه   ځی انجنیریپوهنتون، پوهنبـعد از ترتـیب پالن عمومی  کوـتاه ـمدت ترتـیب مـناـید، ـبه همین من ور 

تدوین مینامید که   شـده خویش نتعیی  غرض نایل آمدن به اهداف خویش پالن سـرتاتیژیک پنج سـاله اش را

 اینک به رشح مبنای تدوین این پالن قرار ذیل میپردازیم: 

 برنامه سرتاتیژیک وزارت تحصیالت عالی 

برنامه سـرتاتیژیک وزارت تحصـیالت عالی غرض ارتقا ، بهبود و انکشـاف تحصـیالت عالی افغانسـتان تدوین  

عبارت  آنیافته است و متامی نهاد های همکار را به سوی رشد و توسعه متوازن سوق میدهد که اهداف مهم 

 اند از: 

مبنای اســتقالل کامل   ارتقای کیفیت ســیســتم تحصــیالت عالی دولتی و خصــوصــی در افغانســتان بر •

های کادرهای متخصـــ  و در کل علمی، اداری و مالی نهادهای تحصـــیالت عالی جهت رفع نیازمندی

 .منابع برشی

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

در ـسطح  انجنیریی و انکـشاف مـستمر نـصاب تحـصیلی که پاـسخگوی نیازهای علمی، اجتامعی، ـسیاسـ  •

 ملی باشد. 

 برنامه سرتاتیژیک پوهنتون دعوت

ــالهای  ــرتاتیژیک پوهنتون دعوت برای سـ ــرتاتیژیک   1403 –  1399برنامه سـ مطابق رهنمود و فارمت پالن سـ

های موجود در این  ځیه اسـاس پالن های سـرتاتیژیک پوهنوزارت محرتم تحصـیالت عالی تدوین گردیده ک

 عبارت است از:  آننهاد تحصلی را تشکیل میدهد و اهداف 

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

 بهبود و گسرتش سیستم مدیریتی و رهربی پوهنتون. •

 فراهم سازی و توسعه امکانات برای پیشربد تحقیقات علمی.   •

 و انکشاف زیربناها غرض توسعه خدمات تحصیلی با کیفیت.  ایجاد •

 ارتقای ظرفیت کادر علمی و اداری پوهنتون.   •

 توسعه برنامه های لیسانس و فوق لیسانس.  •

 توسعه مدارک عایداتی پوهنتون. •

 توسعه برنامه های اجتامعی.  •

 گسرتش توامیت های ملی و بین املللی.  •
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 سرتاتیژیک قبلی اجاملی به برنامه نگاه 

است که به من ور ارتقای    های هفتگانه این نهاد تحصیلی  پوهنځیپوهنتون دعوت یکی از    نجنیریا  پوهنځی

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

 جمله میتوان موارد آتی را برشمرد:   آن از  های روز و جامعه توانست تا به موفقیت های بیشرتی دست یابد که 

 پالیسی من م و موثر برای تحصیل.   •

 ایجاد فضای مناسب علمی و باز برای آموزش.  •

 ساختار اداری مناسب مطابق به نیاز.   •

 بانک اطالعاتی و آرشیف من م.  •

 استادان متخص  و مجرب )ماسرت و دکتور( •

 عدم تبعیض بین کارمندان و منسوبین.   •

 همیت و رضورت پالن سرتاتیژیکا

  گردیده و مقابله با حوادث تهیه    موجودپالن سرتاتیژیک در سطح یک سازمان جهت بهره گیری از فرصت های  

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

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

نهاد   دیدگاه  گردیده،  مشخ   نهاد  ماموریت  و    تعیینسرتاتیژیک  ها  فرصت  با  نهاد  خارجی  محیط  شده، 

تهدیدات موجود در بازار شناسایی شده، نقاط قوت و ضعف داخلی نهاد معرفی گردیده، راه های بهرت جهت  

 از منابع موجود برای تحقق اهداف خاص نهاد انتخاب میگردد.  استفاده 

زامی برای اری سرتاتیژیک یک رکن اساسی و الامروز سازمان ها بیشرت و بیشرت درک کرده اند که پالن گذ

موفقیت بخصوص در رشایط ناگهانی می باشد، در حقیقت پالن سرتاتیژیک جوهر یک برنامه مدیریت مطلوب 

خوب عملیاتی ن های بزرگ یا ساختار سازمانی پیچیده داشنت پالن سرتاتیژیک یک بسرت  است. برای سازما

میباشد که به استثنای تصمیم گیری های رسیع و موثر پی گیری فرصت ها و هدایت کار، مدیریت کاهش  

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

 بالقوه کمک می کند. 

 پوهنتون دعوت بحیث یک سازمان علمی که خدمات تحصیلی را در رشته های مختلف   نجنیریا  پوهنځی

عرضه میکند، نیازمند همچو پالن سرتاتیژیک مدرن میباشد تا بتواند  سیول و رشته برق والکرتونکس ()رشته 

 مطلوب را تن یم کند.   جهت رسیدن به اهداف خود فعالیت های آنبا استفاده از 

 اصطالحات و مفاهیم 

ــازمان یا نهاد را به اهداف از قبل  برنامه:  ــت که س ــازد که  تعیینعبارت از طرحی اس ــده طوری نایل میس ش

 مشخ  میباشد.  آنتخصی  منابع، تقسیم وظایف و عملکرد ها در 

 آن، وـسیله و روش درـست برای تیمین انتخاب اهداف درـست و تعیین مـسیر برنامه ریزی، یعنیبرنامه ریزی:  

 باشد. اهداف می
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های عملیاتی ها و زنجیرهها، برنامهها، پالیـسیعبارت از طرح جامعی اـست که هدف  ـسرتاتیژی : سرترتاتیژی

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

عبارت از ابزار واحد اـست که نهاد را جهت هامهنگی امور، پیـشربد من م کاری و حل مـشکالت به  پالیسرتی: 

 ر زمان معین نایل میسازد. د آناهداف کوتاه مدت 

عبارت از خالـصه مراحل طرح ـشده با اهداف کلی ـسازمان نـسبت به  ـسرتاتیژیکبرنامه   : سرترتاتیژیکبرنامه  

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

یی از تـصامیم و اقدامات مدیریتی اـست که علم و هرن مجموعه ـسرتاتیژیکمدیریت  : سرترتاتیژیکمدیریت 

 شود. تدوین، اجرا و ارزیابی می بلند مدت با توجه به عوامل محیطی برای رسیدن به اهداف

 مراحل برنامه ریزی

 این پالن در سه مرحله ذیل به امتام رسیده: 

 تدوین پالن سرتاتیژیک. -1

 اجرای پالن سرتاتیژیک. -2

 . ن ارت از پالن سرتاتیژیکارزیابی و  -3
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دومفصل   

 بررسی وضعیت موجود 

در سال    نجنیریا  پوهنځی دعوت  رشته    1388پوهنتون  دو  در  را  محصلین  و  منود،  فعالیت  به  آغاز  هـ ش 

محصل را    3265تعداد  ه  ب قرار داده که    پروسه تدریس و آموزش   تحت  سیول و برق والکرتونکس)دیپارمتنت(  

در   پوهنځیانزده دور غرض خدمت به جامعه و کشور تقدیم منوده، افتخار دارد که فارغ التحصیالن این پدر 

 . میباشندبخش های مختلف دولتی و خصوصی مشغول وظایف مقدس خدمت گذاری 

 دیدگاه 

پوهنځی انجنیری یک واحد تحصیالت عالی برای کسب دانش محصالن و انجنیران مسلکی شمرده میشود 

این نهاد علمی در تربیه کادرهای جوان مسلکی مطابق با نیازمندی جامعه و کشور عزیز ما افغانستان به  

 .یدملی کشور رول بس ارزنده  را بازی مینام انجنیریمن ور ارتقای رفاه اجتامعی بنیه 

  ماموریت

و بهبود امور   کشافانکشاف سطح دانش انجنیران از طریق تدریس ، کارهای البرتواری و کارهای عملی ان

مربوط به انجنیری و ایفای نقش انجنیران در بخش های رسوی ، برآورد ، دیزاین و مراقبت کارهای انجنیری 

دانش مسلکی،مهارت ها،سلوک،توانایی و دارای  تقدیم انجنیران شایسته و الیق)  .در سطح ملی می باشد

 .کشور است تعهد(جهت انجام دادن خدمات مسلکی،حل مشکالت انجنیری در سطح
 ارزشها

 باور و احرتام به ارزش های اسالمی وملی؛  •

 تقویت روحیه وحدت ملی، همگرایی و تحکیم ثبات سیاسی؛ •

 احرتام به کرامت انسانی، تعمیم عدالت، برابری و قانونیت؛  •

 تحصیالت عالی انجنیری با کیفیت ومعیاری متناسب با نیاز جامعه وبازار کار؛  •

 وقانوگرایی؛  مسئولیت پذیری •

 اداره سامل، موثر وکارآمد؛  •

 اهداف سرتاتیژیک

ځی انجنیری در دوره لیسانس عرضه علم انجنیری ومهارت های مسلکی باعلم معیاری جهانی؛  هدف پوهن

 جهت تربیه متخصصین جوان متعهد برای رفع نیاز های ذیل در سطح ملی و بین املللی می باشد؛ 

ریاضی، اساسات انجنیری واستفاده از شیوه های مناسب برای حل    ، توانایی استفاده از علم ساینس •

 مسایل انجنیری.

 توانایی طرح راه حل برای حل مسایل پیچیده انجنیری. •

 توانایی تطبیقی علم انجنیری، مدیریت و برآورد مالی پروژه ها.  •
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برای  • اخالقی  و  کاری  های  نورم  وتطبیق  انجنیری  دربخش  ها  گیری  تصمیم  پیامد  درک  توانایی 

 انکشاف کشور 

 آشنایی محصلین با کلیات علم انجنیری، ساینس و محیط زیست.  •

زیربنایی  • پروژه های  انکشاف  برای  انجنیری  در بخش  اتباع کشور  انکشاف سویه تحصیلی  و  رشد 

 کشور

 نصاب درسی 

پوهنځی  واحد و من ور شده وزارت تحصیالت عالی و  طابقت به نصاب درسی  در م   پوهنځیین  نصاب درسی ا

بوده که تحت مراقبت   انجنیری بنیاد متام پوهنتون های افغانستان  میباشد، زیرا پوهنتون کابل اساس و 

مستقیم وزارت تحصیالت عالی افغانستان است و همواره نصاب تحصیلی شان در مطابقت به اوضاع کنونی  

هنتون کابل و رضورت جامعه افغانی میباشد، به همین دلیل پوهنتون دعوت در امور تحصیلی خویش از پو 

 متابعت مینامید.  

که مجموعا  بخش آن شامل دو سال میباشد یعنی    ش تقسیم گردیده که هراین نصاب تحصیلی در دو بخ

دور  )هشت سمسرت( مرصوف  چهار سال  مدت  به  محصل  پوهنیک  درین  لیسانس خویش  تحصیلی    ځیه 

 میباشد.  

اساسی علم پوهدو سال اول )چهار سمسرت( محصلین مضامین پوهنتون شمول،   نځی شمول و مضامین 

را که منحیث مضامین ابتدایی اولی یاد میگردد پی گیری مینامیند و بعد از آن به رشته های دلخواه   انجنیری

( تقسیم می گردند و مضامین رشته وی شانرا )مضامین مربوط به دیپارمتنت سیول و برق والکرتونکسشان )

 باشد( می آموزند. ها که مضامین تخصصی هامن دیپارمتنت می

بعد از سپری منودن موفقانه دروس شان در هشت سمسرت همه محصلین مکلف اند تا یک اثری را بشکل  

مونوگراف در مطابقت به رهنمود مونوگراف نویسی که از طرف دیپارمتنت ها تهیه گردیده می نویسند و بعد  

 تحصیلی شناخته می شوند.  از دفاع موفقانه در محرض هیئت مناقش منحیث لیسانس هامن رشته
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 ساختار تشکیالتی  

، امریت دیپارمتنت ها، مدیریت تدریسی، مدیریت پوهنځیمتشکل از ریاست   پوهنځیتشکیالت اداری این 

 تضمین کیفیت میباشد.ته های فرعی اجرایی و آمریت کمی

 کادر علمی اعضای 

ا دارای کادر علمی متخص  و مجرب میباشند که استادان به سویه لیسانس، ماسرت و نجنیری  پوهنځی 

عمال مرصوف وظیفه مقدس تدریس و تربیه نسل جوان غرض خدمت گذاری به جامعه    پوهنځیداکرت در این  

 و ملت رنجدیده مان میباشند. 

 ځی انجنیریوهنپلمی لست اعضای کادر ع

 مالحظات وظیفه درجه تحصیل  نام وتخلص شامره

   رئیس پوهنځی ماسرت  عبدالحسیب غیاثی 1

   استاد  ماسرت  احمد شاکر ستانکزی   2

   استاد  لیسانس  ذبیح الله رستمی   3

   استاد  لیسانس  نورمحمدجاوید  4

   استاد  لیسانس  محمدولی احمدزی 5
 

ځی ریاست پوهن
انجنیری 

کمیته ها

تضمین کیفیت
تدوین پالن 
استراتیژیک

تحقیقات علمی
فرهنگی و 

ورزشی

نظم و دسپلین
آموزش 

الکترونیکی

ارتباطات
توسعه نصاب 

درسی

امتحانات

شورای علمی مدیریت تدریسی دیپارتمنت ها

سیول

البرانت 

برق و 
الکترونیکس
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 محیطی تحلیل عوامل 

تثبیت گردیده   پوهنځیتحت بررسی قرار می گیرد تا جایگاه    پوهنځیعوامل موثر بر فعالیت های  بخش  درین  

 روزنه برای تهیه برنامه سرتاتیژیک 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  

 میشود در تحلیل عوامل محیط داخلی متامی اموریکه تحت کنرتول نهاد قرار دارد تحت بررسی و غور گرفته 

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

تاثیر گذار باشد. و برعکس دیده شود که نهاد دارای کدام    آن میتواند در پیرشفت، ارتقا، توسعه و انکشاف  

ها اند که از پیرشفت، ارتقا، توسعه و انکشاف نهاد جلوگیری  کمی و کاستی ها است یا نقاط ضعف نهاد کدام 

  پوهنځی دهد، که ذیال به هریک از نقاط قوت و نقاط ضعف این می کند و یا رسعت انجام کار را کاهش می 

 یپردازیم: م 

این رهنمود مربوط به وضعیت داخلی است و نقاط مثبت )توان و نقاط قوت(    :  Strength Pointsنقاط قوت یا  

 ایجاد کند.   ا ر مود می تواند یک حالت هم افزایی را ارزیابی میکند. این رهن آن

نقاط قوت و ضعف بوده و با    تعیینابتدا پرسشنامه ترتیب گردید که برای    پوهنځی برای تشخی  نقاط قوت  

آمرین، مدیران، کارمندان و    ،  ئیستاییدی به ر از  اعضای کمیته پالن سرتاتیژیک در میان گذاشته شد. پس  

پرداخته شد که در نتیجه    آنمحصالن غرض خانه پری و جواب به سواالت توزیع گردید و سپس به تحلیل  

 پوهنتون دعوت میتوان برشمرد:  نجنیریا پوهنځیموارد آتی را منحیث نقاط قوت 

  کارهای عملی  و ساحوی محصالن .1

 البراتورهای مجهز پوهنځی انجنیری  .2

  های پوهنځی مؤثریت و تطبیق پالیسی .3

 خدمات آموزشی با کیفیت به محصالن .4

 همکاری بین کارمندان، محصالن، اساتید  .5

  عدم تبعیض بین کارکنان .6

 مؤفقیت تشکیالت و ساختار تشکیالتی موجود پوهنځی .7

  فضای کار مناسب .8

 های مدرن در پوهنځی استفاده از تکنالوژی .9
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 پوهنځی انجنیری در بازار کار کارایی نصاب درسی  .10

  در پوهنځی انجنیری و متعهد موجودیت کادر متخص  .11

 تدویر سمینارها و کنفرانس های علمی  .12

 های مختلف پوهنځی های کمیتهمؤثریت و موفقیت فعالیت .13

 سهولت ترانسپورت برای کارمندان، استادان  .14

  آن های(   است و نقاط منفی )ضعف  نهادبه وضعیت داخلی    این راهربد    : Weakness Pointsنقاط ضعف یا  

نهاد ها به دلیل    هینقاط ضعف و افزایش فرصت هاست، گارا ارزیابی می کند. هدف این راهربد، کاهش  

   . فرصت های به دست امده را ندارند برخورداری از ضعف های اساسی، امکان استفاده از

نتیجه گیری از تحلیل میتوان موارد آتی را منحیث نقاط ضعف این    و  آنباز هم پس از توزیع سواالت و تحلیل  

 برشمرد:   پوهنځی

 برای کارهای عملی محصالنموجود  امکانات کافی نبودن  .1

 کمبود تحقیقات علمی محصالن واستادان .2

 کمبود البراتور های انجنیری  .3

 پوهنځی های مختلف به تجدید نصاب تحصیلی رشته  یتوجه کم .4

 موجودیت تجهیزات کافی جهت پیشربد سامل امور تدریس در داخل صنوف درسیعدم  .5

 کمبود کتاب های مسلکی رشته انجنیری مسلکی در کتابخانه پوهنتون  .6

 مسووالن به ارتقای ظرفیت استادان و کارمندانکم توجهی  .7

 تی برای محصلینکم بودن تسهیالت انرتن .8

 آمادگی برای انکشاف برنامه های فوق لیسانس  .9
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 (IFEMمیرتیکس ارزیابی عوامل داخلی )

 منره نهایی  منره  رضیب  نقاط قوت شامره 

 0.2 4 0.05 کارهای عملی  و ساحوی محصالن ناکافی نبودن  1

 0.195 3 0.065 البراتورهای مجهز پوهنځی انجنیری ناکافی بودن  2

 0.09 3 0.03 های پوهنځی  مؤثریت و تطبیق پالیسی  3

 0.216 4 0.054 خدمات آموزشی با کیفیت به محصالن 4

 0.14 4 0.035 همکاری بین کارمندان، محصالن، اساتید   5

 0.12 3 0.04 عدم تبعیض بین کارکنان   6

 0.16 4 0.04 مؤفقیت تشکیالت و ساختار تشکیالتی موجود پوهنځی 7

 0.15 3 0.05 فضای کار مناسب   8

 0.32 4 0.08 های مدرن در پوهنځیتکنالوژیاستفاده از  9

 0.2 4 0.05 کارایی نصاب درسی پوهنځی انجنیری در بازار کار  10

 0.28 4 0.07 موجودیت کادر متخص  در پوهنځی انجنیری  11

 0.2 4 0.05 تدویر سمینارها و کنفرانس های علمی 12

 0.12 3 0.04 پوهنځیهای مختلف های کمیتهمؤثریت و موفقیت فعالیت  13

 0.08 4 0.02 سهولت ترانسپورت برای کارمندان، استادان   14

 منره نهایی  منره  رضیب  نقاط ضعف شامره 

 0.118 2 0.059 کمبود امکانات برای کارهای عملی محصالن 1

 0.044 1 0.044 کمبود تحقیقات علمی محصالن واستادان 2

 0.05 2 0.025 کمبود البراتور های انجنیری 3

 0.1 2 0.05 های مختلف پوهنځیکمتوجهی به تجدید نصاب تحصیلی رشته 4

 0.03 1 0.03 عدم موجودیت تجهیزات کافی جهت پیشربد سامل امور تدریس در داخل صنوف 5

 0.07 2 0.035 در کتابخانه پوهنتون تاب های مسلکی رشته انجنیریکمبود ک 6

 0.076 2 0.038 ارتقای ظرفیت استادان و کارمندانمسووالن به کم توجهی  7

 0.05 2 0.025 کم بودن تسهیالت انرتنیتی برای محصلین  8

 0.02 1 0.02 آمادگی برای انکشاف برنامه های فوق لیسانس  9

 3.029  1 مجموعه

 (EFEM)تحلیل عوامل محیط خارجی  

در تحلیل عوامل محیط خارجی مواردیکه خارج از حیطه کنرتول نهاد میباشد تحت مطالعه و بررسی قرار می 

و تهدیدات موجود را غرض جلوگیری    میگرددگیرد. فرصت های موجود برای پیرشفت و توسعه نهاد شناسایی  

در محیط   موجودتهدید های  و کم اثر ساخنت به معرفی گرفته میشود. اینک به معرفی هر یک از فرصت ها و  

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

را در ارتباط با بیرون ارزیابی می کند. این راهربد بر اساس توامنندی نهاد در مقابل تهدیدات بنا شده    آن

 . های موجود و کاهش تهدیدات میباشدافزایش توامنندی  آناست و هدف 

  گردیده، بعد از تاییدی   پرسشنامه ترتیب  ارجی )فرصت ها و تهدید ها( ابتدابرای تشخی  عوامل محیط خ

غرض تثبیت فرصت ها و تهدید    ... و غیره    مرین، فارغ التحصیالنآ ، مدیران،  ئیسه پالن سرتاتیژیک به ر کمیت

 که میتوان فرصت های ذیل را برشمرد:   ها توزیع و پس از تحلیل و بررسی معرفی گردیدند

 سطح فرهنگ و سواد جامعه  .1

 مردم  قتصادیاسطح رفاه جامعه و وضعیت  .2

 رشد جمعیت .3

 مقررات تحصیالت عالی قوانین و  .4

 رشد کارافرینی در جامعه   .5

 موجودیت نیروی انسانی جوان، مستعد و متخص  .6

 حامیت حکومت از تحصیالت عالی  .7

 موجودیت بازار برای رشد و انکشاف تحصیالت عالی .8

 روزاستفاده منابع مطالعاتی و تحقیقاتی به  .9

 های جدید در جامعه پذیرش تکنولوژی .10

 د و کارمندان دیپارمتنت اجرای مبوقع معاشات اساتی .11

 موجودیت قوانین، مقررات ، لوایح و طرزالعمل ها غرض تن یم امور علمی اکادمیک و اداری .12

 موجودیت تعداد کافی استادان با تجربه   .13

 توجه به نوآوری ، ابتکار و رویکرد تحقیق محور  .14

این راهربد مربوط به وضعیت خارجی سازمان است و نقاط منفی )تهدیدات پیش :  Threatsتهدید ها یا  

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

اهربدهای  در معرض ورشکستگی قرار دارد می تواند با برگزاری دوره هایی مانند مدیریت راهربدی و ... از ر 

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

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

 را در ن ر گرفت.  

و نتیجه گیری از تحلیل میتوان موارد آتی را منحیث تهدید های    آنباز هم پس از توزیع سواالت و تحلیل  

 برشمرد:   پوهنځیموجود در خارج 

 وضعیت اقتصادی کشور  .1

 عدم ایجاد توامیت های اکادمیک با پوهنتون های معترب جهان   .2
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 عدم موجودیت سیستم مرکز گرمی  .3

 نا کافی بودن زمینه و تسهیالت برای اجرای تطبیقات درسی و تولیدی محصلین  .4

 برهم زدن تقویم اکادمیک از طرف مقامات ذیصالح  .5

   به سویه ماسرت و باالتر از آندایمی کمبود استادان تخصصی  .6

 وضعیت سیاسی کشور   .7

 ها و مؤسسات تحصیالت عالیافزایش تعداد پوهنتون .8

 معارف کشور  پائین بودن سطح تعلیمی  .9

 بلند رفنت نرخ بیکاری  .10

 میزان هزینه تحصیالت عالی در کشور .11

 فرار جوانان از کشور  .12

 ( EFEM)  خارجی  عوامل ارزیابی  میرتیکس

 منره نهایی  منره  رضیب  فرصتهای موجود شامره 

 0.15 3 0.05 سطح فرهنگ و سواد جامعه  1

 0.15 3 0.05 سطح رفاه جامعه و وضعیت اقتصادی مردم  2

 0.12 4 0.03 رشد جمعیت 3

 0.12 3 0.04 قوانین و مقررات تحصیالت عالی 4

 0.096 3 0.032 رشد کارافرینی در جامعه   5

 0.2 4 0.05 موجودیت نیروی انسانی جوان، مستعد و متخص  6

 0.09 3 0.03 حامیت حکومت از تحصیالت عالی 7

 0.15 3 0.05 عالیموجودیت بازار برای رشد و انکشاف تحصیالت  8

 0.08 4 0.02 روز استفاده منابع مطالعاتی و تحقیقاتی به 9

 0.2 4 0.05 های جدید در جامعه پذیرش تکنولوژی  10

 0.09 3 0.03 اجرای مبوقع معاشات اساتید و کارمندان دیپارمتنت   11

 0.2 4 0.05 علمی اکادمیک و اداری موجودیت قوانین، مقررات ، لوایح و طرزالعمل ها غرض تن یم امور   12

 0.16 4 0.04 موجودیت تعداد کافی استادان با تجربه  13

 0.06 3 0.02 توجه به نوآوری ، ابتکار و رویکرد تحقیق محور  14

 منره نهایی  منره  رضیب  تهدیدهای موجود  شامره 

 0.08 2 0.04 وضعیت اقتصادی کشور  1

 0.04 1 0.04 عدم ایجاد توامیت های اکادمیک با پوهنتون های معترب جهان  2

 0.025 1 0.025 عدم موجودیت سیستم مرکز گرمی   3

 0.1 2 0.05 نا کافی بودن زمینه و تسهیالت برای اجرای تطبیقات درسی و تولیدی محصلین   4
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 0.03 1 0.03 برهم زدن تقویم اکادمیک از طرف مقامات ذیصالح  5

 0.07 2 0.035 کمبود استادان تخصصی دایمی به سویه ماسرت و باالتر از آن  6

 0.1 2 0.05 وضعیت سیاسی کشور   7

 0.03 1 0.03 ها و مؤسسات تحصیالت عالیافزایش تعداد پوهنتون  8

 0.02 1 0.02 پائین بودن سطح تعلیمی معارف کشور   9

 0.076 2 0.038 بلند رفنت نرخ بیکاری  10

 0.1 2 0.05 میزان هزینه تحصیالت عالی در کشور  11

 0.05 1 0.05 فرار جوانان از کشور  12

 2.587  1 مجموعه

 

 (IEFEM)مرتیکس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی 

به تعیین موقعیت نهاد از میان سه حالت    ، انجنیری    پوهنځیبعد از ارزیابی و تحلیل عوامل داخلی و خارجی  

از    پردازیم و اینک بر اساس منرات محاسبه شده   رشد و ساخت، حالت محاف ه کارانه و حالت تدافعی می

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

 : قرار ذیل میباشد پوهنځیاین سرتاتیژیک 

 

 جدول: منرات محاسبه شده برای محیط داخلی و خارجی 

 منره نهایی  تحلیل محیطی 

 (IFE)ارزیابی محیط داخلی                          

  (EFE)ارزیابی محیط خارجی                          

3.029 

2.587 
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پوهنتون دعوت در    انجنیری  پوهنځی  سرتاتیژیکهامنگونه که در مرتیکس فوق به مشاهده میرسد، موقعیت  

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

رسوخ در بازار، توسعه بازار و توسعه محصول را به اجرا در آورد. که منایانگر  این موقعیت میتوان سرتاتیژی های  

 . مناسبرتین سرتاتیژی ها برای نهاد میباشد

 SWOTتحلیل 

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

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

Strengthدافزایش ده شناسایی منوده  : نقاط قوت خود را . 

Weaknessدسانکمرتین میزان ممکن ر عف خود را به : نقاط ض  . 

Opportunityدبدست اور بررسی منوده  را ی موجود: فرصت ها  . 

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

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

 ذیل مشاهده منود: 

 

 

 

ضعیفمتوسطقوی

43.0291

ال
4با

IIIII
ط

س
متو

2.587

VVI

ن
1پائی

VIIIIX

موقعیت پوهنځی انجنیری

)EFE( ی
خارج

ل 
ی عوام

س ارزیاب
رتیک

ی م
منره نهای

)IFE( منره نهایی مرتیکس ارزیابی عوامل داخلی

I

IV

VII
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 (SWOT)مرتیکس تحلیل سوات جدول: 

 Strengthنقاط قوت یا  Weaknessنقاط ضعف یا 

        
ی 

خل
ل دا

عوام
 

 

 

 عوامل خارجی

 محصالن  عملی کارهای برای امکانات کمبود.1

 واستادان  محصالن علمی تحقیقات کمبود.2

 انجنیری  های البراتورناکافی بودن تجهیزات .3

  تحصیلی   نصاب  تجدید  به  کمتوجهی.4

 پوهنځی  مختلف هایرشته 

  پیشربد   جهت کافی  تجهیزات  موجودیت  عدم.5

 درسی   صنوف داخل در  تدریس امور سامل

 انجنیری  رشته  مسلکی  های  کتاب   کمبود.6

 پوهنتون  کتابخانه در مسلکی

 و  استادان  ظرفیت  ارتقای  به  مسووالن  توجه.7

 کارمندان

 محصلین  برای انرتنیتی تسهیالت بودن کم.8

 فوق  های  برنامه  انکشاف  برای  آمادگی.9

 لیسانس

  محصالن ساحوی و  عملی کارهای.1

 انجنیری پوهنځی مجهز البراتورهای.2

  پوهنځی های پالیسی تطبیق و مؤثریت.3

 محصالن  به کیفیت  با آموزشی خدمات.4

 محصالن  کارمندان، بین همکاری.5

  کارکنان بین  تبعیض  عدم.6

  موجود تشکیالتی ساختار  و تشکیالت مؤفقیت.7

 مناسب برای کار   فضای.8

 پوهنځی  در مدرن هایتکنالوژی  از  استفاده.9

   بازار در انجنیری پوهنځی درسی نصاب  کارایی.10

  انجنیری  پوهنځی  در   متخص    کادر  موجودیت .11

 علمی  های کنفرانس و سمینارها تدویر.12

 ها کمیته هایفعالیت  موفقیت و مؤثریت.13

 استادان  کارمندان، برای ترانسپورت سهولت.14

WO SO  فرصت ها یاOpportunities 

 افزایش کارهای عملی محصالن  •

(W5,W1,O13,O14,O10)  

ارتقای ظرفیت  راه اندازی برنامه های  •

 (W7, W8,O4, O10)  کارمندان

افزایش کتاب های مسلکی در   •

 (W6, O1, O4,O9)        کتابخانه

 ,S12تدویر سمینارها و کنفرانس ها )  •

O10,O9,O6 ) 

اجرای کارهای عملی محصالن در البراتورها   •

((S11, S2, O13,O5 

بکار بردن تکنالوژی های مروج و اختصاصی   •

 معلوماتی اکادمیکبرای سیستم های 

(S9,S4,O10) 

 

 جامعه سواد و فرهنگ سطح.1

 مردم  اقتصادی وضعیت  و جامعه رفاه سطح.2

 جمعیت  رشد.3

 عالی  تحصیالت  مقررات و قوانین.4

  جامعه در  کارافرینی رشد.5

 متخص   و مستعد جوان، انسانی نیروی موجودیت.6

 عالی  تحصیالت از حکومت حامیت.7

 عالی  تحصیالت  انکشاف و رشد برای بازار موجودیت.8

 روزبه  تحقیقاتی و مطالعاتی منابع استفاده.9

 جامعه  در جدید هایتکنولوژی پذیرش.10

  دیپارمتنت کارمندان  و اساتید معاشات مبوقع اجرای.11

 ها طرزالعمل و لوایح ، مقررات قوانین، موجودیت.12

 اداری  و اکادمیک علمی امور تن یم غرض

  تجربه با استادان کافی تعداد موجودیت.13

 محور  تحقیق رویکرد و ابتکار نوآوری، به توجه.14

WT ST  تهدیدها یاThreats 

گسرتش روابط میان اداره، استادان و   •

 (W2, W4, T4,T5)محصالن در داخل نهاد  

دولتی و   گسرتش روابط با نهاد های بیرونی •

سازی زمینه کار  غیر دولتی جهت فراهم 

 (W2, W4, T10, T12) پوهنځیبرای فارغان 

 (S3, S7, S11, T4, T6)کمبود استادان دایمی  •

 ,S1, S3, S4, S12) تقویت سیستم تحصیلی •

T2,  T5, T8) 

تدوین نصاب با در ن رداشت رشایط موجود   •

 (S1, S10, T4, T9, T11)کشور 

راه اندازی و تقویت برنامه های ارتقای ظرفیت  •

 (S2, S4, T8, T9, T12)محصالن 

 وضعیت اقتصادی کشور .1

 ها  پوهنتون  با اکادمیک های توامیت ایجاد عدم.2

  گرمی مرکز سیستم موجودیت عدم.3

  تطبیقات اجرای برای تسهیالت و  زمینه بودن کافی نا.4

  محصلین تولیدی و  درسی

 ذیصالح  مقامات طرف از اکادمیک تقویم زدن برهم.5

  آن از باالتر و ماسرت سویه  به دایمی استادان کمبود.6

  کشور سیاسی  وضعیت.7

 عالی  تحصیالت مؤسسات و هاپوهنتون  تعداد افزایش.8

  کشور  معارف تعلیمی سطح  بودن پائین.9

 بیکاری  نرخ رفنت بلند.10

 کشور  در  عالی تحصیالت هزینه میزان.11

 کشور  از جوانان فرار.12
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 (    QSPM) ها ستراتیژی اولویت تعیین

 ستراتیژی ها
 

 عوامل اصــلــــــی )داخلی و خارجی( 

 ستراتیژی رسوخ در بازار 
توسعه تکنالوژی  

 و توامیت 

ستراتیژی 

 توسعه خدمات 

ستراتیژی تنوع  

 مشابه

ستراتیژی توسعه بازار و  

 یکپارچگی افقی 

 نمره  ضریب  نمره  ضریب  نمره  ضریب  نمره  ضریب  نمره  ضریب  ضریب 

            فرصت ها

 0.40 4 0.40 4 0.50 4 0.50 4 0.52 4 0.13 سطح فرهنگ، سواد  و رفاه جامعه، و وضعیت اقتصادی مردم . ۱

 0.40 3 0.50 3 0.50 4 0.40 4 0.50 4 0.20 موجودیت نیروی انسانی جوان و رشد کارافرینی در جامعه . ۲

 0.30 4 0.36 4 0.30 3 0.20 3 0.36 4 0.09 قوانین و مقررات تحصیالت عالی و حامیت حکومت از تحصیالت عالی. ۳

 0.20 4 0.15 3 0.15 3 0.20 4 0.15 3 0.05 های جدید در جامعه پذیرش تکنولوژی   استفاده منابع مطالعاتی و تحقیقاتی و. ۴

 0.18 3 0.10 3 0.18 3 0.18 3 0.24 4 0.06 موجودیت تعداد کافی استادان با تجربه، توجه به ابتکار و رویکرد تحقیق محور . ۵

            تهدیدات 

 0.30 1 0.25 2 0.16 1 0.20 2 0.30 2 0.16 .وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور 1

 0.14 2 0.10 1 0.10 2 0.14 2 0.07 1 0.07 . ایجاد توامیت های اکادمیک و زمینه تسهیالت برای اجرای تطبیقات درسی2

 0.10 1 0.10 2 0.10 1 0.30 2 0.30 2 0.15 . استادان تخصصی دایمی به سویه ماسرت و باالتر از آن3

 0.11 1 0.11 1 0.11 1 0.22 2 0.22 2 0.11 . پائین بودن سطح تعلیمی معارف کشور 4

 0.16 2 0.08 1 0.08 1 0.08 1 0.08 1 0.08 .  بیکاری در سکتور ساخت وساز کشور 5

            قوت ها

 0.40 4 0.40 4 0.40 3 0.40 3 0.50 4 0.12 پوهنتون دارای پالیسی، تشکیالت و فضای کاری مناسب میباشد  -1

 0.40 4 0.40 3 0.50 4 0.50 4 0.48 3 0.16 پوهنتون زمینه کارهای عملی برای محصالن فراهم مینامید.  -2

 0.20 3 0.30 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.09 پوهنتون با استفاده از تکنالوژی دارای بانک اطالعاتی و آرشیف من م میباشد  -3

 0.30 4 0.30 4 0.30 3 0.40 4 0.25 4 0.14 دکتور( و کمیته های کاری با کارایی من م. استادان متخص  )ماسرت و  -4

 0.30 3 0.30 3 0.30 4 0.33 3 0.40 4 0.11 کتابخانه مجهز، موقعیت مناسب با سهولت ترانسپورتیشن  -5

            ضعف ها

 0.04 1 0.10 2 0.08 2 0.12 2 0.04 1 0.04 ضعف همکاری بین کارمندان، محصالن، استادان و مسووالن -1

 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.02 1 0.06 ضعف در حامیت از نواوری و ارتقای رضفیت استادان  -2

 0.16 2 0.16 2 0.16 2 0.03 2 0.08 1 0.08 ضعف در  تجهیز البراتور های انجنیری  -3

 0.04 1 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.04 توجه اندک به تجدید نصاب تحصیلی -4

 0.12 2 0.12 2 0.06 1 0.05 1 0.10 3 0.06 ضعف در تعداد و کیفیت کتاب های مسلکی  -5

 4.31  4.37  4.39  4.66  4.96  2.00 مجموعه
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 اولویت سرتاتیژی ها یین تع

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

 نرا اولویت بندی مینامئیم:  آ قرار رشح ذیل  QSPMاین سرتاتیژی ها با استفاده از روش 

 با در ن رداشت جدول فوق سرتاتیژی های اولویت بندی شده برشح ذیل میباشد: 

 سرتاتیژی رسوخ در بازار  .1

( میباشد، زیرا به تالش های متمرکز و فرشده  Intensiveکی از جمله سرتاتیژی های متمرکز )این سرتاتیژی ی

نیاز است تا نهاد بتواند بدان وسیله کیفیت و کمیت خدمات خود را از ن ر رقابتی بهبود بخشد. نهاد ها در  

اجرای سرتاتیژی های مبتنی بر رسوخ در بازار تالش می ورزند تا از طریق فعالیت های بازاریابی سهم بازار  

افزایش دهند. سرتاتیژی رسوخ در بازار شامل اقدامات چون توسعه تبلیغات، تقویت    خدمات کنونی خود را

 .  میشودروابط عمومی، افزایش جذب، بهبود کیفیت خدمات ... 

 سرتاتیژی توسعه تکنالوژی و توامیت .2

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

 ر است تا رشد و توسعه زیربنای تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات یا توامیت ها برای گسرتش فعالیت های  ن

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

 سرتاتیژی توسعه خدمات  .3

ه از طریق  اجرای یکی از سرتاتیژی هایست ک Service Developmentهدف از سرتاتیژی توسعه خدمات یا 

 سازمان تالش میکند بوسیله بهبود بخشیدن یا اصالح خدمات کنونی بر میزان فروش یا جذب مشرتی   آن

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

 سرتاتیژی تنوع مشابه  .4

عبارت از سرتاتیژی است که نهاد تالش میورزد با استفاده از   Concentric Diversificationبه یا  تنوع مشا

محصوالت وخدمات جدید ولی مرتبط به محصوالت و خدمات کنونی خود بیافزاید مانند ایجاد رشته های   آن

 جدید تحصیلی، ایجاد البراتوار های جدید  

 سرتاتیژی توسعه بازار و یکپارچگی افقی  .5

بیانگر    (Market Development and Horizontal Integrationتوسعه بازار و یکپارچگی افقی )  سرتاتیژی

بعد  است که نهاد بتواند خدمات فعلی خود را در نقاط جغرافیایی جدید برای مشرتیان جدید عرضه کند  آن

اینک میپردازیم به موضوعات مربوط به این پالن  گردیدند    تعییناز ینکه سرتاتیژی ها برای پنج سال آینده  

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

  آنهامعلوماتی، برنامه های اجتامعی و برنامه های فعالیت های بین املللی( در پنج فصل جداگان به رشح  

  می پردازیم: 
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 سوم فصل 

 و زیربنایی تحقیقی  برنامه های مدیریتی،  علمی

  می پردازیم روی پالن برای پیشربد، تقویت، رشد و انکشاف مسایل علمی و تحقیقی در سطح  بخش در این  

 ذیل تقسیم مینامیم: های برنامه ها را به بخشدرینجا پوهنتون دعوت که  نجنیریا پوهنځی

 مدیریت خوب 

از مسایل مهم   کاری های  در اولویت  نیز    نجنیریا  پوهنځیمیباشد و    آنمدیریت  از    عبارت  اداره  رهیکی 

 می پردازیم:  آنفته است که ذیال به رشح ر در ن ر گ را مدیریت خوبمسئله هامنا خویش 

 رهربی . 1

 است کهاصالح و معیاری شدن    مندنیاز بنیادی ادارات را اکرثا ضعف رهربی بوجود آورده  مشکالت  چنانچه  

با استفاده از پالن سعی و تالش  درین بخش به اصول مدیریتی در جهت استفاده اع می از منابع برشی  

ها    ق و ترغیب متامی برنامهیتقویت گردیده سبب تشو  پوهنځیرهربی  مدیریت و  بخرچ داده شده تا بخش  

در   نتایج مطلوبگردند و سمت و سوی خوب گیرند تا  همه وادار به اجرای بهرت  د و  گرد  آن ربط  ادارات ذی  در

 : استقت به اهداف سرتاتیژیک بدست آید، که درین راستا موارد ذیل در ن ر مطاب

از   • گی  افغانستان  نجنیری ا  پوهنځیمناینده  عالی  تحصیالت  وزارت  و  پوهنتون  مراجع در سطح   ،

 متویل کننده و همکاران. 

 و رسیدگی به چالش ها در اجرای کار.  آنکشف نیازمندی ها، سعی و تالش برای براورده ساخنت  •

 . پوهنځیروابط و مناسبات نیک با متامی همکاران و ذیدخالن  فضای صمیمیت، ایجاد  •

 رسیدگی به شکایات محصالن، استادان، کارمندان و مراجعین.  •

 ه با فساد، تعصبات و بی عدالتی. ز مبار  •

 زه دادن به منسوبین برای نو آوری، خدمت گذاری و شفافیت. انگی •

 . آنهابه متامی بخش ها در مطابقت به حیطه کاری  پوهنځیتفویض صالحیت ها در سطح  •

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

 بکار بردن اصل مجازات و مکافات.  •

 مبارزه با فساد  . 2

بهرتی را میان متامی بخش های کاری ایجاد  رویکرد های در ن ر گرفته شده تا هامهنگی    ، با استفاده از پالن

منوده، به من ور جلوگیری از فساد و سو  استفاده از صالحیت های وظیفوی روی نکات ذیل مترکز صورت  

  میگیرد. 
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 .  متخص  با در ن رداشت 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.  •

 کنرتول حارضی.  •

 ن نگهداری نتایج امتحانات.  و مصئ •

 رسیدگی به حق تلفی و تعصبات.  •

 . از صالحیت های وظیفویاستفاده سو  کنرتول  •

 ی، اداری و اکادمیکاستقاللیت مال. 2

برای بهرت شدن   ابتکار، رشد آموزش و تحقیقات میگردد بدینوسیله  استقاللیت مالی ادارات سبب توسعه، 

 وضع نیاز به راهکار های زیر است:  

بودیجه   • برای البراتور های انجنیری  بودیجه پوهنځی انجنیری  معاونیت اداری ومالی در تخصی  

 . بګیردقابل مالح ه را در ن ر 

 را تقویت می بخشد.   ها  پوهنځیمعاونیت اداری و مالی پوهنتون دعوت تشکیالت اداری و تدریسی   •

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

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

 ها.    پوهنځیتخصی  بودجه ساالنه برای  •

 بیروکراسی . 4

درینصورت مسایل چون   ، علمی و اداری گردیده  امورشکی نیست که بیروکراسی سبب طوالنی شدن    ایندر 

منجر به خستگی افراد جامعه    که   کنرتول، ن ارت و انجام فعالیت های زاید و پیچیده دارای مراحل زیاد گشته 

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

 دارای مزایای خود نیز میباشد. 

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

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

 مونوگراف های محصلین این بیروکراسی دارای فواید خود نیز می باشد.  
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بخش های چون تحقیقات علمی و تهیه مونوگراف ها از ن ر یک کمیته چند نفری بگذرد  پس نیاز است که  

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

 توسعه توامیت های علمی و انکشاف روابط. 5

رگانها و ادارات دولتی و خصوصی  تالش می ورزد تا غرض انکشاف روابط و استفاده موثر از ا  انجنیری  پوهنځی

های ذیل ایجاد برای پیرشفت کار محصلین و ارتقای ظرفیت کارمندان و استادان توامیت های علمی با نهاد  

 مناید: 

های   • وزارت  چون  دولتی  ارگانهای  با  نامه  توافق  و ایجاد  ترانسپورت  شهرسازی،  دهات،  انکشاف 

 شاروالی 

 ... وغیره.   رشکت های ساختامنی ایجاد توافق نامه با ارگانها خصوصی چون  •

 جلب مساعدت ها و خلق عواید . 6

درینصورت باید به مسایل تحقیقات علمی، اجرای امور علمی    دارد، نیاز به عواید بیشرت    ، وضع  بهبودارینکه  

ر ن ر گرفته باید مورد استفاده  درا و غیره موارد دیگر   ...  میشودکه از طرف وزارت ها و موسسات دیگر سپرده 

 گردد:   پوهنځیشگوفایی و ارتقای بیشرت  تا سببقرار داد 

 تحقیقات درسطح کشور •

 ختامن ها برای افغانستان اشرتاک در تهیه وترتیب نورم سا •

 استفاده از کادر علمی بسویه داکرت.  •

 ایجاد مرکز تحقیقات علمی.  •

 تدویر برنامه ها غرض پرپوزل نویسی.  •

 و تحقیقی  برنامه های علمی

ها را از هم متامیز ساخته و سبب می گرد تا تولید علم    پوهنځیبرنامه های علمی و تحقیقی است که امروز  

 میپردازیم: 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   امور مربوطه علمی و اداریکادر متخص  و مجرب دارد، که  به  های تحصلی نیاز مربم نهاد : استخدام

داده   تعالی سوق  به سوی  و هم درظرفیت  در کیفیت  را هم  مثمر ساخنتتحصیلی  موثریت    آن  در  دارای 

 .  میباشد
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  2/1مصمم است تا مطابق خواسته های وزارت تحصیالت عالی افغانستان    انجنیری  پوهنځیبه همین من ور  

یی  خود کفادهد تا آنکه  کادر علمی دایمی خویش را تن یم منوده و به مرور زمان مطابق به پالن انرا افزایش 

   خود را  از این ناحیه دارا باشد. 

 پوهنځیان و کارمندان اداری این  استادسب رضورت  برنامه ها ح: راه اندازی  کادر علمی  ارتقای ظرفیت

 : میگرددیکی از 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

ریاست    پوهنځیاین   من م چون  دیپارمتنت های  پوهنځیدارای ساختار تشکیالتی  امرین  وبرق،  ، سیول 

مدیریت تدریسی .. و غیره میباشد. ولی باز هم نیاز به کادر متخص  و مسلکی دیده میشود که غرض مرفوع  

   موارد ذیل در ن ر گرفته میشود:  آنساخنت 

 ارتقای ظرفیت کارمندانتدویر سمینار های و ورکشاف ها برای  •

 و استفاده از تکنالوژی معلوماتی.  موزشندان به فراگیری زبان انگلیسی و آ تشویق کارم  •

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

 .  و دکتورا در داخل و خارج از کشورنامه های ماسرتی ر اعزام استادان غرض فراگیری ب •

یجاد و توسعه شاخه های  برای ا  پوهنځیایجاد مرکز تحقیقات علمی در سطح  :  رح و پیشربد کار تحقیقیط

 :  پرداخته خواهد شد آنیک نیاز است که با استفاده از موارد ذیل به مرفوع سازی  نجنیریعلم ا

 .  علمی برای مرکز تحقیقات مالی  تخصی  •

انجام   • توانایی  که  را  علمی  کادر  موجود  ظرفیت  علمی،  تحقیقات  مرکز  آمریت  و  علمی  معاونیت 

 تحقیقات علمی را دارند شناسایی کرده و انسجام می بخشد. 

مرکز تحقیقات علمی با دولت و نهادهای تحقیقاتی در جذب کمک و همکاری های تخنیکی و تبادل  •

 دانش کار می کند.  

  . علمی  معترب در مجله علمی پوهنتون دعوت نرش نتایج تحقیقات  •

   جلب مساعدت ها برای تحقیقات علمی و پروپوزل های تحقیقی.  •

 ض اگاهی استادان، کارمندان و محصالن. ر راه اندازی سمینار ها در امور و موضوعات روز غ •
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هرچباز  • و  تدریس  روش  بهرت ساخنت  نگری  و  آن ه  ابتکار  خلق  انجام    تا سبب  به  محصالن  مشوق 

 .  یگرددعملی م تحقیقات 

 و انکشاف نرشات اکادمیک رشد . 3

پوهنځی در رابطه به موضوعات  برای نرش و پخش تحقیقات عاملی که از سوی استادان و محصالن در سطح  

 نیاز به موارد ذیل است: روز، انجام میشود  نجنیریا

  . نجنیری پوهنځی اایجاد فصل نامه و مجله علمی  •

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

 فوق لیسانس  . ایجاد برنامه های4

پوهنتون دعوت نیز   انجنیریت کاری خویش دارند، پوهنځی ازینکه هر نهاد نیاز برای توسعه بیشرت در ساحا 

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

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

  سویهبه تکمیل ظرفیت های امریت برنامه های فوق لیسانس، از طریق استخدام کادر های علمی  •

 داکرت و ماسرت.  

را  سیول و دیپارمتنت هنځیپو ها، در ایجاد برنامه های ماسرتی هامهنگی میان  هنځیپو ریاست  •

 تقویت می بخشد. 

 انکشاف و بازنگری نصاب تحصیلی  . 5

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

کمیته نصاب تحصیلی    انجنیری  پوهنځی معیاری منیتوان رشد خوب در سطح کشور داشت. به همین من ور  

و جواب ده به  من م، معیاری    ییک نصاب تحصیل  ایجاد منوده تا همواره تالش ورزد و  پوهنځیرا در سطح  

نصاب    تا ساالنه  مربوطه موظف استمیته  . مطابق به پالن سرتاتیژیک کرا دارا باشدخواسته روز و جامعه  

  د ومنایو مفردات درسی و مواد درسی را ارزیابی منوده تغیرات سامل در بهبود کریکومل را پیشنهاد  یتحصیل

 : ی خواهند ساختعملرا ذیل راستا راهکارهای   یندر

ع استخدام راجدر بازنگری نصاب ها همکاری متخصصین رشته، فارغان رشته، م  نجنیریا هنځیپو  •

 کننده و پالیسی سازان را جلب مناید. 

معاونیت علمی در هامهنگی با معاونیت اداری تسهیالت آموزشی تطبیق نصاب را شناسایی کرده   •

 اقدامات الزم را اتخاذ کنند. 
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کیفیت بر تهیه مواد درسی ن ارت آمرین دیپارمتنت ها    و  ځیهنپو معاونیت علمی، شورای علمی   •

را تدویر بخشیده سبب ایجاد ظرفیت  ارتقای ظرفیت جهت نوسازی نصاب  داشته، ورکشاپ های 

   گردند.  پوهنځیتجدید نصاب در  

 تطبیق بهرت سیستم کریدیت . 6

سیستم کریدیت که امروزه یک سیستم معروف و عملی در جهان است و دارای مزایای زیاد برای محصالن و  

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

 نکات ذیل را در ن ر دارد:  نجنیریپوهنځی ابه این من ور در پالن پنج ساله 

 . پوهنځیهر چه بیشرت ساخنت کادر علمی متخص  در  •

 بررسی و ن ارت از تطبیق درست نصاب تحصیلی و معیاری ساخنت نصاب همه ساله.   •

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

 .  پوهنځیی تدویر کورس های آموزشی برای تطبیق معیاری سیستم کریدت به کادر علم •

 اگاه ساخنت محصالن از سیستم کریدت.   •

 تعمیم تدریس بر اساس شاگرد محوری. 7

تودهای شاگرد محوری یه و م تدریس استادان مبتنی بر میتود لکچر و سمینار بود  های  رثا شیوهازینکه اک

، و یک  یگرددکه سبب ایجاد انگیزه و تحرک در محصالن انچنانکه بکار است من  نسبتا کم رنگ دیده میشود

به من ور رفع این مشکل باید میتود های   . میشودچالش در سیستم تدریسی نهادهای تحصیلی پنداشته  

نوین و عرصی که مبتنی بر شاگرد محوری بوده، را راه اندازی منوده سبب ابتکار عمل محصالن در عرصه  

 گردیم. آموزش 

 برای تعمیم میتود شاگرد محوری اقدامات الزم زیر را اتخاذ مینامید:   نجنیریپوهنځی ابنا  

کیفیت سمینارها و ورکشاپ ها را در مورد میتود شاگرد    کمیته فرعی تضمینمعاونیت علمی و آمریت   •

 محوری برای استادان تدویر مینامیند. 

 ن ارت و ارزیابی دروس استادان طور دوامدار.  •

 ارزیابی می منایند. ن ارت قرار داده آمرین دیپارمتنت ها پالن های درسی روزمره استادان را تحت  •

 . میشوددر ن ر گرفته  ید کیفیت امور تدریسن ریات نیک استادان در رابطه به بهبو  •

ارزیابی خودی که نشان دهنده آماده گی استادان و موثریت میتود تدریس شان است بشکل دوامدار   •

 .میشودتعقیب 
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 توسعه تسهیالت برای کارهای عملی محصالن. 8

یکی از مهمرتین بخش ها در تحصیالت عالی هامنا کار عملی محصالن می باشد که شامل طرح و تطبیق 

پروژه های تحقیقی، شیوه جمع اوری اطالعات، استفاده از البراتوار ها، سفرهای علمی، اشرتاک محصالن 

موارد ذیل را در ن ر   یری انجن پوهنځی و .... غیره میباشد. و برای تجهیز و توسعه این همه  کارهای عملی در 

 دارد:

 علمی محصالن.  برای سیرتالش برای زمینه سازی  •

 به ریاست پوهنتون.  آنترتیب بودجه برای کارهای عملی بطور ساالنه و پیشنهاد  •

از   • استفاده  با  اجتامعی  و  مدنی  خیریه،  کارهای  انجام  به  کارمندان  و  استادان  محصالن،  تشویق 

 علمی خویش.  های اندوخته 

 ایجاد مراکز کاریابی و کار اموزی برای محصالن تا همگام با فراغت، دارای تجارب عملی باشند.   •

 ایجاد رشته های جدید تحصیلی . 9

دست ناخورده برای هر تشبث فرصت پیرشفت و انکشاف را مساعد میسازد،   ی ازینکه دسرتسی به بازار ها

 .  ملموسی را دارا باشدسبب میگردد تا بیشرت رشد و انکشاف   پوهنځیبرای  ایجاد رشته های تحصیلی جدید 

بازار کار ددر ن ر دارد تا رشته های جدید تحصیلی    انجنیری  پوهنځیبنا    نیاز  به  ر بخش  را در مطابقت 

 ... و غیره را ایجاد مناید.   ، مهندسیهایدرولیکنس مانند رشته لیسا

 برنامه های زیربنایی 

که تامین کننده متامی   استیکی از موارد بسا مهم در نهادهای تحصیلی هامنا برنامه های زیرساختی نهاد 

 نهاد میباشد.  آنبرنامه های مربطه 

 کتابخانه معیاری تجهیز صنوف درسی، البراتوارها و . 1

در دو بخش ذکور   پوهنځیصنف درسی برای هفت    110دارای    این نهاد تجهیز صنوف درسی:   ➢

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

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

برای لکچرهای مضامین تخصصی و صنفهای بزرگ  صنوف   متذکره صنفهای کوچک و متوسط 

...   غرض با  ر مو   ارایه سمینار ها، کانفرانس ها  د استفاده قرار میگیرد، و همچنان صنوف مجهز 

اند تا استادان بتوانند دروس   LCDو    LED،  تجهیزات چون تخته، مارکر، تخته پاک، پراجکتور

 موثرتری داشته باشند. 
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در پالن پنج ساله خویش برای تجهیز هرچه بهرت و بیشرت اقدامات زیر  انجنیری پوهنځیبا این هم 

 را در ن ر دارد:  

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

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

 

البراتورهای انجنیری برای دروس عملی مضامین مقاومت مواد،    البراتوارهای انجنیری:   تجهیز ➢

مواد ساختامنی، میخانیک خاک، آهن کانکریت، رسوی وغیره  در خدمت محصلین قرار دارد و تا 

وس عملی را مرفوع منوده، با وجود این، پوهنځی انجنیری نیاز دارد تا البراتوار حالی  رضورت در 

 ها را هرچه بیشرت توسعه بخشد، درین راستا موارد ذیل اجرا خواهند شد:  

 تجهیز بیشرت البراتور  •

 ایجاد و تجهیر البراتور برای مضامین هایدرولیک •

 تکنیشن ها راه اندازی ورکشاپ ها غرض ظرفیت سازی  •

 توسعه ساحه البراتور های انجنیری •

 

 پوهنځیازینکه مضمون کمپیوتر بشکل کاربردی شامل کوریکومل    : ی کمپیوترتجهیز البراتوارها ➢

است نیاز به کار عملی در کمپیوتر لب دارد که به همین من ور البراتوار کمپیوتر که دارای  انجنیری

دارد تا    نیاز انجنیری  پوهنځیقرار دارد، با وجود این،  پایه کمپیوتر میباشد در خدمت محصلین    40

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

 جهیز بیشرت البراتوار موجود.ت •

 داشنت تکنیشن برای البراتوار و راه اندازی ورکشاپ ها غرض ظرفیت سازی تکنیشن ها.   •

جلد کتاب در رشته های مختلف   6000پوهنتون دعوت دارای کتابخانه مجهز با  تجهیز کتابخانه:  ➢

 ، است، می باشد. ولی با این همه  آنها غرض استفاده استادان و محصالن که جوابگوی نیازهای  

پوهنتون دعوت نیازمند است تا  آنز به تجدید و تجهیز هرچه بیشرت دارد و در پهلوی کتابخانه نیا

 اقدامات آتی را در ن ر دارد:  آنها را نیز ایجاد مناید، که برای  پوهنځی کتابخانه های 

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

  و مدیریت.  انجنیریه استادان بویژه در رشت
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نجایش تعداد زیاد محصالن را داشته  ها در جاهای مناسب که گ پوهنځیای ایجاد کتابخانه ه •

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

 طرف اداره دیپارمتنت باشد.  

نیازمندی کتابخانه ها بطور ساالنه توسط    تعییناز    ها بعد  پوهنځیی کتابهای مورد نیاز  خریدار  •

 آمریت کتابخانه.  

 الکرتونیکی ساخنت کتابخانه ها توسط معاونیت اداری و مالی پوهنتون.   •

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

نهادهای • متامی  با  توامیت  به  ایجاد  مربوطه  موارد  در  را  خویش  علمی  تحقیقات    انجنیری که 

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

   دفاتر و ساحات سبز ایجاد و توسعه . 2

ها یک امر    پوهنځیایجاد دفاتر بیشرت برای آمریت های مربوطه  توسعه دفاتر برای کارمندان و استادان:  

دفاتر جداگانه برای استادان، کارمندان، آمرین و متام    باید پالن    درین راستا بر اساس مهم و رضوری است که  

 .  گرددبخش های اداری و علمی ایجاد و تجهیز 

 ساحات سبز و بهبود محیط زیست 

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

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

 تحصیلی مرصوف تحصیل اند کافی نبوده نیاز دارد تا هرچه ساحه بازتر و وسیع تر را ایجاد مناید. 
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 چهارم فصل 

 کسب عواید برنامه های 

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

ک متویلی خود بیشرت سازد، پس  باید مدار نیز    انجنیری  پوهنځیبصورت درست پیش برند. به همین ترتیب  

 راستا موارد ذیل را باید به بحث گرفت:   ایندر 

 . فیس محصلین 1

فیس های سمسرتوار محصالن است که ساالنه دوبار    پوهنځیدر حال حارض یگانه مدرک متویلی مصارف  

نیازمندی های هر  جامعه را در ن ر گرفته، فیس اندکی را بر اساس    اقتصادیپرداخته میشود و چون وضع  

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

 . با عرضه خدمات بیشرت و بهرتبرای باال بردن فیس میکانیزمی راه اندازی  •

 ی.  ای عملی توسط بخش های مشخ  مسلکراه اندازی کاره •

 . جذب محصالن2

شکل تدریجی بدر این اواخر    مراجعین  با این همه تعداداست.    حصل  م   500قادر به جذب    انجنیری  پوهنځی

 کمرنگ شده و در قسمت جذب محصالن جدید باید تدابیر آتی را در ن ر گیرد: 

که از طرف پوهنتون در روشنایی   آنهاجذب محصالن براساس عالقه مندی محصالن و معیارات جذب   •

 لوایح وزارت تحصیالت عالی تعریف گردیده صورت گیرد. 

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

 تهیه بروشورها و اعالنات غرض اگاهی درست محصالن. •

 مدت اموزشی کوتاه  هایبرنامه . ایجاد 3

برای ارتقای ظرفیت محصلین برنامه های کوتاه مدتی را در پالن می گنجاند   انجنیری  پوهنځیدر این قسمت  

 قرار آتی میباشد:که 

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

   تدویر کورس های پروگرام های کمپیوتری انجنیری در رخصتی های زمستانی •

 کورس های کار عملی برای رشته های مختلف در رخصتی های زمستانی. تدویر  •
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 . پروژه های تحقیقی4

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

 در راستا باید: برای کسب عواید نیز مناسب است که  آنکه در پهلوی  های تحقیقی میباشد

 مرکز تحقیقات علمی ایجاد گردد.   •

 پروژه های ساختامنی اجرا گردد.  •

 پروژه های تحقیقی جذب گردد.   •

 پروپوزل نویسی برای استادان رهنامیی گردد.   •

 . پروژه های تدریسی برای ادارات دولتی و خصوصی 5

برای ادارات   برنامه های آموزشی  از طرف  ایجاد  و خصوصی بیرونی  ارتقای   انجنیری  پوهنځیدولتی  برای 

... وغیره موارد دیگر   بند  ، رسک،  ساختامنظرفیت کارمندان و منسوبین ادارات در رشته های مختلف چون  

کار را آغاز منوده    آنکه عنقریب معاونیت اداری و مالی پوهنتون در هآمهنگی با معاونیت علمی روی میکانیزم  

   معرفی می مناید. 

 ر سمینار های اموزشی برای ادارات.  تدوی6

ارتقای ظرفیت و کیفیت   تدویر سمینارهای آموزشی برای ادارات، انستیتوت ها و ... غیره بخاطر اگاهی دهی و

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

 .میشود عواید بیشرت 
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 پنجم فصل

 زیربنای تکنالوژی معلوماتی

و   اداری  امور  موثریت  و  که سبب ترسیع، شفافیت  ادارات  در  مهم  موضوعات  از  های  یکی  نهاد  تدریسی 

این یک امر مسلم است که امروزه رسعت پیرشفت    و همچنان  است  تحصیلی میگردد هامنا تکنالوژی معلوماتی

ها در عرصه علم و تحصیل نیز مدیون پیرشفت تکنولوژی است و مخصوصا تکنولوژی معلوماتی که همه منابع  

ادگی متام منابع معلوماتی را دسرتسی داشته،  معلوماتی جهان را با هم وصل منوده و افراد میتوانند به س

مورد استفاده قرار دهند. پوهنتون دعوت نیز دارای سیستم مرکزی اطالعاتی برای ثبت معلومات کارمندان 

به استادان،  بوده و همچنان دارای وب سایت غرض اگاهی دهی امور پوهنتون  اداری، علمی و محصالن 

باشد، در ض من کتابخانه پوهنتون دعوت دارای کمپیوتر های مرتبط به شبکه  محصالن و عامه مردم می 

استفاده منایند،    آنانی است که محصالن و استادان میتوانند برای تحقیقات علمی و سمینار های شان از  هج

 افی به تکنالوژی معلوماتیولی با این هم کمبود در تجهیزات ملموس بوده و هم محصالن و استادان اشنایی ک

   ها مراعات گردد.  پوهنځیدر سطح  ذیلو نیاز است تا موارد  ندارند

1 .MIS  یاManagement Information System 

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

   . به پیش میرودو شانرا در بر داشته 

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

بیشرت   • چه  هر  به    انجنیری  پوهنځیبخش    MISتقویت  کارمندان  و  استادان  محصالن،  اشنایی  و 

 سیستم  

قرار دادن نصاب تحصیلی با مفردات درسی و کورس پالیسی استادان به دسرتس محصالن از طریق  •

 تکنالوژی معلوماتی.

تکنالوژی  • از  استفاده  با  جلسات  ایجاد  و  معلومات  تبادل  برای  محصالن  با  استادان  دادن  ارتباط 

 معلوماتی.

 ها Web siteایجاد ویب سایت . 2

بخشیدن   نیاز است برای رسعت  و محصالن  استادان  و  استادان  و  اداره  و محصالن،  اداره  میان  ارتباطات 

 ایجاد گردد که برای اینکار موارد ذیل باید مرعی گردد:  پوهنځیصفحات الکرتونیکی مجزا برای 

تقویت هر چه بیشرت ویب سایت پوهنتون تا متامی نیازمندی های محصالن، استادان و کارمندان را  •

 جوابده باشد.  
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 . انجنیری پوهنځیایجاد ویب سایت های مستقل برای  •

 ها برای هر محصل تا بتوانند اسناد و مدارک مربوطه خویش را تعقیب منایند.   user accountداشنت   •

 کتابخانه الکرتونیکایجاد . 3

یکی از نیاز های دیگر در عرصه تحصیل و تحقیق داشنت کتابخانه مجهز و جوابده به خواسته تحصیلی و  

مرفوع ساخت، در این بخش  تحقیقی است که این نیاز را با استفاده از کتابخانه الکرتونیک میتوان به سادگی  

باشد و آنچه باید در این پالن در ن ر گرفته شود عبارت   باید دارای کتابخانه الکرتونیک  انجنیری   پوهنځینیز  

 است از: 

بیشرت   • هرچه  بخشیدن  و  بهبود  الکرتونیکی  های  دادنکتابخانه  و    آن   قرار  استادان  دسرتس  به 

 .  محصالن

 . آندیجتالی ساخنت کتابخانه غرض بهبود و رسعت بخشیدن امور مربوطه  •

4 .E. learning آموزش الکرتونیک 

برای بهبود و ترسیع امور تحصیلی و تحقیقی برای    آناستفاده از برنامه های آموزش الکرتونیک و مزایای   

از   با استفاده  تا  باشند در سطح    آنمحصالن و استادان  های مطرح کشور و منطقه قرار   پوهنځی توانسته 

 دارا و کامل برای خدمات تحصیلی عرض اندام مناید.   پوهنځی گرفته از هر نگاه یک 

 Onlineسیستم آموزشی آنالین  . 5

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

استادان ورزیده پوهنتون های جهان دایر گردد و بتوانند دروس شانرا بشکل از راه دور توسط    تدریس  آن

 ویدیو کنفرانس و ابزار دیگر برای محصالن و در موارد مربوط به ارتقای ظرفیت استادان نیز انجام دهند. 

 ایجاد برنامه های کوتاه مدت برای روش تدریس، تحقیق، مدیریت، محاسبه و .... موارد دیگر.   •

 نوف درسی آنالین برای محصالن از راه دور. تدویر ص •
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 ششم فصل

 فعالیت های اجتامعی 

، اگر فعالیت هایشان میگردددرین شکی نیست که همه نهاد های تحصیلی نتایج کارشان در اجتامع ملموس  

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

 ورزند تا تاثیر مثبت کارکرد شانرا در جامعه مشاهده منایند.  

دانان متخص ، دارای اخالق نیک و متعهد    انجنیری پوهنتون دعوت نیز سعی می ورزد تا    انجنیری  پوهنځی

 . تی را در ن ر دارد: برای ابادانی کشور را به جامعه تقدیم مناید که درین راستا موارد آ 

 آگاهی های عامه .1

برگزاری سمینار های علمی، کانفرانس ها و ورکشاپ روی موضوعات روز امر مهم در قسمت اگاهی دهی  

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

 در داخل و خارج از پوهنتون   عامه سمینار ها و ورکشاپ های برای آگاهی دهی و روشن منودن اذهان   •

 . دایر گردند

 اشرتاک در مسایل عمده و مهم روز .2

اشرتاک و سهم گیری در فعالیت های خیریه برای جامعه است، چه شکل مادی داشته یکی از موضوعات مهم  

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

 : موارد آتی را در ن ر دارد انجنیری پوهنځیدر قبال 

 سیب ها و حوادث غیر مرتقبه( و اتخاذ تدابیر الزم همکاری. خربی از مسایل عمده و مهم روز )آ  با •

 . ونت و همکاریایجاد صندوق معا •

  . آنهاایجاد بخش مشاوره با محصالن در حل مشکالت  •

 برای فعالیت های فرهنگی و ورزشی  زمینه سازی  . 4

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

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

 : ل خواهد منوددرین راستا موارد ذیل را تعمی انجنیری پوهنځی

ایجاد   • جریده  و  نرشیه  محصالن  اندیشه  و  فکر  انعکاس  مقاالت   میگردد غرض  بتوانند  محصالن  تا 

 خویش را بدست نرش بسپارند.  
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با    انجنیری  پوهنځی • تا محصالن  داده  ارایه سمینارها جا  و  تهیه  برای  نصاب تحصیلی خویش  در 

جمله بهرتین انرا از طریق معاونیت علمی تشخی  و هر ساله تقدیر   آنشنا گردیده و از  آ سمینارها  

 منایند. 

  آنها ها تدویر گردیده از جمع    پوهنځی  ها ایجاد و مسابقات میان  پوهنځیتیم های ورزشی در سطح   •

 افراد برای تیم های منتخب پوهنتون انتخاب می شوند.  

 رتقای ظرفیت محصلین و استادان. روی دست گرفنت برنامه های گردشگری و سیر علمی جهت ا •

 مبارزه با خشونت، تعصبات و اعتیاد . 5

مسایل مانند تعصبات زبانی، قومی، نژادی، ... را هرگز اجازه ورود در ادارات مربوطه و   انجنیری  پوهنځی

نین مسایل استادان و کارمندان را توظیف منوده اند  چمنی دهد و بدون در ن ر داشت این  دریپارمتنت ها  

از اوردن   و همچنان در پوهنتون  و به کسی اجازه بحث روی این موضوعات را در میان محصالن منی دهد

 . . یشودداده من آنهامخدرات منع صورت گرفته به کسی اجازه استفاده از 

 موارد ذیل را مراعات مینامید: انجنیری پوهنځی

 ارایه سمینارها برای منع خشونت و تعصبات.  •

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

 برای اگاهی دهی.  آننصب بل بورد ها و امثال  •

برای جلوگیری از اعتیاد محصالن به مواد مخدر برنامه های اگاهی دهی از ارضار جانی، روانی، مالی  •

 فته شود. و اجتامعی مواد مخدر از طریق معاونیت امور محصالن روی دست گر 

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

 همکاری های عام املنفعه. 6

و   اخالقی  مسایل  و کشور،  برای جامعه  کاردانان  و  متخصصین  پهلوی عرضه  برابر  در  در  پذیری  مسوولیت 

   درین راستا: یم و جامعه را نیز در اولویت های کاری خویش قرار میده

 همکاری با اداره محیط زیست •

 سیب دیدگان جنگ. آ همکاری با  •

 همکاری با آسیب دیدگان حوادث طبیعی در بخش انجنیری •
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 هفتم فصل 

 فعالیت های بین املللی 

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 

مصمم است تا توامیت ها و تفاهم نامه های با نهاد خارجی داشته، خدمات   انجنیری پوهنځی در ین راستاد 

ارائه مناید که درین بخش موضوعات زیر در   انجنیریارزنده را به محصالن و عالقه مندان تحصیل در رشته  

 ن ر است:

 ایجاد توامیت با اتحادیه های پوهنتون های جهان. 1

و اتحادیه پوهنتون هایکه در سطح جهان مطرح اند تفاهم نامه    طبق پالن با پوهنتون ها  انجنیری  پوهنځی

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

 استفاده از کادرهای خارجی . 2

استفاده    آنهابرای 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

نیز   راستا  دارد   انجنیری  پوهنځی درین  استادان و محصالن   تصمیم  و  باشد  داشته  روی دست  را  برنامه  تا 

املللی و پوهنتون های خارجی مطرح سازند و اشرتاک در سمینارهای  تحقیقات علمی شانرا در ژورنالهای بین  

 علمی و مسایل منطقوی داشته باشند 

 ژورنال علمی بین املللی  . 4

استادان   آنکه با استفاده از  های بین املللی است  ژورنال    ی ازیکارتباط با  یکی از مهمرتین بحث ها داشنت  

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

 جهان مستفید گردند.  

 . اشرتاک در سمینارها، کانفرانس ها و ورکشاپ ها5

یکی از موارد ارزنده در داشنت توامیت ها، هامنا اشرتاک در برنامه های علمی و اکادمیک بین طرفین می   

های بین املللی   رکشاپمصمم است تا در سمینارها، کنفرانس ها و و  انجنیری پوهنځیباشد. در این راستا 

فیت ورزیده سبب ارتقای ظر اشرتاک    در داخل یا خارج کشور که به ارتباط موضوعات علمی مهم روز باشد 

 .  میگردداستادان، محصالن و کارمندان 
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 الن عملیاتی پ

عبارت برنامه عمل برای اجرای موارد تذکر یافته در پالن سرتاتیژی نهاد میباشد که نهاد را    یپالن عملیات

 برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت یاری می بخشد. 

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

به چه هدف؟ توسطه چه کسی؟، در کجا؟، در چه مدت زمان؟، با چه  باشد که سواالت چون: چه چیزی؟  

 تاثیری و چگونه انجام میشود؟، را پاسخ میدهد. 

عبارت از  هبرنامه ک برای هفت قرار رشح ذیل 1403الی  1399برای سالهای  هنځی انجنیریپو پالن عملیاتی 

. کسب عواید،  4. برنامه های زیربنایی.،  3نامه های علمی و تحقیقی،  . بر 2. برنامه های رهربی و مدیریت،  1

ترتیب گردیده است میباشد . فعالیت های بین املللی7. فعالیت های اجتامعی و 6. تکنالوژی معلوماتی، 5
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 فصل هشتم

 سرتاتیژیارزیابی 

صمیم های  تکه نتایج مهم و دراز مدت را به بار می اورد.    میشودپروسه مدیریت سرتاتیژیک منجر به تصمیم های  

و نهاد را به درد رس های زیاد روبرو میسازد، بنا  از   میشودنا درست سرتاتیژیک منجر به خسارات جربان نا پذیر  

 ژی اهمیت بسزا دارد. ن ر سالمت و بهبود امور نهاد، ارزیابی سرتاتی

تا   آگاه سازد  نهاد خواهد شد،  و مشکالتی که دامن گیر  مسائل  از وجود  را  مدیریت  میتواند  موقع  به  ارزیابی 

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

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

در چه    آنها ارزیابی سرتاتیژیک مرحله اخر به حساب میرود، تا مدیران بدانند که سرتاتیژی های خاص و مورد ن ر  

بنا  درین مورد اطالعات الزمی را باید جمع اوری کنند. همه سرتاتیژی ها دستخوش   یشود زمانی موثر واقع من

و مدیران باید همواره از    را عوامل داخلی و خارجی بصورت دایم در حال تغیر اند تغیرات آینده قرار میگیرند، زی

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

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

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

 محاسبه و سنجش عملکرد.   -2

 اقدامات اصالحی.  -3

ازینکه موفقیت امروز منی تواند موفقیت فردا را تضمین مناید بنا  نیاز است که سرتاتیژی ها را بصورت دوامدار 

نگردیده همواره تالش بخرچ   آند متکی نبوده سبب نابودی و رکود  مورد ارزیابی قرار داد تا نهاد به وضع فعلی خو 

 دهد تا سمت و سوی پیرشفت و ترقی را بدست آرد. 

 زم ارزیابی سرتاتیژییمیکان

ارزیابی سرتاتیژی که قبال    ارزیابی سرتاتیژی و فعالیت های مربوطه  درین بخش میپردازیم به رشح چارچوب 

دیاگرام ذیل بوضاح در  یافت.  را که شامل فعالیت های    میکانیزمت  تذکر  مبانی  1ارزیابی سرتاتیژی  بررسی   .

 . اقدامات اصالحی میشود، میتوان مطالعه و بررسی منود: 3. محاسبه و سنجش عملکرد نهاد و 2سرتاتیژی 
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 ارزیابی سرتاتیژی میکانیزمدیاگرام 

  

  

 

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

فعالیت 

 سوم:

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


