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 مقدمه 
 

کشوربوودهکوهبواانتقوالشخصویتحقووقیخصوصیسابقهترینپوهنتونوندعوتمنحیثمعتبرترینوپوهنت

یشدیدبهتحصیالتعوالیهاباتوجهبهنیازمندیهاوتقاضا۱۳۸۸پوهنتونپیشتازدعوتوالجهاد؛رسماًدرسال

خصوصیدرکشورآغازبهفعالیتنمودوالیاکنونمنحیوثنهوادمعتبورعلمویبوهفرزنودانکشووردرمقواط 

.تعالیوتخصصیارائیهمینمایدلسانسوماستریخدماتتحصیال

حقوقوعلومسیاسیازبدوتاسیسپوهنتونفعالبودهوالیاکنونخودماتشوایانیرادرعرصوههوایپوهنځی

                  حقووقوعلوومسیاسویانجوامدادهوکادرهواینخبوهرابوهجامعوهتقودیمنموودهاسوت.

نپوهنځیحقوقوعلومسیاسویدرصوددانکشواادانوشومهوارتپوهنتوندعوتومنحیثیکیازبخشهایآ

هایمسلکیدرجامعوهعقوبمانودهوجنوهزدهکشووربوودهومعتقودبورآنسوتکوهیجانوهراهنجواتکشووراز

؛عمومیتدانشوارتقوایررفیوتهوایمسولکیوتخصصویجوانوانوموجودمنجالبمشکالتمتعددوانبوه

ت.نسلهایبعدیجامعهاس

پوهنځیحقوقازیکسوءهدانهادینهساختندانشحقوقیوقانونیبمنرورتحکیمنرموتنریمروابطوعالیوق

کشوررادنبالنمودهازجانبدیجرازطریقګسوترشحقیقیوحکمیعمومیوخصوصیاتباعوشخصیتهای

اهداابزرګویچوونتربیوتوآراسوتجینسولجووانبوادانوش؛دامنهعلومسیاسی،دپلوماسیوروابطبینالملل

رادردرازسیاستوآګاهیازروابطموجودودرحوالتحوولوتطووردرعرصوههوایفراملویوبوینالمللوی

،رافوتهوایدپلومواتیکیآنوبدونتعاملمحاسوبهشودهومبتنویبورردقیقکهبدونشناختمدتتعقیبمینماید

دولتهاوسایربازیجراندرتعامالتفراملی،منطقهایوبینالمللیمیسورنبوودهونمیتواننودسبیافتنجایجاهمنا

پرستیژملیخویشدفاعنمایندوایوننواتوانیتقابلسیاستهاازمناف ،ارزشها،هویتودرنرامتعارضمناف و

سفانهافغانستاننیزازاینجملهکشوورهابیشتربرآدرسکشورهایجهانسومیادرحالتوسعهواردبودهکهمتا

محسوبمیجردد.

عالوتاًباحاکمیتنرریههایقدرتمداروثروتمحوربرروابطامروزیبینالمللیوتقلیودآندرکشوورهای

جهانسوممنجربهکشیدګیبیندینوعلومازجملهسیاستګردیدهوباورهایسوکوررانهحواکمبورسیاسوتهاو

شوهارامنحیوثمطلوبواتفطوریتبعاتناګواریبهجوام انسانیکهدیونوارزاندکهلوماجتماعیشدهعسایر

.؛داشتهوشدیداًآسیبپذیرنمودهاستودرهمهاموراتبروجودوحاکمیتآنمعتقداندآنهادانستهشده

رمیجیرنودجوامو انسوانیقورادوقیوادتآناغلباًدرمساندارشاعلومسیاسیمنحیثرشتهکهاهلومتخصصین
توابتواننودجوامو انسوانیرامطوابقامیوالوغریوزههوایرودینمودارباشودارزشمحوشدیداًنیازمندآنستتا

مدیریتورهبرینمایند،ازهمینروپوهنخیحقوقوعلومسیاسیپوهنتووندعووتبواتشوخیصایونهافطریآن
عملیرادرراستایتوضیح،تشریحوتفسیردرستقرائتهایسیاسوتهوایدیونمهمبرنامههایعلمیوامر

یوککشووردرنشوروپخوشسیاسوتهوا،نموودهومنحیوثیجانوهنهواداکادمطرحوعملویمحوروارزشمدار
درایونکوهایفاءنمودهوبدونتردیددرجامعهحکومتداری،دولتداریودپلوماسیاسالمینقشبسامهمیرا

راستاپیشتازوالجوبوده.

همچنانمطابقدیدګاهاواهدااستراتیژیکپوهنتوندعوت،پوهنځیحقوقوعلومسیاسیدرراستایتقوارنو
درصودربرناموههوایخوویشقورارداده،توالشاعرمویمینماینودتوا؛اینمهمراتوآماننمودنتخصصباتعهد

توانقیصوهجودیفارغیناینرشتهباکسبدانوشمسولکیازتعهوددینوی،اخالقویووطنوینیوزبرخوورداربووده
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نماینودوحقوقودانانوسیاسوتدانانبوهکثورتشویوعیافتوهرامرفووعآنفنونومتخصصویندیجریکهدرعلوم،
نیزآراستهوتربیتنمایند.معنويپهلویتخصصباتعهداتبلندخویشرادر

 فصل اول

 تیژیک پوهنځی حقوق و علوم سیاسیپالن سترا مبنای
سووتراتیژيعووالیووزارتتحصوویالتستتاتیژیک  ن،پووالسووتراتیژیکپوهنتوووندعوووتمبنووایایوونپووالن؛پووالن

انکشااملیافغانستانمیباشدوبهتاسیومطابقآنبمیانآمدهاست.

 نیاز و اهمیت پالن ستراتیژیک  
درعصرکنونیتمامیسازمانهانیازمندشدیدبرنامههایستراتیژیکاستکهبربنیادآناهدااوفعالیوتهوای

حصولآنتالشصورتمیجیورد.تطبیقورجهتهایعملیاتیدبتنامهدرازمدتسازمانشکلمیجیردوطی

ازیوکسووسوازمانهاازداشوتنبرناموههوایدرازمودتسوتراتیژیکدر،قبولهایاندکيتامدتباتوجهبهاینکه

وازجانبدیجوررشودسوری سوکتورودراینعرصهدانشوتجربهکافیوجودنداشتافغانستانبیبهرهبوده

وطرحبرنامههایدرازمودتدرعمیقخصوصیمبتنیبراصلرقابت؛همهسازمانهاراواداربهبازاندیشی

.نمودهبودوانکشااپایدارسازمانیخصوصارائیهخدماتبهتر

ارائیوهخودماتمعیواریموسساتوپوهنتونهایتحصیالتعالیخصوصیباداشتنرسالتسنجیندرراستای

وانکشوا هموهجانبوهوپایوداربهبوودکیفیوتخودماتمعیواری،اکادمیکبهجامعه؛مکلابوهنووآوری،ارائیوه

موسسوات؛بهتقاضایاربابرجوعومتقاضیانجانبدیجرپاسخګفتنمقن ازلذارسیدنبهاینامرومیباشند.

 بیشتریرویبرنامهریزیهایستراتیژیکنمودهاند.تحصیالتعالیخصوصیرامکلابهصرامناب

دعوتمنحیثنهادپیشتازدرعرصهتحصیالتعالیخصوصیوباتوجهبهتحلیلررفیتها،تواناییپوهناون

برنامهستراتیژیکخودراتودوننمووده،محیطبیرونیارزیابیعواملتاثیرګذارداخلیوضعفهاونواقصها،

ازآنتمامیپوهنځیهامکلااندباتوجهبهتحلیلهمهجانبهفرصتهاوچالشهایداخلیوخارجیووبهتاسی

بمنرورتعیناهداا،دورنما،رسالتوماموریتدرازمدتکهبرنامههایبعودیاجرایویوعملیواتیبوراسواس

آنتدوینوعملیمیجردد؛پالنهایستراتیژیکخویشراانکشاادهند.

سوتراتیژیکخوودراعمدهومهمپوهنتووندعووتبرناموهحقوقوعلومسیاسیمنحیثیکیازبخشهایپوهنخی

عملکهجهتګیریهایعمدهوکلیایننهادرامعینمیسازدودرخصوصتخصیصبتییمنحیثبرنامهجام 

هوپیشوتازانهمسویرمموفقانووواستفادهموثرازمناب وفرصوتهوا،حولوفصولچالشوهاونقواطضوعاوتودا

دمبنوایفعالیوتهواوتصوامیمبعودیدرراسوتایتدوینمینمایدتابتوان؛رهنمودهایکلیراوض ورقابتیخود

تحققاهدااورسالتایننهادګردد.

 معرفی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی
ازوزارتهوووش1388رادرسووالخووودپوهنتوووندعوووتجوووازفعالیووتحقوووقوعلووومسیاسوویپوووهنځی

ومحصولینرادردورشوتهدهاسوتآغوازبوهفعالیوتنموودرهموینسوالنمودهوکسبکشورتحصیالتعالی

علمويوهایمشومولبرناموههوایآموزشو جوذبنموودهعلومسیاسیوروابوطبوینالملولوحقوق،)دیپارتمنت(

.میدهدقرارمسلکي
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دیپارتمنوتهوای،کمیتوههوایفرعوی،تدریسي،اموراسوتادانومحصولین،یدیريباداشتنمدیریتهایپوهنځی

نفوراسوتاد۶۱حودوداً؛بواداشوتندوګانهکههردیپارتمنتبهنوبهخودمتشوکلازبخشوهایاداریوعلمويبووده

تنارکارکناناداریوخدماتیانجامفعالیتمینماید.۶دکتوروماستر)دایمیوقراردادي(و

دمتبوهجامعوهوخوارائیوهدورغورضپوانزدهرمحصلراد۳۱۹۷بتعدادتوانستهاست۱۳۹۸ختمسالوتا

دربخوشهوایمختلوادولتویوخصوصویپووهنځیافتخارداردکهفوارغالتحصویالنایونونمودهرتقدیمکشو

بهمردموکشورمیباشند.مشغولورایامقدسخدمتگذاری

همچنانقابلذکراستکهپوهنځیحقوقوعلومسیاسیتوانسوتهاسوتدرچوکواتخوودومنحیوثیکویاززیور

مجموعههایاینپوهنځیبرنامهماستریرادررشتهروابطبینالمللکهیکویازرشوتههوایجووانوپسوندیده

محصولینرابوهګونوه۳۴۰تعدادبهنمودهوالیاکنونتوانستهاستایجاد۱۳۹۴سالعلومسیاسیاستنیزدر

دهندبهجامعهتقدیمنماید.برنامهماستریتوسوطبووردجداګانوهومطوابققووانین،مقورراتوآموزشتخصصی

رهنمودهایوزارتتحصیالتعالیمدیریتمیجردد.

 نصاب پوهنځی  
نصابدرسیاینپوهنځیدرمطابقتبانصابدرسیپوهنځیحقوقوعلومسیاسیپوهنتونکابلمیباشد،زیورا

الهوامبخوشوالجووبوهبوهسوطحکشووربووده،دارترینوعالیتریننهادعلمیوتحصیليپوهنتونکابلسابقه

سووایرپوهنتونهوواوموسسوواتتحصوویالتعووالیدولتوویوخصوصوویمیباشوودکووهتحووتموودیریتمسووتقیموزارت

درراتحصیالتعالیکشوردرراستاینهادینهساختنوارائیهخدماتتحصیالتعالیمعیوارینقوشمرکوزی

                                              ایفوامینمایود.حووزهتحصویالتعوالیکشوور



۱۳۹۸عالوتاًپوهنځیحقوقوعلومسیاسیپوهنتوندعوتمصمماستتانصابتحصیلیجدیودیکوهدرسوال

موسسوواتکشووورانکشواایافتوهومنحیووثنهوادواحودوکشوورشوومولبورهموهعتای توسوطوزارتتحصویالت

تحصیالتعالیرزميګردیدهخودراعیارساختهودراینزمینهازطریقکمیتهفرعینصابایونپووهنځیو

.وپاسخجورااتخاذنمایدکمیتهعمومینصابپوهنتوندعوتاقداماتعملی،نتیجهبخش

شایانذکراستکهپوهنځیحقوقوعلومسیاسیباتوجهبهاینکوهشوناختدقیوقعلووموشوعباتمختلقوهحقووق

میسرنبودهوهمچنانبمنروورتقوارندیونوسیاسوتوپخوشونشوریسالم بدونفهمازکلیاتوعمومیاتفقه

ددیجریرانیزتدریسمینمایودسیاستاسالمی؛افزونبرنصابتحصیلیوزارتتحصیالتعالی؛مضامینمفی

مطالعهسیاستهاوروابطجهاندرپرتواصوولودرراستایمقارنهفقهاسالمیباحقوقوقوانینافغانستانو

اساسیسیاستاسالمی؛تعلیماتمنصوصدینیونرریاتعلمواءودانشومنداناسوالميرادرچوکواتمضوامین

خووبیرابوهجواګذاشوتهوبوهمحصولینایونپووهنځیررفیوتوتوانواییمختلاتدریسمینمایدکهاثراتبسویار

بخشیدهاستتامطالعاتشعباتمختلفهحقوق،قوانینوعلومسیاسیرابهګونهمقایسویبافقوهونروامسیاسوی

اسالمانجامدهد.

 ستراتیژي تحصیلي 
بوهدوبخوشوالتحصیلیرااحتوامیکندمجموعاًچهارسکهدربخشفوقانیتوضیحګردیدصاباینپوهنځین

.وسالتحصیلیرادربرمیجیردکهتطبیقهربخشآنداستتقسیمګردیده

محصولینعملويمیجورددطویآنسالهایاولودومتحصیلیازسمسوتراولالویچهوارمبخشاولآنکهطی

کوهبیشوترمضوامینازنصابواحدوپووهنځیشومولوبامتابعتبهشکلعاموبدونرشتهبنديرامضامین
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یدرطوولیعنوگیریمینمایندوبعدازانپیسیاسترااحتواءمینمایدحقوقودانشابتداییواساسیعمومي،

براساسارادهواختیارخویشبهرشتهمووردخویشهرمحصلحقداردتحصیليسالهایسوموچهارمدوره

یواتخصصوییاومضوامینرشوتهراهیافتوه(حقووقورشتهعلومسیاسیوروابطبینالملل)رشتهقهخودعال

.فراګیرندشانرا

ارایهیکسمینارعلمیدریکیازموضوعاتمرتبطبوهحقووقوتهیهودرجریانسمسترهایهفتوهشت

ازمکلفیتهایمحصلینبوده،همچنانزمینههایکارهایعملویدرچوکواتکلینیوکحقووقیوبواعلومسیاسی

.توسطپوهنځیفراهممیجرددنیزاستفادهازبرنامههاوروشهایشبیهسازیدربخشعلومسیاسی

بووهعنووواندرهشووتسمسووترمحصوولینمکلوواانوودتووااثووریرانصووابتحصوویلیبعوودازسووپرینمووودنموفقانووه

کوهازنویسویرهنموودمونووگراابااصولحاکمبراینامرودرمطابقتدورهتحصیليپایاننامه/مونوگراا

نمایودوبعودتهیهترتیبوربوطهطرح،انکشااوعمليمیجردد؛طبقمعیاراتمیمربوطهطرادیپارتمنتها

موانرشوتهتحصویلیشوناختهلیسوانسهفارغالتحصیلبسوویهمنحیثدرمحضرهیئتمناقشآنموفقانهدفاعاز

فوارغینپوهنتونهواوموسسواتتحصویالتعوالیدولتویوګونوهمسواویانهبواسوایردوازحقووقآنبوهمیشوون

خصوصیمستفیدمیجردند.
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 فصل دوم

 ارزیابی وضعیت فعلی پوهنځی

دراینقسمتسعیمیجرددکهاورًبهشناساییوتعریادقیقوضعیتکنونیبپردازیم،اینکوهپووهنځیحقووقو

چالشوهاقوتهاوفرصتهاوجوددارندودرمقابلبواکودامضوعفهاوعلومسیاسیدرکدامموقعیتقراردارد،کدام

حلیلسطحداخلوخارجسازمانبهګونهتخصصیوواقعبینانهپرداختوهشوودتواتا؟نیازاستتابمواجهمیباشد

بااستفادهازارزیابیهایکهدرمحیطداخليوخارجیسازمانانجاممیپذیردیکنتیجهروشنوواقعویبدسوت

آوریموجایجاهپوهنځیحقوقوعلومسیاسیرادریابیم.

الویاکنوونبوا۱۳۸۸کولتههایهفتجانهپوهنتوندعوتبودهکهازسالپوهنځیحقوقوعلومسیاسییکیازفا

کمالموفقیتراهپیمودهواکنونباداشتنساختارتشکیالتیمشمولریاستپوهنځی،آمریتهایدیپارتمنتهوا،

مدیریتهایاداری،تدریسوي،اسوتادانومحصوالنوکمیتوههوایفرعویارتقوایکیفیوتواعضایکادرعلمی،

اترزمدفتورداری،کتابخوهوبرناموهماسوتریدرروابوطبوینالملولمشوغولارائوهفضایمناسبکاریوامکانو

.خدماتارزشمندبهجامعهمیباشد

راتعینمینمواییمودرقودمبعودیبوهتحلیولمحویطپوهنځی،ارزشهاواهداادراینفصلاوردیدګاه،ماموریت

داخلیوخارجیوتشخیصنقاطضعا،قوت،فرصوتهواوچوالشهوامیپوردازیمودرنهایوتاموربوهمعرفوی

 جایجاهواقعیپوهنځیمیرسیمکهاینامردربرنامهریزیهایبعدیچراغراهماخواهدبود.

 دیدګاه 

بوهارایوهخودماتمعیواریتحصویلیوتحقیقواتعلمویدرمتعهددعوتوهنتونپحقوقوعلومسیاسی هنځیپو

هتغییوراتمثبتویراتاازاینطریقوباتقدیمکادرهایورزیدهونخبعرصهدانشحقوقیوعلومسیاسیمیباشد

ونصوابتکنوالوژيگیری.اینپوهنځیباامکاناتوررفیوتهوایدسوتداشوتهوبکواردرجامعهبهباربیاورد

بهعنوانیکیازنهادهایتحصیلیمعیواریوبوااعتبواردرداخولیمدرنوقبولشده،تالشمیورزدتحصیل

کشوروهمچناندرسطحمنطقهتبارزنموده،باایجادتوامیتبانهادهایمشابهدرداخلوخارجکشوورزمینوه

دهد.هایهمکاریعلمیوتحقیقیپیشرفتهراافزایش

 ماموریت 

حقووقوعلمیکشوردرعرصوهمعتبرهایکانونازبهمثابهیکیدعوتپوهنتونوعلومسیاسیحقوق هنځیپو

گاهبوهمنرووربوراوردهسواختناهودااودیودرهبريومدیریتدربخشهاواوقاتکاریمختلا،علومسیاسی

ومصومماسوتبواداشوتناسوتادانپووهنځیخویشمطابقبانیازمندیهایجامعهباجدیتفعالیتموینمایود.ایون

متناسبمتخصصوباتجربه،بهکارگیریروشهایفعالتدریسیوتحقیقی،فراهمآوریمتونعلمیمحققین

تحلیولوتکمیولقووانیننافوذه،ارزیوابیمسوایلومشوکالتحقووقیوسیاسویجامعوه،بانیازهایکشوور،شورح

موفقانهانجامدهد.ماموریتهایاکادمیکومیهنیخودرا

بهتورینطریوقبشکلنروریوکواربردیازمدیریتو،سیاستحقوقباکیفیتدرعلومارائهخدماتتحصیلی

،تقویوهزیربناهوایفزیکویومعنوويایونجهتتربیهکادرهایمتخصصومتعهوددرجامعوهتدریسهایشیوه

سیاسویپوهنتووندعووتتعهداتیسوتکوهپووهنځیحقووقوعلوومدوارتقایمداومررفیتهایخوویشنهاد،رش

موثرآنپیوستهتالشهایجدیمینمایندبمنرورانجامدادن
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 ارزشها

ارزشهایپوهنځیحقوقوعلومسیاسیذیالًخالصهمیجردد:

؛تحققارزشهایاسالمی •

؛صداقتوپابندیبهارزشهایملی •

؛عدالتوانصاانهادینهساختن •

؛رفاهعامهازاینطریقوکفاییعلمیخود •

؛مبتنیبرهمجراییهمپذیریوباهمزیستی •

؛رشدفکری)روشنگری( •

 ؛قویتفرهنگاصیلاسالمیوافغانیت •

 ؛وپاسخجوییمسوولیتپذیری •

ونهادینهساختنوتسریاینفرهنهبهجامعه؛شفافیتدرامورومبارزهبافسا •

 تالشوابتکارعمل. •

 عدالتوبرابریاجتماعی.تحقق •
 

 اهداف ستراتیژیک پوهنځی

اهدااعمومیوستراتیژیکپوهنځیعبارتازمجموعوهآنعودهاهوداامشوخصومعوینبوودهکوهدرمقطو از

ګونوهکلوییواقسومیبایدتحققبیابندوبادستیابیبهآنهارسالت،دیدګاهوماموریوتسوازمانبوهشدهزمانتعین

اهودااسوتراتیژیکپووهنځیومجموعهایناهداامشعلراهوتعینمسیریکسوازمانمیباشود.تحققمییابند

حقوقوعلومسیاسیبهاختصارذیلتوضیحمیجردد:

 کسباعتباراکادمیکازوزارتتحصیالتعالیدولت؛ •

مرجعیتملیدانشوپژوهشدرحوزههایحقوقوعلومسیاسیبهسطحکشووروایفوایجایجاهیافتن •

 پالیسیسازسیاستهایاساسیکشور؛نقشبارزدرتقویتارګانهایقانونګذارو

 نهادینهساختنابعادارزشیوکیفیدانش؛ •

 ان؛شکلدادنمبانیفرهنهقانونمداریدرجامعهجنهزدهوعقبماندهافغانست •

پووهنځیومطورحشودنآنمنحیوثیوکفیتهایانسانی،مالی،فزیکویومعنوويانکشاامناب ورر •

 شخصیتحکمیخودکفاءدرنرامتحصیلیکشور.

 ایجادروابطعلمیوپژوهشیبانهادهایمشابهدرکشوروبیرونازکشور. •

 مختلاحوزههایحقوقوعلومسیاسی.ایجادبرنامههایفوقلیسانسبهګونهتخصصیدربخشهای •

 ؛ایجادوتوسعهروابطبانهادهایبیرونی •

 شی اهداف آموز

حقوقوعلومسیاسیپوهنتوندعوتمتعهداستاهدااآموزشیذیلراتعقیبومتحققسازد: هنځیپو

اربردیسواختنحقوقی،جهوتارتقوایدانوشوکو-آموزشومطالعاتسیاسیمینههایزتمامیفراهمنمودن •

 بهمحصلیندرچوکاتنصابتحصیلیوبرنامههایمتممآن.مباحثحقوقیوسیاسی
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حقووقوعلوومسیاسوی،گسوترشوتعمیوقفعالیوتهوایپژوهشوی هنځیعلمیپوکادرتوانمندسازیاعضای •

نمدتارتقاءوانکشااررفیتهایمناب بشوریدرحووزههوای،تطبیقبرنامههایکوتاهمدتومیاآنان

ولووایحقووانینفافوذهدرچوکواتتمامیمنسوبینایننهادودفاعازحقوقاداریوفنیوعلمیوتخصصی

 پوهنتون.

کریکوولممعیواریعملویسواختنجامعوه،ازطریوقدروتقاضایافرادومؤسسواتمندیهاپاسخدهیبهنیاز •

 ونصابدرسیباکیفیت.

صوالنازطریوقبرگوزاریتشخیصوارتقایاستعدادهایفکریوتقویوتمهوارتهوایعلمویوعملویمح •

 .،نوشتنمقارتوراهاندازیبرنامههایرقابتیوتشویقیسمینارهایآموزشیکنفرانسها

 توسعهایجامعه.هایمندیهاوبرنامهتربیۀنیرویکارمتخصصومتعهدحسبنیاز •

جهوتآشوناییوتقویوتمهوارت،برنامههایشوبیهسوازیزمینهسازیوافزایشفعالیتهایکلینیکحقوقی •
                        .اینپوهنځیحقوقوعلومسیاسیدرهردودیپارتمنتیعملیمحصلینها

 حلیل عوامل محیطی ت

تحلیلعواملمحیطیوضوعیتکنوونیسوازمانراتثبیوتنموودنوراهرابورایانکشوااوتوسوعهبرناموههوای
طویلالمدتوستراتیژیکیبازمینماید.تحلیلعواملمحیطیدردوسطحسوازمانصوورتمیجیوردکوهعبوارت

اثرګذاربورپووهنځيحقووقووخارجیمیباشد،لذامادراینقسمتبهتحلیلاوضاعوعواملدرونیازسطح
علومسیاسیدردوقسمتذیلمیپردازیم:

.تحلیلعواملمحیطداخلی۱
.تحلیلعواملمحیطخارجی۲

 ( IFEMتحلیل عوامل محیط داخلی)

درتحلیلوارزیابیمحیطداخلیسازمانبرتمامیعواملمهمواثرګذارداخلیسازمانبحوثصوورتګرفتوه،

فعالیوتهوایریمیجردد.عواملداخلیآنعدهعواملبودهکهدردرونسوازمانوجوودداشوتهوتحلیلونتیجهګی

درمیآورد.دتاثیرخوتحثسازمانرا

اینعواملممکنقوتها،تواناییهاوررفیتهایباشدکهدرراستایپیشورفتوانکشوااپووهنځینقوشداشوته

ازکمیها،کاستیها،کمبودیهاوضعفایباشوندکوهپووهنځیوفعالیوتهوایآنورابوویژهعبارتویاهمبالعکس

ارائیهخدماتبهتردربازاررقابتیوبرنامههایانکشافیآنرامتاثرمیسازد.

  Strengths نقاط قوت. ۱

ایشجلبوجذباربوابتواناییارائهخدماتبهتر،رسوخدربازار،افزسازمانتمامیعواملوامکاناتیکهبه

رجوع،توسعهوانکشاافراهممیآورندعبارتازنقاطقوتیاتواناییهایسازمانپنداشتهمیشوند.

،سیستمهوایاطالعواتی،کادرهوایعتبروسابقهدرخشان،زیربناهاتواناییهاییکسازمانممکنداشتننامم

امههاوپالیسیهایپاسخجو،امکانواترسووخوتفووقدرنخبهورزیدهومجرب،سیستمهایکارایاداری،برن

بازاروسایرمزیتهایرقابتیباشند.

 Weaknessesنقاط ضعف . ۲

،خودمات،دسوتآوردهواوپیشورفتیوکسوازمانرافعالیتهوانقاطضعادریکسازمانتمامیعواملیانودکوه

متاثرمیسازدومشکالتایجادمیکند.
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نبودامکاناتمناسبوکافی،نداشتنناموسابقهخوب،عدموجوودکادرهواوپرسوونلمتخصوصومتعهود،عودم

بودجوویوهماهنجی،حاکمیتتنازعوخودیاریبینبخشهایمختلاسازمان،مشکالتمدیریتی،کاسوتیهوای

وسایرمواردمشابهممکنضعاهاییکسازمانتلقیګردد.درسیستمهایاطالعاتوتکنولوژیضعا

۲۴بتوداپرسشونامهمعیواریکوهدارایپوهنځیحقوقوعلومسیاسیدراوضعابهمنرورتشخیصنقاطقوت

لمنسووبین،اسوتادانومحصوالنتوزیو ازقبیوذیودخلسوالبودهطرحمیجرددوبعدازتائیدیبهجوانبمتعودد

میجرددوچجونجیخانهپریفورمههابرایآنانتوضیحمیجرددوبعدازخانهپریتحلیلومحاسبهمیجرددو

براساسنتایجبدستآمدهنقاطقوتوضعاپوهنځیبدستمیآیند.

وقوتهادرراسوتایحولوفصولورفو تالشمیجرددتابااستفادهازامکاناتوضعابعدازتشخیصنقاطقوت

ستیهااقداماترزماتخاذګردد.ضعفهاوکا

صفحهبعدینشاندهندهمتریکسارزیابیعواملمحیطداخلیپووهنځیحقووقوعلوومسیاسویبوودهکوهازتحلیول

پرسشنامهمربوطهومحاسبهنمراتوضریبهایآنبدستآمدهاست.

 (IFEMداخلی )میتریکس ارزیابی عوامل 

 نمته نها    نمته  ضت ب  نقاط قوت  شماره 

 0.120 4 0.030 های پوهنځی میزان مؤثریت و تطبیق پالیسی 1

 0.120 4 0.030 میزان سهولت ها برای پذیرش محصالن ذکور و اناث طور جداگانه  2

 0.260 4 0.065 میزان خدمات آموزشی با کیفیت به محصالن 3

 0.180 4 0.045 همکاری بین کارمندان، محصالن، اساتید و مسووالن میزان  4

 0.216 4 0.054 تبعیض بین کارکنان  5

 0.105 3 0.035 میزان مؤفقیت تشکیالت و ساختار تشکیالتی موجود پوهنځی  6

 0.090 3 0.030 های مدرن در پوهنځی میزان استفاده از تکنولوژی  7

 0.220 4 0.055 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در بازار کار کارایی نصاب درسی  8

 0.280 4 0.070 موجودیت کادر متخصص در پوهنځی حقوق  9

 0.075 3 0.025 سهولت ترانسپورت برای کارمندان، استادان و محصالن  10

 0.200 4 0.050 های جدید تدریس و برگزاری سمینار تخصصی در پوهنځی میزان استفاده از روش 11

 0.090 3 0.030 وجود بانک اطالعات و آرشیف پوهنځی 12

 0.165 3 0.055 های مختلف پوهنځی های کمیتهمیزان مؤثریت و موفقیت فعالیت 13

 0.132 3 0.044 های مختلف پوهنځی میزان توجه به تجدید نصاب تحصیلی رشته 14

 0.152 4 0.038 آمادگی برای انکشاف برنامه های فوق لیسانس  15

 0.200 4 0.050 میزان استفاده از اساتید با درجات تحصیلی ماستری و دکتورا  16

 نمره نهایی  نمره   ضریب نقاط ضعف  شماره 

 0.118 2 0.059 میزان رضایت منسوبین پوهنحی از خدمات اداره  1
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 (EFEMتحلیل عوامل محیط خارجی ) 

درتحلیلوارزیابیعواملمحیطخارجیآنعدهعواملیکوهبیورونازحیطوهکنتورولسوازمانقوراردارنودوبوه
آنرادرجهتهایمثبتومنفیاثرمیجذارندبهبررسیګرفتهمیشووند.ایونعوامولفعالیتهاینحویسازمانو

هبوامودیریتخووبومووثرتحقوقمویممکنفرصتهایخوبیرافراراهپیشرفتوتوسعهسازمانقراردهدک
پیشرفتوتوسعهسازمانقراردهد.یابندویاهمبرعکسموان رافراراهخدمات،

 Opportunities. فرصتها ۱

فرصتهاآنعدهعواملوشرایطیبیرونسازمانیاندکهبااسوتفادهازآنزمینوههوایانکشواا،توسوعهوافوزایش
موقعیتویژهسازمانبرایمحیطخارجی،ارائیوهخودماتممکنمییابند،اینعواملمزیترقابتیسازمانتحقق

جدیدومبتکرانهکهجالبتوجهارباعرجوعباشد،بازارهایدستنخوردهومشتریانتوجهنشدهوسوایرمووارد
مشابهباشند.

 Threatsتهدید ها . ۲

آنعدهعواملیکهبیرونازسازمانوجودداردولیخدماتومحصوورتسوازمانوهمچنوانپیشورفتوتوسوعه
ازاثرافزایشرقابتخوارجی،تغییورسولیقههوایمان میجرددعبارتازتهدیدهاست.تهدیدهاممکنراسازمان

.بمیانبیایندمشتری،تغییردرستراتیژیهایرقباوسایرعوامل
۲۵منرورتشخیصنقاطقوتوضعاپوهنځیحقوقوعلومسیاسیدرابتوداپرسشونامهمعیواریکوهدارایبه

سوالبودهطرحمیجرددوبعدازتائیدیبهجوانبمتعوددذیودخلازقبیولمنسووبین،اسوتادانومحصوالنتوزیو 
هپریتحلیلومحاسبهمیجرددومیجرددوچجونجیخانهپریفورمههابرایآنانتوضیحمیجرددوبعدازخان

براساسنتایجبدستآمدهنقاطقوتوضعاپوهنځیبدستمیآیند.
درراهبردمربوطبهتحلیلاوضاعخارجیویافتنفرصتهاوتهدیدها؛پوهنځیبوااتخواذسوتراتیژیهایمناسوبو

فادهازمدیریتتخصصیازقوتهواوکارآمددرصدداستفادهازفرصتهاوکاهشمیزانتهدیدهاګردیدهوبااست

فرصتهایموجوددرحلوفصلونفینمودناینموان وچالشهااستفادهبعملمیآید.

صفحهبعدینشاندهندهمتوریکسارزیوابیعوامولمحویطخوارجیمیباشودکوهازخواللپرسشونامههوا،نموراتو

بوالعکستهدیودهادرمحویطخوارجیپووهنځیضریبهایآنبدستآمدهوآنعودهموواردکوهمنحیوثفرصوتهایوا

تشخیصګردیدهاند،رانشانمیدهد.







 0.075 3 0.030 فضای کار مناسب   2

 0.060 2 0.030 وجود رضایت شغلی در بین کارمندان و استادان   3

 0.100 2 0.050 میزان توجه مسووالن به ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان  4

 0.060 2 0.030 میزان حمایت از نوآوری و ابتکار کارمندان  5

 0.070 2 0.035 موجودیت امکانات تحقیقاتی برای کارعملی و کتابخانه   6

 0.025 1 0.025 یا مجالت علمی  موجودیت فصلنامه 7

 0.035 1 0.035 موجودیت برنامة مشخص برای ایجاد توأمیت  8

 3.148   1.000 مجموعه 
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 (EFEMجدول میتریکس ارزیابی عوامل خارجی)

 نمره نهایی نمره ضریب فرصتهای موجود شماره

 0.120 3.000 0.040 سطح فرهنگ و سواد جامعه 1

 0.090 3.000 0.030 سطح رفاه جامعه و وضعیت اقتصادی مردم 2

 0.120 3.000 0.040 میزان رشد جمعیت 3

 0.200 4.000 0.050 قوانین و مقررات تحصیالت عالی 4

 0.120 3.000 0.040 میزان رشد کارافرینی در جامعه   5

 0.210 3.000 0.070 میزان موجودیت نیروی انسانی جوان، متعهد، مستعد و متخصص 6

 0.240 4.000 0.060 تحصیالت عالیمیزان حمایت حکومت از  7

 0.200 4.000 0.050 موجودیت بازار برای رشد و انکشاف تحصیالت عالی 8

 0.180 4.000 0.045 میزان پذیرش جامعه به تحصیالت عالی به ویژه زنان در رشته حقوق 9

 0.060 3.000 0.020 روزمیزان استفاده منابع مطالعاتی و تحقیقاتی به 10

 0.240 4.000 0.060 موجودیت نظام اقتصاد بازار در کشور 11

 0.120 3.000 0.040 افزایش تقاضای سکتور خصوصی به فارغان رشته حقوق و علوم سیاسی 12

 0.120 3.000 0.040 های جدید در جامعهمیزان پذیرش تکنولوژی  13

 0.150 3.000 0.050 میزان توجه به نوآوری ، ابتکار و رویکرد تحقیق محور 14

 نمره نهایی نمره   ضت ب ژهد دهای موجود شماره

هععای تحصععیلی بععا بععازار کععار و فععارا التحصععیالن بععا ضعععف همععاهنشی رشععته 1

 نیازمندی های بازار
0.045 2.000 0.090 

 0.100 2.000 0.050 وضعیت سیاسی کشور   2

 0.060 2.000 0.030 ها و مؤسسات تحصیالت عالیافزایش تعداد پوهنتون 3

 0.080 2.000 0.040 پائین بودن سطح تعلیمی معارف کشور   4

 0.100 2.000 0.050 بلند رفتن نرخ بیکاری  5

 0.050 1.000 0.050 های تحصیالت عالی کشورهای دیشر در جامعهمیزان پذیرش نظام 6

 0.040 1.000 0.040 میزان هزینه تحصیالت عالی در کشور 7

 0.080 2.000 0.040 فرار جوانان از کشور 8

 0.080 2.000 0.040 تطبیق قوانین و شفافیت در سکتور دولتی و خصوصی 9

 0.080 2.000 0.040 امنیت اجتماعی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی 10

 0.060 2.000 0.030 فساد اداری، فوم مداری/ تعصب قومی 11

 2.720   1 مجموعه 
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 SWOTتحلیل سوات 
بااستفادهازتحلیلسواتیافتنجایجاهکنونیدربازاررقابتیبدستمیآیدوبااستفادهازاینروشفعالیتهوای

ذیلانجاممیپذییرند:

نقاطقوتشناساییوآنراافزایشبایدداد.
نقاطضعاشناساییوبهحداقلبایدرسانید.

استفادهقراردادفرصتهاراتشخیصومورد
تهدیدهارابعدازشناساییبااستفادهقوتهاوفرصتهاازبینبردیاتضعیاکرد.


تحلیلسواتیکیازروشهایموثروکارآمددرادارهومدیریتستراتیژیکدرسازمانهابودهکوهبوااسوتفادهاز

ضعاوفرصوتهاوچالشوهایسوازمانبرجسوتهآننهتنهااینکهوضعیتوموقعیتفعلیسازمان،نقاطقوتو
تعینمینماید.واردذکرشدهبلکهوضعیتمطلوبسازمانرانیزربراساسمحاسباتدقیقممیجردد


بااستفادهازاینروشمیتوانیمقوتهاوفرصتهاراجهتحلوفصلضعفهاوتهدیودهواودسوتیابیبوهتوسوعهو
انکشااازنقطهنررسواختاروخودمات؛اسوتفادهنموودهونقشوهراهدرسوتوواقیبینانوهرابورایآینودهسوازمان

ترسیمکرد.


ندهتحلیلسواتوبراساسآنیافتههوایمشوخصدرخصووصقوتهوا،ضوعفها،فرصوتهاوصفحهبعدینشانده
چالشهایپوهنځیحقوقوعلوومسیاسویپوهنتووندعووتمیباشود.همچنواننشوانمیدهودکوهچجونوهمیتووانیمبوا

یهمدستنمودنقوتهاوفرصوتهازمینوههوایانکشوااوتوسوعهسوازمانفوراهمګوردد،ازطریوققوتهواضوعفا
سازمانرف ګردد،بااستفادهازفرصتهاتهدیدهامنتفیګرددودرنهایتامرازهمدسوتشودنضوعفهادردرون
نهادوچالشهادربیرننهادکهممکناستمشکالتجدیوزیانباریرابوهایوننهوادبوهبوارآورنودجلووګیوری

بموق صورتګیرد.
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 ( IEFEMمتریکس نهایی ارزیابی عوامل داخلی و خارجی) 

بعدازارزیابیمحیطداخلیوخارجیوبدستآوردنمتوریکسهوایمربووطبوهقوتهوا،ضوعفها،فرصوتهواو

تهدیدهایپوهنځیکهدربخشهایفوقوانیذکورګردیوده؛اکنوونمتوریکسنهوایینموراتوبوراسواسآنموقعیوت

نمتریکسموقعیتپوهنځیحقوقوعلومسیاسیرابراساسارزیابیهایانجامشودهپوهنځیرادرمییابیم.ای

.رانهوحالتتدافعیمشخصمینماییددرمیانسهحالت:حالترشدوساخت،حالتمحافرهکا

ارزیابیعواملداخلیوخارجی؛پووهنځیحقووقوعلوومسیاسویپوهنتووندعووتنمراتبراساسمحاسباتو

واقوو بووودهوبدینوسوویلهموقعیووتسووتراتیژیکایووننهوواددرحالووترشوودوسوواخت۲.۷۲۰و۳.۱۴۸اتبوویننموور

تشخیصمیجرددوباتوجهبههمینموقعیتستراتیژیهااتخاذمیجردد.

























 



نمرهنهاییتحلیلمحیطی

 3.148 ( IFEارزیابی محیط داخلی ) 

2.720 (EFEارزیابی محیط خارجی )
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 ستراتیژی رسوخ در بازار 
اینستراتیژیبهسازمانصالحیترسوخوافزایشسهمدربازارمیدهد،اینستراتیژیبوسیلهبلندبوردنسوطح

تبلیغات،توسعهروابط،افزایشجذبومشتریان،وبهبودکیفیتخدماتومحصورتعملیمیجردد

 ستراتیژی توسعه خدمات 
تالشمییورزدتادایرهخدماتخودراوسیعترنمایودوخدماتاینستراتیژیبااستفادهازروشهاینوینارائیه

برمیزانفروشیاجذبخویشبیافزاید.البتهایونسوتراتیژیازطریوقتوسوعهتحقیقواتعلمویوعملویویوافتن

ژیرسوخدربازاراتخاذمیجردد.نتایجوطرحهایجدیدعملیمیجرددومعمورًبعدازستراتی

 ستراتیژی تنوع مشابه 
باتخاذاینستراتیژیسازمانخدماتومحصورتجدیدولیمرتبطومشابهبواخودماتومحصوورتسوابقهرا

واردبازارمیکندیابهعبارتدیجرحوزههایجدیدیرابرایخدماتومحصورتخوویشتودارممینمایود.بوا

اینستراتیژیپوهنځیحقوقوعلومسیاسیمیتواندکهرشوتههوا،دیپارتمنوتهواوشوعباتجدیودیرااستفادهاز

ایجادنماید.

 ستراتیژی توسعه تکنالوژی و توامیت 
اینستراتیژیباتوسعهزیربنایتکنالوژیمعلوماتی،ارتباطاتوتوامیتهابرایګسترشفعالیتهوایعلمویو

طملیوبینالمللیانجامیابد.ذیربهایتحقیقیبانهاد

 ستراتیژی توسعه بازار و یکپارچګی افقی 
فعلیخویشرادرنقاطمختلاجغرافیاییجودیالتاسویسخدماتتاتخاذاینستراتیژیدرصددآنستسازمانباا

ویواهوموریواتبهمشتریانوتقاضاکنندهګانارائیهنماید،مانندایجادشاخههاییکنهادتحصیلیدرزونها

مختلاکشور.

صفحهبعدینشاندهندهجدولارزیابیواولویتبندیستراتیژيهامیباشدکهبراساستحلیول،تجزیوهومحاسوبه

قوتها،ضعفها،فرصتهاوچالشهاکههریکیازاینعواملدارندهضریبهایاهمیت،جذابیتونمراتمیباشود

تراتیژيمیباشودبدسوتمیآیودوبورهموینکهازخاللتضریبآنهانمراتنهاییکوهدالبوراهمیوتوفوریوتسو

 اساسومبناستکهستراتیژیهایپنججانهبالنوبهدراولویتبنديقرارګرفتهاند.
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 فصل سوم

 تحقیقی و زیربنایی  ،علمی برنامه های مدیریتی،


پیرامونبرنامههوابورایپیشوبرد،تقویوتوتوسوعهمسوایلعلمویوتحقیقویبوهسوطحدراینفصل

:پوهنځیحقوقوعلومسیاسیمیپردازیمکهدربرګیرندهبخشهایمختلابهشرحذیلخواهدبود

 موثر و کارا مدیریت 

حقووقوعلووملوذاپووهنځیمیباشودآنعبوارتازمودیریتسازماناینکهیکیازمسایلمهمدرهر

هوایکسوبعوایود،برناموههوایبرناموهبرناموههوایعلمویوتحقیقوی،یزدعوتنسیاسیپوهنتون

مربوطبوهفعالیوتهوایبوینتکنالوژیک،برنامههایمربوطبهفعالیتهایاجتماعیوبرنامههای

 :راتحتعنوانمدیریتخوبوکارابهبحثګرفتهاندکهذیالًشرحمیجرددالمللی

 رهبری

اداراتعامهوخصوصویافغانسوتانراکنونی،شکنندهکشمکشهایسیاسیواوضاعسالهاجنگ،

رهبوریبوجوودآوردهکوهنیوازبوهاصوالحومودیریتومختلساخته،مشکالتزیادیرادرقسمت

فادهمعیاریشدندارد.درینبخشبهاصولمدیریتیدرجهتاستفادهاعرمیازمناب بشریبااسوت

تقویوتگردیودهسوببتشوویقوبخوشرهبوریپووهنځیدادهشودهتواچخرسعیوتالشبهاازپالن

اموراتنمایندواداربهاجرایبهترراگرددوهمهپوهنځیربطاداراتذیترغیبتمامیبرنامههاو

پوهنتونتانتایجمطلوبدرمطابقتبهاهدااستراتیژیکسوقدادهشوندسمتوسویخوببهو

ینراستامواردذیلدرنرراست:ابدستآید،کهدر

 خوبوهدامحورازپوهنځی؛،تمثیلنمودن •

رسیدگیبهچالشهادراجرایکشانیازمندیها،سعیوتالشبرایبراوردهساختنآنو •

 ؛کار

مناسبا • و روابط صمیمیت، فضای باایجاد نیک ذیدخالنت و همکاران وتمامی پوهنځی

 پوهنتون؛

 ؛ن،استادان،کارمندانومراجعینرسیدگیبهشکایاتمحصال •

 ؛مبارزهبافساد،تعصباتوبیعدالتی •

بر • منسوبین به دادن شفافیتانگیزه و گذاری خدمت آوری، نو مختلاای بخشهای در

 پوهنځي؛

یبخشهادرتماماسببیناختیاراتوپاسخدهیدروبمیانآوردنتنتفویضصالحیتها •

 واستقامتکاریآنها؛مطابقتبهحیطه

 زمینهسازیغرضاستخدامکادرهایعلمیبهسویهماسترودکتوربرایتدریس. •

 .براساسارزیابیهایدقیقوواقعیبکاربردناصلمجازاتومکافات •

 بینادارات.منسوبخشومواربتازرفاهوآسایشپرداختدستمزدمناسبوقناعت •
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 مبارزه با فساد 

رویکردهایدرنررگرفتهشدهتاهماهنگیبهتریرامیانتمامیبخوشهوایکواریدراینقسمت

یولایجادنموده،بهمنرورجلوگیریازفسادوسوءاستفادهازصالحیتهایوریفویروینکواتذ

تمرکزصورتمیگیرد.

 ؛تقرراستادانوکارمنداناداریمتخصصبادرنررداشتاصلشایستهسارری •

 ؛امیندرمطابقتباتخصصوتجربهتوزی مض •

 ؛تامینامکاناتآموزشی •

 بهګونهاصولی؛محصالنواخذامتحاناتمعیاریارزیابی •

 ؛تباصالحیتهیآیوتدارکاتتوسطخریدار •

 ؛رعایتاصلمکافاتومجازات •

 پرداختاضافهکاری؛ •

 ؛کنترولحاضری •

 ؛ننگهدارینتایجامتحاناتمصئو •

 ،رسیدگیبهحقتلفیوتعصبات •

 ،کنترولسوءاستفادهازصالحیتهایوریفوی •

 تصفیهوبستننتایجبهګونهسمستروار؛ •

 بیروکراسی 

مسایلودرنتیجهگردیده،علمیاداریواموردرینشکینیستکهبیروکراسیسببطورنیشدن

کهمنجربهخستگیافورادجامعوهمیگورددانجامفعالیتهایزایدوپیچیدهچونکنترول،نرارتو

مطلقاستبلکهکارشکنیوتاخیربهمعنیمعنینیستکهگویابیروکراسی،ولیبهاینبمیانمیآید

نیزمیباشد.مختصبهخودایحارتبیروکراسیدارایمزایدربعضی

بوارثربیروکراسویونجایکهموضوعتوزی اسنادمحصلینواجورایتصودیقناموههواوغیورهآاز

،پووهنځیبواهمکوواریمعاونیوتموالیوامووورمیجوورددپروسوههوایپیچیودهاداریبوواتواخیرمواجوه

تعلمیومسایلچونتحقیقاولیدرمیجیردلخوباندمورداستفادهقرارروشهایکهبدیمحصالن

ایونبیروکراسویدارایفوایودکهدقتاساسکارتلقیمیجورددمحصلینیتهیهنمودنمونوگرااها

.،لذابینتسهیلدرپروسههاودقتدراجرااتبایدمناسبتخوببرقرارګرددخودنیزمیباشد

پوهنتوندعوتوبهتاسیازآنپوهنځیحقوقوعلومسیاسیدارندهبرنامههایمونرمارزیوابیو

:میجرددنرارتبودهکهبهروشهایذیلعملی

درساحاتاکادمیککهپروسهمتذکرهازطریقکمیتهاعتالیکیفیتپیشبردهمیشود.ونیازبه-1

وسعتبیشتردارد.

میگردد.وتطبیقاداریکهطرزالعملآنعنقریبترتیبدرساحات-2

 توسعه توامیت های علمی و انکشاف روابط 

پوهنتوندعوتوجهادمستقرباتوجهبهسابقهآنکهدعوتپوهنځیحقوقوعلومسیاسیپوهنتون

بارخوبدرباپوهنتونهایاسالمیجهانراداشتهودارایاعتهادرپشاورپاکستانبوده،توامیت
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وپووهنځیحقووقوعلوومسیاسویآندرصوددآنسوتتوامجودوندعوتپوهنتبود،اکنونمیانآنها

ګذشتهخویشرااحیاءوباایجادتوآمیتهادرداخلوبیرونازکشوربهتقویوتووسوعتایوننهواد

بپردازد.

 جندر 

مطابقبهاعتقواداتموردمافغانسوتانمسوایلجنودرراپوهنځیحقوقوعلومسیاسیپوهنتوندعوت

درنررگرفتهاست،بوهایونمعنویکوهبخوشانواثوذکوورراازهومجودامعتمدبصورتواضحو

مطمئنبهدروسخویشادامهدهند.ساختهتابتوانندهمهبهذهنبازو

طبقوهانواثمیباشودورایدرصددجذباستاداناناثبواینپوهنځینیزدرقسمتجذبکادرعلمی

منحیثآمردیپارتمنوتاناثاینپوهنتونیکتنازاستادانسطحګذشتهازآنبراینخستینباردر

روابطبینالمللاینپوهنځیانتخابګردیدهاستودرآیندهنیزبهاینموضووعتوجوهجودیمبوذول

خواهدشد.

 برنامه های علمی و تحقیقی
تحقیقیمیباشدوموسساتبرنامههایعلمیوداموسساتعلمیعبارتازاساسیترینعاملوه

تحصیلیبهمنرورآراستننسلهایجوانبهزیورعلم،تخصوص،مهارتهواوتوانواییهوایعلمویو

سیاسیدراینراسوتااهودااوفعالیوتهوایذیولرامودنررعلومتحقیقاتیمیباشد.پوهنځیحقوقو

قراردادهاست.

 استخدام کادر های علمی و ارتقای ظرفیت آن

هرنهادتحصیلیبرایپیشبردبهترامورعلمیخویشبوهکوادرمتخصوصومجوربنیواز  استخدام:

جهوتکیفیوتوهومدرررفیوتبوهدارد،کههمینکادرعلمیمجربمیتواندنهادتحصیلیراهومدر

الیکشورموثرواق گردند.سوقدادهدرمثمرساختنتحصیالتعهایمثبتوارتقاء

مصمماستتامطابقخواستههایوزارتتحصیالتپوهنځیحقوقوعلومسیاسیبههمینمنرور

آنرابرنامهتعدادهوبهمرورزمانمطابقراتنریمنمودکادرعلمیدایمیخویش1/4عالیافغانستان

اسوتاددایمویتوانسوته۱۰باداشتنحودوداپوهنځی.اینخودکفاگرددپوهنځیافزایشبخشدتایک

کادردایمیجذبنمایدوایونبرناموهراتوسوعهاستبیشترازحدتعینشدهوزارتتحصیالتعالی

خواهدداد.

ارتقووایعبووارتازنرووردارددرکووهایوونپوووهنځیراهکوواردیگووریرا:ارتقععای ظرفیععت کععادر علمععی

یودالشومولایوننهوادتحصویلیمیباشود.وایونکوارازطریوقراهکادرعلمیموجودوجدفیتهایرر

وبرناموههوایتخصصویمیواناندازیکورسهایکوتاهمدت،سمینارها،ورکشا ها،رهنمودها

مدتودرازمدتتحققمییابد.

 ارتقای تحصیلی و مسلکی کارمندان 

مودیریتاداري،مودیریتمحصولینوتدریسوی،مودیریتدربخوشهوایهنځیحقوقوعلوومسیاسویپو

استادان،ودیپارتمنتها،کارکناناداریدارد.

بخصووصدربودنسویهتحصیلیومسلکیدرکشوریکیازچالشهایمهومدراداراتبوودهیینینکهپاااز

،بوههموینمیباشودنهادهایتحصیلیکهعرضوهکننودهمودارمعلمویوعهودهداربلنودبوردنسوطحدانوش
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درپالنستراتیژیکخوداینمسئلهرادراولویتهایکاریخویشگذاشوتهتواباشودکوهازمنرورپوهنځی

ماتشایانیرابهجامعهتقدیمنماید.خدوثابتګرددنهادتحصیلیمعتبرومعیاریینطریقیکا

:میجرددزرویکردهایذیلاستفادهاپوهنځیفیتکارمنداناداریپسبهمنرورارتقایرر

 تشویقکارمندانبهفراگیریزبانانگلیسیوآموزشواستفادهازتکنالوژیمعلوماتی. •

 راهاندازیورکشا هایارتقایررفیتکارمندانازطریقمعاونیتاداریومالی. •

حفرناموغرضتشویقوتقدیرازکارمندانفعالوسهمگیردرامورپیشرفتوترقیو:تشویق

انگیزهکاروفعالیترادرمیان،مجازاتراراهاندازینمودهمکانیزممکافاتوایننهاد،موقاخوب

وتقویتمیدارد.ءحیاکارمندانوحسوطندوستیوخدمتبهافرادجامعهراا

ازآنجایکهوزارتتحصیالتعالیافغانسوتانمسوئلهترفیعواتعلمویاسوتادانپوهنتوونهوای:ترفیع

مطوابقبوهقوانونوعلوومسیاسویحقووقوپوهنځیخصوصیرانیزدرنرردارندپوهنتوندعوت

هواییتحصیالتعالیکشورمصمماستتااستادانراواداربوهاجورایتحقیقواتعلمویدرعرصوه

شاندرهرسهسالنمودهوانجامکاررامطوابقبوهرهنموودوخواسوتههوایتحصویالتتخصصی

مینماید.منطبقایدولتیمرعیارجرامیباشدعالیافغانستانکهدرپوهنتونه

و پیشبرد کار تحقیقیطرح 

ولیسوانسهنځی،اجراوانجاممعیاریتحقیقاتمنحیثپایاننامههوایدورههوایتحقیقاتعلمیپو

اینکارپوهنځیمجلهعلمیعنقریببودهکهبعدازبهوجودامدنکمیتهتحقیقاتعلمیوماستری

راهکارهایذیلدرنررګرفتهشدهاند:خواهدګرفتوغرضفراهمنمودناینامررونقبیشتر

 ؛اختصاصمیدهدپوهنتوندعوتبودجهخاصیرابرایمرکزتحقیقاتعلمی •

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

 ؛شناساییکردهوانسجاممیبخشدانجامتحقیقاتعلمیرادارند

تحقی • باهمکاریکمیتهفرعی پوهنځی تحقیقاتعلمیق دولتیباپوهنتونمرکز وادارات

 کند؛تخنیکیوتبادلدانشکارمینهادهایتحقیقاتیدرجذبکمکوهمکاریهای

واستفادهبادیگرمراکزتحقیقاتیدولتیوغیردولتیکمیتهفرعیتحقیقاتتایجادارتباطا •

 ؛برایانجامتحقیقاتعلمیخودسهولتهایآنهاوازامکانات

 ؛قیقاتعلمیوپروپوزلهایتحقیقیجلبمساعدتهابرایتح •

آگاهی • غرض روز موضوعات و امور در ها سمینار اندازی وراه کارمندان استادان،

 ؛محصالن

پوهنتونواداريازطریقمعاونیتعلمیهنځیرنالهایعلمیدرکتابخانهپوتهیهکتبوژو •

 ؛دعوت

بازنگریروشتدریسوهرچهبهترساختنآنتاسببخلقابتکارومشوقمحصالنبه •

 گردد.انجامتحقیقاتعلمی

 و تحقیقاتی  رشد و انکشاف نشرات اکادمیک 

استکهبااستفادهازآنمقارتعلمیوتحقیقواتپوهنځیدرصددچا ونشرمجلهعلمیپوهنځی

بیشوترنشوراتعلمیاستادانومحصالنبهدستنشرسپردهمیشوودوبورایرشودوتوسوعههرچوه
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همچنواننماینود.علمویابتکاراتمشابهنیزواداربهایجادسالهایآیندهدیپارتمنتهارااکادمیکدر

یقاتعلمیراایجادوازطریوقآنبوهنشوروپخوشدانوشواینپوهنځیدرنررداردتامرکزتحق

تحقیقاتجدیدعلمیبپردازد.

 ریاستپوهنځیهموارهوبهګونهمنرمازطریقهیئتتحریرازمجلهنرارتخواهدنمود؛ •

 تخصیصخواهدداد.اونیتمالیبودجهکافیرابهمجلهومرکزتحقیقاتیپوهنځیمع •

 معیاری سازی برنامه های فوق لیسانسانکشاف، تقویت و  

پوهنځیحقوقوعلومسیاسیدارایبرنامهفوقلیسانسدررشتهروابطبینالمللمیباشدولیاین

کافینبودهوحداکثرتالشمیجرددتادررشتههایمختلاحقوقملی،حقوقبینالملل،ومطالعات

راایجادنماید.دراینراستافعالیتهایذیلانجاممنقطهایوبینالمللیبرنامههایفوقلیسانس

خواهدشد:

 .بررسیجهتمعیارینمودنوبهروزکردنکریکولمدرسیبرنامههایفوقلیسانس •

زبان • مخصوصا خارجی های زبان به استادان و محصالن نمودن اماده و ساختن اشنا

 نمایند.انگلیسیتابتوانندازمناب خارجیخوبتراستفاده

شناساختناستادانومحصالنباتکنالوژیمعلوماتیوآواردکردنتکنالوژیمعلوماتیو •

 .درتحقیقاتعلمیاستفادهدرستوموثرازآن

تکمیلررفیتهایآمریتبرنامههایفوقلیسانس،ازطریقاستخدامکادرهایعلمیبه •

 سویهداکتروماستر.

 توفعالیتهایبرنامههایفوقلیسانسآنرارتازچجونجیاجرا •

 انکشاف و بازنگری نصاب تحصیلی 

نصابتحصویلینصابتحصیلیمعیارییکیازنیازهایمهمیکنهادتحصیلیبودهکهبدونیک

کشورداشت.بههمینمنرورنهادتحصیلیودرنهایتواحدومعیارینمیتوانرشدخوبدرسطح

پووهنځیتحصویلیرادرسوطح،نصابنصابفرعیکمیتهپوهنځیحقوقوعلومسیاسیازطریق

درمطابقوتبوهمنرم،معیاریوجووابدهیکنصابتحصیلیبررسیوتجدیدنمایدودرصدداند

مورواانودتواسوارنهنصوابکمیتهنصابنصابتحصیلیوزارتتحصیالتعالیراتنریمنماید.

تحصیلیومفرداتدرسیومواددرسیراارزیابینمودهتغیراتسالمدربهبودکریکولمراپیشنهاد

.نمایند

 راه اندازی ارزیابی خودی 

بوجوودآمودهفعالیوتداردتواهمووارهکواتایونپووهنځییفیتدرچوکینواعتالیکمیتهفرعیتضم

هووابصووورتدقیووقوجوودیارزیووابیوبووراسوواسدیپارتمنووتوهنځییووتتوودریسدرسووطحپوووکیف

پیشنهاداتسالمورزمبهبودیابد.

کیفیتفعالیتهایذیلراانجاممیدهد:کمیتهتضمیندرپنجسالآینده

بازدیدووارسیهنځیتطبیقدرستنصابتحصیلیدرپوکیفیتازکمیتهفرعیتضمین •

 میکند.
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تدریسشاگردمحوریراکیفیتشیوهتدریسرابررسینموده،شیوهکمیتهفرعیتضمین •

هایمشخصراپیشنهادمیداردتاسببشیوه،تطبیقونیزبرایتطبیقبهترآنهنځیدرپو

 تحرمدرمحصالنگردد.

پوکمیتهفرعیتضمینکیفیت • اکادمیککارکردههنځیباشورایعلمی رویضروریات

 درایجادرشتههایجدیدوبرنامههایماستریجدیدمیپردازد.

و • منرم بشکل را کریدیت درسیستم موجود های کاستی و کمی نموده گیری پی درست

پوهنتونرامرفوعمیسازد.

 تهیه و نوسازی مواد و کتب درسی 

تهیهونوسازیکتبدرسیوموادممددرسیازموواردمهومدرارتقوایکیفیوتتودریسبشومارموی

یراهکردهایرود.بههمینمنروردرپالنستراتیژیکپنجسالآیندهغرضبهبودوض مواددرس

ذیلرارویدستقرارمیدهیم:

بهنځیپو • درسی مواد نوسازی و تهیه برای را مناب  از استفاده های میسهولت وجود ه

 راغنیساختهتقویتمیبخشد.هنځیپوکتابخانهاورد،

 رابرایتهیهونوسازیمواددرسیتجهیزمیکند.تکنالوژیمعلوماتیمناب هنځیپو •

غرضبکارانداختنکادرعلمیبرنامههایتشویقیرادرنررگرفته،فعالیتهایهنځیپو •

 موثراستادانراتقدیرمینماید.

 تطبیق بهتر سیستم کریدیت 

زیوادبورایمزایوایسیستمکریدیتکهامروزهیکسیستممعرواوعملیدرجهواناسوتودارای

بایدبشکلدرستواصولیآنترتیبوتعمیلشود.آوریتحصیلتلقیمیجرددفراهممحصلینو

نکاتذیلرادرنرردارد:اینپالننمنروربهای

 ؛هنځیکادرعلمیمتخصصدرپوافزایشبر •

 درهرسال؛لیومعیاریساختننصاببررسیونرارتازتطبیقدرستنصابتحصی •

 کیفیتتاامورمحولهشانرابهشکلبهترانجامدهند.کمیتهارتقایتقویتبخشیدن •

 پوهنځیرعلمیتدویرکورسهایآموزشیبرایتطبیقمعیاریسیستمکریدتبهکاد •

 اگاهساختنمحصالنازسیستمکریدت. •

 تعمیم تدریس بر اساس شاگرد محوری 

ازینکهاکثراشیوههایتدریساسوتادانمبتنویبورمیتوودلکچوروسومیناربوودهومیتودهوایشواگرد

مطلووبهوتحورمدرمحصوالنانچنانکوهرنگدیدهمیشودکهسوببایجوادانگیوزکممحورینسبتا

استنمیگردد،ویکچالشدرسیستمتدریسینهادهایتحصیلیپنداشتهمیشود.بهمنروررفو ایون

سببتاشکلبایدمیتودهاینوینوعصریکهمبتنیبرشاگردمحوریبوده،راراهاندازینمودهم

ابتکارعملمحصالندرعرصهآموزشگردیم.

سیاسیبناء علوم و حقوق اتخاذپوهنځی را زیر رزم اقدامات محوری شاگرد میتود تعمیم برای

مینماید:
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تضمین • کمیته و ها شاگردکیفیتدیپارتمنت میتود مورد در را ها ورکشا  و سمینارها

 محوریبرایاستادانتدویرمینمایند.

تضمین • فرعی کمیته و ها ودیپارتمنت نرارت را استادان دروس مداوم شکل به کیفیت

 ارزیابیمینمایند.

پالنهایدرسیروزمرهاستادانراتحتوکمیتهفرعیتضمینکیفیتآمریندیپارتمنتها •

 رارتقراردادهارزیابیمینمایند.ن

 نرریاتنیکاستاداندررابطهبهبهبودکیفیتامورتدریسیدرنررگرفتهمیشود. •

بشکل • تدریسشاناست میتود وموثریت استادان آمادهگی دهنده نشان که ارزیابیخودی

 دوامدارتعقیبمیشود.

 توسعه تسهیالت برای کارهای عملی محصالن 

یکیازمهمترینبخشهادرتحصیالتعالیهماناکارعملیمحصالنمیباشدکوهشواملطورحو

تطبیقپروژههایتحقیقی،شویوهجمو اوریاطالعوات،اسوتفادهازربراتووارهوا،سوفرهایعلموی،

ایتجهیزدرفارمهایتحقیقاتی،ستاژدرشعباترشتویو....غیرهمیباشد.وبرمحصالناشترام

مواردذیلرادرنرردارد:هنځیوتوسعهاینهمهپو

 ایجادکلینیکحقوقی؛ •

 ایجادمرکزشبیهسازیبرنامهها؛ •

 ؛زمینهسازیبرایسیرعلمیمحصالنتالشبرای •

 ؛هوپیشنهادآنبهریاستپوهنتونسارنبرایکارهایعملیبطورهنځیپوپالنبودجویترتیب •

تشویقمحصالن،استادانوکارمندانبهانجامکارهایخیریه،مدنیواجتماعیبااستفادهاز •

 اندوختههایعلمیخویش.

ایجادمراکزکاریابیوکارآموزیبرایمحصالنتاهمگامبافراغت،دارایتجاربعملی •

 باشند.

 ایجاد رشته های جدید تحصیلی

ناخوردهبرایهرتشبثفرصتپیشرفتوانکشاارامساعدینکهدسترسیبهبازارهایدستااز

سببمیگرددتابیشوترپوهنځیامههایماستریبرایمیسازد،ایجادرشتههایتحصیلیجدیدوبرن

رشدوانکشااملموسیراداراباشد.

شخودرنررداردتارشتههایجدیدتحصیلیرادرمطابقوتبوهنیوازبوازارکواردربهنځیبناءپو

بوارادربخوشماسوتریسیاسیوبینالمللویمطالعاتوحقوقی،لیسانسورشتههایجدیدقضایی

اخذجوازازوزارتمحترمتحصیالتعالیدایرنماید.

 برنامه های زیربنایی 
یکیازمواردبسامهمدرنهادهایتحصیلیهمانابرنامههایزیرساختینهادمیباشدکهتامینکننوده

تمامیبرنامههایمربوطهآننهادمیباشد.
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 تجهیز صنوف درسی، البراتوارها و کتابخانه های معیاری

باتجهیزاتچونتخته،مارکر،تختهپام،پراجکتور،صنواتجهیزتجهیز صنوف درسی:   ➢

LEDوLCDازسهولتهاوامکاناتجدیددرنهادهایتحصیلیمیباشدکهپوهنځیدراین

شجدیخواهدورزیدتانقیصههایموجودحلوفصلګردد.راستاتال

بمنرورانجامفعالیتهایعملیوقضایایمختلاحقوقی،کلینیک:  کلینیک حقوقیتجهیز   ➢

فوقتاًتجهیزوموردحمایتهایتوسعوي تاباشدکهمحصلینیردګقرارحقوقیبایدوقتاً ،

عملینیزمهارتهایرزمراکسبنماید.رشتههایحقوقدرپهلویدانشنرریدربخش

کتابخانه:  ➢ وتجهیز  مطالعات با میتواند آن تجهیز و پوهنځی برای جداګانه کتابخانه ایجاد

تحقیقاتعلمیزمینههایخوبیرافراهمآورد،لذاپوهنځیدرتالشجدیآنستتاکتابخانه

محصالنخویشبازنمایدوبهعلیحدهفزیکیوالکترونیکیرابررویاساتید،محققینو

ګونهمستمرودوامدارتجدیدوتقویتګردد.

 و سایر بخشها ایجاد و توسعه دفاتر 

وهواهنځیپووهوایمربوطوهایجاددفواتربیشوتربورایآمریوت :توسعه دفاتر برای کارمندان و اسعتادان

یکامرمهموضروریاستکهپوهنتوندعوتدرپالندارددفاترجداگانهبرایکمیتههایفرعی

وپوهنځیحقوقنیزاستادان،کارمندان،آمرینوتمامبخشهایاداریوعلمیایجادوتجهیزنماید

.شاملاینبرنامهتوسعهایخواهدبود

نیازبهتوسعهوتجهیزبیشترداشتهباشددرکهسایرشعباتوبخشهایتوسعه سایر شعبات و بخشها:

برنامهپنجسالهستراتیژیکشاملخواهدبود.
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 فصل چهارم 

 برنامه های کسب عواید 

پووهنځیحقووقهرنهادوادارهنیازبهبودجهکافیبرایپیشبردفعالیتهوایخوویشداردواینکوه

پوهنتوووندعوووتنیووزیکوویازنهادهووایعلموویبووودهکووهموودارمتمووویلیخووویشراازطریووقفوویس

محصالنبدستمیآردونیازداردتابرایبهبودهرچهبیشتروضو مودارمتموویلیبیشوترداشوته

باشدکهذیالبهشرحبخشیازاینمدارممیپردازیم:

 فیس محصلین  

صوالنمصاراپوهنتوندعوتهمینفیسهوایسمسوتروارمحدرحالحاضریگانهمدرمتمویلی

وچونوض اقتصادیجامعهرادرنررگرفته،فیساندکیرابرمیجردداخذاستکهسارنهدوبار

اساسنیازمندیهایهررشتهتعییننمودهاستوپوهنتوندعوتبرایباربردنسطحعوایودنیواز

باشد:داردتامواردذیلرادرنررداشته

 راهاندازیمیکانیزمیبرایباربردنفیسباعرضهخدماتبیشتروبهتر. •

یستتوسطایننهادایجادیتوسطبخشهایمشخصمسلکیکهباراهاندازیکارهایعمل •

 گردد.

 جذب محصالن 

محصلدرصنواجداګانهبرایذکورواناثدر۶۵۰پوهنځیحقوقوعلومسیاسیباداشتنحدود

وجامعهصددآنستتااینارقامومیزانجذبمحصلینافزایشیابد،ولیباتوجهبهضعااقتصاد

بیشترشدنموسساتتحصیلیخصوصی؛رقابتوجذبمحصلیندشووارترشودهکوهدرایونراسوتا

 باهمکاریومتابعتازبرنامههایپوهنتونراهکارهایذیلرادرنررمیجیرد:پوهنځی

جذبمحصالنبراساسعالقهمندیمحصالنومعیاراتجذبآنهاکهازطراپوهنتوندر •

 ؛تعالیتعریاگردیدهصورتگیردروشناییلوایحوزارتتحصیال

 ؛هبهمشکلروبرونشوندنتخابرشتعالقهمنداندرسترهنماییگردند،تادرا •

 ؛درستمحصالنتهیهبروشورهاواعالناتغرضآگاهی •

 باربردنکیفیتخدماتوفراهمآوریرضایتمحصلین. •

 موزشی کوتاه مدت آ یجاد برنامه های ا

برایارتقایررفیتمحصلینبرنامههایکوتاهمدتیرادرپالنمیگنجانودهنځیدراینقسمتپو

کهقرارآتیمیباشد:

 برگزاریکورسهابرایزبانهایانگلیسی،عربی...وغیره. •

دررخصتیهایحقوقوعلومسیاسیتدویرکورسهایکارعملیبرایرشتههایمختلا •

 زمستانی.
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 پروژه های تحقیقی 

نامهها،کههمدرباربردنسطحپوهنتونومعیاریسازیآنرولبسوزایداردعبوارتیکیازبر

ازجلبپروژههایتحقیقیمیباشدکهدرپهلویآنبرایکسبعوایدنیزمناسباسوتکوهعنقریوب

.وبهسطحپوهنځیهانیزتنزلخواهدنمودمیکانیزمآنازطرارهبریپوهنتونترتیب

 یسی برای ادارات دولتی و خصوصی پروژه های تدر

ایجادبرنامههایآموزشیبرایاداراتدولتیوخصوصیبیرونیبرایارتقایررفیتکارمندانو

حقوقجزایی،حقووقمودنی،حقووقبوینالمللوی،حقووقشتههایمختلاچونمنسوبیناداراتدرر

دپلوماتیک،قنسلیوآدابوتشریفاتدپلوماتیکوغیره.

 موزشی برای ادارات آسمینار های  تدویر 

تدویرسومینارهایآموزشویبورایادارات،انسوتیتوتهواو...غیورهبخواطرآگواهیدهویوارتقوای

وردهشدناهداامعنویگردیدهآسبببرءررفیتوکیفیتوباربردنسطحدانشآنهاکهازیکسو

رهبریپوهنتونرویمیکانیزمآنبحوثازطرادیگرسببکسبعوایدبیشترمیشودکهدرسطح

.همتسریخواهدشددرسطحپوهنځیهاصورتخواهدگرفتوبرایآغازکار

در سطح والیات افغانستان  هنځیایجاد شاخه های پو

وردهساختنآنمیباشندعبارتازرشودآرزویبرآنکتهکههمهپوهنتونهاونهادهایتحصیلیدر

وخودماتآنازسویدرپخشونشریکسانخودماتتحصویلیبکوارمیورودوتوسعهنهاداستکه

وازسویدیگردرکسبعوایدنهادنیزموثرمیباشدکهبرایانجاماینکاربرنامههایتوسعهمییابد

رارویدستخواهدگرفت.
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 فصل پنجم

 زیربنای تکنالوژی معلوماتی

اداراتکهسببتسری ،شفافیتوموثریتامووراداریوتدریسوینهوادیکیازموضوعاتمهمدر

اینیکامرمسولماسوت  وهمچناناست.هایتحصیلیمیگرددهماناعبارتازتکنالوژیمعلوماتی

نیزمدیونپیشورفتتکنوالوژیاسوتوفراګیریآنعتپیشرفتهادرعرصهعلموکهامروزهسر

همهمناب معلوماتیجهانراباهموصلنمودهوافرادمیتوانندبهمخصوصاتکنالوژیمعلوماتیکه

سادگیتماممناب معلوماتیرادسترسیداشته،مورداستفادهقراردهند.پوهنتووندعووتنیوزدارای

سیستممرکزیاطالعاتیبرایثبوتمعلومواتکارمنوداناداری،علمویومحصوالنبوودهوهمچنوان

سایتغرضآگاهیدهیامورپوهنتونبهاستادان،محصالنوعامهمردممیباشد،دریبدارایو

ضمنکتابخانهپوهنتوندعوتدارایکمپیووترهوایمورتبطبوهشوبکهجهوانیاسوتکوهمحصوالنو

استادانمیتوانندبرایتحقیقاتعلمیوسمینارهایشانازآناستفادهنمایند،ولیبااینهمکمبوددر

،محصالنواستاداناستفادهازتکنالوژیرابلندنمیباشندوهمچنوانپووهنځيدهیزاتملموسبوتجه

هاازسیستمهایمختصتکنولوژیکبیبهرهاند،لذاپوهنځيحقوقوعلومسیاسیدرصددآنسوت

رتاباتوسعهزیربناهایتکنولوژیکزمینههایهرچهبیشتردسترسيبهمناب علمیوپخوشونشو

دراینراستاراهکارهایذیلدرنرراست..دانشرافراهمآورد

 MIS  یاManagement Information System 

امروزهتمامیاداراتنیازبهسیستمهایمعلوماتیدارندتاباسرعتبارامووررابوهپویشببرنودو

اسورعوقوتبورآوردهسوازد،ازنیازمندیهایمدیران،کارمندانومراجعینرابهوجهاحسنودر

طریقاینسیستمهامیتوانارتباطمحصلینراباادارهواستادانبطورمستقیمبرقرارنمود،کارهای

انومحصوالنعملی،کارهایخانگی،لکچرنوتها،کتابهواورهنموودهوارادردسوترساسوتاد

داتبورفعالیتهوایحضووریایون،بویژهدرمواق چونشویوعویورونکرونواووضو قیووقرارداد

سیستمدرمدیریتوادارهخدماتپوهنځینقشموثریراانجامخواهدداد.

انچهرابهاینرابطهدرپالنمیگنجانیمایناست:

پوهنتونتاجوابدهبهتمامنیازمندیهایکارمندانومحصالنMISتقویتبخشیدنسیستم •

 باشد.

قراردادننصابتحصیلیبامفرداتدرسیوکورسپالیسیاستادانبهدسترسمحصالن •

 ازطریقتکنالوژیمعلوماتی.

ارتباطدادناستادانبامحصالنبرایتبادلمعلوماتوایجادجلساتبااستفادهازتکنالوژی •

 وماتی.معل

   Web siteایجاد ویب سایت 

غرضآگاهیدهیمنرموهموارهازامورتدریسی،اداری،مسوایلتحقیقویوغیورههنځیحقوقپو

کهازطریقآنمحصالنواستادانمیتواننودبوهمنواب خواهدنمودرددیگرویبسایتیراایجادموا

یغنامنودیهرچوهبیشوترآنتودابیریرادرمربوطهدسترسیپیدانموده،انجاموریفهنمایند،وبرا

است:ذیلپالنگرفتهاندکهقرار
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بیشترویبسایتتق • استادانوکارمندانراویتهرچه نیازمندیهایمحصالن، تمامی تا

 جوابدهباشد.

هابرایهرمحصلتابتواننداسنادومدارممربوطهخویشراuser accountداشتن •

 تعقیبنمایند.

 نیکی ایجاد کتابخانه الکترو

هواییکیازنیازهایدیگردرعرصهتحصیلوتحقیقداشتنکتابخانهمجهزوجوابدهبهخواسوته

وانبوهسوادگیمرفووعمیتونیکیبااستفادهازکتابخانهالکتروتحصیلیوتحقیقیاستکهایننیازرا

آنچهبایدولیمحدودمیباشدلذامیباشدنیکیدارایکتابخانهالکتروپوهنځیاخت،دراینبخشنیزس

دراینپالندرنررگرفتهشودعبارتاستاز:

،محققینبهدسترساستادانآنالکترونیکیوقراردادندبخشیدنهرچهبیشترکتابخانهبهبو •

 ومحصالن.

 دیجتالیساختنکتابخانهغرضبهبودوسرعتبخشیدنامورمربوطهآن. •

 E. Learningآموزش الکترونیک 

آنبورایبهبوودوتسوری اموورتحصویلیومزایوایاستفادهازبرنامههوایآمووزشالکترونیوکو

بویژهدرمواق غیرمترقبوهوحوارتاضوطرارییوکامورخیلویتحقیقیبرایمحصالنواستادان

مفیداسوت.کمیتهفرعویآمووزشالکترونیوکتوالشمیوورزدتواراهکارهوایمشخصویرابوهسوطح

ققویناهودااعلمویخویشورابورآوردهپوهنځیایجادنمایدتابااستفادهازآنمحصلین،اسوتادانومح

ساختهازاتالاوقتجلوګیرینمایند.

 Onlineسیستم آموزشی آنالین 

بااستفادهازتوامیتهابانهادهایتحصیلیخارجی)خارجمرزی(افغانستانایجادصنوادرسیکه

اسوتادانورزیودهپوهنتوونهوایجهواندایورگورددوبتواننوددروستوسطدرآنتدریسازراهدور

شانرابشکلویدیوکنفرانسوابزاردیگوربورایمحصوالنودرموواردمربووطبوهارتقوایررفیوت

،یکیازبرنامههایمربوطبهآموزشالکترونیکمیباشد.استاداننیزانجامدهند

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

 دیگر.

تدویرصنوادرسیآنالینبرایمحصالنازراهدور. •
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 فصل ششم

 فعالیت های اجتماعی

نهادتحصیلیدرفرجامکارتاثیرخودرادرجامعهنشانمیدهدونمیتواندازجامعهیک  فعالیتهای

ردورنگهداشتهشودپسهرنهادمسئولیتهایدربرابرجامعهداردکهبایودآنوراانجوامدهودوتواثی

برناموههوایهنځیحقوقوعلومسیاسیرد.دراینراستانیزپواګذمثبتازکارهایخویشرابرجا

کهدرپالنپنجسالهنیزگنجانیدهشدهاست.داردرویدست

 افزایش جذب اناث 

ینکهپوهنتوندعوتدارایصنواجداگانهومحوطهجدابرایقشراناثمیباشد،اهتمامبیشترااز

جامعوهراتشوکیلمیدهنودواینقشرنصاازبدنوهاست.چونبرایتربیهاینقشرصورتگرفته

ایونخوبثابتګرددگاهاوردوطنرااولینمدرسهوتعلیمتاداردوجودنیازمبرمبرایتربیهآنها

تصورپوهنتوندعوتتاثیرخوبیدراذهانمردمداردکهسببازدیادتعدادمحصوالتدرپوهنتوون

ندرخوبآنهاوبرایتاثیرگذاریشاگشتهومیگرددکهبههمیناساسبرنامههایغرضارتقای

دربخشپوهنځیحقوقوعلومسیاسیبوهګونوهمونرمواصوولیبوهپویشرفتوهنررگرفتهشدهکه

 نرارتصورتمیجیرد.

 آگاهی های عامه 

دراینقسمتپوهنتوندعوتدرنررداردتادرپهلوویتربیوهنسولجووانکوهآینودهسوازانکشوور

قشوارمختلواازاعلمویوورکشوا هواکوهدرآنسومینارهایگریازطریوقهستندبرنامههایدی

رانیزدعوتکردهباشیماجرانمایدکهدراینراستامواردذیلرابایددرنررگرفت:جامعه

 برایآگاهیدهیوروشننمودناذهانعامهمردم.تدویرسمینارهاوورکشا ها •

مکاتب • معلمین متعلمین، از ګذردعوت وکالی غرض، جامعه در موجود اهالی دیگر و

 اشترامدرسمینارهاوورکشا ها.

 اشتراک در مسایل عمده و مهم روز 

چنانچهپوهنتوندعوتبهسوهمخوویشدربرابورناهنجواریهوایکوهدامونگیورکشووربووده،ادای

مسئولیتنمودهاستکهازآنجملهاهدایخونبرایزخمیانوهمکاریباافتزدگانقابلذکراست

درنحویهمکارینمایندکهدراینجملهتخفیاهابهتالشنمودهتامردمبیبضاعتراوهمواره

فیسهایمحصالنیکهوض اقتصادیخوبندارندویاهمازفامیلهایشوهدابوودهانود،انجوامداده

کهپوهنځیحقوقمنحیثیکیازفاکولتههایایننهاددراینامرنقشبرجسوتهراایفوانموودهاست

:درنرراستباشدچنانچهتااینهمکاریهامتداومنرراست.همچناندراست

بریازمسایلعمدهومهمروز)آسیبهاوحوادثغیرمترقبه(واتخاذتدابیررزمباخ •

 همکاری.

 درمیانگذاشتنمحصالنازطریقاتحادیههایشانبرایجلبمساعدتها. •

 پوهنتون.پوهنځیوایجادصندوقمعاونتوهمکاریدر •
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 زمینه سازی برای فعالیت های فرهنگی و ورزشی 

ازطورادیگورصوحتودادهشیازیکطرامعلوماتمحصالنرافزونیوورزامورفرهنگی

پوهنځیحقوقباهمکاریسایربخشوهایذیوربطبخشد.کهدرینراستاروانمحصالنرابهبودمی

اجراوتدویربرنامههایفراغتفارغانوبرنامههوایتقودیرمحصوالنممتوازوهمچنوانپوهنتون

دراینراستافعالیتهایذیلمدنرراست:تجلیلنمودهاند.تدویروتجلیلروزهایخاصرا

میگردد • ایجاد وجریده نشریه اندیشهمحصالن و فکر انعکاس بتوانندغرض محصالن تا

 ستنشربسپارند.رابدمقارتخویش

باهنځیپو • محصالن تا داده جا سمینارها ارایه و تهیه برای خویش تحصیلی نصاب در

تشخیصوهرسالهدیپارتمنتهاازطریقسمینارهاآشناگردیدهوازآنجملهبهترینآنرا

 تقدیرنمایند.

گردیدهازجم ایجادومسابقاتمیانپوهنحیهاتدویرتیمهایورزشیدرسطحپوهنحی •

 آنهاافرادبرایتیمهایمنتخبپوهنتونانتخابمیشوند.

و • محصلین ررفیت ارتقای جهت علمی سیر و گردشگری های برنامه گرفتن دست روی

 استادان.

 مبارزه با خشونت، تعصبات و اعتیاد 

بوینبوردهمرضیکهمیتواندهمهجامعهافغانیماراازبزرگترینامروزه مبارزه با خشونت و تعصبات:

هماناتعصوباتقوومی،زبوانیونوژادیمیباشودکوهفضوایدرسویراسوقدهدبههالکتوفالکت

دربرابورآنمجالرخنهنودادهوهمووارهچنینمسایلهرگزوتبهایناخاللمینماید،پوهنتوندع

قرارمیگیرد.

برایمبارزهباخشونتوتعصبراهکارعملیراترتیبندعوتپوهنتوبههمینمنرور •

می مجازات را عاملین نموده تعریا را تعصب و خشونت دایره آن مبنای بر و دهد می

 نماید.

ازطریقمعاونیتعلمیبهتمامیاستادانمضامینثقافتاسالمیهدایتدادهشودتاهمواره •

زمبهمحصالنارائهگرددتادامنرلموخشونتبرایبهبودوض اجتماعیتوصیههایر

 وتعصباتبرچیدهشود.

کوانونخوانوادگیانهیاراستکهامروزهاعتیادسببیکامرکامالمشهودواشکار  :مبارزه با اعتیاد

افغانیمکلااندتادربرابراینامرقرارگیرندوازآنجلوگیرینمایند.جامعهگردیدهوهمهافراد

امربشکلجدیتعقیبمیگرددوازطرامنسوبیندعوتبوهاینخوشبختانهکهدرپوهنتوندعوت

هیچفرداجازهدادهنمیشودتادرمحوطهپوهنتونازمخدراتاستفادهنمایند.

النبهموادمخدربرنامههایآگاهیدهیازاضرارجانی،برایجلوگیریازاعتیادمحص •

معاونیتدیپارتمنتهاوپوهنځیباهمکاریروانی،مالیواجتماعیموادمخدرازطریق

 امورمحصالنرویدستگرفتهشود.

 مشوره ده  بتیی ماضتر ن موید مخدر ژا غتض معایجه به متیکز متبوطه مویصلت ورزند.   •
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 عام المنفعه همکاری های 

درپهلویعرضوهمتخصصوینوومنحیثشاخهآن،پوهنځیحقوقوعلومسیاسیپوهنتوندعوت

کاردانانبرایجامعهوکشور،مسایلاخالقیومسئولیتپذیریدربرابرجامعهرانیوزدراولویوت

هایکاریخویشقرارمیدهد.

 برنامههایهمکاریبامستضعفین. •

 همکاریباآسیبدیدگانجنگ. •
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 فصل هفتم 
 ت های بین المللی فعالی  

یکیازمواردمهمبراینهادهایتحصیلیهماناارتباطآنبانهادهایتحصویلیخوارجیومطورح

کهامروزهمواردمربوطبهتضمینکیفیتواعتباردهیدرسطحمیباشدشدنآندرسطحبینالمللی

وزارتنیزبههمانسوجریانداردوتمامیپوهنتونهاملزمبرآناند.

هسابقهپوهنتوندعووتوجهوادراداردیکویازپوهنتوونهوایمطورحدرسوطحپوهنتوندعوتک

کشورهایاسالمیبودهوعضوویتاتحادیوهپوهنتوونهوایاسوالمیراداشوتوحتویبوراییکسوال

پوهنځیحقووقوعلوومسیاسویمنحیوثیکویازفاکولتوهوریفهمدیریتاتحادیهرانیزبعهدهداشت.

کبرایغنامندیهرچهبیشترایننهادتحصیلییوکبواردیگورنیوزایجواداینهایمهماینپوهنتون

روابطوسهمگیریدرفعالیتهایبینالمللیرانیزدرپالنگنجانیدهکهقرارشرحذیلمیباشد:

 استفاده از کادرهای خارجی

معلوماتآنهابرایرشدررفیتهایموجودنیازبهاستخدامکادرهایخارجیمیباشدتاازتجاربو

استفادهصورتگرفتهسببارتقایررفیتاستادانومحصالنایننهادگرددکهبایکیازموسسات

ههایحقوقوعلومسیاسویمصریبنامالبعثهتفاهمیداشتکهبربنیادآناستادانمصریدررشت

ترهبریپوهنتونبرنامهعمالدراینپوهنتونتدریسنمودهاند.وعنقریبدراینراستانیزهیاو

.کهپوهنځیحقوقوعلومسیاسینیزازآنتبعیتخواهدنمودندگرفترارویدستخواه

 ایجاد توامیت با اتحادیه های پوهنتون های جهان 

چنانچهپوهنتوندعوتوجهادجزءاتحادیهپوهنتونهایاسالمیبود،زمینهبرایتجدیداینرابطه

پوهنتوندعوتمهیامیباشدوپیشنهادینیزدرینراسوتاصوورتگرفتوهولویاوضواعسیاسویبرای

تعویقدرایدولیبازهمتالشجریانداردکهدرایونبهسطحکشورهاسببشدهتااینامرحاکمدر

ستګیردکهپوهنځيحقوقوعلومسیاسینیزشاملآنوهنتوندعوترویدنزدیکیهابرنامهراپ

هدبود.خوا

 ایجاد توامیت ها با موسسات خارجی در مسایل علمی و تحقیقی 

مصمماستتابرناموهراپوهنځیحقوقوعلومسیاسیباهمکاریریاستپوهنتوندرینراستانیز

رویدستداشتهباشدواستادانومحصالن)خصوصامحصالنماستری(تحقیقاتعلمیشوانرادر

وهنتونهایخارجیمطرحسازندواشترامدرسمینارهایعلمیومسایلژورنالهایبینالمللیوپ

منطقویداشتهباشند

اشتراک در سمینارها، کانفرانس ها و ورکشاپ ها 

یکیازمواردارزندهدرداشتنتوامیتها،همانااشوترامدربرناموههوایعلمویواکادمیوکبوین

مصوممعلومسیاسیبوههمکواریریاسوتپوهنتوونپوهنځیحقوقوطرفینمیباشد.دراینراستا

استتادرسمینارها،کنفرانسهاوورکشا هایبینالمللیدرداخلیاخارجکشورکهبوهارتبواط

موضوعاتعلمیمهمروزباشداشترامورزیدهسببارتقایررفیتاستادان،محصالنوکارمندان

 ایننهادتحصیلیگردد.
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 پالن عملیاتی 

پووهنځییکواردتوذکریافتوهدرپوالنسوتراتیژملیاتعبارتازبرنامهعملبرایاجورایموپالنع

اهدااکوتاهمدتیاریمیبخشد.میباشدکهنهادرابرایرسیدنبه

اینپالندارایاجزایچونبرنامه،فعالیت،هدا،مسئول،مکاناجرا،زمواناجورایکواروتواثیر

ن:چهچیزی؟بهچههدا؟توسطهچهکسی؟،درکجا؟،درچهمدتبرنامهمیباشدکهسوارتچو

زمان؟،باچهتاثیریوچگونهانجاممیشود؟،راپاسخمیدهد.

ایقرارشرحذیلبور1403الی1399برایسالهایپالنعملیاتیپوهنځیحقوقووعلومسیاسی

.3.برناموههوایعلمویوتحقیقوی،2مودیریت،.برنامههایرهبریو1برنامهکهعبارتازشش

.فعالیوت6.فعالیتهایاجتماعیو5.کسبعواید،4.،وتکنالوژيمعلوماتیبرنامههایزیربنایی

المللیمیباشدترتیبگردیدهاست.هایبین
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 1403 - 1399سیاسی برای سالهای  پالن تطبیقی پوهنځی حقوق و علوم
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 1399 1399 دوامدار
کاهش

 بروکراسی

  

8 

ی
لم
ع
ر
اد
ک
ام
خد
ست
ا

 

استخدام
کادردایمی

پوهنځیو
معاونیت

اداری

پوهنځی
حقوق

                        

 1403 1399 دوامدار
پیشبردامور

تدریسی
   دیپارتمنت

9 

استخدام
کادر

بالمقط 
 موردنیاز

پوهنځیو
معاونیت

اداری

پوهنځی
حقوق

                        

 1403 1399 دوامدار
پیشبردامور

   تدریسی

10 

ی
یق
حق
ت
و
ی
لم
ع

ی 
لم
ع
ر
اد
ک
ت
فی
ر
ر
ی

قا
رت
ا



تدویر
کورسهای

زبان

پوهنځیو
معاونیت

علمی

پوهنځی
حقوق

                        

 1403 1399 دوامدار
ارتقایررفیت

کارکنانو
   استادان

11 
ایجاد

کورسهای
 کمپیوتر

پوهنځیو
معاونیت

علمی

پوهنځی
حقوق

                        

 1403 1399 دوامدار
ارتقایررفیت

محصالن
   واستادان

12 

راهاندازی
سمینارهای

میتود
 تدریس

پوهنځیو
معاونیت

علمی

پوهنځی
حقوق

                        

آشناییبه 1403 1399 دوامدار
روشهای
   جدیدتدریس

13 
راهاندازی
سمینارهای
 روشتحقیق

پوهنځیو
معاونیت

علمی

پوهنځی
حقوق

                        

 1403 1399 دوامدار
اشناییبا

روشهای
   جدیدتحقیق



 
 

35 
 

14 

اعزام
استادانبه
برنامههای
ماستریو

 دکتورا

پوهنځیو
ریاست
پوهنتون

داخلو
خارج
کشور

                        

ارتقایسویه 1403 1402 سال2
تحصلی
   استادان

15 
تثبیترتب

علمی
 استادان

پوهنځی
حقوقو
معاونیت

علمی

پوهنتون
دعوت

                        

 1403 1400 دوامدار
کسبامتیازات
   معنویاستادان

16 

ی
یق
حق
ت
ی
ها
ه
ام
رن
ب

 

فصلنامه
علمی

ریاست
پوهنحی

پوهنځی
حقوق

                        

 1403 1400 دوامدار
نشرمقارت

علمیو
   تحقیقی

17 

ی
صیل

ح
ت
ب
صا

ن
ی
ر
گ
زن
با

 

تحقیقدر
مورد
موثریت
نصاب

موجوددر
بازارکار

پوهنځی/
کمیتهنصاب

پوهنځی
حقوق

                        

 1403 1400 دوامدار
موثریت

 دربازارکار

  

18 

ارزیابی
کریکولمو

تطبیق
نصابواحد

 وزارت

پوهنځی/کمیته
نصاب

پوهنځی
حقوق

                        

وفقکوریکولم 1403 1399 دوامدار
بانصاب
   وزارت

19 
تطبیق
سیستم
 کریدیت

دیپارتمنتها
وپوهنځی

پوهنځی
حقوق

                        

 1403 1399 دوامدار
سیستماتیک

   کردنتحصیل

20 

تهیهکتبو
مناب 

درسی،
مطالهو

پوهنځیو
معاونیت

اداری

پوهنځی
حقوق

                        

ایجادسهولت 1403 1399 دوامدار
برایتحقیق

   ومطالعه



 
 

36 
 

 تحقیق

21 

ی
صیل

ح
ت
ید
جد
ی

ها
ه
شت
ر
د
جا
ای

 

ایجاد
دیپارتمنت
حقوقعامه

پوهنځیو
معاونیت

علمی

پوهنځی
حقوق

                        

سال
 سوم

1402 1403 
انکشاا
   پوهنځی

22 

ایجاد
دیپارتمنت

حقوق
 خصوصی

پوهنځیو
معاونیت

علمی

پوهنځی
حقوق

                        

سال
 چهارم

1402 1403 
انکشاا
   پوهنځی

23 

ایجادبرنامه
ماستری

حقوقبین
 المل

پوهنځیو
معاونیت

علمی

پوهنځی
حقوق

                        

سال
 پنجم

انکشاا 1403 1403
پوهنځیو

   پوهنتون

24 

نا
رب
زی

 

ی
س
ر
د
ا
نو
ص
ز
هی
ج
ت



تدارممیز
وچوکی
معیاری

پوهنخیاز
طریق

معاونیتمالی

پوهنځی
حقوق

                        

 1403 1399 دوامدار
ایجادتسهیالت

وفضای
   مناسبدرسی

25 

نصب
LCDیا

پروجکتور
برایتمام

 صنوا

معاونیت
اداریو
پوهنحی

پوهنځی
حقوق

                        

 1403 1399 دوامدار

استفاده
   ازتکنالوژی

26 

ی
وق
حق
ک

نی
کلی

 

ایجاد
کلینیک

حقوقیو
تجهیزآن

پوهنځی
حقوقو
معاونیت

اداری

پوهنځی
حقوق

                        

 1403 1400 دوامدار
تسهیلدر

تمثیلوعملی
کردنقضایاو

   حقوقیقواعد

27 

نه
خا
تاب
ک
ز
هی
ج
ت

 

ایجاد
کتابخانه

مستقلبرای
پوهنحیو
تجهیزآن

پوهنځی
حقوقو
معاونیت

اداری

پوهنځی
حقوق

                        

ایجادتسهیالت 1403 1401 دوامدار
جهتتحقیق

   ومطالعه
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28 

طرحو
انکشاا

برنامههای
شبیهسازی

درعلوم
 سیاسی

پوهنځیو
معاونیت

اداری

پوهنځی
حقوق

                        

 1403 1400 دوامدار

ایجادتسهیالت
جهتتحقیق

   ومطالعه

29 

ن
دا
ستا

ا
و
ن
دا
من
ر
کا
ی

را
ب
ر
ات
دف
ه
سع

تو
 

تهیهو
تدارم
دفاتر

جداګانه
برای

دیپارتمنت
ها

پوهنځیو
معاونیت

اداری

پوهنځی
حقوق

                        

 1402 1401 سال2

پیشبردامور
کاری

دیپارتمنتبه
   ګونهموثر

30 

ها
ه
یت
کم
ی

را
ب
ر
ات
دف
ه
سع

تو
 

تهیهو
تدارم
دفاتر

جداګانهو
مجهزبرای

کمیتهها

پوهنځیو
معاونیت
اداری

پوهنځی
حقوق

                        

 1402 1401 سال2
سهولتدر

پیشبرد
اموراتکمیته

   ها
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31 

M
IS


ی
یت
ر
دی
م
و
ی
ات
وم
عل
م
تم
س
سی
ا
ی

 

انکشاا
سیستم
MISبرای

پوهنحی

پوهنځیو
معاونیت

اداری

پوهنتون
دعوت

                        

 1403 1400 دوامدار

تقویتسیستم
اداریو
   تدریسی

32 

W
e

b
 S

it
e
 

ایجاد
website

برای
 پوهنحی

پوهنځیو
معاونیت

اداری

پوهنتون
دعوت

                        

 1403 1400 دوامدار

   ارائهمعلومات

33 

ید
وا
ع
ب

س
ک

 

ن  
ال
ص
ح
 م
ب
جذ

 

بلندبردن
کیفیت

خدماتو
مکانیزم

هایجلبو
جذب

محصلین

پوهنځیو
معاونیت

اداری

پوهنځی
حقوق

                        

 1403 1399 دوامدار

کسبعواید
غرضتامین

   مخارج

34 

ت
مد
ه
وتا
ک
ی
ها
ش

ز
مو
آ

 

ایجادکورس
هایکوتاه

مدت
پوهنځی

پوهنځی
حقوق

                        

 1403 1399 دوامدار
ارتقایررفیت
   وکسبعواید

35 

برنامههای
ارتقایررفیت
برایادارات

دولتیو
 خصوصی

پوهنځی
ادارات
خارجی

                        

 1403 1401 دوامدار

   کسبعواید
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36 

ت
ال
ج
م
و
ب
کت
ر
ش
ن
و
 
چا

 

چا ونشرو
پخشکتبو

مجالت

پوهنځیو
معاونیت

اداری

پوهنځی
حقوق

                        

 1403 1400 دوامدار

   کسبعواید

37 

ی
ع
ما
جت
ا
ی
ها
ه
ام
رن
ب

 

ه
ام
ع
ی
اه
اگ



تدویر
سمینارها

پوهنځیو
معاونیت

اداری

پوهنتون
دعوت

                        

 1403 1399 دوامدار

   آگاهیعامه

38 
برګزاری

برنامههای
 تلویزیونی

پوهنځیو
معاونیت

اداری

شبکه
های

تلویزیونی
                        

 1403 1399 دوامدار
معرفیو

   آګاهیعامه

39 
نصب

بلبوردو
 بینر

پوهنځی/
کمیته

فرهنجی

پوهنتون
دعوت

                        

 1403 1399 دوامدار

   اگاهیعامه

40 

ی
گ
هن
ر
ف

 

انعکاس
فرهنگ
اصیل
افغانی

پوهنځی/
کمیته

فرهنجی
جامعه

                        

 1403 1399 دوامدار
اگاهیاز
   فرهنگ

41 

تدویر
محافلبرای

روزهای
 تاریخی

پوهنځی/
کمیته

فرهنجی

پوهنتون
دعوت

                        

 1403 1399 دوامدار
باخبریاز

   تاریخ

42 

راهاندازی
مسابقات

کتابخوانی،
مقارت،سیرت

النبی...و
 غیره

پوهنځی
معاونیت
محصالن

پوهنتون
دعوت

                        

ترویجفرهنگ 1403 1399 دوامدار
مطالعهو

   تحقیق
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43 

ی
ش
ز
ر
و

 

ایجادتیم
های

ورزشی
محصالن

پوهنځیو
معاونیت
محصالن

پوهنتون
دعوت

                        

 1403 1399 دوامدار
کشااستعداد
   هایورزشی

44 
راهاندازی
مسابقات
 ورزشی

پوهنځیو
معاونیت
محصالن

پوهنتون
دعوت

                        

 1403 1399 دوامدار
تشویق

   ورزشکاران

45 

ی
ملل
ال
ن
بی
ی

ها
ه
ام
رن
ب

 

ت
می
وا
ت
اد
ج
ای



استفادهاز
کادرهای

علمی
بیرون

پوهنځیو
ریاست
پوهنتون

پوهنځی
حقوق

                        

 1403 1402 دوسال
ارتقایررفیت
   وکسباعتبار

46 

ی
ملل
ال
ن
بی
ی

ها
ه
ام
رن
ب
ر
د
م
را
شت
ا

 

طرحو
اشترامدر
برنامههای
علمیبین

المللی

پوهنځی
ومعاونیت

علمی

داخلو
خارج
کشور

                        

 1403 1399 دوامدار

ارتقایررفیت
   وارتباطات

47 

تفاهمنامه
های

همکاریبا
موسسات
ملیوبین

 الملل

پوهنځیو
معاونیت

علمی

داخلو
خارج
کشور

                        

 1403 1399 دوامدار

ارتقایررفیت
   وارتباطات
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 فصل هشتم  

   رزیابی ستراتیژیا

ورد. تصمیم  آ یج مهم و دراز مدت را به بار می پروسه مدیریت ستراتیژیک منجر به تصمیم های میشود که نتا

روبرو   زیاد  های  سر  درد  به  را  نهاد  و  میشود  پذیر  نا  جبران  خسارات  به  منجر  ستراتیژیک  درست  نا  های 

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

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

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

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

تیژی های خاص و مورد نظر آنها  خر به حساب میرود، تا مدیران بدانند که ستراآارزیابی ستراتیژیک مرحله  

وری کنند. همه ستراتیژی ها  آ  مورد اطالعات الزمی را باید جمعدر چه زمانی موثر واقع نمیشود بناء درین  

دستخوش تغیرات آینده قرار میگیرند، زیرا عوامل داخلی و خارجی بصورت دایم در حال تغیر اند و مدیران  

تاثیر گذا تغیر عوامل  از  برنامه عمل شانرا  باید همواره  تغیرات وارد شده  به  تا مطابق  باشند  ر آگاهی داشته 

 آماده سازند.   

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

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

 محاسبه و سنجش عملکرد.   -2

 اقدامات اصالحی.   -3

بصورت   را  ها  ستراتیژی  که  است  نیاز  بناء  نماید  تضمین  را  فردا  موفقیت  تواند  نمی  امروز  موفقیت  ازینکه 

دوامدار مورد ارزیابی قرار داد تا نهاد به وضع فعلی خود متکی نبوده سبب نابودی و رکود آن نگردیده همواره  

 و سوی پیشرفت و ترقی را بدست آرد.  تالش بخرج دهد تا سمت

 میکانیزم ارزیابی ستراتیژی

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

. بررسی مبانی  1تذکر یافت. در دیاگرام ذیل بوضاحت میکانیزم ارزیابی ستراتیژی را که شامل فعالیت های  

   . اقدامات اصالحی میشود، میتوان مطالعه و بررسی نمود:3. محاسبه و سنجش عملکرد نهاد و 2تیژی سترا
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 ارزیابی ستراتیژی  میکانیزمیاگرام  د

   

   

 

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.  

آیاتفاوتیدیده

 میشود؟

 بلی

 نخیر

آیاتفاوتیدیده

 میشود؟

 بلی

 نخیر

 کار یا فعالیت کنونی ادامه یابد 
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کمیته۱۳۹۹پالنستراتیژیکپوهنځیحقوقوعلومسیاسیبهشرحفوقدرجلسهمورخ//

فرعیپالنستراتیژیکتائیدګردید،ثبتپروتوکولشماره)(ګردیدهغرضتصویبومنروری

تقدیماست.بهمراج صالحهبارتر

 پوهنځی حقوق و علوم سیاسی  آمر کمیته فرعی پالن ستراتیژیک 

 )                             ( 

 

شورایعلميپوهنځی۱۳۹۹پالنستراتیژیکپوهنځیحقوقوعلومسیاسیدرجلسهمورخ//

ت.حقوقوعلومسیاسیتصویبګردیدهثبتپروتوکولشمار)(ګردیدهتائیداس

 رئیس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی 

 )                             ( 

 

پالنستراتیژیکفوقبعدازتائیدکمیتهفرعیپوالنسوتراتیژیکپووهنځی،تصوویبشوورایعلموي

کمیتووهپووالنسووتراتیژیکپوهنتووون۱۳۹۹پوووهنځیوتائیوودرئوویسپوووهنځی؛درجلسووهمووورخ//

شماره)(بودهتائیداست.تصویبوثبتپروتوکل

 آمر کمیته پالن ستراتیژیک پوهنتون

)                              ( 


