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 : مقدمه

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

 ظرفیت، از آن جایکه هآوری جوانان به پوهنتون ها و مؤسسات علمی افزونی یافتکشور فارغ شدند، و به این ترتیب روی 

و بار مسؤولیت پوهنتون های دولتی با گذشت ایام سنگین تر می  نبودهپوهنتون های دولتی برای پذیرش این تعداد کافی 

عالی خصوصی ت سسات تحصیالقانون اساسی  دروازۀ مؤ 94تا مطابق ماده  یدردگضرورت آن احساس  در سطح حکومتشد، 

 .گرددباز بروی عالقه مندان 

هـ ش توسط محترم پروفیسورعبدالرب رسول سیاف رهبرجهادومؤسس پوهنتون دعوت ۸۸۱۱بنیاد پوهنتون دعوت درسال 

های شرعیات ، فارمسی ، طب معالجوی برای اناث ،  پوهنحیوجهاد دیارهجرت ، درکابل نهاده شد.پوهنتون دعوت دارای 

نقش عمده  ،( فارغ التحصیل به جامعه4729)ز دعوت با تقدیم نمودن بیش اپوهنتون  صاد ، انجینری و ژورنالیزم میباشد.اقت

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

محصل از طبقه ذکور و اناث در  تن 7812 اکنون پوهنتون دعوت داراییم، واین پوهنتون قرار دار پانزدهمآستانه فراغت دور 

 کز بزرگ تحصیلی در سطح کشور پنداشته میشود.ااز مر یکیمصروف درس و تحصیل اند که مقاطع لیسانس و ماستری 

 ده یل رادرفارغ التحص ۸۱۳هـ ش درتشکیالت پوهنتون دعوت شروع به فعالیت نموده و  ۸۸۳۱فارمسی درسال  یحپوهن 

 دورفراغت برای خدمت به جامعه ومردم خویش تقدیم نموده اند.  

 هفتدر( هـ ش  ۸۴۱۴ – ۸۸۳۳) فارمسی یحستراتیژیک، دربرگیرنده فعالیت های انکشافی پنج سال آینده پوهناین پالن 

 استفاده ردات درسی ،استخدام وارتقای ظرفیت کادرعلمی واداری ، انکشاف ومعیاری ساختن نصاب تحصیلی ومف  بخش

در آموزش و انکشاف  یحپوهنبین المللی و نقش ملی وتحقیقات علمی، کسب عواید، ، فعالیت های معاصر،  ازتکنالوژی

میباشد.جامعه،

کارمتخصصفارمسی با توجه به رشد علم وعلم آفرینی درجهان وضرورت جامعه افغانی دربخش ایجاد نیروی یحپوهن

راه  ترسیم نموده و کنونی ستراتیژیکدرتالش است، تا دورنمای انکشاف پنج ساله خودرابا تهیه پالن  ،فارمسستان شایسته

 موفقانه این پالن، می تطبیقانکشافی خود طرح ریزی نماید. با حل های مناسب برای بهبود برنامه ها وتحقق پروگرام های

اد بین المللی، ایج ملی و ارتقای کیفیت تدریس، ارتباطاتتوان به دستاورد های قابل مالحظه ی درعرصه های مختلف چون 

فارمسی،ارایه خدمات با نجام تحقیقات علمی مرتبط به مسلک دیپارتمنت ها ورشته های جدید، ایجاد برنامه ماستری، ا

  ، شایستگی ومهارت کادرعلمی وکارمندان حمایوی دست یافت(کسب عواید وخلق کار)کیفیت
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 لفصل او

 مبنای برنامه ستراتیژیک پوهنتون

 

تدوین پالن سـتراتیژیک یک امر ضروری برای هر نهاد است تا نقشه راه را برای رسیدن به اهداف با  مدت و کوتاه 

نیز به نوبه خویش پالن  الن عمومی پوهنتون، پوهنحی فارمســـیمـدت ترتیـب نمـایـد، بـه همین منظور بعـد از ترتیب پ

اش را غرض نایل آمدن به اهداف تعیین شده خویش تدوین مینماید که اینک به شرح مبنای تدوین سـتراتیژیک پنج ساله 

 این پالن قرار ذیل میپردازیم: 

 

 برنامه ستراتیژیک وزارت تحصیالت عالی

برنامه سـتراتیژیک وزارت تحصـیالت عالی غرض ارتقا ، بهبود و انکشاف تحصیالت عالی افغانستان تدوین یافته است و 

 تمامی نهاد های همکار را به سوی رشد و توسعه متوازن سوق میدهد که اهداف مهم آن عبارت اند از: 

  ارتقای کیفیت سـیسـتم تحصـیالت عالی دولتی و خصوصی در افغانستان بر مبنای استقالل کامل علمی، اداری و

 نابع بشریهای کادرهای متخصص و در کل ممالی نهادهای تحصیالت عالی جهت رفع نیازمندی

 ر علمی مؤسسات تحصیالت عالی کشوربلند بردن ظرفیت علمی و سویهً تحصیلی اعضای کاد 

 .انکشاف مستمر نصاب تحصیلی که پاسخگوی نیازهای علمی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سطح ملی باشد 

 

 برنامه ستراتیژیک پوهنتون دعوت

ــالهای  ــتراتیژیک پوهنتون دعوت برای س ــتراتیژیک وزارت  9049 – 9911برنامه س مطابق رهنمود و فارمت پالن س

محترم تحصیالت عالی تدوین گردیده که اساس پالن های ستراتیژیک پوهنحی های موجود در این نهاد تحصلی را تشکیل 

 میدهد و اهداف آن عبارت است از: 

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

 بهبود و گسترش سیستم مدیریتی و رهبری پوهنتون 

 فراهم سازی و توسعه امکانات برای پیشبرد تحقیقات علمی 

  ایجاد و انکشاف زیربناها غرض توسعه خدمات تحصیلی با کیفیت 

  ارتقای ظرفیت کادر علمی و اداری پوهنتون 

  توسعه برنامه های لیسانس و فوق لیسانس 

 داتی پوهنتونتوسعه مدارک عای 

 توسعه برنامه های اجتماعی 

 گسترش توامیت های ملی و بین المللی 



3 
 

 نگاه اجمالی به برنامه ستراتیژیک قبلی

پوهنتون دعوت یکی از پوهنحی های هفتگانه این نهاد تحصیلی است که به منظور ارتقای سطح  پوهنحی فارمسی

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

 توانست تا به موفقیت های بیشتری دست یابد که از آن جمله میتوان موارد آتی را برشمرد: 

  پالیسی منظم و موثر برای تحصیل 

 ایجاد فضای مناسب علمی و باز برای آموزش 

  ساختار اداری مناسب مطابق به نیاز 

 شیف منظمبانک اطالعاتی و آر 

 )استادان متخصص و مجرب )ماستر و دکتور 

 عدم تبعیض بین کارمندان و منسوبین 

 

 اهمیت و ضرورت پالن ستراتیژیک

پالن ستراتیژیک در سطح یک سازمان جهت بهره گیری از فرصت های موجود و مقابله با حوادث تهیه گردیده باید 

 فته شود. به عنوان عامل تصمیم گیری در سطح سازمان در نظر گر

پالن ستراتیژیک و نقش آن در موفقیت نهادها یک واقعیت غیر قابل انکار است چون در موجودیت پالن ستراتیژیک ماموریت 

نهاد مشخص گردیده، دیدگاه نهاد تعیین شده، محیط خارجی نهاد با فرصت ها و تهدیدات موجود در بازار شناسایی شده، 

گردیده، راه های بهتر جهت استفاده از منابع موجود برای تحقق اهداف خاص نهاد نقاط قوت و ضعف داخلی نهاد معرفی 

 انتخاب میگردد. 

امروز سازمان ها بیشتر و بیشتر درک کرده اند که پالن گذاری ستراتیژیک یک رکن اساسی و الزامی برای موفقیت بخصوص 

نامه مدیریت مطلوب است. برای سازمان های بزرگ یا در شرایط ناگهانی می باشد، در حقیقت پالن ستراتیژیک جوهر یک بر

ساختار سازمانی پیچیده داشتن پالن ستراتیژیک یک بستر خوب عملیاتی میباشد که به استثنای تصمیم گیری های سریع 

 او موثر پی گیری فرصت ها و هدایت کار، مدیریت کاهش مصارف، افزایش انگیزه کارمندان و لذت بردن از کار، مقابله ب

 تهدیدات و تبدیل تهدیدات به فرصت های بالقوه کمک می کند. 

 عرضه میکند، فارمسی عمومی پوهنتون دعوت بحیث یک سازمان علمی که خدمات تحصیلی را در رشته پوهنحی فارمسی

ب را ی مطلونیازمند همچو پالن ستراتیژیک مدرن میباشد تا بتواند با استفاده از آن جهت رسیدن به اهداف خود فعالیت ها

 تنظیم کند. 

 

 مراحل برنامه ریزی

 این پالن در سه مرحله ذیل به اتمام رسیده: 

 تدوین پالن ستراتیژیک. -8

 اجرای پالن ستراتیژیک. -7

 .ارزیابی و نظارت از پالن ستراتیژیک -3
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 چهارچوب یا ساختار پالن ستراتیژیک

ارچوب یا ساختار این پالن بر اساس مدل طبق رهنمود تدوین پالن ستراتیژیک وزارت محترم تحصیالت عالی، چه

 . پیشنهادی اول رهنمود متذکره که دارای سه مرحله و هفت گام میباشد ترتیب گردیده است
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 فصل دوم
 تحلیل وضعیت موجود

 هـ ش( 8344) در سال 

 

محصل را در  ۸۱۳نون بتعداد که تا کهـ ش آغاز به فعالیت نمود،  8349پوهنحی فارمسی پوهنتون دعوت در سال 

غرض خدمت به جامعه و کشور تقدیم نموده، افتخار دارد که فارغ التحصیالن این پوهنحی در بخش های  ه تحصیلیده دور

 مختلف دولتی و خصوصی مشغول وظایف مقدس خدمت گذاری میباشند. 

وهنتون ، زیرا پابل ترتیب داده شده استطابقت به نصاب درسی پوهنحی فارمسی پوهنتون کنصاب درسی این پوهنحی در م

کابل اساس و بنیاد تمام پوهنتون های افغانستان بوده که تحت مراقبت مستقیم وزارت تحصیالت عالی افغانستان است و 

میباشد، به همین دلیل پوهنتون دعوت در امور  معههمواره نصاب تحصیلی شان در مطابقت به اوضاع کنونی و ضرورت جا

 یش از پوهنتون کابل متابعت مینماید. تحصیلی خو

را که منحیث  ی شمول و مضامین اساسی رشته فارمسیمضامین پوهنتون شمول، پوهنح در سه سمستر اول محصلین

ضامین لکی رشته فارمسی که شامل ممضامین تحصصی و مسمضامین ابتدایی اولی یاد میگردد پی گیری مینمایند و بعد از آن 

 می آموزند. تمنت اساسی بوده،موجود در شش دیپار

بعد از سپری نمودن موفقانه دروس شان در هشت سمستر همه محصلین مکلف اند تا یک اثری را بشکل مونوگراف در مطابقت 

به رهنمود مونوگراف نویسی که از طرف دیپارتمنت ها تهیه گردیده می نویسند و بعد از دفاع موفقانه در محضر هیئت مناقش 

 س همان رشته تحصیلی شناخته می شوند.منحیث لیسان

 

 : دیدگاه

 کیفیت آموزش بر وفق تقاضاهای معیاری، تدریس معیاری، فراهم نمودن زمینه های ارتقای فارمسی، یحپوهن دیدگاه

  تحقیقی مرتبط به امور فارمسی، توسعه تحقیقات علمی طرف نیازکشور و منطقه و سهم فعال در خدمات فارمسی می باشد

 

 : ماموریت

 .ذیل ماموراست ورسالت، به موارد گاهفارمسی جهت براورده نمودن دید یحپوهن اداره

 انکشاف سطح دانش فارمسستان ازطریق تدریس، تحقیقات، کارهای عملی وستاژ 

 وسایرمحصو ت  انکشاف وبهبود امورمربوط به فارمسی وایفای نقش رهبری دربخش های تولید ادویه

اره ومنجمنت فارمسیوتیکی، قوانین و پالیسی های دوایی، مراقبت از تداوی، خدمات دوایی برایفارمسیوتیکی، اد

 صحیخدمات صهمریضان داخل بستر، مواظبت فارمسی، خدمات فارمسیوتیکی برای جامعه و ایفای نقش موثردرعر

  جام دادن خدماتجهت ان (دارای دانش،مهارت ها،سلوک وتوانایی های مسلکی)تقدیم فارمسستان شایسته 

فارمسیوتیکی، حل مشکالت ناشی از دوا در سطح کشور

 انکشاف صحت افراد ازطریق ارایه خدمات معیاری دوایی و تنظیم امورفارمسیوتیکی  . 
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 :  ارزش ها

 تحصیالت عالی معیاری وباکیفیت  

  اشت لسان ، جنسیت ، قوم ظردوبرابری ، فراهم آوری تسهیالت وزمینه آموزشی برای همه بدون درن انصاف، عدالت

 ومذهب

 ملی اسالمی و صداقت وپابندی به ارزش های 

  ،وابتکار نوآوریتالش. 

 مردم اعتبار مقابل در خویش هایتمام فعالیت  بهمنابع، و مسئول جوابگو  ازارزشمند و موثر استفاده برای عهدت 

  مراجع مربوطه حسابده بوده ودر  فارمسی درعرصه تمام مسئولیت های خویش به یحپوهنمسئولیت وحسابدهی ؛

 یاری وباکیفیت نیزحسابده میباشدروند آموزش مع

 

 :اهداف ستراتیژیک

 ارتقای ظرفیت کادرعلمی واداریاستخدام و

  انکشاف ومعیاری ساختن نصاب تحصیلی ومفردات درسی مطابق نیاز روز ودرمطابقت با معیارات وزارت تحصیالت

عالی

 اصرمع استفاده ازتکنالوژی 

 تحقیقات علمی هنگایجادفر 

 کسب عواید 

  بین المللیملی وفعالیت های 

 در آموزش و انکشاف جامعه یحپوهن نقش 

 

  پالن ستراتیژیکگذاردر تدوین تاثیر محیطی عوامل

) قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و چالش ها ( در پیشرفت، توسعه و انکشاف یک نهاد  محیطی یک تعداد عوامل

ی فارمسی پوهنتون دعوت دارای کدام نقاط قوت حپوهنها باید شناسایی گردد طوری مثال دیده شود که گذار بوده و آنتاثیر

ی دارای حپوهنگردد. وهمچنان دیده شود که ی از آن استفاده حپوهناست تا با تقویت بیشتر آن در پیشرفت، ارتقا و انکشاف 

یا به ومحو گردیده  وگیری میکند این نقاط بایدجل یحپوهنکدام نقاط ضعف و کاستی ها است که از پیشرفت و انکشاف 

کمترین سطح آن تقلیل یابد. همچنان باید فرصت ها و تهدید ها که بر فعالیت های این نهاد تاثیر گذار بوده شناسایی شده 

فارمسی  یحپوهنپیشرفت، توسعه و انکشاف تاثیرگذار در عوامل محیطی اینک به تشریح مختصر و مورد بررسی قرار گیرد. 

 برای تدوین یک پالن ستراتیژیک دقیق و جامع ذیال میپردازیم:

 

 در دو بخش تحت مطالعه قرار میگیرد: تاثیر گذار را تحلیل عوامل محیطی 

 (IFEM)تحلیل عوامل محیط داخلی  -8

 (EFEM)تحلیل عوامل محیط خارجی -7
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  (IFEM)تحلیل عوامل محیط داخلی 

اموریکه تحت کنترول نهاد قرار دارد تحت بررسی و غور گرفته میشود تا اینکه  در تحلیل عوامل محیط داخلی تمامی

دیده شود، نهاد دارای کدام مزیت ها است یا به عبارت دیگر این نهاد دارای چه نقاط قوت است که میتواند در پیشرفت، ارتقا، 

م کمی و کاستی ها است یا نقاط ضعف نهاد توسعه و انکشاف آن تاثیر گذار باشد. و برعکس دیده شود که نهاد دارای کدا

کدامها اند که از پیشرفت، ارتقا، توسعه و انکشاف نهاد جلوگیری می کند و یا سرعت انجام کار را کاهش می دهد، که ذیال به 

 هریک از نقاط قوت و نقاط ضعف این پوهنحی میپردازیم:

 :Strengthsنقاط قوت یا 

  یباشد:م پوهنحی فارمسی قرار ذیلنقاط قوت 

 شده وزارت محترم تحصیالت عالی میباشد.  فارمسی آن دارای جوازقانونی فعالیت تائید پوهنحی پوهنتون دعوت و .8

 . گردیده استپوهنتون دعوت درملکیت دایمی تعمیر .7

 .میگیردتدریس توسط اساتید کادری، مجرب و ورزیده صورت  .

 فارمسی دارای سه استاد دایمی میباشد. پوهنحی .9

 ( تن۸)تن کارمند اداری و( ۸)دارای فارمسی پوهنحیهکذا دارای کارمندان اداری مجرب ومتعهد میباشد.  پوهنحی .2

  میباشند. تحصیل مصروف پوهنحیگانه چهارمحصل درصنوف (۲۲۲)به تعدادوکارکن خدماتی می باشد. 

 .  فارمسی دارای یک  براتوارکالن، مجهز ویک  برانت به سویه لسانس است پوهنحی .6

تمام کارهای  براتوارتوسط استادمربوطه درموجودیت تیکنیشن که تحصیالت به سویه لسانس دارد به پیش برده  .

 میشود.

خانه درکتاب پوهنحیفارمسی درحدود یکصدجلدکتاب علمی ومسلکی برای مطالعه اساتید ومحصلین این  پوهنحی .1

 عمومی پوهنتون دارند. 

که پایه کمپیوتر مجهز بوده و با شببیست  که فعال باپوهنتون ژِی معلوماتی شعبه تکنالواز پوهنحیمحصلین این  .4

برای کارهای گروپی، سیمینارها ومونوگراف ها ازآن استفاده می درسی وصل میباشد به منظور تهیه مواد  نیز انترنت

  نمایند

محوری( جاگزین روش های  استفاده گردیده وروش های نوین تدریس )محصل پروجکتوردر تدریس از پاورپاینت و .89

  سنتی استاد محوری گردیده است.

بی ط ابتدایی نباتاتفارمکوگنوزی دارای یک فارم مضامین بوتانی و کارهای عملی فارمسی برای تدریس پوهنحی .88

 . میباشدنیز

 :Weaknessنقاط ضعف یا 

 پوهنحی فارمسی قرار ذیل میباشد: نقاط ضعف
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 و هم رتب علمی بلند ندارند.   استادان کادری دایمی هم کافی نبوده .8

در حالت کنونی تنها یک دیپارتمنت دارد وایجادشش دیپارتمنت اساسی ) فارمسیوتیکس ،  پوهنحیاین  .

 ، فارمسیوتیکل کمستری ، فارمکولوژی ، بایوکمستری و مایکروبیالوژی ( ضروری میباشد.گنوزی فارمکو

 کارمندان اداری کافی نمیباشند. .

 است کافی نمیباشد.  یک تیکنیشن که فعال موجود و سی یک  براتوارفارم پوهنحیبرای  .

رفضای د برای مطالعه اساتید ومحصلین پوهنحیبود که  کافی نبوده وبهترخواهد پوهنحیکتاب های علمی ومسلکی  .

 ، یکجا با کتاب خانه الکترونیکی داشته باشد. گانه یک کتاب خانه جدا آرام

 ه تکنالوژی معلوماتی مستقل با انترنت وصل داشته باشد.ضرورت داردکه یک شعب پوهنحی .

 عدم موجودیت کمیته فعال تحقیقاتی و وسایل تحقیقاتی.  .

 عدم موجودیت شفاخانه کادری برای فارمسی کلینیکی.  .

فابریکه های تولید ادویه برای کارهای  و دیگرکافی نبودن تفاهم نامه های همکاری های علمی با نهاد های اکادمیک  .

 عملی محصلین. 

 . گردددرتمام صنوف نصب  برای تدریس  تنها پروجکتورکافی نبوده عوض آن   .

 با در نظر داشت نیازهای ملی و در تطابق با معیارهای بین المللی انکشاف دادهو  تجدید باید  پوهنحی ملوکریکو .

 شود.

ی نباتات طبی افغانستان برای تدریس عمل توسعه وانکشاف فارم ابتدایی نباتات طبی ، به یک فارم کامل وستندرد .

 محصلین وتحقیقات علمی استادان . 

   فارم دیبه بی فارماز  پوهنحیاماده کردن شرایط برای ارتقای  .

 

 (EFEM)تحلیل عوامل محیط خارجی 

العه و بررسی قرار می گیرد. در تحلیل عوامل محیط خارجی مواردیکه خارج از حیطه کنترول نهاد میباشد تحت مط

فرصت های موجود برای پیشرفت و توسعه نهاد شناسایی میگردد و تهدیدات موجود را غرض جلوگیری و کم اثر ساختن به 

معرفی گرفته میشود. اینک به معرفی هر یک از فرصت ها و تهدید های موجود در محیط خارجی این پوهنحی میپردازیم:

 

 :  فرصت ها 

 فرصت ها که توسط پالن ستراتیژیک باید بدست آورده شود. 
 فارمسی پوهنتون دعوت در و یات.  پوهنحیایجاد شاخه های  .

 ، منطقه وجهان. درسطح کشور فارمسی گعضویت درمجموعه های بزر .

 ی فارمسی داخل کشور و خارج کشورها پوهنحیایجاد توامیت ها با  .

گیزه تحقیق با حمایت های رای استادان و محصالن غرض ترویج ونهادینه ساختن انایجاد ورکشاپ ها وسیمینارها ب .

 معتبر ملی وبین المللی. 
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 ایجاد برنامه های ماستری و دکتورا که ضرورت کشورنیز میباشد.  .

 . پوهنحیتهیه زمینه برای ترفیعات علمی استادان دایمی  .

 .یپوهنحکسب سکالرشپ ها برای محصلین ممتاز و بی بضاعت  .

 موجودیت پروژه های علمی، انکشافی و تحقیقاتی غرض اشتغال زایی و با بردن ظرفیت ها.  .

 

 : تهدیدات 

 تهدیدات که باید توسط پالن ستراتیژیک بی آثر یا کم اثر کرده شود .  

 ناامنی موجود درکشور.  .

 بیکاری و کاهش عواید خانواده ها .  .

 ها را براساس کامیابی و ناکامی وهمچنان حضوری وغیرحضوری انتخاب میکنند. رقابت نا سالم ؛ محصلین پوهنتون  .

 فرار جوانان به خارج از کشور .  .

 وجود تبعیض میان تحصیالت عالی خصوصی با دولتی در ادارات دولتی .  .

سات ؤسپوهنتون ها وممیگردد وناگزیر وجود فاصله زیاد وترافیک مزدحم که سبب ضیاع وقت محصلین درمسیر راه  .

 تحصیالت عالی را که برایشان نزدیکتر است ، صرف نظر از کیفیت تدریس  انتخاب مینمایند . 

تهیه و اخذ تدابیر با کیفیت جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه ) مثل آفت جهانی وایرس کرونا (. .
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 فصل سوم
پالن ستراتیژیک اهداف ستراتیژیک

هـ ش(   ۸۴۱۴ – ۸۸۳۳) فارمسی پوهنحیرنده فعالیت های انکشافی پنج سال آینده این پالن ستراتیژیک، دربرگی

 :میباشدذیل  بخش هفتدر

 ارتقای ظرفیت کادرعلمی واداریاستخدام و .

  معیارات وزارت تحصیالت عالی درسی مطابق نیاز روز ودرمطابقتانکشاف ومعیاری ساختن نصاب تحصیلی ومفردات  .

 معاصر استفاده ازتکنالوژی .

 تحقیقات علمی هنگفر ایجاد .

 کسب عواید .

 بین المللیملی وفعالیت های  .

در آموزش و انکشاف جامعه پوهنحی نقش .

 

 ردازیم:پاهداف استراتژیک می اهداف مشخص در مورد تماماینکه به تشریح

 

 ارتقای ظرفیت کادرعلمی واداری استخدام و .   ۱

دارای سه هدف عمده ذیل بوده که عبارتند از: ارتقای ظرفیت کادرعلمی واداری استخدام وبرای 

 : تدویرامتحان کادرعلمی وجذب استادان دایمی مسلکی ۱-۱هدف 

  .ارزیابی اسنادتحصیلی کاندیدان کادر واخذامتحان کانکور توسط کمیته با صالحیت 

 .ارایه کنفرانس علمی توسط کاندیدان موفق درموضوع قبال تعیین شده  

 ش استادان : ارتقای سطح دان ۲-۱هدف

  .تدویرسیمینارهای علمی درمورد متودهای جدیدتدریس 

  .دسترسی استادان به کتب علمی و رساله های تحقیقی  

 :  ارتقای سطح دانش کارمندان اداری.  ۳-۱هدف

  .تقررکافی کارمندان اداری 

  .تجهیزدفاتراداری با تمام ضروریات اداری، کمپیوتر و انترنت 

 رای ارتقای ظرفیت ها ومهارت های کارمندان اداریتدویرسیمینارهای اداری ب   . 

 

  :.   انکشاف ومعیاری ساختن نصاب تحصیلی ومفردات درسی  ۲

 برای رسیدن به هدف روی موارد ذیل کار صورت میگیرد:

  با استفاده از: کیفیت نصاب تحصیلی ومفردات درسیتضمین : ۱-۲هدف

 صاب تحصیلی ومفردات درسی مسلکی به سطح ملی ، منطقه وبین تعیین وانتخاب یک نصاب تحصیلی بعد ازمطالعه ن

  لیالمل

  .ایجاد تفاهم نامه های همکاری های علمی با پوهنتون های ملی ، منطقه وبین المللی 
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  :.   استفاده از تکنالوژی معاصر  ۳

 پوهنحیایجاد و نظارت دوامدار از یک سیستم منظم و مجهز تکنالوژی معلوماتی در : ۱-۳هدف

 و محصالن اداری ریننگ منظم و دوامدار برای استادان، کارمندانت 

 تقویت تدریس از راه دورایجاد 

 آموزش از راه دور 

 ایجاد و نظارت دوامدار از سیستم دیتابیس برای استادان، محصالن و کارمندان 

 اخذ سافت ویرهای آموزشی 

  پوهنحیایجاد وبسایت برای  

 قات علمیتحقی  . ۴

 تقویه و ایجاد فرهنگ تحقیقات موثر و معیاری : ۱-۴هدف

  فارمسی پوهنحی همکاری کمیته تحقیق بابررسی پروپوزل های تحقیقاتی و معیاری سازی آنها 

 زمینه سازی برای ارائیه نتایج تحقیقات به شکل پوستر و سیمینار 

 تعیین محل و زمان برای ارائیه نتایج تحقیق 

 مشخص   نس ها برای ارائیه نتایج تحقیقات سا نه یک بار در مکان و زمان تدویر کانفرا 

 تحقیقات به و سیله محصلیننتایج ، ترتیب و ارائیه ییرهنما 

 برای ارائیه نتایج تحقیقات به شکل پوستر ر(سا نه یک با )تعیین مکان و زمان مشخص

 

 ایجاد فرهنگ همکاری در تحقیق: ۲-۴هدف 

 محیط برای فعالیت های تحقیقاتی دانشمندان در دیپارتمنتها آماده سازی و توسعه 

 ها،  وزارت محترم شفاخانه  تولیدی ادویه،  ، کمپنی هایدعوت دریافت ساحات جدید تحقیق با همکاری پوهنتون

  .سنگهای تلک (زراعت ) نباتات طبی ( و وزارت محترم معادن ) 

 پارتمنت دی ثیرات طبی به منظور ایجاد ساحه تحقیقات جدید به همهمشخص نمودن و معرفی گیاه های افغانستان با تا

 .پوهنحیی ها

 ایجاد کورس های تقویتی به منظور تهیه پروپوزل های تحقیقی، انجام تحقیقات و تحلیل نتایج تحقیق 
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  پوهنحیفارغ شده تحت نظر اساتید  مسستانفارمسی و فار پوهنحی برای محصلین تحقیقزمینه سازی

 انکشاف و حمایه تحقیقات: ۳-۴دفه

 ایجاد زیربنا و انکشاف پالیسی ها و پروسیجر های تحقیقات شفاف و واضح 

  پوهنحیمراقبت از حمایت های تحقیقاتی تمام اعضای علمی 

 ایجاد و توسعه سیستم هایکه برای حمایه تحقیقات موثر ضروری میباشند 

 اتیو حمایه پروژه های تحقیق کننده در یافت منابع تمویل 

 

 انکشاف و حمایت از زیربناها برای ایجاد محیط مناسب برای تحقیق: ۴-۴هدف

 مشخص ساختن ضروریات برای تحقیقات جاری و تحقیقات آینده 

  پوهنحیدر علمی کاایجاد  براتوارهای تحقیقی مشترک برای تمام اعضای 

 نو آوری و همکاری طراحی اطاق های مجالس،  براتوارها و محیط اجتماعی به منظور تسهیل در 

 برای تحقیق، ترننگ و آموزش تحقیق مناسب محیط دایجا 

 سرمایه گذاری با ی تکنالوژی و اساس تحقیقات قابل اجرا 

 تحقیقی تشخیص زمان و مهلت برای تهیه تسهیالت اساسی 

 آموزش محققین در باره تسهیالت موجود و منابع اطالعات 

 ص تحقیقی برای حمایه از تحقیقاتدریافت و تشخیص سیستماتیک ضروریات خا.  

  پوهنحیطب معالجوی پوهنتون دعوت ،  پوهنحیپوهنتون دعوت، فارمسی  پوهنحیجستجو متخصصین موجود در 

برای  دراوقات غیر رسمی پوهنتون کابل فارمسی پوهنحیدربا همکاری ازاستادانو یا دیگر های فارمسی خصوصی 

 .آن ی درهمکارو رفع نیاز مندی یک تحقیق مشخص

  پوهنحیفارمسی و پوهنحیطبی دعوت ) های  پوهنحیمتحد نمودن امکانات و زیربنا هایکه در تسهیالت مجموعی 

 . موجود اندطب معالجوی ( 

 

 رشد کیفیت تحقیق؛ اطمینان از کیفیت باالی تحقیقی: ۵-۴هدف

 تشخیص و توسعه ساحات تحقیقاتی دلچسپ 

 که توسط موسسات، دولت یا اورگان های داخلی وخارجی وغیره حمایت  حمایت از تحقیقات جاری و توسعه تحقیقات

 میشوند

  پوهنتون های خصوصیدیگر طبی های پوهنحیدریافت فرصت های تحقیقی با رشته های مختلف 

 ایجاد میکانیزم ها برای دریافت منابع مختلف تمویل کننده تحقیقات 
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 یگر که در بخش تحقیق همکاری نموده اندتعقیب نمودن پروگرام های تمویلی و میکانیزم های د.

           

 و نو آوری های آنها پوهنحیتقویه و پشتیبانی همه جانبه از تحقیقات : ۶-۴هدف

  دعوت فارمسی پوهنحیکمپائین تبلیغاتی به کمک رسانه ها به منظور تقویه تحقیقات 

 تقویه ساحات دلچسپ برای تشخیص موارد جدید برای تحقیق 

 پوهنحیو نشر تمام دست آورد های تحقیقاتی  تبلیغ 

 ایجاد وسیله ارتباطی با اجتماع برای نشر تحقیقات فعلی و کشفیات بین المللی 

 معرفی محققین برای جایزه ها و رسمیت آنها به سطح ملی و بین المللی 

  به حیث محل تحقیقاتی به سطح ملی و بین المللی دعوت فارمسی پوهنحیمعرفی 

 ایدکسب عو -۵

فارمسی پوهنتون دعوت یک نهاد تحصیلی خصوصی است وعواید آن درحالت کنونی بصورت  پوهنحیاینکه  از

د بیشتر است نیاز به عوای پوهنحیمیگردد برای بهبود بیشتر وضع مالی این مستقیم از تادیه فیس سمستروار محصلین تامین 

 وهنحیپگرفت تا سبب شگوفایی و ارتقای بیشتر استفاده قرار  که در این صورت باید برنامه های ذیل کسب عواید را مورد

 گردد. فارمسی 

 واید از فیس محصلین: کسب ع ۱-۵هدف

  جذب کرد.  پوهنحیبا عرضه خدمات بیشتر وبهتر میتوان محصلین زیاد به 

  .با عرضه خدمات بیشتر وبهتر میتوان فیس محصلین را با  برد 

 جذب کرد. پوهنحیمیتوان محصلین زیاد به گاهی دهی رض آبا تهیه وپخش بروشورها واعالنات غ  

 

 پروژه های تحقیقاتی : کسب عواید از  ۲-۵هدف

  جلب پروژه های تحقیقاتی در اجرای امور علمی که از طرف وزارت ها و مؤسسات سپرده میشود از یکطرف دربا بردن

دیگر سبب کسب عواید بیشتر ازطرف  اهمیت خاصی دارد، پوهنحیومعیاری ساختن سطح علمی اساتید ومحصلین 

 میشود. 

 

 :  کسب عواید از راه تدویرسمینارهای آموزشی ۳-۵هدف

 زارعین نباتات طبی و فابریکه های تولید ادویه و با تدویر سمینارهای آموزشی مسلکی برای انستتیوت های طبی ،

رف از ط مینمایم وت معنوی خودرا ادا از یکطرف مسئولی  ؛واکسین جهت ارتقای ظرفیت و با  بردن سطح دانش آنها

 یگر سبب کسب عواید بیشتر میگردد. د
 

 : کسب عواید از شفاخانه ها و البراتوارها ۴-۵هدف
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  ایجاد شفاخانه های کادری و  براتوارهای معیاری که از یکطرف غرض اجرای کارهای عملی محصلین یک امر ضروری

یضان در مقابل خدمات صحی معیاری یک منبع خوب عواید نیز وحتمی است از طرف دیگر با اخذ فیس مناسب مر

 میباشد. 
 

 : کسب عواید از ایجاد فابریکه تولید ادویه و واکسین  ۵-۵هدف 

  فارمسی ضروری  پوهنحیایجاد فابریکه تولیدی ادویه و واکسین از یکطرف برای اجرای کارهای عملی محصلین

 سین معیاری عواید بیشتر بدست میاید. یگر با فروش ادویه و واکومفید بوده ازطرف د
 

 پراسس نباتات طبی : کسب عواید از کشت و  ۶-۵هدف

  کشت و پراسس نباتات طبی که اهمیت اقتصادی بیشتر دارد؛ از یکطرف برای کارهای عملی وتحقیقی اساتید و

 میاید.  شتر بدستدیگر با فروش مستحضرات نباتات طبی عواید بیفارمسی ضروری بوده از طرف  پوهنحیمحصلین 

  با ترویج کشت نباتات طبی میتوان از کشت نباتات مخدر مثل تریاک و چرس در سرزمین کشور خود جلوگیری کرد

 واز این طریق یک خدمت بزرگ معنوی به هموطنان خود کرده میتوانیم

 پوهنحیبین المللی  ملی و فعالیت های.    ۶

،میبایست زمینه ها، فرصت ها و امکانات  زم کمک  پوهنحیه این جهت تحقق اهداف کریکولم جدید انکشاف یافت

ارتباطات علمی و اکادمیکی بین نهاد های ذیربط جستجو  گسترشمالی و تخنیکی منابع داخلی و بین المللی از طریق  های

 قنمود تا طب فارمسی به این نکته مهم توجه جدی صورت گرفته و سعی خواهم پوهنحییک تیژوجلب گردد. در پالن سترا

قویت ت یک پالن درست و سنجیده کمک های مالی و تخنیکی و علمی منابع داخلی و بین المللی را جلب نموده و در راستای

 قدم برداریم پوهنحیکیفی نظام تحصیلی این 

 توامیت ها:  ۱-۶هدف   

 و  توامیت علمیاده تا سعی وتالش به خرچ د همیشه هـ ش.۸۸۳۱ از بدو تاسیس در سال دعوت فارمسی پوهنحی

 نماید.برقرار با سایر نهادهای علمی و اکادمیک طبی داخلی وخارجی اکادمیک 
 

 :مرور برنامه های علمی : ۲-۶هدف  

   باشد موجودتطبیقی  باید یک پالن  فارمسی پوهنحیبرای تطبیق اهداف کریکولم

 تهیۀ مواد درسی

  درسی کتبتالیف 

  درسی کتبترجمۀ 

 درسی و ریفرنس ها تدارک کتاب های 

 تدارک فارمکوپی ها و فورمولیرها 

 تهیۀ لکجرنوت های درسی و تجدید آن در طی هر سال 

 فراهم نمودن پروجکتور ، تخته ، سالید ها و کمپیوتر برای لکچر و نمایش درس های تصویری . 
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  تجهیز صنوف درسی با وسایل ضروری جهت تدریس فعال 

 ند فعالیت موفق تدریس عملی و نظری محصالنحل دایمی مشکل برق و آب برای رو 

  پوهنحیگسترش وتوسعۀ ظرفیت انترنت 

 تدریس یروش ها :۳-۶هدف

  محوری محصلتمرکز بیشتر روی تطبیق تدریس 

 های صنفی برای محصالن هتدریس به شیوه دادن پروژ 

 هتدریس به شیو  

 هبه شیو یستدر  

 هتدریس به شیو  

 درس های سمیناری هتدریس به شیو. 

 فراهم نمودن زمینه هابرای تدریس از طریق ویدیو کنفرانس. 

 آنالین هتدریس به شیو. 

 ت های عقدشدهتامین ارتباط جهت تدریس محصالن فارمسی توسط پروفیسوران خارجی مطابق مواد توامی. 

  طبی کشور فارمسی با ی گیاهان پوهنحیفراهم نمودن زمینه های مطالعه و تحقیق برای محصالن صنوف چهارم. 

 محصالن ژجستجوی منابع و مراکز جدید آموزشی جهت بهتر شدن ستا . 

 علمی نشرات  : ۴-۶هدف 

  لمی داخلی و بین المللی طبق پالیسی و طرزالعمل نشراتی مجالت ع مجالتنشر و چاپ مقا ت در . 

   جلب کمک های علمی وتخنیکی مؤسسات داخلی وخارجی برای تداوم نشرات علمی 

  فارمسی وسایردانشمندان . پوهنحیفراهم نمودن زمینه برای چاپ مقا ت تحقیقی وعلمی استادان 

 چاپ ونشرثمرتحقیقات علمی طبی استادان ، دانشمندان وسایرمحققین دربدل حق الزحمه. 

 چاپ مقا ت علمی مبتنی بر تحقیقات جدید در رشته های مختلف علوم فارمسی.  

 

 جامعه انکشاف و آموزش در پوهنحینقش  .۷

 لیسانس() تقدیم فارمسستان شایسته با درجه:  ۱-۷هدف

 صنعت فارمسی، فارمسی کلنیکی وبیولوژی کلینیکی در بخش های

 جهت بلند بردن سطح مهارت های عملی محصالن یتجهیز و اکمال وسایل و مواد  براتوار

 جذب کادر علمی به سویه داکتر و ماستر:۲-۷هدف

 مطالعه گیاهان طبی و تحقیقات در مورد فلورای گیاهی کشور 
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  و میتابولیکی جنتیکیتشیخص و در یافت امراض 

  و وقایه امراض (یپرازیتی، باکتریایی و ویروس )عرضه نمودن خدمات صحی در قسمت تشخیص امراض انتانی 

 آگاهی دهی افراد جامعه در مورد حفظ الصحه و جلوگیری از افزایش واقعات امراض انتانی در کشور 

 سهم فعال در دفاع از حقوق فارمسستان 

 ایجاد فارمسی کلینیکی در شفاخانه های تدریسی.
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 فصل هشتم

 ارزیابی ستراتیژی

نا  صمیم هایتکه نتایج مهم و دراز مدت را به بار می اورد.  میشودپروسه مدیریت ستراتیژیک منجر به تصمیم های 

و نهاد را به درد سر های زیاد روبرو میسازد، بنا  از نظر سالمت و  میشوددرست ستراتیژیک منجر به خسارات جبران نا پذیر 

 بهبود امور نهاد، ارزیابی ستراتیژی اهمیت بسزا دارد. 

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

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.

ر در چه زمانی موث آنهاای خاص و مورد نظر ارزیابی ستراتیژیک مرحله اخر به حساب میرود، تا مدیران بدانند که ستراتیژی ه

بنا  درین مورد اطالعات  زمی را باید جمع اوری کنند. همه ستراتیژی ها دستخوش تغیرات آینده قرار میگیرند،  میشودواقع ن

 ی داشته باشندو مدیران باید همواره از تغیر عوامل تاثیر گذار اگاه زیرا عوامل داخلی و خارجی بصورت دایم در حال تغیر اند

   تا مطابق به تغیرات وارد شده برنامه عمل شانرا آماده سازند.

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

 بررسی عوامل داخلی و خارجی که اساس ستراتژی های کنونی قرار گرفته اند.  -8

 محاسبه و سنجش عملکرد.  -7

 اقدامات اصالحی.  -3

ازینکه موفقیت امروز نمی تواند موفقیت فردا را تضمین نماید بنا  نیاز است که ستراتیژی ها را بصورت دوامدار مورد ارزیابی 

نگردیده همواره تالش بخرچ دهد تا سمت و سوی  آنقرار داد تا نهاد به وضع فعلی خود متکی نبوده سبب نابودی و رکود 

 پیشرفت و ترقی را بدست آرد.

 

 زم ارزیابی ستراتیژییمیکان

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

. محاسبه 7. بررسی مبانی ستراتیژی 8ارزیابی ستراتیژی را که شامل فعالیت های  میکانیزمیافت. در دیاگرام ذیل بوضاحت 

 قدامات اصالحی میشود، میتوان مطالعه و بررسی نمود: . ا3و سنجش عملکرد نهاد و 
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 ارزیابی ستراتیژی 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

سوم:فعالیت   

 اقدامات اصالحی
 فعالیت دوم: محاسبه عملکرد

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

 اهداف تعیین شده. 

آیا تفاوتی دیده 
 میشود؟ 

 بلی

 نخیر

آیا تفاوتی دیده 
 میشود؟ 

 بلی

 نخیر

 کار یا فعالیت کنونی ادامه یابد
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  :(  ۱۴۱۳ – ۱۳۱۱پنج ساله )  پالن ستراتیژیک تجدیدکمیته 

 امضا ضاشهرت اع اسم اعضا

 پوهنمل نوراهلل

 یزی ( ) مند

 پوهنحیرئیس 

 کمیته آمر

 

 فریداحمد

 ) احمدخیل (

 پوهنحیاستاد 

 عضو کمیته

 

 زیارمل

 ) تیرزی (

 پوهنحیاستاد 

 عضو کمیته

 

 ایمل خان

 ) فقیری (

 آمر  براتوارها

 عضو کمیته

 

 نبی اهلل خان    

 ) ابراهیمی (  

 مدیر تدریسی

 عضو کمیته

 

 یح اهلل ذب   

 ) احمدی (           

  پوهنحیمحصل 

 عضو کمیته
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