
 پوهنتون دعوت  

 کمیته پالن اسرتاتیژیک   

 1401 سال عملیاتی پالن تطبیق از نظارت هیئت گزارش

 خالصه گزارش: 

کاری و  در پالن( فعالیت های عمده) را 15خویش، مجموعاً ) تطبیقیجهت تحقق اهداف تعیین شده در پالن  1401تی/تطبیقی پوهنتون برای سال هیئت نظارت از تطبیق پالن عملیا

 . را قرار دارد( فعالیت در حال اج  4(  فعالیت را تکمیل منوده است، به تعداد )  11عملیاتی شامل منوده بود که از جمله آن، در حدود ) 

 های آغاز نا شدهفعالیت  فعالیت های معطل شده فعالیت های در حال اجراء جموع فعالیت های تکمیل شدهم همجموع فعالیت های پالن شد

15 11 4 0 0 

 تفصیل گزارش: 

آمر تضمین  مساعد الله امینمحرتم استاد : )  متشکل از پالن، تطبیق از نظارت و بررسی هیئت ،1401 سال عملیاتی پالن تطبیق از نظارت هیئت توظیف مورد در اسرتاتیژیک پالن کمیته فیصله اثر به

 مسش  معاون پوهنخی اقتصاد و محرتم صدیقی فاروق غالم استاد رئیس پوهنخی انجنیری، محرتم نارصی الرحمن میر انجنیرمحرتم  رئیس پوهنخی حقوق،  غیور مصطفی سید استادمحرتم  کیفیت، 

 ذیل غرض تکمیل گزارش نظارت از تطبیق پالن انجام داد: مدیر محاسبه( پالن نظارتی خویش را ترتیب داده و مطابق آن هیئت متذکره فعالیت های  صمدی الرحمن

 فعالیت.  15ترتیب پالن تطبیقی نظارت از تطبیق پالن شامل دو صفحه و  -1

 ( اداره مرتبط. 7به ) 1401ارسال جدول معلوماتی در مورد میزان تطبیق فعالیت های انجام شده و بودجه مرصف شده در سال  -2

 (1402) بعدی سال پالن در آنان های پیشنهاد درج و 1401 سال پالن تطبیق مورد در کارمندان و استادان نظریات اخذ جهت برگزاری جلسه عمومی -3

  1401توحید نظریات استادان و کارمندان در مورد نقاط قوت و ضعف پوهنتون در سال  -4

 و تشخیص فعالیت هایی که تا هنوز به درستی انجام نه شده اند.  1401برگزاری جلسه اعضای هیئت غرض بررسی پالن سال  -5

 محرتم گی گرداننده با جلسه این منود، برگزار پوهنتون اداری و علمی پرسونل و استادان نظریات اخذ جهت را عمومی جلسه 13/10/140روز سه شنبه مؤرخ   الف: رشح جلسه نظرخواهی:

 جلسه افاهد آن از پس و گردید آغاز -معلوماتی تکنولوژی آمر– ارغندیوال الحق ضیاء محرتم توسط مجید الله کالم از چندی آیات تالوت با و -پالن تطبیق از نظارت هیئت عضو– صمدی الرحمن شمس

 میزان و ماموریت و دیدگاه با 1401 سال شده انجام های فعالیت مطابقت مورد در سپس. گردید معرفی پالن تطبیق از نظارت هیئت عضو عضو و کیفیت تضمین آمر مساعد الله امین استاد محرتم  توسط

 مطابقت مورد در و دانستند اسرتاتیژیک اهداف تطبیق از واضح نشانه را جاری سال شد انجام های فعالیت حارضین اکرثیت که شد نظرخواهی حارضین از کنونی، معیارهای با ماموریت و دیدگاه سازگاری

 و قوت نقاط مورد در پالن، تطبیق از نظارت هیئت عضو و انجنیری پوهنخی رئیس نارصی میرالرحمن انجنیر استاد محرتم آن از بعد  .دادند مثبت نظریه اکرثا   شده انجام های فعالیت با ماموریت دیدگاه

( 20) تعداد به پوهنتون منسوبین منود، یادداشت 1402 سال عملیاتی پالن در درج غرض را آنان های پیشنهاد و ها دیدگاه و منوده نظرخواهی حارض، کارمندان و استادان از 1401 سال در پوهنتون ضعف

 خواهد درج 1402 سال پالن در که منودند تشخیص را ضعف نقاط مورد( 11) تعداد به و منودند نشانی دهد، می نشان را مالحظه قابل پیرشفت گذشته های سال به نسبت که را پوهنتون قوت نقاط مورد

قوت و ضعف  رشح نقاط .رسید پایان به فارمسی، پوهنخی رئیس مندیزی الله نور پوهنمل استاد محرتم توسط دعا و گیری نتیجه با جلسه این رسانجام و. گرد می صورت مؤثر های تالش آن حل غرض و شد

 و مقایسه دیدگاه و ماموریت با فعالیت های انجام شده در جدول های آتی ذکر شده است: 

 



 پوهنتون دعوت

 ریاست پوهنتون

 کمیته پالن اسرتاتیژیک

 پالن اسرتاتیژیکمقایسه فعالیت های انجام شده در مطابقت با دیدگاه و ماموریت و جدول 

 مالحظات نخیر نسبتا   بلی موارد قابل سنجش ش

 2 0 25 جامعه سازگار است.دیدگاه و ماموریت پوهنتون با معیار های کنونی   .1

آنانی که نظریه منفی در 

قبال سوال های مطرح 

شده داشتند، دلیل 

عمده شان، تحول و وضع 

های پیهم محدودیت 

باالی تعلیم و تحصیل 

 قرش اناث بود.

 1 1 25 نشان دهنده مطابقت دیدگاه و ماموریت و پالن اسرتاتیژیک است.  1401فعالیت های سال   .2

 رسیدن به اهداف اسرتاتیژیک پوهنتون را ممکن ساخته است.  1401فعالیت های سال   .3
16 5 3  

 فعالیت های پالن شده در پالن اسرتاتیژیک قابل تطبیق است و نیاز به تجدید پالن اسرتاتیژیک نیست.   .4
15 4 6 

باال تر از  1403ستتال تا ختم  1401با در نظرداشتتت وضتتعیت کنونی و فعالیت های انجام شتتده در ستتال   .5

 فعالیت های تعیین شده در پالن اسرتاتیژیک، تطبیق خواهد شد. 80%
20 4 2  

 14 14 101 مجموع

 

 :این بخش نتیجه گیری

 ایه فعالیت حارضین اکرثیت که شد نظرخواهی حارضین از کنونی، معیارهای با ماموریت و دیدگاه سازگاری میزان و ماموریت و دیدگاه با 1401 سال شده انجام های فعالیت مطابقت 

شانه را جاری سال شد انجام ضح ن سرتاتیژیک اهداف تطبیق از وا ستند ا ش مثبت نظریه اکرثا   شده انجام های فعالیت با ماموریت دیدگاه مطابقت مورد در و دان ان می داده اند و این ن

ستتال آینده، پوهنتون به اهداف خود برستتد و جای اه  2دهد که دیدگاه و ماموریت پوهنتون با نیازمندی ها و امکانات فعلی ستتازگار بوده و ممکن استتت تا ختم میعاد پالن استترتاتیژیک در 

 خود را منحیث یک پوهنتون مطرح و معترب در کشور تثبیت مناید.   

  



 

 پوهنتون دعوت

 ریاست پوهنتون

 کمیته پالن اسرتاتیژیک

 و پالن اسرتاتیژیک 1401سال تحصیلی جدول تشخیص نقاط قوت و ضعف پوهنتون به اساس پالن عملیاتی 

  1401نقاط قوت در سال 
تععاعع اد 

 نظریات
 1401نقاط ضاف در سال 

تا اد 

 نظریات

 26 عدم اخذ دیپلوم رسمی برای فارغان  26 داشنت تعمیر دایمی و جداگانه برای طبقه ذکور و اناث 

 24 تاخیر پروسه بازن ری مرحله دوم تضمین کیفیت  26 منظم بودن تقویم اکادمیک و تطبیق آن مطابق پالن 

 26 جذب نشدن محصالن در پوهنخی ژورنالیزم   26 رسمی شدن مجله علمی و تحقیقی پوهنتون 

 26 نشدن محصالن در دیپارمتنت برق پوهنخی انجنیری جذب  25 تقویت و انسجام بیش تر کمیته های اصلی و فرعی پوهنتون و پوهنخی ها 

ضای تفاهمنامه با نهاد   26 بهبود کیفیت اداری و علمی به اثر ارزیابی ها و نظارت کمیته تضمین کیفیت  شاف توامیت ها و ام عدم تطبیق پالن انک

 های بین املللی

26 

 24 نداشنت آرشیف الکرتونیکی یا دیتابیس برای اسناد پوهنتون  24 غنی سازی کتابخانه الکرتونیکی و دیتابیس سازی کتاب ها 

رسعت انرتنیت پس از قرارداد جدید با رشکت انرتنیتی و ایجاد وای فای  %50افزایش 

 زون رای ان در پوهنتون

عدم تکمیل پروستتته تقرر رستتتمی استتتتادان دایمی و تثبیت رتب   26

 علمی آنان از طرف وزارت تحصیالت عالی

20 

 23 موفق نشدن در قرارداد با ژورنال های علمی 26 کادرهای علمی و اداری با وصف مشکالت و تحوالت حفظ

ارتقای ظرفیت اعضتتای کادر علمی و اداری به اثر تطبیق برنامه شتتش هفته یی ارتقای 

 ظرفیت استادان و کارمندان و نظارت مستمر برنامه های تضمین کیفیت

شتتفاخانه کادری و موفق نشتتدن به قرارداد از دستتت دادن تعمیر  26

 دایمی با شفاخانه های تدریسی

26 

عدم تکمیل پروسیه انکشاف نصاب های تحصیلی پوهنخی های   24 تغییرات جدی در برنامه های فرهن ی و نرش گزارش ها 

 فارمسی، اقتصاد و فارمسی

22 

 25                                                                                                        طوالنی شدن جلسات و طرح موارد غیر مرتبط و خالف آجندا 20 افزایش کارهای عملی محصالن در ساحه و استفاده مثبت از توامیت ها و تفاهمنامه ها 

تخفیف قابل مالحظه در فیس تحصیلی به منظور جذب بیش تر محصالن و سهم گیری 

 در انکشاف جامعه 

23  0  



  0  19  1400تصفیه حسابات مالی سال 

  0  18 ایجاد تیم های تحقیقاتی محصالن 

  0 19 کارمندان و رسمی سازی آنان  %90اخذ جواز کار برای بیش تر از 

سپری منودن موفقانه تفتیش و مشاهده عینی پوهنتون توسط هیئت وزارت تحصیالت 

 عالی 

25 0  

گزارش مثبت هیئت بازدید ریاستتت محرتم تضتتمین کیفیت از وضتتعیت فعلی و ارایه 

 فیصد نقاط قوت پوهنتون.  77.48

26 0  

  0 23 ریسیتعمیر تدانکشاف زیر بنای پوهنتون با تاسیس مصلی و اعامر مجدد دیوار و بام 

  0 20 برگزاری جلسات منظم توسط شوراهای علمی و کمیته ها 

  0  26 ایجاد تشکیل منظم جهت انکشاف مسلکی و مشوره دهی 

 12 مجموع نقاط ضاف  20 مجموع نقاط قوت

 

  :این بخش نتیجه گیری

که نسبت به سال های گذشته پیرشفت قابل مالحظه ( مورد نقاط ضعف را تشخیص کرده اند 12)و ( مورد نقاط قوت 20پوهنتون به تعداد )اعضای حارض در جلسه نظرخواهی پیرامون نقاط قوت و ضعف 

ی دهد که قوت و ضعف نشان منتيجه نظرسنجی در مورد نقاط حل آن تالش های مؤثر صورت می گیرد. به طور خالصه  و غرض درج گردد 1402 در پالن سال موارد ضعف بایدرا نشان می دهد، 

ن دیدگاه ها و پیشنهاد های آنان را غرض درج در پال با وصف مشکالت بیش تر بوده و کارمندان و استادان در این سال خوب درخشیده اند بنا بر این  1401نقاط قوت پوهنتون در سال 

 یادداشت منود.  1402عملیاتی سال 

 ررسی تطبیق پالن تطبیقی پوهنتون ب: رشح ب

تشکیل جلسه دادند و پالن تطبیقی پوهنتون را مورد بررسی قراردادند که خالصه نتایج به  14/10/1401تطبیقی پوهنتون به تاریخ  اعضای هیئت نظارت از تطبیق پالن

 دست آمده قرار ذیل است: 

 تطبیق داشته است.  %70( فعالیت بوده که اکرث آن ها باال تر از 52دارای ) 1401پالن تطبیقی پوهنتون برای سال  -1

 تطبیق شده و اسناد حامیوی بیش تر از این پیدا نشد.  %40( مکافات و مجازات 5فعالیت شامره ) -2

 تطبیق شده که میزان خیلی ضعیف را نشان می دهد.  %10( تدویر کورس های کمپیوتر، 9فعالیت شامره ) -3

 



 تطبیق شده و اسناد حامیوی بیش تر از این پیدا نشد. %40( تجهیز البراتوار ها 21فعالیت شامره ) -4

 تطبیق شده که میزان خیلی ضعیف را نشان می دهد. %10نکشاف فارم تحقیقاتی فارمسی، ( ا16فعالیت شامره ) -5

که راجع اشرتاک در کنفرانس های بین املللی  53و  42، 38پروژه های تحقیقی، شامره  15( فصلنامه تحقیقی، شامره 14( تثبیت رتب استادان، شامره ) 12فعالیت های شامره ) -6

 گنجانیده شود.  1402ر فرصت باقی مانده سال مترکز شود و همچنان در پالن سال داخلی و تفاهمنامه های بین املللی تطبیق نشده و ایجاب می کند باالی آن ها د

 هیئت نظارت از تطبیق پالن، راجع به مرصف بودجه از بخش های مرتبط معلومات خواست که نتیجه آن قرار ذیل است: : مرصف بودجهج: 

 بوده است. مبلغ پنجا و هشت ملیون و پنجصدهزار افغانی  1401بودجه تعیین شده در سال  -1

 بودجه تعیین شده به مرصف رسیده است.  %80قرار معلومات ارایه شده از طرف معاونیت محرتم مالی و اداری، تا هنوز در حدود   -2

  :چنین نتیجه گیری می شودبه طور خالصه ف از گزارش تهیه شده توسط هیئت مؤظنتیجه گیری نهایی: 

 پوهنتون با دیدگاه  و ماموریت مرتبط و هامهنگ است.  ها و امکانات فعلی سازگار است و فعالیت هایدیدگاه و ماموریت پوهنتون با نیازمندی  -1

 و معترب در کشور تثبیت مناید. سال آینده، پوهنتون به اهداف خود برسد و جای اه خود را منحیث یک پوهنتون مطرح 2ختم میعاد پالن اسرتاتیژیک در تا ممکن است  -2

 در پالن سال بعدی باید در محراق توجه قرار گیرد.  تشخیص شده ضعف نقاط ( مورد نقاط ضعف داشته که12)و ( مورد نقاط قوت 20پوهنتون به تعداد ) 1401در سال  -3

  بودجه تعیین شده به مرصف رسیده است. %80در حدود  (1401) برج جدی سال  تا هنوز -4

 تطبیق نشده اند. پروژه های تحقیقی و تفاهمنامه های بین املللی تادان، از جمله: تثبیت رتب اس 1401سال  برخی فعالیت های مهم در پالن تطبیقی -5

 با احرتام  در مجموع فعالیت های انجام شده در سال مذکور مثبت و خیلی خوب ارزیابی گردید.  -6

  1401یئت نظارت از تطبیق پالن سال ه

15/10/1401  

 شمس الرحمن صمدی           استاد غالم فاروق صدیقی                           انجنیر میر الرحمن نارصی                                      استاد سید مصطفی غیور                                                     امین الله مساعد

 

  مطرح و تصویب گردید. شورای علمی پوهنتون 1401در جلسه شامره )     ( مؤرخ     /     / و  شدهسرتاتیژیک مرور و تایید کمیته پالن ا  1401در جلسه شامره )     ( مؤرخ     /     /  گزارش مذکور

 دکتور شیر علی ظریفی                                                                                                              دکتور عنایت الله خلیل هدف 

 رئیس پوهنتون                                                                                                                                 معاون علمی       


