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 : مقدمه

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

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

پوهنتون  مسؤولیت پوهنتون های دولتی برای پذیرش این تعداد بی شامر کافی نبوده و بارظرفیت جاییکه 

 49ردید تا مطابق ماده رضورت آن احساس گ های دولتی با گذشت ایام سنگین تر می شد، در سطح حکومت

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

تقل د به آن مناین پوهنتون یکی از پوهنتون های معترب کـشور که شخصیت حقوقی پوهنتون دعوت و جها

 محرتم یس این پوهنتونامم و توجه خاص رئم به اهت 2009هـ ش موافق به  1388شده است، رسامً در سال 

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

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

 در تدریس و سایر مجاالت تعقیب می مناید. 

ی های رشعیات، حقوق و علوم سیاسی و انجنیری بود و بعد از حپوهنتون دعوت دارای پوهن ،در آغاز افتتاح

همچنین  و، شدندگذشت یک سال دو پوهنځی اقتصاد و ژورنالیزم نیز در پهلوی پوهنځی های فوق الذکر ایجاد 

جاد و آغاز به فعالیت منودند که پوهنحی های فارمسی و طب اناث ایبه ترتیب  1392و   1390در سالهای 

 . باشدی می حمعا پوهنتون دعوت دارای هفت پوهنج

ماسرتی در بخش های فقه و قانون در چوکات پوهنٔحی  های دوره 1394و  1393به تعقیب آن در سالهای 

ان با اخذ جواز از تحصیالت عالی افغانسترشعیات و روابط بین امللل در چوکات پوهنٔحی حقوق و علوم سیاسی 

 آغاز به فعالیت منودند.

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

رشد اقتصاد کشور و فراهم آوری نیروی برشی مسلکی برای ارگانهای دولتی و خصوصی داشته است و حال ما 

محصل از طبقه  تن 2185 اکنون پوهنتون دعوت دارایاین پوهنتون قرار داریم، و  پانزدهمدر آستانه فراغت دور 

 کز بزرگ تحصیلی درااز مر  یکیمرصوف درس و تحصیل اند که ذکور و اناث در مقاطع لیسانس و ماسرتی 

 سطح کشور پنداشته می شود.

دا، خدعوت یک کانون علمی معترب کشور همواره افراد جامعه را به ادای مسولیت های دینی در برابر  پوهنتون

... از اجتامعی، اقتصادی . تشویق منوده تالش میورزد تا افغانستان عزیز دارای ثبات سیاسی، کشورمردم و 

 تعهدات قلبی وجدانا مسوولیت پذیر باشند. تخصصی و علمی ه های موز طریق آ 

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

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

 1399پیرشفت مزید باز میدارد. اینک پوهنتون دعوت نیز پالن پنج ساله اش را برای سالهای داده راه را برای 

 : منوده قرار رشح ذیل میباشدفصل ترتیب  هشتدر  1403الی 
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های  رنامه بر اساس کدام برنامهدر این فصل روی اینکه این ب  مبنای برنامه سرتاتیژیک پوهنتون: -1

سرتاتیژیک یا روی کدام اصول تدوین گردیده بحث صورت گرفته تا اساسی برای تدوین برنامه 

 بوده باشد.   نسرتاتیژیک پنج ساله پوهنتو 

: که درینجا روی اوضاع و احوالیکه پوهنتون در آن قرار دارد بحث ارزیابی حالت کنونی پوهنتون -2

ازسنجی های داخلی اعم از محصالن، استادان، کارمندان و نیز نیازسنجی های ها صورت گرفته، نی

خارجی پوهنتون که بیشرت توسط فارغ التحصیالن رشته های مختلف صورت گرفته جمع اوری گردیده 

و بعد از تدقیق بیشرت، متام موارد توحید گردید و مجالس با محصالن، کارمندان و استادان پوهنتون 

در نتیجه، کار تحلیل و بعد از تحلیل نقاط قوت و ضعف پوهنتون شناسایی و معرفی تدویر شد و 

گردید، سپس فرصت های موجود برای تبدیل منودن نقاط ضعف به قوت و همچنان حل چالش ها 

شناسایی گردید تا بازهم با استفاده از نقاط قوت و فرصت های موجود برای دفع آن تدابیر الزم اتخاذ 

 گردد. 

درین بخش روی مسایل مربوط به مدیریت، مسایل علمی که در آن  برنامه های علمی و تحقیقی: -3

غرض ارتقای ظرفیت محصالن، استادان، کارمندان، نصاب تحصیلی .... وغیره موارد دیگر بحث 

صورت گرفته و همچنان مسایل مربوط به تحقیقات علمی که یکی از موارد مهم برای پوهنتون میباشد 

 درین پالن گنجانیده شده است. نیز 

: نهاد های تحصیلی خصوصی نیاز مربم به کسب عواید از راه های مناسب آن برای کسب عواید -4

پیشربد امور مربوطه تحصیلی و معیاری سازی دارند، درین بخش پالن برای بهبود وضع مالی این 

 نهاد، برنامه های مرتبط به آنرا ترتیب داده است. 

: دراین بخش روی اینکه تکنالوژی معلوماتی یکی از ابزار مهم در وژی معلوماتیزیربنای تکنال -5

تحصیل بوده و باالبردن سطح دانش و استفاده از کتاب ها، مجالت، تحقیقات علمی .... وغیره موارد 

دیگر که نیاز یک نهاد تحصیلی میباشد از طریق استفاده تکنالوژی معلوماتی در نظر گرفته شده است 

 ، کتابخانه الکرتونیک ... وغیره موارد دیگر شامل این بخش میباشد.MISضوعات چون داشنت و مو 

: دراین بخش روی موضوعات مربوط به مسایل اجتامعی بحث صورت گرفته فعالیت های اجتامعی -6

و برنامه های روی دست گرفته شده است، مانند اگاهی های عامه، سمیناره ها، ورکشاپ ها .... 

 رد دیگرد.وغیره موا

در این بخش روی موضوعات چون داشنت روابط و توامیت ها با نهاد های  فعالیت های بین املللی: -7

تحصیلی خارجی، ارتباط با موسسات و اداراتیکه در مسایل علمی برنامه های معاونتی دارند، ... وغیره 

 موارد دیگر، بحث صورت گرفته است. 

هارچوب و نحوه ارزیابی سرتاتیژی مترکز صورت گرفته در این بخش روی چ ارزیابی سرتاتیژی: -8

 است.
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دراین پالن روی هریک از موارد باال بحث تفصیلی وجود دارد و برنامه های الزم برای براورده ساخنت هر بخش 

 و هر چه ارتقای بیشرت در هر بخش را تدوین منوده ایم. 
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 فصل اول

 پوهنتونمبنای برنامه سرتاتیژیک 

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

ـــال کوتاه مدت ترتیب مناید، به همین منظور پوهنتون دعوت نیز  ـــرتاتیژیک خویش را برای پنج س برنامه س

  بنای تدوین این پالن قرار ذیل میپردازیم:آینده غرض نایل آمدن به اهداف تدوین مینامید که اینک به رشح م

 سرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان

ست سال تدوین یافته ا ستان که برای پانزده  شاف ملی افغان سرتاتیژی انک سوم ان  ،در   بارت ازعهدف رکن 

 کاهش فقر، تامین انکشاف مداوم و پایدار از طریق اقتصاد بازار تحت رهربی سکتور خصوصی، بهبود شاخص

 و های انکشــاف برشــی، پیرشــفت قابل مالحظه در جهت نیل به اهداف انکشــاف افغانســتان در پانزده ســال

 میباشد.  بهبود کیفیت تحصیالت عالی و ارتقای مهارت ها

 برنامه سرتاتیژیک وزارت تحصیالت عالی

برنامه ســرتاتیژیک وزارت تحصــیالت عالی غرض ارتقاه، بهبود و انکشــاف تحصــیالت عالی افغانســتان تدوین 

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

 اند از: 

 ل علمی، مبنای استقالل کام ارتقای کیفیت سیستم تحصیالت عالی دولتی و خصوصی در افغانستان بر

ـــیالت عالی جهت رفع نیازمندی ـــص و در کل منابع اداری و مالی نهادهای تحص های کادرهای متخص

 .برشی

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

 س سیا سخگوی نیازهای علمی، اجتامعی،  صیلی که پا صاب تح ستمر ن شاف م سطحانک صادی در   ی و اقت

 ملی باشد.

 اجاملی به برنامه سرتاتیژیک قبلینگاه 

پوهنتون دعوت یکی از نهاد های تحصیالت عالی افغانستان است که به منظور ارتقای سطح تحصیلی افراد 

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

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

  .پالیسی منظم و موثر برای تحصیل 

  .ایجاد فضای مناسب علمی و باز برای آموزش 

  .ساختار اداری مناسب مطابق به نیاز یک نهاد تحصیلی 

  .بانک اطالعاتی و آرشیف منظم 

  دکتور(استادان متخصص و مجرب )ماسرت و 

  .البراتوار ها و تجهیزات مناسب برای کار عملی محصالن 

  جلد کتاب در رشته های مختلف.  6000 باکتابخانه مجهز 
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  .انکشاف رشته های تحصیل از سه پوهنحی به هفت پوهنحی 

  .عدم تبعیض بین کارمندان و منسوبین 

 همیت و رضورت پالن سرتاتیژیکا

ن باید بشکل دقیق برنامه ریزی صورت گیرد آ هر سازمان دارای اهداف مشخص میباشد که برای رسیدن به 

  ها در هیچ نهاد خالی از مشکالت نخواهد بود.موفقیت نایل شدن به چون بدون برنامه ریزی 

پالن سرتاتیژیک شامل ارزیابی بسیاری از ریسک ها میباشد که منجر به طراحی راه های مقابله با خطرات و 

استفاده موثر از منابع جهت رسیدن به اهداف خاص تحقق می پذیرد. بصورت کل هر سازمان برای ماموریت 

ای انجام شده توسط هر خاص ایجاد شده است و این ماموریت هدف خاصی را دنبال می کند و متام کاره

سازمان براین هدف خاص متمرکز شده است  و باید منابع داخلی و محیط خارجی خود را بگونه ی تنظیم کند 

 که هدف در زمان انتظار منطقی بدست اید. 

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

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

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

سرتاتیژیک ماموریت نهاد مشخص گردیده، دیدگاه نهاد تعین شده، محیط خارجی نهاد با فرصت ها و 

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

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

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

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

عملیاتی  خوباست. برای سازمان های بزرگ یا ساختار سازمانی پیچیده داشنت پالن سرتاتیژیک یک بسرت 

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

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

 بالقوه کمک می کند. 

پوهنتون دعوت بحیث یک سازمان علمی که خدمات تحصیلی را در رشته های مختلف عرضه میکند، نیازمند 

سیدن به اهداف خود فعالیت های همچو پالن سرتاتیژیک مدرن میباشد تا بتواند با استفاده از ان جهت ر 

 مطلوب را تنظیم کند. 

 اصطالحات و مفاهیم

عبارت از طرحی اســـت که ســـازمان یا نهاد را به اهداف از قبل تعین شـــده طوری نایل میســـازد که  برنامه:

 تخصیص منابع، تقسیم وظایف و عملکرد ها در آن مشخص میباشد. 

، وسیله و روش درست برای تأمین آن انتخاب اهداف درست و تعیین مسیر برنامه ریزی، یعنیبرنامه ریزی: 

 باشد.اهداف می

سرتاتیژی: ست که هدف ا سرتاتیژی عبارت از طرح جامعی ا سیا تی های عملیاها و زنجیرهها، برنامهها، پالی

 کند.با یکدیگر ترکیب می داده قالب به هم پیوستهیک یک سازمان را در 
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سی: شکالت به عبارت  پالی شربد منظم کاری و حل م ست که نهاد را جهت هامهنگی امور، پی از ابزار واحد ا

 اهداف کوتاه مدت آن در زمان معین نایل میسازد. 

برنامه اسرتاتیژیک عبارت از خالصه مراحل طرح شده با اهداف کلی سازمان نسبت به  برنامه اسرتاتیژیک:

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

 یی از تصامیم و اقدامات مدیریتی است کهمدیریت اسرتاتیژیک علم و هرن مجموعه مدیریت اسرتاتیژیک:

 شود.تدوین، اجرا و ارزیابی می بلند مدت رای رسیدن به اهدافبا توجه به عوامل محیطی ب

 مراحل برنامه ریزی

 این پالن در سه مرحله ذیل به امتام رسیده: 

 تدوین پالن سرتاتیژیک. -1

 اجرای پالن سرتاتیژیک. -2

 .ارزیابی و نظارت از پالن سرتاتیژیک -3

 پالن سرتاتیژیک یا ساختار چهارچوب

وزارت محرتم تحصیالت عالی، چهارچوب یا ساختار این پالن بر اساس طبق رهنمود تدوین پالن سرتاتیژیک 

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

 کنونی پوهنتون ارزیابی حالت

مواردیکه قابل ذکر است تا در مطابقت به رشایط و اوضاع متوقعه و  دراین بخش میپردازیم روی اوضاع پوهنتون

یم که اوال برس یشجامعه خوتوقعات و  یشزمانی میتوان به توقعات خوو  ،مطلوب برای جامعه بازار کار و نتایج

داده موقعیت واقعی خویش را  انجامخود شناسی را در سطح اداره و خارج از اداره  فعالیت های مربوط به

رنامه های ب تا را باید تعین منود اهداف ،سپس دیده شود اینکه تا کجای کار میتوان رسید ،یت منائیمتثب

 براورده شدن اهداف را تهیه دید. 

داف و اهارزشها ، دیدگاه، ماموریت به داشته های خویش در پوهنتون می پردازیم و بعد ستنخبدین ملحوظ 

 کرد عمومی پوهنتون را در آن میتوان احساس منودراه آرمان و هدف، چونکه  میگیریمبررسی به را سرتاتیژیک 

تها و قوت، ضعف، فرص که منجر به تعین نقاط میپردازیماوضاع فعلی یا کنونی اداره  تحلیل بهاز آن پس و 

 .چالشها گردیده و اخیرا به تعین سرتاتیژی ها می انجامد

منوده که دارای ساختار تشکیالتی منظم میباشد، این  هـ.ش آغاز به فعالیت 1388پوهنتون دعوت در سال  

شعبات  و تشکیالت در بر گیرنده ریاست پوهنتون و سه معاونیت علمی، محصالن و اداری با پرسونل مناسب

 د. مینامینکه عمال فعالیت  وجود داردبرای رهربی، و سوق و سو دادن پوهنتون  ذی ربط شان

ریاست های پوهنحی های هفت گانه )رشعیات، حقوق و علوم سیاسی، انجنیری، اقتصاد، ژورنالیزم، طب و 

فارمسی( برای پیشربد امور پوهنحی ها به شمول آمریت های دیپارمتنت های هر پوهنحی و تدریسی و 

میباشند، انجام  اجرائیوی مربوطه آن پوهنحی ها و استادان دایمی شان که دارای یک چوکات اداری منظم

 وظیفه مینامیند. 

در پهلوی آن پوهنتون دعوت دارای بخش امنیتی، کانتین، فلزکار، رنگامل، چوکی سازی، ترانسپورتیشن و 

 صفاکاران نیز میباشد.

در ساختار تشکیالتی این پوهنتون که شامل ریاست پوهنتون، معاونیت ها، ریاست پوهنحی ها، آمریت ها، 

 تن می رسد. 150ر بخش ها می شود، تعداد مجموعی شان به مدیریت ها، و سای

نیز  و نصاب تحصیلی تدریس در این پوهنتون به زبان های ملی افغانستان )پشتو و دری( صورت می گیرد

دار مهامن نصاب تحصلی است که وزارت محرتم تحصیالت عالی افغانستان آنرا برای پوهنتون های دولتی 

 .اعتبار قرار داده

ضای ف و ، کتابخانه الکرتونیکجلد کتاب در رشته های مختلف 6000تون دعوت دارای کتابخانه مجهز با پوهن

البراتواری های مجهز برای انجام کار عملی محصالن در رشته های طب، فارمسی و انجنیری   مناسب مطالعه،

ی نامه های قضاه و حارنوار میباشد، پوهنحی حقوق و علوم سیاسی دارای محکمه متثیلی برای اجرای عملی بر 

است، پوهنحی ژورنالیزم غرض انجام کارهای عملی محصالن از رادیو تلویزیون دعوت استفاده مینامید و 

متامی هفت پوهنحی دارای توامیت های با نهاد های دیگر اعم از شفاخانه ها، فابریکه های دواسازی، رشکت 



8 
 

ره نیز میباشند که کارهای ساحوی و سیرهای علمی محصالن های ساختامنی، پوهنتون ها، ادارات دولتی و غی

 را تامین می کند. 

ماه حوت الی ماه  15سمسرتهای درسی پوهنتون دعوت به مدت چهار و نیم ماه بوده که سمسرت بهاری از 

 هاسد و سمسرت خزانی از ماه میزان الی ماه جدی جریان داشته و امتحانات نهایی سمسرت بهاری در ماه سنبل

 و امتحانات نهایی سمسرت خزانی در ماه قوس آغاز می گردد.

 دیدگاه

متعهد برای جامعه، نهادینه ساخنت  متخصص و و تربیه کادرهای باال بردن سطح دانش  جهتپوهنتون دعوت 

ک جایگاه خویش را بحیث ی ورزد نا گردیده، تالش میببا کیفیت  تحصیلی خدماتفرهنگ تحقیق و ارایه 

 . تثبیت منایدو منطقه پوهنتون مطرح کشور 

  ماموریت

، تقویت مهارت ها، نهادینه ساخنت اصل تحقیق، فراهم منودن محیط با پرورش روحیه اسالمیپوهنتون دعوت 

 خدمات تحصیلی با کیفیت و معیاری را جهت تربیه کادر های متخصص، متشبث وسامل و ایجاد توامیت ها 

  متعهد ارائه میدارد. 

 ارزشها

 تحقق ارزشهای اسالمی . 

 .صداقت و پابندی به ارزشهای ملی 

 عدالت و انصاف . 

 .وطن دوستی و رفاه عامه 

  .هم پذیری و باهم زیستی 

 .)رشد فکری )روشنگری 

 .تقویت فرهنگ اصیل اسالمی و افغانی  

 .حسابدهی 

 .شفافیت در امور و مبارزه با فساد 

 عمل. تالش و ابتکار 

  .ریشه کن ساخنت تعصبات 

 اهداف سرتاتیژیک

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

 .بهبود و گسرتش سیستم مدیریتی و رهربی پوهنتون 

  .فراهم سازی و توسعه امکانات برای پیشربد تحقیقات علمی 
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 خدمات تحصیلی با کیفیت. توسعه  ایجاد و انکشاف زیربناها غرض 

  .ارتقای ظرفیت کادر علمی و اداری پوهنتون 

  .توسعه برنامه های لیسانس و فوق لیسانس 

 مدارک عایداتی پوهنتون. توسعه 

  .توسعه برنامه های اجتامعی 

  .گسرتش توامیت های ملی و بین املللی 

 تحلیل عوامل محیطی

عوامل موثر بر فعالیت های پوهنتون تحت بررسی قرار می گیرد تا جایگاه پوهنتون تثبیت گردیده بخش درین 

 روزنه برای تهیه برنامه سرتاتیژیک باز گردد. 

 تحلیل عوامل محیطی در دو بخش تحت مطالعه قرار میگیرد: 

 (IFEM)تحلیل عوامل محیط داخلی  -1

   (EFEM)تحلیل عوامل محیط خارجی -2

 اینک به هریک از دو مورد فوق به تفصیل میپردازیم: 

  (IFEM)تحلیل عوامل محیط داخلی 

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

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

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

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

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

 تحصیلی میپردازیم: 

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

 ان را ارزیابی میکند. این رهنمود می تواند یک حالت هم افزایی در نهاد ایجاد کند. هر رشکتی مایل است در

این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره گیری از توامنندی ها، استفاده از فرصت ها را به حد اکرث 

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

ا ابلیت تولید )جذب تقچون  میتوان مواردهای یادگیرنده و غیره می تواند در این زمینه سودمند باشد( که 

تم قابلیت و توانایی سیس، مهارت های مربوط به تحقیق و توسعهفراغت محصل(، مهارت های بازاریابی خوب، 

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

  د. دا را بشکل منونه تذکر اسرتاتیژیک
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سوال برای تعین نقاط قوت و  30برای تشخیص نقاط قوت پوهنتون ابتدا پرسشنامه ترتیب گردید که دارای 

، آمرین، تاییدی به روسا، معاونیناز ضعف بوده و با اعضای کمیته پالن سرتاتیژیک در میان گذاشته شد. پس 

وزیع گردید و سپس به تحلیل ان پرداخته مدیران، کارمندان و محصالن غرض خانه پری و جواب به سواالت ت

 شد که در نتیجه موارد آتی را منحیث نقاط قوت پوهنتون دعوت میتوان برشمرد: 

است و نقاط منفی )ضعفهای( ان را  نهاداین راهربد مربط به وضعیت داخلی  :Weaknessنقاط ضعف یا 

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

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

اند رشکت را در استفاده از فرصت ها توامنند سازد که های اموزشی به منظور از بین بردن نقاط ضعف می تو 

، کافی نبودن سیستم های ضعف بازاریابی، نزول نو اوری، باال بودن قیمت متام شدچون موارد میتوان 

ختار نا مناسب بودن سااطالعاتی، عدم کفایت منابع انسانی، عدم خوشنامی، تعارض بین و احد های مختلف و 

 ظر گرفت. را در ن های سازمانی

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

 نهاد تحصیلی برشمرد: 

 

 

 

 (IFEMجدول میرتیکس ارزیابی عوامل داخلی )

 منره نهایی  رضیب نقاط قوت شامره

 0.240  0.080 های پوهنتون میزان مؤثریت و تطبیق پالیسی 1

 0.064  0.016 میزان سهولت ها برای پذیرش محصالن ذکور و اناث طور جداگانه 2

 0.196  0.053 میزان خدمات آموزشی با کیفیت به محصالن 3

 0.056  0.016 میزان مؤفقیت تشکیالت و ساختار تشکیالتی موجود پوهنتون 4

 0.196  0.054 پوهنتونها و کارایی برنامه های تدریسی میزان مؤثریت  برنامه 5

 0.063  0.017 فضای کار مناسب  6

 0.078  0.026 های مدرن در پوهنتونمیزان استفاده از تکنولوژی 7

 0.030  0.012 های جدید تدریس و برگزاری سمینار تخصصی در پوهنتون میزان استفاده از روش 8

 0.044  0.011 وجود بانک اطالعات و آرشیف پوهنتون 9



11 
 

 0.192  0.048 های مختلف پوهنتونهای کمیتهمیزان مؤثریت و موفقیت فعالیت 10

 0.194  0.051 میزان استفاده از استادان با درجات تحصیلی ماسرتی و دکتورا 11

 0.095  0.025 موجودیت امکانات البراتواری برای کارعملی و کتابخانه  12

 0.108  0.027 مناسب پوهنتونهای موجودیت موقعیت مناسب با زیرساخت 13

 0.076  0.020 آمادگی برای انکشاف برنامه های فوق لیسانس 14

 0.116  0.030 موجودیت پرسونل امنیتی با تجهیزات مناسب 15

 0.095  0.025 عدم تبعیض بین کامندان 16

 منره نهایی  رضیب نقاط ضعف شامره 

 0.137  0.059 استادان و مسووالنمیزان همکاری بین کارمندان، محصالن،  17

 0.156  0.050 میزان توجه به مارکیتنگ و اشتهارات برای پوهنتون 18

 0.092  0.044 میزان مؤفقیت سیستم مدیریتی پوهنتون 19

 0.050  0.020 توجه مسئولین پوهنتون به وضعیت کارکنان  20

 0.116  0.055 محصالنهای اساتید، کارمندان و میزان توجه به خواسته 21

 0.090  0.030 ریزی برای مطالعات و تحقیقاتموجودیت تجهیزات و برنامه 22

 0.060  0.030 یا مجالت علمی موجودیت فصلنامه 23

 0.059  0.023 های مختلف پوهنتونمیزان توجه به تجدید نصاب تحصیلی رشته 24

 0.057  0.019 وجود رضایت شغلی در بین کارمندان و استادان  25

 0.092  0.035 میزان توجه مسووالن به ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان 26

 0.060  0.020 میزان حامیت از نوآوری و ابتکار کارمندان 27

 0.065  0.025 میزان شفافیت و پاسخگویی مسووالن به مردم 28

 0.138  0.060 میزان رضایت محصالن از خدمات پوهنتون  29

 0.053  0.019 موجودیت برنامة مشخص برای ایجاد توأمیت 30

 3.068   1.000 مجموعه 
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 (EFEM)تحلیل عوامل محیط خارجی 

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

گیرد. فرصت های موجود برای پیرشفت و توسعه نهاد شناسایی می گردد و تهدیدات موجود را غرض 

مودجد  تهدید های جلوگیری و کم اثر ساخنت به معرفی گرفته میشود. اینک به معرفی هر یک از فرصت ها و

 در محیط خارجی این نهاد تحصیلی میپردازیم: 

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

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

ان افزایش توامنندی های موجود و کاهش تهدیدات میباشد که درین مورد میتوان نکات چون  است و هدف

م جدید ورود به اقال و  نگاه به بازارهای دست ناخورده، توسعه فزیکی بازار، کاربرد مهارت های تحقیق و توسعه

 را در نظر گرفت.  تولید و بازار

 30پرسشنامه که تعداد سواالت ان بالغ به  د ها( ابتداارجی )فرصت ها و تهدیبرای تشخیص عوامل محیط خ

سوال میگردد ترتیب گردیده، بعد از تاییدی از سوی اعضای کمیته پالن سرتاتیژیک به روسا، مدیران، امرین، 

 غرض تثبیت فرصت ها و تهدید ها توزیع و پس از تحلیل و بررسی معرفی گردیدند ... و غیره  فارغ التحصیالن

 فرصت های ذیل را برشمرد:  که میتوان

 سطح فرهنگ و سواد جامعه -1

 قوانین و مقررات تحصیالت عالی -2

 موجودیت نیروی انسانی جوان، مستعد و متخصص -3

 حامیت حکومت از تحصیالت عالی -4

 موجودیت بازار برای رشد و انکشاف تحصیالت عالی -5

 ارجحیت خانواده ها برای صنوف جداگانه ذکور و اناث -6

 عالی در کشورنرخ رشد تحصیالت  -7

 استقاللیت اکادمیک پوهنتون -8

  پذیرش تکنولوژی های جدید در جامعه -9

 توجه جامعه به رویکرد تحقیق محور -10

 اصل شایسته ساالری -11

 

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

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

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

گوناگونی مانند انحالل، ادغام و تالش برای بقا استفاده کند، پس درینجا میتوان موارد چون افزایش رقابت 
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داخلی، افزایش رقابت خارجی، تغیر سلیقه های مشرتی، وجود موانع ورود به بازار و وجود کاالهای جایگزینی 

 را در نظر گرفت. 

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

 موجود در خارج نهاد تحصیلی برشمرد: 

 

 

 (EFEMجدول میرتیکس ارزیابی عوامل خارجی )

 منره نهایی  رضیب فرصتهای موجود شامره

 0.026  0.010 سطح فرهنگ و سواد جامعه 1

 0.036  0.012 میزان رشد جمعیت 2

 0.036  0.010 و مقررات تحصیالت عالی قوانین 3

 0.100  0.030 میزان موجودیت نیروی انسانی جوان، مستعد و متخصص 4

 0.105  0.035 میزان حامیت حکومت از تحصیالت عالی 5

 0.150  0.050 موجودیت بازار برای رشد و انکشاف تحصیالت عالی 6

 0.133  0.037 زنانمیزان پذیرش جامعه به تحصیالت عالی به ویژه  7

 0.039  0.015 روزمیزان استفاده منابع مطالعاتی و تحقیقاتی به 8

 0.032  0.010 میزان کیفیت سطح تحصیالت عالی 9

 0.027  0.010 نرخ رشد تحصیالت عالی در کشور 10

 0.192  0.060 هامیزان ارائه استقاللیت اکادمیک به پوهنتون 11

 0.026  0.010 های جدید در جامعهتکنولوژیمیزان پذیرش  12

 0.060  0.030 میزان توجه به نوآوری و ابتکار 13

 0.018  0.010 میزان توجه به رویکرد تحقیق محور 14

 0.211  0.062 شایسته ساالری 15

 منره نهایی  رضیب تهدیدهای موجود شامره

 0.221  0.065 سطح رفاه جامعه و وضعیت اقتصادی مردم 16

 0.079  0.033 قوانین مالیاتی کشور 17
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18 
های تحصیلی با بازار کار و فارغ التحصیالن با نیازمندی های ضعف هامهنگی رشته

 بازار
0.015  0.049 

 0.245  0.070 وضعیت سیاسی کشور  19

 0.143  0.068 ها و مؤسسات تحصیالت عالیافزایش تعداد پوهنتون 20

 0.038  0.020 پائین بودن سطح تعلیمی معارف کشور  21

 0.068  0.035 بلند رفنت نرخ بیکاری 22

 0.091  0.038 وضعیت رقابت تحصیالت عالی دولتی با خصوصی 23

 0.083  0.028 های تحصیالت عالی کشورهای دیگر در جامعهمیزان پذیرش نظام 24

 0.063  0.018 میزان هزینه تحصیالت عالی در کشور 25

 0.044  0.015 تناسب میزان عواید با نیازهای مرصفی در حوزة تحصیالت عالی 26

 0.082  0.032 فرار جوانان از کشور 27

 0.218  0.068 فساد اداری، فوم مداری/ تعصب قومی 28

 0.229  0.074 امنیت سیاسی 29

 0.107  0.030 نفوذ سیاسی کشورها و سیاست زدگی پوهنتونها  30

 2.949   1 مجموعه 

 

 

 (IEFEM)مرتیکس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی 

 به تعیین موقعیت نهاد از میان سه حالت ،بعد از ارزیابی و تحلیل عوامل داخلی و خارجی نهاد تحصیلی دعوت

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

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

 سرتاتیژیک پوهنتون دعوت قرار ذیل میباشد: 
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هامنگونه که در مرتیکس فوق به مشاهده میرسد، موقعیت سرتاتیژیک پوهنتون دعوت در خانه چهارم قرار 

دارد که بیانگر وضعیت رشد و ساخت را برای این نهاد تحصیلی ارائه میدارد، که بر اساس این موقعیت میتوان 

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

 سرتاتیژی ها برای نهاد میباشد. 

 SWOTتحلیل 

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

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

Strengthدافزایش ده شناسایی منوده : نقاط قوت خود را . 

Weaknessدسانعف خود را به کمرتین میزان ممکن ر : نقاط ض . 

Opportunityدبدست اور بررسی منوده  را ی موجود: فرصت ها . 
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Threat بی اثر یا کم اثر سازدمعرفی منوده با استفاده از قوت موجود : تهدیدات را. 

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

 مشاهده منود:

 (SWOT)مرتیکس تحلیل سوات جدول: 

 Strengthنقاط قوت یا  Weaknessنقاط ضعف یا 

        
ی

خل
ل دا

عوام
 

 

 

 

 

 عوامل خارجی

ضعف همکاری بین کارمندان، محصالن،  .2

 استادان و مسووالن

اشتهارات برای ضعف در مارکیتنگ و  .3

 پوهنتون

بعضی کاستی های موجود در سیستم  .4

 مدیریتی

ضعف توجه به خواسته های استادان،  .5

 کارمندان و محصالن

 ضعف در برنامه های تحقیقی و مطالعاتی .6

 نبود مجالت علمی و فصلنامه ها .7

توجه اندک به ارتقای ظرفیت استادان و  .8

 کارمندان

 ضعف پاسخگویی مسووالن به مردم .9

 نارضایتی محصالن از سیستم .10

ضعف در برنامه های مشخص برای ایجاد  .11

 توامیت ها

 پوهنتون دارای پالیسی منظم و موثر میباشد .1

پوهنتون دارای امکانات پذیرش محصالن ذکور و  .2

  .اناث طور جداگانه میباشد

پوهنتون دعوت خدمات آموزشی باکیفیت را ارائه  .3

  .میدارد

و ساختار پوهنتون دعوت دارای تشکیالت  .4

  .تشکیالتی منظم میباشد

  .پوهنتون دعوت دارای فضای کاری مناسب است .5

 استفاده از تکنالوژی .6

پوهنتون دعوت دارای بانک اطالعاتی و ارشیف  .7

  .منظم میباشد

  فعالیت کمیته های مختلف با کارایی منظم .8

 استادان متخصص و مجرب )ماسرت و دکتور( .9

و کتابخانه  البراتوار ها به تجهیزات مناسب آن .10

 مجهز

موقعیت مناسب و دایمی با زیرساخت های  .11

 منظم

 موجودی پرسونل امنیتی با تجهیزات مناسب .12

 عدم تبعیض بین کارمندان .13

WO SO  فرصت ها یاOpportunities 

 سطح فرهنگ و سواد جامعه .1  

 قوانین و مقررات تحصیالت عالی .2

موجودیت نیروی انسانی جوان، مستعد و  .3

 متخصص

 حکومت از تحصیالت عالیحامیت  .4

موجودیت بازار برای رشد و انکشاف تحصیالت  .5

 عالی

ارجحیت خانواده ها برای صنوف جداگانه ذکور و  .6

 اناث

 نرخ رشد تحصیالت عالی در کشور .7

 استقاللیت اکادمیک پوهنتون .8

  پذیرش تکنولوژی های جدید در جامعه .9

 توجه جامعه به رویکرد تحقیق محور .10

 اصل شایسته ساالری .11

WT ST  تهدیدها یاThreats 

 سطح رفاه جامعه و وضعیت اقتصادی مردم .1  

 قوانین مالیاتی کشور .2

های تحصیلی با بازار کار و ضعف هامهنگی رشته .3

 فارغ التحصیالن با نیازمندی های بازار

  وضعیت سیاسی امنیتی کشور .4

ها و مؤسسات تحصیالت افزایش تعداد پوهنتون .5

 عالی

  معارف کشور پائین بودن سطح تعلیمی .6

 بلند رفنت نرخ بیکاری .7
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وضعیت رقابت تحصیالت عالی دولتی با  .8

 خصوصی

های تحصیالت عالی کشورهای میزان پذیرش نظام .9

 دیگر در جامعه

 فرار جوانان از کشور .10

 فساد اداری و قوم مداری .11



18 
 

 تعین اولویت سرتاتیژی ها

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

 قرار رشح ذیل انرا اولویت بندی مینامئیم:   QSPMسرتاتیژی ها با استفاده از روش 
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 سومفصل 

 و زیربنایی تحقیقی برنامه های مدیریتی،  علمی

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

 ذیل تقسیم مینامئیم: های برنامه ها را به بخشدرینجا پوهنتون دعوت که 

 مدیریت خوب

اولویت  درپوهنتون دعوت نیز بخش میباشد و مدیریت هامن از  عبارت ازینکه یکی از مسایل مهم در هر بخش

کاری خویش به ارتباط برنامه های علمی و تحقیقی، برنامه های کسب عواید، برنامه های تکنالوژیک، برنامه 

های مربوط به فعالیت های اجتامعی و برنامه های مربوط به فعالیت های بین املللی، مسایل مدیریتی را 

 می پردازیم: فته است که ذیال به رشح آنر تحت عنوان مدیریت خوب در نظر گ

 رهربی .1

بعد از سالها جنگ، کشمکش های سیاسی و اوضاع نا آرام کنونی، حاالت ادارات عامه و خصوصی افغانستان 

 .را مختل ساخته، مشکالت زیادی را در قسمت رهربی بوجود آورده که نیاز به اصالح و معیاری شدن دارد

رچ با استفاده از پالن سعی و تالش بخمنابع برشی  درین بخش به اصول مدیریتی در جهت استفاده اعظمی از

ی ربط ها و ادارات ذ ق و ترغیب متامی برنامهیداده شده تا بخش رهربی پوهنتون تقویت گردیده سبب تشو

ت به قدر مطاب نتایج مطلوبگردند و سمت و سوی خوب گیرند تا همه وادار به اجرای بهرت د و پوهنتون گرد

 :استاهداف سرتاتیژیک بدست آید، که درین راستا موارد ذیل در نظر 

  تحصیالت عالی افغانستان، مراجع متویل کننده و همکاران. مناینده گی از پوهنتون دعوت نزد وزارت 

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

  روابط و مناسبات نیک با متامی همکاران و ذیدخالن پوهنتون.  میمیت،فضای صایجاد 

  .رسیدگی به شکایات محصالن، استادان، کارمندان و مراجعین 

  ه با فساد، تعصبات و بی عدالتی. ز مبار 

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

 خش ها در مطابقت به حیطه کاری انها. تفویض صالحیت ها در سطح پوهنتون به متامی ب 

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

 .بکار بردن اصل مجازات و مکافات 

 ادارات.  و مواظبت از رفاه و آسایش منصوبین پرداخت دستمزد مناسب و قناعت بخش 
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 مبارزه با فساد .2

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

منوده، به منظور جلوگیری از فساد و سوه استفاده از صالحیت های وظیفوی روی نکات ذیل مترکز صورت 

  میگیرد. 

  شایسته ساالریمتخصص با در نظرداشت اصل تقرر استادان و کارمندان اداری . 

  .توزیع مضامین در مطابقت با تخصص و تجربه 

  .تامین امکانات آموزشی 

  .ارزیابی محصالن و اخذ امتحانات 

  .خریداری و تدارکات توسط هیات با صالحیت 

  .رعایت اصل مکافات و مجازات 

 .توظیف به اضافه کاری 

  .کنرتول حارضی 

  .مصون نگهداری نتایج امتحانات 

  .رسیدگی به حق تلفی و تعصبات 

  از صالحیت های وظیفویاستفاده سوه کنرتول . 

 استقاللیت مالی، اداری و اکادمیک.2

موثریت استقاللیت موسسات تحصیالت عالی در بخش های توسعه، ابتکار، رشد اموزش و تحقیقات در جهان 

الی خصوصی در همه عرصه های به اثبات رسیده است، و این استقاللیت سبب رشد موسسات تحصیالت ع

  ار میربد:بکپوهنتون دعوت راهکارهای زیر را  یتذیربط انها میگردد، بدینوسیله برای هرچه بهرت شدن وضع

  .معاونیت اداری و مالی پوهنتون دعوت تشکیالت اداری و تدریسی پوهنتون را تقویت می بخشد 

  ت هاد های همکار ایجاد و تقویبا نپوهنتون دعوت غرض بهبود وضع مالی پوهنتون ارتباطات خویش را

 می بخشد. 

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

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

  نه برای پوهنحی ها.  تخصیص بودجه ساال 

  .پوهنتون دعوت وجه رسدستی مناسب به ریاست های پوهنحی ها اختصاص می دهد 
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 بیروکراسی. 4

ون درینصورت مسایل چ ،علمی و اداری گردیده اموردرینجا شکی نیست که بیروکراسی سبب طوالنی شدن 

عه منجر به خستگی افراد جام که کنرتول، نظارت و انجام فعالیت های زاید و پیچیده دارای مراحل زیاد گشته

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

 دارای مزایای خود نیز میباشد. 

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

روش هایکه بدیل خوب اند مورد استفاده قرار گیرد ولی در مسایل چون تحقیقات علمی و تهیه منودن 

 مونوگراف های محصلین این بیروکراسی دارای فواید خود نیز می باشد. 

کار برای پروسه نظارت و ارزیابی نیز میباشند که این پروسه در دو ساحه ای این همه دپوهنتون دعوت در پهلو 

 : میرود

به وسعت  و نیازدرساحات اکادمیک که پروسه متذکره از طریق کمیته اعتالی کیفیت پیش برده میشود.  -1

 بیشرت دارد.

 که طرز العمل ان عنقریب ترتیب می گردد. در ساحات اداری  -2

 ه توامیت های علمی و انکشاف روابطتوسع. 5

با  توامیت ،در پشاور پاکستان بودهن عبارت از پوهنتون دعوت و جهاد مستقر پوهنتون دعوت که اساس ا

پوهنتنون دعوت در  میان انها بود. که اینک دارای اعتبار خوب دررا داشته و اسالمی جهان  یپوهنتون ها

 صدد احیای مجدد این روابط و توامیت ها در داخل و خارج از کشور میباشد.

 جلب مساعدت ها و خلق عواید. 6

ازینکه پوهنتون دعوت یک نهاد تحصیلی خصوصی است و عواید ان بصورت مستقیم از تادیه فیس سمسرتوار 

ید به به عواید بیشرت و بیشرت دارد که درینصورت بانیاز  ،محصلین تامین می گردد، برای ارتقای بیشرت وضع

ه و غیر  .... مسایل تحقیقات علمی، اجرای امور علمی که از طرف وزارت ها و موسسات دیگر سپرده می شود

 شگوفایی و ارتقای بیشرت پوهنتون گردد.  موارد دیگر را در نظر گرفته مورد استفاده قرار دهد تا سبب

 جندر. 7

پوهنتون دعوت مطابق به اعتقادات مردم افغانستان مسایل جندر را بصورت واضح و معتمد در نظر گرفته 

است، به این معنی که بخش اناث و ذکور را از هم جدا ساخته تا بتوانند همه به ذهن باز و مطمنئ به دروس 

صل از طبقه اناث در پوهنحی تن مح 1117پوهنتون دعوت دارای  1398خویش ادامه دهند. که اکنون در سال 

 ها طب، حقوق و علوم سیاسی و رشعیات یباشد. 

ای اناث میباشد که باز هم در قسمت جذب استادان نیز پوهنتون دعوت در صدد جذب استادان اناث بر 

 استاد از طبقه اناث میباشد.  20دارای 
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 و تحقیقی برنامه های علمی

آن تشکیل میدهد که هدف و غرض ایجاد پوهنتون ها  یو تحقیقمی اساس ایجاد پوهنتون ها را برنامه های عل

 و تخصص و مهارت های تعمیل آن و دانش، هامنا تجهیز و آراسنت نسل جوان و اینده ساز کشور با زیور علم

قرار تون پوهنو تحقیقی برنامه های علمی به رشح میباشد. اینک  انجام تحقیقات علمی برای گسرتش علم

 میپردازیم:ذیل 

 آن ارتقای ظرفیتاستخدام کادر های علمی و . 1

هر نهاد تحصلی برای پیشربد بهرت امور علمی خویش به کادر متخصص و مجرب نیاز دارد، که : استخدام

ر دهمین کادر علمی مجرب میتواند نهاد تحصیلی را هم در کیفیت و هم درظرفیت به سوی تعالی سوق داده 

 . موثر واقع گردندکشور ت عالی تحصیال مثمر ساخنت 

 1/4به همین منظور پوهنتون دعوت مصمم است تا مطابق خواسته های وزارت تحصیالت عالی افغانستان 

کادر علمی دایمی خویش را تنظیم منوده و به مرور زمان مطابق به پالن انرا افزایش بخشد تا یک پوهنتون 

تون دعوت در مطابقت به پالن سرتاتیژیک این نیاز را مرفوع متکی بر خود و خود کفا گردد، که اینک پوهن

 خواهد منود. 

پوهنتون دعوت به منظور ارتقای کادر علمی خویش در نظر ی را : راهکار دیگر کادر علمی ارتقای ظرفیت

 قکادر علمی موجود و جدید الشمول این نهاد تحصیلی میباشد. و این کار از طری ارتقای ظرفیتهامنا  که دارد

و .... غیره موارد دیگر حسب رضورت  ، رهنمود هاراه اندازی کورس های کوتاه مدت، سمینار ها، ورکشاپ ها

  ان و کارمندان اداری این پوهنتون محقق می گردد.استاد

 ارتقای تحصیلی و مسلکی کارمندان . 2

تن کارمند اداری در بخش های چون ریاست پوهنتون، معاونیت های پوهنتون،  129اینک پوهنتون دعوت درای 

ریاست های پوهنحی ها، امریت ها، مدیریت ها و .... غیره میباشد که درجات تحصیلی این مجموعه به سطح 

 دکتورا، ماسرتی، لیسانس و بکلوریا اند. 

و مسلکی در کشور یکی از چالشهای مهم در ادارات بوده بخصوص در نهاد  ازینکه پائین بودن سویه تحصیلی

ور ، به همین منظدهای تحصیلی که خود عرضه کننده مدارک باال و مسوول باال بردن سطح دانش اند میباش

ن ی پوهنتون دعوت در پالن سرتاتیژیک خود این مسئله را در اولویت های کاری خویش گذاشته تا باشد که از

 یق یک نهاد تحصیلی معترب و معیاری بوده و خدمات شایانی را به جامعه تقدیم مناید. طر

 پس به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان اداری، پوهنتون دعوت از رویکرد های ذیل استفاده مینامید: 

 و استفاده از تکنالوژی معلوماتی.  تشویق کارمندان به فراگیری زبان انگلیسی و اموزش 

  .راه اندازی ورکشاپ های ارتقای ظرفیت کارمندان از طریق معاونیت اداری و مالی 
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غرض تشویق و تقدیر از کارمندان فعال و سهم گیر در امور پیرشفت و ترقی و حفظ نام و موقف خوب  تشویق:

 ن کارمندان وپوهنتون دعوت مکانیزم مکافات و مجازات را راه اندازی منوده انگیزه کار و فعالیت را در میا

 حس وطن دوستی و خدمت به افراد جامعه را احیا و تقویت میدارد. 

نجایکه وزارت تحصیالت عالی افغانستان مسئله ترفیعات علمی استادان پوهنتون های خصوصی را از آ  ترفیع:

ار به دمطابق به قانون تحصیالت عالی کشور مصمم است تا استادان را وانیز در نظر دارند پوهنتون دعوت 

اجرای تحقیقات علمی در عرصه تخصص شان در هر سه سال منوده و انجام کار را مطابق به رهنمود و خواسته 

 های تحصیالت عالی افغانستان که در پوهنتون های دولتی مرعی االجرا میباشد عیار مینامید. 

س بوده ماسرتی و لیسان ای: تحقیقات علمی پوهنتون دعوت شامل تیزس دوره هطرح و پیشربد کار تحقیقی

انسجام  پیدا کرده ووجود امدن کمیته تحقیقات علمی و مجله علمی دعوت این کار رونق بیشرت  هب از بعدکه 

و برای اینکار پوهنتون دعوت طریقه کار درست و رهنمود های معیاری را راه اندازی  داشتاهد و خ خوبرت را

 میکند. که ذیال به رشح ان میپردازیم: 

  .پوهنتون دعوت بودجه خاصی را برای مرکز تحقیقات علمی اختصاص می دهد 

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

 تحقیقات علمی را دارند شناسایی کرده و انسجام می بخشد. 

 مک و همکاری های تخنیکی و تبادل مرکز تحقیقات علمی با دولت و نهادهای تحقیقاتی در جذب ک

 دانش کار می کند. 

  نرش نتایج تحقیقات علمی  معترب در مجله علمی پوهنتون دعوت و تالش برای رشد مجله علمی به

 حیث یک ژورنال معترب علمی در سطح کشور. 

  تی و لایجاد ارتباطات مرکز تحقیقات علمی پوهنتون دعوت با دیگر مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دو

 استفاده از امکانات البراتواری و دیگر سهولت های انها برای انجام تحقیقات علمی خود. 

  .جلب مساعدت ها برای تحقیقات علمی و پروپوزل های تحقیقی  

  .راه اندازی سمینار ها در امور و موضوعات روز غزض اگاهی استادان، کارمندان و محصالن 

 تابخانه پوهنتون دعوت و کتابخانه های پوهنحی ها از طریق تهیه کتب و ژورنالهای علمی در ک

 معاونیت علمی پوهنتون دعوت.

 ه بهرت ساخنت ان تا سبب خلق ابتکار و مشوق محصالن به انجام باز نگری روش تدریس و هرچ

 تحقیقات علمی گردد. 

 و انکشاف نرشات اکادمیک رشد .3

قات االت علمی و تحقیقدعوت است که با استفاده از ان مپوهنتون دعوت در صدد ایجاد مجله علمی پوهنتون 

به دست نرش سپرده می شود و برای رشد و توسعه هرچه بیشرت نرشات اکادمیک و محصالن علمی استادان 
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در پنج سال اینده پوهنحی ها نیز وادار به ایجاد مجالت علمی شان میگردند، که با استفاده ازین روش معیاری 

مجله علمی پوهنتون اورده غرض کسب اعتبار یک مجله علمی معترب در سطح کشور پیشنهاد  ترین انها را در

 می گردد. 

  معاونیت علمی همواره مجله علمی را بررسی منوده و هدایات الزم غرض معیاری شدن ان تجویز

 میدارد. 

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

  .تجهیز و اماده کردن تسهیالت الزم برای نرشات پوهنتون از طریق معاونیت اداری و مالی 

 ایجاد مرکز تحقیقات علمی . 4

پوهنتون دعوت در پهلوی توسعه و انکشاف نرشات اکادمیک در صدد ایجاد مرکز تحقیقی غرض انجام 

تشکیل می دهد، که این کار نیز جزه تحقیقات علمی است که اساسا توسعه علم را در ساحات مختلف آن 

اساسی درین پالن پنداشته شده طی این پنج سال یک مرکز متام عیار و مطابق به ستاندارد های تحصیالت 

 عالی افغانستان پا بر عرصه فعالیت های عملی گذاشته اعتبار ملی و بین املللی را کسب خواهد منود.

  د این مرکز را داشته همواره آنرا بررسی منوده و غرض مسوولیت ایجامعاونیت علمی پوهنتون دعوت

 معیاری شدن و معترب شدن آن هدایات الزم را تجویز میدارد. 

  .تخصیص بودجه برای انجام کارهای تحقیقی از طرف معاونیت اداری و مالی انجام میشود 

 ای معاونیت اداریتجهیز و براورده ساخنت متامی رضوریات و امکانات این مرکز نیز از مسوولیت ه 

 و مالی پوهنتون میباشد. 

 انکشاف، تقویت و معیاری سازی برنامه های فوق لیسانس. 5

پوهنتون دعوت دارای دو برنامه فوق لیسانس در رشته های فقه و قانون در چوکات پوهنحی رشعیات و روابط 

بین امللل در چوکات پوهنحی حقوق و علوم سیاسی است و ازینکه این نهاد تحصیلی دارای هفت پوهنحی 

ظور پوهنتون دعوت رویکرد میباشد زمینه برای ایجاد برنامه های ماسرتی ان نیز وجود دارد پس به این من

 های ذیل را در نظر دارد: 

  معاونیت علمی مسوولیت دارد تا کریکومل را همواره بررسی منوده انرا مطابق به نیازهای روز، جامعه

 و بازار کار عیار سازد. 

  اشنا ساخنت و اماده منودن محصالن و استادان به زبان های خارجی مخصوصا زبان انگلیسی تا

 از منابع  خارجی خوبرت استفاده منایند. بتوانند 

  و اشنا ساخنت استادان و محصالن با تکنالوژی معلوماتی و استفاده تکنالوژی معلوماتی وارد کردن

 درست و موثر از ان. 
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 ی را بیشرت برنامه های ماسرتی ها  پوهنتون دعوت طی پنج سال اینده، با در نظر داشت نیاز سنجی

 ایجاد می کند. 

  یهبه سوظرفیت های امریت برنامه های فوق لیسانس، از طریق استخدام کادر های علمی تکمیل 

 داکرت و ماسرت. 

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

 می بخشد. 

 انکشاف و بازنگری نصاب تحصیلی .6

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

معیاری منیتوان رشد خوب در سطح کشور داشت. به همین منظور پوهنتون دعوت کمیته های نصاب تحصیلی 

 منظم، معیاری و یلیک نصاب تحصی ایجاد منوده تا همواره تالش ورزند ورا در سطح پوهنتون و پوهنحی ها 

ا میته های مربوطه موظف اند ت. مطابق به پالن سرتاتیژیک کرا دارا باشندجواب ده به خواسته روز و جامعه 

نصاب تحیصیل و مفردات درسی و مواد درسی را ارزیابی منوده تغیرات سامل در بهبود کریکومل را  ساالنه

 :خواهند ساخت یعملرا ذیل منایند. در راستا راهکارهای پیشنهاد 

  شورای علمی پوهنتون بعد از ایجاد کمیته اصلی نصاب فعالیت های مربوطه انرا در مطابقت به

 الیحه وظایف شان تقویت بخشیده، از طرف معاونیت علمی تحت نظارت قرار میگیرد. 

  و ع استخدام کنندهراجها در بازنگری نصاب ها همکاری متخصصین رشته، فارغان رشته، م هنځیپو 

 پالیسی سازان را جلب مناید.

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

 اقدامات الزم را اتخاذ کنند. 

  ها و آمریت اعتالی کیفیت بر تهیه مواد درسی نظارت داشته،  هنځیپو معاونیت علمی، شورای علمی

وسازی نصاب را تدویر بخشیده سبب ایجاد ظرفیت تجدید ورکشاپ های ارتقای ظرفیت جهت ن

 گردند. و پوهنتون نصاب در پوهنحی ها 

 راه اندازی ارزیابی خودی. 7

آمریت اعتالی کیفیت در چوکات اداری پوهنتون دعوت بوجود امده فعالیت دارد تا همواره کیفیت تدریس 

در سطح پوهنتون و پوهنحی ها و دیپارمتنت ها بصورت دقیق و جدی ارزیابی و بر اساس پیشنهادات سامل و 

 الزم بهبود یابد. 

 ا انجام می دهد: در پنج سال اینده آمریت اعتالی کیفیت فعالیت های ذیل ر 

   .آمریت اعتالی کیفیت از تطبیق درست نصاب تحصیلی در پوهنحی ها بازدید و وارسی می کند 
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  آمریت اعتالی کیفیت شیوه تدریس را بررسی منوده، شیوه تدریس شاگرد محوری را در پوهنتون

ر محصالن تحرک دتطبیق و نیز برای تطبیق بهرت ان راه کرد های مشخص را پیشنهاد میدارد تا سبب 

 گردد. 

  امریت اعتالی کیفیت با شورای علمی پوهنتون روی رضوریات اکادمیک کار کرده در ایجاد رشته

 های جدید و برنامه های ماسرتی جدید می پردازد. 

  سیستم کریدیت را بشکل منظم و درست پی گیری منوده کم و کاستی های موجود در پوهنتون را

 مرفوع می سازد.

 تهیه و نوسازی مواد و کتب درسی .8

تهیه و نوسازی کتب درسی، مواد درسی و مواد ممد درسی از موارد مهم در ارتقای کیفیت تدریس بشامر می 

را روی  ذیلراهکردهای غرض بهبود وضع مواد درسی رود. به همین منظور در پالن سرتاتیژیک پنج سال اینده 

 : میدهیمدست قرار 

 ت های استفاده از منابع را برای تهیه و نوسازی مواد درسی به وجود می اورد، پوهنتون دعوت سهول

 کتابخانه مرکزی و کتابخانه های پوهنحی ها را غنی ساخته تقویت می بخشد. 

  پوهنتون دعوت منابع تکنالوژی معلوماتی و البراتوارهای پوهنحی ها را برای تهیه و نوسازی تهیه و

 مواد درسی تجهیز میکند. 

 های  فعالیت شویقی را در نظر گرفته،پوهنتون دعوت غرض بکار انداخنت کادر علمی برنامه های ت

 موثر استادان را تقدیر می مناید. 

 تطبیق بهرت سیستم کریدیت. 9

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

 تحصیل هم است باید بشکل درست و اصولی ان ترتیب و تعمیل شود. 

 به این منظور در پالن پنج ساله پوهنتون دعوت نکات ذیل را در نظر دارد:

 وهنتون. هر چه بیشرت ساخنت کادر علمی متخصص در پ 

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

  .تقویت بخشیدن امریت اعتالی کیفیت تا امور محوله شانرا بدرستی انجام دهند 

 تدویر کورس های آموزشی برای تطبیق معیاری سیستم کریدت به کادر علمی پوهنتون دعوت 

 کریدت.  اگاه ساخنت محصالن از سیستم 
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 تعمیم تدریس بر اساس شاگرد محوری .10

ری ه و مستودهای شاگرد محو تدریس استادان مبتنی بر میتود لکچر و سمینار بود های رثا شیوهازینکه اک

که سبب ایجاد انگیزه و تحرک در محصالن انچنانکه بکار است منی گردد، و یک  نسبتا کم رنگ دیده میشود

وین به منظور رفع این مشکل باید میتود های ن دهای تحصیلی پنداشته می شود.چالش در سیستم تدریسی نها

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

 گردیم. 

 بناه پوهنتون دعوت برای تعمیم میتود شاگرد محوری اقدامات الزم زیر را اتخاذ مینامید: 

  معاونیت علمی و آمریت اعتالی کیفیت سمینارها و ورکشاپ ها را در مورد میتود شاگرد محوری

 برای استادان تدویر مینامیند. 

  معاونیت علمی و آمریت اعتالی کیفیت به شکل مداوم دروس استادان را نظارت و ارزیابی می

 منایند. 

  نظارت قرار داده مره استادان را تحت معاونیت علمی و آمرین دیپارمتنت ها پالن های درسی روز

 ارزیابی می منایند. 

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

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

 تعقیب می شود.

 ارهای عملی محصالنتوسعه تسهیالت برای ک. 11

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

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

اشد. و برای تجهیز و توسعه این همه پوهنتون دعوت های تحقیقاتی، ستاژ در شعبات رشتوی و .... غیره میب

 موارد ذیل را در نظر دارد:

  علمی محصالن.  برای سیرتالش برای زمینه سازی 

  .ترتیب بودجه پوهنحی ها برای کارهای عملی بطور ساالنه و پیشنهاد ان به ریاست پوهنتون 

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

 علمی خویش. 

  .ایجاد مراکز کاریابی و کار اموزی برای محصالن تا همگام با فراغت، دارای تجارب عملی باشند 
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 ایجاد رشته های جدید تحصیلی. 12

اخورده برای هر تشبث فرصت پیرشفت و انکشاف را مساعد میسازد، دست ن یازینکه دسرتسی به بازار ها

ایجاد رشته های تحصیلی جدید و برنامه های ماسرتی برای پوهنتون دعوت سبب میگردد تا بیشرت رشد و 

 . ملموسی را دارا باشدانکشاف 

لیسانس  ر بخشار کار درا در مطابقت به نیاز باز بناه پوهنتون دعوت در نظر دارد تا رشته های جدید تحصیلی 

با اخذ جواز از را در بخش ماسرتی و همچنان دکتورا در فقه و قانون را  یو رشته های جدید قضایی و حقوق

 دایر مناید. وزارت محرتم تحصیالت عالی 

 برنامه های زیربنایی

امی تامین کننده متیکی از موارد بسا مهم در نهادهای تحصیلی هامنا برنامه های زیرساختی نهاد میباشد که 

 برنامه های مربطه آن نهاد میباشد.

 تجهیز صنوف درسی، البراتوارها و کتابخانه های معیاری. 1

  :پوهنتون دعوت دارای ........... صنف درسی برای هفت پوهنحی در دو تجهیز صنوف درسی

جایش کنبخش ذکور و اناث است که به سه کتگوری تقسیم گردیده یکی صنوف کوچک که دارای 

ارای گنجایش محصل بوده و صنوف بزرگ که د 70محصل بوده، صنوف متوسط که درای کنجایش  40

میباشد. در صنوف متذکره صنفهای کوچک و متوسط برای لکچرهای در یک وقت محصل  150

مضامین تخصصی و صنفهای بزرگ غرض ارایه سمینار ها، کانفرانس ها و ...... غیره موارد دیگر مورد 

 ،استفاده قرار میگیرد، و همچنان صنوف مجهز با تجهیزات چون تخته، مارکر، تخته پاک، پراجکتور

LED  وLCD  .اند تا استادان بتوانند دروس موثرتری داشته باشند 

با این هم پوهنتون دعوت در پالن پنج ساله خویش برای تجهیز هرچه بهرت و بیشرت اقدامات زیر را 

 در نظر دارد: 

 و البراتوارها را رعایت می کند.  ییک مرت مربع جای برای هر محصل در صنف درس معیار 

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

  :البراتوار و کار عملی نیاز مربم غرض داشنت افراد  ،در متامی عرصه های علمیتجهیز البراتوارها

، و یک نهاد تحصیلی بدون البراتوارها یک نهاد ناقص گفته می شود، که باشدمیمتخصص و کار فهم 

به همین منظور پوهنتون دعوت البراتوارهای را برای کار عملی محصالن در رشته های طب، فارمسی، 

سی ایجاد منوده در خدمت استادان و محصالن قرار داده است، و نیز یاانجنیری و حقوق و علوم س

با نهاد های خارجی این نهاد  ردادهامحصالن متامی هفت پوهنحی توامیت ها و قرا برای کار عملی

 دارند تا برای اموزش و تریننگ عملی، محصالن به انجا فرستاده شوند. 
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با این هم پوهنتون دعوت نیاز دارد تا البراتوار ها را هرچه بیشرت توسعه بخشیده، و توامیت های 

بیشرتی را با نهاد ها خارجی موسسه به امضا رسانند، که به اقدامات ذیل طی پنج سال اینده نایل 

 خواهند امد: 

  ،حقوق و علوم انجنیریتجهیز بیشرت البراتوارهای موجود در پوهنحی های طب، فارمسی ،

 ساینسی برای بخش های متعدد مورد نیاز هر پوهنحی.

  .البراتوار پاور برای پوهنحی انجنیری 

  .البراتوار مایکولوژی و هیامتولوژی برای پوهنحی فارمسی 

  .ایجاد مرکز تحقیقات گیاهان طبی برای پوهنحی فارمسی 

 .ایجاد استدیو برای کار عملی محصالن پوهنحی ژورنالیزم 

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

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

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

نیاز به تجدید و تجهیز هرچه بیشرت دارد و در پهلوی ان پوهنتون دعوت نیازمند است تا کتابخانه 

 های پوهنحی ها را نیز ایجاد مناید، که برای آن اقدامات آتی را در نظر دارد: 

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

 استادان. 

 کتابخانه های پوهنحی ها در جاهای مناسب که کنجایش تعداد زیاد محصالن را داشته و  ایجاد

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

 طرف اداره دیپارمتنت باشد. 

  ه ها نیازمندی کتابخانخریداری کتابهای مورد نیاز پوهنحی ها و کتابخانه مرکزی بعد از تعین

 بطور ساالنه توسط آمریت کتابخانه. 

  .الکرتونیکی ساخنت کتابخانه ها توسط معاونیت اداری و مالی پوهنتون 

  .تدارک مجالت علمی داخلی و خارجی برای کتابخانه ها طبق نیاز انها 

 د نجام داده انایجاد توامیت با متامی نهادهایکه تحقیقات علمی خویش را در مورد افغانستان ا

 و جمع اوری گزارش تحقیقات انجام شده این نهادها. 

 میدان های ورزشی، ادیتوریم و کلینیک ها دفاتر، ایجاد و توسعه .2

ازینکه تا اکنون میدان های ورزشی در پوهنتون دعوت وجود تهیه و تجهیز جمنازیوم و میدان ورزشی: 

دارد، ولی برای حل مسئله پوهنتون دعوت وجود ندارد نیاز مربم برای کشف استعداد های ورزشی محصالن 

قراردادهای با جمنازیوم ها، کلپ های ورزشی و میدانهای بزرگ برای بازی های فوتبال و کریکت دارد، که 

در جمنازیوم ورزشی رسه میاشت، تیم کرکت و فوتبال با میدان های ورزشی تپه پغامن و  تیم والیبال دعوت
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میدان و رزشی دوره و با کلپ پرورش اندام پتیالی که یک کلپ مجهز میباشد قرارداد دارند و امتیازات مادی 

ایز و امتیازات و معنوی را برای محصلین خویش فراهم ساخته اند، که در حال حارض تیم والیبال دعوت جو 

 خوبی را بدست اورده اند و اکنون هم قهرمان والیبال در میان پوهنتون های افغانستان می باشد.

ا ر  موارد آتیمتکی بر خود باشد و درزمینه با این همه پوهنتون دعوت نیاز دارد تا در ساحات ورزشی نیز 

 : مراعات مناید

  ومعاونیت محصالن، عالقه مندان ورزش را هرچه بیشرت جذب منوده به تیم های مربوطه شان توزیع 

 مناید. توظیف 

  هرچه و موارد آمریت ورزشی پوهنتون در ایجاد رقابت های داخلی و خارجی پوهنتون کوشیده

 . را راه اندازی مناید یبییشرت 

 ی را ایجاد منایند. میدان های ورزشی مجهز با وسایل و امکانات ورزش 

  .رشته های جدید ورزشی را در قالب آمریت ورزشی اضافه منایند 

  .پوهنتون دعوت یک جمنازیوم ورزشی را ایجاد منایند 

ایجاد دفاتر بیشرت برای آمریت های مربوطه پوهنتون و پوهنحی ها توسعه دفاتر برای کارمندان و استادان: 

ن دعوت در پالن دارد دفاتر جداگانه برای استادان، کارمندان، آمرین یک امر مهم و رضوری است که پوهنتو 

 و متام بخش های اداری و علمی ایجاد و تجهیز مناید. 

ایجاد کلینیک های صحی، حقوقی و .... غیره برای انجام کار های عملی محصالن و همچنان : کلینیک صحی

ایجاد یک کلینیک صحی برای تدابیر اولیه یا همکاری های اولیه برای محصالن، استادان و کارمندان موجود 

 در پوهنتون. 

 ساحات سبز و بهبود محیط زیست .3

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

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

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

 ساختامنهای موجود تدریسیترمیم و بازسازی  .4

محصل در دو بخش ذکور و اناث دارد ولی باز  4000پوهنتون دعوت با وجودیکه تعمیر کافی برای تحصیل 

هم به ترمیم و توسعه نیاز دارد تا همواره بازدید شده موارد نیاز ان سنجش و ترمیم الزم صورت گیرد. و ازینکه 

ورت دارد رض  حصیلی را ایجاد کند پس به تدابیر ذیلرشته های جدید تپوهنتون نیازمند توسعه فزیکی دارد تا 

 تا روی دست گیرد:

  .ایجاد امکانات تسخین صنوف در زمستان 
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  ایجاد تعمیرات جدید برای رشته های جدید بعد از اخذ جواز فعالیت از وزارت تحصیالت عالی

 افغانستان.

 یشرت یابد. ایجاد تعمیرات جدید برای البراتوارها تا توسعه ب 

 چهارمفصل 

 کسب عوایدبرنامه های 

هر نهاد و اداره نیاز به بودجه کافی برای پیشربد فعالیت های خویش دارد و اینکه پوهنتون دعوت نیز یکی از 

نهادهای علمی بوده که مدارک متویلی خویش را از طریق فیس محصالن بدست می آرد و نیاز دارد تا برای 

 مدارک متویلی بیشرت داشته باشد که ذیال به رشح بخشی از این مدارک می پردازیم: بهبود هرچه بیشرت وضع

 . فیس محصلین 1

در حال حارض یگانه مدرک متویلی مصارف پوهنتون دعوت همین فیس های سمسرتوار محصالن است که 

ازمندی بر اساس نی ساالنه دوبار پرداخته میشود و چون وضع اقتصادی جامعه را در نظر گرفته، فیس اندکی را

 های هر رشته تعین منوده است و پوهنتون دعوت برای باال بردن سطح عواید نیاز دارد تا: 

  میکانیزمی را برای باال بردن فیس که خدمات باالتر عرضه گردد.راه اندازی 

 ای عملی توسط بخش های مشخص مسلکی که توسط این نهاد ایجاد گردد. راه اندازی کاره 

 صالن. جذب مح2

یکی از امتیازات  رشته در دو بخش ذکور و اناث است ومحصل در هفت  2000پوهنتون دعوت قادر به جذب 

 که مسئله جندر را نیز بخوبی حل منوده ولی با این همه تعداد میباشدپوهنتون صنوف جداگانه برای اناث 

محصالن جدید باید تدابیر شکل تدریجی کمرنگ شده و پوهنتون در قسمت جذب بدر این اواخر  مراجعین

 آتی را در نظر گیرد:

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

 لوایح وزارت تحصیالت عالی تعریف گردیده صورت گیرد. 

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

 روشورها و اعالنات غرض اگاهی درست محصالن.تهیه ب 

 مدتاموزشی کوتاه  هایبرنامه . ایجاد 3

در این قسمت پوهنتون دعوت برای ارتقای ظرفیت محصلین برنامه های کوتاه مدتی را در پالن می گنجاند 

 که قرار آتی میباشد:

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

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

که هم در باالبردن سطح پوهنتون و معیاری سازی ان رول بسزای دارد عبارت از جلب پروژه  ،یکی از برنامه ها

که در پهلوی ان برای کسب عواید نیز مناسب است که عنقریب میکانیزم ان از طرف  های تحقیقی میباشد

  رهربی پوهنتون ترتیب می گردد. 

 . پروژه های تدریسی برای ادارات دولتی و خصوصی5

ایجاد برنامه های آموزشی برای ادارات دولتی و خصوصی بیرونی تحت کنرتول پوهنتون دعوت برای ارتقای 

ت، محاسبه، ... وغیره موارد دیگر که کارمندان و منسوبین ادارات در رشته های مختلف چون مدیریظرفیت 

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

  معرفی می مناید. 

 ر سمینار های اموزشی برای ادارات.  تدوی6

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

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

آغاز  و برایعواید بیشرت می شود که در سطح رهربی پوهنتون روی میکانیزم آن بحث صورت خواهد گرفت 

 .هیم داشتواکار هدایات الزم خ

 . ایجاد مکاتب، شفاخانه ها، البراتوارها 7

پوهنتون دعوت برای باال بردن سطح دانش و انجام خدمات صحی و تخنیکی مصمم است تا مکاتب خصوصی 

و آراسته با وسایل جدید تدریس باشد و همچنان شفاخانه  یرا ایجاد مناید که آراسته با میتود های نوین تدریس

همه  اعامر و در ضمن انکدری را غرض اجراات کارهای عملی محصالن و خدمت گذاری برای مریضان 

البراتوارهای صحی و تخنیکی را نیز برای انجام خدمات معیاری تاسیس مینامید که از یکسو خدمات الزم و 

 . مفید خواهد بودسوی دیگر برای کسب عواید نیز  مثبت را انجام میدهد و از

 . ایجاد شاخه های پوهنتون در سطح والیات افغانستان8

ه عبارت از رشد و توسع آن میباشند ورده ساخنتآ رزوی بر آ وهنتون ها و نهاد های تحصیلی در نکته که همه پ

از سوی دیگر در کسب عواید که از سوی در پخش و نرش یکسان خدمات تحصیلی بکار میرود و  استنهاد 

 میباشد که برای انجام اینکار برنامه های را روی دست خواهد گرفت. نهاد نیز موثر 

 . تلویزیون دعوت9

تلویزیون دعوت نیز یکی از ادارات مربوط به این نهاد می باشد که میتواند عواید خوبرتی را از طریق پخش و 

 نرش اعالنات تجارتی بدست خواهد اورد. 
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 پنجم فصل

 زیربنای تکنالوژی معلوماتی

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

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

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

همه منابع معلوماتی جهان را با هم وصل منوده و افراد میتوانند به سادگی متام منابع معلوماتی را دسرتسی 

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

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

استادان، محصالن و عامه مردم می باشد، در ضمن کتابخانه پوهنتون دعوت دارای کمپیوتر های مرتبط به 

ه دانی است که محصالن و استادان میتوانند برای تحقیقات علمی و سمینار های شان از ان استفاهشبکه ج

منایند، ولی با این هم کمبود در تجهیزات ملموس بوده و هم محصالن و استادان اشنایی کافی به تکنالوژی 

 معلوماتی ندارند. 

بناه پوهنتون دعوت غرض آشنایی و اگاهی استادان، کارمندان و محصالن و تطبیق و استفاده بهرت از تکنالوژی 

  معلوماتی فعالیت های زیر را انجام می دهد:

1 .MIS  یاManagement Information System 

یازمندی ند و نرب امروزه متامی ادارات نیاز به سیستم های معلوماتی دارند تا با رسعت باال امور را به پیش ب

های مدیران، کارمندان و مراجعین را به وجه احسن و در ارسع وقت برآورده سازد، از طریق این سیستم ها 

محصلین را با اداره و استادان بطور مستقیم برقرار منود، کارهای عملی، کارهای خانگی، لکچر میتوان ارتباط 

 نوت ها، کتاب ها، رهنمود ها را در دسرتس استادان و محصالن قرار داد.

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

  .به پیش میرودو شانرا در بر داشته 

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

  تقویت بخشیدن سیستمMIS  باشدپوهنتون تا جوابده به متام نیازمندی های کارمندان و محصالن.  

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

 تکنالوژی معلوماتی.

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

 معلوماتی.
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 ها Web siteایجاد ویب سایت . 2

امور دریسی، اداری، مسایل تحقیقی و غیره موارد دیگر  پوهنتون دعوت غرض آگاهی دهی منظم و همواره از

ویب سایتی را ایجاد منوده که از طریق آن محصالن و استادان میتوانند به منابع مربوطه دسرتسی پیدا منوده، 

 انجام وظیفه منایند، و برای غنا مندی هرچه بیشرت ان تدابیری را در پالن گرفته اند که قرار ذیل است:

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

 جوابده باشد. 

  .ایجاد ویب سایت های مستقل برای پوهنحی های موجود 

  داشنتuser account  .ها برای هر محصل تا بتوانند اسناد و مدارک مربوطه خویش را تعقیب منایند 

 الکرتونیکایجاد کتابخانه . 3

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

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

 اید در این پالن در نظر گرفته شود عبارتنیز پوهنتون دعوت دارای کتابخانه الکرتونیک میباشد و آنچه ب

 است از: 

  قرار دادن به دسرتس استادان و محصالنکتابخانه های الکرتونیکی و بهبود بخشیدن هرچه بیشرت . 

 .دیجتالی ساخنت کتابخانه غرض بهبود و رسعت بخشیدن امور مربوطه آن 

4.E. learning آموزش الکرتونیک 

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

محصالن و استادان تا با استفاده از آن توانسته باشند در سطح پوهنتون های مطرح کشور و منطقه قرار گرفته 

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

 Onlineسیستم آموزشی آنالین  .5

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

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

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

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

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

 فعالیت های اجتامعی

و منیتواند از جامعه دور یک نهاد تحصیلی در فرجام کار تاثیر خود را در جامعه نشان میدهد  فعالیت های

نگهداشته شود پس هر نهاد مسوولیت های در برابر جامعه دارد که باید انرا انجام دهد و تاثیر مثبت از 

ارد که در پالن پنج کارهای خویش را برجا گزارد. دراین راستا نیز پوهنتون دعوت برنامه های روی دست د

 ساله نیز گنجانیده شده است.

 افزایش جذب اناث .1

می باشد، اهتامم بیشرت برای ازینکه پوهنتون دعوت دارای صنوف جداگانه و محوطه جدا برای قرش اناث 

صورت گرفته چونکه نیم بدنه جامعه را تشکیل میدهند و نیاز مربم برای تربیه انها وجود دارد قرش تربیه این 

اکه اوالد وطن را اولین مدرسه و تعلیمگاه اند. و این تصور پوهنتون دعوت تاثیر خوبی در اذهان مردم دارد چر 

که به همین اساس برنامه های غرض ارتقای  که سبب ازدیاد تعداد محصالت در پوهنتون گشته و می گردد

ه معاونیت علمی با پوهنحی های مربوط خوب انها و برای تاثیر گزاری شان در نظر گرفته شده که از برنامه آنرا

 . شان ترتیب خواهند منود

 آگاهی های عامه .2

در این قسمت پوهنتون دعوت در نظر دارد تا در پهلوی تربیه نسل جوان که آینده سازان کشور هستند برنامه 

 هدعوت کرد های دیگری از طریق سمینارهای علمی و ورکشاپ ها که در آن افراد مختلف از جامعه مان را نیز

 باشیم اجرا مناید که درین راستا موارد ذیل را باید در نظر گرفت: 

 .تدویر سمینار ها و ورکشاپ های برای آگاهی دهی و روشن منودن اذهان عامه مردم 

 غرض اشرتاک در سمینار ها و  ب و دیگر اهالی موجود در جامعهدعوت از متعلمین، معلمین مکات

 ورکشاپ ها. 

 مسایل عمده و مهم روزاشرتاک در  .3

ادای مسوولیت چنانچه پوهنتون دعوت به سهم خویش در برابر ناهنجاری های که دامن گیر کشور بوده، 

منوده است که از آنجمله اهدای خون برای زخمیان و همکاری با افت زدگان قابل ذکر است و همواره تالش 

این جمله تخفیف ها در فیس های محصالنیکه  منوده تا مردم بی بضاعت را بنحوی همکاری منایند که در

وضع اقتصادی خوب ندارند و یا هم از فامیل های شهدا بوده اند، انجام داده است. همچنان در برنامه دارد 

 تا این همکاری ها متداوم باشد چنانچه ذیال نگاشته شده است: 

  )و اتخاذ تدابیر الزم همکاری. با خربی از مسایل عمده و مهم روز )اسیب ها و حوادث غیر مرتقبه 

  .در میان گذاشنت محصالن از طریق اتحادیه های شان برای جلب مساعدت ها 

  .ایجاد صندوق معاونت و همکاری در پوهنتون 
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 برای فعالیت های فرهنگی و ورزشی زمینه سازی .4

صحت و روان محصالن امور فرهنگی و ورزشی از یک طرف معلومات محصالن را افزونی ساخته از طرف دیگر 

را بهبود می بخشد. که درین راستا پوهنتون دعوت اجرا و تدویر برنامه های فراغت فارغان و برنامه های تقدیر 

محصالن ممتاز و همچنان تدویر و تجلیل روزهای خاص را به محصالن واگزار ساخته است تا مدیریت امور 

ن پوهنتون دعوت درخشش خوب داشته اند که اینک فرهنگی را خوبرت بلد شوند و در مورد ورزش محصال 

پوهنتون دعوت یکبار مقام دوم را در بازیهای باسکت بال در سطح افغانستان داشته و بارها مقام قهرمانی را 

ات پوهنتون دعوت اقدام درین عرصه در بازی والیبال کسب منوده اند. و غرض بهبود بخشیدن هر چه بیشرت

 ذیل را در نظر دارد:

 رض انعکاس فکر و اندیشه محصالن نرشیه و جریده ایجاد می گردد تا محصالن بتوانند مقاالت غ

 خویش را بدست نرش بسپارند. 

  پوهنتون دعوت در نصاب تحصیلی خویش برای تهیه و ارایه سمینارها جا داده تا محصالن با سمینارها

 ی تشخیص و هر ساله تقدیر منایند. اشنا گردیده و از آن جمله بهرتین انرا از طریق معاونیت علم

  تیم های ورزشی در سطح پوهنحی ها ایجاد و مسابقات میان پوهنحی ها تدویر گردیده از جمع انها

 افراد برای تیم های منتخب پوهنتون انتخاب می شوند. 

  .روی دست گرفنت برنامه های گردشگری و سیر علمی جهت ارتقای ظرفیت محصلین و استادان 

 مبارزه با خشونت، تعصبات و اعتیاد. 5

امروزه بزرگرتین مرضیکه میتواند همه جامعه افغانی مارا از بین برده به مبارزه با خشونت و تعصبات: 

هالکت و فالکت هدایت کند هامنا تعصبات قومی، زبانی و نژادی میباشد که فضای درسی را اخالل می 

 ز جا خالی نکرده و همواره در برابر ان قرار می گیرد. مناید، پوهنتون دعوت به اینچنین مسایل هرگ

  به همین منظور پوهنتون دعوت برای مبارزه با خشونت و تعصب راهکار عملی را ترتیب می دهد و

 بر مبنای ان دایره خشونت و تعصب را تعریف منوده عاملین را مجازات می مناید. 

  ثقافت اسالمی هدایت داده شود تا همواره برای از طریق معاونیت علمی به متامی استادان مضامین

بهبود وضع اجتامعی توصیه های الزم به محصالن ارائه گردد تا دامن ظلم و خشونت و تعصبات 

 برچیده شود.

ود و اشکار است که امروزه اعتیاد سبب انهیار کانون خانوادگی گردیده هیک امر کامال مش مبارزه با اعتیاد:

 . افغانی مکلف اند تا در برابر این امر قرار گیرند و از ان جلوگیری منایندو همه افراد جامعه 

خوشبختانه که در پوهنتون دعوت این امر بشکل جدی تعقیب میگردد و از طرف منسوبین دعوت به هیچ 

 فرد اجازه داده منی شود تا در محوطه پوهنتون از مخدرات استفاده منایند. 
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 الن به مواد مخدر برنامه های اگاهی دهی از ارضار جانی، روانی، مالی برای جلوگیری از اعتیاد محص

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

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

 همکاری های عام املنفعه. 6

ذیری مسوولیت پوی عرضه متخصصین و کاردانان برای جامعه و کشور، مسایل اخالقی و پوهنتون دعوت در پهل

 . در برابر جامعه را نیز در اولویت های کاری خویش قرار میدهد

  .برنامه های همکاری با مستضعفین 

  .همکاری با اسیب دیدگان جنگ 
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 هفتمفصل 

 فعالیت های بین املللی

های تحصیلی هامنا ارتباط آن با نهاد های تحصیلی خارجی و مطرح شدن آن در یکی از موارد مهم برای نهاد 

ه هامن ب در سطح وزارت نیز سطح بین املللی میباشد که امروزه موارد مربوط به تضمین کیفیت و اعتباردهی

 سو جریان دارد و متامی پوهنتون ها ملزم بر آن اند. 

را دارد یکی از پوهنتون های مطرح در سطح کشورهای  پوهنتون دعوت که سابقه پوهنتون دعوت و جهاد

اسالمی بوده و عضویت اتحادیه پوهنتون های اسالمی را داشت و حتی برای یکسال وظیفه مدیریت اتحادیه 

و اینک برای غنامندی هرچه بیشرت این نهاد تحصیلی یک بار دیگر نیز ایجاد روابط و  را نیز بعهده داشت.

 های بین املللی را نیز در پالن گنجانیده که قرار رشح ذیل میباشد: سهم گیری در فعالیت 

 . استفاده از کادرهای خارجی1

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

ام ی از موسسات مرصی بنصورت گرفته سبب ارتقای ظرفیت استادان و محصالن این نهاد گردد که با یک

البعثه تفاهمی داشت که بر بنیاد آن استادان مرصی در رشته های حقوق و علوم سیاسی و رشعیات عمال در 

اهند برنامه را روی دست خو این پوهنتون تدریس منوده اند. و عنقریب در این راستا نیز هیات رهربی پوهنتون 

 گرفت که شامل پالن خواهد گردید. 

 جهان پوهنتون های های توامیت با اتحادیه. ایجاد 2

چنانچه پوهنتون دعوت و جهاد جزه اتحادیه پوهنتون های اسالمی بود، زمینه برای تجدید این رابطه برای 

مهیا میباشد و پیشنهادی نیز درین راستا صورت گرفته ولی اوضاع سیاسی حاکم در سطح پوهنتون دعوت 

دراید ولی باز هم تالش جریان دارد که دراین نزدیکی ها برنامه را پوهنتون  کشورها سبب شده تا این امر بتعویق

 دعوت روی دست خواهد گرفت. 

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

درین راستا نیز پوهنتون دعوت مصمم است تا برنامه را روی دست داشته باشد و استادان و محصالن )خصوصا 

ماسرتی( تحقیقات علمی شانرا در ژورنالهای بین املللی و پوهنتون های خارجی مطرح سازند و  محصالن

 اشرتاک در سمینارهای علمی و مسایل منطقوی داشته باشند

 ایجاد ژورنال علمی بین املللی .4

صالن بتوانند حیکی از مهمرتین بحث ها داشنت یک ژورنال تحقیقی بین املللی که با استفاده از آن استادان و م

تحقیقات علمی)اثار علمی( و مقاالت شانرا بدست نرش بسپارند و از امتیازات ان در سطح جهان مستفید 

را توسط معاونیت علمی ترتیب منوده شامل پالن خواهد  ارهای خوبیک گردند. اینک پوهنتون دعوت نیز راه

 منود. 
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 . اشرتاک در سمینارها، کانفرانس ها و ورکشاپ ها5

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

 رکشاپهای بین املللی درباشد. در این راستا پوهنتون دعوت مصمم است تا در سمینارها، کانفرانس ها و و 

زیده سبب ارتقای ظرفیت اشرتاک ور  داخل یا خارج کشور که به ارتباط موضوعات علمی مهم روز باشد

 استادان، محصالن و کارمندان این نهاد تحصیلی گردد. 

 

 الن عملیاتیپ

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

 رسیدن به اهداف کوتاه مدت یاری می بخشد. 

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

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

 چگونه انجام میشود؟، را پاسخ میدهد. 

. 1عبارت از  هبرنامه ک برای هفت قرار رشح ذیل 1403الی  1399پالن عملیاتی پوهنتون دعوت برای سالهای 

. 5. کسب عواید، 4. برنامه های زیربنایی.، 3. برنامه های علمی و تحقیقی، 2برنامه های رهربی و مدیریت، 

 :ترتیب گردیده است میباشد ملللی. فعالیت های بین ا7. فعالیت های اجتامعی و 6تکنالوژی معلوماتی، 
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مالحظاتتاثیر برنامه 

بهبود امور اداری و 13991403دوامدارپوهنتون دعوتاداری و مالیتوسعه تشکیالت پوهنتون 1

تدریسی

13991399سه ماهپوهنتون دعوتپوهنحی حقوق، مالی و اداریایجاد کلینیک حقوقی4
ارتقای ظرفیت محصلین

ارتقای ظرفیت علمی 13991403دوامدارپوهنتون دعوتپوهنحی ها و کمیته ارتباطاتتفاهم نامه با نهاد های اکادمیک 5

و اداری

13991403دوامدارپوهنتون دعوتپوهنحی ها و کمیته ارتباطاتتفاهم نامه با شفاخانه ها، فابریکات6
ارتقای ظرفیت محصلین

در7
13991403دوامدارپوهنتون دعوتاداری و مالیاستخدام کارمندان طبقه اناثجن

تامین برنامه های جندر

ایجاد فضای مناسب 13991403دوامدارپوهنتون دعوتریاست پوهنتونتطبیق منشور اخالقی کارمندان8

کاری

13991403دوامدارپوهنتون دعوتریاست پوهنتون برکزاری سمینارها 9

ارتقای ظرفیت 

استادان، محصلین و 

کارمندان

ترغیب کارمندان 13991403دوامدارپوهنتون دعوتریاست پوهنتون اصل مکافات و مجازات10

استادان ومحصلین

13991399یک سالپوهنتون دعوتمعاونیت محصالنتسهیالت در پروسه اسناد دهی11
کاهش بروکراسی

13991399یک سالپوهنتون دعوتاداری و مالیتسهیالت در پروسه توزیع معاشات12
کاهش بروکراسی

درنظرگرفتن اصل 13991399یک سالپوهنتون دعوتاداری و مالیایجاد شعبه منابع بشری 13

سلسله مراتب

پیشبرد امور تدریسی 13991403دوامدارپوهنتون دعوتاداری و مالیاستخدام کادر دایمی 14

دیپارتمنت

13991403دوامدارپوهنتون دعوتریاست پوهنحی و اداری و مالیاستخدام کادر بالمقطع مورد نیاز15
پیشبرد امور تدریسی

1403 - ی برای سالهای 1399  پالن عملیات
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مالحظاتتاثیر برنامه 

ارتقای ظرفیت 13991403دوامدارپوهنتون دعوتپوهنحی ها و کمیته ارتباطاتایجاد کورس های زبان16

محصالن واستادان

ارتقای ظرفیت 13991403دوامدارپوهنتون دعوتعلمی و اداریایجاد کورس های کمپیوتر17

محصالن واستادان

آشنایی به روش های 13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت علمی و اداریراه اندازی سمینارهای میتود تدریس18

جدید تدریس

اشنایی با روش های 13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت علمی و اداریراه اندازی سمینارهای روش تحقیق19

جدید تحقیق

ارتقای سویه تحصلی 214021403 سالپوهنتون دعوتمعاونیت علمی و اداریاعزام استادان به برنامه های ماستری و دکتورا 20

استادان

کسب امتیازات معنوی 14001403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت علمی  تثبیت رتب علمی استادان21

استادان

13991399یک سالپوهنتون دعوتمعاونیت علمیمجله علمی23
نشر مقاالت )تولید علم(

نشر مقاالت )تولید علم 13991399یک سالپوهنتون دعوتمعاونیت علمیفصل نامه علمی24

)

ایجاد سهولت برای 213991400 سالپوهنتون دعوتمعاونیت علمیکتابخانه برای مرکز تحقیقات25

تحقیق

نشر مقاالت )تولید علم 314011403 سالپوهنتون دعوتمعاونیت علمیژورنال علمی بین المللی26

)

13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت علمی و اداریپروژه های تحقیقی27
کسب عواید ودانش

1403 - ی برای سالهای 1399  پالن عملیات
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مالحظاتتاثیر برنامه 

13991399یک سالپوهنتون دعوتمعاونیت علمی به روز سازی کریکولم30
موثریت دربازارکار

ارتقای ظرفیت درامور 13991403دوامدارپوهنتون دعوتریاست پوهنحی و اداری و مالیتدویر کورس های تحلیل ارقام 31

تحقیقی

13991399یک سالپوهنتون دعوتکمیته نصابتحقیق در مورد موثریت نصاب موجود در بازار کار32
موثریت دربازارکار

وفق کوریکولم به 13991399یک سالپوهنتون دعوتکمیته نصابارزیابی و تجدید کریکولم پوهنحی ها33

بازار کار

سیستماتیک کردن 13991403دوامدارپوهنتون دعوتریاست پوهنحی و دیپارتمنتتطبیق بهتر سیستم کریدت 34

تحصیل

ایجاد سهولت برای 13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیتهیه کتب مورد نیاز 35

تحقیق ومطالعه

14001400یک سالپوهنتون دعوتریاست پوهنتون ایجاد رشته کمپیوتر ساینس36
انکشاف پوهنتون

14001400یک سالپوهنتون دعوتریاست پوهنتون ایجاد رشته تعلیم و تربیه37
انکشاف پوهنتون

، قضاء و حدیث و تفسیر38 14011401یک سالپوهنتون دعوتریاست پوهنحیایجاد برنامه ماستری در رشته اقتصاد
انکشاف پوهنتون

ایجاد تسهیالت وفضای 14001400یک سالپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیتدارک میز و چوکی معیاری39

مناسب درسی

ا پروجکتور برای تمام صنوف40 13991399یک سالپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالینصب LCD ی
استفاده ازتکنالوژی
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مالحظاتتاثیر برنامه 

ایجاد تسهیالت برای 14031403یک سالپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و ریاست پوهنحی ایجاد البراتوار پاور برای انجنیری41

کارهای عملی

انجاد تسهیالت برای 14021402یک سالپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و ریاست پوهنحی ایجاد البراتوار مایکولوژی و هیماتولوژی برای فارمسی42

کارهای عملی

ایجاد تسهیالت برای 13991399یک سالپوهنتون دعوتاداری و مالی و ریاست ژورنالیزمایجاد یک ستدیو برای ژورنالیزم43

کارهای عملی

ایجاد تسهیالت برای 13991399یک سالپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و ریاست پوهنحی ایجادر فارم تحقیقاتی برای فارمسی44

کارهای عملی وتحقیقات

ایجاد تسهیالت جهت 13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت علمی و اداریانکشاف کتابخانه مرکزی 45

تحقیق ومطالعه

ایجاد تسهیالت جهت 14011401یک سالپوهنتون دعوتمعاونیت اداری ریاست پوهنحی هاایجاد کتابخانه برای اناث46

تحقیق ومطالعه

14031403یک سالمعاونیت اداری و ریاست پوهنحی هاایجاد کتابخانه برای هر پوهنحی

ایجاد تسهیالت جهت 13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت علمی و اداریانکشاف کتابخانه الکترونیکی 47

تحقیق ومطالعه

توجه به صحت 13991399یک سالپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیمیدان فوتسال48

محصلین واستادان

توجه به صحت 13991399یک سالپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیمیدان والیبال49

محصلین واستادان

توجه به صحت 14021402یک سالپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیاعمار جمنازیوم50

محصلین واستادان
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مالحظاتتاثیر برنامه 

پیشبردامور کاری 213991399 سالپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیدقاتر جداکانه برای هر دیپارتمنت51

دیپارتمنت

فضای مناسب برای 214031403 سالپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیاتاق های جداگانه برای استادان52

مطالعه وتحقیق استادان

فضای مناسب برای 13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیفراهم ساختن امکانات گرما وسرما برای تمام صنوف53

تطبیق دروس

13991403همه سالهپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیرنگ آمیزی داخل و بیرون تعمیر پوهنتون54
مراقبت از تعمیر

13991399یک سالپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیبازسازی و تجهیز کانتین و بخش تکثیر پوهنتون55
ایجاد تسهیالت برای 

محصالن واستادان

56
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ح
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فی

13991399یک سالپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیتجدید میکانزم جمع اوری فیس 
کاهش بروکراسی

57

ن
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ب 
جذ

13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیمیکانزم افزایش جذب
کسب عواید و خدمت

ارتقای ظرفیت استادان 13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت علمی و اداریایجاد برنامه های زبان، کمپیوتر و برنامه های مسلکی58

ومحصالن

ت دولتی و خصوصی59 13991403دوامدارادارات خارجیمعاونیت علمی و اداریبرنامه های ارتقای ظرفیت برای ادارا
کسب عواید و خدمت

60
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ه 
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13991403دوامدارادارات خارجیمعاونیت اداری و مالیجذب پروژه های تحقیقی 
تولید علم وکسب عواید

14021402یک سالپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیمکتب دعوت61
تولید علم و کسب عواید

کارهای عملی و کسب 214011402سال ناحیه پنجممعاونیت اداری و مالیشفاخانه دعوت 62

عواید

63

ها
ی 
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14031403یک سالمرکز و والیاتریاست پوهنتونتاسیس شاخه ها و برانچ های پوهنتون در مرکز و والیات
تولید علم و کسب عواید
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1403 - ی برای سالهای 1399  پالن عملیات

ت
مد

ه 
تا
کو

ی 
ها

ش 
وز
آم

ها
ار
تو
را
الب

 ،
ها

ه 
خان
فا
ش
 ،
ب
کات
 م
اد
یج
ا

ن
نو
وه
 پ
ی
عل
 ف
ن
ما
خت
سا

ت 
اقب
ر
 م
 و
ظ
حف

ن
دا
تا
س
و ا

ن 
دا
من
ار
 ک
ی
را
ر ب
ات
دف

ه 
سع

تو

بنا
یر
ز

ید
وا
ع
ب 

س
ک



 

45 
 

 

ل
ورحم
ث

زا
جو

ن
طا
سر

سد
ا

له
نب
س

ان
یز
م

ب
قر
ع

س
قو

ی
لوجد
د

ت
حو

را
اج

ن 
ما
ز

تم
 خ
ن
ما
ز

مالحظاتتاثیر برنامه 

64
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ما
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ع
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 M
IS

MIS تقویت سیستم اداری و 13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیانکشاف سیستم

تدریسی

13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیانکشاف و غنی سازی سایت پوهنتون65
ارائه معلومات

ارائه معلومات و ایجاد 14001400یک سالپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیایجاد صفحات الکترونیک برای هر پوهنحی 66

ارتباطات

67

ک
نی
رو
کت
 ال
نه
خا
تاب
ک

تسهیالت برای مطالعه 13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیتوسعه کتابخانه الکترونیک

و تحقیق

13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت محصالن و کمیته فرهنگی تدویر سمینارها68
آگاهی عامه

اگاهی عامه13991403دوامدارتلویزیون دعوتکمیته فرهنگی برنامه های تلویزیونی69

13991403دوامدارنواحی شهر و والیاتکمیته فرهنگی نصب بلبورد و بینر70
اگاهی عامه

13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت اداری و مالیصندوق معاونت و همکاری 71
مساعدت

13991403دوامدارپغمانمعاونیت اداری و مالیتمویل دار العلوم شرعی پغمان72
مساعدت در ترویج علم

13991403دوامدارپوهنتون دعوتکمیته فرهنگی انعکاس فرهنگ اصیل افغانی73
اگاهی از فرهنگ

13991403دوامدارپوهنتون دعوتکمیته فرهنگی تدویر محافل برای روزهای تاریخی74
باخبری از تاریخ

نبی ... و غیره75 دازی مسابقات کتابخوانی، مقاالت، سیرت ال 13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت محصالن و کمیته فرهنگی راه ان
ترویح فرهنگ مطالعه 

و تحقیق

کشف استعداد های 13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت محصالنایجاد تیم های ورزشی محصالن76

ورزشی

13991403دوامدارپوهنتون دعوتمعاونیت محصالنراه اندازی مسابقات ورزشی77
تشویق ورزشکاران
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مالحظاتتاثیر برنامه 

ارتقای ظرفیت و کسب 14021403دوسالخارج کشورریاست پوهنتون و ریاست پوهنحی  عضویت در اتحادیه پوهنتون های اسالمی جهان78

اعتبار

13991403دوامدارپوهنتون دعوتریاست پوهنتون و ریاست پوهنحیاستفاده از کادرهای علمی خارجی79
ارتقای ظرفیت

13991403دوامدارپوهنتون دعوتریاست پوهنتون استفاده از پروژه های موسسات خارجی80
تولید علم و کسب عواید

81

ل
رنا
ژو

تولید علم و کسب 14011401دوسالپوهنتون دعوتمعاونیت علمیکسب جواز ژورنال بین المللی

اعتبار

ارتقای ظرفیت و 13991403دوامدارداخل و خارج کشورمعاونیت علمیاشتراک در سمینارهای بین المللی82

ارتباطات

ارتقای ظرفیت و 13991403دوامدارداخل و خارج کشورمعاونیت علمیاشتراک در ورکشاپ های بین المللی83

ارتباطات
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 پالن بودجه )پالن مالی(

این پالن بر اساس پالن سرتاتیژیک برای پنج سال که شامل برنامه های ذکر شده در پالن عملیاتی میباشد با 

 رشح منابع مالی مورد نیاز ذیال تهیه گردیده است: 

 هـ.ش بر اساس پالن سرتاتیژیک 1399پالن مالی سال 

ره 
ام

ش
 

 بودجه فعالیت
زمان 

 اجرا
 مالحظات مساعدت تخصیص 

1 
اداری پوهنتون با در نظرداشت مصارف 

 جندر
15,600,000 1399 15,600,000 0 

  

   0 700,000 1399 700,000 قرطاسیه  2

   0 50,000 1399 50,000 اساسیه 3

   0 200,000 1399 200,000 ایجاد کلینیک حقوقی 4

5 
تفاهم نامه با نهاد های اکادمیک، شفاخانه ها 

 و فابریکات 
30,000 1399 30,000 0 

  

6 
تطبیق منشور اخالقی کارمندان، برگزاری 

 سمینارها و تعمیل اصل مکافات و مجازات
50,000 1399 50,000 0 

  

   0 10,800,000 1399 10,800,000 استخدام کادر دایمی و باملقطع 7

   0 250,000 1399 250,000 ایجاد کورس های زبان و کمپیوتر 8

9 
میتود تدریس و روش راه اندازی سمینارهای 

 تحقیق
100,000 1399 100,000 0 

  

10 
مجله علمی، فصل نامه و کتابخانه مرکز 

 تحقیقات علمی
1,000,000 1399 1,000,000 0 

  

   0 200,000 1399 200,000 به روز سازی کریکومل فوق لیسانس 11

12 
ارزیابی موثریت نصاب موجود در بازار کار، 

 تهیه کتب مورد نیازتجدید کریکومل ها و 
150,000 1399 150,000 0 

  

   0 150,000 1399 150,000 یا پروجکتور برای متام صنوف LCDنصب  13

   0 1,200,000 1399 1,200,000 توسعه البراتوار های موجود و کلینیک صحی 14

   0 100,000 1399 100,000 ایجاد فارم تحقیقاتی برای فارمسی 15

   0 150,000 1399 150,000 انکشاف کتابخانه مرکزی  16

   0 20,000 1399 20,000 انکشاف کتابخانه الکرتونیکی  17

   0 100,000 1399 100,000 میدان فوتسال و والیبال 18

   0 150,000 1399 150,000 انه برای هر دیپارمتنتگدفاتر جدا 19

   0 1,200,000 1399 1,200,000 ترانسپورت 20

   0 1,328,000 1399 1,328,000 اعاشه 21

   0 600,000 1399 600,000 فراهم ساخنت امکانات گرما ورسما برای متام صنوف 22

   0 2,700,000 1399 2,700,000 مصارف برق 23

   0 500,000 1399 500,000 حفظ و مراقبت  24
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25 
بازسازی و تجهیز کانتین و بخش تکثیر 

 پوهنتون
50,000 1399 50,000 0  

   0 1,000,000 1399 1,000,000 میکانیزم افزایش جذب و بازاریابی 26

27 
و غنی سازی سایت  MISانکشاف سیستم 

 پوهنتون
100,000 1399 100,000 0 

  

   0 20,000 1399 20,000 تدویر سمینارها برای اگاهی عامه 28

   0 1,200,000 1399 1,200,000 متویل دار العلوم رشعی پغامن 29

   0 1,320,000 1399 1,320,000 دار الحفاظ پغامن 30

   0 8,000,000 1399 8,000,000 تخفیف برای محصالن  31

   0 1,000,000 1399 1,000,000 کمک های نقدی 32

   0 40,000 1399 40,000 انعکاس فرهنگ اسالمی و افغانی 33

34 
اندازی ایجاد تیم های ورزشی محصالن و راه 

 مسابقات
100,000 1399 100,000 0 

  

35 
اشرتاک در سمینارها و ورکشاپ های بین 

 املللی در داخل کشور
30,000 1399 30,000 0 

  

   0 2,000,800 1399 2,000,800 مالیه انتفاعی  36

   0 1,300,000 1399 1,300,000 مالیه بر معاشات 37

   0 500,000 1399 500,000 مصارف متفرقه 38

   0 53,988,800  53,988,800 :مجموعه مصارف
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 هـ.ش بر اساس پالن سرتاتیژیک 1400پالن مالی سال 

ره 
ام

ش
 

 بودجه فعالیت
زمان 

 اجرا
 مالحظات مساعدت تخصیص

 0 16,500,000 1400 17,500,000 مصارف اداری پوهنتون با در نظرداشت جندر 1
  

 0 800,000 1400 800,000 قرطاسیه  2
  

 0 50,000 1400 50,000 اساسیه 3
  

 0 100,000 1400 100,000 کلینیک حقوقی مصارف 4
  

5 
تفاهم نامه با نهاد های اکادمیک، شفاخانه ها و 

 فابریکات 
40,000 1400 40,000 0 

  

6 
تطبیق منشور اخالقی کارمندان، برگزاری 

 سمینارها و تعمیل اصل مکافات و مجازات
30,000 1400 30,000 0 

  

 0 10,800,000 1400 14,800,000 مزد و معاشات استادان دایمی و قرار دادی 7
  

 0 150,000 1400 150,000 کورس های زبان و کمپیوتر 8
  

9 
راه اندازی سمینارهای میتود تدریس و روش 

 تحقیق
80,000 1400 80,000 0 

  

10 
مصارف طی مراحل اسناد استادان برای تثبیت 

 رتب
50,000 1400 50,000 0 

  

11 
مجله علمی، فصل نامه و کتابخانه مرکز 

 تحقیقات علمی
1,000,000 1400 1,000,000 0 

  

 0 50,000 1400 50,000 جذب پروژه های تحقیقی 12
  

 0 20,000 1400 20,000 تطبیق بهرت سیستم کریدت 13
  

 0 100,000 1400 100,000 ایجاد رشته کمپیوتر ساینس  14
  

 0 100,000 1400 100,000 ایجاد رشته تعلیم و تربیه 15
  

16 
توسعه تجهیزات ستدیو برای ایجاد ستدیو و 

 ژورنالیزم
50,0001 1400 50,0001 0 

  

 0 1,200,000 1400 1,200,000 توسعه البراتوار های موجود 17
  

 0 50,000 1400 50,000 تحقیقاتی برای فارمسی توسعه فارم 18
  

 0 150,000 1400 150,000 انکشاف کتابخانه مرکزی  19
  

 0 20,000 1400 20,000 انکشاف کتابخانه الکرتونیکی  20
  

 0 1,234,500 1400 1,234,500 ترانسپورت 21
  



 

50 
 

 0 1,430,500 1400 1,430,500 اعاشه 22
  

 0 1,200,000 1400 1,200,000 امکانات گرما ورسما برای متام صنوففراهم ساخنت  23
  

 0 2,600,000 1400 2,600,000 مصارف برق 24
  

 0 534,000 1400 534,000 حفظ و مراقبت 25
  

 0 1,000,000 1400 1,000,000 میکانیزم افزایش جذب و بازاریابی 26
  

27 
و غنی سازی سایت  MISانکشاف سیستم 

 پوهنتون
100,000 1400 100,000 0 

  

 0 50,000 1400 50,000 یځها برای هر پوهن web siteایجاد  28
  

 0 50,000 1400 50,000 تدویر سمینارها برای اگاهی های عامه 29
  

 0 1,500,000 1400 1,500,000 متویل دار العلوم رشعی پغامن 30
  

 0 1,430,000 1400 1,430,000 دار الحفاظ پغامن 31
  

 0 8,700,000 1400 8,700,000 تخفیف برای محصالن  32
  

 0 1,000,000 1400 1,000,000 کمک های نقدی 33
  

 0 45,000 1400 45,000 انعکاس فرهنگ اسالمی و افغانی 34
  

 0 80,000 1400 80,000 مصارف تیم های ورزشی محصالن  35
  

36 
سمینارها و ورکشاپ های بین اشرتاک در 

 در داخل کشور املللی
20,000 1400 20,000 0 

  

 0 3,350,800 1400 3,350,800 مالیه انتفاعی  37
  

 0 1,500,000 1400 1,500,000 مالیه بر معاشات 38
  

 0 500,000 1400 500,000 مصارف متفرقه 39
  

  0 62,764,800  62,764,800 :مجموعه مصارف
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 هـ.ش بر اساس پالن سرتاتیژیک 1401پالن مالی سال 

ره 
ام

ش
 

 بودجه  فعالیت
زمان 

 اجرا
 مالحظات مساعدت تخصیص

1 
توسعه تشکیالت پوهنتون با در نظرداشت 

 جندر
17,600,000 1401 17,600,000 0 

  

 0 720,000 1401 720,000 قرطاسیه  2
  

 0 300,000 1401 300,000 اساسیه 3
  

 0 100,000 1401 100,000 کلینیک حقوقیمصارف  4
  

5 
تفاهم نامه با نهاد های اکادمیک، شفاخانه ها 

 و فابریکات 
35,000 1401 35,000 0 

  

6 
تطبیق منشور اخالقی کارمندان، برگزاری 

 سمینارها و تعمیل اصل مکافات و مجازات
20,000 1401 20,000 0 

  

 0 15,360,000 1401 15,360,000 دادیمزد و معاشات استادان دایمی و قرار  7
  

 0 150,000 1401 150,000 کورس های زبان و کمپیوتر 8
  

9 
راه اندازی سمینارهای میتود تدریس و روش 

 تحقیق
75,000 1401 75,000 0 

  

10 
مصارف طی مراحل اسناد استادان برای 

 تثبیت رتب
50,000 1401 50,000 0 

  

11 
کتابخانه مرکز مجله علمی، فصل نامه و 

 تحقیقات علمی
850,000 1401 850,000 0 

  

 0 900,000 1401 900,000 کسب جواز ژورنال بین املللی دعوت 12
  

13 
ایجاد برنامه ماسرتی در رشته های اقتصاد، 

 رشعیات، حقوق و علوم سیاسی
300,000 1401 300,000 0 

  

 0 50,000 1401 50,000 جذب پروژه های تحقیقی 14
  

15 
تدویر کورس های تحلیل ارقام برای فوق 

 لیسانس
56,000 1401 56,000 0 

  

 0 20,000 1401 20,000 تطبیق بهرت سیستم کریدت 16
  

 0 200,000 1401 200,000 توسعه البراتوار های موجود 17
  

 0 60,000 1401 60,000 توسعه فارم تحقیقاتی برای فارمسی 18
  

 0 50,000 1401 50,000 انکشاف کتابخانه مرکزی  19
  

 0 20,000 1401 20,000 انکشاف کتابخانه الکرتونیکی  20
  

 0 1,000,000 1401 1,000,000 کتابخانه مستقل برای اناث 21
  

 0 1,250,000 1401 1,250,000 ترانسپورت 22
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 0 1,450,000 1401 1,450,000 اعاشه 23
  

 0 5,000,000 1401 5,000,000 دعوتشفاخانه  24
  

25 
فراهم ساخنت امکانات گرما ورسما برای متام 

 صنوف
700,000 1401 700,000 0 

  

 0 2,500,000 1401 2,500,000 مصارف برق 26
  

 0 550,000 1401 550,000 حفظ ومراقبت 27
  

28 
توسعه تجهیزات کانتین و بخش تکثیر 

 پوهنتون
50,000 1401 50,000 0 

  

 0 1,500,000 1401 1,500,000 میکانیزم افزایش جذب و بازاریابی 29
  

30 
و غنی سازی سایت  MISانکشاف سیستم 

 پوهنتون
100,000 1401 100,000 0 

  

 0 50,000 1401 50,000 ها برای هر پوهنحی web siteتوسعه  31
  

 0 20,000 1401 20,000 تدویر سمینارها و اگاهی های عامه 32
  

 0 1,800,000 1401 1,800,000 متویل دار العلوم رشعی پغامن 33
  

 0 1,320,000 1401 1,320,000 دار الحفاظ پغامن 34
  

 0 8,700,000 1401 8,700,000 تخفیف برای محصالن  35
  

 0 400,000 1401 400,000 کمک های نقدی 36
  

 0 50,000 1401 50,000 انعکاس فرهنگ اسالمی و افغانی 37
  

 0 90,000 1401 90,000 مصارف تیم های ورزشی محصالن  38
  

39 
اشرتاک در سمینارها و ورکشاپ های بین 

 املللی
50,000 1401 50,000 0 

  

 0 3,150,800 1401 3,150,800 مالیه انتفاعی  40
  

 0 1,600,000 1401 1,600,000 مالیه بر معاشات 41
  

 0 215,000 1401 215,000 مصارف متفرقه 42
  

  0 68,461,800  68,461,800 :مجموعه مصارف
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 هـ.ش بر اساس پالن سرتاتیژیک 1402پالن مالی سال 

ره 
ام

ش
 

 بودجه  فعالیت
زمان 

 اجرا
 مالحظات مساعدت تخصیص

1 
توسعه تشکیالت پوهنتون با در نظرداشت 

 جندر
17,150,000 1402 17,150,000 0  

  0 750,000 1402 750,000 قرطاسیه 2

  0 300,000 1402 300,000 اساسیه 3

  0 100,000 1402 100,000 کلینیک حقوقیمصارف  4

5 
تفاهم نامه با نهاد های اکادمیک، شفاخانه 

 ها و فابریکات 
45,000 1402 45,000 0  

6 
تطبیق منشور اخالقی کارمندان، برگزاری 

 مجازاتسمینارها و تعمیل اصل مکافات و 
20,000 1402 20,000 0  

  0 16,320,000 1402 16,320,000 مزد و معاشات استادان دایمی و قرار دادی 7

8 
ارتقای درجه تحصیلی استادان )ماسرتی و 

 دکتورا(
1,000,000 1402 1,000,000 0  

  0 150,000 1402 150,000 کورس های زبان و کمپیوتر 9

10 
میتود تدریس و راه اندازی سمینارهای 

 روش تحقیق
80,000 1402 80,000 0  

11 
مصارف طی مراحل اسناد استادان برای 

 تثبیت رتب
50,000 1402 50,000 0  

12 
مجله علمی، فصل نامه و کتابخانه مرکز 

 تحقیقات علمی
700,000 1402 700,000 0  

  0 500,000 1402 500,000 ژورنال بین املللی دعوت 13

  0 80,000 1402 80,000 پروژه های تحقیقیجذب  14

15 
تدویر کورس های تحلیل ارقام برای فوق 

 لیسانس
65,000 1402 65,000 0  

  0 20,000 1402 20,000 تطبیق بهرت سیستم کریدت 16

  0 200,000 1402 200,000 توسعه البراتوار های موجود 17

  0 120,000 1402 120,000 ارمسیفایجاد البراتوار مایکرو بیولوژی برای  18

  0 80,000 1402 80,000 توسعه فارم تحقیقاتی برای فارمسی 19

  0 50,000 1402 50,000 انکشاف کتابخانه مرکزی  20

  0 40,000 1402 40,000 انکشاف کتابخانه الکرتونیکی  21

  0 150,000 1402 150,000 تجهیز بیشرت کتابخانه برای اناث 22

  0 1,300,000 1402 1,300,000 ترانسپورت 23

  0 1,390,000 1402 1,390,000 اعاشه 24

  0 5,000,000 1402 5,000,000 توسعه شفاخانه دعوت 25

  0 3,000,000 1402 3,000,000 تاسیس مکتب دعوت  26

27 
فراهم ساخنت امکانات گرما ورسما برای 

 متام صنوف
700,000 1402 700,000 0  
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  0 2,400,000 1402 2,400,000 مصارف برق 28

  0 490,000 1402 490,000 حفظ و مراقبت 29

30 
توسعه تجهیزات کانتین و بخش تکثیر 

 پوهنتون
30,000 1402 30,000 0  

  0 1,200,000 1402 1,200,000 میکانیزم افزایش جذب و بازاریابی 31

32 
و غنی سازی سایت  MISانکشاف سیستم 

 پوهنتون
50,000 1402 50,000 0  

  0 20,000 1402 20,000 ها برای هر پوهنحی web siteتوسعه  33

  0 30,000 1402 30,000 تدویر سمینارها برای اگاهی های عامه 34

  0 1,900,000 1402 1,900,000 متویل دار العلوم رشعی پغامن 35

  0 1,240,000 1402 1,240,000 دار الحفاظ پغامن 36

  0 7,800,000 1402 7,800,000 تخفیف برای محصالن  37

  0 650,000 1402 650,000 کمک های نقدی 38

  0 50,000 1402 50,000 انعکاس فرهنگ اسالمی و افغانی 39

  0 1,000,000 1402 1,000,000 اعامر جمنازیوم ورزشی  40

  0 80,000 1402 80,000 مصارف تیم های ورزشی محصالن  41

42 
کسب عضویت اتحادیه پوهنتون های 

 اسالمی جهان
500,000 1402 500,000 0  

43 
اشرتاک در سمینارها و ورکشاپ های بین 

 در داخل کشور املللی
50,000 1402 50,000 0  

  0 2,345,300 1402 2,345,300 مالیه انتفاعی  44

  0 1,430,000 1402 1,430,000 مالیه بر معاشات 45

  0 230,000 1402 230,000 متفرقهمصارف  46

  0 70,855,300  70,855,300 :مجموعه مصارف
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 هـ.ش بر اساس پالن سرتاتیژیک 1403پالن مالی سال 

ره 
ام

ش
 

 بودجه    فعالیت
زمان 

 اجرا
 مالحظات مساعدت تخصیص  

 0 18,000,000 1403 18,000,000 توسعه تشکیالت پوهنتون با در نظرداشت جندر 1
  

   0 810,000 1403 810,000 قرطاسیه 2

   0 400,000 1403 400,000 اساسیه 3

   0 100,000 1403 100,000 کلینیک حقوقیمصارف  4

5 
تفاهم نامه با نهاد های اکادمیک، شفاخانه ها و 

 فابریکات 
65,000 1403 65,000 0 

  

6 
تطبیق منشور اخالقی کارمندان، برگزاری 

 اصل مکافات و مجازاتسمینارها و تعمیل 
40,000 1403 40,000 0 

  

   0 17,230,000 1403 17,230,000 مزد و معاشات استادان دایمی و قرار دادی 7

8 
ارتقای درجه تحصیلی استادان )ماسرتی و 

 دکتورا(
1,000,000 1403 1,000,000 0 

  

   0 150,000 1403 150,000 کورس های زبان و کمپیوتر 9

10 
اندازی سمینارهای میتود تدریس و روش راه 

 تحقیق
80,000 1403 80,000 0 

  

11 
مصارف طی مراحل اسناد استادان برای تثبیت 

 رتب
50,000 1403 50,000 0 

  

12 
مجله علمی، فصل نامه و کتابخانه مرکز 

 تحقیقات علمی
800,000 1403 800,000 0 

  

   0 500,000 1403 500,000 ژورنال بین املللی دعوت 13

   0 75,000 1403 75,000 جذب پروژه های تحقیقی 14

   0 60,000 1403 60,000 تدویر کورس های تحلیل ارقام  15

   0 20,000 1403 20,000 تطبیق بهرت سیستم کریدت 16

   0 1,000,000 1403 1,000,000 ایجاد البراتوار پاور  17

   0 350,000 1403 350,000 توسعه البراتوار های موجود 18

   0 80,000 1403 80,000 توسعه البراتوار مایکرو بیولوژی برای فارمسی 19

   0 90,0000 1403 90,000 توسعه فارم تحقیقاتی برای فارمسی 20

   0 50,000 1403 50,000 انکشاف کتابخانه مرکزی  21

   0 40,000 1403 40,000 انکشاف کتابخانه الکرتونیکی  22

   0 100,000 1403 100,000 تجهیز بیشرت کتابخانه برای اناث 23

   0 1,000,000 1403 1,000,000 ایجاد کتابخانه های مستقل برای هر پوهنحی 24

   0 1,350,000 1403 1,350,000 ترانسپورت 25

   0 1,450,000 1403 1,450,000 اعاشه 26

   0 3,000,000 1403 3,000,000 توسعه بازار  27

   0 5,000,000 1403 5,000,000 توسعه شفاخانه دعوت 28

   0 700,000 1403 700,000 توسعه مکتب دعوت  29
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30 
فراهم ساخنت امکانات گرما ورسما برای متام 

 صنوف
700,000 1403 700,000 0 

  

   0 2,500,000 1403 2,500,000 مصارف برق 31

   0 520,000 1403 520,000 حفظ و مراقبت 32

   0 1,500,000 1403 1,500,000 میکانیزم افزایش جذب و بازاریابی 33

34 
و غنی سازی سایت  MISانکشاف سیستم 

 پوهنتون
50,000 1403 50,000 0 

  

   0 20,000 1403 20,000 ها برای هر پوهنحی web siteتوسعه  35

   0 56,000 1403 56,000 تدویر سمینارها برای اگاهی های عامه 36

   0 1,850,000 1403 1,850,000 متویل دار العلوم رشعی پغامن 37

   0 1,260,000 1403 1,260,000 دار الحفاظ پغامن 38

   0 7,900,000 1403 7,900,000 تخفیف برای محصالن  39

   0 710,000 1403 710,000 کمک های نقدی 40

   0 40,000 1403 40,000 انعکاس فرهنگ اسالمی و افغانی 41

   0 95,000 1403 95,000 مصارف تیم های ورزشی محصالن  42

43 
کسب عضویت اتحادیه پوهنتون های اسالمی 

 جهان
500,000 1403 500,000 0 

  

44 
 اشرتاک در سمینارها و ورکشاپ های بین املللی

 در داخل کشور
50,000 1403 50,000 0 

  

   0 2,335,400 1403 2,335,400 مالیه انتفاعی  45

   0 1,530,000 1403 1,530,000 مالیه بر معاشات 46

   0 260,000 1403 260,000 مصارف متفرقه 47

   0 75,475,400  75,475,400 :مجموعه مصارف
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 فصل هشتم

 ارزیابی سرتاتیژی

پروسه مدیریت سرتاتیژیک منجر به تصمیم های می شود که نتایج مهم و دراز مدت را به بار می اورد. صمیم 

های نا درست سرتاتیژیک منجر به خسارات جربان نا پذیر می شود و نهاد را به درد رس های زیاد روبرو میسازد، 

 بسزا دارد.  بناه از نظر سالمت و بهبود امور نهاد، ارزیابی سرتاتیژی اهمیت

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

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

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

ارزیابی سرتاتیژیک مرحله اخر به حساب میرود، تا مدیران بدانند که سرتاتیژی های خاص و مورد نظر انها در چه 

زمانی موثر واقع منی شود بناه درین مورد اطالعات الزمی را باید جمع اوری کنند. همه سرتاتیژی ها دستخوش 

و مدیران باید همواره از  ل داخلی و خارجی بصورت دایم در حال تغیر اندتغیرات آینده قرار میگیرند، زیرا عوام

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

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

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

 محاسبه و سنجش عملکرد.  -2

 اقدامات اصالحی.  -3

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

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

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

 میکانزم ارزیابی سرتاتیژی

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

. بررسی مبانی سرتاتیژی 1یافت. در دیاگرام ذیل بوضاحت میکانزم ارزیابی سرتاتیژی را که شامل فعالیت های 

 یتوان مطالعه و بررسی منود: . اقدامات اصالحی میشود، م3. محاسبه و سنجش عملکرد نهاد و 2
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 دیاگرام میکانزم ارزیابی سرتاتیژی

  

  

 

تهیه متریکس تجدید 

نظر شده برای 

ارزیابی عوامل 

 داخلی. 

مقایسه متریکس تجدید 

نظر شده با متریکس 

موجود برای ارزیابی 

 عوامل داخلی

تهیه متریکس تجدید 

نظر شده برای 

ارزیابی عوامل 

 خارجی. 

مقایسه متریکس تجدید 

نظر شده با متریکس 

موجود برای ارزیابی 

 عوامل خارجی

 فعالیت اول: بررسی مبانی ستراتیژی

فعالیت 

 سوم:

اقدامات 

 اصالحی

 فعالیت دوم: محاسبه عملکرد

مقایسه میزان پیشرفت های برنامه ریزی 

شده با واقعی برای دستیابی به اهداف 

 تعین شده. 

آیا تفاوتی دیده 

 میشود؟ 

 بلی

 نخیر

آیا تفاوتی دیده 

 میشود؟ 

 بلی

 نخیر

کار یا فعالیت کنونی 

 ادامه یابد


