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 فتارگپیش

ا و هیشرفت تحصیالت عالی افغانستان بعد از جنگها و ویرانی های طوالنی، طی یک و نیم دهۀ گذشته شاهد پ

لی در کشور نظام بهتر تحصیالت عای پایه هاطی این مدت در حالیکه . جدید می باشد چالشهای انکشافات و همچنان 

ه حصیل دعرض اندام نمود و از طریق ایجاد پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی جدید دولتی و خصوصی، زمینه ت

ل ه را تشکیهای عمدۀ این عرص کیفیت تحصیالت عالی و مدیریت آن چالشهم هنوز ها هزار جوان افغان مهیا گردید، 

 .میدهند

عالی  وتحقق آن به انکشاف پراگندۀ  تحصیالت 1389یژیک ملی تحصیالت عالی در سال معرفی پالن سترات

 ت عالی باتحصیال نقطه پایان گذاشته و با اقامه نمودن اهداف، دیدگاه و برنامه های معین ، راه را برای ایجاد نظام

 .کیفیت که پاسخگوی نیازهای رشد و انکشاف کشور باشد هموار نمود

به  ،به رغم محدودیت های مالی 1393-1389ی شود، پالن ستراتیژیک ملی تحصیالت عالی دیده م طوریکه

رفته ل شکل گآغاز شده و در عم آلبدون تردید، تداوم برنامه های قب. طور چشمگیری به منصه اجرا گذاشته شده است

ران سط تیمی از همکاشده از یک طرف و موارد ضروری دیگر که به اساس تحلیل وضعیت تحصیالت عالی کشور تو

 .ی نمایدوقعه م، ایجاب تدوین پالن دوم ستراتیژیک ملی تحصیالت عالی را برای نیل به اهداف مته استشناسایی گردید

ه کدرحقیقت تبلوری از برنامه ها و وظایفی است،  1399 -1395پالن ستراتیژیک ملی تحصیالت عالی 

تفاده آن اس کشور به آن متعهد بوده و به گونه رهنمود مناسب از وزارت تحصیالت عالی با نهاد های تحصیالت عالی

انک بگذشته توسط تیمی از متخصصین داخلی و خارجی و با همکاری  بیشتر از یک سالاین پالن طی . می نماید

تراک اش پها باجهانی، پروژۀ حمایت  پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری تدوین و متعاقباً از طریق نشست ها و ورکشا

 .و نهایی گردید پوهنتون های کشور تحلیل اعضای کادر علمی

ز ابا الهام  از هانی و درهمۀ این فعالیت ها سعی به عمل آمده است، تا این پالن بربنیاد واقعیت ها، تحلیل ها 

 .ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان تدوین گردد

ذول مبالش زی که در تدوین و نهایی سازی این پالن کار و تتا از کار و زحمات همکاران عزی الزم میدانم

رمان ز محتابه طور خاص  .داشته اند، صمیمانه قدردانی نموده و از درگاه اقدس الهی برایشان موفقیت آرزو نمایم

وی یرکشاف نپوهاند محمد عثمان بابری معین علمی، دکتور فیرید هیوارد مشاور برنامه حمایت از پوهنتون ها و ان

اند ن، پوهبشری افغانستان، پوهاند محمد حسن رشیق، پوهاند دکتور محمد قاسم جمدر، پوهاند دکتور گل محمد طنی

همچنان از  .ردددکتور هدایت هللا صالحی، دکتور احمد فرید ثمین و آقای نور احمد درویش امتنان و قدردانی می گ

 سور دکتوربه عالوه از نظریات سازنده محترم پروفی. رددنیز سپاسگذاری می گدکتور وحید عمر  همکاریهای محترم

 .محمد همایون قیومی مشاورارشد ریاست جمهوری نیز امتنان میگردد

ای نبه بربه طور جدی و همه جا در سطوح وزارت و نهاد های تحصیالت عالی کشور آرزو دارم، تا این پالن

لی و و در نهایت زمینه اعتالی کیفیت تحصیالت عا تداوم برنامه های استراتیژیک تحصیالت عالی کشور تحقق

 .انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم گرددپاسخگویی به نیاز های بشری و 

 

 با احترام

 پوهنوال دکتور فریده مومند

 وزیر تحصیالت عالی
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 مقدمه
ابن  مانند ریبسیا دانشمندان و زادگاهدر درازنای تاریخ سهم بارزی در افزایش و گسترش علوم داشته  افغانستان

عدۀ  و خان ختک افغان، خوشحال سنایی غزنوی، خواجه عبدهللا انصار، سیدجمال الدینالبیرونی،  سینای بلخی،

 قاط کشورو سایر ن( بلخ) ام البالد مراکز بزرگ آموزشی در سابقۀ ؛بوده استدیگر علمی  یبیشماری از شخصیت ها

ساس ادر عصر امیر شیرعلی خان  و 1860های در سال موبا گذشت زمان و پیشرفت عل .به صدها سال باز میگردد

د و اساس در توأمیت با دولت ترکیه فاکولتۀ طب تأسیس گردی 1932در سال . علوم عصری در افغانستان گذاشته شد

حصیالت عالی تادامه یافت و بعد از آن توامیت  1946این همکاری تا سال . شدیزی ر پیتحصیالت عالی در افغانستان 

های ونعداً پوهنتو بپوهنتون کابل  در این آوان،. ادامه یافت 1955افغانستان با کشور فرانسه آغاز گردید که تا سال 

میزبان  ای برخوردار شده واز جایگاه برجسته جهاندر سطح منطقه و دهة هشتاد شمسی  تخنیک تاننگرهار و پولی

وی کشور، های مادی و معنهای داخلی مانند سایر بخشولی در جریان جنگ. گردیدندنیز از کشورهای منطقه الن محص

 .صدمه دیدسکتور تحصیالت عالی نیز شدیداً 

  

اد ایجمله جسال گذشته نظام تحصیالت عالی افغانستان شاهد پیشرفت های قابل مالحظه ای از زده پاندر جریان 

دامات و در پهلوی رسیدگی به مشکالت عدیده، اق .بوده استتحصیلی تعداد موسسات در افزایش سریع نظام جدید و

تدوین و معرفی نخستین پالن . ابتکارات زیادی در عرصه های مختلف تحصیالت عالی کشور صورت گرفت

رای و واضحی را بدیدگاه، اهداف و برنامه های جدید  1393 – 1389استراتیژیک تحصیالت عالی برای سالهای 

 .تحصیالت عالی کشور اقامه و معرفی نمود

 نگاه اجمالی بر پالن استراتیژیک اول
 اهداف

و  ، توسعه، نصاب تحصیلی، اعتباردهی نهادهای تحصیلیکارکنانبهبود کیفیت عمدتاً درظرفیت اعضای کادر  علمی و  -1

 . احیای زیربنا ها وتحقیقات  علمی متمرکز بود

ینده شد فزابا توجه به ر)افزایش دسترسی به تحصیالت عالی با هدف پاسخگویی به تقاضای فزاینده به تحصیالت عالی  -2

 .بازار کار منابع بشری دولت، و همچنین برآورده ساختن نیازهای( مکاتب انفارغ

 

 دست آوردها
بنابر  به دست آمد، اما( 1393فیصد آن درسال  75)مورد  41، اول از جملة شصت هدف مندرج درپالن استراتیژیک -1

 .تحقق نیافت( فیصد 25)مورد آن  17نبود بودجه، از مجموع اهداف، 

دسترسی شاگردان به نهادهای تحصیلی پیشرفت قابل توجهی داشته و هدف دوبرابر ساختن تعداد محصالن جدید الشمول  -2

برآورده گردید و تعداد مجموعی  1392شده در سال تن یک سال قبل از هدف تعیین 115.000تن به  62.000از 

نفر  1۱۷۰،۵۸۲به  1393تعداد محصالن در سال  (.فیصد هدف تعیین شده 107)باالتر رفت  123.000محصالن از 

 .فیصد رسانید 147بالغ گردیده و هدف تعیین شده را به 

ضر ر حال حادروند اعتباردهی . یی به دست آمدعمدهدر راستای رسیدن به هدف دوم یا بهبود کیفیت، نیز موفقیت های  -3

ش پوهنتون خصوصی که ارزیابی خودی نهاد مربوطه خود را تکمیل کرده اند و ش 13پوهنځی  دولتی و  52در 

 .اردد، جریان را سپری نموده اند« مرحلۀ نامزدی»پوهنتونی که مرحله اول از سه مرحلۀ روند اعتباردهی یا ورود به 

کمیسون  رشته روند بازبینی و انکشاف آنها تکمیل گردیده و توسط 55جدید و انکشاف نصاب تحصیلی در در قسمت ت -4

 .نصاب تحصیلی تاییدشده اند

( دفهفیصد  131)استاد  4936با مجموع  1393اهداف استخدام برای کادر  علمی درموسسات تحصیالت عالی درسال  -5

 .یشتر از حد تعیین شده تحقق یافته استب( فیصد هدف 135) 1392کارمند درسال  4310و 

ادر کاعضای تن از  300حدود . های عمده یی به عمل آمده استدر عرصه ایجاد برنامه های جدید ماستری پیشرفت -6

بدینسو  1390تن دیگر از سال  943ها درافغانستان مدرک ماستری شان را اخذ نموده و از طریق این برنامه علمی

 کادر علمی اعضایتن از  189عالوه بر آن، الی امروز، بیشتر از . به خارج اعزام گردیده اندجهت تحصیالت ماستری 

 .به خارج فرستاده شده اند( PhD)به خاطر تحصیالت عالی در مقطع دوکتورا 

 تدویر برنامه های آموزشی با تمرکز به موضوعات رهبری و مدیریت در پوهنتون ها -7

                                           
 یندگیسال نمااطالعات از ارقام متوسط  یناچون  یماستفاده نموده ا یعال یالتوزارت تحص 2014جون،  22مورخ  ماتعلومسند از  یندر تمام ا ما یدتر،وجود اطالعات جد با  1

اعضای کادر تعداد  دیاب یدرطول سال ادامه م اعضای کادر علمیروند استخدام  ینکها یلبدل یرتراطالعات جد. یباشدمنیزشبانه ن محصال ن ، شاملمحصال عمومیتعداد . ینمایدم

 .خوب می نماید گینمایند ۲۰۱۴به این دلیل این سرجمع ازارقام  .یدهدرا کمتر نشان م ینارقام محصل یلترک تحص یلو به دل یشتررا ب علمی



6 
 

 

 :نمود خالصه یالً توان ذ یپالن مذکور را م یآورد ها دست

 خصوصی پوهنتون 13 و دولتی پوهنحی 52 در کیفیت تضمین روند خودی ارزیابی تکمیل 

 مختلف رشته 58 در تحصیلی نصاب انکشاف و بازنگری 

 (هدف فیصد 135) شده تعیین حد از بیشتر علمی کادر استخدام افزایش 

 نصاب بازنگری کیفیت، تضمین استراتیژیک، گزاری پالن خصوص در آموزشی های ورکشاپ اندازی راه 

 بازنگرها به الزم آموزش و تحصیلی

 بزرگ کشور پوهنتون 12 کیفیت در تضمین های کمیته برای مالی کمک 

 کشور عالی تحصیالت در ضروری لوایح و مقررات علمی، ترفیعات و استخدام در اصالحات آوردن 

  لیسانس و دکتورا فوق جدید برنامۀ 33ایجاد 

 محصالن شمولیت ساختن برابر دو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 وضعیت فعلی
رخواست د یربناهابهبود و گسترش ز یم،ترم اول برای پالن استراتیژیک درکه  ۀبودج فیصد 63 یکهدر حال

به طرح  مبرم یازو ن باعث شده است تا کمبود شدید در زیر بنأ باقی ماندهامر  ینا .مکمال به دست نیامدبود،  یدهگرد

 لیدل ساختهایرز ینبود مقدار کاف. مطرح باشدپالن استراتیژیک دوم  یقتطب یاندر جر یربنازجدید  مهم یبرنامه ها

 .بوده است یعال یالتبه تحص یشترب رسیبر سر راه دستبزرگ  یکی از موانعو  یفیتکدر  محدودیت ةعمد

 

 یندهآ نج سالپ برای یربناهابه بهبود و گسترش ز یازبا دولت و منابع کمک دهنده در مورد ن یداخل یبحث ها 

ً گسترده بوده و تقر عمومی یازهاین. صورت گرفته است : عبارتند از یازهان ینا. می گردد تحصیلی هر نهادمشمول  یبا

با  یعلم تیقاتحق یبرا البراتوارهابزرگتر،  یالبراتوارها، صنوف درس یژهبه و یس،تدر یبرا ییرهاضرورت به تعم

 یوقت ازین ینا)مواجه است  یزاتدفاتر اعضای کادر علمی که در حال حاضر به قلت تجه یبرا هاالزم آن، اتاق یزاتتجه

ائه و ار یعلم یقاتتحق یمشاوره با محصالن، اجرا یس،تدر یبرا یندهدر آ جدیدتر خواهد شد که صدها استاد  یدشد

 یشفزار راه اسرا بر  یدختران مانع بزرگ یلیهل یبرا یجا کمبود(. پوهنتون ها  و جامعه استخدام گردند یبراخدمات 

 .داده است یلتشک یعال یالتتحص در زنانتعداد 

 

 وانی،یح ینیکهایکل یسی،تدر یشفاخانه ها ی،کار عمل یبرا یشامل جا یربناهاز در بخش یگرید یازهاین

ها و  وریمیتدا یبرا یکتابخانه ها، جا عهزنانه و مردانه، توس یورزشگاه ها ،کمپیوتر یالبراتوارها ی،زراعت یفارمها

 . یگرددالزم آن م یزاتتجه

 

 چالشها
 پا ین بودن سویه تحصیلی عده ی اساتید   -1

 کمبود استادان مسلکی در بخش های مختلف  -2

 کادری، شفاخانه های ، البراتوارها، کتابخانه ها،ها یلیهل ادیتوریم ها،، تعمیرهای تدریسی واداری)  کمبود زیربناها -3

 (و مکان های ورزشی کفتریاها ،فارم های تحقیقاتی، زیربنای تکنالوژی معلوماتی مراکزو

 نبود نصاب درسی معیاری در تعدادی از رشته های تحصیلی  -4

 کمبود تجهیزات آموزشی و اداری   -5

 نا کافی بودن میزان تخصیص بودجه مورد ضرورت در تناسب با بودجه ملی  -6

 عالقه مندی تمام فارغان مکاتب به تحصیالت عالیمحدود بودن ظرفیت پذیرش محصالن و -7

 عدم موجودیت تفکیک رشته ها در معارف و سوق تمام فارغان مکاتب به تحصیالت عالی -8

 

 (۱۳۹۴-۱۳۸۰)افزایش تعداد موسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی : ۱جدول 

1394 1393 1392 1391 1390 1385 1380 
مـــوسسات تـحـصیــــالت  

 عــــــــــالــی 

 دولــتــــــی  6 19 26 31 33 36 36

 خـصـوصـی  0 2 50 66 82 101 122

 مجموع  6 21 76 97 115 137 158
 یعال یالتتحص وزارت معلومات :منبع

مجموع کمتر از یک فیصد  برای تحصیالت عالی ، مجموع فیصدی محصالن واجد شرایط سنی1380در سال 

بینیم که در در یک مقایسه می. ارتقا یافت فیصد 9.6به  این فیصدی 1393در سال . بودجوانان در سن مذکور در کشور 

رشد نسبی ساالنه تعداد . میباشد 2صدفی 20، و در هندوستان 1فیصد 13، در بنگلدیشفیصد 10پاکستان این فیصدی 

 .های دولتی و خصوصی در گراف ذیل نشان داده شده استمحصالن در پوهنتون

                                           
1  World Bank, (2013), “School enrollment, tertiary (% gross),” dl 3 Nov. 2014 from http://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.INRR 
2  Roy, Sunaina, (March 18, 2014), “India Lagging Behind with 20% Gross Enrollment Ratio (GER) in Higher Education Worldwide,” CNNiReport, dl from 
http?//ireprot.cnn.com/docs/DOC-1108407 

http://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.INRR
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 )۱۳۹۴-۱۳۸۱ (نتون های دولتی و خصوصیرشد تعداد محصالن در پوه: ۱ گراف

 
   یعال یالتمعلومات وزارت تحص: منبع

 

 دیدگاه
و  توسعویی که به نیازها مطابق معیارهای بین المللی تحصیالت عالی با کیفیت عالیو تقویت نظام انکشاف 

با  ، ملبسیقال ،شایسته درهایا، کاکادمیکمالی و  یتاز استقالل و با برخورداری افغانستان پاسخ دادهجامعة رشد 

، نموده را تقدیم جامعه و اسالمی مطابق با نیازهای عصر حاضر و متعهد به ارزش های افغانی تکنالوژی معاصر

و  بولققابل  انو جه برای مردم افغانستان ،ارائه داشتهبا کیفیت را  علمی تحقیقاتو  اجتماعی، فرهنگی علمی، خدمات

 . دنباش مورد احترام

 

  رسالت

طابق به و رقابتی به تحصیالت عالی با کیفیت معادالنه دسترسی  امکانات فراهم آوری، متوازن افانکش 

سهمگیری  ،تخدمبرای متعهد  وشایسته  ،ماهر درهایادانشمندان و ک تقدیم و کشورو خارج  داخل نیازهای بازار کار

، قیمات تحقیهدفمند و ارائه خدعلمی تحقیقات  راه اندازی ، بهاجتماعی و فرهنگی سیاسی، در حل مشکالت اقتصادی،

 .افغانستانعلمی و تحصیلی مؤثر در جهت رفع نیازمندیهای 

  ها ارزش
 افغانستان اسالمی و ملی های ارزش به پابندی 

 کشور اتباع همه به نظر به شایستگی سان یک دسترسی تامین و برابری عدالت، رعایت 

 ها برنامه عرضه و خدمات ارائه در کیفیت به مستمر توجه 

 و با کیفیت پاسخگو عالی تحصیالت نظام موجودیت 

 ها فعالیت پیشبرد در حسابدهی و شفافیت رعایت 

 موثر و ، مثمرسالم مدیریت و رهبری تقویت و انکشاف 

 فرهنگ مبارزه علیه خشونت و فسادمحبت به وطن ، صداقت،حمیده اخالق ترویج به توجه ، 

 مرام
 مؤسسات تحصیالت عالی  اکادمیک و مالی استقاللیت مینتأ .1

0 0 0 0 0 0 2318 7046 20512 35325
59644

80510
107976

128735

22683 30639 39514 39354 41892 49311 56751 61709
63837

77877

101315

124741

153314

171561

22683
30639

39514 39354 41892 49311
59069

68755
84349

113202

160959

205251

261290

300296

1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

خصوصی  دولتی  مجموع
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 یلیتحص انکشاف مستمر نصاب ی،کادر  علم یاعضای علم یتظرف یبر ارتقا یدبا تاک یفیتتداوم تمرکز بر بهبود ک .2

ت ود حکومو بهب یبشرنیروی انکشاف  یتمنابع استخدام کننده، تقو یازهایقبول شده جهت رفع ن یارهایمطابق به مع

هدف  هب موجود ینهادها یو امکانات آموزش هاکتابخانه ،البراتوارهاتحقیقات، به شمول  هابنا یرز توسعة ی،دار

 یانکشاف مل یازهایو ن کارکنان، اعضای کادر علمین، تعداد محصال یشبه افزا ییپاسخگو

 اناث در ساحات جنگ زده و محروم یانمتقاض یبه خصوص برا یعال یالتبه تحص یدسترس یشافزا .3

 دولتی عالی تحصیالت نهادهای یتاستقالل توسعهً و  یعال یالتتحص نظام بهبود .4

 اهداف

مالی  و ، اداریعلمی استقالل کامل دولتی و خصوصی در افغانستان بر مبنایتحصیالت عالی  سیستم ارتقاً کیفیت .1

  .کادرهای متخصص و در کل منابع بشری جهت رفع نیازمندی هایی ت عالنهادهای تحصیال

 اعضای کادر علمی موسسات تحصیالت عالی کشورو سویهً تحصیلی ظرفیت علمی بلند بردن  .2

 اشدباقتصادی کشور در سطح ملی علمی، اجتماعی، سیاسی و انکشاف مستمر نصاب تحصیلی که پاسخگوی نیاز های  .3

 واجد شرایط پوهنتونهایایجاد و تقویت برنامه های ماستری و دکتورا در  .4

 بین المللیتضمین کیفیت در موسسات تحصیالت عالی مطابق معیارهای  توسعه و انکشاف برنامهً  .5

 ربناهای پوهنتون ها و نهاد های تحصیالت عالیانکشاف زی .6

 انین امتحتأمین شفافیت و برآورده ساختن معیار های بین المللی در ا منظور کانکور به اتامتحان معیاری ساختن .7

 در پوهنتون هاهای تدریسی و شفاخانه تحقیقاتی ،البراتوارهای تدریسی و توسعه تقویت .8

 وبخمتداری الکترونیکی و تقویه نقش تکنالوژی معلوماتی در بهبود کیفیت آموزش و حکوی ازیربناه و انکشاف ایجاد .9

ه ر، منطقکشو و محصالن میان پوهنتون های اعضای کادر علمیتبادل  ،همکاری علمی قرارداد هایو  هاایجاد توأمیت .10

 و جهان

معیشت ن تأمیو  و تحقیقاتی علمی بهتر هایبه منظور فعالیت اعضای کادر علمیفراهم سازی شرایط بهتر کار برای  .11

 از طریق تطبیق برنامهً استقاللیت مالی پوهنتونها شان

ر اساس بمحصالن اتخاذ تدابیر الزم برای بهبود وضعیت رهایشی با در نظرداشت وضیعت اقتصادی دولت افغانستان،  .12

 .مطالعات دقیق

 مسقالنهً امور نیستندادغام تدریجی موسسات تحصیالت عالی که قادر به پیشبرد  .13

 EMI (English as a Medium of , زبان انگلیسی به حیث وسیله آموزش  اغاز پروسهً تطبیق تدریجی .14

Instruction) 

 مبارزهً مستمر علیه تمام انواع فساد .15

 مبذول داشتن توجه جدی بر تطبیق پالسی های جندر .16

 مقررات و طرزالعمل های تحصیالت عالی  مستمر قوانین، اصالحبازنگری و  .17

  PPP (Private-Public Partnership) شناسایی منابع جدید عایداتی و تطبیق .18

 

 این پالن ستراتیژیک شامل بخشهای ذیل است

 برنامه های علمی .1

  به تحصیالت عالی و حمایت از محصالن یدسترس .2

 زیربنا ها .3

 حکومتداری خوب .4

 یعلم یها برنامه.  ۱

 کارکنانو  یکادر  علماعضای  یانکشاف مسلک ۱.۱ 

لی و تخصیص مناسب منابع ما پالنگذاری دقیق، رشد کادر علمی مستلزم رهبری متعهد، مبتکر و توانا،

ا کیفیت ب یآموزش یبرنامه ها یرتدو یقاز طر اعضای کادر علمی مسلکی انکشافهای پروگرام. تدریس عالی میباشد

وجه مورد ت یبه شکل جد تحصیلی یترعال ه هایکسب درج یبرا به خارج از کشور ایشانعزام ادر داخل کشور و 

 .میگیردقرار 
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 ۱۳۹۴در سال جندر بر حسب درجۀ تحصیل و  دولتی تحصیالت عالی موسسات علمی کادرتعداد اعضای : ۲جدول 

  

تعداد اعضای کادر 

علمی با سویه 

 لیسانس

تعداد اعضای کادر 

علمی با سویه 

 ماستری

تعداد اعضای کادر 

علمی با سویه 

 دکتورا

 مجموعه

 4756 194 1578 2984 ذکور

 766 11 266 489 اناث

 5522 205 1844 3473 مجموع
 یعال یالتوزارت تحص معلومات: منبع

 

ة دارای سویاست که  یاعضای کادر علمیتعداد  یشافزا یعال یالتتحص یفیتبهبود ک یبرا اساسی راه

تا  است این وزارت تحصیالت عالی طی این پالن ستراتیژیک از اهداف مهم  ییک .و دکتورا باشند یماستر تحصیلی

یم ور تنظعلمی دارای سویه تحصیلی لیسانس رادر برنامه های ماستری در داخل و خارج از کش اکثریت اعضای کادر

 . سازد را برای اعضای کادر علمی مساعدهمچنان زمینه تحصیالت به سطح دکتورا . نماید

 

 (۱۳۹۴-۱۳۸۹) یلیتحص سویةبر حسب  یدولت یدر پوهنتون ها یکادر  علمتعداد اعضای : ۲ گراف

  
  یالع یالتمعلومات وزارت تحص: منبع

 

چالش  یک یعال یالتوزارت تحص یو دکتورا برا یبا درجه ماستر یدهو ورز یقال اعضای کادر علمیجذب  

 یگردندبر م یو در حال یروندو دکتورا به خارج کشور م یماستر یالتکسب تحص یاز محصالن برا یتعداد کم. است

ر دشمولیت  واجد شرایط به محصالن یعال یالتوزارت تحص. ندارندة دولتی را که تعهد کار با مراجع استخدام کنند

 در را آنهالی و درجات تحصیآنها را مساعد ساخته و استعداد  ینموده، فرصت اشتغال برا جلبو  یابیرا رد کادر علمی

 . خواهد گرفت به کار یعال یالتتحص ینهاد ها

 کوتاه مدت  آموزشی هایدورهتدویر  ۱.۱.۱

 یکی ملی و بین المللی یینارهاو سم ، کنفرانس هایکوتاه مدت، جلسات علم یآموزش یاشتراک در دوره ها

 کوتاه های آموزش آن، بر عالوه .است اعضای کادر علمیظرفیت های انکشاف  یبرا اقتصادیو  مؤثر یاز راه ها

  یلیتحص یبرنامه ها یتوانند برانمی شان سن افزایش دلیل به که اعضای کادر علمی از آنعده برای ها سمینار و مدت

کوتاه  یکورس ها یناز ا یعبه صورت وس توانندیمنیز  هاالبراتوار یهایشنتکن  .شودپنداشته می یدرقابت کنند، مف

 اولویت تفکیک و موجود نیازهای به توجه با عالی تحصیالت وزارت فوق، هدف به رسیدگی برای.مند شوندبهرهمدت 

  .نماید می تنظیم را مدت کوتاه آموزشی های دوره تدویر ۀسال پنج پالن ها،

1916 (63.4%) 1859 (58.8)
2102 (59.1)

2929 (65.1)

3336 (65.4)
3473 (62.9)

959 (31.7%)
1136 (36.0)

1280 (36.0) 1380 (30.7)
1561 (30.6)

1844 (33.4)

148(4.9%) 164(5.2) 173 (4.9) 187 (4.2) 204 (4.0) 205 (3.7)

1389 1390 1391 1392 1393 1394

لیسانس ماستر داکتر
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 کیفیت رشد و نیازها برآورده شدن یبرا کناناعضای کادر علمی و کارتعداد  یشافزا   ۲.۱.۱

ا ساالنه کارکنان رو  یکادر علم اعضای تعداد ،قصد دارد یعال یالتوزارت تحص دوم، استراتیژیک پالن در

از  اداست/محصل یشده و نسبت فعل یدگیرس محصالن یشافزاتعداد رو به  دهد تا به یشافزا فیصد 15بطور اوسط 

 .شودمیداده  یحترج ملی اولویت دارای یدر روند استخدام به رشته ها. یابدکاهش  1:30به  1:35

 

 (۱۳۹۹-۱۳۹۵) تحصیلی سویهً اعضای کادر علمی تحصیالت عالی دولتی به اساس تخمینی  تعداد: ۳ گراف

 
 یعال یالتوزارت تحصمعلومات منبع: 

      

بر  می. تصمیرندبگ یماستر یتوانندکه  اناث م یبخشد،م یناندر افغانستان به ما اطم یماستر یها برنامه یجادا

تن  ۲۴۰۰ یدکتورا وبرا ینهماسترزم یکادر علم یتن از اعضا ۱۰۰ یبرا یژیکپالن استرات ینا یآن است، تا ط

کیفی در  یک معیار مهم استاد وحصل منسبت  . گرددماسترفراهم  یهبه سو یلتحص ینهزم یسانسل یکادر علم یاعضا

 رسیدگی د به محصلتوانمی استاد اندازه همان به باشد، پایین نسبت این که ایاندازه هر هب. یک نهاد تحصیلی می باشد

 . داشته باشدبیشتر 

 

 (۱۳۹۳-۱۳۸۲) اوسط نسبت محصل به استاد در پوهنتون های دولتی و خصوصی. ۴ گراف

 
 یعال یالتوزارت تحصمعلومات : منبع

 

2500
(46%) 2063

(38%)
2037
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لیسانس ماستر داکتر مجموع
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 1:14 ،1381سال  که دراستاد در پوهنتون های دولتی  ا، نسبت محصل بشودمیدیده  4طوریکه در گراف 

 . استرسیده  1:35این نسبت  (میالدی 2014) 1393در سال  و به صورت چشمگیری افزایش یافته ،بود

 

، کمبودیا 1:19، چین 1:15نسبت محصل و استاد در کشور اندونیزیا اوسط جهت مقایسه باید یادآور شویم که 

نسبت محصل و استاد در کشور های حد اوسط میباشد و سرانجام  1:20، و در کشور مالیزیا 1:13، سنگاپور 1:23

 .1تاس 1:15 (OECD)عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی 

 

 (۱۳۹۴-۱۳۸۲) در برخی پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی محصل/نسبت استاد: ۵ گراف

 
  یعال یالتوزارت تحصمعلومات : منبع

   

،  1:35 فعلی باشد، نسبت فیصد 2و اوسط افزایش تعداد محصالن ساالنه  فیصد 15میزان ساالنه استخدام استاد  هرگاه

 . خواهد رسید 1:20 به 2024و تا سال   1:30این نسبت به  ،تا ختم مدت پالن استراتیژیک

 

 (۱۳۹۴-۱۳۸۹) تعداد اعضای کادر  علمی در موسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی: ۶ گراف

 
 یعال یالتوزارت تحصمعلومات : منبع

                                           
1  Deurne, Rita Van (2013), “Capacity Development in Higher Education Institutions in Developing Countries” Maastricht School of Management, Working Paper no. 

2013/30, p. 9. 
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 مشوق ها  ۳.۱.۱

ل مشوق مذکور عمدتاً شام چهارچوب. است یقو تحق یستدر یطمح یغنامند یبرا یابزار قو تشویق و پاداش

در  یادم یها یزهتوسط انگ یستیابتکار و ابداع با ینی،علم آفر یها یتمبادرت به فعال. باشد یم یو معنو یماد یها

 یقرطاز  یعال یالتحال وزارت تحص عیندر . یردپوهنتون ها رونق بهتر بگ یمال یتاستقالل یدپرتو مقرره جد

نها الق آخبرازنده و  یها یتفعال یدر ازا یکادر علم یاعضا ینو تحس یمکافات معنو یطرزالعمل جداگانه به اعطا

. ترم اسضرورت مب یککشور  یعال یالتدر نظام تحص یو رقابت یقیتشو یهروح یجادکل، ا صورتبه . پردازدمی

  .نماید دیلتب انگیزه با و متحرک ،فعال های کانون به را ها دیپارتمنت تا ،گردد می متعهد عالی تحصیالتوزارت 

 اعضای کادر علمی عیترفبهبود و مثمر ساختن   ۴.۱.۱
ً قو یداب اعضای کادر علمی یعو ترف استخدام ،است یدهگرد یحتصر یعال یالتوزارت تحص اسناد تقنینی در  یا

 یراباست  یا یزهانگ اعضای کادر علمی یعترف. ردیگبوده و تحت یک میکانیزم منظم صورت  یستگیبر شا یمبتن

رد مو یکبار نهساال( دارند یپوهاند ۀکه درج ییآنها یبه استثنا) عضو کادر علمیهر . یقو تحق یستدر یفیتبهبود ک

 . یردگمیقرار  یابیارز

 

به  علمی کادر اعضای سوق نمودن اثار یرا برا یرهنمودی و اجرای برنامه های یعال یالتتحص وزارت

  .در نظر میگیردکشور  یو فرهنگ یاجتماع ی،مبرم انکشاف اقتصاد یضرورت ها

 

مبتنی بر اساسات  تا تدریس خود رانماید میمؤسسات تحصیالت عالی را تشویق  وزارت تحصیالت عالی

، اعضای کادر علمیمینار های محصالن و ، تدویر ساعضاً کادر علمیپیداگوژیک، بحث و تبادل نظر بین محصالن و 

  .بهبود بخشنداساس تحقیق،  و نگارش مقاالت بر لیسانسدر برنامه های و مونوگراف انجام تحقیق 

 

 یمراکز انکشاف مسلکایجاد و تقویت   ۵.۱.۱
 یانکشاف مسلک آوریرا در فراهم  ینقش مهم یتوانندم یعال یالتتحص موسسات یانکشاف مسلکمراکز 

محور،  شاگرد آموزش ،محور یجهمانند آموزش نت یبر موضوعات یریتیمد کارکنانو  اعضای کادر علمی یمداوم برا

کاری  یجاد تیمی یا اساز یمت ی،روابط انسان) مهارت هاانکشاف محصالن،  وره دهیمش ،یمعلومات یاستفاده از تکنالوژ

شهای بی، رو، افهام و تفهیم، روشهای ارایهً شفاهی و نوشتاری، سنجش، تحلیل و ارزیااتینظر یانب و کار گروپی،

 .کنند یفاءا...(  تحقیق، تفکر انتقادی، تفکر ستراتیژیک و سلوک الزم

ا ت ،یردگ میقرار  یمورد بررس یژیکپالن استراتاین  یاندر جر یمراکز انکشاف مسلک یتوضعچگونگی 

 یک یف مسلکمراکز انکشا یجادا. یدارندعرضه م یفیتکاب یمراکز فعال بوده و برنامه ها یند که اشوحاصل  یناناطم

 . گرددمی  تطبیق طی پنج سال آینده افغانستان با دقت یکه در پوهنتون ها ،دراز مدت است پروسهً 

 کریدت یستمستطبیق و گسترش   ۲.۱
ت وزار. دیآ یبه حساب م تیفیبهبود ک یضرور یاز جنبه ها یکی دتیکر ستمیس ریجامع و فراگ قیتطب

وهنتون پدر تمام دوم  یژیکو تا ختم مدت پالن استرات دادهگسترش را  یدتکر یستمس تحصیالت عالی مصمم است تا

 طبیقت روند تقویة منظور به را ایکمیته یک عالی تحصیالت وزارت. دوراجرا درآ ۀبه منص یخصوصدولتی و  یها

 ی جدید آموزشی وتلفیق شیوه ها. تا آن را به معیارهای جهانی وفق دهد نماید می ایجاد سازی آنو معقول کریدت سیستم

 . ستایکی از مسئولیت های مهم کمیته ملی نصاب و همه پوهنحی ها  ،استفاده مناسب از فرصت های این سیستم

 

 تحصیلی نصاب انکشاف  ۳.۱
ر د. دهد میروند انکشاف نصاب را ادامه  یلینصاب تحص یمل یتۀدوم، کم یژیکپالن استرات یقتطب یاندر جر

 .د داشتخواهنبه عهده را  یاصل یتمسئول یعال یالتتحصنهادهای  یها یپارتمنتو د اعضای کادر علمیاین مورد، 

 خواهد ، صورتها قبالً ایجاد گردیده استهای مربوطه که در اکثر پوهنتوناز طریق کمیته نصاب تحصیلیانکشاف 

 . گرفت
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 بیشتر اشتراک و محور محصل آموزشی هایروش درست تطبیق از اطمینان حصول برای همچنان مذکور ةکمیت

ا بتا  می کند، یقرا تشوها  هنځیپو یعال یالتوزارت تحص .نمود خواهد خاص توجة آموزش، پروسة در محصالن

با  کار ینا .گیرد انگلیسی رونق بهتر زبان تاکید باالی اهمیت زبان های ملی، تدریس به زبان های بین المللی به ویژه

 .باشدمیهمراه  هاپوهنتون اعضای کادر علمی یبرا یسیآموزش زبان انگلتقویت 

  

 یها یژینموده است تا استرات یقرا تشو علمی اعضای کادرچند سال گذشته  یاندر جر یلینصاب تحص کمیتۀ

 یالتصوزارت تح. است، به کار برند یدهگرد یحتصر «کریکولمو انکشاف  نوسازیرهنمود »محور را که در  شاگرد

کشاف مراکز ان. دتمرکز کن هدفبر  یمبتن و محور شاگردآموزش  ی، برسنت یستدر عوضتا به  ،پالن دارد یعال

می  یفااشده نقش مهم  یاد یستدر یروشها انکشافدر  انکشاف نصاب تحصیلی و شورا های علمیهای ی و کمیتهمسلک

  .ندنک

و  یمتوازن، عصر یلینصاب تحص یدارا یعال یالتکه تحص یابد یناناطم باید یعال یالتوزارت تحص

 یازن یوابگوجکه  ،یکندفراهم م طوریرا  یانسان یرویو ن اعضای کادر علمیبوده  و  یالملل ینب یهامعیارمطابق به 

 ین،برابنا. باشد بر مبنای ارزش های ملی و اسالمی به سطح ملی و بین المللی یدولت و یبازار کار بخش خصوص

که  ندیدام یرا ضرور ییرشته ها یجادپنداشته و ا ضروریرا  یلیانکشاف مداوم نصاب تحص یعال یالتوزارت تحص

 :یگردندم یبتعق یلاز طرق ذمورد نظر با استفاده اهداف . نداشجامعه  مبرم هاییتاولو از

 کشور مبرم نیازهای بر تمرکز  ۱.۳.۱
 :پردازد می آتی اقدامات به کشور مبرم نیازهای بر تمرکز با تحصیلی نصاب ملی کمیته

 بازار های ضرورت به عملی انعطاف به ها پوهنحی و ها دیپارتمنت نمودن ملزم برای عملی های راهکار تدوین 

 .گرایی تشبث برای عالی تحصیالت موسسات فارغان توانایی تقویت و کار

 اکتشافات و اتاختراع ،ها نوآوری به آنها جلب و محصالن تحلیلی های مهارت افزایش بر تمرکز. 

 و  تهیافکشور تحقق  یو مل یاسالم یارزشها یبر مبنا یدبا یلیتحص یرشته ها هدر هم تحصیلینصاب  انکشاف

داقت صبه مردم و وطن،  یخدمت گزار ی،وحدت مل یهتقو ی،مانند وطن دوست یحاصل گردد که مواصفات یناناطم

 . سازند یکشور را م یعال یالتفارغان موسسات تحص یتشخص یاساس یایسجا یو صلح دوست

 برای لیعم پالن تدوین و رقابتی صورت به کار بازارهای در اشتغال برای ماهر فارغان تربیه چگونگی مطالعۀ 

 کشور عالی تحصیالت موسسات

 

  یدجد یرشته ها ییشناسا ۲.۳.۱

بازار  زهاییاتوانند به شکل کامل نیوجود دارند که نم ییدر حال حاضر رشته ها یعال یالتتحص یدر نهادها

 وردم درتا  ،ستا نآ یعال یالتوزارت تحصدر  یلینصاب تحص یتۀکم یها یتاز مسئول یکی. کار را مرفوع سازند

 ادیجکار ا جامعه و بازار یازهاین یبه هنگام ضرورت و بر مبنا ،انجام داده متداومرا به صورت  شان یبررس فوق

 چنین صوصیخ و دولتیمراجع ذیربط  باید با همکاری مزبور یتۀها کمیبررس یندر ا. کند یشنهادرا پ یدجد یرشته ها

لویت ارای اودتا با تشخیص رشته های  تحصیالت عالی وظیفهً خود میداندال وزارت در عین ح .را انجام دهد اتمطالع

 .ملی به پاسخدهی به نیازهای های مبرم کنونی کشور آمادگی الزم اتخاذ نماید

 

 یدر امورعلم یمعلومات ینقش تکنالوژ یتتقو  ۴.۱

ده ش یذارگ یهسرما یمبالغ هنگفت ی،معلومات یبه انترنت و کاربرد تکنالوژ کشور یهااتصال پوهنتون یبرا

زیربناهای  توسعهً هر چه بیشتر به محصالنتعداد  در یعسر افزایشنسبت  به یلیتحص یوصف آن هم، نهادها با. است

 یوترکمپ یککشور  یعال یالتمحصل در موسسات تحص 58هر  یدر حال حاضر، برا. دارند الکترونیکی ضرورت

 کیهر شش محصل  یو فنلند برا یدنسو ی،ناروکشورهای  در به گونه مثال، حالیکهدر . داده شده است یصتخص

و  اتیمعلوم یتکنالوژ ۀدر عرص یعال یالتو آموزش، وزارت تحص یستدر یفیتک یجهت ارتقا. است موجود یوترکمپ

 تند،یسن بخش ی در اینمهارت کاف یکه دارا یآن عده اعضای کادر علمی. دارد یازن بیشتر یگذار یهبه سرماارتباطات 

 .موزندمی آ را الزم های مهارتدوم  یژیکپالن استرات یاندر جر
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سو با  یکاز  یلیدر موسسات تحص یمعلومات ینقش تکنالوژ یشمصمم است که با افزا یعال یالتوزارت تحص       

 و یسترسد, یسآموزش و تدر یفیتدر بهبود ک یدهپد ینا یایازمزا یگرد یهمگام شده و از سو یجهان یکاروان علم

پالن  نیا یط به هدف فوق یدنجهت رس یلذ یبرنامه ها. شود یدارتباطات مستف ینو تام یجهان یاستفاده از منابع علم

 :یگرددم یبا در نظر داشت امکانات عمل یژیکسترات

 ستانافغان یکیکتابخانه الکترون یسوتأس ینمعتبر آنال یکیالکترون یوصل پوهنتونها به کتابخانه ها 

 افغانستان یقیو تحق یلیاستفاده از خدمات شبکه تحص (AfgREN)  

 یمعلومات یبا استفاده از تکنالوژ یسآموزش و تدر یفیتبهبود ک  

 کمپس یخدمات ا یهارا (e-campus)  یکیخدمات آموزش الکترون ینهو مساعد ساختن زم  

 یمعلومات یتکنالوژ یایو مزا یتدر مورد اهم یبلند بردن سطح آگاه 

 یلیدر موسسات تحص یمعلومات یفرهنگ استفاده موثراز تکنالوژ یجترو 

 حال در. یکندم یفاا ینقش مهم یفیتباک یالتگسترش تحص و یهتقو در (E-learning) یکآموزش الکترون

 رو، این زا. نماید کسب را پویا کیفیت الکترونیکی جدید امکانات و ها فرصت بدون تواند نمی عالی تحصیالت حاضر

 مطمح مرحله سه در بینانه واقع کاری پالن آن وفق بر و است نموده تدوین را الکترونیکی آموزش پالیسی وزارت این

ا در بحه را در نظر دارد تا اقدامات مطرو یعال یالتوزارت تحص یسی،پال ینبه منظور تحقق بهتر ا. باشد یتوجه م

 .هدقرار د یقتطب ۀبه منص نتیجه محورمخصوصاً آموزش شاگرد محور و آموزش  یآموزش یدجد یروش ها نظرداشت

  

  قیتحقبهبود و گسترش   ۵.۱

است که اعضای کادر علمی  یقات علمیتحق یقاز طر. است یانکشاف مل یبرا یاصل ضرور یک یقتحق

کرده  قیا تشور یآشنا ساخته، ابتکار و نوآور یققابل تحق یو طرح پرسش ها یقتحق یها یوهرا با ش محصالن یتوانندم

 . کنند یترا تقو ینیو کارآفر

 

مشغول  اعضای کادر علمی اکثرد که سر می  یتیبه موقع یعال یالتدوم، تحص یژیکپالن استرات یاندر جر

-2015در سال  یقتحق ایکمیته هدف، ینبه ا یلن برای. را اجرا کنند یقمرتبط با تحق یپروژه ها یابوده و  یقتحق

 یبرا یقتحق یاجندا یکرا در چهارچوب  تحقیقی تایشنهادپ و موضوعاتکه  ،نمود تهیهرا  یقتحق پالیسی یک 2016

 ریمشخص طو ۀبودج یکبا  یعال یالتوزارت تحص یقتحق یتۀمدت کم یندر ا. نمایدمی یمعرف اعضای کادر علمی

ً ها را  یتفعال یرها و ساورکشاپ، اعضای کادر علمیگردد تا مصارف سفر  می یتتقو  یتهمک ینا .مین نمایدتا

 عالیتف سایر و تحقیق روش ،تحقیقی های پرسش طرح، (یسیپروپوزل نو) یقطرح تحق تهیهً در مورد را  یهاورکشاپ

 .مرتبط تحقیقات علمی راه اندازی مینماید های

  

 ها ځیپوهن با و نموده حمایت نویسی پروپوزل و تحقیق روش هایورکشاپ یرتدو از عالی تحصیالت وزارت

 حیطم بخشیدن بهبود برای عموم صورتبه و کندمی همکاری ات علمییقبه خاطر انجام تحق مالی کمکهای جلب در

 . می نماید تالش تحقیق

 

حروم م یعنامبه  ینکمتر از ا یزیهر چ و اند یضرور فوق لسانس یفیتباک یبرنامه ها یبرا ینهمچن یفیتباک یقاتتحق

 یکمر را ا ینا یعال یالتتحص دوم یمل یژیکپالن استرات. خواهد بود یعلم یها یشرفتاز پ محصالنساختن کشور و 

 .جامع کار کند تطبیق پالیسی یتا برا یسازدرا موظف م یقتحق یمل یتهپنداشته و کم یکار یتاولو

، ضروریهای کتابچاپ ، اعضای کادر علمی یتحقیقآثار وزارت تحصیالت عالی وجوه مالی را برای چاپ 

 . می گیرد، ژورنال ها و مقاالت در نظر ی ممد درسیکتاب هاترجمه مواد درسی، 
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 دکتوراو  یماستر یبرنامه هابلند بردن کیفیت   ۶.۱

ابقت با و مط یفیتک یدگاهاز د یخصوصدولتی و موسسات  در( فوق لیسانس)ماستر ودکتورا یتمام برنامه ها

 یارمع از یو خصوص یدولت یعال یالتموسسات تحص درمذکور  یتمام برنامه ها. گرددمیبازنگری  یحو لوا ینقوان

 .خواهند کرد یرویپ یکسان

 

امر  ینا. است تهمورد توجه قرار گرف دوم یکژیپالن استرات در یعال یفیتبا ک جدید یماستر یبرنامه ها یجادا       

ً برا  نسبت به یشتریمشکالت ب یماستر یالتتحص یسفر به خارج برا که در اناث اعضای کادر علمی یخصوصا

د امه خواهاد یندهدر آتورا  در خارج از کشور و دک یماستر یالتتحص. یباشدمهم م ،دارند ذکور اعضای کادر علمی

ً و دکتورا   یماستر یالتتحص یبرا اعضای کادر علمیاعزام  .یافت  ند،وجود نداران که در افغانست ییهابه رشته  عمدتا

 . ترجیح داده میشود

 

 را یلذ تدابیر آینده سال پنج طی یسانسفوق ل یبرنامه ها یتبه وضع یدگیرس برای عالی تحصیالت وزارت

 :نماید می اتخاذ

 ا ر یژیکتراتالن اسپ ینبر ا یپالن واضح پنج ساله مبتن یتهکم ینو ا یهتقو (برنامه های ماستری و دکتورا) یسانسفوق ل کمیته

 . یدنما یم ینتدو

 یهتقو یقا از طررآنها  یفیتباالبردن ک ینموده و راهکار ها یبررس یارهارا در تطابق با مع یسانسموجود فوق ل های برنامه 

 یزست و یعلم یقاتتحق یبهتر و باالخره هدفمند یمواد درس یفراهم آور ی،آموزش ی، انکشاف محتوااعضای کادر علمی

 . یدنما یم یشاگردان عمل یها

 نیستند، رداربرخو الزم کیفیت از که هایی برنامه وبوده  همخوان شده تدوین معیارهای با لیسانس فوق های برنامه تمام 

 . رددگمیمحدود  یفیتبوده و تعداد برنامه ها نظر به ک ینهپرهز یسانسفوق ل یبرنامه ها واضحاً،. گردند متوقف

 ینا شاگردان یو تخصص یعلم یتکه ظرف حالیدر . مذکور مبدل گردد یبرنامه ها یبه محور اصل یدبا یعلم تحقیقات 

 . رددگ یتلق یهدف دوم، علم ینشآفر و یعلم یقاتتحق یدهد، به راه انداز یلبرنامه ها را تشک ۀهدف عمد یدبرنامه ها با

 پوهنتون ها اتخاذ گردد یمال یتاستقالل ۀمقرر یبرنامه ها بر مبنا ینکامل ا ییخودکفا یبرا یجد تدابیر. 

  

 شدن جهانی  ۷.۱

 و ارتو تج ارتباطات ، توسعهیالملل ینافغانستان در روابط ب ییردرحال تغ موقفشدن،  یجهان نیازهای

 ،دنیا  امتمدر  شدن  جهانی. داده است یشرا افزا یعال یالتتوقعات از تحص ،یمعلومات یتکنالوژ اساسی یدگرگون

در  ایراسر دنروابط  با محصالن، دانشمندان و رهبران در س یرندهو در برگ گردیده یعال یالتتحص یاز دورنما یبخش

حقوق بشر و  ی،جنگ، صلح، صحت، برابرموضوعاتی چون و بحث و تبادل نظر درمورد  تحقیق و آموزش ساحات

  .باشد یعدالت م

 

را در  اعضای کادر علمی، محصالن  و دوم یمل  یکژیاز پالن استرات یبخش یثمنح یعال یالتوزارت تحص

 یسیزبان انگل آموزشی هایبرنامهخود را از  یتحما وزارتاین . یدنمایمکمک  یزبان خارج فراگیریبلند بردن سطح 

 English as Medium) یسیزبان انگل یآموزش یطگذار به مح یژیاسترات یعال یالتتحص وزارت .دهدمی یشافزا

of Instruction)  در  یکزبان اکادم یصتشخ یکشور و چگونگ یرسم یزبان ها یتنظر داشت اهمدر را با

  .یدنما یم ینتدو یو خصوص یدولت یعال یالتتحص

 

   یت عالتحصیال مؤسسات کیتفک ارزیابی و  ۸.۱

را  ینامطلوب یها یامدده سال گذشته پ یط یو خصوص یدولت یدر سکتور ها یعال یالتموسسات تحص تعداد

 یکشور را به سو یعال یالتتواند تحص ینم یتوضع اینتداوم . گذاشته است یو علم یلیخدمات تحص یفیتک یباال

آموزش محدود  یدتنها در ق یعال یالتتحص یرازدر ضمن تعب .افغانستان سوق دهد یازهایآن و رفع ن یاهداف متعال

 و اصالحی و جدید نظریات و ها طرح ارائه آفرینی، علم اصلی مراجع به آموزش عالوۀ بر تحصیلی های کانون ه،نماند
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در جریان تطبیق این پالن، موسسات تحصیالت عالی  .گردندمی مبدل مسلکی معین خدمات و علمی نشرات همچنان

با ( و محصالن مورد نظر البراتوارها، مراکزتحقیقاتی، نداشتن کادر علمی)معیاری  معقول سازی شده، موسسات غیر

   .پوهنتونهای نزدیک شان مدغم میشوند

 

 کاریابی و بشری نیروی انکشاف  ۹. ۱
 یدولت ایه ، در بخشتوسط فارغان دانا و ماهر بازار کار مینأت ،یعال یالتمهم تحص یاربس وظایفاز  یکی

 در. شودمی تکرار تحصیلی های برنامه برای سال سه هر در نیازسنجی. استشخصی  مشاغل تدویر و یخصوصو 

و  شنازهای دانیدر باره  یالنبا مراجع استخدام کننده و فارغ التحص مفصل یدوم، گفتگو ها استراتیژیکپالن  یانجر

 که یهای رشته تکراری ایجاد از .صورت میگیرد یهنگام بازنگر ها آموزش در پوهنتون محتوای و تناسب مهارت

  .گرددمی اجتناب است محدود آن به تقاضا

 
حاصل  ینانتا با مراجع استخدام کننده کار کرده و اطم ،فارغ ده مکلف می شوندی ها و دیپارتمنت های ځپوهن 

 یالتوزارت تحص. مختلف برخوردارند یاشتغال در بخشها یبرا یازخاص مورد ن یکنند که محصالن  از مهارت ها

زبان  فاده ازتوانایی است از جمله (متمم) یا نرم یعموم یمهارت ها یصدر مورد تشخ یعال یالتبا موسسات تحص یعال

 یارت هاهو م یپکار گرو ی،سخنران ی،نگارش مسلک ،صمیمی گفت و شنودخارجی و کمپیوتر، مهارت معاشرت و 

 .خواهد شد یازراه اند یپوهنتون دولت 11در  آزمایشی ۀپروژ یک ،پالن یندر سال اول ا .میکندکار  یریتیو مد یرهبر

 بحث قرار درموتا تجارب و یافته های خود را  مینمایددایر را یک ورکشاپ این پالن، این پوهنتون ها در سال سوم 

 امکاناتترتیب بالگنجانیده شده است تا نیز این پالن بودجه در  میگردد کهامکانات برای چنین ابتکار جستجو . دهند

یط عالی شرا پالن استراتیژیک دوم، وزارت تحصیالتدر جریان . گرددتوسعۀ این کار به سایر پوهنتون ها نیز مهیا 

م یر علوو سا را برای محصالن نهادهای تحصیلی انجنیری و حرفوی ، تولیدی و قبل از فراغتکارهای عملیپیشبرد 

 .نمایدمیتسهیل های سکتوری در موسسات تولیدی دولتی و یا شخصی در قدم اول با وزارتخانه تطبیقی

  

. یباشدم یلیتحص ةبخش مربوط به رشت یکدر  عملی ةعبارت از تجرب یبشر یرویبخش مهم انکشاف ن ینسوم

راکز م بنابراین. شودحاصل میمربوطه  موسساتکوتاه مدت در  یفتوظ یا یکارآموزهای دوره یقتجربه از طر ینا

لهای سا یاندر جر ،یلینصاب تحص کمیتۀگردد تا همزمان با میدر مؤسسات تحصیلی ایجاد  یکاریابی و کارآموز

 یرسا یشبردپدر و  یبشر یرویانکشاف ن هایبرنامه تدویر آنها را درو  نموده فعالیتدوم  یکژیپالن استرات تطبیق

 . دنیکمک نما ان نهادهای تحصیلیتعداد روزافزون محصالن و فارغ یا برازاشتغال یها یتفعال

 یو  اعتبارده یفیتک ارتقای  ۱۰.۱

 ارزیابی مرحلۀ خصوص به را، اعتباردهی و کیفیت تضمین پروسه تا ،است مصمم عالی تحصیالت وزارت

 یهبودبموفقیت و  .سازد خصوصی و دولتی عالی تحصیالت موسسات تمام شامل پالن این های سال طی را، آن خودی

 : یباشدم یلمستلزم موارد ذ یفیتک ینتضم

 یقآموزش و تحق بعدی کیفیت یارتقا یپوهنتون ها برا یداخل تییفک ینتضم یستمو انکشاف س یتتقو.  

  یشپ تر بهبهمذکور به شکل  ریاست یتتا فعال یو اعتبارده یفیتک ینتضم ریاست یبرافراهم نمودن بودجه الزم 

 . برود

  ،یهاد هان یمانند شبکه جهان یالملل ینب یفیتک ینافغانستان در تضم یعال یالتتحصطی پالن ستراتیژیک دوم 

شامل شده و تجارب  (APQN) یسیفیکپ یاآس یفیتک ینو شبکه تضم (INQAAHE) یعال یالتتحص یفیتک ینتضم

 . یدنمامی کسب را  یالملل ینب

 

 وتضمین کیفیت این پالن استراتیژیک امکانات جدا سازی اداره تطبیق  جریانوزارت تحصیالت عالی در 

ار خواهد مورد غور قر ،خواهد شد تعیینبه حیث یک ادارۀ مستقل که تخصیص مالی آن در بودجۀ ملی را اعتباردهی 

حی را دابیر واضت ،مالی خودکفاییکه چنین یک ادارۀ مستقل دارای میکانیزم الزم جهت  توجه داشتباید خیلی ولی . داد

 . روی دست گیرد
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 یخصوص یعال یالتتحص بهبود وضعیت ۱۱.۱

ً  ةیدپد یک یخصوص یعال یالتتحص  یعال یالتتحص. یباشدافغانستان م یعال یالتتحص نظامدر  یدجد نسبتا

 .آغاز گردید 1385در افغانستان در سال  یخصوص

دم و مرخصوصی نظارت به عمل آورده  یعال یالتتحص یفیتک از دارد تا یتمسئول یعال یالتوزارت تحص

 یعال یالتتحصسالم از رقابت  یعال یالتوزارت تحص. یدنماصیانت  یفیتک عرضه خدمات بی را در برابر تقلب و

 . یکنداستقبال م یو خصوص یدولت

 

 در یعال یالتتحص یبرا یادز ینشان دهنده تقاضاموسسات تحصیالت عالی خصوصی از یک طرف  یعرشد سر    

به قاضا ت یشافزا یلدال. تقاضا است یندر برآوردن ا یدولت یهاپوهنتون کشور و از جانب دیگر کمبود امکانات

متوسط با  طبقه یک ظهورها یعنی  درآمد خانواده یشافزاثانوی،  مکاتب فارغان تعداد تحصیالت عالی شامل افزایش

بهتر  یادر بوجود آوردن فرصت ه یعال یالتتحص یتنقش و اهم مردم از یشترب یآگاهو درآمد سرانه نسبتا باال 

 .باشد می جوانان یاشتغال برا

  

 (۱۳۹۴-۱۳۸۹) یخصوص یعال یالتموسسات تحص ساختارتعداد و  یشافزاتمایل رو به : ۳جدول

 سال
 شاخص 

1394 1393 1392 1391 1390 1389 

 موسسات تحصیالت عالی خصوصی  34 50 66 82 103 122

 پوهنًحی ها  120 156 222 285 336 411

 دیپارتمنت ها  211 244 368 481 652 857

 محصالن  20512 35325 59644 80510 107976 128735

 اعضای کادر علمی 1109 1757 3267 4546 6050 8022

 یعال یالتمعلومات وزارت تحص1: منبع

ی طی پالن استراتیژیک دوم یک میکانیزم سالم ارزیابی و تأسیس نهادهای تحصیل تحصیالت عالی وزارت

التأسیس را تا تکمیل شرایط و معیارهای تأسیس مؤسسات خصوصی موجود و جدید ،نمایدخصوصی را ایجاد می

  .ل نمایددایمی آنها را از طریق ریاست انسجام امور اکادمیک طی مراح اعضای کادر علمیپذیرش  نموده و بررسی

وجود داشته باشد، رشد  یخصوص یعال یالتدر تحص یسیمناسب تدر یفیتو ک یعلم یارهایاگر مع

حفظ و  یعال یفیتاما اگر ک. خواهد داشت ینقش مهمکشور  یدر انکشاف ملبدون شک  یخصوص یعال یالتتحص

قابل استخدام  یرغ یالنبزرگ فارغ التحص یتجمع یکبازار کار آماده نخواهند بود و  ینشود، محصالن برا ینگهدار

 استراتیژیکلذا در پالن .  خواهد شد یالاحتم تشنجخشم و  یتی،بوجود آمده و منجر به نارضااز طریق این مؤسسات 

                                           
 یراز موسسات تحصیالت عالی دولتی تداخل دارد،اعضای کادر علمی  با فوق،رقام مربوط به تعداد اعضای کادر علمی در جدول ا 1

 یکه در پوهنتون ها ،ندا یدولت یاعضای کادر علمی پوهنتون هاهمان  ی،خصوص یعال یالتاز اعضای کادر علمی موسسات تحص یاریبس

علمی در یک زمان شامل کادرعلمی تعدادی از اعضای کادر . نمایندیم یستدر ینمع حق الزحمهدر بدل ( یپس از اوقات رسم) یخصوص

اعضای کادر علمی  یبعض همچنان. می در گراف فوق شده استچندین پوهنتون خصوصی می باشند که سبب افزایش تعداد اعضای کادر عل

 . نمایندی در این مؤسسات ایفای وظیفه میقرارداد خارجی نیز به شکل اعضای کادر علمی
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موجود و  خصوصی یعال یالتنظارت موسسات تحص با ایجاد، حفظ و تامین کیفیت تحصیالت عالی خصوصی دوم

  .یباشدم یامر مهم و اساس یکموجود  یعال یالتموسسات تحص یو همچنان اعتبارده یدجد موسسات یمنظور

 

یده گردآغاز  یفیتک ینروند تضم ارزیابی خودی،با انجام  یخصوص عالی یالتتعداد موسسات تحص یکدر 

 یو اعتبارده یفیتک ینتضم کمیتۀ .می گرددشامل روند اعتباردهی دوم    استراتیژیکپالن  طی سال های نیز یمتباق و

یالت تحصدر تمام موسسات  یندهروند در سال آ ینتا امی نمایند  تالش یخصوص یعال یالتتحص مؤسسات یاستو ر

 .گردد یعمل یخصوصعالی 

  

 : می شوددر نظر گرفته  یلذ اقدامات، استراتیژیکپالن این  اوایلدر 

  تشویق، ترغیب و وضع  مبنی بر هایو فیصله تعقیب نتایج ارزیابی همه شمول مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

 الحات و ارتقای کیفیت این مؤسساتتعزیرات معین برای آوردن اص

  ارهای مورد برای نهادینه نمودن معی یتمام موسسات خصوص از این که یناناطمبرای حصول و طرزالعمل  یزمکانیم یجادا

 دارندبر می را های عملیگام نظر 

  تا ؛ یخصوصتحصیالت عالی موسسات متقاضیان جدید به  یتجواز فعال یمحدود ساختن اعطابه منظور  یزمکانیم یجادا

  . ت گیردهای اقتصادی و اجتماعی کشور صورعالی جدید بر مبنای نیازهای بازار کار و ضرورتایجاد مؤسسات تحصیالت 

   یداب یدجد تحصیالت عالی خصوصی موسسات .عالی خصوصیاتخاذ تدابیر عملی برای تقویة مدیریت مؤسسات تحصیالت 

 اشتغال مکاناکه  یکنندرا ارائه م ییها برنامه .تمام وقت دارند کارکنان ط،وی مرببرنامه هاتطبیق  غرضنشان دهند که 

ً  ذکورمؤسسات م یفیتک توسط آن که نمایند می یهارای رااستراتیژیکپالن همچنان نها وجود دارد و آ فارغان یبرا  تقاار مرتبا

 . گردندمی آماده  یاعتباردهو برای  نموده

 

 حصیالتت مؤسسات علمی کادر تقویة و استخدام برای را عملی و قانونی جدی تدابیر عالی تحصیالت وزارت

 ینهادها در دولتی عالی تحصیالت مؤسسات علمی کادر اعضای مصروفیت تداوم .میگیرد دستروی خصوصی عالی

 هر. یگردددر کشور م یعال یالتتحص یمانع انکشاف و بارور ،موجود شکل به مراجع سایر و خصوصی تحصیلی

 یادهابه منفعت نه یحواضح و با اهداف صر هاییتتوأم یقاز طر مؤسسات ینبا ا اعضای کادر علمی یگونه همکار

رار ق یقمنصه تطب به و یجادا یمنظور رهنمود ینبه ا .صورت میگیرد یعال یالتتحص یو اعتال یو خصوص یدولت

 .داده شود

  

کادر علمی اعضای . در ایجاد موسسات تحصیالت عالی خصوصی، رشد متوازن در نظر گرفته میشود       

نات امحتا.پوهنتونهای خصوصی همانند پوهنتونهای دولتی مکلف اند تا در قسمت تحقیقات علمی عمالً گام بردارند

 .دیشوشمولیت به موسسات تحصیالت عالی خصوصی بازنگری و معیاری شده، با پوهنتونهای دولتی مشابهت داده م

 

 یو خارج داخلی یبا پوهنتون ها روابطتأمین و توسعه   ۱۲.۱

را با  یالملل ینجوامع ب یکمک و همکاردر موارد معین افغانستان  یعال یالت، تحصکنونتا  1381از سال 

هان در کشور ج 40از  یشرا با ب یعلم یها یتتوأم  کشور یعال یالتپوهنتون ها و موسسات تحص. خود داشته است

 یت هافرص ، که جدیداً استخدام میشوند،کادر علمیاعضای  یکه برا یماستر یشمول برنامه هاه ب یعوس یبخشها

 .است ساخته یارا مه یتظرف یارتقا

 

  :با رعایت مراتب ذیل تنظیم و راه اندازی می شوندها  یهمکار ین، ادوم  استراتیژیکپالن  یاندر جر

 ربازار کاو  تحصیلیموسسات  یطمطابق به شرا یدجد یلیتحص یدر رشته ها یداخل یاتواًمیت ه توجه به 

 رکتمشاخصوصاً  ،مربوطه یدر زون ها یخصوص و یدولت یبا پوهنتون ها یداخل یها یهمکارتداوم و  یجادا 

 یخصوص یهابا پوهنتون یدولت یهاپوهنتون

  منطقه یبا پوهنتون ها یهمکار تداومایجاد و 

 در موارد ضروری با مؤسسات تحصیلی خارج کشورفوق لیسانس های مشترک برنامه تدویر  
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  محصالناز به تحصیالت عالی و حمایت  یدسترس.  ۲

 یدولت یعال یالتتحص به یدسترسافزایش   ۲.۱

 چگونگی)ند داشته باش یعال یالتتحص یخواهندم ،یشوندفارغ مها لیسه یثانو از دورةکه  یشاگردانتعداد زیاد 

احتمال  ،هاپوهنتون یالنفارغ التحص توسطبهتر اشتغال  یفرصت ها  کسب یلامر به دل ینا(. است 4جدول درج آن 

 یشغل یفرصت ها و نبود یدولت یعال یالتبودن تحص یگانرا ،لیسانس گان دیپلومبرای دارنده یشترمعاش ب حصول

 یکاف یادگآم کهمتقاضیانی  یقدر تشو یتعدم موفق یلبه دلهمچنان این امر . یباشددوازده م هایصنف نافارغ یبرا

و معلم  یهترب یکی،و تخن یمسلک یآموزش ها جملهاز  یعالیالت نیمه تحص تعقیب یندارند، برا یالت عالیتحص یبرا

و  یکیتخن یالنبه فارغ التحص یدشد یازن در عین حال. می باشد یزن دیگر تعلیمی دو ساله و کوتاه مدت یدوره ها یا

های متنوع ضرورت مبرم برای سوق دادن نیروی ماهر بشری در عرصه ،های مختلف در کشوردر رشته یمسلک

ی لج هاکا نیز با درک اهمیت این مورد، یعال یالتتحص وزارت. می گرددگی اقتصادی و اجتماعی کشور تلقی زنده

 . نماید برطرف را نیازها این از بخشی تا میدهد گسترش را آموزش مسلکی

 

 .یباشندم یطاواجد شر یرشپذ یو نه تمام شان برا یابندیمنراه  یعال یالتتحصدوازده به  صنوف ناتمام فارغ

 یعال التیموسسات تحص در صدفی 25 طور اوسط  هب میکنند، شرکت کانکور امتحان در که آنهایی جملة از حقیقت در

 یاهدوره  یگرد یامعلم  یهترب یکی،و تخن یمسلک یآموزش هااز  یتواننداز آنها م یاریحال، بس یندر ع .گردندمیجذب 

تا  ،ایدمی نمبا وزارت معارف کار  یعال یالتوزارت تحص یک،ژیپالن استرات یندر ا. مند شوندکوتاه مدت بهره

ارت حال وز یندر ع .وجود دارد با خبر شوند یپوهنتون یالتاز تحص یرکه به غ یگرید یشاگردان از فرصت ها

بخش  به)د داد خواه یشفزا نامهاز پنج بر یشتررا از دو به ب( کالج یونیتیکم)  یمسلک آموزش هایکالج یعال یالتتحص

تعداد  چگونگی تعداد فارغان مکاتب ثانوی و تخمین زیردر جدول  (.گردد مراجعه یمسلک آموزش هایمربوط کالج

اد ان تعدجذب آنها به موسسات تحصیالت عالی دولتی با توجه به عوامل موثر باالی کیفیت تحصیالت عالی و همچن

  .محصل ارائه گردیده است/اعضای کادر علمی نظر به تناسب استاد
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  (۱۳۸۹-۱۳۹۹) اعضای کادر علمی و  محصالن تعداد رشد: ۴ جدول

افزایش تعداد 

اعضای کادر 

 علمی

فیصدی 

افزایش 

اعضای 

 کادر علمی

نسبت 

 /استاد

 محصل

فیصدی 

افزایش 

محصال

 ن

تعداد 

مجموع

ی جذب 

محصال

 ن

تعداد 

مجموعی 

محصالن 

در 

نهادهای 

تحصیال

 ت عالی

افزایش تعداد و 

فیصدی فارغان لیسه 

 ها

 سال

 (تعلیمات ثانوی)

افزای

 ش

فیصدی  تعداد

 افزایش

 تعداد

181 302
3 

9.0% 21 0.07 2152
6 

63837 
36% 

12792
1 

2010/138
9 

136 315
9 

5.0% 24 0.25 2698
0 

77877 
25% 

16027
7 

2011/139
0 

396 355
5 

11.0% 29 0.47 3983
8 

10131
5 19% 

19000
0 

2012/139
1 

941 449
6 

18.0% 30 0.21 4820
9 

12474
1 8% 

20500
0 

2013/139
2 

605 510
1 

18.0% 31 0.21 5821
3 

15331
4 10% 

22500
0 

2014/139
3 

421 552
2 

8.0% 31 -8% 5338
5 

17156
1 27% 

28582
2 

2015/139
4 

76-  544
6 

1.37%-  35 11% 
 

5932
7 

20024
0 12.3% 

32109
0 

2016/139
5 

290 
573
6 

%5.3 83 2% 6051
4 

22321
9 12.3% 

36071
0 

2017/139
6 

1095 
683
1 

.0%19 53 2% 6172
4 

23972
2 12.3% 

40521
9 

2018/139
7 

683 
751
4 

%6.10 33 2% 6295
8 

24956
8 12.3% 

45522
0 

2019/139
8 

1166 
868
0 

.0%15 30 2% 6421
7 

26040
0 12.3% 

51139
0 

/ 2020
1399 

 یعال یالتمعلومات وزارت تحص: منبع

 

 :میگردد استنباط زیر موارد جدول فوق از

  میگرددتنظیم فیصد  2 ساالنه، 1395 سال از بعد یعال التیتحص در  جدیدالشموالن جذبفیصدی رشد . 
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  را به خود  فیصد 12منظم تر در حدود غیر منظم دارد و متعاقباً سیر سیر  ، 1395تا سال  مکاتب فارغان تعدادافزایش

  . گیردمی

 فزایش ارو به  یبعد یهادر سال فیصدی ینو ا میرسد یصدف 5 به 1395 سال در اعضای کادر علمی تعداد افزایش فیصدی

  . خواهد بود
 

 کهاز آنجائی .است یعال یالتتحص به یدسترس سازیزمینه دوم، یژیکاستراتپالن   مهمف اهدیکی از ا

مینماید رح طرا  یژییاستراتمیباشد  لذا  دارعهدهرا  عالی تیالبه تحص دسترسی تنظیم  ةوظیف عالی تحصیالت وزارت

 یبرلت و براعدا ینتأم هایزمینه ی،بنددرجه هایترا به اساس اولو یلیتحص هایبرنامهمتمرکز باشد و  یفیتک یرو تا

موجه را  لدالی کیفیت، از اطمینان خاطر به این ستراتیژی.گیرد نظر دررا  سکتور بازارکار یازهایو ن جستجورا 

 ییاسابل فشار سکه بتواند در مق دالیلی؛ کندمی  ارائه یلیتحص ینهادها ینمع هایرشتهدر  یتمحدود ساختن شمول یبرا

. باشد شپذیر قابل ،آوردمی یینافغانستان را پا یعال یالتتحص یفیتکه ک یرشپذ یزانبردن م بلند یمردم برا یو تقاضا

 غلمشاشمول  هاز مراجع استخدام کننده ب یمل یسنج یازبر اساس ن یدبا یرشپذ یزانم یها رو یتوضع محدود

 ،یعکار و امور اجتما هایبا وزارت یعال یالتوزارت تحص. استوار باشد یردولتیموسسات غ و یدولت ی،خصوص

 . گردد تشخیص کننده مراجع استخدام های یازتا ن ، می نماید معارف کار  و اقتصاد

 

با  برابر حقوق یآنها شهروندان دارا. باشد یم ینکتله بزرگ معلول یجنگ دارا یدر اثر سال ها افغانستان

 ر دارددر نظ یعال یالتوزارت تحص. باشند یمثبت م یضمستحق تبع یدر موارد یشهروندان جامعه بوده و حت یرسا

ً فراهم ساخته و تدر ینمع یالتآنها به تسه یژهو یازهایآنها را با توجه به ن یتا دسترس  .خشندبهبود ب یجا

  

 و مستحق معلول اشخاص معرفی قسمت در عالی تحصیالت وزارت پالن، این سالهای در حال عین در

 می اتخاذ ربهت تدابیر شده پیشبینی قانونی سهمیه داشت نظر در با کشور از خارج در تحصیلی های بورس به شایسته

  .نماید

 

 ملی اولویت دارای هایرشته روی تأکید  ۲.۲

 یرشثثته هثثا یعثثال یالتوزارت تحصثث، جدیدالشثثموالنپثثذیرش منحیثثث بخشثثی از تالشثثها بثثرای مثثدیریت افثثزایش 

آینثده  طی پنج سال به اساس اولویتچگونگی پذیرش در رشته های . نمایدمی یدسته بند به أساس اولویت هارا  یلیتحص

  . ه شده استیدر جدول زیر ارائ

 

 یدولت نهادهای تحصیالت عالیدر  سایر رشته هاو  یتاولو یدارا یرشته ها در یرشپذ: ۵جدول  

 یدارا یلیتحص یبرنامه ها  یلیتحص یبرنامه هاسایر 

 تیاولو
 برنامه های تحصیلی

 سال ها

 رشیپذ اناثسهم  تعداد فیصدی تعداد فیصدی

 سال اول 59327 25% 23138 39% 36189 61%

59% 35703 41% 24811 26% 60514 
 سال دوم 

57% 35183 43% 26541 27% 61724 
 سال سوم

55% 34627 45% 28331 28% 62958 
 سال چهارم

53% 34035 47% 30182 30% 64217 
 سال پنجم

 

 :1نمایدمی یبخش دسته بند 10را به  یتاولو یدارا یرشته ها یعال یالتوزارت تحص

 اساسیعلوم  .1

                                           
1  UNESCO (2011), International Standard Classification of Education, Paris, France. 
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 اولویت دارای تحصیلی های برنامه اول، سالمحصالن 

دارای اولویت تحصیلی های برنامهمحصالن  تمام  
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تحصیلی های برنامه تمام اول، سالمحصالن   
 

تحصیلی های برنامهمحصالن  تمام  

 

 و ریاضیات زیکف ،یمیاک یولوژی،ب

 و مالداری زراعت .2

اغداری و بآبیاری، مالداری،  ی،اگرانوم حیوانی،نباتی و محصوالت  یدات و پروسستول ی،جنگلدار ی،وترنر

 کنترول آفات زراعتی

 صحت .3

 .و فارمسی علوم متمم صحی نرسنگ، پتالوژی کلینیکی، ، صحت عامه،طب دندان معالجوی،طب 

 :یریانجن .4

 تفحص و)یمیا، جیولوژی، معادن ک یتکنالوژ یک،انیخساختمان، الکترو مانجنیری صنعتی، انجنیری 

ختمانی یری سا، انجینیری مخابرات، انجینیری میخانیکی و انجینمیترولوژی ، انجنیری بندها،(استخراج معادن

 ترانسپورتی

 علوم کمپیوتری .5

، Computer engineering انجنیری کمپیوتر،Software engineering انجنیری نرم افزار

 شبکه و سیستم های معلوماتی انجینری

 یستز یطمح .6

 یستز یطمح یریانجنمحیط زیست، حفاظت محیط زیست و مدیریت حوادث، 

  (مخابرات)یو معلومات یارتبات یهایتکنالوژ .7

 (اداره و پالسی) یسیو پال یریتمد .8

 یحسابداراقتصاد و  .9

  یسیزبان انگل و یاتادب .10

 

امعه، انکشاف ج هاینیاز اساس بر را دیگر های رشته عالی تحصیالت وزارت ،ی ذکر شدههااولویت بر عالوه

  .میدهد قرار توجه مورد ملی انکشاف با آن ارتباط و اشتغال امکانات

 

 (۱۳۹۹-۱۳۹۳) یدولت یعال یالتدر موسسات تحص یرش محصالنپذ: ۷ گراف

 

 

 را وزارت تحصیالت عالی، افزایش در جذب داوطلبان به مؤسسات تحصیلی کشور ک،استراتیژیصورت به 

 :شودمیدر نظر گرفته  در آن آتیموارد و قرار داده نظارت همواره تحت 

 کشور یانکشاف اقتصادبه منظور با بازار کار  یلیتحص یبرنامه ها ارتباط 

  از پیش مساعد سازد یشتربوزارت تحصیالت عالی متعهد است تا زمینهً تحصیالت عالی را برای زنان . 

 

             1393     1394       1395     1396      1397     1398      1399   
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علم و م یةمراکز ترب لکی،و مس تخنیکی تعلیماتدر مراکز  یلبه ادامه تحص یدبا دوازده هایصنف فارغان

عه ن در جامآ انفارغ یکار برا یکنند که تقاضا یبرا تعق ییو رشته ها یدهگرد یقتشوکوتاه مدت  آموزشی یدوره ها

 .وجود داشته باشد

  

معارف  یوزارت ها یژهبه و یگربه صورت مستمر با وزارت ها و مراجع مربوط د یعال یالتتحص وزارت

 National Qualification) ها مهارت یتا چهارچوب مل ید،نما یم یهمکار ینشهدا و معلول ی،و کار، امور اجتماع

Frame) بازار کار  یازهاینظر به ن یو حرفو یمسلک یالتجلب توجه جوانان به تحص یو در ضمن راه ها ینتدو

 .کشور جستجو گردد

 

 یعال یالتدر مؤسسات تحص یتشمول یستمس یهتقو  ۳.۲
سسات د در مؤو مستع یقال یسته،داوطلبان شا یرشامتحانات کانکور در سراسر کشور و پذ یمل ۀپروس یراه انداز     

 دییازمنن افغانستان و رفع یندۀآ یفرهنگو  یاجتماع ی،دانش، جهت رشد اقتصاد یریبه منظور فراگ یعال یالتتحص

 .گردد یم یارزنده تلق ومتخصص، امر مهم  یاز لحاظ داشتن کادر ها ی،افغان ۀجامع یها

 یسع در اثر چنانچه ید؛را به وجه احسن برگزارنما یمل ۀپروس یناست تا ا یدههمواره کوش یعال یالتوزارت تحص    

 ینز ااافغانستان  یاسالم یجمهور یسجاللتمآب محترم رئ یتو حما یعال یالتوزارت تحص یرهبر یگیرو اهتمام پ

حان امت یتا همه گان شاهد برگزار یدگرد عثآن، با یدجد یفورمر یقوهمچنان تطب 1395 -1394پروسه در سال 

 .کانکورشفاف وعادالنه در سطح کشور باشند

 ییرتغ ییگونه کانکور به یستمو س یدهبانک سؤاالت کانکور غنامند گرد یفورم،ر ینا یقتذکر است که با تطب قابل    

اپ چ ینۀمات، زاتوم تمام ۀمطبع یجادهمچنان با ا.هر داوطلب آماده سازد یسؤاالت جداگانه را برا ۀتا بتواند کتابچ یافت

 ا سرعترکه پروسه چاپ  یدگرد یاداوطلبان مه یمشخص برا ارکودسؤاالت جداگانه  و فورم ثبت نام با ب ۀکتابچ

  .نمود ینرا تأم یتشفاف یزو ن یدهبخش

 داگانه مشخصج یکودرشته ها ی،مل یتاولو یدارا یداوطلبان اناث در رشته ها یرشبه منظور بلند بردن سطح پذ      

  .ندیافت راه یشدلخواه خو یبه رشته ها گییستهشا یکانکور بر مبنا یانفوق، متقاض یتالش ها یجۀو در نت یدگرد

 یم یلامتحانات کانکور، به موارد ذ یدر قسمت برگزار یژیکپالن استراتاین  یاندر جر یعال یالتتحص وزارت

 :پردازد

 بهبود روند امتحان کانکور ۲.۳.۲

 ۀروسستا، پرا یندرا یشترو بهبود هرچه ب یتکه در فوق از آن تذکر به عمل آمد، جهت شفاف یو تحوالت ییراتباوجود تغ .1

 .باشدیم یو کل یادیبن ییراتسلسله تغ یکامتحانات کانکور  مستلزم 

نبه مه جاه ۀو مطالع یرا مورد بررس یعال یالتدر تحص یتشمول یروند فعل  یژیک،پالن استرات ینا یط یعال یالتتحص وزارت

 .کند یم یبازنگر ی،الملل ینو ب یمل یها یارپروسه را با درنطرداشت مع ینقرار داده و ا

 یمل ۀسپرو ینا که همه ساله باشدیم یرو زمانگ یچیدهروند مغلق، پ یکمصارف امتحانات کانکور  ینو تأم یامور مال یمتنظ .2

 .سازد یمواجه م یرا با مشکالت جد

 یاه زمندییان یرا که بتواند پاسخگو  یچارچوب قانون یک یامور مال یمپالن، جهت تنظ ینا یلدر اوا یعال یالتتحص وزارت

 .یدنما یم یجادروند باشد، ا ینا

روسه پ ینتا ا دینما یم یجابرو ا یناز ا. باشد یو مغلق م ینهپرهز ،یرزمانگ ۀپروس یکامتحان کانکور ثبت نام داوطلبان  .3

 یطفورم و  ریخانه پ یداوطلبان در راستا یبرا مانند ثبت نام به طور آنالین را یشتربهای و سهولت  یدهگرد یساده ساز

 .می سازد یامراحل آن مه

 کانکور یستمس یکیتخن ییخود کفا  ۳.۳.۲
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 یمعلومات یستمس یکیتخن یبه آن مواجه است، وابسته گ یعال یالتکه وزارت تحص یکیتخن یاز چالش ها یکی

 و از ینهطرف پرهز یکچالش از  ینا. باشد یم یخارج یها یاز کمپن یکیبودن آن به  یامتحانات کانکور و انحصار

 یال یالع یالترو وزارت تحص یناز ا. باشد یبوده و در دراز مدت به نفع دولت افغانستان نم یرزمانگ یگرد یسو

 یخارج یها یپنانکشاف داده و از انحصار کم یرا با استفاده از منابع داخل یستمس ینا یژیک،پالن استرات ینا یراخ

 .سازد یم یرونب

 امتحان کانکور ۀون ساختن پروسمص    ۴.۳.۲

 ینبنابر .باشد یم یعال یالتوزارت تحص یکار یها یتاز اولو یکیروند امتحان کانکور  یتو شفاف ونیتمص        

فاده از با است یتیامن ییسه مرحله  یستمس یکثبت نام از  ۀپالن، در پروس ینا یلمأمول در اوا ینجهت برآورده شدن ا

کور حان کانامت یتونمص   یستمس ینا یقکه تطب یردگ یاستفاده صورت م(  یومتریکبا یلوسا)  یکیتخن یشرفتۀپ یلوسا

 .بندد یممکنه نفوذ افراد متقلب و جعل کار را م ینموده و رخنه ها ینرا تضم

 امتحان کانکور یقتطب هساح ۀتوسع  ۵.۳.۲

هش عنصر کا یک یثبوده که معموالً منح یزچالش بر انگ ۀپروس یک یخصوص یعال یالتبه مؤسسات تحص یتروند شمول .1

 .گردد یم یتلق یعال یالتمؤسسات تحص یفیتک

هنوز  ا آن همبرا برداشته است،  یمثبت یگامها یعال یالتاواخر وزارت تحص ینروند، در ا ینا یدنبهبود بخش یبرا هرچند

 متحاناتا یبرگزار ۀپالن، پروس ینا یلدر اوا یعال یالتوزارت تحص ینبنابر. متصور است یهناح یناز ا یمشکالت جد

 .یردگ یدست م یرا رو صوصیخ یعال یالتدر مؤسسات تحص یتشمول یکانکور برا

 یم یناموفق تلق ۀتجرب یک ی،دولت یعال یالتاخذ امتحان فارغان صنوف چهاردهم به مؤسسات تحص یتصالح یضتفو .2

 و یعال یالتامتحان در مؤسسات تحص یبرگزار یبرا یکیرسد نبود امکانات تخن یآنگونه که به مشاهده، م یراز. گردد

 . ستا یدهروند گرد ینخدشه دار شدن اسبب   ی،الت عالیاز مؤسسات تحص یدر برخ یتبودن سطح شفاف یینهمچنان پا

 یژیکاتپالن استر ینا یراستا نموده است، ط ینکه در ا یهنگفت یگزار یهبا در نظرداشت سرما یعال یالتتحص وزارت .3

 یمومع یاستر یقرا از طر یو خصوص یاعم از دولت یسانستا امتحانات فارغان صنوف چهاردهم و فوق ل نمایدیم یسع

 .یدامتحانات برگزارنما

 ساختن امتحان کانکور یاریمع  ۶.۳.۲

حانات امت یاز مشکالت اساس یکیسؤاالت  ینبود بانک غن. یدهدم یلامتحانات کانکور را بانک سؤاالت آن تشک ۀهست .1

اما  صورت گرفته است، ییقابل مالحظه  یبانک سؤاالت کارها یساز یرفت، هرچند در قسمت غن یکانکور به شمار م

 .دارد یساز یاریو مع یبه بازنگر یازهنوز هم ن

 

ابق ساختن سؤاالت مط یاریبانک سؤاالت، به مع یساز یپالن،  افزون بر غن ینا یاندر جر یعال یالتتحص وزارت

 .پردازد یم یزن کیداگوژیپ یها یاریمع

 یلینظام تحص یاز مشکالت اساس یکیمختلف، همواره  یمورد ضرورت در رشته ها یکادرها یازمندینبود سنجش ن .2

 .یدهدم یلافغانستان را تشک

 یالتبه اساس امکانات و تسه یو خصوص یدولت یعال یالتمؤسسات تحص یها یحاضر اختصاص دادن کرس درحال

را در  یکار در درازمدت بحران بزرگ ینکه ا. یردگ یداوطلب صورت م یو عالقه مند یعال یالتموجود در مؤسسات تحص

 .کند یم یجادجوانان ا یابیاستخدام و کار یراستا

 یرااقتصاد، معارف و س ین،شهدا و معلول ی،با وزارت کار، اموراجتماع یکنزد یدر همکار یعال یالتتحص وزارت

و به   افتهیا در کشور ر یندۀند سال آچ یکادرها یازمندیدهد تا ن یرا انجام م یپالن سرو ینا یاندر جر یربط،ذ یوزارت ها

 .یدنما یمرا اختصاص داده و تنظ یو خصوص یدولت یعال یالتمؤسسات تحص یها یاساس آن کرس

 یجابا ی،علوم و فناور یس،آموزش، تدر ۀدر عرص یراخ ییراتافغانستان با درنظرداشت تغ یلیو تحص یمینظام تعل .3

 یشاگردان صنوف نهم مکاتب به رشته ها یراستا رشته بند یندر ا یاساس ییراتاز تغ یکی. یدنما یرا م یادیبن یبازنگر

پالن در تفاهم با وزارت معارف، بعد  یندراواسط ا یعال یالتتحص وزارت .باشد یم یرهو غ ینیعلوم د یات،اجتماع ینس،سا

آن به امتحانات  یفعل یامتحان کانکور را از شکل عموم یشاگردان صنوف نهم مکاتب، برگزار یرشته بند ۀپروس یقاز تطب

 .دهد یم ییرجداگانه تغ یاختصاص
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 یخدمات صحت روان ارایه ۴.۲

رنج  یروان صحتافغان از مشکالت مربوط به  یلیوناز دو م یشارت صحت عامه بمعلومات وزبر اساس 

 یل،ترک تحص تظاهراتی مانند ۀبه گونمحصالن  اثر گذاشته و  یتموفق باالیبوده،  جدیصحت روانی  مشکل. یبرندم

که  معلومات ما نشان میدهد. است هقابل مشاهد یخود کش یحتسایر مشکالت و و  یدرس یحاضر نشدن به صنفها

محصالن  را  فیصد 40از  یشب ی،روان صحتسطوح مختلف مشکالت  در ،یروح ةاختالل اضطراب پس از صدم

 یبخش یری،آن به تجارب جنگ و درگ ةو بخش عمد 1(جوان اناث  یانبرابر در م دوبا امکان وقوع )متاثر ساخته است 

 یازدواج و نگران یفشار خانواده برا ،های جنسیتینابرابریبه  اناث محصل، و در مورد  یمعمول زندگ یبه فشارها

برای بار  یعال یالتوزارت تحص. باشد یم یو جد یتوجه فور یازمندمشکالت ن ینا. شودمیمربوط  یندهدر مورد آ

 . دنکمی یجادا استراتیژیکپالن این  ایلاورا در  یمراکز صحت روان نخست

وزارت صحت  یرا با همکار یصحت روان یرهبر ةیتکم یک 1392در سال  یعال یالتوزارت تحص

 یجادا یبرا را پالن جامع یک یتهکم ینا. نمود یجادپوهنتون ها ا یعلم اناونو مع ؤسار یعامه، وزارت معارف، بعض

زارت توسط و کارکنانشمول آموزش ه ب ،یرونیدر پوهنتون کابل و پوهنتون الب یصحت روان یشیآزما ةدو برنام

ز صحت سه مرک یادو  یعال یالتوزارت تحص یرهبر ةیتکم ،دوم یکژیپالن استراتاوایل در . صحت عامه طرح نمود

 مراکز یتدر صورت موفق. میکند یجادا ،کندهار و هراتننگرهار، در  احتماالً  ،یاتوال سایررا در  یگرد یروان

سات آن در موس یشترو مراکز ب یافتهگسترش  یگرد یلیدو موسسه تحص بهبرنامه به صورت ساالنه  ین، امذکور

 .  خواهد شد یجادا یندهپنج سال آ یاندر جر ،باشد موجود آن تقاضا برایکه  یعال یالتتحص

 نخدمات محصال افزایش ۵.۲

 نهایت مهممحصالن  نقش  یعلم یتموفق  ینو همچن یو اجتماع یآموزش یزندگ یتن در موفقخدمات محصال 

 . مینمایدتمرکز ها خدمات محصالن  در پوهنتون  و افزایش یتتقو ،بر توسعه استراتیژیکپالن این . دارد

ه، در کرد هیموجود خدمات محصالن  را تقو یبرنامه ها یعال التی، وزارت تحصاستراتیژیکپالن این  با تطبیق

هاد ن 20به حداقل  ی خدمات محصالنها تیگسترش فعال یکرده و برا یبا آنها همکار ،صورت ضرورت به کارمند

کرده و در  تمرکز هً تحصیلیه موسسددواز یها تیفعال بر اوایلدر  ،دوم  استراتیژیکپالن . مینمایدتالش  تحصیلی

 هیلیمات لخد ح،یورزش و تفر ،یابیکار دالشمول،یمحصالن  جد ییمحصالن، راهنما یآن به خدمات مشاوره برا پهلوی

 . میپردازد موسسات با در نظرداشت امکاناتمراکز خدمات محصالن  در تمام  جادیو ا

 به تحصیل دسترسیة توسع  ۶.۲

 شبانه یها برنامهاصالح و بهبود   ۱.۶.۲

عداد ت، ۱۳۹۴سال  چنانچه در. است یافته توسعه یندهشبانه به صورت فزا یبرنامه ها یر،اخ یدر سالها

 یها صنف .یباشدتن اناث م (2568تن ذکور و ) (19280تن بوده که از جمله )  21848محصالن شبانه در مجموع 

ه ادامه قادر ب ،ادامه دهند خویش یالتتحص به روزطرف  ازتوانند  ینم یبر مشکالت بنارا که  یمحصالن ،شبانه

 . را به دست آورند عالی یلیتحص ینموده تا درجه ها یلتحص

مورد  شبانه یبه برنامه ها در رابطه یعال یالتوزارت تحصو لوایح ، مقررات استراتیژیکپالن این در 

این  ، چگونگی کیفیت، نظارت از تدریستشخیص نیازهای بازار کارشامل  نگریباز ینا .میگیردقرار  نگریباز

 .باشدمیها و مصؤنیت محصالن اناث برنامه

  (Community Colleges) یمسلک آموزش یهاکالج افزایش تعداد ۲.۶.۲

، یدآغاز گرد یعال یالتتحص ۀپروژ قبلی، به حمایت استراتیژیککه بر اساس پالن  مسلکی های آموزشکالج 

 نهایت یکو مسل یکیتخن هایآموزش مذکور، هایکالج .ایجاد میشود آموزش مسلکی حداقل پنج کالج ه،یافت توسعه

ی هاکالج. یکنندو آموزش متمرکز بر اشتغال فراهم م یشغل یآمادگ ی،فن یمهارت ها یرا در بخش ها یضرور

که  ،شده اند یطراح ساله دونیم تحصیلی سندبازار کار و ارائه  یها یازمندیبه ن ییبه منظور پاسخگو مسلکی آموزش

                                           
1  Babury M.O and Fred M. Hayward, “A Lifetime of Trauma: Mental Health Challenges for Higher Education in a Conflict Environment in Afghanistan,” Education Policy 

Analysis, v.21, no. 70, September 16, 2013. 
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 یناز( مربوطمراکز  سایرو  یدر موسسات کار یکارآموز شش ماهبه شمول ) یلسال تحص یممحصالن پس از دو ن

 یری،انجن یها یشنمانند تکن یو مسلک یکیتخن یمربوطه در بخشها یفوظا یالنفارغ التحص ینا. یشوندبرنامه فارغ م

و  ماهر در بخش های زراعت و معادن کارکنان ،تجارتمالی و  مدیریت هً ماهر در عرصافراد  ی،طب یها یشنتکن

ً  ینافغانستان ا در. مربوطه را اشغال خواهند کرد یبخشها یرسا به  ها یخارجاز طرف مشاغل در حال حاضر عمدتا

  .شودمیبرده پیش

  

ً  یزات،شمول تجهه ب ی آموزش مسلکیهاکالج یراه انداز یبرا یمال کمکهای توسط یکی از مراجع  عجالتا

 یکمکها، 1یسف اخذ یقاز طر یادزتا حد که کالجها  ،است ینهدف دراز مدت ااما . حمایت کنندة وزارت فراهم میگردد

ها به صورت نمونه ایجاد و وزارت تحصیالت این کالج. گردندمستقل  یدرآمد از نظر مال یجادا یها یوهش یرو سا یمال

  .سازی نمایدهای مربوط زمینهخواهد کرد تا در درازمدت توسعه و انتقال آنها را به وزارتعالی تالش 

 

 یحضور ریغ التیتحصایجاد برنامه آزمایشی   ۳.۶.۲

به  یابیو دست ساختهفراهم  یعال یالتوزارت تحص یبرا را یگوناگون یفرصت ها یحضور یرغ تحصیالت 

 را عالی تحصیالت به یدسترس یتواندم غیرحضوری یالتتحص .2یدهدم یشافزا مناسب ةینبا هز را یعال یالتتحص

به تحصیل خویش توانند ینم و دنیکنروز کار م یاندر جر که ییهاآن اناث و کشور،  ةمناطق دور افتاد ساکنین برای

 .سفر کنند،  فراهم سازد توانندینم یتمعلول یلبه دل که یکسانیا و  ادامه دهند

 

در )مناسب  یریمواد تصو ةیارا یقاز طرغیرحضوری  یآموزش یتا دوره ها یردصورت گ یاددقت زباید  

. شوند یهته یحضور یرغ یالتتحص یژگیدر تناسب با و یسفارش یو مواد درس( یزیونیصورت آموزش تلو

 نزدیک بیشتر شان تخصصرا به موضوع  محصالن فنص داخل تدریس با مقایسه در میتواند غیرحضوری تحصیالت

حضوری چون تحصیالت غیر. ارتباط دهداشخاص و مکان ها در سراسر جهان  سایرحال آنها را با  ینو در ع سازد

 باشد؛خش میمستلزم تهیة تجهیزات و وسایل مانند رادیو، تلویزیون، انترنت و سایر مواد خاص برای محصالن این ب

 . ا داردی رفاما در هر حال، نتایج آن ارزش مصارف اضا. های عادی بیشتر استبنابر آن، هزینة آن نسبت به صنف

 تقلب،جلوگیری از  یها یزممکان موجودیتشامل  یحضور یرغ یالتتحص یمناسب برا یآمادگ برعالوه،

و در شروع ر بهرو  یانترنت، گفتگو یاتلفن  یقاز طر تحصیلی برنامۀ اعضای کادر علمیس با یدرت یگیریپ اتامکان

و  یونییزتلو یه هابرنام  یایاز جمله مزا. باشد یم نیز کتبیمواد  سایرنظارت الزم و  باامتحانات  اخذو ختم برنامه، 

 . تواند حسب نیاز خود هر قدر خواسته باشد از آن استفاده کندمیمحصل است که  ینا یوییراد

 

 یمادگآ تا میشود تصویبو مقررات الزم  یح، لواغیرحضوری تحصیالت یبرنامه هاو ایجاد  یقبل از منظور

از  یریلوگج امکاناتالزم،  یزاتتجه یفیت،ک ینتضم یطشرا به شمول تحصیالتگونه این  یراه انداز یالزم برا یها

 یاهبرنامه  یخواهندکه م یلیموسسات تحص. باشند گردیده توضیح رو بهجلسات رو  یراه انداز یطشرا و تقلب

را  یعال یالتوزارت تحص یطشرا یرسا وگردیده دهی اعتبارکامال  یدبا ،یندنما عملیرا  یحضور یرغ یالتتحص

 یلیتحص یبرنامه ها ینچن یراه انداز برایو مقررات الزم  یحدوم لوا استراتیژیکدر پالن . نموده باشند تکمیل

 رنامهب یک اندازی راه یتالش ها برا با درنظرداشت امکانات استراتیژیکپالن  این اخیرسال  درو  هشد یبتصو

 یدولت معتبر هایپوهنتون  از یکیدر  با صالحیت اعضای کادر علمیتوسط  که یحضور یرغ یالتتحص آزمایشی

 .صورت خواهد گرفت ،گرددتدریس  ،موجود

  

  کشور از خارج در یعال التیتحصتوسعه   ۴.۶.۲

ً که ساالنه  استحاکی از آن  یعال یالتوزارت تحصمعلومات    یالتتحص کسب یمحصل برا 2000تقریبا

 . نمایندسفر میبه خارج از کشور  یعال

                                           
دجه به عالوه معاشات که از بو)اما تا ختم پنج سال افزایش خواهد یافت تا مصارف عملیاتی  ،باشد یفیس ابتدایی این برنامه بحیث یک بسته تشویقی ممکن کمتر از مصارف  1

 .گردد تامین( عادی تامین میگردد
 ۱۰-۷ صفحات ،همانجا قیومی  2
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 شمولیت از اطمینان حصول برای را میکانیزمی استراتیژیک، پالن این جریان در عالی تحصیالت وزارت

 .نماید می تطبیق و معرفی کشور از خارج در اعتبار با های پوهنتون به شخصی هزینۀ با داوطلبان

ج از که خواهان تحصیل در خار را صیلی برای شاگردان الیقحهای تبورسیهوزارت تحصیالت عالی بودجۀ 

حصالن مچنان مه .سازی شاگردان را فراهم میکندجهانیاین کار امکانات مهم . کشور باشند در این پالن گنجانیده است

 ،ستجود نیر کشور موهای آموزشی تخصصی که دمیتوانند با استفاده از این امکانات به برنامه اعضای کادر علمیو 

 . دسترسی پیدا کنند

 

 (محروم و زده جنگ مناطق محصالن و تیمعلول یدارا افراد) ریپذ بیآس یها گروهرسیده گی به  ۷.۲

فراهم را  الزمخدمات امکانات تحصیل با کیفیت و افراد معلول  یبراتا متعهد است  یعال یالتزارت تحصو   

بر . اشندبثمر داشته هدفمند و م یدر اجتماع، محل کار و خانواده زندگ فعالافراد  عنوانبتوانند به نیز تا آنها  ،یدنما

 جادیکار ا یعال یالتوزارت تحص. هر فرد است یاز حقوق اساس یکی تحصیل ی،الملل ینب یها یوناساس کنوانس

کسب کرده  یعال تیالتحص توانندبافراد معلول  ،آن تا با استفاده ازافراد معلول را آغاز کرده است  یآموزش برا یستمس

 .  شان را بهبود بخشند یهاارت همو 

 ځیپوهنرا در  یو مسلک یکیالبراتوار تخن یعال یالتبخش، وزارت تحص ینمتخصص ا یکادرها یهترب یبرا    

 فراهم نهاآ یو مهارت یآموزش یتظرف یشو افزا به منظور آموزش محصالن پوهنتون تعلیم و تربیه اختصاصی تعلیمات

امات اقدځی پوهناین  اعضای کادر علمیبرای افزایش ظرفیت به عالوه، وزارت تحصیالت عالی، .میکند یزو تجه

  .میدهد انجام را مؤثر

 نظورم به عالی تحصیالت وزارت. باشد می والیات این در بحرانی وضع مؤید عالی، تحصیالت وزارت آمار

 مذکور طقمنا شاگردان برای تا مینماید تقاضا معارف وزارت از محروم و زده جنگ والیات جوانان دسترسی افزایش

ینکه برنامه های ااز . شوند آماده کانکور موفقانه نمودن سپری برای آنها تا نماید، دایر را کانکور آمادگی های کورس

 ا وزارتتحصیالت عالی در این راستا بآماده گی قبل از امتحانات کانکور مربوط به وزارت معارف است، وزارت 

 .معارف در محدودهً امکانات خویش همکاری مینماید

 

  یعال التیتحص در تیمعلول یدارا محصالن بهبود وضعیت  ۱.۷.۲

 یتتا وضع ،می کند یجادرا ا ییسیونکم یک یعال یالت، وزارت تحصدوم  استراتیژیکپالن  یدر ط

ل حاص نانیاطم یقطر ینکرده و از ا یبررس ،باشند یطواجد شرا یعال یالتتحص یکه برا یت رامعلولدارای محصالن 

ضای اعروند از تجارب و تخصص  یندر ا ،یسیونکم. شودمیمحصالن تا حد امکان برآورده  ینا یازهایشود که ن

به  یسترسدمشکالت  قسمت درتوجه خاص . استفاده خواهد کرد ید استاد ربانیشه یهو ترب یمپوهنتون تعل کادر علمی

 یراحصالن دام یخدمات برا یرو سا ذهنی هً ماند ، عقبناشنوا ،یناافراد ناب یبرا یژهخدمات و ارائۀ ی،درس یصنف ها

 الزمل حا یناما در ع ،یباشدم یدجد امر یک یعال یالتتحص یخدمات برا ینا ارائۀ. صورت خواهد گرفت یتمعلول

ذکور ممحصالن  یتا حد امکان برا یمال مشکالترا با نظر داشت  یعال یالتتحص یوزارت فرصت ها اینتا  ،است

 .سازد یامه

 

 تظرفی یافتن راه های عملی غرض افزایش مالیه جهت وزارت و معارف وزارت با عالی تحصیالت وزارت

 مکاتب در هترب یآموزش هایبرنامه طریق از بتوانند آنها تا ،می نمایدمشترک  کار یت،معلول دارای التحصیالن فارغ

   .نمایند کسب عالی را تحصیالت موسساتدر   یتشمول یتقابل کانکور، امتحان از قبل هایبرنامه و ثانوی

 

 ( Gendar)جندر   ۸.۲

ل وعوام نگج. یندنما کمک یانکشاف مل یعتسر در یتوانندبوده و م یبشر نیرویو بالفعل ة بع بالقوازنان من

ز یک ا یدگزن یاز بخشها یاریو آنها را در بس یدهزنان گرد یبشر یها یتمانع رشد ظرف در افغانستان متعدد دیگر

 . ه استساختمحروم  عده امتیازات 
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ن و زنا یانسان یها قابلیت یزنان بوده و اساس ارتقا یانسان های یتو ظرف ها یتقابل تحقق کلید تربیه و تعلیم

 .باشدیم یاز حقوق شهروند آنها یموثر و برخوردار یرهبر والزمه مشارکت 

  

را  هاداده و فرصت یشرا افزا یعال یالتتالش نموده است تا تعداد زنان در تحص یعال یالتوزارت تحص

 طریق از ،دوم یژیکپالن استرات در طیوزارت  ینا تعهدات. دهد گسترش اناثو محصالن  اعضای کادر علمی برای

 .است یدهتثبیت گرد ،میکند نیتعی را عالی تحصیالت وزارت ونهادها  اهداف که عالی تحصیالت یتیجنس یژیاسترات

 

 (۱۳۹۴-۱۳۸۹) یعال یالتدر تحص اناثمحصالن  یصدفیتعداد و : ۶جدول 

 محصالن

 سال
تعداد 

  یشافزا

 اناثدر 

 فیصدی

 یشافزا

محصالن 

 اناث

 فیصدی

 اناث
 محصالنتعداد 

 ذکور

تعداد 

 محصالن

 اناث

 یصدفی

  یشافزا

 یافته

تعداد کل 

 محصالن

285 2 20 51372 12465 3 63837 1389 

2346 19 19 63066 14811 22 77877 1390 

4404 30 19 82100 19215 30 101315 1391 

4800 25 19 100726 24015 23 124741 1392 

6452 27 20 122847 30467 23 153314 1393 

5845 19 21 135249 36312 12 171561 1394 
 یعال یالتمعلومات وزارت تحص: منبع

 
تا  ،دیاب میتوسعه  برای محصالن اناث یلیهخصوصاً سهولت ل ییلتحص یسهولت هاالن ستراتیژیک دوم درپ

 . فراهم گردد لیسه دورۀفارغان  ةیندفزازمینة دسترسی به تحصیالت عالی برای تعداد 

 

 (۱۳۹۴-۱۳۸۹) یدر سالها اناث و ذکور اعضای کادر علمیرشد : ۸گراف 

 

 یعال یالتمنبع: معلومات وزارت تحص

1389 1390 1391 1392 1393 1394

ذکور 2569 2680 3033 3854 4375 4756

اناث 454 479 522 642 726 766

مجموع 3023 3159 3555 4496 5101 5522

0
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 .دهد یشافزا یژیکپالن استرات  ینا یمصمم است تا تعداد استادان اناث را ط یعال یالتوزارت تحص

 

 (۱۳۹۴-۱۳۸۹) یعال یالتدر تحص اناث اعضای کادر علمیچگونگی افزایش : ۷جدول 

 اناث یکادر علم یاعضا

 سال
 فیصد افزایش اناث

فیصد کل 

 اناث

افزایش 

در تعداد 

 اناث

تعداد 

 اناث

فیصد 

 افزایش

تعداد کل اعضای 

 کادر علمی

8.15 15.02 37 454 5.99 3023 1389 

5.22 15.16 25 479 4.31 3159 1390 

8.24 14.68 43 522 11.14 3555 1391 

18.69 14.28 120 642 20.93 4496 1392 

11.57 14.23 84 726 11.86 5101 1393 

5.22 13.87 40 766 7.62 5522 1394 

یعال یالتمنبع: معلومات وزارت تحص  

 

 و راه حل ها یتیجنس یچالشها  ۱.۸.۲

 منیتموانع نبود مسکن مناسب و ا ینا ینمهمتر. مواجه است یبا موانع متعدد اناثمحصالن  یبهبود دسترس 

 ،خود ردیفمسکن  تهیۀ یآنها برا یگرصد دفی 6داشته و  یلیهل اناث محصالن صدفی 14زنان است، تنها  یبرا کافی

 یمال یتحما ای یلیهاز خدمات ل ذکورمحصالن صد فی 36  یسه،در مقا .یکنندم یافتدر( بدل اعاشه و اباته) یکمک مال

 اختیار در صدفی 11 یبوده و متباق ذکور محصالن مربوط به یلیهل یاق هاتصد افی 89به صورت کل، . شوندمی مستفید

 راتیژیکالن استپطی این  اناث محصل 4000 برای ها اعمار لیلیهبا  یعال یالتوزارت تحص. باشدیم اناثمحصالن 

 . بر طرف کندتا حدی را  مشکل ینا

 

بان سهم داوطل یصدیکشور و عالقه محصالن اناث، ف یازطرف ن ینمع یدر رشته ها یعال یالتوزارت تحص

 .است مؤثرر از طریق کانکور در رشته های مذکواناث در پذیرش محصالن جدید  این افزایش .می دهد افزایشاناث را 

  

 یاردر افغانستان بس لیسانس فوق یالتتحص یفرصتها: لیسانس فوق یالتکسب تحص یبرا اناثمحدود  یفرصتها

فعالیت برنامه در موسسات خصوصی  34در موسسات دولتی و برنامه  30 تعداد به 1394در سال ، محدود است

تمرکز کرده و تالش بر بهبود کیفیت برنامه های ایجادشده  ،آینده سال پنج جریان در عالی تحصیالت وزارت .1.داشت

 . می نماید تا تعداد بیشتر اناث در این برنامه ها جذب گردد

 

رت وزا یرهبر یدر سمت ها اناث از یتعداد کمدر حال حاضر : یرهبر یبه سمت ها طبقة اناثمحدود  یابیدست

زارت ودر ارشد  یها رتبهدر  اناث طبقۀ از تن چندتنها . یکنندکار م یعال یالتو موسسات تحص یعال یالتتحص

 ،یرهبر یاهدر سمت  اناث یستهشا یرانو مد اعضای کادر علمیالزم است تا  ین،ابنا بر. یکنندکار م تحصیالت عالی

 لمیعاعضای کادر که مشارکت محصالن و  دور دستدر مناطق  ویژه بهمقرر شوند؛  هاشوراهای علمی و کمیسیون 

 . یباشداندک م یلیزن خ

و  یلیتحص ینهادها) یعال یالتدر تحص یرهبر یهااناث در موقف یبرا یشترب یهافرصت یادمنظور ازد به

 یدنکه به آنها کمک خواهد کرد تا در رس می شود آغاز 1395در سال  یرهبر یها، برنامه(یعال یالتوزارت تحص

  .موفق گردند یعال یالتدر تحص یرهبر یهابه موقف

                                           
 .۷، صفحه قیومی همانجا  1
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 های اختصاصی اناثپوهنتونها و کالجایجاد    .۸.۲

ارای با رشته های د اناثپوهنتون  یک یجادا به الن استراتیژیک دومدرجریان پ یعال یالتوزارت تحص

 یلیهان لهمچن و یمراکز آموزش یرالبراتوارها و سا یلاز قب ی الزمهاپوهنتون از سهولت ینا .اولویت ملی می پردازد

 یازا نکننده ه یلتمو یعوس یبه کمک ها ،هدف ینبه ا یدنرس یبرا. و مصؤن برخوردار خواهد بود یفیتبا ک یها

ً آنها ،باشدمی اناث  برای یپوهنتونمناسب  یطمح یجادا ،عمده هدف. شودمیاحساس  صیل به برای تح که ییخصوصا

ث ای  انابر عالوه وزارت تحصیالت عالی ایجاد پوهنتون های با کیفیت را بر. باشندهای معین مواجه میمحدودیت

 . توسط سکتور خصوصی نیز تشویق می نماید

 خوب یدارحکومت. ۳

 ،فارغانکه شامل  1عالی تحصیالت امنای هیات ایجاد. دارد نیاز اساسی بررسی به عالی تحصیالت حکومتداری بخش

 یدیکل لیمسا بررسی آن وظیفة که ،مشورتیبورد  یک یثبه ح ،شودمی مردم و دولت تجاران، مسلکی، نهادهای

در پروسة  یاتنظر یآورو جمع یسیپال مسایل یبررس ی،عال یالتتحص یکاف یلاز تمو ینانحصول اطم یسی،پال

  .کند کمکآن  یهاساختن پالن یعمل دروزارت  ینخواهد بود، ممکن به ا یاز افراد مسلک سازییسیپال

 

  یرهبرظرفیت  ارتقای ۱.۳

 ل،سئوساالر، م یستهشا یر،فراگ ی،مشارکت یک،دموکرات یدمربوط آن با یو نهادها یعال یالتتحص یرهبر

و حسب  مرور در این زمینه موجود هاییسیپال ی،عال یالتدوم تحص کیژیاسترات پالندر . باشد یپاسخگو و قانون

 .دگرد مینظر  یدضرورت تجد

  

ل را قب یرهبر یهاگردد تا نامزدان موقفمی  یجادا کمیته گزینش، دوم یژیکسال اول پالن استرات یاندر جر

 ییاساشن .باشندمی دارارا  الزم ییارهاها تمام معحاصل کنند که آن ینانقرار داده و اطم یابیمورد ارز ینشاز  گز

 تحصیالت قانون در موضوع این. باشدیم یتبا اهم یلیرهبر ضرورت است خ یک یکه برا ییهااوصاف و شاخصه

  .است یدهذکر گرد عالی

 

اندک  یعال یالتدر تحص گیرییمتصم یهابلند و موقف یعلم یهاحضور زنان در درجه ،در حال حاضر

 یالتتحص با مؤسسات هماهنگیدر  یعال یالتوزارت تحص. یابد یشتعداد افزا ینا یندهدر آ تا ،است و ضرورت دارد

 .گردد یتتقو یو مشوره ده یرهبر یهاخواهد کرد تا حضور زنان در موقفرا اتخاذ  تدابیری ی،عال

  

ها به سطوح مختلف نهادهای تحصیلی در وزارت تحصیالت عالی تفویض صالحیت یاصل مهم رهبر یک

 شتریتوجه ب یدبا رو،یناز ا. به آسانی دسترسی پیدا کنند گیرندهیممردم به افراد تصمکند تا این کار کمک می. است

 .شود یهمناسب ته هاییژیاسترات ،به سطوح مختلف اداره هایتصالح یضتفو یتا برا یردصورت گ

  

 حالدر  لیمتعاپوهنتون  یکبه  گذار. باشدیمهم رهبران م یاربس ةیفوظشرفت دوامدار پیو  راتییآوردن تغ

 ینقوان ،بخو یحکومتدار ی،استعداد باشند بلکه از مردم، امور مال یکه نه تنها دارا است یحاضر مستلزم رهبران

اول  ن درجهپوهنتو یک یموارد که برا یرآن و سا یو ارزشها یعلم یزندگ ،یجهان یها یدادرو و یالملل ینو ب یمحل

  .داشته باشندفهم کامل  ودرک است،  یازن

 

 یعال یالتتحص یستمسانکشاف و بهبود    ۲.۳

 ینموده و با همکاررهبری را  یو خصوص یدولت یعال یالتمؤسسات تحص، یعال یالتوزارت تحص

و رشد کشور  یشرفتپ هایزمینهو محصالن،  کارکنان، اعضای کادر علمی یلی،مؤسسات تحص ینا یمشترک با رهبر

 یعال یالتتحص ینهادها ایرا بر یعال یالتتحص یارهایدارد تا مع یفهوظ یعال یالتوزارت تحص .کندیرا فراهم م

                                           
 .۵-۶ صفحات همانجا، قیومی  1
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برای عرضة خدمات مورد  مؤسسات ینصداقت و تعهد ا یفیت،از ک ینانکه هدف آن اطم یدوضع نما یو خصوص یدولت

 . به شهروندان افغانستان است نظر

 

پالن  این طبق ،تحصیلی نهادهایو  یلاع یالتدر وزارت تحص یحکومتدار یتبهبود موثر جهت

 (HEMIS) یعال یالتو اطالعات تحص یریتمد یستمو درج اطالعات در س آموزش ،سازیآماده یکار رو ،یژیکاسترات

 ی،، ادار(اتشمول تدارک هب) یبودجو معلوماتبه تا  سازدمی قادررا  تحصیلی نهادهای یکار رهبر ینا. دارد ادامه

همچنان . ندک یداپ دسترسیمعلومات مهم  یرو سا کارکنان محصالن، ،اعضای کادر علمی مورد در معلومات

در  یلمعو  یادار یبرنامه ها یتو موثر یافتهدارند سرعت  یازن یعال یالتوزارت تحص منظوری که به یهایهپروس

 . میگرددبهتر  یعال یالتو وزارت تحص یلیموسسات تحص

  

 و اکادمیک سطوح در سنتی صورتبه که را ییهافعالیت و هاصالحیت از بسیاری عالی تحصیالت وزارت

 و مالی تاستقاللی تا است متعهد عالی تحصیالت وزارت. یدنمامی  ضتفوی تحصیلی مؤسسات به نموده سرپرستی مالی

 ییشترب هایتیمسؤول تا دهد اجازه باشدمی بیشتر ییتوانا و کارایی یدارا که را تحصیلی مؤسسات تعداد آن اکادمیک

حال،  ینعدر . یابد یشافزا یرصورت چشمگبه ،هایتمسؤل ینو ا گرفته عهده به یژیکپالن استرات این یانرا در جر

. یندنما ایفارا  مربوط یستمتمام س کنندة یابینظارت و ارز ،کنندهنقش هماهنگ تا اند ملزم یزن یعال یالتتحص ینهادها

ر د مناسب نمؤثر شامل تواز یتاستقالل. خواهد شد یضتفو یشترب ییو پاسخگو یحسابده مطالبۀبا  یشترب یتاستقالل

غانستان ردم افو خدمت به م یقتحق ی،عال یفیتبا ک یستدر یو تعهد مشترک در راستا یتاعتماد متقابل، شفاف ی،همکار

  .شودیم

 

 یعال یالتتحص ینهادها یبرااداری و  یمال ،یکاکادم یتاستقالل  ۳.۳

 هاییهبرنام تا دارد مسؤولیت کشور، تحصیلی نظام اساسی بهبود و پیشرفت امر در عالی تحصیالت وزارت

ظام اختن نآموزش، توانمند س یفیتها، بهبود کدر مورد جلب کمک یلیرا در عرصة توسعه، توانمند ساختن نظام تحص

 یعال یالتتا نظام تحص آورد عمل به مقتضیاقدامات  ،علوم به سطح جهان یعانکشاف سر روشنی در یلیتحص

از  یشست تا بخا نموده تالش یعال یالتوزارت تحص. یدنما یابود، دوباره اح یشگامدر منطقه پ یافغانستان را که زمان

مؤثر و  هاییتفعال یشینةو پ الزم یتظرف یکه دارا یلیتحص یعده از نهادها نبه آ  را خود یو ادار یمال هاییتصالح

 یببه تصو ها پوهنتون یمال یت، مقررة استقالل1392در سال . نماید یض، تفواند مسؤالنه هاییتمتعهد به انجام فعال

، اجازه توانندیساخته م یعمل ومقرره را برآورده  ینا های شرط پیشکه  یعال یالتتحص یکه به آن تعداد نهادها یدرس

 .برخوردار شوند یشترب یمال یتستقاللتا از ا دهدیم

 

 یلتنتون دورا در چهار پوه یمال یتبرنامة استقالل یعال یالت، وزارت تحصدر اوایل این پالن ستراتیژیک 

 هایازن و یطشرا ،ینو به اساس قوان یلینهاد تحص یک یشرفتبه اساس مراحل پ یتاستقاللچنین . می نمایدکابل آغاز 

 .شد خواهد یضتفو

 

 تقویت و باز نگری اسناد تقنینی    ۴.۳

 ینچن. اشدقابل فهم ب همهبرای تا  ،دارد یازواضح ن یحقوق ارچوبچ یکبه  حسابدهشفاف، مؤثر و  یستمس یک

 یط،ه شراکیی ا از آنج. آن احتوا کند یکاکادم یرو غ یکاکادم هاییترا به شمول فعال یستمتمام جوانب س یدارچوب باچ

داشته  را یریپذانعطاف ینا یدبا یطاست، بناً اهداف و شرا ییرپذیرمرور زمان تغ به یعال یالتتحص یهااهداف و چالش

و  المللیینو ب یمل هاییسینظر به پال. شوند یارع ییر،در حال تغ یطمطابقت با شرا درموجود  هاییکانیزمباشد تا با م

تا  رورت استض ینرو،از ا. برآورده شوند یدکه با آیندمیبه وجود  یدجد یو تقاضاها یازمندیهاموجود، ن هاییشرفتپ

ین پالن طی ا. باشدپاسخ گو ییردر حال تغ یطشود که بتواند به شرا تقویه یعال یالتتحص یستمدر س ینیبخش تقن

 و یحو باتجربه، لوا باصالحیت اعضای کادر علمیو مساعدت  یبه همکار یعال یالتوزارت تحصستراتیژیک، 

 . مینمایدتجدید و یا حسب ضرورت تدوین  یعال یالتقانون تحص یازهاینبه اساس را  موجودمقررات 
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 از حق نشر، تألیف و اختراعحراست    ۵.۳

 اصول و یعال یالتوزارت تحص ،و یا محصالن اعضای کادر علمی نشر، تألیف و اختراعق حفظ ح یبرا

کنندة  دیجانام ا به نشر، تألیف و اختراع یتثبت حق مالک نماید.در همکاری ادارات زیربط ایجاد می الزم را  یارهایمع

پالن  قیدر آغاز تطب( نشر و اختراع ،یترا یکاپ) یفثبت حق تأل یستمس یک ینرو،از ا. ضرورت مبرم است یکآن 

 . می شود تدویندوم  یژیکاسترات

 

 یعال یالتدر ادارة تحص یتو شفاف موثریتبهبود   ۶.۳

ز ا یشتردارد تا ب یازن موثر و کارا یبه ساختار ادار یعال یالتچون وزارت تحص یهر سازمان بزرگ

 . را نظارت کند یادار کارکنانتعداد  یناستاد و به هم 10000از  یشترمحصل، ب 300000

 

 الزم است تا. باشدمی یستمجانبه از تمام سهمه یابیارز یکبه  یازن ،یمؤثر ادار یستمس یکساختن  یبرا

 می ایجاد  یهایمیکانیزم در زمینه همچنان .گرددمؤثر  یرغ یرطرزالعملها و تداب یگزینجا یدجد یرها و تداب طرزالعمل

 یبخش. دهندمینجام شان را به شکل مؤثر ا هاییتفعال کارکنانکه تمام  ،حاصل گردد یناناطم که با استفاده از آنها شود

ایف وظر مقابل د کارکنانباشد تا تمام  یادارهای بخشدر  یشترب یتاز شفاف یناناطمدر بر گیرندة  یدروند با یناز ا

 مشکالت. شود یمانجام  یژیکپالن استراتو دوم این  اولهای در سال  ینیبازب ینا. باشند محولة شان مسؤول و جوابده

 : موجود در این زمینه به صورت عمده مربوط به عوامل زیر می باشند

   کمبود ظرفیت الزم کاری 

 و کمبود مهارت های الزم جهت استفاده از آن  یدجد هاییبه تکنالوژ  یکافنا یدسترس 

  هاییازمندیو ن یکار هاییتخاص در مطابقت با خصوص یهابرنامه: یکمپیوتر یهااستفاده از سهولتعدم 

  هایپارتمنتد

 :شودمیدوم مهم پنداشته  یژیکدر پالن استرات یرموضوعات ز ی،رفع مشکالت ادار یبرا

ا ها ب اسناد و طرزالعمل ینحاصل شود که ا ینانتا اطم ،یادار یها مرور تمام اسناد و طرزالعمل .1

 یررسبا مرور و ب می شود تابرعالوه، تالش . تطابق دارند یعال یالتو اهداف تحص یدجد هاییازمندین

 . ، رفع گرددوجود دارد ینیو اسناد تقن ینکه در قوانمشکالت و ناسازگاری هایی  ،اسناد

، لمیاعضای کادر ع یع، ترفکارکنان تعویضدر حال حاضر، استخدام، : اجراآتتر تر و آسانکوتاه یقتطب .2

ور ام یبرا یخارج یو سفرها یکلوژست یداری،خر یلی،تحص یدجد یهارشته یجادا یلی،انکشاف نصاب تحص

ً های روند  یقاز طر یعلم  وزارت تحصیالت عالی طی این پالن. شودمیانجام  یرگمغلق و وقتبعضا

 .ستراتیژیک بر کوتاه و ساده سازی پروسه های کاری تالش میکند

الی یالت عاستفاده از تکنالوژی معلوماتی برای شفافیت و موثریت امورات محوله از جمله برنامه های تحص .3

عتراض مختلف چون ویبسایت ها و دریافت صدای ا قطرارایه خدمات از . طی این پالن ستراتیژیک میباشد

 . مردم جز این برنامه میباشد

 احیا و تطبیق سیستم مکافات و مجازات .4

 الیسی مبارزه با فساد اداری پایجاد و تطبیق  .5

 

  تیتدارکابهبود و انکشاف سیستم    ۷.۳

کمیته اداری تحت اثر معینیت مالی و اداری در سطح وزارت  ، یک یان سال اول پالن استراتیژیک دومدر جر         

برای مرور و بررسی پروسه های سرتاسری تدارکات در مطابقت با قانون تدارکات در وزارت و نهاد های تحصیالت 

ف عالی دولتی ایجاد گردد تا مؤثریت و سودمندی سیستم را بهبود بخشد و نیز اطمینان حاصل  گردد که این سیستم شفا

این کمیته باید یافته ها و پیشنهادات . بوده، مؤثریت اقتصادی را به میان آورده و تسهیل کننده همه امورات تدارکاتی باشد

وزارت تحصیالت عالی پیشنهاد این کمیته را باید در اخیر سال در حد . گزارش دهد ۱۳۹۶خویش را تا اخیر سال 
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ضمنآ، پوهنتون ها وظیفه خواهند داشت، تا تدابیر . ملی عملی نمایدصالحیت های خویش و یا در تفاهم با تدارکات 

سریع و عملی را برای تقویه امور تدارکاتی ومدیریت مالی در سطح نهاد های مربوط به منظور کسب استقاللیت مالی 

 . اتخاذ نمایند

 دارکاتی تالشتد معیاری نافذه ریاست تهیه و تدارکات جهت تطبیق قانون تدارکات، طرزالعمل تدارکات و اسنا       

ی تمام کار ها سند ظرفیت تدارکاتی را از اداره محترم تدارکات ملی بدست آورد وبتواند ۱۳۹۶خواهد کرد تا در سال 

رد و هده گیعامور ساختمانی، اجناس و خدمات را بدون سکتگی در امور تدارکاتی  مطابق صالحیت پولی آمر عطا  به 

 . ظرفیت سازی نمایدبرای واحد های دومی 

 

 ستفاده از تکنالوژی معلوماتی برای حکومتداری خوبا  ۸.۳

ه موارد مانند بتکنالوژی معلوماتی میتواند نقش موثری در بخش حکومتداری خوب داشته باشد منجمله میتوان          

ر و دسترسی به آما و دقیق، طور آسانشفافیت بهتر، ذخیره و دسترسی به معلومات به  سرعت کار و امورات اداری،

رای بطی این پالن ستراتیژیک برنامه های ذیل . تهیه گزارش های مختلف النوع و ارتباطات سریع اشاره کرد

 : گرددحکومتداری خوب با استفاده از تکنالوژی معلوماتی مطابق با امکانات وزارات تحصیالت عالی تطبیق می

 ریتی تحصیالت عالی افغانستان انکشاف و تطبیق سیستم معلوماتی و مدی(HEMIS) الی و وزارت تحصیالت ع در

 به صورت کامل   حد اقل هشت پوهنتون

 تی ذخیره و پراسس معلومات بخش های مختلف علمی و اداری با استفاده از سیستم های تکنالوژی معلوما 

 ارائه خدمات منظم و به اسرع وقت از طریق ویب سایت ها 

  یالت ارت تحصآزمایشی سیستم اداری الکترونیکی درحد اقل یکی از پوهنتون ها یا بخشی از وزراه اندازی پروژه

 عالی افغانستان

 پهنای باند ه خدمات با ثبات انترنت با ارائ(Bandwidth )ت مناسب برای وزارت تحصیالت عالی و موسسا

 تحصیلی 

ن کار کبرای اینکه تکنالوژی معلوماتی به گونه با ثبات و برای د     الن پند طی این راز مدت قابل استفاده و مطم 

ی ایجاد علوماتستراتیژیک عالوه بر تأمین منابع مالی کافی، ساختار تشکیالتی منظم برای ادرات مربوطه تکنالوژی م

 .میگردد تا موارد ذیل را که جهت مدیریت و مراقبت از تکنالوژی معلوماتی ضرور است عملی کنند

 :لیسی  ها و طرز العمل های واضح جهتپا ایجاد وتطبیق

 استفاده از خدمات تکنالوژی معلوماتی .1

 و زیربنای تکنالوژی معلوماتی(  Software)   و نرم افزار( Hardware)حفظ و مراقبت سخت افزار .2

 ارتقای ظرفیت کارمندان تخنیکی بخش تکنالوژی معلوماتی .3

 معلوماتی اجزای مختلف تکنالوژی( update)تعویض و به روز سازی .4

  تأمین امنیت سیستم های تکنالوژی معلوماتی و خدمات آن .5

  جذب کمک های مالی  ۹.۳
صالن و محمالی و کمک  سهم. تا جذب کمک های مالی را افزایش دهد الش مینمایدوزارت تحصیالت عالی ت         

ً تقر یعنیناچیز است؛  دولتیعالی  یالتشان به تحص یخانواده ها ودوباش بهمه مصارف به شمول غذا و محل   یبا

 یسل تدراست که در مقاب یسیف یاحق الزحمه  یرود،که از محصل م یتوقع یگانه. محصالن را دولت به عهده دارد

 یمال فغان توانا یاز خانواده ها یاریاما، بس. شودمیدکتورا پرداخته  یاو  یماستر یالتهم به خاطر تحص یاشبانه و 

لباس،  موتر، یۀقادر به پرداخت کرا؛ حتی بعضی شان بفرستند یعال یالتتحص یتا فرزندان شان را به نهادها ،ندارند

 یدهدان مدولت را نش ینۀهز یرجدول ز. باشندینم نیز یعال یالتبه تحص مربوطمصارف  یرو سا یسکتاب، لوازم تدر

 .است یدهبه مصرف رس یعال یالتتحص یبرا یراخ یکه در سالها
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 (۱۳۹۴-۱۳۸۹)  یعال یالتوزارت تحص ۀبودج یب: مقدار و ترک۹گراف 

 
 یعال یالتمنبع: معلومات وزارت تحص

 

ه کارکنان به مصارف مربوط ب یربه طور اوسط در معاش کارکنان و سا یعاد ۀبودج یصدف ۴۹ساالنه در حدود          

 یصدف ۳۱است.  یدهها و بدل اعاشه به مصرف رس یلیهبودجه در ل ینا یصدف ۲۰است. همچنان حدود  یدهمصرف رس

کننده  یلمدة تمو.عالوه بر دو منبع عیگرددموارد م سایرو  یعلم یها ینههز ی،شامل ترانسپورت، لوازم درس یماندهباق

 ران،ین، اقزاقستا ی،جاپان، هندوستان، جرمن یکشورها باشد،یم یو بانک جهان یکامتحدة امر یاالتکه عبارت از ا

ت وزار با یکاکادم یدر بخش ها یمال ینمع یها یهمکار یزمنابع ن یرفرانسه، انگلستان و سا یه،پاکستان، روس

 ۸ه ول شمارجدبه دست آمده است.  یداخل ۀهم از منابع کمک کنند یمقدار کم کمک مال یکداشته اند.  یعال حصیالتت

 .یدهدنشان م یراخ یسالها یا طر یعال یالتوزارت تحص یو انکشاف یبودجه عاد یردر ز

 

 باشد، کشورهایالت متحدة امریکا و بانک جهانی میاکننده که عبارت از ای عالوه بر دو منبع عمدة تمویل

معین مکاری های نیز ه منابع سایرفرانسه، انگلستان و  یه،پاکستان، روس یران،قزاقستان، ا ی،جاپان، هندوستان، جرمن

 ۀمک کنندهم از منابع ک یمقدار کم کمک مال یک. داشته اندبا وزارت تحصیالت عالی اکادمیک مالی در بخش های 

الهای در زیر بودجه عادی و انکشافی وزارت تحصیالت عالی را طی س ۱۱جدول شماره  .به دست آمده است یداخل

 اخیر نشان میدهد. 

  (۱۳۹۴-۱۳۸۹) یعال یالتوزارت تحص عادی و انکشافی ۀودجب :۸جدول 

 بودجه عادی   سال ها
فیصدی افـــزایش/ 

 کاهش
 بودجه انکشافی

فیصدی 
افـــزایش/ 

 کاهش
 مجموع بودجه

1389 
 AFN        
1,876,271,000  

  
 AFN        
1,352,422,500  

  
 AFN        
3,228,693,500  

1390 
 AFN        
2,079,910,176  

14% 
 AFN        
1,224,397,000  

-7% 
 AFN        
3,304,307,176  

1391 
 AFN        
2,185,861,994  

-1% 
 AFN        
2,473,969,600  

90% 
 AFN        
4,659,831,594  

1392 
 AFN        
3,190,786,976  

40% 
 AFN        
3,806,323,820  

48% 
 AFN        
6,997,110,796  

1393 
 AFN        
3,999,999,976  

16% 
 AFN        
4,891,368,160  

19% 
 AFN        
8,891,368,136  

1394 
 AFN        
4,601,397,960  

13% 
 AFN        
3,068,235,558  

-38% 
 AFN        
7,669,633,518  

 مجوعه

 AFN      
17,934,228,082  

 

 AFN      
16,816,716,638  

 

 AFN      
34,750,944,720  

معاشات
49%

همصارف لیلی
20%

سایر مصارفات
29%

دهباقی مانن
2%

معاشات مصارف لیلیه سایر مصارفات باقی ماننده
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 یعال یالتوزارت تحصمنبع: معلومات 

 

د یرسان یبرا به تصو استقاللیت مالی همقرر یعال یالتوزارت تحص ،1392 سال، در یافت تذکرقبالً  یکهطور

 یهاعدتو مسا عواید به دست آورند ،علمی و مسلکی خدمات یقاز طر یتوانندم یعال یالتتحص یکه طبق آن نهادها

به حساب  یلعا یالتتحص یدو منبع سوم عوا بزرگ مؤفقیت یک  ابتکار ینا. یندنما مصرفجذب کنند و آن را را  یمال

از  وانندیتم یلیصتح ینهاد ها .دهد یلآنها را تشک یمال ۀمنبع عمد یک یدبا یلیتحص ینهادها یبرا مالی عواید. یدآ یم

 از و دخو تسهیالت یرو سا یوانیح یها یکنی، البراتوارها، کلها شفاخانه در علمی و مسلکی خدمات عرضۀ یقطر

 مواد و لوازم، یدخر هزینۀ میتوانند ،وایدع یناستفاده از ا با. آورند دست به یمال وجوه اقتصادی های فعالیت سایر

 .کنند ینتأم را خود یضرور یها یتفعال یرو سا زیربنا عۀ، توسکارکنانکارگران،  الزحمهحقپرداخت 

 

 یابرنامه ه خدمات مسلکی، تحقیقات علمی، مانند یگرد یها یتاز فعال یبرخ طریقاز  یلیتحص موسسات 

ه ب یدعا ندیتوانم یزن  یرهها و غ یه، فروش کتب و نشرمدت کوتاه هایآموزش ی،ماستر یالتتحص یشبانه، برنامه ها

 .دندست آور

 

 یعال التیوزارت تحص. است یترعال یفیتبهبود ک یبرا ها شرط یشپ ی ازیکدر پوهنتون ها  یمال یطبهبود شرا

 .نهادهای تحصیلی افزایش یابد یمال یتتا ظرف می نماید یسع در همکاری با پوهنتون ها

 

، اما داشت وجود حدودی تا انجامید،می یعال یالتمؤسسات تحص یبرا یدعوا تولید به که ییها یتگذشته فعال در

   یاه یتفعال چنینامکانات و فرصتها در خصوص . تازه باشد ۀتجرب یک هم هنوز مؤسساتاز  یاریبس یبرا یدشا

تبادل  ،آموزشی یو ورکشاپها ینارهاسم. گردند ییو شناسا یصتشخ تحصیلی مؤسساتاز  یکیدر هر  یدزا با یدعا

. شوندیدوم محسوب م یژیکپالن استرات اهمهمه ساحات  ،هایتساختن تجارب مؤفق یکبحث چالشها و شر یات،نظر

وزارت  تصالحی صاحب وکارکنان مجرب . یدرا طرح نما یپالن عایداتی هاییتفعال انجامبه خاطر  یدبا مؤسسههر 

 ینا قفو مساعیاز  یکی. شدخواهند  یفتوظ یلیتحص مؤسسات یداتیعا یهایتاز فعال تنظار برای یعال یالتتحص

 و فیصد 5  ند،برنامه استقاللیت مالی باشه شامل ک تحصیلی مؤسسات دوم، استراتیژیکر سال سوم پالن یخادر  تااست 

 مؤسساتدر  روند اینو مبتکران  یشگامانپ. کنند تولید شان عوایدخود را از  مصارف در سالهای بعدی فیصدی بیشتر

  .یرندگمی قرار  یدو تمج یرو مورد تقد ییشناسا تحصیلی

 

حصیالت توزارت . یباشدمختلف م نهادهایدر  افراد طریق از یمال وجوه دریافت ،یمال یمنبع چهارم کمکها

 یاو  یالع یالتتحص دوستان انجمن یک در روشنی مقرره استقاللیت مالی، تا تحصیلی را تشویق میکند مؤسسات عالی

 و دینی یعلما ی،اداره محل ی،از مقامات محل یتوانندانجمن م ینا یاعضا. کند یستأسرا  یالنانجمن فارغ التحص

 .باشند ،شهروندان عالقمند یاو  یالنفارغ التحص ،متنفذین

  

ا ب. شود ایجاد مالی هایمساعدتجذب  یبرا یاتیعمل یها و پالنها یژیاسترات تحصیلی مؤسسهدر هر 

 یاه کمپاینو  مالی های مساعدتجلب  ،مؤسسهدر هر  مدیرانو  کارکنان، اعضای کادر علمیمحصالن،  یریسهمگ

 .خواهد شد ممکنبار  یکحد اقل در سال  یمال یکمک ها یجمع آور

 

 (۱۳۹۹-۱۳۹۵)پیشنهادی وزارت تحصیالت عالی  بودجۀ :۱۰ گراف
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 (۱۳۹۹-۱۳۹۵برای سالهای این پالن ستراتیژیک ) یعال یالتوزارت تحص پیشنهادی ۀ: بودج۹ جدول

مجموعه بودجه  1399 1398 1397 1396 1395 سال
 پنج ساله

         AFN  بودجه عادی 
5,067,062,000  

 AFN              
5,685,243,564  

 AFN         
6,452,751,445  

 AFN         
7,420,664,161  

 AFN         
8,756,383,711  

 AFN     

33,382,104,880  

بودجه 
 انکشافی

 AFN         
3,513,857,309  

 AFN              
3,942,547,901  

 AFN         
4,474,791,867  

 AFN         
5,146,010,648  

 AFN         
6,072,292,564  

 AFN     
23,149,500,289  

مجوعه 
 بودجه

 AFN        

8,580,919,309  
 AFN             

9,627,791,465  
 AFN      

10,927,543,312  
 AFN      

12,566,674,809  
 AFN      

14,828,676,275  
 AFN     

56,531,605,169  

فیصدی 
 افزایش

  12.20% 13.50% 15.00% 18.00%   

 

 همکاری بین الوزارتی تقویت  ۱۰.۳
وزارت تحصیالت عالی در قسمت هماهنگی فعالیت ها و پالن گذاری دراز مدت با سایر وزارت ها به کار  

ین که همکاری دایمی بمیباشد ( HRDB)این همکاری شامل عضویت در بورد انکشاف نیروی بشری . ادامه میدهد

 ت ذیربطادارامعارف، امور زنان، صحت عامه، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، مالیه و سایر  های وزارت

 ریق اینتیژیک است تا از طتوسعه روابط با تمام وزارت های سکتوری از اولویت های کاری این پالن سترا. است

 . ردندگروابط و بر اساس نیاز بازار کار و در مسیر رشد اقتصادی کشور محصالن آموزش یافته و تقدیم جامعه 

 تسهیالت آموزشی و عملیبه شمول : ها یربناز. ۴

 یانکشاف ۀبودج   ۱.۴
ای هدر تطابق با نیاز بودجه انکشافی که وزارت تحصیالت عالی طی سال های گذشته حاصل نموده است 

 را یالع یالتتحص یفیتبودجه با تعداد محصالن متناسب نباشد، کاهش بودجه ک یصهرگاه تخص. مبرم آن نبوده است

ل در حا یهر محصل در کشور ها یبرا یفیتباک یلیتحص ۀبه صورت عموم مصارف سران. ضربه خواهد زد یداً شد

 یژیکستراتااز اهداف پالن  یکی. ستدر افغانستان به مراتب کمتر از آن ا یول. است یکاییدالر امر 1000انکشاف 

چگونگی . دبرس یکاییدالر امر 600در افغانستان  به  یلپالن مصارف سرانه تحص ینا یراست تا در سال اخ یندوم ا

 مصارف سرانه برای هر محصل طی سالهای اخیر در جدول زیر ارایه گردیده است. 

 

 AFN -

 AFN 2,000,000,000

 AFN 4,000,000,000

 AFN 6,000,000,000

 AFN 8,000,000,000

 AFN 10,000,000,000

 AFN 12,000,000,000

 AFN 14,000,000,000

 AFN 16,000,000,000

1395 1396 1397 1398 1399

AFN 8,580,919,309 
AFN 9,627,791,465 

AFN 10,927,543,312 

AFN 12,566,674,809 

AFN 14,828,676,275 

12.20% 13.50% 15.00% 18.00%

بودجه عادی  بودجه انکشافی مجوعه بودجه فیصدی افزایش



38 
 

 (۱۳۹۴-۱۳۸۹)محصل  تناسب آن نظر بهو  یانکشاف ۀبودج مجموع: ۱۱گراف 

 
  یعال یالتمنبع: معلومات وزارت تحص

رف مصا یکه برا یعاد ۀمقدار بودج. است بوده یعال یالتتحص مؤسساتمشکل روزافزون  یربناهانبود ز

اقبت و حفظ و مر یویاجرائ یو مصارف عموم یسیتدر یشفاخانه ها یلالبراتوار، تمو یزاتتجه یس،تدر ییابتدا

اقد هم ف یخندارند و بر یآب و برق کاف تعمیرهای تدریسیاز  یادیز ۀعد. است یداده شده، نا کاف یصتخص یربناهاز

 هم از یاریارد و بسند یکاف یۀدو اتاق دارند که آنهم نور و دستگاه تهو یا یکاز کتابخانه ها  یبعض. فاضالب اند یستمس

 یورنال هاژ و ودهگذشته ب یخاز کتابخانه ها اکثر کتابها کهنه و تار یدر برخ. مانند انترنت محروم اند یامکانات عصر

ن نداشت یکهندارند در حال اناث و ذکور یامکانات ورزشگاه را برا مؤسساتاز  یاریبس. در آنها وجود ندارد یعلم

 . از مشکالت است یگریمورد د یتوریمآد

  

  مؤسساتاز  یادیز ۀعد. یستتعداد محصالن بسنده ن یبرا یلیتحص مؤسساتاز  یاریدر بس یصنوف درس

 یرسصنوف د که با کمبود یمیقد یپوهنتون ها. یکننداستفاده م ییکرا ینخست از مکانها هایدر سال شدهیستازه تأس

به  شان را یهاالبراتوار ،از نهادها یبعض. ببرند یشرا به پ یستدر امورمختلف  یها نوبتند در ا مواجه اند، مجبور

موجود  یفداد کابه تع هاآن ۀپروجکتور، و پرد یوتر،مانند کمپ یو امکانات عصر یزاتتجه. یبرندبه کار م یسمنظور تدر

تمان ها ساخ یناز ا ییعده ،یکهدر حال ،هوا اند ۀگرم کننده و سرد کنند یستماز ساختمان ها فاقد س یاریو بس نبوده

 . ندارند نیز را معلولین یامکانات الزم برا

 

وزارت  یتوسط بودجه انکشاف ینمع یربناهایها و ز یرمختلف کشور تعم یعال یالتدر موسسات تحص

صیلی که برای رفع نیازمندی موسسات تح است یدهو همچنان مراجع مختلف کمک کننده اعمار گرد یعال یالتتحص

  .نیست کافی موجود

 

 ربناهایز یعموم بهبود  ۲.۴
 ینا. ستا وزارت تحصیالت عالی دوم استراتیژیکپالن  مبرم هاییتواز اول آنها عةو توس یربناهاز بهبود

 هایازیپالن به ناین  یقتطب یانتا در جر می نماید کار کنندهو منابع کمک  یعال یالتتحص مؤسساتوزارت با 

بهبود . یرندم گسه یربناهاتا در انکشاف ز دنکن یبو ترغ یقرا تشو یشتریب یکننده هایلو تمو نموده یدگیرس یساختمان

 .استدوم   استراتیژیکپالن مبرم  های یتواول یکی از یعال یالتتحص یستمس یربناهایز

 :میباشد ذیل طبق زیربناها ةتوسع و بهبود هایاولویت

 اناثبرای  جدید های لیلیهاعمار  
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بودجه برای هر محصل  بودجه مصرف شده برای هر محصل
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  و ایجاد کتابخانه ها درسی هایصنفاعمار 

  های تدریسیو شفاخانه البراتوارهااعمار وتجهیز 

  استادان برای بیشتر دفاترایجاد 

 زیربنای تکنالوژی معلوماتی ایجاد وبهبود  

 : دوشمی ه برد یشپذیل به شکل  یعال یالتتحص دوم استراتیژیکپالن  یقتطب یانو گسترش آن در جر یربناهابهبود ز

 در  موجود هایاز مکان یواقع ۀتا استفاد ،و استفاده از آن صورت خواهد گرفت مکان یبرا هایازناز  یابیارز

ان مک یمؤسسات برا یدرخواست ها یشامل بررس مطالعه ینا. گردد ینمع یعال یالتتحص یتمام نهاد ها

 . خواهد بود یتاولو ینتر مبرم یثمنح یشترب

  داده حترجی بتواند، شده استفاده های مختلف پوهنحی توسط مشترک صورت به که تدریسی های بالک اعمار 

ش بهبود و گستر یبرا یمال یکمکها یردر جلب منبع کمک دهنده و سا یکاربرد مؤثر از جا .می شود

 .یباشدم یتاهم یزحا یربناهاز

 لیل تح یک یرا بر مبنا یتهااز اولو یخواهد شد که فهرست یبررس یی یتهتوسط کم یاتاز ضرور یازسنجین ینا

  .واقعی و پیش بینی ظرفیت ها تدوین می نماید

 کانات را نظر به ام یعال یالتموسسات تحص یها یتلست اولو یعال یالتوزارت تحص یازسنجی،ن یلتکم با

 یتات اولودر ساح از ختم سال دوم پالن بگذرد تا کار ساختمان بتواند یدروند نبا ینا. یدنما یم یبترت یبودجو

 .(مراجعه شود یاتیبه پالن عمل یاتجزئ یبرا). آغاز گردد

 

 ایجاد و توسعه زیربنا های تکنالوژی معلوماتی   ۳.۴

هم ملویت های و بهبود وضعیت زیربناها از او( الکترونیکی زیر بنا های)ساختار زیربنا های  تکنالوژی معلوماتی  

وری و ن فایبراین ساختار ها شامل شبکه های . کاری وزارت تحصیالت عالی در بخش تکنالوژی معلوماتی میباشد

. عد میکندیت مساالکترونیکی و سیستم های مرتبط به تکنالوژی میشود که زمینه را برای ارائه خدمات تکنالوژی با کیف

 :طی این پالن ستراتیژیک بر دو بخش عمده ذیل تمرکز صورت میگیرد

ی احد هاالوژی معلوماتی وزارت تحصیالت عالی و وبهبود و ضعیت کنونی و رفع کاستی های زیربناهای تکن .1

 دومی آن 

 ارد جود ندایجاد زیربنای تکنالوژی معلوماتی در موسسات تحصیلی که در آن زیربنای تکنالوژی معلوماتی و .2

ود ، بهب(Traffic Localization)محلی سازی ترافیک شبکه ایجاد مراکز تکنالوژی معلوماتی در پوهنتون ها،

ین او همچنان ایجاد ساختار شبکه به صورت معیاری و مطمن از دیگر برنامه های (  AfGREN)سعه وضعیت وتو

ولتی برنامه زیربناها زمینه ارتباط موسسات تحصیلی خصوصی، وزارت معارف و سایر ارگانهای د. بخش میباشد

مئن د و مطی تخنیکی، قانونمنوغیر دولتی را به سیستم های تکنالوژی معلوماتی در تحصیالت عالی به گونه معیار

 . مساعد میکند

 

   ه هایلیلایجاد وبهبود    ۴.۴

در  رواز این. نمایدسازی استفاده از آنها را میبه منظور معقول کلیها ایجاب یک بازنگری وضعیت موجود لیلیه      

 :گیرد، به موارد زیر توجه صورت میجریان پنج سال آینده

 آنها یازن ات موردبا امکان یلیهآنها در ل یهاشود و اتاق می داده یتها اولو یلیهمحصالن معلول در ل یتبه شمول 

  .دگردمی مجهز 

  امکانات  خدمات عمومی صحی، مسجد وبوده با  گیزنده یبرا مناسب یطشرا یها دارا یلیهلگردد که می سعی

های مناسب، محل دستشوی، مطالعه یمخصوص برا یکتابخانه با جاها، مانند انترنت یمناسب آموزش

 .  باشند شویی و آشپزخانهلباس



40 
 

 به خواهیرو اشخاص خ یریهخ یسازمانها یجلب مساعدت ها ینۀزم در نظر گرفته شوند تا یدبا الزم یرتداب 

   .ها جلب گردد یلیهو ل یلیتحص ینهادها

 تفویض می گرددها به نهادهای تحصیلی مربوطه امور لیلیه . 

 ینم در اچنانچه قبالً ه ،اعمار کنند یلیهل تعمیر محصالن شان یگردد تا برا یقتشو یدبا یسکتور خصوص 

 .ستا یدهاعمار گرد یلیهل تعمیر ینراستا چند

 یرو سا محصالن یها یندهنما ،هاپوهنتون یها یندهمتشکل از نما یدبا هاهای پوهنتونلیلیه یرهبر یشورا 

ظافت و نمودن محصالن در مدیریت، نظم و دسپلین، نهای ذیدخلایجاد و باید راه ضروری باشندکه  یکسان

  . سایر ابتکارات معقول تأمین گردد

 

 یاتیبودجه و پالن عمل
 ست، درابودجۀ عمومی پالن ستراتیژیک ملی تحصیالت عالی برای بخشهای مختلف به ترتیبی که در ذیل سند آمده 

 .تنظیم گردیده است ت تحصیالت عالیمطابقت با پالن عملیاتی وزار
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 (1399 – 1395: پالن عملیاتی و بودجۀ پالن استراتیژیک ملی تحصیالت عالی )13جدول 

 (دالر)به 

 فعالیت

 ها سال

 ینۀهز مجموع

NHESP-II 

 ینیتخم سهم

 یانکشاف ۀبودج

 (سال 5)

 یکمکها
 یلتمو ینیتخم

 کنندگان

 (سال 5)

 یبودجه عاد

 (سال 5)

 ۀبودج ینتخم

مانده مورد  یباق

 یازن

 

1395 1396 1397 1398 1399 

 

                     بودجۀ عادی  -برنامه های علمی  . 1

     37,239,800        7,745,820   7,593,941  7,445,040  7,299,059  7,155,940 معاشات وزارت تحصیالت عالی .1.1

      47,178,063  46,253,002  45,346,081  44,456,942 43,585,237 تحصیالت عالی سهپوهنتون و مؤس 36معاشات  .2.1
 

 226,819,325    
 

ت تحصیال از بودجۀ پالن استراتیژیک ملی یبودجۀ عادی منحیث بخش) هزینه معاشاتمجموع 

 (فیصد 2 ساالنه افزایش تخمین شده. است عالی حساب نشده اما در بودجۀ عادی جمع شده
 50,741,178   51,756,001   52,791,121   53,846,943  54,923,882         264,059,125    

 

     8,914,281        2,312,408  2,010,789  1,748,512  1,520,446  1,322,127 مصارف خدمات و برنامه های وزارت تحصیالت عالی .3.1

     14,634,668        3,219,276  3,065,977  2,919,978  2,780,931  2,648,506 خدمات و برنامه های مؤسسات تحصیالت عالیمصارف  .4.1

ک ملی از بودجۀ پالن استراتیژی یبودجۀ عادی منحیث بخش) هزینه خدمات و برنامه هامجموع 

 5 نهساال افزایش تخمین شده. نشده اما در بودجۀ عادی جمع شده استمحاسبه تحصیالت عالی 
 (فیصد

3,970,633  4,301,377  4,668,490  5,076,766   5,531,683        23,548,950    

 

                      کارکنان و اعضای کادر علمی مسلکی انکشاف .5.1

 240اعزام .دکتورا برای اعضای کادر علمی در خارج از کشور در مقطعآموزش  .1.5.1

ز آن اتن استاد به خارج از کشور برای آموزش دوره دکتورا در پنج سال آینده که 

محصالن هر یک از با . تن آنها اعضای کادر علمی اناث خواهند بود 60جمله 

عالوه بر آن . دالر کمک صورت خواهد گرفت 1300دکتورا هر سال دورهء 

دالر پرداخته  2000هر استاد به گونۀ متوسط  (رفت و برگشت)مصارف سفر 

 . خواهد شد

750,000  1,140,000  1,920,000  2,310,000  1,770,000  7,890,000   1,000,000  2,000,000    4,890,000  

 

 375اعزام . آموزش دورۀ ماستری برای اعضای کادر علمی در خارج از کشور .2.5.1

ورسیه ب 78تن استاد در پنج سال آینده برای آموزش در مقطع ماستری که از آنجمله 

و مصارف هر محصل  خواهد شدبرای اعضای کادر علمی اناث تخصیص داده 

 1500سال به شمول  2.5برای مدت خواهد بود که دالر امریکایی  9،000 نهساال

 .پرداخته خواهد شددالر مصارف سفر 

525,000  1,260,000  2,047,500  2,070,000  1,995,000  7,897,500   1,000,000  2,000,000    4,897,500  

 

فراهم کردن . افغانستانداخل برنامه های ماستری برای اعضای کادر علمی در  .3.5.1

بورسیه برای اعضای کادر علمی در مقطع ماستری برای دو سال در  545

 دهبورسیه برای اعضای کادر علمی اناث تخصیص دا 112افغانستان که از آنجمله 

 .دالر خواهد بود 4000مصارف هر استاد در این برنامه ساالنه. خواهد شد

500,000  820,000  1,080,000  1,120,000   875,000  4,395,000   1,000,000  1,395,000    2,000,000  

 

 2018در آغاز سال . ماستری برای اشتغال به حیث استاد ضرورت به دپلوم های  .4.5.1

 استریتمام اعضای کادر علمی که جدیداً استخدام میشوندباید جهت استخدام مدرک م

ود در استثنائات در عرصه های مهم و کلیدی مورد نیاز پذیرفته میش. داشته باشند

 .این مورد به هزینۀ اضافی ضرورت نیست
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 فعالیت

 ها سال

 ینۀهز مجموع

NHESP-II 

 ینیتخم سهم

 یانکشاف ۀبودج

 (سال 5)

 یکمکها
 یلتمو ینیتخم

 کنندگان

 (سال 5)

 یبودجه عاد

 (سال 5)

 ۀبودج ینتخم

مانده مورد  یباق

 یازن

 

1395 1396 1397 1398 1399 

 

   11,787,500    5,395,000  3,000,000   20,182,500  4,640,000  5,500,000  5,047,500  3,220,000  1,775,000 هزینه انکشاف مسلکی اعضای کادر علمیمجموع 

  -       -           اعضای کادر علمی و کارکنان یکوتاه مدت برا یها یننگتر .5.1

ن از ت 500زمینه تریننگ کوتاه مدت برای . افغانستانداخل تریننگ کوتاه مدت در  .1.6.1

دالر برای هر شخص مساعد  400اعضای کادر علمی و کارکنان با هزینۀ متوسط 

ا مبلغ پیشنهادی، مصارف سفر، مصارف روزانۀ غذا، مسکن و لوازم ر. خواهد شد

 .در بر می گیرد

200,000  200,000  200,000  200,000   200,000  1,000,000  300,000  100,000    600,000  

 

 زمینه:تریننگ کوتاه مدت برای اعضای کادر علمی و کارکنان در خارج از کشور .2.6.1

ر با تن استاد و کارمند در هر سال در خارج از کشو 140تریننگ کوتاه مدت برای 

 فیصد 80که از آنجمله  فراهم خواهد شد دالر برای هر شخص 8000هزینۀ متوسط 

 .فیصد برای کارکنان خواهد بود 20آن برای اعضای کادر علمی و 

1,120,000  1,120,000  1,120,000  1,120,000  1,120,000  5,600,000    300,000    5,300,000  

 

ننگ تن تکنیشن وسایل و زمینۀ تری 50برای : تریننگ کوتاه مدت برای تکنیشن ها .3.6.1

 . فی نفر مساعد خواهد شددالر  2000کوتاه مدت با هزینۀ 
50,000  100,000  100,000  100,000   100,000  450,000  100,000  200,000    150,000  

 

تریننگ کوتاه مدت آموزش زبان انگلیسی برای اعضای کادر علمییکه خارج از  .4.6.1

ین ادر . کشور میروند و یا اعضای کادر علمیی که به انگلیسی تدریس خواهند کرد

ن مورد تمرکز ابتدایی روی رشته های خواهد بود که در آینده در آنها به زبا

 اعضای کادر علمیهمچنان و  (طب، انجنیری، زراعت)انگلیسی تدریس خواهد شد 

 .شوندمیبرنامه های ماستری و دکتورا به خارج از کشور نامزد  دراین رشته ها که 

200,000  200,000  200,000  200,000   200,000  1,000,000    200,000    800,000  

 

   6,850,000   800,000  400,000  8,050,000  1,420,000  1,420,000  1,420,000  1,420,000  1,370,000  هزینه تریننگ کوتاه مدت برای اعضای کادر علمی و کارکنانمجموع 

 فیتیبا ک یازهایرشد و ن یپاسخگو تعداد اعضای کادر علمی و کارکنان تا یشافزا .7.1

  .باشند
          -       - 

 

 تن 4936 یاز تعداد فعل :درصد در سال 15 تعداد اعضای کادر علمیدر  یشافزا .1.7.1

 یینهدف تعیفیت تدریس، استاد به منظور کاهش نسبت محصل و استاد و بهبود ک

 یعاد ۀدر بودج یشافزا ینا ینۀهز. یباشدتن استاد م 9،925 یندهسال آ 5 یشده برا

 . است شده گرفته در نظر

  5,001,406  5,101,434  5,203,463  5,307,532        20,613,835    

 

ر تن به منظو 5030 یاز تعداد فعل :درصد در سال 15 تعداد کارکناندر  یشافزا .2.7.1

 ییهدف نها ،محصالنو روز افزون  یعتعداد وس یها یازمندیو ن یاترفع ضرور

 . یباشدتن کارمند م 9،925شده  یینتع
  1,667,135  1,700,478  1,734,488  1,769,177      

 
6,871,278    

 

در . هزینه مورد نیاز در ارتباط به افزایش در تعداد اعضای کادر علمی و کارکنانمجموع 

 -  27,485,113 - -  27,485,113  7,076,709  6,937,950  6,801,912  6,668,541 - . ایزاد گردیده است 2020-2016بودجه مجموعی پالن استراتیژیک ملی تحصیالت عالی 

 

          -            یعال یفیتبا ک یقو تحق یستدر یمشوق ها برا .8.1

 لیعا تدریس برای تشویقی بسته یا مشوق: یبرازنده و عال ینمدرس یبراها مشوق  .1.8.1

 مؤسسات در استاد تن دو اکثربرای حد ساالنه که میباشد معاش ماهه یک شامل

 .تاس شده تخمین استاد هر برای دالر 600 که شد خواهد دولتی پرداخته تحصیالت
42,000  42,000  42,000  42,000  42,000  210,000    100,000    210,000  
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 فعالیت

 ها سال

 ینۀهز مجموع

NHESP-II 

 ینیتخم سهم

 یانکشاف ۀبودج

 (سال 5)

 یکمکها
 یلتمو ینیتخم

 کنندگان

 (سال 5)

 یبودجه عاد

 (سال 5)

 ۀبودج ینتخم

مانده مورد  یباق

 یازن

 

1395 1396 1397 1398 1399 

 

 یالعبرازنده و  یقتحق یبرا یزهجا: یبرازنده و عال یعلم یقاتتحق یبراها مشوق  .2.8.1

تن استاد در مؤسسات  ی دوبرا که حد اکثر یباشدماه معاش م یک ازعبارت 

 ینهر استاد تخم یدالر برا 600مبلغ این خواهد شد و  ی پرداختهدولت یالتتحص

 . شده است

42,000  42,000  42,000  42,000  42,000  210,000    100,000    210,000  

 

   420,000    200,000 -  420,000  84,000  84,000  84,000  84,000  84,000 هزینه مشوق ها برای اعضای کادر علمیمجموع 

          -           یمراکز انکشاف مسلک اعضای کادر علمی یعترف .9.1

 ۀیتکم یک( جندر)عدالت  یناعضای کادر علمی و تام یعاتترف ینیبه منظور بازب .1.9.1

 . خواهد شد یلتشک یبررس
50,000          50,000    50,000    50,000  

 

کادر  یمراکز انکشاف مسلک یتوضع.اعضای کادر علمی یمراکز انکشاف مسلک .2.9.1

ر بودجه اجازه دهد د ییکهشده و درصورت لزوم تا جا ینیسال بازب یکدر  یعلم

 . یدارائه خواهد گرد ینهدر زم یپروژه کمکها بعدیچهار سال 
50,000  200,000  200,000  200,000   200,000  850,000  400,000  450,000    - 

 

  -    500,000  400,000  900,000  200,000   200,000  200,000  200,000  100,000 هزینه ترفیعات اعضای کادر علمی و مراکز انکشاف مسلکیمجموع 

          -           سیستم کریدت .10.1

ورکشاپها روی . دولتیگسترش سیستم کریدت به تمام مؤسسات تحصیالت عالی  .1.10.1

 سیستم کریدت در جریان دو سال اول 
20,000  10,000        30,000    30,000    - 

 

کمیته نصاب تحصیلی با مؤسسات تحصیالت عالی کار . بهبود در سیستم کریدت .2.10.1

ینان عمومی نمره دهی ایجاد گردیده و اطمو  متحد الشکل خواهد کرد تا یک سیستم

نصاب تحصیلی به طور یکسان تحت پوشش قرار  عمومیحاصل گردد که مضامین 

  .گیرد

                    

 

  -        30,000        10,000  20,000 هزینه سیستم کریدتمجموع 

          -            تحصیلیانکشاف نصاب  .11.1

بشمول پرداخت  یلینصاب تحص یتهاز کم یتحما: یلینصاب تحص یتهاز کم یتحما .1.11.1

 .و ورکشاپها یلینصاب تحص یها ینیبازب یگیریمصارف آن، انجام سفر ها جهت پ

داده  یصتخص یلیفعال نصاب تحص یتۀهر کم یدالر برا 5000 در این برنامه

 . خواهد شد

270,000  270,000  320,000  190,000   190,000  1,240,000    800,000    440,000  

 

 یدر کورسها ییکارا یشمحصالن پوهنتونها و افزا یبرا 21قرن  یمهارتها .2.11.1

 را یو آموزش یسیتدر یتالش خواهد کرد تا روشها یلینصاب تحص یتهکم.یمقدمات

 و هدف بر مبتنی و محوری شاگردآموزش فعال، آموزش  ینموده و رو تجدید

اعضای کادر علمی و محصالن و آموزش شاگرد  یاندر م الکترونیکی آموزش

 یروشها یقبه تطب یلینصاب تحص ینیبازب یاندر جر. متمرکز گرداندمحور 

 تنها وابسته به روش لکچر یستا تدر گیردنو و تازه توجه خاص صورت  یسیتدر

 .نباشد

  
 

  
 

  -   
 

    

 

مداوم برنامه ها در تمام  یدتجد. یدجد ینمتشکل از مضام یلیانکشاف نصاب تحص .3.11.1

یلی در نصاب تحص یتههر دو کم. خواهد شد یقتشو یعال یالتمؤسسات تحص

در  ینتا مضام خواهند نمودتالش  یلیو مؤسسات تحص وزارت تحصیالت عالی

          -         
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 یدر تماس بوده، پاسخگو کننده استخدام سکتورهایو با  یدهگرد یدزمان تجد یانجر

 .باشند یدیکل یازهاین

 ادتعد یک در تا کرد خواهد تالش عالی تحصیالت وزارت: یسینگلابه زبان  یستدر .4.11.1

 نظورم این برای. گیرد صورت انگلیسی زبان به تدریس ها فاکولته و ها دیپارتمنت

 از ادهد رشد را شان های توانایی و بیاموزند انگلیسی زبان باید اعضای کادر علمی

 .نمایند استفاده علمی ژورنالهای و انترنت

100,000  100,000  100,000  100,000   100,000  500,000    500,000    - 

 

 یماتمطالعه امکانات ارائه تعل ۀبرنام: یعموم یماتتعل یبرا یلینصاب تحص .5.11.1

ه به منظور آماد یولوژیکیو علوم ب یعلوم اجتماع ی،به شمول علوم بشر یعموم

 تا آنها را به رقابت در خواهد شددست گرفته یبخش رو ینساختن محصالن در ا

 یاساس یبرنامه شامل اندوختن مهارتها ینآماده سازد، ا یجهان یاقتصاد عصر

کار  ی،تفکر انتقاد یری،و تحر یریتقر یها یزینتیشنمانند پر یابیکار یبرا

 ینا. دیباشم یمعلومات یو دانش تکنالوژ ینیاخالق، کار آفر ی،جهان یدگاهد ی،گروه

در  برنامه یناتا به عمل خواهد آمد  یساله خواهد بود و سع یککورس  یکبرنامه 

در نظر  ینههز. یعیشود بالخصوص در علوم طب یدهموجود گنجان یلینصاب تحص

 . باشد یبرنامه م ینا یهو آغاز اول یبررس یبرا این بخش گرفته شده

25,000  25,000        50,000        50,000  

 

 یالتاز مؤسسات تحص یدبا تحصیلینصاب  یسیونکم: تحصیلینظارت از نصاب  .6.11.1

 مرور شده مطابق پالن تحصیلی یشود که نصاب ها ینتا مطم یدنظارت نما یعال

 . یشوندم یعمل
  

 
  

 
  -   

 
    

 

   490,000    1,300,000 -  1,790,000  290,000   290,000  420,000  395,000  395,000 تحصیلیهزینه انکشاف نصاب مجموع 

                      یکیالکترون یها یرساختز .12.1
 

 کننده لیتمو یرکار با ناتو و سا یقاز طر: انترنت در تمام پوهنتونهاخدمات توسعه  .1.12.1

 -    1,500,000    1,500,000  100,000   100,000  300,000  500,000  500,000 . توسعه داده خواهد شد یدولت یلیگان، انترنت به تمام مؤسسات تحص

 

: یلیها در مؤسسات تحص کمپیوترافزایش در تعداد بر  یشترب یگذار یهسرما .2.12.1

 . هر موسسه در نظر گرفته شود یعاد یدر بودجه ها یدبخش با ینمصارف ا
200,000  300,000    

 
  500,000    500,000    - 

 

وزارت  یجیتالیاستفاده از کتابخانه د یاعضای کادر علمی رو یبرا یننگتر .3.12.1

غ از آنها مبل یکيورکشاپها در پنج منطقه که هر  یبرا ینههز: یعال یالتتحص

 . یندهدو سال آ یانبشمول سفر در جررا در بر خواهد گرفت دالر  10000
50,000  50,000        100,000    100,000    - 

 

ب .4.12.1
ر

ن

ا

م

ۀ

 

          -       - 
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و  یستمس یساخت ها یرز ی،عال یالتاطالعات تحص یریتمد یستمستوسعه  .5.12.1

 ییلتحص یدر تمام نهادها یعال یالتاطالعات تحص یریتمد یستمتوسعه س: یننگتر

شدن  یتا باعث متمرکز یستم مورد توجه قرار خواهد گرفتشامل در س یدولت

ل به شمو یعلمهای معلومات  یرو سا یدالشموالنجد ی،اطالعات درباره کادر علم

ر د یتموثر ی،معلومات درباره بودجه گردد تا باعث بهبود کنترول در امور مال

 یلشمول را تسه یستمس یابیو همچنان نظارت و ارز یدهتدارکات و نظارت گرد

 یاعضا یننگتر یدالر برا 50000 ینههزدر این برنامه منظور،  ینا یبرا. بخشد

 .داده شده است یصسال آول و دوم تخص یاندر جر یلیتحص یتمام نهادها

3,250,000  3,250,000  3,080,000  300,000   300,000  10,180,000   1,000,000  4,000,000    5,180,000  

 

   5,180,000    6,100,000  1,000,000   12,280,000  400,000   400,000  3,380,000  4,100,000  4,000,000 هزینه زیرساخت های الکترونیکیمجموع 

          -           اعضای کادر علمی یقتحق .13.1

پنج سال  یرا برا یقتحق یژیاسترات یک یعال یالتدر وزارت تحص یقتحق یتهکم .1.13.1

 یقاعضای کادر علمی در مورد اصول تحق یبرا یتهکم ینا. توسعه خواهد داد یندهآ

را راه  یفیتبا ک یقچگونه تحق ینکهرا فراهم خواهد کرد؛ ا یآموزش یپروگرام ها

نشر و چاپ  یها برا یهرا مطرحو توص یقیدرست تحق ینمود، پرسشها یانداز

40,000  40,000  40,000  40,000  40,000  200,000    100,000    100,000  
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 یداعضای کادر علمی با. اعضای کادر علمی ارائه خواهد کرد یآنرا برانتایج 

 حل ها و یتاولو یکه رو یندنما یجادرا ا یقیتحق یشوند تا آنگونه پروژه ها یقتشو

جلسات و سفر  یرتدو یدر نظر گرفته شده برا ینههز. متمرکز باشند یمشکالت مل

 .می باشد یمحل یها
حداقل  یبرا یمال یارائه کمکها. اعضای کادر علمی یعلم یقاتاز تحق یتحما .2.13.1

 یبصورت رقابت یمال یکمکها :یعلم یقاتبه منظور انجام تحق یتن کادر علم 500

در سال  یقتحق ینهکمک هز 90در سال اول،  یقتحق ینهکمک هز 80. خواهد بود

 کمک. فراهم خواهد شد یدر هر سال بعد یقتحق ینهکمک هز 100دوم وبعد از آن 

دالر  3000آن مبلغ  یندالر بوده و کمتر 5,000متوسط ساالنه  ۀبه گون یقتحق ینههز

قرار  یدولت یلیتحص ینهاد ها یعلم یکه در دسترس تمام کادر ها بودخواهد 

 .هد شدخوا اتخاذ یقتحق یتهتوسط کم یینها یممورد، تصم ینالبته در ا. خواهد گرفت

 ینهکمک هز ینا یمجدد برا یمستحق تقاضا یکسالبعد از گذشت  یعلم یکادر ها

 . باشند یم

500,000  1,250,000  1,750,000  1,750,000  1,750,000  7,000,000    3,000,000    4,000,000  

 

 10 تدویر :یقاعضای کادر علمی در مورد تحق یکردن ورکشاپ ها برا یردا .3.13.1

 .بود خواهد دالر 5000 آن یک هر هزینه که سال هر ورکشاپ
50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  250,000    250,000    - 

 

و  یفیتکاین کمک بر مبنای  :ها در پوهنتون یقامکانات تحق فراهم آوری کمک در .4.13.1

کمک بالعوض . یگرددارائه م یو بشکل رقابت صورت گرفتهپروپوزل  یتاهم

 . شش پوهنتون هر سال بر اساس رقابت ارائه خواهد شد یدالر برا 100000
600,000  600,000  600,000  600,000   600,000  3,000,000   2,500,000  

 
  500,000  

 

 تحقیق فعال یها یتهبا کم. تحصیلیدر مؤسسات  یقتحق یها یتهکم یکمک برا .5.13.1

در سال اول،  یتهکم 10 ینیبه صورت تخم. دالر هر سال کمک خواهد شد 5000

  .دشی شامل این برنامه خواهد بعد یدر سال ها یتهکم 30در سال دوم،  یتهکم 20
50,000  100,000  150,000  150,000   150,000  600,000    400,000    200,000  

 

و  یمنظور شده، ترجمه مواد درس یدرس یکتابها یق،تحق یجنشر نتا یکمک برا .6.13.1

 . یقو تحق یساز تدر یتمجالت به منظور حما یمقاله ها
50,000  100,000  200,000  200,000   200,000  750,000  300,000      450,000  

 

   5,250,000     3,750,000  2,800,000  11,800,000  2,790,000  2,790,000  2,790,000  2,140,000  1,290,000 هزینه تحقیقمجموع 

 این یارتقا و بهبود دکتورا، و ماستری جدید های برنامه: یسانسفوق ل یبرنامه ها .14.1

 آن نظارت و ها تیزس تهیه در کمک ها، برنامه
          -       - 

 

 با دکتورا و ماستری های برنامه برایکمک .یسانسفوق ل یبرنامه ها یکمک برا .1.14.1

 ،فیس آوردن بدست طریق از تا است نظر در: ها برنامه این ساختن کفا خود هدف

 نامهبر از حمایت. شوند کفا خود پالن این اخیر تا دکتورا و ماستری های برنامه

 رجهد با کادرعلمی کافی تعداد دارای که بخشهای در دوکتورا و ماستری جدید های

 های برنامه کیفیت بهبود جهت نظر مورد مالی کمکهای. باشد دوکتورا تحصیالت

 یکبار هزینه کمک شامل دوکتورا و ماستری جدید های برنامه ایجاد و فعلی

 در. میباشد دوکتورا برنامه برای 58،000 و ماستری برنامه برایدالر 28،000

 راه ادکتور جدید برنامۀ 5 و ماستری جدید برنامۀ 10 پالن این جریان در است نظر

 .گردد اندازی

17,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  29,000,000    2,280,000    26,720,000  
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 و ماستری دورۀ تیزس ارائه در( یزست یهته) یعلم یقاتانجام تحق یکمک برا .2.14.1

 رقابت اساس بر لیسانس فوق های برنامه ممتاز محصالن مالیبرای کمک :دکتورا

 محصالن برای رقابت اساس بر مالی کمک این. دارد وجود تحصیل اخر سال در

 اول سال در. بود خواهد یکبار دالر 5000 نفر فی برای که شد خواهد ارائه ممتاز

 حد که یافت خواهد افزایش% 10 سال هر که شد خواهد داده عوض بال کمک 25

 .تیزس خواهد بود بورسیه 50 آن اکثر

125,000  175,000  225,000  250,000   250,000  1,025,000    500,000    525,000  

 

دوکتورا از خارج کشور تا در آغاز  یلیبا درجه تحص یعلم یدعوت از کادرها .3.14.1

ود مهم به منظور کمک با اعضای کادر علمی موج یدوکتورا در بخشها یبرنامه ها

ر که مدرک دکتورا به کشو یآوردن دو تن استاد دارا :دکتورا یلیدرجه تحص یدارا

ً ترج عضای ا ینا یسفر برا ینۀبودجه، معاش و هز یندر ا. از منطقه خواهد بود یحا

 . شده است کادر علمی در نظر گرفته

100,000  200,000  200,000  200,000   200,000  900,000    900,000    - 

 

شده  در نظر گرفته ینةهز :و دکتورا یماستر یبرنامه ها یعال یسیوناز کم یتحما .4.14.1

 .باشد یم یمحل یجلسات و سفر ها یرتدو یبرادر این بخش 
40,000  40,000  40,000  40,000  40,000  200,000  100,000  100,000    - 

 

   27,245,000    3,780,000  100,000  31,125,000  3,490,000  3,490,000  3,465,000  3,415,000  17,265,000 برنامه های فوق لیسانسهزینه مجموع 

          -           یساز یالملل ینب .18.1

اعضای کادر علمی که  یبرا یسیفشرده آموزش زبان انگل یکورسها یراه انداز .1.15.1

اعضای  یاباشند و  یدر خارج از کشور نامزد م یسانسفوق ل یبرنامه ها یبرا

 شردهف یننگقرار دارند، تر یسیبه زبان انگل یستدر یکادر علمی که در برنامه ها

ال اول ستن استاد در  100برنامه  یندر ا. پنج روز در هفته یسی،ماهه زبان انگل 6

دالر شامل  1200 ینۀبر اساس رقابت با هز یبعد یتن استاد در سال ها 150و 

 .خواهند بود

120,000  180,000  180,000  180,000   180,000  840,000    640,000    200,000  

 

: حمایت از سفرهای کادرهای علمی به خارج از کشور جهت اشتراک در کنفرانسها .2.15.1

نۀ هزی 40. تصمیم در این مورد توسط کمیته تحقیق بر اساس رقابت اتخاذ میگردد

 هزینۀ کمکدر سال های بعد 50هزینۀ کمک در سال دوم و  60کمک در سال اول، 

 یک سال مستحقگذشت اعضای کادر علمی بعد از  .ن در نظر گرفته شده استاز آ

د و شمیتوانند که بر اساس رقابت تنظیم خواهد  بودهاین کمک تقاضای مجدد برای 

 . اهد بوددالر خو 8000هزینۀ هر کمک به گونۀ متوسط 

320,000  480,000  400,000  400,000   400,000  2,000,000    400,000    1,600,000  

 

 سی بهجهت افزایش دستر :حمایت از برگزاری کنفرانسهای بین المللی در افغانستان .3.15.1

 در مورد شیوه زندگی اکادمیکی در ساحه بین المللی در افغانستان، اطالعات

ف وزارت تحصیالت عالی از برگزاری دو کنفرانس بین المللی در دو ناحیه مختل

کمکهای مالی بر اساس رقابت ارائه . اکادمیکی در هر سال حمایت خواهد کرد

طقه ل از چهار منکنفرانسهای علمی باید شامل اشتراک کنندگان حد اق. خواهد شد

ی آسیای جنوبی، آمریکای التین، اروپا، آمریکای جنوبی، آمریکا)مختلف جهان 

ط یک با نظرداشت محدودیت های زمانی فق. باشند( شمالی، اقیانوسیه، آسیای شرقی

رت تالش بخاطر جلب تمویل کننده گان صو. کنفرانس در سال اول تمویل خواهد شد

 .نه های کنفرانس را بپردازندخواهد گرفت تا قسمتی از هزی

100,000  150,000  200,000  200,000   200,000  850,000    400,000    450,000  
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د که یک زبان مهم هتا از تمام محصالن بخواآموزشی راه اندازی یک برنامه  .4.15.1

 قاالت،هزینۀ در نظر گرفته شده برای تدویر ورکشاپ، ارائه م. خارجی را بیاموزند

 . استشده  اعالنات و نشریات برای هر مؤسسه تحصیلی در نظر گرفته
  170,000  170,000  170,000   170,000  680,000    200,000    480,000  

 

   2,730,000    1,640,000 -  4,370,000  950,000   950,000  950,000  980,000  540,000 هزینه بین المللی سازیمجموع 

          -           یبرجسته و تفاوت نهاد یبرنامه ها .16.1

ر تا با در نظ های علمی نهاد یک و یا درجه بندیتفک جهتدر  یتهکم یک یلتشک .1.16.1

پوهنتون )را در موردچهار نوع پوهنتون  یشخو یشنهاداتها پ ینهداشت گز

( یآموزش مسلک یو کالج ها یعال یالتبرجسته، پوهنتون جامع، مؤسسات تحص

و مرور قرار  یمورد بررس یدبا یلیمؤسسات تحص یفعل یتوضع. یندارائه نما

 یپروسه م یانجلسات و کمک در جر یرتدو یدر نظر گرفته شده برا ینۀهز. یردبگ

 . باشد

20,000         20,000        20,000 

 

در اعضای کاتعداد زیاد  یبرجسته که دارا یلیتحص ینهادها ییشناسا یبرنامه ها .2.16.1

در بوده، مهارت ها و دانش اعضای کا یستدر یعال یفیتو ک رو دکتو علمی ماستر

وقع آن ت. را آغاز کرده باشند یقعمدة تحق یاه و پروژهبود  یافتهعلمی آن انکشاف 

بلخ،  ننگرهار، یمانند پوهنتونها یاتپوهنتون وال 5است تا چهار پوهنتون کابل و 

قع تو یتیوال یاز پوهنتونها. برنامه شامل باشند ینهرات، کندهار و خوست در ا

داشته باشد، تمرکز  یتمنطقه شان اهم یکه برا یعلم ۀعرص یک یتا رو یرودم

 یک گردند، می معرفی تحصیلی نهادهایبرجستۀ عنوان به که پوهنتونهای. یدنما

 هدخوا اضافه علمی های برنامه رشد منظور به آنها عادی بودجۀ در دالر میلیون

 تحصیالت وزارت توسط مذکور های نهاد پروپوزل منظوری به نیاز امر این شد؛

 ارزیابی خوب شرایط تکمیل صورت در تحصیلی نهادهای این. داشت خواهد عالی

 نهاد دو در نظر است تا. گرفت خواهد صورت آنها با مالی کمک و شده شناسایی

 یسالها در تحصیلی نهاد 4 و دوم سال در تحصیلی نهاد سه اول، سال در تحصیلی

 .گردند برای این منظور شناسایی پنجم و چهارم

2,000,000 5,000,000  9,000,000  9,000,000  9,000,000  34,000,000   7,000,000  
 

  27,000,000 

 

   27,020,000   -  7,000,000   34,020,000  9,000,000  9,000,000  9,000,000  5,000,000  2,020,000 موسسات تحصیالت عالیهزینه تفکیک مجموع 

          -           یبشر یرویانکشاف ن .17.1

چون مهارت های اساسی  :یلیدر نصاب تحص یاساس یتوسعه مهارتها یتالش برا .1.17.1

و  ینیکارآفر ی،جهان یآگاه یری،و تحر یریتقر یها یزینتیشنپر ی،کار گروه

الزم در  یمهارتها ینکهاز ا ینانکار کردن با مراجع استخدام کننده جهت اطم. یرهغ

 یو هماهنگ یشامل همکار ین برنامها. شده است یدهده برنامه گنجان یلینصاب تحص

 یتهایعامه، فعال یسیپال یری،مانند انجن)و دوامدار با صاحبان حرفه ها  یکنزد

ها و استفاده از  یافته یورکشاپ رو یکپالن  یندر سال سوم ا. یباشدم( یاجتماع

دالر  10000برنامه  یندر ا. خواهد شد یردا یگرد یعال یالتسسات تحصآنها در مؤ

در سال سوم تماس با . پرداخته خواهد شد یلینهاد تحص 11از  یکهر  یبرا

تا چه اندازه  یان، تا آشکار شود که کارفرماخواهد شدو فارغان برقرار  یانکارفرما

محصالن در مورد  ینکههستند و ا یراض یالناز مهارتها و دانش فارغ التحص

110,000  210,000  110,000  110,000   110,000  650,000    360,000    290,000  
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و به آنها در اشتغال چقدر کمک کرده  یکنندچه فکر م یشکرده خو یافتآموزش در

 یگروه ها ۀسفر و مصارف مربوط یدالر برا 100،000پروگرام  ینهدر هز. است

 .خواهد شدداده  یصتماس در سال دوم تخص
رنامه ین بدر ا :ایجاد کارآموزی یا کاریابی های کوتاه مدت با شرکتها و دفاتر دولتی .2.17.1

دالر امریکایی هر سال برای تنظیم و نظارت  10،000پروگرام با هزینۀ  10

 . تخصیص داده خواهد شد
110,000  110,000  110,000  110,000   110,000  550,000  150,000  400,000    - 

 

   290,000    760,000  150,000  1,200,000  220,000   220,000  220,000  320,000  220,000 هزینه انکشاف نیروی بشریمجموع 

                      یو اعتبارده یفیتک ینضمت .18.1

 و کیفیت تضمین پروسه های فعالیت از حمایت: یو اعتبارده یفیتک ینتضم .1.18.1

 رد حاضر حال در دهی اعتبار پروسه تداوم :اعتباردهی و کیفیت تضمین کمیسیون

صورت خواهد   دارند قرار اعتباردهی برای نامزدی مرحله در که پوهنتون شش

 هیاعتبارد پروسه از حمایت. باشد می اعتباردهی مرحله سه شامل البته که گرفت

 بررسی در تریننگ خودی، ارزیابی شمول به دولتی و خصوصی نهادهای در

 ارائه قطار، هم موسسات از بازنگری تیمهای توسط ساحوی بازدید همقطاران،

 .اعتباردهی از نظارت شورای و بازنگری های تیم پیشنهادات

505,500  471,500  442,500  459,500   465,500  2,344,500   1,000,000  1,344,500    - 

 

ه در زمینه تدویر ورکشاپها و تهی حمایت از کمیته های تضمین کیفیت موسساتی .2.18.1

تکمیل ارزیابی خودی، پیگیری از  جهتکمک با کمیته های موسساتی : لوازم

 هزینه این برنامه. پالنهای عملیاتی و تقویت این پروسه در موسسات تحصیلی

 .دالر کمک هر سال برای کمیته های فعال مؤسساتی می باشد 5000

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 850,000    850,000   - 

 

          -           .معاشات کارکنان در بودجۀ عادی تحت پوشش قرار گرفته است .3.18.1

    240,000  50,000  55,000  40,000  45,000  50,000 لوازم و تجهیزات  .4.18.1
 

  240,000   

ورد در م خودی و ارائه پیشنهادات بازدید از موسسات برای بررسی عملیه ارزیابی .5.18.1

 . مرحلۀپذیرش برای نامزدی یا اعتباردهی
96,000  96,000  72,000  72,000  80,000  416,000        416,000  

 

   97,000        97,000  15,000  12,000  10,000  10,000  50,000 خرید و نگهداری عراده جات .6.18.1

دولتی جهت کمک با سفر اعضای کمیسیون و کارکنان به مؤسسات تحصیالت عالی  .7.18.1

 این مؤسسات تحصیلی و پیگیری پالن های عملیاتی
40,000  50,000  50,000  50,000  50,000  240,000        240,000  

 

 -    200,000    200,000  40,000  40,000  40,000  40,000  40,000 سفرهای بین المللی برای اشتراک در ورکشاپ ها و جلسه های اعتباردهی  .8.18.1
 

   40,000        40,000  8,000  8,000  8,000  8,000  8,000 جلسات کمیسیون و سفرهای محلی برای اشتراک در جلسات و ورکشاپ ها .9.18.1

  -    11,500    11,500  2,500  2,500  2,500  2,500  1,500 عضویت با همکاران بین المللی اعتباردهی .10.18.1

 تا کیفیت سفرهای بازبینی از( بار در سال سه)بررسی همقطاران بین المللی  .11.18.1

 . محالت بهبود یافته و یک چشم انداز بین المللی برای آن ارائه گردد
45,000  45,000  45,000  45,000  45,000  225,000        225,000  

 

   25,000        25,000  5,000  5,000  5,000  5,000  5,000 تضمین کیفیت احتمالی .12.18.1

   1,283,000    2,406,000  1,000,000  4,689,000  931,000  919,000  885,000  943,000  1,011,000 هزینه تضمین کیفیت و اعتباردهی مجموع 
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                      یخصوص یعال یالتمؤسسات تحص .19.1

 یالتموسسات تحص یها یتو نظارت از فعال ینیبازب یبرا یبورد علم یک یجادا .1.19.1

 یا 2013 سال در که خصوصی تحصیلی نهادهای تمام ارزیابی. یخصوص یعال

 و جمهوری ریاست حکم مطابق ها نهاد بندی درجه است؛ شده بررسی 2014 اوایل

 و گرفته قرار کیفیت حد کمترین از تر پایین که نهادهای مورد در تصمیم اتخاذ

 کیفیت با دیگر تحصیلی نهاد کدام با که نهادها این مورد در تصمیم اتخاذ باالخره

 یا یندنما پوره را کیفیت اقتضائات تا شود داده وقت برای این نهاد ها شود، مدغم

 عالی تحصیالت مؤسسات برای قانونی مجوز اعطای بر. گردند مسدود اینکه

 مصارف شده گرفته نظر در های هزینه. گردد وضع ها محدودیت خصوصی

 .گردد می شامل را حمایت و جلسات بررسی، و مرور ها، ورکشاپ

125,000  125,000  125,000  125,000   125,000  625,000    100,000    525,000  

 

بورد علمی برنامه های را  :ظرفیت و نظارت مؤسسات تحصیالت عالی ارتقای .2.19.1

ایجاد خواهد کرد تا برای مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی برنامه های ظرفیت 

که روی برنامه های علمی و انکشاف مسلکی اعضای کادر  گرددسازی فراهم 

 رد تاکبورد مذکور یک پالن نظارتی را نیز ایجاد خواهد  .علمی متمرکز خواهد بود

 2014 - 2013مخصوصاً بر نهادهای تحصیالت عالی که در بررسی سالهای 

  .، متمرکز گرددنمرات کم گرفته است

200,000  300,000  500,000  500,000   500,000  2,000,000        2,000,000  

 

در یک تعداد  :تضمین کیفیت و اعتباردهی مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی .3.19.1

مؤسسات تحصیلی خصوصی پروسه اعتباردهی آغاز گردیده است و ارزیابی 

وزارت . یا در حال تکمیل کردن میباشد و یا تکمیل در آنهاموسساتی خودی 

 طریق اداره تضمین کیفیت تالش خواهد کرد نهادهای تحصیلی تحصیالت عالی از

تا در پروسه تضمین کیفیت  ایدرا از طریق ریاست تضمین کیفیت تشویق نم

حث ببیشتر هزینه های این پروسه که در باال مورد . مشارکت زودرس داشته باشند

ۀ ندازابه  قرار گرفته است؛ باید از طریق بدست آوردن فیس فراهم گردد و فیس باید

 .هزینه حقیقی سفرهای بازنگری باشد

                    

 

تعیین  در جریان سال اول پالن استراتیژیک ملی تحصیالت عالی، بورد علمی .4.19.1

یا  خواهد کرد که آیا یک نصاب تحصیلی معیاری برای نهاد های تحصیلی تهیه شود

خیر و همچنان به چه تعداد موسسات خصوصی بعد از ختم مهلت قانونی جواز 

 با در)فعالیت داده شود و چه تعداد افزایش در موسسات تحصیالت عالی خصوصی 

صیالت عالی خصوصی جدید صورت گیرد؛ موسسات تح( نظر داشت مهلت قانونی

کدام رشته های تحصیلی را عرضه کنند؛ و اینکه چگونه فیس و سایر مشکالت 

 .سازی شود معقول مربوط به اداره و پیشبرد تحصیالت عالی خصوصی

                    

 

   2,425,000       200,000  2,625,000  625,000  625,000  625,000  425,000  325,000 هزینه تحصیالت عالی خصوصیمجموع 

                      یو خارج یافغان یبا پوهنتونها یعلم یها یتتوام .20.1

با حداقل شش برنامه  یالملل ینو ب یمنطقوعلمی بشکل  یهایهمکار یدنبخش یلتسه .1.20.1

. پالن ینهر برنامه در تمام مدت ا یدالر برا 150،000فعال به مصرف  یلیتحص

در سطح منطقه و جهان  ت علمیتبادال یپروگرام ها یسبرنامه تاس ینا یجاداهداف ا

300,000  300,000  300,000  300,000   300,000  1,500,000   1,000,000      500,000  
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 .باشد یم

 این تا است آن هدف. یافغان یدولت ینهادها یربا سا یهاهمکار یدنبخش یلتسه .2.20.1

 برای مصارف سایر و آمد و رفت مصارف برنامه این در. گردد تشویق همکاریها

 دالر 10000 ساالنة مصرف با دوسال برای رقابتی طور به همکاری پروگرام پنج

رنامهء باز  حاصله نتایج به وابسته دوم سال در آن ادامه که است شده گرفته نظر در

 نصاب کمیسیون و تحقیق کمیته اعضای از متشکل کمیته یک. میباشد اول سال

 .کرد خواهد قضاوت ها پروپوزل مورد در تحصیلی

50,000  100,000  100,000  100,000   100,000  450,000  450,000  
 

  - 

 

   500,000   -   1,450,000  1,950,000  400,000  400,000  400,000  400,000  350,000 هزینه همکاری های علمیمجموع 

  91,470,500 - 26,631,000  17,500,000  162,916,613   32,516,709   33,225,950  35,688,412  29,720,541  30,765,000 یعلمبرنامه های کل هزینه مجموعۀ 
 

II .دسترسی و حمایت محصالن                      

. هزینه های مسکن و بدل اعاشه برای محصالن: هزینه های تحصیلی برای محصالنمجموع 

 بودجۀ عادی
22,865,694  25,152,264  27,667,490  30,434,239   33,477,663        139,597,350    

 

     139,597,350        33,477,663   30,434,239  27,667,490  25,152,264  22,865,694 هزینه های تحصیلی برای محصالن بودجه مورد نیاز برای مجموع

                      دسترسی  .1.2

رشته  با توجه بهایجاد یک کمیته دسترسی جهت انکشاف یک استراتیژی دسترسی   .1.1.2

 های مهم اکادمیک، وضع محدودیت بر دسترسی به رشته های دارای میزان بیشتر

ن آحد اعظمی در  :فارغ التحصیالن و پیگیری نیازسنجیهای مراجع استخدام کننده

کمیته . طول این پالن استراتیژیکفیصد ساالنه در  10افزایش میزان دسترسی 

ته و از بین نرف کمیتمذکور اطمینان دهد که در جذب محصالن تعادل میان کیفیت و 

 کادر یا هم کیفیت پایین نیاید و نه هم مسئولیت بیش از حد روی شانه های اعضای

 . علمی قرار داده شود

8,000  8,000  8,000  8,000  8,000  40,000    30,000    10,000  

 

کمیته دسترسی لست رشته های مهم را بازبینی نموده و مطابق به نیازسنجی مراجع  .2.1.2

هد در آن وارد خوا یتعدیالت( از طریق سروی یا مصاحبه گروهی)استخدام کننده 

سال  در سال دوم پالن استراتیژیک، کمیته دسترسی موفقیت های کارکردها در. کرد

اره ب نموده و همچنان نظریات مراجع استخدام کننده را دراول پالن را ارزیابی 

واهد بازبینی خ، فارغ التحصیالن که آنها ایشان را استخدام مینمایند مهارت های

 . دالر تخمین شده است 50،000در سال دوم  این برنامههزینۀ . کرد

40,000  90,000  40,000  40,000  40,000  250,000    50,000    200,000  

 

همکاری با وزارت معارف و نهاد های تحصیلی جهت تشویق و مشوره دهی  . 3.1.2

نتون متعلمین مکاتب ثانوی برای انتخاب گزینه های ادامه تحصیل در خارج از پوه

 .مانند تعلیمات تخنیکی و مسلکی، تربیه معلمین و کالجهای آموزش مسلکی
          -         

 

   210,000    80,000    290,000  48,000  48,000  48,000  98,000  48,000 کمیتۀ دسترسیهزینه مجموع 
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 ت برایمطالعه امکانات اخذ امتحانا. آوردن بهبود در تامین امنیت.امتحان کانکور .2.2

مطالعه امکانات . هر مضمون در علوم ساینسی، علوم انسانی و سایر رشته ها

 نهاد های تحصیلی تا به صورت آزمایشی امتحاناتاعطای اجازه به تعدادی از 

ایر سهزینه های کمیته ها، سفر برای جلسه ها و . پذیرش شان را خود اخذ نمایند

 .هزینه ها در نظر گرفته شود

200,000  200,000  400,000  1,200,000   500,000  2,500,000    500,000    2,000,000  

 

 12محصالن در  مشوره دهی به توسعه خدمات.خدمات مشوره دهی به محصالن .3.2

پوهنتون و ایجاد مراکز خدمات برای محصالن در حد اقل پنج پوهنتون مناطق 

 ارائه مشوره های :(هلمند، غزنی، پکتیا، کندز و بدخشان)جنگ زده و محروم 

اکادمیک، تریننگهای رهبریت، مشوره های اشتغال و کاریابی، صحت روانی، 

 ی و تفریحی برای محصلین ذکور و اناث، حل منازعات و سایربرنامه های ورزش

ت قرار نهاد تحصیلی مورد حمای 17در پایان دورۀ این پالن برنامه های . تریننگها

 . خواهد گرفت

752,500  616,750  630,750  630,750   630,750  3,261,500    500,000    2,761,500  

 

در صد  40مشکالت صحت روانی .محصالنایجاد خدمات صحت روانی برای  .4.2

محصالن مؤسسات تحصیالت عالی را متأثر ساخته است که بزرگترین عامل 

ی همیت ماین مشکل بویژه در طبقۀ اناث حایز ا. معلولیت و ناتوانی در آنها میباشد

در سال اول چهار پروژۀ آزمایشی جهت مرفوع ساختن این مشکالت آغاز . باشد

ونی سال اول یک پروژه در کابل و یک پروژه در پوهنتون البیرخواهند شد که در 

این . مشخص خواهد شد 2016آغاز خواهد شد و دو پروژۀ دیگر در جریان سال 

ز آن بعد اپروژه و هر سال  8پروژه و در سال سوم به  6پروژه ها در سال دوم به 

. یش یابدپروژه افزا 12دو پروژه اضافه خواهد شد تا تعداد مجموعی آن به 

افراد مسلکی صحت /داکتر طبی) مصارف آن در بر گیرنده مصارف کارکنان

 ، تجهیزات و مصارف پیشبرد(روانی، پرستاران، مسئول پذیرش برای هر برنامه

ات صحت این برنامه ها خدم. میباشد( دالر تخمین شده است 50،000تقریباً )برنامه 

ا ا پرورش داده و سالمتی آنها رروانی را برای محصلین ارائه کرده، کیفیت ر

 . تضمین می نماید

200,000  300,000  400,000  500,000   600,000  2,000,000  200,000  800,000    1,000,000  

 

   5,761,500     1,800,000  200,000  7,761,500  1,730,750  2,330,750  1,430,750  1,116,750  1,152,500 هزینه کانکور و خدمات محصالنمجموع 

                      توسعۀ دسترسی .5.2
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ری ساعات درسی، ارزیابی گزینه های فعلی، شرایط کا تعیین: برنامه های شبانه .1.5.2

منیت اتوجه خاص به تامین . برای کادر های علمی شبانه و تمام برنامه های شبانه

ای گردد، هزینه هتشویق ( مانند پروژۀ تنویر در پوهنتون کابل)محصلین  اناث 

برنامه های تحصیلی در دراز مدت از طریق فیس محصالن تحت پوشش قرار 

وم سدر حال حاضر بودجه برای این برنامه ها از سال اول تا سال . خواهند گرفت

یس تخصیص داده شده که البته در سال های چهارم و پنجم به منظور افزایش در ف

رای مرور و بررسی ساختار و تنظیم دالر ب 5000. حاصله کاهش خواهد یافت

ای ههزینه های برنامه . برنامه های شبانه در سال اول در نظر گرفته خواهد شد

در . شبانه در کوتاه مدت توسط تمویل کننده گان تحت پوشش قرار خواهد گرفت

 سال دوم یک ارزیابی مکمل در مورد کیفیت برنامه های شبانه، کیفیت محصالن

اه ها ر نامه ها و موفقیتهای آنها بعد از تکمیل نمودن این برنامهشامل در این بر

ن مصاحبه با کارفرمایان، گروه های فوکس و فارغ التحصیال)اندازی خواهد شد 

شبانه  برنامه هایکه در نتیجه این بررسی آشکار خواهد شد (. سابقه این برنامه ها

رکنان ند کارای گروه های خاص ماندوام پیدا کنند یا خیر، توسعه یا کاهش یابد و یا ب

ینه برای هز. دولت و یا رشته های خاص محدود گردد و یا هم کامالً از بین برود

ده دالر در نظر گرفته ش 50000مرور و بررسی و گروه های فوکس در سال دوم 

 . است

2,000,000  2,000,000  2,000,000  1,000,000  1,000,000  8,000,000    6,000,000    2,000,000  

 

در  کالجسه )ایجاد پنچ کالج آموزش مسلکی : برنامه های کالج های آموزش مسلکی .2.5.2

ن میلیو یک بطوراوسط هزینۀ اولیه برای ایجاد هر کالج آموزش مسلکی(. والیات

ر دافزایش ،در این برنامه حمایت از دو کالج آموزش مسلکی موجود. دالر میباشد

لج های در نظر گرفته شده است، برای کا کالج به پنج سال پنجمتا آخر نها تعداد آ

تا  باید آموزش مسلکی دیگر باید در سال اول آماده گی گرفته شود، سه کمیونتی کالج

ال سدالر در هر  500،000برای این منظور . به فعالیت نمایداخر سال پنجم اغاز 

آموزش مسلکی در نظر برای سه سال نخست آغاز این برنامه ها برای هر کالج 

ب هدف این برنامه کمک برای افزایش دسترسی فارغ التحصیالن مکات. گرفته شود

این . مهارتها و حرفه های مورد ضرورت در بازار کار میباشددر راه حصول 

ز نهادهای تحصیلی باید بسوی خود کفایی سوق گردند تا بودجۀ خویش را در درا

 . مدت خود شان فراهم کنند

  

500,000  

  

1,000,000  

  

1,000,000  

  

1,000,000  

  

 500,000  

  

4,000,000  

  

 1,000,000  

  

3,000,000  

  

  

  

- 
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یک کمیته تحصیالت غیر حضوری تا امکانات، چالش  :تحصیالت غیر حضوری .3.5.2

ها، نیازها، و ضرر های تحصیالت غیر حضوری را در افغانستان مورد بحث 

یح و که مزایای این پروگرام بیشتر از معایب آن باشد، لوا در صورتی. قرار دهد

مقررات تحصیالت غیر حضوری تهیه و شرایط برای یک برنامۀ آزمایشی در یکی 

رفته گنهاد تحصیلی جدا گانه در نظر  با ایجاد از پوهنتون های برتر دولتی و یا

 ای محلی میهزینۀ این برنامه شامل هزینه حمایت، تشکیل جلسات و سفر ه. شود

 .گردد

  

10,000  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10,000  

  

  

  

10,000  

  

  

  

- 

 

ر راه اندازی یک پروژۀ آزمایشی تحصیالت غیر حضوری در مقاطع لیسانس د .    1.3.5.2

هزینه های آغاز و هزینه ها برای دوام پروژۀ آزمایشی  :یک نهاد تحصیلی

 . شده است  تحصیالت غیر حضوری در نظر گرفته
300,000  335,000  1,000,000  75,000  75,000  1,785,000    900,000    885,000  

 

آینده  بازبینی موفقیت ها و چالش های پروژۀ آزمایشی و ارائه توصیه ها برای.    2.3.5.2

از برنامه تحصیالت غیر هزینۀ مرور و حمایت . تحصیالت غیر حضوری

 . شده استحضوری در نظر گرفته 
        10,000  10,000        10,000  

 

وزارت تحصیالت عالی تعداد کارکنان ریاست . اسکالرشیپ های تحصیل در خارج .4.5.2

ادر قآنها  کند تامی ارتباط خارجه را افزایش داده و تریننگ های را برای آنها ارائه 

به شوند امور مربوط به محصلین را که با بودجه شخصی شان برای تحصیالت 

 کاریابیبعد از برگشت به کشور برای اشتغال و یا خارج از کشور میروند و 

خواستار کمک وزارت تحصیالت عالی میباشند، نظارت نموده و به آنها مشوره 

به  ا درجات تحصیلی ماستری و دوکتوراتوجه خاص به فارغ التحصیالن که ب. دهند

 در. کشور بر میگردند و در یافتن وظیفه دچار مشکالت باشند معطوف خواهد شد

ه های میلیون دالر به منظور بورسی 6دو سال اول برای شاگردان ممتاز به اندازۀ 

کاهش خواهد  در سالهای بعدیاین رقم و البته  خواهد شدتحصیلی تخصیص داده 

 . دطریکه این نیازها بعد از آن در داخل افغانستان برآورده خواهد شیافت بخا

6,000,000  4,000,000  4,000,000  3,000,000  1,000,000  18,000,000    8,000,000    10,000,000  

 

  1,000,000  31,805,000  2,585,000  5,075,000  8,000,000  7,335,000  8,810,000 هزینه توسعۀ دسترسیمجموع 
17,910,00

0  
  12,895,000  

 

 افراد دارای معلولیت و محصالن مناطق جنگ)گروه های آسیب پذیر مساعدت با  .5.2

وزارت تحصیالت عالی یک کمیته را تشکیل خواهد کرد تا راه  :(زده و محروم

های مساعدت با محصالن معلول را که برای تحصیالت عالی واجد شرایط باشند 

ال برنامه ها جهت کمک با شاگردان مناطق جنگ زده و محروم در س. جستجو نماید

مک وجوه مالی برای ک. نیز ادامه یافته و تا حد ممکن توسعه خواهد یافت 2016

 .محصالن معلول از سال دوم الی پنجم ارائه خواهد شد

50,000  200,000  200,000  200,000   200,000  850,000    300,000    550,000  

 

   550,000    300,000 -  850,000  200,000   200,000  200,000  200,000  50,000 هزینه گروه های آسیب پذیرمجموع 

                      (جنسیت)جندر  .7.2
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ب بهبود دستیابی تحصیالت عالی برای زنان از طریق تشویق شاگردان الیق مکات .1.7.2

 برایآزاد فراهم کردن وجوه مالی بر اساس رقابت : ثانوی برای تحصیالت عالی

ده و پوهنتونها در مناطق محروم و یا درگیر جنگ تا از مکاتب ثانوی بازدید نمو

الی عنهاد تحصیلی  20 در این برنامه. دختران را به تحصیالت عالی تشویق نمایند

 10،000و  هدف قرار خواهد گرفت در این زمینه باشد مناسبکه دارای پالنهای 

 اول در سه سال برای تطبیق این برنامه دالر برای هر یک از این نهادهای تحصیلی

 .تخصیص داده میشوداین پالن 

 10000*10  100,000  100,000      300,000    200,000    100،000 

 

بهبود دستیابی زنان به تحصیالت عالی از طریق راه اندازی برنامه های آمادگی  .2.7.2

هر سال صنفهای آمادگی کانکور برای . کانکور در مناطق جنگ زده و محروم

ینه با هز)گردد تا زنان را برای امتحان کانکور آماده کند می دختر دایر  3600

ر ددختران کانکور هدف این است که تا سال سوم نمرات (. دالر برای هر نفر 250

ک منبع در دراز مدت این کورسها میتواند ی البتهفیصد افزایش یابد  25این مناطق 

 . عایداتی برای مؤسسۀ تحصیلی باشد

900,000  900,000  900,000  900,000   900,000  4,500,000   1,200,000  2,000,000    1,300,000  

 

وزارت تحصیالت عالی نهادهای تحصیالت : افزایش تعداد اعضای کادر علمی زن . 3.7.2

در تشویق خواهد کرد تا تالشهای ویژۀ را به منظور استخدام اعضای کاعالی را 

بقۀ دیپارتمنت ها باید محصالن ممتاز دورۀ لیسانس ط. اناث به خرج دهند  علمی

ی جه عاداین هزینه در بود. اناث را تشویق نمایند تا تحصیالت فوق لیسانس را دهند

 . استدر نظر گرفته شده 

                  - 

 

اید نهادهای تحصیلی ب.بهبود فضا برای طبقۀ اناث در محوطه های پوهنتونها . الف.4.7.2

اد نج نهتشویق شوند تا در بهبود فضای پوهنتون از خود ابتکار نشان دهند و برای پ

دالر بصورت  10.000تحصیلی که پالنهای خوب در زمینه داشته باشند مبلغ 

بود ون، بهبطور مثال، تنویر محوطه پوهنت. د شدساالنه الی پنج سال آینده داده خواه

خدمات رفت و آمد محصالن اناث، فراهم نمودن کودکستان ها برای محصلین و 

 .کادرعلمی زن که طفل داشته باشند

50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  250,000    100,000    150,000  

 

تضمین اینکه پالیسیهای جلوگیری از آزار و اذیت جنسی در تمام پوهنتونها وجود  .ب.4.7.2

ا معاونین علمی پوهنتونهدر اینمورد . تطبیق گرددآ موکد آنداشته و مجازات 

از کارکرد های شان بصورت ساالنه به معینیت های علمی و محصالن وزارت 

ات نیست و این بخش از توقعبه هزینۀ اضافی ضرورت در اینمورد . دنگزارش میده

 .معمولی و عادی میباشد

                    

 

در ترفیعات تبعیض که راه اندازی بررسی روی ترفیعات تا اطمینان حاصل شود  . 5.7.2

از  پیگیری این بررسی در سال دوم به منظور حصول اطمینان. جنسیتی وجود ندارد

 .صورت می گیردتطبیق شده است، این که تغییرات الزم 
          -       - 

 

همکاری با بخش پالنگذاری جهت بهترسازی تشنابهای زنان در پوهنتونها تا  .6.7.2

اطمینان حاصل شود که پالیسی ها و اشخاص مسئول در این زمینه وجود دارد تا این 

زن اگر مالزمین . تشناب ها را پاک نگهداری کرده و ترمیمات الزم را انجام دهند

کافی وجود ندارد تا تشناب ها را پاک نگهدارند، باید از تخصیص هر پوهنتون 

300,000  500,000  100,000      900,000  400,000  500,000    - 
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 .منحیث یک موضوع دارای اولویت استخدام شوند

با  ایجاد یک برنامۀ انکشاف رهبری برای زنان تا. برنامه های رهبری برای زنان . 7.7.2

در . آنها در مورد ارتقای شان در پست های اداری و رهبریت کمک صورت گیرد

ر ارشد زن تن استاد متعهد طبقۀ اناث ساالنه توسط یک تن استاد یا مدی 6این برنامه 

ه این برنام. در وزارت تحصیالت عالی مانند معاونین علمی زن نظارت خواهد شد

نیان در ایاالت متحده آمریکا ب ACEهای  باید مانند برنامۀ بسیار موفق بورسیه

ندازی ااین برنامه در تعطیالت پوهنتون یا در تعطیالت آخر هفته راه . گذاری شود

ه تی دادزنانیکه به این برنامه راه می یابند؛ برای آنها یک سمستر رخص. خواهد شد

الت تحصیخواهد شد تا به حیث کارآموز با زنان ارشد یا معاونین علمی در وزارت 

 تریننگ، سفر و که شامل هزینه های آماده گی در سال اول. عالی کار نمایند

 سمستر کارآموزی و سایر هزینه ها برای حد میباشد، برای مصارف روزانۀ غذا

 . شده است تن زن ساالنه در نظر گرفته 6اکثر 

100,000  180,000  180,000  180,000   180,000  820,000    500,000    320,000  

 

جندر تحت نظارت مشترک معینان بررسی یک کمیته برای : کمیته بررسی جندر .8.7.2

ر داین کمیته پیشرفت . وزارت برای امور علمی و امور محصالن تشکیل خواهد شد

 این کمیته در. زمینه استراتیژی جندر تحصیالت عالی را ارزیابی خواهد نمود

ست ساالنه را از معاونان علمی موسسات به د ارتباط به موضوع جندر راپور های

 ه و چهاین که آنها در این مورد به کدام اقدامات عملی متوسل گردید. خواهد آورد

فیصدی اناث محصل و استاد و سایر دست آورد ها و یا  را بشمول موفقیت های

 . ، بدست آورده اندموضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرند

20,000  30,000  30,000  30,000  30,000  140,000    140,000    - 

 

وزارت تحصیالت عالی از طریق : ها از طرف وزارت( جنسیت)نظارت بر جندر  .9.7.2

ن دفتر معین وزارت در امور علمی و ریاست امور زنان تالش خواهد کرد تا زنا

و مؤسسات تحصیالت  عالی وزارت تحصیالت بیشتری را به پست های رهبری در

 هد کرددفتر مذکور از تمام موفقیت ها در این عرصه نظارت خوا. عالی ارتقاء دهند

ان که فضای اداری برای زن شودو با نهادهای تحصیلی کار خواهد کرد تا تضمین 

 . صمیمانه، بدون تهدید و متوازن است

  
 

  
 

      
 

  - 

 

که )محصل  5000زنان با ظرفیت  برای ایجاد یک پوهنتون: پوهنتون زنان .8.2

یک  تا به( سرانجام برنامه های ماستری و دکتورا را نیز راه اندازی خواهد کرد

ی مه هاپوهنتون درجه اول برنامه های فوق لیسانس و تحقیقاتی مبدل گردیده و برنا

را  وزارت تحصیالت عالی یک کمیته رهبری. با کیفیت لیسانس را نیز داشته باشد

 کادر علمی. ر پالن گذاری و نظارت از این پوهنتون تشکیل خواهد کردبه منظو

برای این پوهنتون از نهادهای تحصیلی موجوده تدارک گردیده و اعضای کادر 

ز کادر علمی این پوهنتون متشکل ا. علمی جدید نیز در آن استخدام خواهند شد

 ر علمی، سوابقاعضای کادر علمی برجستۀ از طبقۀ اناث و ذکور با داشتن آثا

 . خوب تدریس و تحقیق خواهد بود

100,000  700,000  4,300,000  2,000,000  1,000,000  8,100,000   1,200,000  6,000,000    900,000  

 

   2,770,000    9,440,000  2,800,000  15,010,000  2,160,000  3,160,000  5,660,000  2,460,000  1,470,000 هزینه جندرمجموع 
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   22,186,500 - 29,530,000  4,000,000  55,716,500   6,723,750   10,813,750   15,338,750   11,209,750   11,530,500  هزینه حمایت و دسترسی به تحصیالت مجموعۀ کل 

III .یحکومتدار/اداره                      

هدف از این بررسی بهبود اداره و مدیریت و .بررسی ساختار اداره تحصیالت عالی . الف.1.3

وزارت . جستجوی راه های است که در نتیجۀ آن کیفیت و کارایی افزایش یابد

 تحصیالت عالی با کمیته ها و کمیسیون های موجود و در صورت لزوم با کمیته

های خاص همکاری خواهد کرد تا راه های را به منظور بهبود ادارۀ تحصیالت 

ا سطح پوهنتونها و هم در سطح وزارت جستجو نماید تا آن وزارت رعالی هم در 

ده و قادر بسازد با شرایط پیچیده تر، متنوع تر و سخت تر عصر حاضر مقابله نمو

ی روند غیر متمرکز سازی صالحیت های بیشتر مالی و اداری به نهاد های تحصیل

ت فزایش استقاللیوزارت تحصیالت عالی تالشهای خود را جهت ا. را تسهیل بخشد

ثر تر استقاللیت موسساتی منتج به داشتن یک سیستم مو. موسساتی ادامه خواهد داد

ا در ت امنا خواهد شد زیرآبررسی شامل امکانات ایجاد هی. و کارآمدتر خواهد شد

 . شتخواهند دااداری نتیجه استقاللیت بیشتر نهاد های تحصیلی سیستم پیچیده تر 

100,000  100,000  100,000  100,000   100,000  500,000  100,000  300,000    100,000  

 

ورکشاپهای منظم : تریننگ رهبری برای رئیسان پوهنتون و سایر مدیران ارشد .ب.1.3

، آمرین ها تریننگ رهبری برای رئیسان و معاونان پوهنتون، رئیسان فاکولته

ی آنهاییکه در وزارت تحصیالت عالبشمول )دیپارتمنت ها و سایر مدیران ارشد 

یش خواهد شد تا در اثر آن ظرفیت رهبری و موثریت موسسات افزا دایر( میباشند

 . شدهدف از این تریننگ ها بهبود کیفیت و مدیریت در تحصیالت عالی میبا. یابد

140,000  130,000  130,000  100,000   120,000  620,000    200,000    420,000  

 

مدیریت مالی و پالن گذاری در مؤثر برای ایجاد سیستم : سیستم مدیریت مالی .2.3

نهادهای تحصیلی ارائه تریننگ برای رئیسان پوهنتون و مدیران آنبه شکل سیستم 

Cambridge Associate  پیشنهاد می گردد تا رئیسان پوهنتون، مدیران بخش

پنج ساله در پالن گذاری مالی و سایر مدیران ارشد را قادر به ترتیب یک پالن 

 Cambridgeوزارت تحصیالت عالی به نرم افزار . بودجوی و اداره نموده بتواند
Associate این نرم افزار . دسترسی دارد و آنرا مورد آزمایش نیز قرار داده است

. پوهنتون در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد 100توسط رئیسان 

دالر هزینه  100000تقریباً )دو تن دستیار کمکی مصرف مجموعی آن به شمول 

، که شامل مسکن، ترانسپورت، مصارف روزانه غذا باهزینه نصب (خواهد داشت

، در حدود یکصد ها، اثاثیه و سایر مصارف دفتر میباشدکمپیوتردستگاه بشمول 

مصارف نرم افزار نیز در مدیریت امور مالی شامل  البته. هزار دالر خواهد بود

پوهنتون نصب شده و حداقل  10نرم افزارهای الزم خریداری و در حداقل . باشدمی

بهبود  برنامههدف از این . میگردندپنج تن کارمند درهر نهاد تحصیلی آموزش 

این سیستم از سال اول تا سال . اداره،حسابدهی، شفافیت و ساختارهای مدیریتیمیباشد

 .بهره برداری صورت خواهد گرفت از آن 5الی  4سال در سوم نصب خواهد شد و 

900,000  937,660  826,000  100,000   100,000  2,863,660  200,000  1,500,000    1,163,660  
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ایجاد یک سیستم برای بهبود هماهنگی : هماهنگی میان نهادهای تحصیلی و اداره .3.3

وزارت میان نهادهای تحصیالت عالی و همچنین تالشهای ایجاد هماهنگی 

برخی از این . تحصیالت عالی با نهادهای تحصیالت عالی خصوصی و دولتی

یی نصب سیستم مدیریت اطالعات تحصیالت عالی و توانا از طریقتالشها میتواند 

ر درانس این سیستم در قسمت تامین ارتباط بین سیستم ها و همچنین سیستم ویدیو کنف

بران نماید تا ارتباطات بیشتر با رهایجاب می . گردد حاصلوزارت تحصیالت عالی 

 ارشد نهادهای تحصیالت عالی دولتی و خصوصی برقرار شوند تا تبادله نظریات

ویت دو جانبه میان نهادهای تحصیالت عالی با یکدیگر و وزارت تحصیالت عالی تق

از آن جایی که وزارت تحصیالت عالی به صورت تدریجی امور را به . گردد

نماید ضروری خواهد بود تا این گونه هماهنگی و همکاری  موسسات واگذار می

ن که ای غیر متمرکز سازی همچنان نیاز به بهبود اداره دارد. بیشتر توسعه داد شود

 شامل ورکشاپ ها برای مدیران ارشد و میکانیزم های تامین ارتباطاتبرنامه 

متمرکز  که هزینة آن مصارف روزانه غذا و سایر هزینه های غیرخواهد بود 

 . را در بر میگیردسازی 

100,000  200,000  200,000  200,000   200,000  900,000    300,000    600,000  

 

وزارت تحصیالت : قانون تحصیالت عالی و پالیسی های وزارت تحصیالت عالی .4.3

عالی تالش خواهد کرد نسخه فعلی قانون تحصیالت عالی توسط پارلمان منظور 

تحصیالت عالی در صورت لزوم سایر قوانین و مقررات را نیز وزارت . گردد

 . بازبینی خواهد کرد تا از تطبیق منظم این پالن استراتیژیک مطمئن گردد

100,000          100,000    100,000    - 

 

وزارت تحصیالت عالی با نهادها و وزارت عدلیه جهت : قانون حق نشر و طبع .5.3

 کار کرده و حق مالکیت کادرهای علمی، نویسندگان،طرح قانون حق نشر و طبع 

قانون . هنرمندان، محصلین و اشخاص دیگر را از سرقت محفوظ خواهد کرد

مذکور مجازات سخت را بر آنعده اشخاص که بدون موافقت قبلی، پرداخت حق 

عنوی آثار از کارهای م( ریفرینس)و نقل درست منابع ( اگر ضروری باشد)التالیف 

رورت ضهزینۀ اضافی به در این مورد . تطبیق خواهد کرد، استفاده مینمایددیگران 

 . نیست

          -         

 

در جریان سال اول پالن استراتیژیک دوم، وزارت : بهبود سودمندی و شفافیت .5.3

تحصیالت عالی یک کمیسیون را ایجاد خواهد کرد تا چگونگی بهبود موثریت و 

وزارت تحصیالت عالی و هم در نهادهای تحصیلی  دیوانساالری را هم در سطح

 نموده کمیسیون مذکور مقررات را آسان ساخته، طرزالعملها را تجدید. بررسی نماید

نکه از ای، و با کسب اطمینان (بشمول کمپیوتری شدن بیشتر سوابق اداری و مالی)

 زایشا افتمام قوانین و مقررات برای همه قابل دسترس و تطبیق می باشد شفافیت ر

خواهد  به منظور نظارت از روند اجرای امور تا آخر پالن ادامهبرنامه این  ،بخشد

 . یافت

40,000  50,000  20,000  20,000  20,000  150,000        150,000  
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کمیسیون موثریت و سودمندی همچنین طرزالعملهای : بهبود مؤثریت تدارکات .7.3

ری های را طرح خواهد کرد تا مدت زمان منظوتدارکات را بازبینی کرده و شیوه 

و تسلیم دهی هم در وزارت تحصیالت عالی و هم در سطوح نهاد های تحصیلی 

ت غیر متمرکز ساختن بعضی از این کارکردها بمنظور افزایش موثری. کاهش یابد

 ودر این مورد هزینۀ کارشناس کوتاه مدت، جلسه ها . در نظر گرفته خواهد شد

 . ده استارکنان در نظر گرفته شحمایت از ک

50,000  100,000        150,000        150,000  

 

وزارت تحصیالت عالی با همکاری نهادهای تحصیلی یک سلسله : اخالق و فساد .8.3

ال سفساد را در  جلوگیری از و یاخالقتوجه به مسایل ورکشاپها و بازبینی های 

 . اول برای وزارت تحصیالت عالی و نهاد های تحصیلی راه اندازی خواهد کرد

های خود را در مورد اصول وزارت تحصیالت عالی و موسسات تحصیلی پالیسی

ن اجرایی و اخالقی، فساد و صداقت مرور خواهد کرد تا اطمینان حاصل گردد ای

خطی تو مکافات کافی بشمول انفکاک بخاطر پالیسی ها موثر بوده و در آن مجازات 

ایر سدر بخشهای که پالیسی ها در ارتباط به فساد مالی یا . های جدی وجود دارد

ی در این برنامه هزینه ها. د شدنانواع فسادها ضعیف باشد، آنها تقویت خواه

 . شودمیبررسی، ورکشاپ ها، چاپ در نظر گرفته 

100,000 200,000 200,000  200,000   200,000  900,000    83,000    817,000 

 

   3,400,660 -  2,483,000  300,000  6,183,660  740,000  720,000   1,476,000  1,717,660  1,530,000 حکومتداری/هزینه ادارهمجموعۀ کل 

IV. وسایل آموزشی و ، افزایش دستیابی، بهبود کیفیت، ترمیم سهولت ها: زیر بنا ها

 تمرینی و نظارت 
                  - 

 

ه طرح ماستر پالن، ارزیابی ضرورت به ترمیمات الزم، پالنهای تخنیکی و کوتا .1.4

 .مدت، سروی ها، نظارت از امور ساختمانی شامل این بخش می گردد
7,105,000  

 
  

 
  7,105,000   5,000,000  500,000    1,605,000  

 

اعمار صنفهای درسی، البراتوارها، دفاتر اعضای کادر علمی، دفاتر اداری،  .الف.2.4

ات توسعه امکان :امکانات تمرینی، سایر امکانات و توسعه شفاخانه های تدریسی

تحصیالت عالی از مهمترین اهداف به منظور افزایش دسترسی و زیربنایی در 

 .(ینیدبرای جزئیات پالنها ببضمیمۀ دوم را . )بهبود کیفیت تحصیالت عالی میباشد

در  امکانات برای برآورده ساختن نیازهای دستیابی اینگونه اعمار و جدید سازی

 . شدحال افزایش، ترمیم ساختمانها و سهولتهای پوهنتون در این بخش شامل می با

25,600,000  48,300,000  16,253,400  11,751,380  3,000,000   104,904,780  30,000,597  
12,000,00

0  
  59,317,281  

 

     3,586,902      3,586,902  789,032   751,459  715,676  681,596  649,139 (بودجۀ عادی)بازسازی و ترمیم  .ب.2.4

جلوگیری از مصارف گزاف برای ، تجهیز مجدد و ترمیم ساختمانهای موجود .3.4

دهۀ  صنفهای درسی و دفاتر که در سهبراتوارها، ال ترمیمات ابتدایی ساختمانها،

در این مورد یک نیازسنجی در زمینه . اخیر به اثر جنگ تخریب گردیده است

یز ترمیمات الزم انجام شده و سپس ساختمانهای موجود ترمیم و بصورت مجدد تجه

 .خواهد شد

4,554,666  4,554,666  4,554,667  1,000,000   500,000  15,163,999   5,000,000  1,000,000    9,163,999  
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 فعالیت

 ها سال

 ینۀهز مجموع

NHESP-II 

 ینیتخم سهم

 یانکشاف ۀبودج

 (سال 5)

 یکمکها
 یلتمو ینیتخم

 کنندگان

 (سال 5)

 یبودجه عاد

 (سال 5)

 ۀبودج ینتخم

مانده مورد  یباق

 یازن

 

1395 1396 1397 1398 1399 

 

یکسان نمودن : اعمار لیلیه ها برای زنان و مردان بشمول عقد نامه ها و تجهیز آن .4.4

صف نان ندستیابی مردان و زنان به لیلیه ها به دلیل اینکه مکان های موجود برای ز

افزایش کمبود مسکن مشکل عمده در . تعدادی است که مردان در اختیار دارند

 2لیلیه برای طبقۀ اناث و  11در جریان سه سال . فیصدی محصلین زنان میباشد
 . لیلیه برای ذکور ساخته خواهد شد

14,800,000  18,800,000  1,400,000  1,000,000  1,000,000  37,000,000  22,000,000  5,000,000    10,000,000  

 

در مورد جدید سازی البراتوارهای آموزشی و :  البراتوار و وسایل آموزشی .الف..5.4

اشد و ب ها البراتواردر خریداری تجهیزات آموزشی و تجهیزات که شدیداً مورد نیاز 

یزات مشکالت کمبود و قدیمی بودن تجه در مورد .همچنان تجهیز مجدد البراتوارها

ی یداین کار از بخشهای دارای اولویت و نیازهای کل. مطالعه صورت خواهد گرفت

یفیت هدف آن افزایش ک. بشمار میروددر تمام پوهنتونها و موسسات تحصیالت عالی 

 نجمدر سالهای چهارم و پ. و بهتر نمودن تجهیزات البراتواری و آموزشی میباشد

ر نظر یک مبلغ برای آن داین برنامه در سه سال اول موفقیت  نیز با در نظر داشت

 .گرفته خواهد شد

10,000,000  11,000,000  4,889,300  3,000,000  2,000,000  30,889,300   9,846,066  4,500,000    16,543,234  

 

بودجۀ عادی منحیث بخش از بودجۀ پالن استراتیژیک ملی تحصیالت  -تجهیزات  .ب.5.4

 . عالی حساب شده است
2,408,647  2,529,079  2,655,533  2,788,310  2,927,725  13,309,294      13,309,294    

 

هزینه ساالنه برای ترمیم ، نگهداری، جایگزینی و حفظ و مراقبت زیرساختهای که  .الف.6.4

 .در صد در هر سال میباشد دونو اعمار یا ترمیم میگردد، 
1,008,000  1,562,000  450,854  315,028   120,000            

 

کمک مالی برای : نگهداری، تجدید، جایگزینی و حفظ و مراقبتهزینه های جمعی  .ب.6.4

اء تجدید و جایگزینی منحیث بودجۀ جداگانه تخصیص داده خواهد شد، که در ابتد

عی فیصد هزینۀ مجمو 2. ) فیصد بودجۀ مجموعی ساالنه را تشکیل خواهد داد 0.5

الی تحصیالت ع این رقم در جریان پالن استراتیژیک ملی --( ساخت و ساز و ترمیم

 . مورد بررسی قرار خواهد گرفت

1,008,000  2,570,000  3,020,854  3,335,882  3,455,882  13,390,617  13,390,617      - 

 

 پیش میباشد که نیازهایبرآوردن بودجۀ اختصاص نیافته برای : بودجۀ احتیاطی .7.4

از بودجۀ پالن استراتیژیک ملی  یمنحیث بخش ،بودجۀ عادی. استبینی نشده 

تحصیالت عالی دوم حساب نشده است و به گونۀ موقت تحت عنوان برنامه های 

ه در صد ساالن که دهبرای آن تخصیص داده شود  ه ایعلمی قرار گرفته تا بودج

محصالن، اعضای کادر علمی و در تعداد افزایش خواهد یافت تا پاسخگوی رشد 

 (فیصد 5افزایش تخمین شده ). ادیبودجه ع. کارکنان باشد

 232,865   244,508   256,733   269,570  283,048        1,286,724    

 

   100,216,416  16,896,196 23,000,000  85,237,280  225,349,892  13,672,639  23,627,031   33,489,430   88,435,341   66,125,452  توسعه، ترمیم و حفظ و مراقبت زیرساختها ۀهزینمجموعۀ کل 

  107,037,280  450,166,665  53,653,098  68,386,731  85,992,592  131,083,292  109,950,952 مجموعه 
81,644,00

0  
44,381,309  217,104,076  

 

   233,062,589                  و تعهدات تمویل کنندگان بودجۀ انکشافی، بودجۀ عادی ۀمجموع

   450,166,665                   2020-2016: کل بودجۀ پالن استراتیژیک ملی تحصیالت عالیمجموع 
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 یعال التیتحص یمل کیژیاسترات پالن ۀبودج یاجمال ارقام: 14جدول 

(1395 – 1399) 

 فیصدی مبلغ مورد

 – 1395افزایش تخمینی بودجه در سال طی سال های 

1399  

 5 

 50 225,349,892 بودجۀ الزم برای زیر ساخت ها

 36.2 162,916,613 بودجۀ الزم برای برنامه های علمی
 12.4 55,716,500 بودجۀ الزم برای افزایش دسترسی به تحصیالت عالی

 1.4 6,183,660 بودجۀ الزم برای برنامه های اداری و حکومتداری
 100 450,166,665 مجموعۀ بودجۀ پالن استراتیژیک ملی تحصیالت عالی 

   :بودجه منابع
 23.8 107,037,280 انکشافی بودجۀ .1
 9.9 44,381,309 عادی بودجۀ .2
 18.1 81,644,000 (یعال یالتتحص یشرکا) ها دونر سهم .3
 48.2 217,104,076 (تمویل بهضرورت ) نیاز .4
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