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ارتقاي کیفیت 1
تصمیم گیري در مورد چگونگی ارتقاي    

کیفیت، کمیتۀ جندر  
۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵ریاست پوهنحیکمیتۀ جندرپوهنحیبرگزاري جلسات نوبتی ومنظم

معرفی کمیته جندر  2
معرفی کمیته جندرو هدف آن جهت       

آگاهی محصلین از پالن کمیته    
١٠ریاست پوهنحیکمیتۀ جندرپوهنحیتدویر سیمینار درشروع سمستربا محصلین درسطح پوهنحی

اخالق مداري ( پایبندي به اخالق  ) 3

 تشویق و آگاهی دهی در مورد رعایت 

اخالق انسانی ،اسالمی و اکادمیک ، حفظ  

حجاب واستفاده از فرصت تحصیلی  

برگزاري جلسه وآگاهی دهی درمورد عواقب نداشتن اخالق 

اکادمیک ومورد سو استفاده قرارگرفتن
١۵ریاست پوهنحیکمیتۀ جندرپوهنحی

حمایت از تساوي جندر   4
تشویق و ترغیب محصالن به حمایت از   

تساوي جندر 

تشو یق و حمایت از مقاله ها اشعار و متن ها ي مرتبط 

باجندر و همکاري در ارئه آن در محافل و همایش هاي علمی 

، وهمچنین همکاري در چاپ آن در ماه نامه ي غالب و دیگر 

نشرات غالب

٢کمیته مرکزيکمیتۀ جندرپوهنحی

گرامی داشت روز جهانی زن5
تجلیل از روز جهانی زن و معرفی و یاد  

آوري از زنان موفق جامعه اسالمی و جهان
مارس 8کمیته مرکزيکمیتۀ جندرپوهنحیبرگزاري همایش در سطح پوهنحی

ارتقاي سطح تحصیلی 6
انگیزه دهی وتشویق محصلین اناث به   

ادامه تحصیل در سطح ماستري ودکتورا   

برگزاري جلسه وآگاهی دهی درمورد فرصت هاي تحصیلی 

براي بانوان در کشورهاي خارجی ونحوه درخواست بورس 

هاي تحصیلی

۵ریاست پوهنحیکمیتۀ جندرپوهنحی

فعالیت کمیته  جندر   7
آگاهی از فعالیت وبرنامه هاي مرتبط به   

جندر  
نصب بنر و اطالعیه ها

کمیتۀ جندرپوهنحی با همکاري 

ریاست اقتصاد
١۵کمیته مرکزي

  رفع  کاستی ها 8
شناسایی کاستی ها و تصمیم گیري در رفع      

آن ها
٢٠کمیته مرکزيکمیته جندر پوهنحی   نظر خواهی  به صورت سمستروار

تحقیق در مورد برابري جنسیتی    9

حمایت از پروژه هاي مربوط به برابري  

جنسیتی  ( تحقیقات علمی و پایان نامه   

ها( مونوگراف)  و همکاري و نظارت در تهیه   

و تربیب مونوگراف ها وغیره  

برگزاري جلسه واعالن همکاري و رهنمایی در حمایت از 

پروژه هاي برابري جنسیتی و مونوگراف ها
٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣ریاست پوهنحیکمیته جندر پوهنحی

دریافت شکایات( صندوق شکایات)بررسی و رفع دشواري هابررسی دشواري ها10
کمیته جندر پوهنحی با همکاري آقاي 

رحمانی
٢٠کمیته مرکزي

فراهم سازي زمینه بالندگی   فراهم سازي زمینه بالندگی   11
شناسایی وتقدیر بانوان نخبه اعم از کارمندان، اساتید و 

محصلین
کمیته مرکزيکمیته جندر پوهنحی

ا12

درحال انجام

آغاز نگردیده

تکمیل شده

وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا

ریاست پوهنتونها وموسسات تحصیالت عالی خصوصی

ریاست پوهنتون غالب ( هرات)

پوهنحی اقتصاد

پالن عملیاتی کمیته جندر 1399

پیش رفت 

فعالیت

نتیجھ / 

دست اورد

زمان اجراي فعالیت بر حسب ماه( 1399) 


