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 مقدمه

کشاف بخش های مختلف جوامع وان توسعه جهت ،معاصرکنونی ارتباطات و ژیلواعصرتکندرامروزه 

 .داردنقش عمده  و بارز سهم ریزی برنامه که است داده نشان تجربه ،مؤسسات علمی مورد در مخصوصاً ،انسانی

شند. با می دوام با و سودمند نتایج دارای ق ودرست تعقیب وپی ریزی می شونددقی های پالن اساس به کهاهدافی

 نیازهای پیش ازجمله ها ومصلحت ومکان زمان شرایط ودرنظرگرفتن ها ظرفیت نیازها، ،تعیین دقیق وبه موقع اهداف

بران داشتن یک پالن بنا میباشد. بشری جوامع حیات مختلف های دربخش وپالنی برنامه هر عملی تطبیق ءعمده

 .یات ونیازهای مبرم پنداشته میشودازضرور کارا و مؤثر ،وبرنامه منظم

 راه در مندانههدف استراتیژیک( )پالن بردی   راههء برنام روشنایی   در میخواهد غالب پوهنتون آنجاییکه از 

 ،کند ادا جامعه اجتماعی و اقتصادی بالندگی و شگوفایی راه در را خویش سهم و دبردار گام فرهنگ و دانش تعالی

 منظم کاربردی پالن بنیاد بر تا است مصمم پوهنتون این درتشکیل اساسی ارکان از یکی عنوان به نیز طبپوهنځی 

 برداشته قدموکلینیکی  )پایه( پاراکلینیکی علوم وانکشاف آموزش راستای در ومنطقوی ملی معیارهای با تطبیق وقابل

راهی را  کافی های اندوخته باداکترانی  ،بزرگ را به درستی ادا وطی هفت سال آموزش طبی مسولیت این که باشد تا

 نماید. شیزمراحل بعدی آمو
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  معالجوی طب پوهنځیمعرفی تاریخچه و 

استاد با تجربه با سویه تحصیلی  80و حدود  این پوهنځی با داشتن دو دیپارتمنت کلینیک و پاراکلینیک،

Ph.D فعال و کارمندان اداری مجرب امورات اکادمیک و اداری خود را سر وسامان میدهد. ۀادار، ماستر و 

ۀ کرد که خوشبختانه اولین دور زرا آغا محصل فعالیت خود 120با جذب  138۹این پوهنحی درسال 

داکتران طب غالب پس از آموزش های پاراکلینیکی و کلینیکی و سپری نمودن یک سال ستاژ در شفاخانه حوزوی 

مطابق قرارداد و تفاهم نامه ریاست پوهنتون غالب با شفاخانه حوزوی هرات وشفاخانه  ،هرات ، کابل و کشور هند

آن  فراغت شانرا را جشن گرفتند که از 13۹5های کادری در مرکز و خارج از کشور، در میانه های ماه جدی سال 

ه اکنون مصروف آموزش و پیشبرد امور تن با موفقیت در امتحان انترنس تخصص وزارت صحت عام 31جمله 

تن در کادر علمی پوهنځی طب به صفت  چهارفارغین  ۀتخصص شان هستند به همین ترتیب از جمع اولین دور

 استاد پذیرفته شدند.

 فراغت شانرا جشن گرفتند. 13۹۶به دنبال آن دومین دوره فارغین طب غالب در میانه های ماه اسد سال 

ند و منظم با شفاخانه های کادری در داخل و خارج کشور، داشتن شفاخانه کادری فعال، بیش داشتن روابط قانونم

می البراتوارها، کتابخانه اختصاصی قوی ، فضای تحصیلی مناسب ،داشتن نصاب و مفردات یاز ده البراتوار مجهز، س

ها و توجه و کنفرانس سیمینارها استفاده از تکنولوژی معلوماتی و تدویر روز آمد، داشتن کتب درسی و ممد درسی،

 .ویژه به کارهای علمی تحقیقی از ویژگیهای این پوهنځی شمرده میشوند

شمولیت در پوهنځی طب ازطریق کانکور مؤسسه، که با حضورداشت هیأت رسمی وزارت تحصیالت عالی 

دریس علوم طبی دراین ت شود.برگزار میگردد، مطابق با طرزالعمل پذیرش محصالن درپوهنتون غالب انجام می

دراین پوهنځی  تمام امور   گیرد.پوهنځی  براساس کاریکولم تهیه شده در وزارت تحصیالت عالی صورت می

اکادیمیکی واداری براساس قوانین ولوایح تثبیت شدۀ وزارت تحصیالت عالی ازطریق رهنمایی ونظارت ریاست 

به پیش  ت تحصیالت عالی ایجاد گردیده است،عمومی مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی که درتشکیل وزار

 برده میشود.

 کریدت سیستم به سال ۶ در سمستر 12 سال ستاژ، بر یکغالب عالوه طب پوهنځی در تحصیل مدت

 های شفاخانه و البراتوارها درسی، درصنوف عملی و نظری تدریس شکل تحصیل به ءاین شش سال دوره  میباشد.

که   ستاژ دورهء به محصالن هفتم سال در مینمایند. تعقیب هم را با مشترک دروس محصالن همهء  بوده تدریسی
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عملی تحت  صورت به اختصاصی های رشته روند. در این دوره همهءکریدت و دو سمستر میباشد، می 63

 های تدریسی مطابق با مفردات درسی آموزش داده میشود.  در شفاخانه علمی نظرمتخصصان و کادر

حاضر پوهنځی طب غالب دارای ده ها صنف درسی به سایزهای مختلف مجهز به وسایل ولوازم درحال 

مدرن درسی شامل پروجکتور، اسکرین ، کمپیوتر ، تختۀ سفید و سیستم سه گانۀ برق میباشد که صد ها محصل 

المقطعِ ذکور و اناث دختر و پسر روزانه مصروف آموزش دانش مسلکی استند که توسط ده ها تن استادان دایمی و با

پوهنځی  طب معالجوی غالب دروالیت هرات همکاریهای علمی وتخنیکی پوهنتون دولتی،   به آنها تدریس میگردد.

سایرشفاخانه ها وکلینیک های خصوصی وتعدادی  هرات، شفاخانۀ حوزوی هرات،  ریاست صحت عامۀ

 ازسکتورهای ذیربط دیگر را به همراه دارد.

 طب معالجوی مجموعًا دارای این امکانات است: ونی، پوهنځی درمقطع زمانی کن

 اتاق درسی مجهز به وسایل ولوازم مدرن درسی  20بیش از  ✓

 چهار اتاق برای ریاست، مدیریت تدریسی دیپارتمنت ها و کمیته ها ✓

 نُه اتاق برای البراتوارهای مختلف ✓

بیولوژی، کیمیا، فزیک، اناتومی، فزیولوژی، این پوهنځی  دارای نه البراتوار فعال و مجهز دربخش های 

باشد. در این البراتوارها وسایل تطبیقات برای جراحی، داخله و والدی می هیستولوژی، بیوشیمی، میکروبیولوژی و

گیرد. این البراتوارها در پهلوی آموزش نظری، کارهای عملی را به های مورد نیاز صورت میقسمت اعظم تجربه

 دهد.ت تحت پوشش قرار میترین صوردرست

 کتابخانهء طبی ✓

ها هزار کتاب به شکل پی دی اف جلد کتاب طبی، کتابخانه دیجتالی با ظرفیت ده 3000یی به ظرفیت کتابخانه

های کوچک خانهین ، کتاببصورت آنالHinari  المللی هیناری بصورت آفالین و عضویت رسمی در کتابخانه بین

 ها و اتاق برای مطالعه.دیپاتمنت

 پایه کمپیوترمجهز به انترنت 21دو کمپیوترلب به ظرفیت  ✓

 نفر  300تاالرکنفرانس به ظرفیت  ✓

 شفاخانۀ کادری ✓

http://www.who.int/hinari/en/
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بستر جهت معاینه وتداوی  35پوهنځی  طب معالجوی دارای شفاخانه مجهز کادری به ظرفیت ابتدایی 

باشد. هدف اصلی در شفاخانهء کادری ستاژ با محصالن و نیز تداوی مریضان مراجعه کننده مریضان مربوطه می

 میباشد.

رئیس پوهنځی  تحت نظر و هدایت رئیس پوهنتون امورمحولۀ اکادیمیکی و اداری را به پیش میبرد. رئیس 

رای علمی پوهنځی و کمیته پوهنځی  تمام امور آموزشی، فرهنگی، تحقیقی، اداری و دسپلینی  و همچنان ریاست شو

های دایمی آنها را به عهده دارد. کارهای اداری این پوهنځی بوسیلهء مدیریت اجرائیوی و مدیریت تدریسی تحت 

 شود.نظر ریاست پوهنځی  به پیش برده می

تدریس در این پوهنځی  با همکاری اساتید کدر علمی پوهنتون دولتی، ترینر متخصصان صحت عامه و 

حوزوی وشفاخانه های خصوصی  عرضه کننده خدمات صحی معالجوی و تخصصی وتحصیل یافته گانی  شفاخانۀ

چنان تطبیقات در البراتوارها توسط استادان ماستر و شود. همو ماستری به پیش برده می ,Ph D به درجه های

دوکتوران واجد شرایط به یابد. امید میرود که درآینده با جذب لیسانس مسلکی دررشته های مربوطه انجام می

و فراهم ساختن زمینۀ آموزش آنان به سطح تخصصی در رشته های مختلف   کدرعلمی، بخصوص فارغان پوهنتون،

طبابت، از یکطرف کدرعلمی کافی برای تربیۀ آینده گان میسرگردد و از طرف دیگر با تقدیم فارغ التحصیالن جوان 

گزاری به جامعه، که همانا تأمین صحت برای همه سهم خود را در خدمت  به جامعه، این پوهنتون،  وآموزش دیده

 میباشد، ادا نماید. 

محصالن بعد ازختم موفقانه پروگرام هفت ساله درپوهنځی  طب معالجوی، به شمول دورهء ستاژ، به حیث 

ب معالجوی طوری شناخته شده و به جامعه تقدیم میشوند. پروگرام دورۀ تحصیل درپوهنځی  ط .M.Dداکترمعالج 

طرح شده است تا فارغان پس از فراگیری آن بتوانند درجلوگیری، کنترول ومحو امراض انتانی، معالجۀ امراض 

یی جنگی، وتأمین حفظ الصحۀ انسانی نقش فعال و ارزنده-عمومی، آفات میتابولیکی، حادثات وصدمات ترافیکی

های تحصیل مینمایند، بعد از فراغت  موفقانه، عالوه بر زمینهایفا کنند. درنهایت برای کسانی که دراین پوهنځی  

های تخصص وزارت صحت عامه و یا برنامه های ماستری و دوکتورای خارج از کشور، زمینهء جذب در پروگرام

شفاخانه های  باشد: مراکزعرضهء خدمات صحی اولیه، استخدام واشغال وظیفه و خدمت در نهادهای زیر فراهم می

و خصوصی، بخشهای تأمین خدمات صحی در وزارت صحت عامه، سکتورهای صحی و وزارت هایی که در  دولتی
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وتربیه وآموزش علوم  عرضۀ خدمات صحی به طورمستقیم و غیرمستقیم سهیم میباشند، دیپارتمنتهای تحقیقاتی 

 طبی در وزارت تحصیالت عالی، و انستیتوت های متوسط طبی.

انش تخصصی در تمام سکتورها، ازجمله سکتورصحت، و رسانیدن خدمات صحی برای امید است با راه یافتن د

 گیر مردم جامعهء ما است، مرفوع گردد.که دامنهمه اقشار جامعه در همهء نقاط کشور، مشکل کنترول امراضی

 ځی طب معالجوی:ی پوهننگاهی مختصر بر فعالیت دیپارتمنت ها

 پاراکلینیک دیپارتمنت معرفی 

 پوهنتون این تاسیس با همزمان ش ه138۹ درسال غالب پوهنتون طب پوهنځی پاراکلینیک ارتمنتپدی

 واضح راهکار وبراساس بوده مشخص جایگاه دارای ابتدا همان از کهگردید  ایجاد طبپوهنځی  اساسی درتشکیل

  دارد. فعالیتپوهنځی  ریاست رهبری تحت عملی

 سی پی محصل 120 وشمولیت وعملی نظری های بخش در استاد هشت همکاری با ابتدا دیپارتمنت این

جلدکتاب( دربخش 500از بیش غنی) کتابخانه ،مناسب صنوف جمله از نیاز مورد وتجهیزات امکانات کلیه و بی

یت نموده که اولین مرتبه فعال به شروع مناسب فضای، کمپیوتر لب ،وآموزشی تحقیقاتی البراتوارهای ،های مختلفه

 از روند این که نهادند کلینیکی آموزشهای عرصه به پا پاراکلینک ءدوره اتمام از پس محصلین ش ه 13۹2در سال

 دارد. ادامه منظم بصورت تاکنون آغاز

 سمستر الی بی سی پی اول ازسمستر اساسی)پایه( مضامین درقسمت دیپارتمنت این آموزشی های فعالیت 

 :است مضامین این شامل هفتم

 اول و دوم:سمسترهای 

 دایمی( استاد دو سمستر با داشتن)دو فزیک

 دایمی( استاد یک سمستر با داشتنکیمیا)دو

 دایمی( استاد یک سمستر با داشتنبیولوژی)دو

 :سمستر سوم الی هفتم

 دایمی( چهاراستاد سمستر با داشتن اناتومی)سه

 دایمی( استاد یک سمستر با داشتن)دو هستولوژی

  دایمی( استار داشتن سمستربایک )یک امبریولوژی
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 ۱۴۰۰-۱۳۹۶ځی طب معالجوی غالب )هرات( برای پالن استراتژیک پوهن

 سمستر( بیوفزیک)یک

 دایمی( دواستاد سمسترباداشتن فزیولوژی)سه

 دایمی( استاد یک سمستر با داشتن مایکروبیولوژی)دو

 دایمی( استاد یک سمستر با داشتن )دو بیوشیمی

 دایمی( استاد یک سمستر با داشتن پتالوژی)سه

 دایمی( استاد یک سمستر با داشتن فارماکولوژی)سه

 قوی، اختصاصی کتابخانۀ ها، التور مییس مجهز، البراتوار ده داشتن حاضربا درحال پاراکلینیک دیپارتمنت

 تکنولوژی از استفاده ، درسی ممد و درسی کتابهای داشتن آمد، روز مفردات و نصاب داشتن تحصیلی، مناسب فضای

 وزارت قوانین و مقررات ها، الیحه پرتو در عملی کارهای به ویژه توجه و کنفرانسها و سمینارها تدویر و معلوماتی

 امکانات این استفاده با تا قرارداده محصلین دسترس در تدریس نوین روشهای از استفاده با کشور عالی تحصیالت

 سازیم. آماده بعدی مراحل برای را محقق و ورزیده محصلین بتوانیم

 تحقیق و تدریس درقسمت وباالمقطع دایمی استاد ازسی بیش باداشتن حاضر حال در دیپارتمنت این 

 طب ءشده تایید ریکولموک به مطابقت در روزهب لکچرنوتهای تهیه در همکاری جمله از پاراکلینیکی مختلفه مضامین

 میتودهای آموزشی سمینار جمله از مختلفه سیمینارهای تدویر در وهمکاری میلفرانس های عکن وبرگزاری معالجوی

 مصروف فعالیت میباشد. تحقیق معاصر

 

 معرفی دیپارتمنت کلینیک

در ابتدا زمینه  این دیپارتمنت که از آغاز در تشکیل پوهنځی طب معالجوی پوهنتون غالب موجود بوده، 

بعدا با شروع دوره کلینیکی  و سازی برای ایجاد شفاخانه کادری جز عمده ترین فعالیت های آن محسوب میگردید

استاد متخصص مسلکی ومجرب دائمی و نیمه وقت در  30فعالیت آن گسترش یافت که اکنون با داشتن اضافه تر از 

  مضامین ذیل خدمات اکادمیک ارائه میدهد:سمستر در  ۶زمینه آموزش های کلینیکی در 

 سمستر با داشتن یک استاد دائمی(۶داخله عمومی )

 سمستر با داشتن سه استاد دائمی( ۶عمومی )جراحی 

 سمستر(  2عقلی و عصبی)
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 ۱۴۰۰-۱۳۹۶ځی طب معالجوی غالب )هرات( برای پالن استراتژیک پوهن

 استاد دائمی(  2سمستربا داشتن 2) ارتوپیدی

 سمستر( 2داخله اطفال )

 سمستر(1جلدی)

 سمستر(1جراحی اعصاب)

 سمستر(4نسایی والدی)

 سمستر(1گوش وگلو )

 سمستر(1چشم )

 سمستر(1نتانی )ا

 سمستر(1توبرکلوز)

 تر(سمس1یورولوژی )

 سمستر(1جراحی اطفال)
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 ۱۴۰۰-۱۳۹۶ځی طب معالجوی غالب )هرات( برای پالن استراتژیک پوهن

 

 ئه گردیده است:ځی طب معالجوی در جدول های ذیل اراخالصۀ ساختار آموزشی پوهن

 1389 سال تاسیس 

 264 مجموع کریدت

 2 تعداد دیپارتمنت

 فیصد 50 مضامین اختصاصی

 فیصد 30 مضامین عمومی

 فیصد 20 مضامین اختیاری وپوهنتون شمول

 

 

 ساله 7کریدت های پوهنحی طب معالجوی برای یک دوره تعداد 

 صنف
 سمستردوم سمستراول

 مجموع عملی نظری مجموع عملی نظری

PCB 7 11 18 8 10 18 

 18 9 9 18 10 8 اول

 18 7 11 18 7 11 دوم

 17 6 11 19 8 11 سوم

 21 10 11 20 10 10 چهارم

 22 10 12 21 10 11 پنجم

 18 18 0 18 18 0 دوره ستاژ

 132 71 61 132 74 58 مجموع

 264 مجموع عمومی کریدت 
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 OUR VISIONديدگاه پوهنځی طب معالجوی 

های ردیف دانشگاه درظرف چند سال آینده در دقیق و متناسب هایځی در نظردارد تا با برنامه ریزیاین پوهن

 .گیرددر سطح منطقه قرار علم  ۀتحقیقی و تولید کنند

 OUR MISSIONرسالت پوهنځی طب معالجوی 

تحصيالت عالي  ۀاالمکان زمين حتي تا آنست غالب پوهنتون بنیادی ارکان از یکی عنوان به و ساختار در ما رسالت

عظیم  ۀگماشتن این کتل وبا به کار دارند مهيا سازيم آنرا یشايستگ یر علمظكه از نبراي آناني و کلینیکی ( را اساسیطبی )علوم 

 ،تربا کارایی باال ،های کوچکترتحقیق وتولید پدیده های بدیع علم طبابت با ایجاد زیر مجموعه ۀدر زمین نفس علمی و تازه

 پتالوژی ،جراحی ،داخله و .......تالش کنیم.، فزیولوژیی، اناتوم هایهمچون دیپارتمنت
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 ۱۴۰۰-۱۳۹۶غالب )هرات( برای  ځی طب معالجویپالن استراتژیک پوهن

 

 

 هاارزش

شود  تبدیل مهم رسالتی به باید کمال، مسیر در بالنده کیفیت آموزشی و حرکت ارتقای براي مستمر تالش

شور نیز همآهنگو با ارزش شد های علمی، فرهنگی و اجتماعی ک شتري تعمق و تفکر نیازمند خود که با ست.  بی ا

ها یکی از رو رعایت آنهای یک جامعه، به صووووورت آنی قابل تغییر و جایگزینی نیسووووتند، از ایناصووووول و ارزش

 باشد.ها میناپذیر رفتاری تمامی افراد و سازمانچون و چرای عامل تفکیکهای بیضرورت

گاهی ازاین اصووول  ، کارکنان و محصووالن به اسووتادانکند، تا کمک می این پوهنحیها در سووطح ارزشو آ

یی ها، از طریق دستهآسانی، معضالت محیط کسب و کار و آموزش را درک کنند. تبیین اعتقادات، یعنی هستۀ سنت

ها در یک گیری و انتخاب دیدگاهشووود و قدرت تصوومیمهای اصوولی شووناخته میاز قواعد صووریح و روشوون از ارزش

سقیمًا که ارزشآید. از آنجایییی به میان میالق در درون چنین مجموعهجریان آزادانه و خ شعار نبوده و م صرفاً  ها 

های اسالمی، باشند، ما عالوه بر پایبندی به اصول و ارزشاثرگذار می پوهنحیهای علمی و فرهنگی بر روند فعالیت

ت، اسووووتقاللیت و عزت ملی و نیز پذیری، تواضووووع و روحیۀ خدمت به جامعه، خوداتکایی، پیشوووورفمسووووؤولیت

ها؛ برداری مناسووب از آنکشووی اسووتادان و دانشووجویان و تالش برای بهرهنیروی کار و زحمتبه دادن به زمان،ارزش

 کنیم:های فرهنگی خویش را چنین تعریف میارزش

های کاربردی آن در آوردهای علمی و معرفی زمینهارائۀ دست ؛طبابت ۀبه عنوان نهاد علمی فعال در عرص

المللی و متناسب با نیازهای و همچنان تربیت کادر متخصص منطبق با معیارهای بین مختلف خدمات صحیسطوح 

به متقاضیان منطبق با معیارهای ملی و  طبی تالش در جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات آموزشی جامعۀ افغانستان.

 لمللی.ابین
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 ۱۴۰۰-۱۳۹۶ځی طب معالجوی غالب )هرات( برای پالن استراتژیک پوهن

  کیژیاهداف استرات
 یومسلکی فن پرسونل سازی   وآماده تربيه ،پوهنتون غالب تشکیالتی   هایسايربخش مانندهدف اين پوهنځی  

 طبیتخصصی  ساختار ۀوتقوی ءراحیاد شان شدن سهيم بخاطرو کلینیکی  پاراکلینیکی هايرشته در مسلط ومحصلین

اقتصادي  فرهنگي، فزيکي، سازیزبا در گیریسهم وهم تبمقدس طبا مسلکۀ مجدد در زمین ازی  س واعتماد

 .واجتماعي كشورميباشد

 

 تحصیالت عالی معیاری() اهداف آموزشی پوهنحی طب معالجوی

  :باشندمی عرصه های ذیل مجهزفارغان پوهنحی طب معالجوی با دانش و مهارت های الزمه در

 اسایس )پایه( اسایس پوهنتون شمول اختصایص

 پتالوژی   محیط زیست اخالق طبابت 

 فارماکولوژی   کمپیوتر انتان  

 فزیولوژی   انگلییس ارتوپیدی

 مایکروبیولوژی   ثقافت اسالیم توبرکلوز

 هستولوژی  فزیک جرایح اطفال

یولوژی  بیولوژی جرایح اعصاب  امبر

 اناتویم  کیمیا جرایح عمویم 

 جلدی
 

 بیوشییم

 چشم
 

 بیوفزیک

 داخله 
  

 داخله اطفال 
  

 عقیل و عصبر 
  

 گوش وگلو 
  

 نسانی والدی
  

 یورولوژی
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 ۱۴۰۰-۱۳۹۶ځی طب معالجوی غالب )هرات( برای پالن استراتژیک پوهن

 ؛همچنان محصالن 

نسایی وسایر مضامین در رشته های طب معالجوی  -والدی  ،جراحی ،دانش اساسی را در مضامین عملی چون داخله .1

 و طب وقایوی  خواهند داشت .

 مابین مضامین پاراکلنیک و کلینیکی را به بحث گیرند .قادر خواهند بود روابط فی  .2

 اجرا گذاشته و علم شان را کامل کنند .  اساسات آموخته های علم شان را در جامعه و شفاخانه در منصه .3

 مهارت های کلینیکی شان د رمعرض خدمت و کمک به مریضان قرار خواهند داد . .4

 ی مریضان شان استفاده کرده میتوانند .از علم نظری شان برای در ک و تشخیص اوضاع صح .5

ام آر  ،ستی اسکن ،اندوسکوپی، آلتراسوند ،اهمیت رویکرد های تشخیص عملی را توضیح داده میتوانند ) رادیوگر افی .۶

 آی ( .

اجرا   GPشفاخانه ودر اجتماع به صفت داکترعمومی   ،تداوی امراض ساری و غیر ساری معمولی را در مراکز صحی .7

 انند.کرده میتو

 دانش و روش های وقایه از امراض را داشته و تطبیق کرده می توانند. .8

 اهمیت موضوعات صحت عامه را در کشور توضیح داده میتوانند . .۹

 در اداره صحت عامه سهیم شده آنرا مدیریت کرده می توانند. .10

 (پوهنځی طب معالجویدت آموزشی  )دور نمای الم طویل اهداف

 بصورت پاراکلینیککشاف وگسترش فعالیت های پوهنځی طب معالجوی ازدو دیپارتمنت کلینیک و ان-1

  .هرمضمون جداگانه های دیپارتمنت

  .اکادمیک اهداف پیشبرد برای )دائمی  ( اختصاصی کادر جذب-2

 .منابع جدیدترین از استفاده وبا معیاری بصورت درسی ومواد کتب تهیه-3

 .غالب پوهنتون سطح در شده انجام های ودریافت تحقیقات براساس درسی یهانوت لکچر و کتب تهیه-4

 .طبی( )تحقیقات علم وپردازش تحقیق اصل یراتوارهای علمی تحقیقی برای احیاالب و مراکز ایجاد-5

 .کشاف آن در سطح ملی و بین المللیوان تحقیقی علمی کنفرانسهای ءهئنهادینه سازی روند ارا-۶

 .پوهنتون تحقیقی علمی و اداری اساسی وزیرساختهای ارکان از یکی عنوان بهتحکیم و تقویه پوهنځی -7

 و ریاست پوهنځی.  ها تمنترن برای همکاری محصلین با دیپائتماد سازی وفراهم نمودن فضای مطماع-8
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 ۱۴۰۰-۱۳۹۶ځی طب معالجوی غالب )هرات( برای پالن استراتژیک پوهن

 .اکادمیک معیارهای ودسازی واقعی سیستم کریدیت جهت بهب عملی-۹

 .دایمی ادته عنوان اسب شرایط واجد و کدر شامل محصلین جذب ءزمینه سازی فراهم-10

 

 اهداف تحقیقی وانكشافی پوهنځی طب معالجوی 

 :ميباشد ذيل قرار ما كلي اهداف معالجوی طبپوهنځی و پوهنتون ورسالت گاه ديد داشت نظر بادر 

  .دانشگاه اصلي جايگاه در موثر و مداوم زيربناهاي وايجاد گسترش ،درطرح همکاری-1

 وكمي. كيفي بصورتارتقا وازدياد اعضاي كدر علمي پوهنځی -2

 تحقيق، ،شيوه تدريس اكادميك، هاي عرصه در وزمان محيط با ومناسب مثبت تحول ،درسي نصاب نگري باز -3

 .ومحصل استاد وروابط اداره طرز

 .و تخصصی  بعدی مراحل برای محصل سازی وآماده دهي وفارغ جذب پروسه بهبود -4

 اداري. پروسه اجرآت ساختارو سازي ومدرن سهل اداري، ساختار در بازنگري و5

 منسوبين ميان همکاري روحيه ايجاد و محصلين هاي استعداد رشد جهت اكادميك مناسب محيط ايجاد -6

 .پوهنځی

 مجموع در و دیپارتمنت ءوتقويه رشد جهت وماحولي جانبي هاي وگزينه ظرفيت وارتقاي تنظيم ،سترسازیب -7

 پوهنتون. و معالجوی طبپوهنځی 

 واكادميك. علمي نهادهاي با متقابل روابط وتحکيم ايجاد برای سازی وزمینه همکاری-8

 هاي وظرفيت امکانات از استفاده جهت تشويقي هاي زمينه سازي وفراهم مناسب ارتباط ينمتادر همکاری -۹

 محيطي.

 وخارجي. داخلي هاي نهاد هاي همکاري وكسب تماس ايجاد جهت مناسب وبرنامه طرح درريختن همکاری -10

 ياد .بايدي تاثير گزارپوهنځی طب معالجوی اعضا همه ميان كمکي منابع وجوي وجست تكاپو روحيه ايجاد -11

 دستگاه يك داخل در وضعف قوت نقاط آنكه درضمن نظر مورد اهداف تحقق بخاطر جوامع تمام در كه آورشد

 كمابيش مذكور دستگاه وتوسعه انكشاف قبال در نيز خارجي وتهديدات مساعد هاي زمينه ميباشد،همچنان موجود

 باشد. ميداشته وجود
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 ۱۴۰۰-۱۳۹۶ځی طب معالجوی غالب )هرات( برای پالن استراتژیک پوهن

 تقويه را خود ضعف ونقاط حفظ را خود هاي قوت بايد آن های زیرساخت و موسسه و هرنهاد نیا بنابر

 چالش با تا نمايد كوشش نموده، اعظمي استفاده مساعد هاي وزمينه امکانات از نمايد. تبديل مثبت به را منفي ونقاط

 قوت، نقاط آن تشکیالتی های ساخت وزیر موسسه هر بايد اول قدم در لذا نمايد. مبارزه آنها با ويا نگرديدهوروبر ها

 .نمايد ريزي برنامه ان اساس به وچالش هارا شناسايي نموده وتهديدات مساعد امکانات و ضعف

 

 بازار کار و جامعه جهانی،مشارکت با جامعه

پوهنتون غالب متعهد ځی طب معالجوی منحیث رکن اساسی پوهنبه منظور مشارکت با جامعه و بازار کار،  

با  ،های مختلف آموزش دهد و پیوند همیشگی و سازندهمتعهد و ماهر را در رشتهاست تا نیروی جوان، متخصص، 

 مجامع علمی و اکادمیک جهانی برقرار سازد.

 اهداف 

کاری و تفاهم به منظور توسعة های همشناختاندن جایگاه و موقعیت بلند غالب و تعهد آن برای ایجاد فرصت

های شغلی در بازار خدمات تحصیلی، علمی و تعهد آن برای باالبردن کیفیت خدمات تحصیلی و ایجاد فرصت

 ؛کار برای محصالن

 یابی به بازار کار؛ های علمی و تحصیلی  و اداری به منظور راهافزایش ظرفیت و توانایی محصالن در بخش

  ها و نیازهای ملی و منطقوی در حوزة آموزش و پژوهش؛دادن به ارزشارجحیت

 و جهان؛شناسای و برقرار ساختن روابط علمی و آموزشی با پوهنتون ها و موسسات آموزشی تحقیقاتی منطقه 

 هااستراتیژی

 برای محصالن؛ ستاژ ۀ آوری زمینایجاد و توسعة روابط با مؤسسات، دفاتر دولتی و خصوصی به منظور فراهم

، دولتی و نهادهای علمی، فرهنگی و ها، سکتورهای خصوصیپوهنتونها، شفاخانهشده با تعمیق روابط ایجاد

به منظور بهبود  کمیتۀ تحقیقات علمی پوهنحیجدید و توسعة میزبانی تحقیقات  تحقیقی کشور و بیرون کشور؛

 های مورد عالقة جانبین؛کیفیت تحقیق و استقبال از انجام تحقیقات جدید در حوزه

با ها و تجهیزات داخلی در گذاری خدمات، سیستمهای همکاری و فعالیت در جهت اشتراکبررسی فرصت

 که در آن منافع متقابل در نظر گرفته شده باشد؛و شرکای تجاری یی های غالبپوهنحی سایر

 گزاری به عدالت در ساحة کار؛پذیری میان افراد سازمان به منظور کارگروهی، تبادل افکار و ارجترویج انعطاف
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 ایجاد محیط کاری ایمن و سالم؛

های تحقیقاتی مشترک و تدویر کنفرانس بلند بردن سویۀ علمی محصالن, استادان و کارمندان, برگزاری پروژه 

 ها و ورکشاپ ها, استفاده از تازه ترین تجربه ها و دست آورد های امروزین جهان و تبادل مواد درسی.

 SWOTتحلیل 

 نقاط قوت 
 وماستر دوکتورا علمی های سویه با وباالمقطعشایسته و مجرب باداشتن استادان دائمی  علمی کدر 1

 مناسب فضای با داشتن اعمارت اختصاصی 2

 مختلفه های بخش در کتاب جلد 3000 از بیش بودن بادارا غنی کتابخانه 3

  مجهز البراتوار ده از بیش 4

 الزمه باامکانات مناسب صنوف 5

 اکادمیک امور پیشبرد جهت ها سهولت وسایر انترنت 6

 علمی سیمینارهای برگزاری و تحقیق زمینه در فعال اعضای 7

 وکمپیوتر انگلیسی زبان های برنامه به دایمی استادان معرفی درزمینه همکاری 8

 

 هاها و چالش، فرصتنقاط ضعف

 های ونارسایی عمومی ازفضای متاثر دارد وتقویه توجه به نیاز وآنچهنقاط ضعف پوهنځی طب معالجوی 

نقاظ ضعف پوهنتون شمرد،  ثیمنح توانیآنچه را که م میباشد. عمومی ورتصب غالب کوتاه پیشینه و سابقه از ناشی

 :شودیم لیدر بهبود اوضاع دارد، شامل موارد ذ یاست که البته قابل اصالح بوده و پوهنتون سع ییزهایچ

 ندهیکه در آ رودیتر موفق بوده و امکان آن ممؤسسات کم ریسا اتیدر قسمت استفاده از تجرب این پوهنحی

 تیآورده است و اکثرتر فراهممحصالن را کم یبرا یفرصت استفاده گردد، پوهنتون غالب فرصت کارآموز نیاز ا

ها فراهم آن یرا برا کارهای عملی  در شفاخانهای داخلی و خارجیپوهنتون فرصت  نیا ندهیمحصالن توقع دارند در آ

 آورد.
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فراهم نموده است،  النیالتحصفارغ یبرارا  یکم یشغل یهاپوهنتون غالب فرصتاین پوهنحی و در کل 

متخصص و متعهد  سته،یشا النیالتحصفارغ یبا معرف د،ینما یهماهنگ ربطیهرگاه پوهنتون با مؤسسات و دفاتر ذ

 . دینمابه جامعه و بازار کار  یکمک بزرگ تواندیم

 :ردیگیرا در بر م رینمود موارد ز لیتحل توانیم پوهنحی نیفرصت در ا ثیآنچه را که منح

آموزش  یهابا فرصت دیجد یهارشته جادیمختلف، ا یهادر بخش شرفتهیپ یاستفاده از تکنولوژ

با  تیتوأم ،یدرس یماورا یهاتوجه به برنامه ،یساالرستهیپوهنتون، توجه به شا یباالبردن توان تخصص تر،شرفتهیپ

 .یو خارج یداخل یهاپوهنتون

 جادیا یفرصت برا نیاز ا توانیمختلف که م یهادر بخش یعلم قاتیو انجام تحق قیمرکز تحق کردننهیهز

 پوهنتون و حل معضالت جامعه استفاده نمود. یدرآمد برا

 تواندیموجود م یاقتصاد تیبا در نظرداشت وضع رد،یصورت گ یاقدامات سیف نییکه در تع یدر صورت

 یاضاف یهانهیکاستن هز یفرصت مناسب برا کیمستقل محصالن را سبب، همچنان داشتن مکان  شتریجذب ب

غات و توجه جامعه را به یتبل یبر رو ترشیو تمرکز ب یدرس زاتیتجه یآوراختصاص بودجه جهت فراهم باشد،یم

 ..دینماینهاد جلب م نیامکانات ا

دست آمده را به قیتحق نیآنچه را که از ا گرددیغالب م یکه متوجه پوهنتون خصوص ییدهایدر قسمت تهد

 :باشدیم لیشامل موارد ذ

 فاتیمختلف، در واقع جامعه مورد نظر از تخف یهادر رشته فاتیو نا مشخص بودن تخف سیبلندبودن ف

. نداشتن کدر آورندیم یبه رقبا رو انیاکثر متقاض نیوضاحت الزم را ندارند؛ بنا برا غاتیندارد و تبل یموجود آگاه

 .میدا یعلم
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و اقتصاد رابطة تنگاتنگ وجود  استیس نیکه ب ییجاها، از آنمهاجرت شیکشور، افزا یاسیسعدم ثبات 

در بخش  لیخود سبب کاهش عالقة تحص نیو ا گرددیم یباعث عدم ثبات اقتصاد ،یاسیدارد عدم ثبات س

 .گرددیم یخصوص

 یاسیعدم ثبات س ،یندایم قیتحق یکارمندان، نبود امکانات الزم برا یمشخص برا فیوظا حةینبود ال

غالب به شمار  یفرا راه پوهنتون خصوص یدهایتهد ریاز جمله سا نییپا ةیدر کشور، جذب محصالن با سو یتیامن

 .     رودیم

 پوهنځی طب معالجوی بودجه 
امورات  برای اختصاصی کلی بودجه جز آن انکشافی نیازهای با متناسببودجه پوهنحی طب معالجوی 

کادمیک وتخنیکی پو هنتون غالب می  باشد.آ

 

 نشرات وارتباطات 
 فصلنامه بصورت که بوده عالی تحصیالت وزارت شده تایید معتبر نشریه دارای خوشبختانه غالب پوهنتون

 متداوم صورت به که بوده تحقیقاتی نتایج و مقاالت وانعکاس انتشار برای مناسب مرجع نشریه این میشود نشر

 متعددی آثار ازجمله میرسد چاپ به نشریه دراینو کلینیک  پاراکلینیکهای  دیپارتمنت علمی کدر اعضای مقاالت

 است. گردیده نشرو دوکتور فضلی  احسان نوراحمد استاد محترم از

  معالجوی. طبپوهنځی  و پوهنتون اجتماعی صفحات و انترنتی سایت همچنان

 )مهران(. غالب محصلین نشریه مطالب نشر در همکاری

 ساختن پالن ستراتيژيك پروسۀ 
 وتمامی پوهنتون يك مخصوصاًبراي . نميآورد بار سودمند نتايج وناسنجيده هدفبي كار كه است بديهي

 بندي زمان پالن يك اگرطبق .ساله(8) جوان پوهنتون آنهمآن از جمله پوهنځی های مختلفه  تشکیالتی های بخش

 راضايع مملکت دارايي و خود وقت درحقيقت ننمايد، فعاليت مختلف هاي دربخش ها اولويت بودن ومشخص شده

 بادرنظرداشت يافته، وتعليم فني كادر ناحيه از كشور نيازمنديهاي بخاطررفع ستراتيژيك پالن بنابرين .است نموده

 هاي وپيشرفت المللي وبين ملي اوضاع وبادرنظرداشت ها ودیپارتمنت معالجوی طبپوهنځی و پوهنتون فعلي وضع
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 چند براي آينده گاه وديده چالش وخارجي، داخلي امکانات تدريس، وميتودهاي وتكنالوجي علم درساحات جهان

خصوصا )م پوهنتون منسوبين فعاليتهاي تمام تارهنماي است گرديده هاترتيب واولويت نيازها اساس به آینده سال

 كارآمد و باال وفني علمي سطح يك به رسيدن همانا كه موردنظر هدف به رسيدن (جهتدر سطح آکادمیک و اداری 

 . باشد بوده است كشور براي

 ن ستراتيژيك پوهنځی طب معالجوی پال ساخت چگونگی

به اساس فیصله شورای علمی و کمیته تضمین کیفیت پوهنتون غالب بخاطر ساختن پالن ستراتيژيك  

پوهنځی ها ودیپارتمنت ها تحت نظارت رییس پوهنځی طب معالجوی، کمیته ای از اعضای دیپارتمنت های 

پوهنځی طب معالجوی پاراکلینیک و کلینیک تشکیل ودر روشنی پالن ستراتيژيك پوهنتون غالب، پالن ستراتيژيك 

 سال ترتیب گردید.5برای مدت 

 دراین زمینه ازاعضای کدر علمی پوهنځی و محصلین نظر خواهی صورت گرفته است 

 نبی غالم دوکتور راس در غالب پوهنتون معالجوی طب پوهنځی علمی شورای اعضای از امتنان ابراز با

 پالن ساخت )کمیته پاراکلینیکهای کلینیک و  رتمنتدیپا صالحیت با واعضای معالجوی طب پوهنځی رییس زالند

 رساندند. یاری معتبر سند این ساختن زمینه در مارا شان ارزشمند ونظریات تمام مساعی با که ستراتيژيك(

 

 

 ترامحباا

 

 با اعضای توسط آن وتایید ساخت از بعد (هی مهم )پالن ستراتيژيك پوهنحی طب معالجوی اعتبارد سند این

 علمی شورای در وتایید بررسی معالجوی، طب پوهنځی ریاست تایید نانوکلینیک همچ پاراکلینیکهای  دیپارتمنت تصالحی

 وردماینده های صنوف مختلفه پوهنځی طب معالجوی نم اشتراک به جلسه در نهایتا 13۹۶ خزانی سمستر درشروع پوهنځی

 .ردیدگ اقعو تایید

 1۶/0۶/۹۶ مؤرخ 11۶ نمبر: غالب: معالجوی طب پوهنځی علمی شورای در تایید ثبت نمبر

 28/10/۹۶مؤرخ  14نمبر ثبت تایید در شورای علمی پوهنتون غالب: نمبر: 
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 نوبتی جلسهء در معالجوی طب پوهنحی استراتیژیک پالن و پاراکلینیک و کلینیک های دیپارتمنت استراتیژیک پالن

 پوهنحی ریاست جانب از جلسه این در شد. گذاشته اشتراک به محصالن با محصالن، نمایندگان با 0۶/07/13۹۶مؤرخ: 

 که محصالن نمایندگان گرفت. صورت تاکید پالن این تهیهء در محصالن نقش اهمیت بر ها دیپارتمنت استادان و آمرین طب،

 است. شده گنجانیده پالن این در آراء اتفاق با که نمودند پیشنهاد را مواردی بودند نموده مطالعه را پالن از هایی نسخه قبالً
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