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یی گذاریباشد، پالنگذاری دقیق، مدون و بنیادیافته بر واقعیات میگی و توسعة متوازن هر نهادی در گرو پالنرسیدن به بالنده

 نیتراز مهم یکی رایزراه داشته باشد؛ های روشن و مشخصی را همنگری نهاد را در خود بپروراند و تالش سازنده و کوششکه آینده

به هدف،  ندیآن تا رس یو اجرا یزیراست. برنامه یگذاردارد، پالن یدیبه آن نقش کل دنیو رس یگذارهدف رکه د ییهامهارت

بسازد  یگذاره پالنامر کمک کند و ما را باورمند ب نیبه ا تواندیچه که مو دانستن آن ردیامورات ما قرار گ یدر رأس همه دیبا

است. به صورت  یگذارهدف اساسیجزو  یزیرکه برنامه می. الزم است بدانشودیحاصل م آنکه از است  یجیو نتا یزیربرنامه دیفوا

 یرهایبه مس رفتن ،یاز ابهام، سردرگم نیشود، همچن ییجوما صرفه یهانهیو هز یدر وقت، انرژ شودیباعث م یزیربرنامه ،یکل

 کند. یریضرر باشد، جلوگ یهزاران افغان ایو  هودهیها، صدها و هزاران ساعت تالش بده تواندیآن م یجهیاشتباه که نت

زمان،  ،یژهدف است، انر کی یفکر ما فقط متمرکز رویی که گونهبه کند،یم ریپذبه هدف را امکان یابی، دستیزیربرنامه

 میاامه مان مشخص کردهکه در برن ییکارها یرا برا مانیو انرژ زمان مثالً م،یکنیخرج م یموارد را به درست گریمنابع، امکانات و د

 چیکه ه مینمرتبط کریغ ای هودهیب یکه صرف کارهااینگرفت تا  میخواه یتربه یجهیتحالت مطمئناً ن نیدر ا م،یکنیم نهیهز

 شهیهم یها را براممکن است آن میخرج نکن یدرسترا به ها. منابع و امکانات ما محدود است و اگر آندر پی نداشته باشد یجهینت

 .میبه اهداف خود برس مینتوان گریو د میاز دست بده

، یزیررنامهب، مثل تیریمد یاجزا ریجزء، سا نیبدون توجه به ا کهیطور گردد،یمحسوب م تیریمد یاصل یاز اجزا یکی نظارت

شد و  هیمه تهبرنا کیکه  یزمان قتیها وجود ندارد. در حقانجام درست آن یبرا ینیناقص بوده و تضم زین تیو هدا یدهسازمان

کند و  دایبرنامه تحقق پ یهاکه هدفرود میآن مشخص شد، انتظار  تیو هدا یعمل آمد و رهبربه یدهانآن سازم یاجرا یبرا

 . باشدیشده منییاهداف تع یسوبه قاًیوجود داشته باشد که روند حرکت دق نانیبرنامه، اطم یدر اجرا

فرد  کیتوسط  فرایند نی. اباشدیمنیز متخصص  یمند افراد ازیبوده و ن داردوام فرایند کی آنو نظارت از  یزیربرنامه فرایند

نظارت متداوم از  وهای مرتبط به این اهداف بردها و راهتعیین استراتژی، تشخیص اهداف یلحاظ برانیبد تواندینم رفتهیانجام پذ

هنتون در سطح پو« هاکمیتة مرکزی پالن استراتژیک و نظارت از تطبیق پالن»تحت نام   ییهتی، کمبردهاتطبیق این راه

طرزالعمل دقیق  صورت دقیق و منسجم انجام دهد، نیاز به یکهای خود را بهکه این کمیته بتواند فعالیتشد؛ و برای این لیتشک

اما نظر  شد؛ساخته 1۳98ن طرزالعمل در سال وقفة اعضای محترم این کمیته، ایهای بیتالششد که در اثر و مدون احساس می

ها ته برخی از کاستیسرعت در حال تغییر است، بعد از بررسی در یکی از جلسات کمینفعان پوهنتون بهبه اینکه نیازها و توقعات ذی

های جدید پوهنتون طرزالعمل مطابق به نیاز ،کثریت اعضای محترم کمیتهمشاهده رسیده و بر بنیاد فیصلة اها در آن بهو نارسایی

 غالببرد اهداف پوهنتون رود بتواند در پیشکه امید می و در نتیجه این طرزالعمل جدید ترتیب گردید نگری قرار گرفتزمورد با

    گامی استوار و متین باشد.  
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 . مبنا۱-۱

 :(۱)مادة 

 باشد:مبانی این طرزالعمل اسناد ذیل می

محترم ت ریاسها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی ، معیارهای اعتباردهی پوهنتونبخش دوم از معیار اول .1

 تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا؛

 .ا؛پالن استراتژیک ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیالت عالی ج.ا نمود تهیةره .2

 ها.( جلسة کمیتة مرکزی پالن استراتژیک و نظارت از تطبیق پالن1۳9۷/  12/  20فیصلة مؤرخ )  .۳

 . اهداف۲-۱

 :(۲)مادة 

 به اهداف ذیل ترتیب گردیده است: رسیدناین طرزالعمل جهت 

 ؛های کمیتهفعالیتم تماتشریح  .1

 ؛های کمیتهفعالیتنحوة انجام تعیین  .2

 ؛کمیته یهاتعیین محدودة صالحیت .۳

 های کمیته؛یتمسؤولتعیین محدودة  .۴

 تعیین شرایط عضویت در کمیته؛ .۵
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 هاعریفت . ۱-۲

پرداخته ها م آنهر کدابه تشریح رود دارای مفاهیم مشخصی بوده که در ذیل که در این طرزالعمل بکار می اصطالحات وتعاریفی

 :میشود

 (۳مادة )

 کمیتة مرکزی پالن . ۱-۱-۲

 باشد.ها در سطح پوهنتون میعبارت از کمیتة پالن استراتژیک و نظارت از تطبیق پالن

 (۴مادة )

 پالن پوهنحیکمیتة . ۲-۱-۲

 باشد.ها در سطح پوهنحی میعبارت از کمیتة پالن استراتژیک و نظارت از تطبیق پالن

 (۵مادة )

 پالن استراتژیک. ۳-۱-۲

ة یک سازمان و اهداف از پیش تعیین شد )رسالت( مأموریت)دیدگاه(،  اندازعبارت از پالن یا طرحی است که بر بنیاد چشم

باشند. می سهیماندرکاران آن سازمان به نحوی سال بوده و در ساخت آن تمام دست معموالً پنج شود. مدت زمان آنساخته می

و در تدوین ها شناسایی ها و چالشقبل از تدوین آن وضعیت موجود سازمان به صورت کامل مطالعه شده نقاط قوت، ضعف، فرصت

ها و هی پوهنتونردهی در تشریح معیار اول از معیارهای اعتباردگیرند. ریاست تضمین کیفیت و اعتباآن مورد استفاده قرار می

ساله بوده که توسط مؤسسه دارای یک پالن استراتژیک پنج »مؤسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی، تصریح نموده است که 

، سب عوایدک، تحقیقبا  است. پالن استراتیژیک مؤسسه شامل اهدافی مرتبطربط تأیید شدهوزارت تحصیالت عالی یا مراجع ذی

 «.باشدمی افغانی نقش مؤسسه در جامعةو  المللیهای بینفعالیت، استفاده از تکنالوژی

 (۶مادة )

 پالن تطبیقی بر پالن استراتژیک. ۴-۱-۲

استراتژی های ز گردد. در این پالن برای هریک اعبارت از پالنی است که در انضمام پالن استراتژیک به شکل جدول ترتیب می

و به تفکیک  سال) بر حسب  مقید به زمان اجرا هاشود که این فعالیتی تعریف میهای عمومی و کلشده، یک سلسله فعالیتتعریف

 باشد.( میواحد پولی رایج کشور)برحسب  ( و بودجهبهار و خزان 
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 (۷مادة )

 نمونة پالن تطبیقی بر پالن استراتژیک. ۱-۴-۱-۲

 
 از پالن تطبیقی بر پالن استراتژیک یی: نمونه1شکل 

 (۸مادة )

 پالن عملیاتی ساالنه. ۵-۱-۲

های فعالیت باشد که در آنپالن تطبیقی بر پالن استراتژیک می حقیقت حالت انکشاف یافته یا مشرحپالن عملیاتی ساالنه در 

بر حسب افغانی(، ) )بر حسب ماه(، بودجه زمان اجراباشد: ها میاین اصلکه مقید به  اندتعریف گردیده ییخصوصی و جزئی به گونه

لمات: درحال ک)در ختم سال توسط  )آمر مافوق اجرا کننده(، میزان پیشرفت فعالیت پیگری مسؤول)اجرا کننده(،  اجرا مسؤول

. شود(س داده میالیت انعکابه صورت مختصر بازخورد فع)که در ختم سال  آوردانجام، انجام شد و یا آغاز نشد( و نتیجه یا دست

 د.نشورفته میها و لوایح وظایف نیز در آن مدنظر گطرزالعمل ،بوده استراتژیکمنشأ اصلی این پالن، پالن تطبیقی بر پالن 

 (۹مادة )

 پالن عملیاتی ساالنه نمونة. ۱-۵-۱-۲

 
 عملیاتی ساالنهاز پالن  ییه: نمون2شکل 

ره
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به

ن
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خ
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به

ن
زا

خ

خریداری 4 جریب زمین در محدودة 

شهر هرات؛

اعمار ساختمان جدید پوهنتون در پنج 

منزل در ملکیت پوهنتون

اعمار 4 صنف درسی

اعمار 3  البراتوار پوهنحی طب 

معالجوی

اعمار اتاق جلسات و پنج اتاق اداری

انکشاف البراتوارها

ایجاد کتابخانة اختصاصی برای 

پوهنحی  ستوماتولوژِی با 2000 جلد 

کتاب

تغییر مکان و انکشاف کتابخانة 

پوهنحی طب معالجوی با خرید 1000 

جلد کتاب

انکشاف کتابخانة مرکزی از نگاه مکان 

و مواد

قضایی/ سارنوالی

نرم افزار

اداره تجارت

اداری دیپلوماسی

شبکه

ستوماتولوژی

طب معالجوی

 تشکیالت اکادمیک به تعداد24 استاد 

تا سال 1400 تکمیل میگردد

ساالنه دو نفر به ازای هر رشته به 

بورسیه اعزام میشوند

ساالنه حداقل 10 نفر استاد 

درپروگرامهای علمی و تخنیکی 

کوتاهمدت

ساالنه حداقل 15 سمینار جهت به بود 

ظرفیت علمی و مهارتهای استادان 

برگزار می گردد؛

تکمیل ظرفیت اداری، تا سال 1400 به 

تعداد 28 نفر استخدام میگردند در 

بخش های )اداری، تدریسی، مالی، 

خدماتی، بازاریابی، البرانت، کتابدار، 

کمپیوترکار،...(؛

ساالنه 5 نفر شامل پروگرامهای 

ظرفیتسازی می شوند )اداری، 

تدریسی، مالی، خدماتی، بازاریابی، 

البرانت، کتابدار، کمپیوترکار،...(

ساالنه  12 سیمینار و کارگاه به منظور 

به بود ظرفیت کارکنان بخشهای 

رهبری، اداره، مدیریت، روانشناختی، 

دانش افزای کامپیوتری و غیره 

تدویرمییابد.

ساخت نرم افزار مدیریت کتابخانه

ساخت کتابخانه استندارد با 200 متر 

مربع مساحت

راه اندازی کتابخانه دیجیتال

تهیة امکانات الزم ) لوازم مورد 

ضرورت( برای تمام بازی ها و مسابقات 

ورزشی.

آماده ساختن میدان والیبال و بسکتبال

آماد ساختن سالون ورزشی فوتسال

انکشاف خدمات کافی تریا

ایجاد چاپ خانه و نشرات اختصاصی 

خود غالب

ایجاد فضای سبز با استندارد جهانی به 

نسبت محصل

مربوط به سال های )1۳98 - 1۴02( هجری شمسی

وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا

ریاست پوهنتون غالب هرات

کمیتة پالن استراتژیک و نظارت از تطبیق پالن ها

پالن تطبیقی بر پالن استراتژیک

1
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استراتژی های توسعه 

زیربناها

استراتیژی بازنگری 

نصابهای درسی

استراتیژی توسعة 

ظرفیتهای انسانی

استراتیژی توسعة 

خدمات کامپس

مهلت انجام فعالیت ها
اهداف استراتژیک

۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
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تهیه و ترتیب پالن های عملیاتی 

بخش های مربوط
در حال انجاممعاونیت امور محصالنآمران و مدیران بخش ها

تهیه و ترتیب پالن های عملیاتی 

کمیته های امتحانات، نظم و دسپلین 

و جندر

تکمیل شدهمعاونیت امور محصالنمسؤوالن کمیته ها

تهیه و ترتیب پالن عملیاتی معاونیت 

امور محصالن
آغازنشدهریاست محترم پوهنتونمعاونیت امور محصالن

ریاست محترم پوهنتونمعاونیت امور محصالن1000تدویر جلسات با بخش های مربوط

3000تدویر جلسات با نماینده های محصالن
آمریت انسجام خدمات 

محصالن و فارغان
معاونیت امور محصالن

تدویر جلسات با فارغان و 

کامیاب شده گان پروگرام تخصص
2000

آمریت انسجام خدمات 

محصالن و فارغان
معاونیت امور محصالن

تدویر جلسات با ستاژران و مشموالن 

کلینیک حقوقی
2000

آمریت انسجام خدمات 

محصالن و فارغان
معاونیت امور محصالن

تدویر جلسات با مدیران تدریسی 

پوهنحی ها و مدیریت داتابیس
معاونیت امور محصالنآمریت امور محصالن1000

نظارت از پالن های عملیاتی 

بخش های مربوط
ریاست محترم پوهنتونمعاونیت امور محصالن

بازدید از صنوف درسی، ستاژها، 

البراتوارها و سایر خدمات آموزشی و 

تهیة گزارش از وضعیت موجود

آمریت انسجام خدمات 

محصالن و فارغان
معاونیت امور محصالن

برگزاری سیمینار آموزشی چگونگی 

تقویة عزت نفس در سطح پوهنتون
5000

مرکز مشاورة امور تحصیلی 

دانشجویان
معاونیت امور محصالن

برگزاری سیمینار آموزشی 

مهارت های زندگی و چگونگی کسب 

موفقیت در دوران تحصیلی
5000

مرکز مشاورة امور تحصیلی 

دانشجویان
معاونیت امور محصالن

ابی بخش های مربوط و ارایة  ارزی

نتایج و راه کارهای آن به معاونیت 

امور محصالن

ریاست محترم پوهنتونمعاونیت امور محصالن

برنامه ریزی، 

تدویر 

جلسات،نظارت 

و ارزیابی

1

اول: صرفه جویی در وقت انرژی و 

هزینه ها و جلوگیری از سردرگمی ور 

رفتن به مسیر های که منتهی به اهداف 

استراتیژیک نمی شود.

دوم: اجرای دقیق برنامه ها، آگاهی از 

نواقص موجود و برطرف ساختن 

کاستی ها، پیشرفت کارها بر اساس 

برنامه های پیش بینی شده و جلوگیری از 

انحراف و خودسری و همکاری به موقع در 

بخش های مربوط.

سوم: شناسایی ضعف مهارت های 

کارمندان و تعیین نیاز های آموزشی آنان، 

ارایة بازخورد مناسب در خصوص میزان 

تحقق اهداف، تشویق و تنبیه نظام مند و 

اثربخش، رفع ابهامات و ایجاد فضای 

شفاف در بین کارمندان، ایجاد ذهنیت 

مشترک و ارتباط منطقی بین آمریت ها و 

مدیریت های مربوط و جلوگیری از 

انارشی اداری در امور.

وزارت تحصیالت عالی جمهوی اسالمی افغانستان

ریاست پوهنتون غالب هرات

معاونت امور محصالن

فعالیت
بودجه 

)افغانی(

پالن عملیاتی سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی

مسؤول پیگیریمسؤول اجرا
پیشرفت مهلت  انجام  فعالیت

فعالیت
نتیجه / دست آورد

ره
ما

ش

مطابقت با پالن استراتژیکاهدفموضوع
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 (۱۰مادة )

 پالن انفرادی. ۶-۱-۲

)برای کارمندان  وارماهصورت باشد. این پالن بهکارمند یا استاد می بینی شدةهای پیشدهندة فعالیتاسپالنی است که انعک

اتی بخش مربوط و عملی بر بنیاد پالن(، برای استادان)صورت سمستروارو به (اداری  برای کارمندان )ساالنهخدماتی و تخنیکی(، 

 :استذیل  های عمدةشامل بخش گردد کهمیترتیب الیحة وظایف 

 :(اقداماتها )فعالیت .۱

ها فعالیتانجام دهد؛ ها را آن شدهدر زمان تعییند که قرار است کارمند یا استاد نگردهای مشخصی ذکر میدر این بخش فعالیت

 گیری باشند.باید واضح و قابل اندازه

 :)مقاصد( اهداف .۲

ورده سازد، شده باید هدفی را برآبینیمند باشند و نتیجة اجرای هریک از اقدامات پیشها باید هدفشکی نیست که فعالیت

سو با اهداف استراتژیک شده هدفی معین تعریف گردد و این اهداف باید همهای پالنبدین ملحوظ باید برای هریک از فعالیت

 باشد؛ مربوطة آنهای پوهنتون و بخش

 :روش )شیوة انجام فعالیت( .۳

ها دارد. در این بخش از پالن بستگی به نوع سازمان که انتخاب شیوة اجرا، های مختلفی اجرا شوندتوانند به شیوهها میفعالیت

شود تا مراجع اعث میدارد. این امر بسازمان انتخاب و معرفی می ساختارگذار روش انجام فعالیت خود را متناسب با انفرادی، پالن

 ، به سادگی و دقت بیشتری امر نظارت و ارزیابی را انجام دهند.کنندهنظارت

 :مهلت انجام فعالیت .۴

ی در ل اساسباشد، زمان یکی از عوامها میبودن زمان اجرای فعالیتهای انفرادی قابل اهمیت است، مشخصآنچه که در پالن

گردد رآن مرتب نمیبهیچ اثری اگر یک فعالیت به وقت معین آن انجام نشود، احیاناً یی که گونهباشد بهها میمیزان مؤثریت فعالیت

های سازمان را در پی ها و بخشهای ناگوار بر سایر فعالیتمشاهده شده که عدم انجام یک فعالیت در وقت معین، پیامد و بعضاً

 است.داشته

 :ضعیت پیشرفت فعالیتو .۵

یی که در مدت زمانی که فعالیت گونهبه ،باشدساخته شده و قابل بروزرسانی می (Excel)اکسیل به فارمت  پالن انفرادی معموالً 

شود، وقتی که جملة )درحال انجام( نوشته شده و به رنگ زرد نمایش داده می«  وضعیت پیشرفت »در حال انجام است در ستون 

های که شانس عده از فعالیتشود و آنرسد جملة )انجام شد( نوشته شده و به رنگ سبز نمایش داده میبه انجام می کامالًفعالیت 

 شود.)آغاز نشد( نوشته شده و به رنگ سرخ نمایش داده می کنند در ستون یادشده جملةشدن را پیدا نمیاجرایی

 :آوردنتیجه یا دست .۶

شود، و همچنان در مورد انجام فعالیت نوشته میهر فعالیت، معلومات مختصر در بارة نتایج و اثرات در این قسمت پس از انجام 

 شود.شکل مختصر نگاشته میند، دالیل عدم انجام بهاهشدن نیافتهای که شانس اجراییفعالیت
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 (۱۱مادة )

 پالن انفرادی استادان دایمی. ۱-۶-۱-۲

های ارای محوردبا این فرق که  باشد،میشبیه پالن انفرادی کارمندان اداری خود تار در ساخ دایمی پالن انفرادی استادان

باشد؛ این پالن شامل االجرا میباشد که به شکل سمستروار تهیه و پس از منظوری جلسة دیپارتمنت مرعیفعالیت متنوع می

 گردد:های ذیل میمحور

 :دهیو سازمان ریزیبرنامه  .۱

 گردد.های امتحانات و غیره میپالیسی، پالن بهبود تدریس، تنظیم تاریخشامل تهیه و ترتیب کورس محوراین 

 :درسی نصاببررسی و تطبیق  .۲

و  صابندر مطابقت با  هانامهرسانی، تصحیح و تهیة درسروزهشود که در راستای ببینی میهای پیشدر این بخش فعالیت

 گردد.می مفردات درسی

 محصالن:نمایی راه .۳

یحة وظایف استاد ال» طبق های مشخص را باید تعدادی از فعالیتشوند، نما انتخاب میعده از استادانی که به حیث استاد راهآن

 از پالن شان درج نمایند. بخشدر این  « نماراه

 :هاارزیابی .۴

صالن توسط گردد که شامل ارزیابی خودی استاد توسط محصالن و ارزیابی محبینی میهای پیشفعالیت ،در این بخش از پالن

 گردد.صورت دقیق تعیین میسمستر بهشود، به عبارتی دیگر تاریخ ارزیابی خودی استاد، امتحانات صنفی و سطاستاد می

 های ماورای درسیفعالیت .۵

ارایه  ها، نوشتن مقاالت علمی،ماورای درسی استاد از قبیل عضویت در کمیته هایدر این بخش از پالن تمام فعالیت

 گردد.های تحصیلی و غیره درج میهای علمی، سفرکنفرانس

 (۱۲مادة )

 نمونة از پالن انفرادی استاد. ۲-۶-۱-۲

 
 از پالن انفرادی استاد ییه: نمون۳شکل 

نتیجه، دست آوردپیشرفت فعالیتمهلتروشمقاصداقدامشمارهبخش
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-------------------  نام و تخل   استاد

---------------  در ه تحصیل  رتبه 

 پالن مطابق به اسناد  یل تهیه  ردید ای 

یاد دهی و یاد یری( پالی ی)خ  م ی  - 

ت ویم اکادمی  پوهنحی -  

اس راتی ی توسعه کاری ولوم -  

فیدب  محصل -  

پی رفت محصل و دست یابی به آمار -  

      سا             سم ترها  

 
 
 

هشد فعالیت ت میل
تدر  ال پی رف فعالیت
هآ از ن ردید فعالیت
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 (۱۳مادة )

 انفرادی استادان باالمقطعپالن . ۷-۱-۲

های استادان باالمقطع بیشتر باشد با این تفاوت که فعالیت( می۳پالن انفرادی استادان باالمقطع در ساختار مانند پالن )شکل 

 شود.الزامی شمرده نمیسایر محورها  ها متمرکز بوده ودریس و ارزیابیدر محورهای ت

 (۱۴مادة )

 دان اداریکارمن انفرادیپالن  . ۸-۱-۲

نموده پس از هیهوار یا هردو، پالن کاری شان را توار یا سالکارمندان اداری با درنظرداشت الیحة وظایف شان به صورت ماه

باشد و نمی های متعدد کاریباشند. پالن کاری کارمندان اداری دارای محورنمودن آن مکلف میجراییامنظوری آمر مافوق به 

 گردد.ذیل تهیه می ساختاربصورت ساده طبق 

 
 پالن انفرادی کارمندان اداری ییه: نمون۴شکل 

 (۱۵مادة )

 پالن انفرادی کارمندان خدماتی. ۹-۱-۲

به مومی بخش بعد از منظوری مسؤول عوار از جانب آمر مافوق شان ترتیب شده و پالن کاری کارمندان خدماتی به صورت ماه

 گردد.صورت ساده طبق نمونة ذیل ترتیب میشود، این پالن بهسپرده میایشان 

 
 پالن انفرادی کارمند خدماتی یینمونه :۵شکل 

نتیجه    دست آوردپیشرفت فعالیتمهلتروشمقاصداقدامشماره

ت میل شده1

در  ال انجام است2

آ از ن ده3

نام و تخل ص                     

در ه تحصیل  -------------------

وظیفه  ----------------------

 مهور  اسالمی افغان تان

وزارت تحصیالت عالی

ریاست پوهنتون خصوصی غالب

معاونیت  آمریت   مدیریت .........

پالن  عملیاتی انفرادی کارمندان سال 1398

ره
ما

ش

مالحظة مسؤول عمومی بخشمالحظات آمر مافوقنوع فعالیتفعالیت

روزانهساختن الماری دیواری با طرح دیکوری۱

هفته وارساختن میز اداری و میز چای خوری۲
ماه وارساخت چوکی چوپی با بالک های تحریر۳

ا.ا.تحصیالت عالی ج وزارت

ریاست پوهنتون غالب هرات

نمعاونت امور محصال پالن انفرادی عبداللطیف کارمند خدماتی

۱۳۹۹سال )              ( برج 
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 (۱۶مادة )

 پالن انفرادی کارمندان تخنیکی. ۱۰-۱-۲

ری مسؤول ترتیب شده و پس از منظووار، طبق نمونة ذیل توسط آمر مافوق به شکل ماه ،کارمندان تخنیکیپالن انفرادی 

 .شودعمومی بخش جهت اجراآت به کارمند سپرده می

 
 پالن انفرادی کارمند تخنیکی یینه: نمو۶شکل 

 (۱۷مادة )

 درسی( پالیسی )برنامةکورس. ۱۱-۱-۲

سازد تا به تمام شود و محصالن را قادر میبرای محصالن داده می سمسترعبارت از طرح کلی یک درس است که در شروع 

 گردد:پالیسی شامل موضوعات ذیل مییک کورسجزئیات درس آگاهی حاصل نمایند. 

که شامل نام، اهداف، تعداد کریدیت، نوع کریدیت، نوع مضمون)اساسی، جبرانی،  مشخصات کامل مضمون؛ .1

 باشد.اختیاری، تخصصی( و غیره می

مکان  ن وکه شامل نام، تخلص، درجة تحصیل، رشتة تحصیلی، آدرس انترنیتی، شمارة تماس، زما مشخصات استاد؛ .2

 گردد.می مالقات با محصالن و ...

پارتمنت یا دی در پالن استراتژیکقبالً که  باشد، اهداف دیپارتمنت یا پوهنحیآن که در مطابقت با اهداف درس؛  .۳

 ست.شده اتعیین پوهنحی یادشده

های روش های تدریس )لکچر، سالید، مناقشه و ...( وکه شامل معلوماتی در مورد روش های درس و ارزیابی؛شیوه .۴

 گردد.سمستر و ...( میامتحان وسطامتحان صنفی، کوتاه، ارزیابی)شفاهی، امتحان

 گردد.می پلین و ...ل وقت، رعایت نظم و دس، حضور در اویکا شامل پایبندی به حاضر های محصالن؛مکلفیت .۵

 ... ودگی به مشکالت درسی محصالن نامه و سالید، رسیدرس موقع، تهیةکه شامل، حضور به های استاد؛مکلفیت .۶

 گردد.می

نمره برای  ها و تعیین مقدارکه شامل انواع ارزیابی های صنفی و چگونگی تقسیم نمرات؛انواع امتحانات و پروژه .۷

 گردد.می های صنفی و ...دهی پروژهها، تحویلچنان شامل تعیین تاریخ امتحانفی و همهای صنهر امتحان و پروژه

 در موردیی که تمام محصالن گونهبه وار؛ها و مفردات درسی در طول سمستر به شکل هفتهتقسیم عنوان .8

برای  هادرسقبلی زمینه برای آمادگی و د، آگاهی کامل حاصل نموده نشوانده میهای که در طول سمستر خوعنوان

 شان مساعد گردد.

ره
ما

ش

مالحظة مسؤول عمومی بخشنظر آمر مافوقمسؤول پیگیریمهلت انجام فعالیتمکان فعالیتفعالیت

پوهنحی حقوقساختن الماری دیواری با طرح دیکوری۱

پوهنحی ستوماتولوژیساختن میز اداری و میز چای خوری۲
طب معالجویساخت چوکی چوپی با بالک های تحریر۳

ا.ا.تحصیالت عالی ج وزارت

ریاست پوهنتون غالب هرات

پالن انفرادی اسنفدیار کارمند تخنیکی معاونت اداری

۱۳۹۹سال )              ( برج 



 پوهنتون غالب هرات                                                 هااستراتژیک و نظارت از تطبیق پالنطرزالعمل کمیتة پالن 

  1۵ |صفحه 

 

که شامل معرفی کامل کتب، مقاالت و مجالت علمی است  ؛)ممد درسی( معرفی مراجع و مآخذ مرتبط به درس .9

 کمک نماید. هادرسبیشتر  تحکیمتواند محصل را در راستای یی که بهگونهبه

گرفته  اعضای جلسه قراراکثریت جلسة دیپارتمنت مورد تأیید که پس بررسی در  تأییدی و منظوری دیپارتمنت؛ .10

 باشد.االجرا میو از آن به بعد مرعی

 (۱۸مادة )

 پوهنتون غالبنفعان ذی. ۱۲-۱-۲

یی که گونهصورت مستقیم یا غیر مستقیم با مؤسسه در ارتباط اند بههای حقیقی یا حقوقی اند که بهعبارت از شخصیت

گذاری میزان تأثیر نظر به ،های مختلفدر الیهتوان مینفعان مؤسسه را باشد. ذیتأثیرگذاری و تأثیر پذیری شان از مؤسسه قطعی می

تر و ها با مؤسسه قویتر باشد رابطة آنکه هر قدر شعاع دایره کوچک فرض نمودقسمی متحدالمرکز،  پذیری شان، در دوایرتأثیرو 

 باشد.میتر با مؤسسه ضعیف هاتر باشد رابطة آنهر قدر شعاع آن بزرگ

 (۱۹مادة )

 نفعان پوهنتون غالب. نمودار ذی۱-۱۲-۱-۲

 
 پوهنتون غالبنفعان : نمودار ذی۷شکل 

 (۲۰مادة )

 علمیهای . واحد۱۳-۱-۲

گردند که دارای یک مسؤول، یک منشی و چندین اعضا ها میهای مختلف در سطح پوهنتون و پوهنحیشامل کمیته

شدة ف تعریفو لوایح وظایهای مصوب ها بر بنیاد طرزالعملن کمیتهباشند. ایشده از اعضای هیئت علمی پوهنتون( می)انتخاب

وهنتون، کننده را در کنار شوراهای علمی پدهند. واحدهای علمی در حقیقت نقش تسهیلهای علمی را انجام میشان فعالیت

 کنند.پوهنحی و دیپارتمنت، بازی می

 (۲۱مادة )

 اداری. واحدهای ۱۴-۱-۲

ای هیئت از اعضن کارمندان ند؛ ایباشمشخص می یک یا چند کارمند تون بوده که دارای مدیر وشامل ادارات مختلف پوهن

 ره.شوند؛ مانند: آمریت امور محصالن، مدیریت منابع بشری و غیاستخدام می مستقلصورت علمی پوهنتون نبوده و به

پوهنتون غالب

کارمندان و استادان

محصالن

فارغان

وزارت تحصیالت عالی
سایر پوهنتون های دولتی و خصوصی
ادارات استخدام کنندة دولتی و خصوصی و شفاخانه ها
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 (۲۲مادة )

 اول و درجه دوم. واحدهای اداری درجه۱۵-۱-۲

 باشد.ها میها و مدیریتشامل آمریتدوم ها و واحدهای اداری درجهها و معاونیتاول شامل ریاستواحدهای اداری درجه

 (۲۳مادة )

 ها. نظارت از تطبیق پالن۱۶-۱-۲

یی گونهگردد، بهمی اطمینان حاصلها، های تعریف شده در پالنفعالیت روند درست اجرایاز وسیلة آن بهفرایندی است که 

با صالحیتی از  ادامه یابد؛ این فرایند توسط هیئتیشده، تعییندهد فعالیتی، خالف جهت رسیدن به اهداف از قبلمیکه اجازه ن

 گردد.صالح ارسال میانجام شده و گزارش آن در زمان مناسب به مراجع ذی در جریان سال تحصیلی اعضای کمیتة مرکزی پالن

 (۲۴مادة )

 ها. ارزیابی تطبیق پالن۱۷-۱-۲

های یی که فعالیتگونههگردد، بمی ها، مشخصدر پالنشده تعیینهای از قبلاجرای فعالیتوسیلة آن میزان فرایندی است که به

مرکزی پالن در ختم  گردد؛ این فرایند توسط هیئتی با صالحیتی از اعضای کمیتةشده و علت عدم انجام آن شناسایی مینانجام

 گردد.صالح ارسال مییسال تحصیلی انجام شده و گزارش آن در زمان مناسب به مراجع ذ

  

 کمیتة مرکزی پالن اعضای. ۱-۳

 (۲۵)مادة 

 ود ادامه دهند:توانند به کار خمی ی علمی پوهنتونکه بعد از منظوری شورا ؛دنباششرح ذیل میبه کمیتة مرکزی پالن اعضای 

 معاون علمی پوهنتون، به حیث مسؤول کمیته؛ .1

 معاون امور محصالن، به حیث عضو کمیته؛ .2

 معاون مالی و اداری، به حیث عضو کمیته؛ .۳

 معاون پژوهشی و ارتباطات عامه به حیث عضو؛ .۴

 فیت، به حیث عضو کمیته؛آمر ارتقای کی .۵

 ها، به حیث اعضای کمیته؛های پالن پوهنحیمسؤوالن کمیته .۶

د، به حیث توانایی کافی داشته باشمهارت و گذاری و مدیریت تن از استادان پوهنحی اقتصاد که در حوزة پالنیک .۷

  عضو کمیته.

 مدیر ارتقای کیفیت، به حیث منشی کمیته؛ .8
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 تة مرکزی پالنهای کمیوظایف و صالحیت. ۲-۳

 (۲۶مادة )

 باشد:های کمیتة مرکزی پالن  قرار ذیل میوظایف و صالحیت

 وار و در مواقع نیاز؛صورت ماهتدویر جلسات به .1

 تهیة طرزالعمل کمیته و بازنگری آن در مواقع نیاز؛ .2

 تهیة پالن عملیاتی ساالنة کمیته در آغاز هر سال تحصیلی؛ .۳

 ؛نفعانپوهنتون بادرنظرداشت نظریات و آرای ذی (Mission)و رسالت  (Vision)تعیین دیدگاه  .۴

 آنها؛های کاری و چگونگی طرح و تدوین های آموزشی در جهت شناسایی انواع پالنتدویر سیمینارها و کارگاه .۵

 های مورد نیاز استادان و کارمندان در سطح پوهنتون؛ نمودها و ساختارهای واحد از پالنره تهیة .۶

 نفعان در فرایند تدوین پالن استراتژیک پوهنتون؛جهت ایجاد مشارکت مفید ذی سازی درزمینه .۷

تضمین کیفیت  نمود پالن استراتژیک ریاستسال با استفاده از رهتهیه و ترتیب پالن استراتژیک پوهنتون در هر پنج .8

 و اعتباردهی؛

 در مواقع نیاز؛بازنگری پالن استراتژیک  .9

های مرکزی، ها، کمیتههای عملیاتی معاونیتدر نظرداشت پالن استراتژیک و پالن تهیة پالن عملیاتی پوهنتون با .10

 ها، شفاخانة کادری، کلینیک دندان و کلینک حقوقی؛های پوهنحیریاست

لینیک ها، شفاخانة کادری، کلینیک دندان و کهای مرکزی، پوهنحیها، کمیتههای عملیاتی معاونیتتصویب پالن .11

 و مطابقت با پالن استراتژیک پوهنتون؛تخنیکی سی حقوقی، بعد از برر

های ها، کمیتهدر سطح پوهنتون، معاونیت ساالنه های عملیاتینظارت از تطبیق پالن استراتژیک و پالنارزیابی و  .12

 مرکزی، شفاخانة کادری، کلینیک دندان و کلینیک حقوقی؛

 ای علمی؛پوهنتون و شورریاست  بهها ارایة گزارش ارزیابی و نظارت از تطبیق پالن .1۳

 ها؛جهت بهبود وضعیت تطبیق پالنبه ریاست محترم پوهنتون در کارهای مفید ها و راهارایة پیشنهاد .1۴

 ها؛های پالن پوهنحینظارت و ارزیابی از کارکرد کمیته .1۵

 های معتبرو سایر نهاد های آموزشی که از جانب وزارت تحصیالت عالیها و کارگاهارسال برخی از اعضا در ورکشاپ .1۶

 گردد.گذاری و مدیریت برگزار میپالندر ارتباط به 

 هاکمیتة پالن پوهنحی اعضای. ۳-۳

 (۲۷مادة )

 باشد:شرح ذیل میبهها و نحوة گزینش آنها تشکیالت کمیتة پالن پوهنحی

 شوند؛حی انتخاب میپوهنآن شورای علمی  در جلسةها های پالن هریک از پوهنحیکمیته مسؤول و اعضای .1

 باشند؛نفر می 10و حد اکثر آن  ۳ها حد اقل اعضای کمیتة پالن پوهنحی .2

 گردد.انتخاب می آن منشی کمیتة پالن پوهنحی در اولین جلسه کمیته از بین اعضای .۳
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 هاهای کمیتة پالن پوهنحیوظایف و صالحیت . ۴-۳

 (۲۸مادة )

 باشد:های ذیل میصالحیتکمیتة پالن پوهنحی دارای وظایف و 

 وار و در مواقع نیاز؛صورت ماهتدویر جلسات به .1

 تهیة طرزالعمل کمیته با در نظرداشت طرزالعمل  کمیتة مرکزی پالن؛ .2

ای بادرنظرداشت نظریات و آرده های فارغو دیپارتمنتپوهنحی  (Mission)و رسالت  (Vision)تعیین دیدگاه  .۳

 نفعان؛ذی

 ساالنة کمیته، در آغاز هر سال تحصیلی؛تهیة پالن عملیاتی  .۴

های تدوین های آموزشی در سطح پوهنحی به هدف آشناسازی استادان و کارمندان به انواع و شیوهتدویر کارگاه .۵

 ها؛پالن

 نفعان پوهنحی در فرایند تهیة پالن استراتژیک آن پوهنحی؛سازی در جهت ایجاد مشارکت ذیزمینه .۶

های نیاز ،نتونبا در نظر داشت پالن استراتژیک پوه دههای فارغو دیپارتمنت اتژیک پوهنحیتهیه و تدوین پالن استر .۷

 ؛پوهنحی نفعانو نظریات ذی پوهنحی

های عملیاتی با درنظرداشت پالن استراتژیک پوهنحی و پالنده های فارغو دیپارتمنتتهیة پالن عملیاتی پوهنحی  .8

 سطح پوهنحی، و ارسال آن جهت تأیید به شورای علمی پوهنحی؛های اداری فعال در ها و بخشکمیته

ت ها در سطح پوهنحی و ارسال آن به شورای علمی پوهنحی جههای عملیاتی سایر کمیتهپالن تخنیکی بررسی .9

 منظوری نهایی؛

 کمیتة مرکزی پالن؛ریاست پوهنحی و شده به های انجاموار از فعالیتدهی ماهگزارش .10

 های آموزشی و غیره.، برگزاری برنامهها، نظارتهابازنگریدر هنگام ی با کمیتة مرکزی پالن همکاری و هماهنگ .11

 کمیته ةبرگزاری جلسات و طرز ادار . ۵-۳

 (۲۹مادة )

 گیرد:برگزاری جلسات و نحوة مدیریت آن در مطابقت با مواد ذیل صورت می

 گردد؛ر میوار برگزاصورت ماهدر شرایط عادی، جلسات نوبتی کمیته به .1

 گردد؛جلسات کمیته تحت ریاست معاون علمی پوهنتون برگزار می .2

 باشند؛موقع در تمام جلسات کمیته میتمام اعضا مکلف به حضور به .۳

 لسهجرئیس تواند در جلسات اشتراک کند، باید قبال با بنا بر عذری نمی کمیته که عضوی از اعضایدر صورتی .۴

 هماهنگی کند؛

 ؛باشدمیاعضای کمیته از ثلث  یک تدویر جلساتحد اقل نصاب  .۵

 گیرد؛جلسه صورت میحاضر در مطابق به آرای اکثریت اعضای  ،های جلسات کمیتهفیصله .۶
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عضوی از اعضا عدم حضور یی که گونهگیرد، بهغیرحاضری بدون عذر موجه و اطالع قبلی اعضا، مورد پیگرد قرار می .۷

و معرفی به ریاست پوهنتون باعث سلب عضویت از کمیته  ،و اطالع قبلی بدون عذر موجه سه جلسة متواتر،در 

 گردد؛می

ده رس اعضا قرار دادستو ترتیب گردیده، به آوریجلسه توسط منشی کمیته قبل از برگزاری جمعهر اجندای  .8

 ؛شودمی

 باشد؛کمیته دارای کتاب ثبت جلسات و کتاب صادره و وارده و اندیکاتور می .9

 گردد؛های مربوط ارسال میهای کمیته پس از امضای اعضای جلسه به صورت رسمی به تمام بخشگزارش فیصله .10

 گردد؛خاب میشده از جانب کمیته انتجهت انجام وظایف سپردهاز بین اعضا نفره  ۵های دو الی در مواقع نیاز هیئت .11

 د.رایه نمایاباید در جلسة کمیته د گزارش آن کار را گردیته غرض انجام کاری تعیین میهر هیئتی که از اعضای کم .12

  

 های تطبیقی بر پالن استراتژیکو پالن ی استراتژیکهاتهیه و تصویب پالن مراجع . ۱-۴

 ایند ذیلدر سه سطح عمده توسط مراجع آتی طبق فر های تطبیقی بر پالن استراتژیکچنان پالنو هم استراتژیک یهانپال

 :دنگردتهیه و تصویب می

 (۳۰مادة )

 در سطح پوهنتوناستراتژیک  ه و تصویب پالنمراجع تهی. ۴-۱-۱

 گردد؛مرکزی پالن تهیه می توسط کمیتة .1

 ؛دشومیتصویب طبق رای اکثریت اعضا شورای عملی پوهنتون در  .2

 باشد.سپس قابل اجرا می گردیدهتوسط وزارت تحصیالت عالی منظور  .۳

 (۳۱مادة )

 هادر سطح پوهنحیهای استراتژیک مراجع تهیه و تصویب پالن. ۴-۱-۲

پالن در  درصورت نبود کمیتة –شده در جلسة شورای علمی پوهنحی هیئتی تعیینپالن پوهنحی یا  توسط کمتة .1

 د؛نگردتهیه می -سطح پوهنحی

 د؛نگردتوسط شورای علمی پوهنحی تأیید می .2

 د؛نگردمیمرکزی پالن بررسی تخنیکی  تأیید شورای علمی پوهنحی توسط کمیتةپس از  .۳

 .دنباشقابل اجرا میپس از تأیید کمیتة مرکزی پالن توسط شورای علمی پوهنتون تصویب گردیده  .۴

 (۳۲مادة )

 دهفارغ سطح دیپارتمنت درهای استراتژیک مراجع تهیه و تصویب پالن. ۴-۱-۳

 د؛نشواز اعضای مجلس دیپارتمنت تهیه می شدهتوسط هیئتی تعیین .1
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 د؛نگردتأیید می توسط کمیتة پالن پوهنحی مربوط پس از بررسی تخنیکی .2

 د. نباشپس از تصویب نهایی توسط شورای علمی پوهنحی، قابل اجرا می .۳

 عملیاتی ساالنه در سطوح مختلف هایتهیه و تصویب پالن جعامر . ۲-۴

ع ذیل تهیه های علمی و اداری در سطوح ذیل توسط مراجپوهنتون اعم از واحدهای مختلف های عملیاتی ساالنه در بخشپالن

  گردند:و تصویب می

 (۳۳مادة )

 در سطح پوهنتونهای عملیاتی ساالنه مراجع تهیه و تصویب پالن. ۱-۲-۴

 د؛نگردتوسط کمیتة مرکزی پالن تهیه می .1

 د.نباشپوهنتون تصویب گردیده و پس از آن قابل اجرا می توسط شورای علمی .2

 (۳۴مادة )

 هادر سطح معاونتهای عملیاتی ساالنه مراجع تهیه و تصویب پالن . ۲-۲-۴

 د؛نگردتوسط معاونیت مربوط تهیه می .1

 د؛نگردپس از بررسی تخنیکی توسط کمیتة مرکزی پالن تأیید می .2

 د.نباشتصویب نهایی رسیده قابل اجرا میشورای علمی پوهنتون به پس از تأیید کمیتة مرکزی پالن، توسط .۳

 (۳۵مادة )

 های مرکزیسطح کمیته درهای عملیاتی ساالنه مراجع تهیه و تصویب پالن. ۳-۲-۴

 د؛نشوتوسط هیئتی از اعضای همان کمیته تهیه می .1

 شود؛در یکی از جلسات کمیتة مربوط تصویب می .2

 د؛نگردکمیتة پالن تأیید میپس از بررسی تخنیکی توسط  .۳

 د.نباشتصویب نهایی رسیده قابل اجرا میپس از تأیید کمیتة مرکزی پالن، توسط شورای علمی پوهنتون به .۴

 (۳۶مادة )

 هاسطح پوهنحی درهای عملیاتی ساالنه مراجع تهیه و تصویب پالن. ۴-۲-۴

 ؛دنشوکمیتة پالن پوهنحی مربوط ساخته میهیئتی از اعضای توسط  .1

 د؛نگرددر یکی از جلسات کمیتة پالن پوهنحی مربوط تصویب می .2

 د؛نگردتوسط شورای علمی پوهنحی تأیید می .۳

 د؛نشوپس از تأیید شورای علمی پوهنحی توسط کمیتة مرکزی پالن بررسی تخنیکی می .۴

 د.نباشمی تصویب نهایی رسیده قابل اجرامرکزی پالن، توسط شورای علمی پوهنتون به پس از تأیید کمیتة .۵

 (۳۷مادة )

 هادر سطح شفاخانة کادری و کلینیکهای عملیاتی ساالنه مراجع تهیه و تصویب پالن . ۵-۲-۴

 د؛نشوشفاخانه یا کلینک مربوط تهیه میهیئت رهبری توسط  .1

 د؛نشوتوسط کمیتة مرکزی پالن بررسی تخنیکی می .2
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 د.نباشتصویب نهایی رسیده قابل اجرا میبه مرکزی پالن، توسط شورای علمی پوهنتون پس از تأیید کمیتة .۳

 (۳۸)مادة

 های مختلف پوهنحیدر سطح کمیتههای عملیاتی ساالنه مراجع تهیه و تصویب پالن. ۶-۲-۴

 د؛نشوکمیتة مربوط تهیه میهیئتی از اعضای توسط  .1

 د؛نگرددر یکی از جلسات کمیتة مربوط تصویب می .2

 د؛نگردتخنیکی میتوسط کمیتة پالن پوهنحی بررسی  .۳

 د.نباشدر جلسة شورای علمی پوهنحی تصویب و قابل اجرا می پس از بررسی تخنیکی توسط کمیتة پالن پوهنحی .۴

 (۳۹مادة )

 دههای فارغسطح دیپارتمنت درهای عملیاتی ساالنه مراجع تهیه و تصویب پالن. ۷-۲-۴

 د؛نگردتهیه می توسط هیئتی از اعضای جلسة دیپارتمنت .1

 د؛نگردیکی از جلسات دیپارتمنت تصویب میدر  .2

 د؛نگردپالن پوهنحی بررسی تخنیکی می توسط کمیتة .۳

 د.نباشپس از بررسی تخنیکی کمیتة پالن پوهنحی توسط شورای علمی پوهنحی تصویب و قابل اجرا می .۴

 (۴۰مادة )

 فرعیهای در سطح دیپارتمنتهای عملیاتی ساالنه مراجع تهیه و تصویب پالن. ۸-۲-۴

 د؛نشوتهیه می مربوط اعضای دیپارتمنت هیئتی از توسط .1

 د؛نگرددر یکی از جلسات دیپارتمنت تصویب می .2

 د؛نگردتوسط کمیتة پالن پوهنحی بررسی تخنیکی می .۳

 د.نباشپالن پوهنحی، توسط شورای علمی پوهنحی تصویب و قابل اجرا می پس از بررسی تخنیکی توسط کمیتة .۴

  

 ی استراتژیکهاپالن و تصویب هتهیمراحل . ۱-۵

 :شوندمیطبق فرایند ذیل تهیه  ،مختلفهای استراتژیک در سطوح پالن

 (۴۱مادة )

 در سطح پوهنتون پالن استراتژیک و تصویب همراحل تهی . ۱-۱-۵

 گردد:میپالن استراتژیک پوهنتون طبق فرایند ذیل تهیه 

 راتژیک؛پالن استمرکزی اتخاذ تصمیم برای تهیة پالن استراتژیک در کمیتة  .1
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از یک طرف خالصة پالن استراتژیک وزارت تحصالت عالی و از جانبی که نفری از اعضای کمیته، سه یتوظیف هیئت .2

آوری پوهنتون جمعهای مختلف را از بخش یاطالعات دقیق و کامل ،های مختلفمسؤوالن بخشبه کمک دیگر، 

 دهند؛نموده برای اعضای کمیته ارایه 

یی که بتواند آرا، گونهنفعان، بهها برای ذینامهنفری از اعضای کمیته جهت تهیة انواع پرسشی سهتوظیف هیئت .۳

 کاس دهد؛انع خوبیبهها را نظریات و توقعات آن

ساختن وضعیت جهت شریک اننفعهای مختلف ذینفری جهت تدویر جلسات متعدد با گروهتوظیف هیئتی سه .۴

 های پوهنتون؛ها و فرصتموجود پوهنتون و شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، چالش

طالعات با استفاده از پالن استراتژیک وزارت تحصیالت عالی، ا SWOTنفره جهت تحلیل توظیف هیئتی سه .۵

های نامهنفعان و بررسی پرسشآمده از جلسات با ذیشده از وضعیت موجود، بررسی نتایج بدستآوریجمع

 شده؛پریخانه

نابع منظرداشت های انجام شده و با دربر بنیاد تحلیل پوهنتون(Mission)  مأموریتو  (Vision)تعیین دیدگاه  .۶

ها و تعدادی کمیته با حضور ریاست محترم پوهنتون، مسؤوالن سایر بخش، در جلسة نفعانو توقعات ذی ، نیازهامالی

 گان در این حوزه؛نظران و نخبهاز صاحب

حضور  ، باشده کمک نمایدبینیپیش مأموریتیی که بتواند پوهنتون را در رسیدن به دیدگاه و تعیین اهدف کلی .۷

 گان در این حوزه؛نظران و نخبهصاحبها و تعدادی از ریاست محترم پوهنتون، مسؤوالن سایر بخش

ست محترم ، با حضور ریاشده را برآورده سازدبینییی پیشها(ی که بتواند اهداف کلیکارها )استراتژیتعیین راه .8

 گان در این حوزه؛نظران و نخبهها و تعدادی از صاحبپوهنتون، مسؤوالن سایر بخش

 در یکی از جلسات کمیته؛ شدههای تعیینستراتژیگیری برای هریک از اهای اندازهتعیین شاخص .9

های به جهت هاها و ارایة آنگیری استراتژیهای اندازهها و شاخص، اهداف کلی، استراتژیمأموریت، تدوین دیدگاه .10

 کاری بخش فرهنگیآوردن نظریات و آرای آنان، توسط هیئتی از اعضای کمیته و همدستبهنفع و مختلف ذی

 پوهنتون؛ 

تون جهت نفعان و ارایة آن به جلسة شورای علمی پوهنهای ذیتدوین نهایی پالن پس از بررسی نظریات و خواسته .11

 تصویب نهایی؛

 ه وزارت تحصیالت عالی جهت منظوری؛ارسال پالن ب .12

یة آن به اداری پوهنتون پس از منظوری وزارت تحصیالت عالی و ارا های علمی وواحدارسال رسمی پالن به تمام  .1۳

 دهی.آگاهیهای پوهنتون از طریق برگزاری برنامهو محصالن  اندرکاران تمام دست

 (۴۲مادة )

 هاپالن استراتژیک در سطح پوهنحیمراحل تهیه و تصویب  .۲-۱-۵

 گردد:ذیل تهیه می ها پالن استراتژیک در مطابقت با فراینددر سطح پوهنحی

 پوهنحی؛ کمیتة پالنجلسة اتخاذ تصمیم برای تهیة پالن استراتژیک در  .1

ر دیی دقیق پالن استراتژیک پوهنتون و شناسایی نقش پوهنحی جهت مطالعهاز اعضای کمیته،  توظیف هیئتی .2

 راستای تحقق آن قسمت از اهداف پوهنتون که فقط از طریق آن پوهنحی قابل تحقق است؛
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یی که بتواند آرا، نظریات و گونهنفعان، بهها برای ذینامهتوظیف هیئتی از اعضای کمیته جهت تهیة انواع پرسش .۳

 خوبی انعکاس دهد؛ها را بهتوقعات آن

ساختن نفع جهت شریکهای مختلف ذیتوظیف هیئتی از اعضای کمیتة پالن، جهت تدویر جلسات متعدد با گروه .۴

 های آن؛ها و فرصتشناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، چالش وضعیت موجود پوهنحی و

ت ، اطالعاپوهنتونبا استفاده از پالن استراتژیک  SWOTجهت تحلیل پالن  از اعضای کمیتةتوظیف هیئتی  .۵

های نامهنفعان و بررسی پرسشآمده از جلسات با ذیشده از وضعیت موجود، بررسی نتایج بدستآوریجمع

 شده؛پریخانه

داشت و با درنظر پوهنتون مأموریتدیدگاه و پوهنحی بر بنیاد (Mission)  مأموریتو  (Vision)یین دیدگاه تع .۶

ها و تعدادی از نفعان، در جلسة کمیته، با حضور ریاست محترم پوهنحی، مسؤوالن سایر بخشنیازها و توقعات ذی

 گان در این حوزه؛نظران و نخبهصاحب

حضور  شده کمک نماید، بابینیپیش مأموریتیی که بتواند پوهنحی را در رسیدن به دیدگاه و تعیین اهدف کلی .۷

 گان در این حوزه؛نظران و نخبهها و تعدادی از صاحب، مسؤوالن سایر بخشپوهنحیریاست محترم 

شدة بینییی پیشبتواند اهداف کلیل های پوهنتون بوده و در عین حاسو با استراتژیکه هم ییهاتعیین استراتژی .8

نظران و ها و تعدادی از صاحبرا برآورده سازد، با حضور ریاست محترم پوهنحی، مسؤوالن سایر بخش پوهنحی

 گان در این حوزه؛نخبه

 شده در یکی از جلسات کمیته؛های تعیینگیری برای هریک از استراتژیهای اندازهتعیین شاخص .9

های به جهت هاها و ارایة آنگیری استراتژیهای اندازهها و شاخص، اهداف کلی، استراتژیأموریتم، تدوین دیدگاه .10

نگی کاری کمیتة فرههم باآوردن نظریات و آرای آنان، توسط هیئتی از اعضای کمیته دستبهنفع و مختلف ذی

 پوهنحی؛

 سط کمیتة پالن پوهنحی؛نفعان توهای ذیپالن پس از بررسی نظریات و خواستتدوین نهایی  .11

آن به  ( این ماده در یکی از جلسات شورای علمی پوهنحی و سپس ارسال11شده مندرج فقرة )تصویب پالن تدوین .12

 کمیتة مرکزی پالن جهت بررسی تخنیکی؛

 تصویب نهایی پالن در شورای علمی پوهنتون پس از بررسی تخنیکی کمیتة مرکزی پالن؛  .1۳

ة آن به های فعال و ادارات پوهنحی پس از تأییدی شورای علمی پوهنتون و ارایبخشارسال رسمی پالن به تمام  .1۴

 دهی.آگاهیهای پوهنحی از طریق برگزاری برنامهو محصالن اندرکاران تمام دست

 (۴۳مادة )

 دهی فارغهادر سطح دیپارتمنت پالن استراتژیک مراحل تهیه و تصویب. ۳-۱-۵

 استراتژیک در جلسة دیپارتمنت؛اتخاذ تصمیم برای تهیة پالن  .1

ربوط ماستراتژیک پوهنتون و پوهنحی  هاییی دقیق پالن، جهت مطالعهجلسة دیپارتمنتاز اعضای  توظیف هیئتی .2

 تدیپارتمنکه فقط از طریق آن  پوهنحیدر راستای تحقق آن قسمت از اهداف جهت شناسایی نقش دیپارتمنت 

 قابل تحقق است؛
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انواع  اطالعات در مورد وضعیت موجود دیپارتمنت و تهیة جهت تهیةجلسة دیپارتمنت، ی توظیف هیئتی از اعضا .۳

 خوبی انعکاس دهد؛ها را بهیی که بتواند آرا، نظریات و توقعات آنگونهنفعان، بهها برای ذینامهپرسش

نفع جهت های مختلف ذی، جهت تدویر جلسات متعدد با گروهجلسة دیپارتمنتتوظیف هیئتی از اعضای  .۴

 های آن؛ها و فرصتو شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، چالش دیپارتمنتساختن وضعیت موجود شریک

عات ، اطالوهنحیپبا استفاده از پالن استراتژیک  SWOTجهت تحلیل  جلسة دیپارتمنتتوظیف هیئتی از اعضای  .۵

های نامهنفعان و بررسی پرسشآمده از جلسات با ذیشده از وضعیت موجود، بررسی نتایج بدستآوریجمع

 شده؛پریخانه

ظرداشت و با درن پوهنحی مأموریتبر بنیاد دیدگاه و  دیپارتمنت(Mission)  مأموریتو  (Vision)تعیین دیدگاه  .۶

 ها؛منتو آمران سایر دیپارت ، با حضور ریاست محترم پوهنحیدیپارتمنتنفعان، در جلسة نیازها و توقعات ذی

با حضور  شده کمک نماید،بینیپیش مأموریترا در رسیدن به دیدگاه و  دیپارتمنتیی که بتواند تعیین اهدف کلی .۷

 ؛هادیپارتمنتسایر  آمران پوهنحی وریاست محترم 

شدة بینییی پیشبوده و در عین حال بتواند اهداف کلی پوهنحیهای سو با استراتژیی که همهااستراتژیتعیین  .8

 ؛هادیپارتمنتسایر زد، با حضور ریاست محترم پوهنحی و آمران را برآورده سا تمنتدیپار

 ؛دیپارتمنتشده در یکی از جلسات های تعیینگیری برای هریک از استراتژیهای اندازهتعیین شاخص .9

های به جهت هاآنها و ارایة گیری استراتژیهای اندازهها و شاخص، اهداف کلی، استراتژیمأموریت، تدوین دیدگاه .10

کاری کمیتة هم با جلسة دیپارتمنتآوردن نظریات و آرای آنان، توسط هیئتی از اعضای دستنفع و بهمختلف ذی

 فرهنگی پوهنحی؛

 در یکی از جلسات دیپارتمنت؛ نفعانهای ذیالن پس از بررسی نظریات و خواستهتدوین نهایی پ .11

پالن  کمیتةو ارسال آن به  ،دیپارتمنتدر یکی از جلسات ن ماده ( ای11مندرج فقرة )شده تصویب پالن تدوین .12

 پوهنحی جهت بررسی تخنیکی؛

 تصویب نهایی پالن در جلسة شورای علمی پس از بررسی تخنیکی کمیتة پالن پوهنحی؛ .1۳

 دهی.آگاهیهای ارایة پالن به تمام استادان و محصالن دیپارتمنت از طریق برگزاری برنامه .1۴

 عملیاتی ساالنه هایپالن و تصویب هتهیمراحل . ۲-۵

 د:نگردتحت فرایند ذیل تهیه می های علمی و اداری،اعم از واحدهای عملیاتی ساالنه در سطوح مختلف پالن

 (۴۴مادة )

 عملیاتی ساالنه در سطح پوهنتون پالن مراحل تهیه و تصویب . ۱-۲-۵

اند و بررسی دالیل های که اجرایی نشدهشناسایی فعالیت بررسی میزان تطبیق پالن عملیاتی سال قبلی پوهنتون و .1

 ها، توسط هیئتی از اعضای کمیته؛عدم اجرای آن

 های ذیل:های عملیاتی بخشآوری پالنجمع .2

a. ها؛های عملیاتی معاونیتپالن 

b. های فعال در سطح پوهنتون؛های عملیاتی کمیتهپالن 

c. ؛دههای فارغو دیپارتمنت هاهای عملیاتی پوهنحیپالن 
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d. دندان غالب.حقوقی و  هایهای عملیاتی شفاخانة کادری غالب و کلینیکپالن 

 ( این ماده، توسط هیئتی از اعضای کمیته؛2های عملیاتی مندرج فقرة )توحید پالن .۳

( ۳رج فقرة )دشدة منداند، در پالن توحیکه در پالن عملیاتی سال قبل اجرایی نشده یهایدسته از فعالیتافزودن آن .۴

 این ماده؛

قی بر پالن )پالن تطبی ( این ماده، با پالن استراتژیک پوهنتون۴یی مندرج فقرة )شدهعملیاتی توحید تطبیق پالن .۵

 ، توسط هیئتی از اعضای کمیته؛استراتژیک(

یب آن توسط میته و تصودر جلسة ک( این ماده، ۵مندرج فقرة )شده با پالن استراتژیک، تطبیقارایة پالن عملیاتی  .۶

 اکثریت اعضای جلسه؛

 لمی پوهنتون؛شورای ع در جلسة( این ماده ۶پالن عملیاتی مصوب فقرة ) تأیید نهایی .۷

 .اجراو  تطبیقهای اجرایی مربوط، جهت ها و واحد( این ماده به بخش۷عملیاتی مصوب فقرة ) ارسال پالن .8

 (۴۵مادة )

 های مرکزیهای عملیاتی ساالنه در سطح کمیتهمراحل تهیه و تصویب پالن . ۲-۲-۵

الیل عدم داند و بررسی نشده که اجرا یهایط و شناسایی فعالیتمربو هایهای عملیاتی سال قبل کمیتهبررسی پالن .1

 ها، توسط هیئتی از اعضای کمیتة متذکره؛اجرای آن

ستراتژیک مربوط توسط هیئتی از اعضای کمیته با در نظر داشت پالن ا هایهای عملیاتی کمیتهپالن ترتیب مسودة .2

 پوهنتون؛

 اند؛( این ماده در پالن سال قبل اجرایی نشده1که طبق فقرة ) یهایدسته از فعالیتافزودن آن .۳

 مربوط؛ هایهریک از کمیته( این ماده، توسط اکثریت اعضای ۳عملیاتی مندرج فقرة ) هایتصویب پالن .۴

 تأیید نهایی؛( این ماده به کمیتة مرکزی پالن، جهت ۴عملیاتی مصوب فقرة ) هایپالن ارسال .۵

 ( این ماده در جلسة کمیتة مرکزی پالن؛۵عملیاتی مندرج فقرة ) هایتصویب پالن .۶

ریک از هبرای  کمیتة مرکزی پالن از جانب ( این ماده،۵شدة مندرج فقرة )های تصویبارسال مکتوب منظوری پالن .۷

 خاطر تطبیق و اجرا.ها بهکمیته

 (۴۶مادة )

 هاهای عملیاتی ساالنه در سطح پوهنحیمراحل تهیه و تصویب پالن. ۳-۲-۵

اند و بررسی دالیل که اجرا نشده یهایمربوط و شناسایی فعالیت هایعملیاتی سال قبل پوهنحی هایبررسی پالن .1

 ؛شورای علمی پوهنحیها، توسط هیئتی از اعضای عدم اجرای آن

، با هاپوهنحیهریک از توسط هیئتی از اعضای شورای علمی  ،مربوط هایعملیاتی پوهنحی هایترتیب مسودة پالن .2

 در نظر داشت پالن استراتژیک پوهنتون؛

 اند؛( این ماده در پالن سال قبل اجرایی نشده1که طبق فقرة ) یهایدسته از فعالیتافزودن آن .۳

 هایپوهنحیهریک از ( این ماده، توسط اکثریت اعضای شورای علمی ۳عملیاتی مندرج فقرة )های تصویب پالن .۴

 مربوط؛

 ن؛الپ( این ماده توسط اکثریت اعضای کمیتة مرکزی ۴عملیاتی مصوب فقرة ) هایبررسی تخنیکی و تأیید پالن .۵
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 ( این ماده در جلسة شورای علمی پوهنتون؛۵تصویب پالن عملیاتی مندرج فقرة ) .۶

 هایتوسط ریاست پوهنتون به پوهنحی( این ماده، ۶شدة مندرج فقرة )های تصویبارسال مکتوب منظوری پالن .۷

 .مربوط

 (۴۷مادة )

 های فرعیا و کمیتهههای عملیاتی ساالنه در سطح دیپارتمنتمراحل تهیه و تصویب پالن .۴-۲-۵

ها، توسط آن اند و بررسی دالیل عدم اجراییی که اجرا نشدههاعملیاتی سال قبل و شناسایی فعالیت هایبررسی پالن .1

ن عملیاتی ها( و اعضای کمیتة مربوط )برای پالهیئتی از اعضای جلسة دیپارتمنت )برای پالن عملیاتی دیپارتمنت

 ها(؛کمیته

ها( و تعملیاتی توسط هیئتی از اعضای جلسة دیپارتمنت )برای پالن عملیاتی دیپارتمن هایترتیب مسودة پالن .2

 ها(؛اعضای کمیتة مربوط )برای پالن عملیاتی کمیته

 اند؛سال قبل اجرایی نشده های( این ماده در پالن1که طبق فقرة ) یهایدسته از فعالیتافزودن آن .۳

 ؛هاپوهنحیهریک از ( این ماده توسط کمیتة پالن 2رج فقرة )عملیاتی مند هایبررسی تخنیکی پالن .۴

ی و های فرعی، در شورای علمی پوهنحی، پس از بررسی تخنیکها و کمیتهعملیاتی دیپارتمنت هایتصویب پالن .۵

 ؛هاپوهنحیهریک از تأیید کمیتة پالن 

 حدهای اجرایی مربوط.( این ماده به وا۴شدة مندرج فقرة )های عملیاتی تصویبارسال رسمی پالن .۶

 (۴۸مادة )

 درجه دوم اداری هایواحدهای عملیاتی ساالنه در مراحل تهیه و تصویب پالن. ۵-۲-۵

 اند؛که اجرا نشده یهایعملیاتی سال قبلی توسط آمر ما فوق و شناسایی فعالیت هایبررسی پالن .1

 و با توجه به الیحة وظایف؛ نشدة سال قبلهای انجامتهیة پالن عملیاتی با در نظرداشت فعالیت .2

 ( این ماده، توسط آمر مافوق.2عملیاتی مندرج فقرة ) هایو سپس تأیید پالن تصحیح .۳

 ی انفرادیهاتصویب پالنتهیه و مراحل  . ۳-۵

 گیرد:در سطوح مختلف طبق فرایند ذیل صورت می (Action Plan)های انفرادی تهیه و تصویب پالن

 (۴۹مادة )

 های انفرادی کارمندان اداریپالنتصویب تهیه و مراحل  . ۱-۳-۵

 اند؛های که اجرا نشدهسال قبلی توسط آمر ما فوق و شناسایی فعالیت انفرادیبررسی پالن  .1

 الیحة وظایف؛ شدة سال قبل و با توجه بههنهای انجامبا در نظرداشت فعالیتتوسط خود کارمند،  انفرادیتهیة پالن  .2

 ( این ماده، توسط آمر مافوق و مسؤول عمومی بخش.2رة )مندرج فق انفرادین تصحیح و سپس تأیید پال .۳

 (۵۰مادة )

 های انفرادی استادانتصویب پالنتهیه و مراحل .  ۲-۳-۵

 اند؛که اجرا نشده یهایبررسی پالن انفرادی سال قبلی استاد توسط آمریت دیپارتمنت و شناسایی فعالیت .1
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شدة سال قبل و با توجه به الیحة وظایف نهای انجامدر نظر داشت فعالیت اد، باتهیة پالن انفرادی توسط خود است .2

 استادان؛

 تصویب پالن انفرادی استاد توسط اکثریت اعضای جلسة دیپارتمنت مربوط. .۳

 (۵۱مادة )

 تخنیکیهای انفرادی کارمندان تصویب پالنتهیه و مراحل .  ۳-۳-۵

 شدة آن؛نانجام یهایتوسط آمر مافوق و شناسایی فعالیتبررسی پالن انفرادی ماه قبل کارمند،  .1

وظایف کارمند شده، الیحة نهای انجامدر نظر داشت فعالیت ترتیب پالن انفرادی ماه جدید کارمند توسط آمر مافوق، با .2

 و نیازهای جدید بخش؛

 مسؤول عمومی بخش مربوط. تأیید نهایی پالن انفرادی کارمند توسط .۳

 (۵۲مادة )

 کارمندان خدماتی انفرادی هایتصویب پالنتهیه و مراحل   .۴-۳-۵

 شدة آن؛نهای انجاموق و شناسایی فعالیتبررسی پالن انفرادی ماه قبل کارمند، توسط آمر ماف .1

وظایف کارمند ، الیحة نشدهانجامهای ترتیب پالن انفرادی ماه جدید کارمند توسط آمر مافوق، با در نظر داشت فعالیت .2

 نیازهای جدید بخش؛و 

 تأیید نهایی پالن انفرادی کارمند توسط مسؤول عمومی بخش مربوط. .۳

  

 هانظارت از تطبیق پالن. ۱-۶

 (۵۳مادة 

های مرکزی، کمیتهها، معاونیت، ر سطح پوهنتوندعملیاتی و استراتژیک  های. نظارت از تطبیق پالن۱-۱-۶

 هاشفاخانه و کلینیکها، های پوهنحیریاست

طبق فرایند حصیلی در وسط سال تبوده و «  هو پالن عملیاتی ساالن  پالن تطبیقی بر پالن استراتژیک» این نظارت متمرکز بر 

 گیرد:ذیل صورت می

 اده؛ماین اصلی های مندرج متن نظارت از بخشانجام  مرکزی پالن جهتاز اعضای کمیتة های مختلف تهیئتعیین  .1

 ( این ماده؛1شده در فقرة )کار هیئت تعیینتعیین مهلت انجام  .2

 کاری الزم با هیئت ناظر؛مربوط جهت آمادگی و همهای بخشمسؤوالن ابالغ به  .۳

 کمیته؛ ( این ماده، از روند نظارت در جلسة1ارایة گزارش هیئت مندرج فقرة )  .۴

 نهادهای اصالحی هیئت به ریاست و شورای علمی پوهنتون.و پیشکار  ارایة نتایج  .۵



 پوهنتون غالب هرات                                                 هااستراتژیک و نظارت از تطبیق پالنطرزالعمل کمیتة پالن 

  28 |صفحه 

 

 (۵۴مادة )

 های فرعیو کمیته هادیپارتمنت، هادر سطح پوهنحیو عملیاتی  استراتژیک ها. نظارت از تطبیق پالن۲-۱-۶

در بوده و «  هالیاتی ساالنة پوهنحی و دیپارتمنتهای عمو پالنپالن تطبیقی بر پالن استراتژیک » این نظارت متمرکز بر  

 گیرد:طبق فرایند ذیل صورت میوسط سال تحصیلی 

 ماده؛ های مندرج متن اصلی اینهای مختلف از اعضای کمیتة مرکزی پالن جهت انجام نظارت از بخشتعیین هیئت .1

 ( این ماده؛1شده در فقرة )تعیین مهلت انجام کار هیئت تعیین .2

 کاری الزم با هیئت ناظر؛های مربوط جهت آمادگی و هممسؤوالن بخش ابالغ به .۳

 ( این ماده، از روند نظارت در جلسة کمیته؛1ارایة گزارش هیئت مندرج فقرة )  .۴

 .پوهنحینهادهای اصالحی هیئت به ریاست و شورای علمی و پیش کارارایة نتایج  .۵

 (۵۵مادة )

های مرکزی، شفاخانه و استراتژیک و عملیاتی در سطح پوهنتون، کمیتههای پالناز تطبیق  ارزیابی. ۳-۱-۶

 هاکلینیک

ل تحصیلی طبق فرایند بوده و در اخیر سا« پالن تطبیقی بر پالن استراتژیک  و پالن عملیاتی ساالنه » این ارزیابی متمرکز بر 

 گیرد:ذیل صورت می

 ین ماده؛های مندرج متن اصلی اجهت انجام ارزیابی از بخشهای مختلف از اعضای کمیتة مرکزی پالن تعیین هیئت .1

 ( این ماده؛1شده در فقرة )تعیین مهلت انجام کار هیئت تعیین .2

 کاری الزم با هیئت ناظر؛های مربوط جهت آمادگی و همابالغ به مسؤوالن بخش .۳

 ( این ماده، از روند نظارت در جلسة کمیته؛1ارایة گزارش هیئت مندرج فقرة )  .۴

 .ی پوهنتونو شورای علم نهادهای اصالحی هیئت به ریاست رایة نتایج ارزیابی حاوی نقاط قوت، نقاط ضعف و پیشا .۵

 (۵۶مادة )

 های فرعیها و کمیتههای استراتژیک و عملیاتی در سطح پوهنحی، دیپارتمنت. ارزیابی از تطبیق پالن۴-۱-۶

ل تحصیلی طبق فرایند بوده و در اخیر سا« راتژیک  و پالن عملیاتی ساالنه پالن تطبیقی بر پالن است» این ارزیابی متمرکز بر 

 گیرد:ذیل صورت می

 ین ماده؛های مندرج متن اصلی اهای مختلف از اعضای کمیتة مرکزی پالن جهت انجام ارزیابی از بخشتعیین هیئت .1

 ( این ماده؛1شده در فقرة )تعیین مهلت انجام کار هیئت تعیین .2

 کاری الزم با هیئت ناظر؛های مربوط جهت آمادگی و همسؤوالن بخشابالغ به م .۳

 ( این ماده، از روند نظارت در جلسة کمیته؛1ارایة گزارش هیئت مندرج فقرة )  .۴

 .پوهنحی نهادهای اصالحی هیئت به ریاست و شورای علمیارایة نتایج ارزیابی حاوی نقاط قوت، نقاط ضعف و پیش .۵
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 تعدیل. ۱-۷

 (۵۷مادة )

 گیرد:می عدیل مواد این طرزالعمل طبق فرایند ذیل صورتت

 نهاد تعدیل در یکی از جلسات کمیته؛پیش .1

 موافقة اکثریت اعضای حاضر در جلسه؛ .2

 تأیید شورای علمی پوهنتون؛ .۳

 . انفاذ۲-۷

 (۵۸مادة )

در جلسة ، ازنگریرکزی پالن، ب( کمیتة م1۳98/   12/   21( ماده، طبق فیصلة مؤرخ ) ۵8( فصل و )۷این طرزالعمل در قالب )

تاریخ به بعد  ( آن شورا ثبت و از این۳2یید و در پروتوکل شماره ) ( شورای علمی پوهنتون مورد تأ1۳99/  01/  28مؤرخ ) 

 باشد.االجرا میمرعی

 

 

 با احترام

 یابپوهاند محمد ناصر ره

 رئیس پوهنتون غالب هرات

 

 

 

 

 

  


