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 مقدمه
امر به ظاهر نه چندان  افغانستان در حال حاضر بیشتر از همه چیز دیگر نیازمند ارتقاء ظرفیت های کادری و اکادمیک است. این

د در کشور قلمداد جدی به حدی قابل توجه است که می تواند به مثابه اساسی ترین عامل برون رفت از چالش ها و بدبختی های موجو

زمینه های  حصیالت عالی در کشور انقالبی بزرگی را در عرصه رشد کادر ها و ایجاد فرصت ها وگردد. ایجاد سکتور خصوصی ت

عالی خصوصی دیگر  تحصیلی در داخل کشور برای فرزندان این کشور برپا نمود. غالب همگام با سایر پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت

اد های تحصیالت عالی تحکم قافله تحصیالت عالی و علمی خواهد بود. نهدر کنار نهاد های دولتی تحصیالت عالی کشور از پایه های مس

نمایند و غالب در  خصوصی بر اساس قوانین نافذه کشور و دساتیر، فرامین، لوایح و مقررات وزارت محترم تحصیالت عالی فعالیت می

عتال و بالندگی نهاد ید. اساسی ترین عنصر در احصه تطبیق لوایح، مقررات و دساتیر مطابق تعهدات خویش مجدانه سعی و تالش می نما

 پوهنتون غالبد می باشد. های تحصیالت عالی خصوصی، داشتن برنامه و پالن ها است. یکی از مهم ترین این برنامه ها مرامنامه برای نها
و بالندگی اقتصادی و  و سهم خویش را در راه شگوفاییمیدارد مندانه در راه تعالی دانش و فرهنگ گام برهدف مرامنامه در روشنایی 

  کند.می اجتماعی جامعه ادا 

یدن به اهداف و پیش بینی تالش خواهیم کرد تا با رس مرامنامه و سایر برنامه های خویشبرای آینده غالب خوشبین هستیم و بر اساس این 

ای علمی و اکادمیک منطقه هیدگاه بلند و استوار از رقابت با سایر نهاد های مطرح شده در روشنایی مقررات و لوایح گام برداریم و با د

شی با توجه به زمینه ها و و جهان عقب نمانیم. در این راستا متعهد به اجرایی نمودن اهداف واالی رسیدن به قله های بلند علمی و پژوه

ه پیش می رویم و ح کشور مبدل می سازیم. در این راه بفرصت ها گام بر می داریم و غالب را به کانون بزرگ علم و معرفت در سط

 غالب را طالیه دار اندیشه های پویا می سازیم. 

ستی و همدیگر        سایش، همزی شود، امنیت، رفاه و آ ستره علم و دانش و پژوهش فراگیر تر  سعادت و   ما یقین داریم که هرچه گ پذیری، 

ــتر جنگ، نا امنی، فقر   ــود و بس ــتی فراهم می ش ــادی، بدبختی و دربدری به زودی برچیده خواهبهزیس ــد. در نهایت فرهنگی و اقتص د ش

ر و بی ارزش خواهند برگه های کاغذ محصو میاننوشته ها در  در غیر آنفراموش نباید کرد که حرف ها در عمل سازگار خواهند بود و 

 خواهند شد.  شی سپردهفراموبه باد ماند و 
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 مرامنامه
فعالیت این  ، تأسیس گردید. یک سال پس ازدر والیت هرات مؤسسه تحصیالت عالی خصوصیبه عنوان  ۱۳۸۹سال  درپوهنتون غالب 

در این راه کوشید  مصرانهچنان  واز همان آغاز، کیفیت بلند اکادمیک را شعار قرار داد  این نهاد آن در شهر کابل بنا نهاده شد. شعبهنهاد، 

 یافت. ءون ارتقاامور درسی، به پوهنت لمی و سرمایه گذاری در راه بهبوددرخششهای عپس از بررسی همه جانبه،  ۱۳۹۴ال که در س

 تمرکز دارد:زیرین  اصل کلیدی چهار بر برای رسیدن به اهداف خویش بپوهنتون غال

 نوآوری.  و یری، ابتکارذ، انعطاف پنو اندیشی، برتری

 تحصیلی و علمیمات ارائه خد تحقیق، دانش، ودر تدریس، : برتری -۱

 برای همگان )همه داوطلبان تحصیل( علمی و معیاریدسترسی به آموزشهای  فراهم سازی در :نو اندیشی -۲

 ضروریات( )سازگاری با و جامعه نالهای محص نیازمندی همخوانی با در انعطاف پذیری:-۳

های روز برای تدریس فناوری  استفاده از آخرین (، وو دکتورا ماستری، )لیسانس عالیآموزشهای  در شیوه های نوآوری: و ابتکار -۴

 .روشهای سنتیجایگزین گزینه  به عنوان

 :پوهنتون غالبهای  اولویت

 الیتحصیلی ع تضمین هزینه ی الزم برای ایجاد محیط آموزشی و -۱

در یک شیوه  یکانات پژوهشتدریسی، آموزشهای علمی، تهیه امت هیأر تقویت ذاز رهگ پوهنتون بنیاد های م بخشیاطرح استحک -۳

 .دریسیجامع اداری، ت وسیع و بسترمنابع مادی کافی برای برنامه های آینده جهت تهیه  باالینوین، و هزینه  جامع و

فرهنگی که  علمی و والتنشر محص ایجاد زمینه های متنوع برای طبع و تحقیق، و های مناسب جهت پژوهش و فرصت سازیفراهم  - ۴ 

 .پوهنتون غالب فراهم کند نشراتدسترسی عموم را به 

 همگام با حفظ و ماستری و دکتورا رنامه های علمی آموزشی مراحل تحصیلی لیسانس و دوره های تخصصیببهسازی دسترسی به  - ۵ 

 توسعه در برنامه ریزی ها. رشد و م باأنگهداشت کیفیت عالی تو

، ماستری ر در مراحل آموزشی لیسانساز اتباع کشو بزرگیحسابداری برای مجموعه  سیستم مالی و برنامه بازار یابی وتوسعه  تقویت و - ۶

 .و دکتورا

  (Visionدیــدگاه )

معیار های اکادمیک  تحصیالت عالی خصوصی باکیفیت، غیر سیاسی، عاری هر گونه تعصب و برابر با ایجاد سیستم دیدگاه پوهنتون غالب

ارج گزاری به ارزش  باعامه گردیده، ، منتج به بهبود رفاه علمی در کشور بوده انکشاف  نیازهای رشد و که پاسخگوی می باشدجهانی 

 جسته باشد.دارای اعتبار و جایگاه برملی و جهانی سطح  درعالی، مدیریت  ،یادار ،، مجهز به دانش پیشرفته علمیهای ملی
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 ( Missionماموریت )

 یکسانرصت های بین برد و ف ازرا سطح پوهنتون می شود  در مؤفقیتکه مانع دسترسی و  چالش های تمامیمصمم است  پوهنتون غالب

 نماید.افغانستان مهیا  تحصیلی را برای تمام دانشجویان در

 نماییم.یا مه تدریس، تحقیق و سهولت های تحصیلی بهترین باشیم و زمینه خدمات را برای تمام مردم که در هستیمما متعهد 

 ها ولیتؤمس تعهدات و

ها زمینه الزم  دیمتعهد است تا در میدان کاری خود، با در نظرداشت کیفیت عالی آموزشی، بتواند در حدود نیازمن پوهنتون غالب

 و دیگر نقاط افغانستان فراهم کند.کابل ، شهای دانشگاهی در هراتزبه آمو دسترسی را

قتصادی و تجاری ، علوم اسیاسیعلوم  حقوق و، )ستوماتولوژی( طب معالجوی، طب دندان در رشته های تحصیلی  هرات پوهنتون غالب 

 .نمایدمی لیسانس را اعطا و  MD ،DMDخود سند علمی  جویانبه دانشو کمپیوترساینس 

اختصاص به این ب غال پوهنتونعیار گردیده است. تالشهای آموزشی ( کریدت )واحد درسیاساس نظام  رغالب ب پوهنتونبرنامه درسی  

 ات هم پیوند با افغانستانتحقیق در رشته های مختلف علمی با نگرش و توجه ویژه بر امور سیاسی، اقتصادی و موضوع یافته تا بر پژوهش و

 .استوار باشدمتمرکز و 

 پوهنتون غالبی ارزشها

ساسی هویت علمی دارند که اصول ا یباور به یک مجموعه ارزش های غالبپوهنتون ن محصال و کارمندان اداری ،علمی ، رهبری هیأت

 عبارت اند از: و را تشکیل میدهد پوهنتونو عملی این 

 بر مزیت ها: گذاری ارج

 را تشکیل میدهد. تحقیقی، معیار سنجش ما برای دست یافتن به درجات عالی علمی و تالش

 گذاری بر آموختن: ارج

 .فقیت ماستؤآنها معیار من و رضایت محصال زشآمو

 گذاری بر پژوهش های علمی: ارج

 ما متعهد هستیم با نو آوری های آموزشی و پژوهشی در بخش های فکری و تاثیر گذار سهیم باشیم.

 گذاری بر آزادی نظر: ارج

 .اجتماعی گردد امورا و لیت هووابتکار و رشد بیشتر در میدان مسم با رعایت احترام متقابل، که سبب أباز برای گفتگوی تو فضایایجاد 

 گذاری بر فرهنگ تحمل و انعطاف پذیری: ارج

 استادان. ن ومشکالت محصال گوش دهی بهو  اقشار جامعه میانرفع موانع دسترسی به آموزش توام با تساوی و عدالت اجتماعی  

 گذاری بر تنوع و جامعیت محتوای کاری: ارج

 گردد. می های ادارهیی یفیت آموزش و هم سبب رونق تواناتنوع و فراگیری هم سبب رشد ک
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 اعضاء: ظرفیت گذاری بر ارج

 دهد. غالب را تشکیل می پوهنتونکاری  هیأتآرمان  ،اعضا دوامدار شتعهد، نو آوری، خالقیت، خود آموزی و آموز

 ولیت پذیری:ؤگذاری بر مس ارج

 پاسخگو باشیم. و جامعهن و در برابر مردم ما متعهد  هستیم تا در برابر یکدیگر، در برابر محصال

 در نظر گرفتن شرایط و اوضاع:

در دوره های آموزشی  در صدد ایجاد فضای آموزشی است که به زندگی روز مره مردم ارتباط مستقیم دارد.  دیدگاه غالب پوهنتون غالب

 .، انعطاف پذیری و ابتکاری و دسترسیفکر آزادیبر چهار اصل اساسی استوار است: برتری و تفوق علمی، 

 :برتری و تفوق علمی

شخصی برای آموختن  ن غالب با داشتن تعهدمیداند. محصالبرنامه های تحصیلی معیاری  آوریخود را متعهد به فراهم غالب پوهنتون  

حلی سهیم شوند. میدان آموزش، سعی بلیغ دارند تا در سرنوشت جامعه خویش در سطح ملی و م سوی تعالی دره هدفمندانه و حرکت ب

 غالب قراردارد. پوهنتونت کاری ارجحی در نهاد اکادمیکین ا ن از نحوه و سطح آموزش درمحصالرضایت 

 و دسترسی:فکری آزادی 

این در ذات  و، هم کندبرای مردم افغانستان فرا تحصیالت عالی راپوهنتون غالب مانند دیگر پوهنتون ها در تالش است تا فرصت های  

تضمین  صالنمحرا به یک طیف وسیعی از  غیرسنتی تحصیلیآموزشهای خود یک امر درخور ستایش است. زیرا این تالش دسترسی به 

ود میکند، از سر راه از دیدگاه سنتی به تحصیالت جدید محدکه دسترسی را کند و موانع جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  می

 دارد. می بر

 انعطاف پذیری:

روس خویش را پیش د زمان مناسبدهد تا در  میفرصت  محصالن، برای نمودهنمونه انعطاف پذیری را که غالب در میدان تحصیل مهیا  

ز تکمیل تحصیالت، وارد ا، آن هم برای مردم شاغل کار، که بسیاری از مردم افغانستان قبل عالیفراهم کردن نیازمندی تحصیالت  ببرند.

بتوانند رتبه های  و گیرند اای را فرهای دوره بازار کار شده اند، یک امر بس حیاتی و دشوار است؛ چون مردم نیازمند این هستند تا آموزش

کنند. غالب هم  می پوهنتون غالب همزمان با تحصیل کار هم عده زیادی از محصالنشغلی بهتری را در میدان کاری خود بدست آورند. 

 .نمایندری ایفا ثؤم سهم فرصتی را برایشان مهیا کرده است تا سندی به دست آورند و در زندگی خانواده، جامعه و اقتصاد کشور خویش
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 ابتکار:

، بخاطر خویش تحصیالت خصوصی؛ بخاطر فلسفه آزاد اندیشی عرصةمیالدی( تا کنون در  ۲۰۱۰پوهنتون غالب، از آغاز کار خویش )

نه های فناوری یزتقدیم برنامه ها با بکار گیری گ در نحوه طرح ومتحرکی که  سیر صعودی که پیموده است، بخاطر شیوه چرخشی و

 تاکنون پیشاهنگ بوده است. ،در عوض شیوه های سنتی اختیار کرده استجدید 

قویت فرهنگ تدر جهت تربیت جوانان و  غالبسعی و تالش غالب در تالش است تا بستر جهل و تاریکی از کشور برداشته شود، 

گام بر ویش جسورانه ختحقق اهداف و مرام  با باورمندی در باشند و ماسعادتمند  کشور ماین روشنائی همه مردم ا کشور است تا در

می داریم.

 

 

قرائت و تائید  هراتپوهنتون غالب  ۱۳۹۶ثور  ۳مورخ  ۳شماره نوت: این مرامنامه در جلسه شورای علمی 

گردید.

با احترام 

دوکتورغالم سعید راشد  

 راته -رئیس پوهنتون غالب    


