
 وی معرفی پوهنحی طب معالجه

و ماستر،  PhD تحصیلی استاد با تجربه با سویۀ 08این پوهنځی با داشتن دو دیپارتمنت کلینیک و پاراکلینیک و حدود 

 اکادمیک و اداری خود را پیش می برد.  ادارۀ فعال و کارمندان اداری مجرب امور

نخستین دورۀ دکتران طب غالب، پس از  را آغاز کرد که محصل فعالیت خود  ۹۲8با جذب  ۹۸0۱این پوهنځی در سال 

، کابل و کشور هند، مطابق  وی هرات نمودن یک سال ستاژ در شفاخانۀ حوزه های پاراکلینیکی و کلینیکی و سپری آموزش

کشور، در کادری در مرکز و خارج  های و شفاخانه وی هرات ریاست پوهنتون غالب با شفاخانۀ حوزه نامۀ قرار داد و تفاهم

تن با موفقیت امتحان ورودی تخصص وزارت صحت  ۸۹فراغت شان را جشن گرفتند، که از جمله  ۹۸۱۱جدی سال 

وی  معالجه  دورۀ فارغان، چهار تن در کادر علمی پوهنځی طب  ترتیب از جمع اولین  به همین عامه را سپری نمودند؛

فراغت  ۹۸۱۱وی غالب، در اسد سال  دورة فارغان طب معالجه ینبه دنبال آن، دوم غالب، به صفت استاد پذیرفته شدند.

 شان را جشن گرفتند.

کادری فعال، بیش از ده  های کادری در داخل و خارج کشور، داشتن شفاخانۀ مند و منظم با شفاخانه داشتِن روابط قانون

، داشتن نصاب و مفردات  ی مناسباختصاصِی با کیفیت، فضای تحصیل خانۀ البراتوار مجهز، سیمی البراتوارها، کتاب

ها و توجه  های درسی و ُمِمد درسی، استفاده از تکنالوژی معلوماتی و تدویر سیمینارها و کنفرانس امد، داشتن کتاب روز

 روند. های این پوهنځی به حساب می گی ویژه به کارهای علمی تحقیقی، از ویژه

صنف درسی با ابعاِد مختلف و مجهز به وسایل و لوازم مدرن  ها ده وی غالب دارای درحال حاضر پوهنځی طب معالجه

ها محصل دختر و پسر  باشد، که صد گانۀ برق می درسی، شامل پروجکتور، اسکرین، کمپیوتر، تختۀ سفید و سیستم سه

گردند.  میها تن استادان دایمی و بالمقطعِ آقا و خانم تدریس  روزانه مصروف آموزش دانِش مسلکی استند، که توسط ده

های علمی و تخنیکی با پوهنتون دولتی، ریاست صحت عامۀ  کاری وی غالب در والیت هرات هم پوهنځی طب معالجه

 ربط دارد. های خصوصی و تعدادی از سکتورهای ذی ها و کلینیک شفاخانه هرات، 

رهبری   برد. رئیس پوهنځی، میاکادمیکی و اداری را مطابق به قوانین و طرزالعملها پیش  امور محولۀ  رئیس پوهنځی

چنان ریاست شورای علمی پوهنځی را به عهده دارد. کارهای  و هم امور آموزشی، فرهنگی، تحقیقی، اداری و دسپلینی 

 شود. به پیش بُرده می وی و مدیریت تدریسی تحت نظر ریاست پوهنځی مدیریت اجرائیه وسیلۀ  اداری این پوهنځی به

شود.  های دکترا و ماستری به پیش برده می گان به درجه  یافته  کاری استادان مجرب و تحصیل با هم  تدریس در این پوهنځی

رود که  یابد. امید می انجام می  های مربوط چنان تطبیقات در البراتوارها توسط استادان ماستر و لیسانِس مسلکی در رشته هم

ساختن زمینۀ آموزش آنان به  و فراهم خصوص فارغان پوهنتون بهدر آینده با جذب دکتوران واجِد شرایط به کادر علمی، 

گان میسر گردد و از طرف  طرف کادر علمی کافی برای تربیۀ آینده های مختلف طبابت، از یک سطح تخصصی در رشته

گزاری به جامعه، که   سهم خود را در خدمت به جامعه، این پوهنتون،   دیده  التحصیالن جوان و آموزش دیگر، با تقدیم فارغ

 باشد، ادا نماید. همانا تأمین صحت برای همه می

 (OUR VISION) دیدگاه



های دقیِق درسی و تحقیقاِت متناسب با نیازهای ملی،  وی پوهنتون غالِب هرات، در نظر دارد با برنامه پوهنځی طب معالجه

 کنندۀ علم در سطح کشور قرار گیرد.  های تحقیقی و تولید گاه فی، از جملۀ دانشاز نگاه کمی و کی

 (OUR MISSION) رسالت

تحصیالت عالی طبی را از طریق تدریس، تحقیق و ترویج دانش  وی پوهنتون غالِب هرات، زمینۀ پوهنحی طب معالجه 

تر، با کارآیی باالتر، جهت   های کوچکبا ایجاد مجموعه های بدیعِ علِم طبابت، گرداند و در راستای تولید پدیده مهیا می

 کند. ترقی و تعالی کشور و خدمت به جامعه تالش می

 اهداف استراتیژیک

جویاِن   سازِی افراد فنی و مسلكی و دانش های تشکیالتِی پوهنتون غالب، تربیه و آماده هدف این پوهنحی مانند سایر بخش

سازِی  و تقویۀ ساختار تخصصی طبی و اعتماد  شدن شان در احیا  خاطر سهیم ی و کلینیکی، بههای پاراکلینیک مسلط در رشته

 باشد گیری در بازسازی فیزیكی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی كشور می مجدد در زمینۀ مسلک مقدس طبابت و هم سهم

 ضرورت و اهمیت

جواِر خود تمام  ستان، به عنواِن مرکزیت والیات هموالیت هرات، دومین والیت پُرنفوس کشور بوده و در غرب افغان

 خدمات صحی را تحت پوشش خود قرار داده است. تهیه و عرضۀ های اجتماعی، ساحات فعالیت

باشد. هدف از تأسیس  وی پوهنتون غالِب هرات، یکی از مراکز علمی و تحقیقی در سطح افغانستان می پوهنځی طب معالجه 

ها متخصصان و  وی و در آینده نسِل جوان در بخش طب معالجه هنتون غالب در هرات، تربیۀاین پوهنځی در چوکات پو

وی، تحقیقات و مطالعات علمی در راستای  وی، تخصصی، وقایه های معالجه های مختلف تداوی کادرهای علمی در رشته

مسلکی برای  دیم افرادی دارای تجربۀشناسایی پتالوژی امراض در بین جامعه، کنترول و یا محو آن امراض و باآلخره، تق

شدن و  تحقیقات و مطالعات جدید علمی برای انکشاف و هرچه بهتر ساختن زمینۀ  مؤسسات دولتی و غیردولتی، جهت فراهم

های جدید علمی جهت جلوگیری، کنترول و محو امراض انسانی و تأمین  یابی به روش ترشدن خدمات صحی و دست بیش

 باشد. می  سالم معۀصحت برای همه و جا

وی جوانان  شدن مراکز تربیه  طبابت، ضرورت فعال شده در ساحۀ بنابه نیازمندی مبرم جامعه در این حوزه، به کادر تربیه

وی به  شد، که به همین ارتباط آموزش جوانان واجد شرایط در پوهنځی طب معالجه وی احساس می در رشتۀ طب معالجه

گروه محصالن از طریق کانکور، عمالً آغاز گردید. تدریس علوم طبی براساس   جذب اولین با ۹۸0۱ /  8۲ /  ۲۱تاریخ 

 شده در وزارت تحصیالت عالی ادامه دارد.  کاریکولم تهیه

 


