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 مقدمه

دا ی  خ هویه تارکی یتا آنجا ساخت مند بهرهاز نعمت علم  د و ازجمله انسان رایبا جمله مخلوقاتش آفر ه عالم راکاست ش خداوند ریستا

بس ا   یتالش مداوم انجام داده و چ یهست یها یشگفت کخود و در یمختلف جهت ابقا یها در عرصه را خود یزندگ ریامل مسکت است بشر در

در  ب   مه م   و اکتشافاتشافات کان ریبه صدسال اخ یک. نزداند جامانده به و معرفتعلم  ةدر عرص یادماندنی به یها چهرهخود  ه ازک ییها انسان

 ده است.یعلم رونما گرد ةعرص

مؤسسات علمی، تجرب ه   درباره اًمختلف جوامع انسانی، مخصوص یها بخشانکشاف  ، جهت توسعه وتکنالوژی و ارتباطات معاصر در عصرامروزه 

دارای  ش وند  یم   یزی  ر یپ درست تعقیب و دقیق و یها پالنکه به اساس  سهم بارز و نقش عمده دارد. اهدافی یزیر برنامهنشان داده است که 

جمل ه   از ه ا  مص لتت  مک ان و  نظرگرفتن شرایط زمان و در و ها تیظرفبه موقع اهداف، نیازها،  . تعیین دقیق وباشند یمنتایج سودمند و با دوام 

منظم،  ةبرنام و ن داشتن یک پالنایبنابر ؛باشد یممختلف حیات جوامع بشری  یها بخش در پالن تطبیق عملی هر برنامه و ةپیش نیازهای عمد

 .شود یمنیازهای مبرم پنداشته  ضروریات و مؤثر و کارا از

ه تعالی دانش و فرهن   گ ام ب ردارد و    را در مندانه هدفراه بردیِ )پالن استراتیژیک(  ةدر روشناییِ برنام خواهد یمغالب که پوهنتون  از آنجایی

نیز به عنوان یک ی از  معالجه وی طب  ةفاکولت عمومیدیپارتمنت  تماعی جامعه ادا کند،اقتصادی و اج یبالندگسهم خویش را در راه شگوفایی و 

راستای آم وزش   منطقوی در قابل تطبیق بامعیارهای ملی و تشکیل این پوهنتون مصمم است تا بر بنیاد پالن کاربردی منظم و ارکان اساسی در

افغانستان و  ةی نموده تا برای جامعبازنگر ترتیب شده است و پالن استراتیژیک جامع و همه جانبه را که قبالًقدم برداشته  طبیانکشاف علوم  و

داکترانی ب ا   طی هفت سال آموزش طبی ولیت بزرگ را به درستی ادا وؤاین مس و بتواند فعلی و آینده کشور مصدر خدمات خوبتر شده یها نسل

 نماید. و اجتماع کافی را راهی مراحل بعدی آموزشی یها اندوخته

 

 معالجه ویطب  نحیپوه

فعال و ة ادار ،ماستر و Phdتتصیلی  ةاستاد با تجربه با سوی 66 دو بخش پاراکلینیک وکلینیک یک دیپارتمنت عمومی وبا داشتن  نتیاین پوه

 .دهد یمکارمندان اداری مجرب امورات اکادمیک و اداری خود را سر وسامان 

 یه ا  آم وزش داکتران طب غال ب پ   از    ةخوشبختانه اولین دوررا آغار کرد که  متصل فعالیت خود ۹۲۱با جذب  ۹۸۳۱سال  این پوهنتی در

ریاست پوهنتون  ةحوزوی هرات، کابل و کشور هند مطابق قرارداد و تفاهم نام ةپری نمودن یک سال ستاژ در شفاخانپاراکلینیکی و کلینیکی و س
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را جشن گرفتند که  فراغتشان ۹۸۱۱ماه جدی سال  یها انهیمکادری در مرکز و خارج از کشور، در  یها شفاخانه حوزوی هرات و ةغالب با شفاخان

هس تند ب ه    ش ان  یتخصصتن با موفقیت در امتتان انترن  تخصص وزارت صتت عامه اکنون مصروف آموزش و پیشبرد امور  ۸۹آن جمله  از

ف ارغین ط ب    ةبه دنبال آن دومین دور طب به صفت استاد پذیرفته شدند. نتیتن در کادر علمی پوه ۴فارغین  ةهمین ترتیب از جمع اولین دور

 را جشن گرفتند. فراغتشان ۹۸۱6ماه اسد سال  یها انهیمغالب در 

کادری فع ال، ب یش از ده ربرات وار مجه ز، س می       ةکادری در داخل و خارج کشور، داشتن شفاخان یها شفاخانهداشتن روابط قانونمند و منظم با 

اس تفاده از   روز آمد، داشتن کتب درس ی و مم د درس ی،    داشتن نصاب و مفردات اختصاصی قوی، فضای تتصیلی مناسب، ةربراتوارها، کتابخان

 .شوند یمشمرده  هنتیگیهای این پوه و کنفرانسها و توجه ویژه به کارهای علمی تتقیقی از ویژ تکنولوژی معلوماتی و تدویر سیمینارها

 

 عمومیدیپارتمنت 

 :استبخش پاراکلینیک وکلینیک  شامل دو معالجه ویدیپارتمنت عمومی در تشکیل پوهنتی طب 

 بخش پاراکینیک .1

تش کیل اساس ی    سی  این پوهنتون درأش همزمان با ت ه ۹۸۳۱سال  پوهنتون غالب در معالجه ویطب  هنتیپاراکلینیک پو بخش

 دیپارتمن ت عم ومی   رهب ری  تت ت  عمل ی و  واض    راهکار براساس و بوده مشخص جایگاه دارای ابتدا همان از که گردید ایجاد طب هنتیپو

 فعالیت دارد.

ی از از  تجهی زات م ورد ن   و کلیه امکان ات و  PCBمتصل  ۹۲۱شمولیت  عملی و نظری و یها بخشابتدا با همکاری هشت استاد در  بخشاین 

کمپی وتر ل ب، فض ای     ،آموزش ی  مختلفه، ربراتوارهای تتقیق اتی و دربخش های ) کتاب جلد ۱۱۱ غنی( بیش از ةجمله صنوف مناسب، کتابخان

کلینیک ی   یه ا  آم وزش  ةپاراکلینک پا ب ه عرص    ةش متصلین پ  از اتمام دور ه ۹۸۱۲سال  که اولین مرتبه در شروع به فعالیت نمود (مناسب

 صورت منظم ادامه دارد.ه نهادند که این روند از آغاز تاکنون ب

 :الی سمستر هفتم شامل این مضامین است (PCB)سمستر اول  از (پایه) قسمت مضامین اساسی در بخشین آموزشی ا یها تیفعال

  ؛(سمستریک )فزیک 

 ؛(یک استاد دایمی سمستر باداشتنیک ) کیمیا 

 ؛(یک استاد دایمی سمستر باداشتن دو) بیولوژی 
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 ؛(استاد دایمیدو  سه سمستر باداشتن) اناتومی 

 ؛(یک استاد دایمی باداشتندوسمستر ) هستولوژی 

  ؛(یک سمستربا داشتن یک استاد دایمی)امبریولوژی 

 ؛(باداشتن یک استاد دایمی یک سمستر) بیوفزیک 

 ؛(استاد دایمییک سمستر با داشتن  سه) فزیولوژی 

 (استاد دایمی دودو سمستر باداشتن ) مایکروبیولوژی 

 ؛(یک سمستر باداشتن یک استاد دایمی) پرازیتولوژی 

 ؛(یک سمستر) ایمنولوژی 

  ؛(یک استاد دایمی دو سمستر باداشتن)بیوشیمی 

 ؛(یک استاد دایمی سه سمستر باداشتن) پتالوژی 

 (سه سمستر) فارماکولوژی. 

اختصاصی، فضای مناسب تتصیلی، داشتن نصاب و مفردات  ٔ  کتابخانهداشتن ده ربراتوار مجهز، سمیالتورها، با پاراکلینیک درحال حاضر بخش

در پرتو روز آمد، داشتن کتابهای درسی و ممد درسی، استفاده از تکنولوژی معلوماتی و تدویر سمینارها و کنفرانسها و توجه ویژه به کارهای عملی 

تا با  دردسترس متصلین قرارداو در  کند یمفعالیت  ن تدری ، مقررات و قوانین وزارت تتصیالت عالی کشور با استفاده از روشهای نویها تهیر

 این امکانات بتوانیم متصلین ورزیده و متقق را برای مراحل بعدی آماده سازیم.از استفاده 

اری راکلینیکی از جمله همک  پا قسمت تدری  و تتقیق مضامین مختلفلمقطع دراستاد دایمی وبا ۲۱ در حال حاضر باداشتن بیش از بخشاین  

مک اری در ت دویر   ه علم ی و  یه ا  کنف ران  برگ زاری   و معالج ه وی ط ب   ةیی د ش د  أروز در مطابقت به کوریک ولم ت هلکچرنوتهای ب ةدر تهی

 .باشد یماز جمله سمینار آموزشی میتودهای معاصر تتقیق مصروف فعالیت  سیمینارهای مختلف

 بخش کینیک .2

 ج ز بود است که  کادری شفاخانة ایجاد برای ساز زمینه و بوده، موجود غالب پوهنتون ویمعالجه  طب هنتیکه از آغاز در تشکیل پو بخشاین 

اس تاد   ۸۱از  یافت که اکنون ب ا داش تن اض افه    کلینیکی فعالیت آن گسترش ةبا شروع دور که بعداً گردد یم متسوب آن یها تیفعال نیتر عمده

 :زیر فعالیت دارد یها بخشدر  سمستر ۳در کلینیکی  یها آموزش ةمی و نیمه وقت در زمینیمجرب دا متخصص مسلکی و

 ؛می(یاستاد دا ۹با داشتن  سمستر ۳عمومی ) ةداخل 
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 ( یاستاد دا ۲سمستر با داشتن  6جراحی عمومی)؛می 

 ؛سمستر( ۲)نورولوژی  عقلی و عصبی 

 ؛می(یاستاد دا ۹داشتن  سمستربا ۲) وتروماتولوژی ارتوپیدی 

 ؛(باداشتن یک استاد دایمی سمستر ۲اطفال ) ةداخل 

 ؛(سمستر ۹) یجلد 

  ؛(سمستر ۹اعصاب )جراحی 

  ؛(سمستر ۱) یوردنسایی 

 ( سمستر ۹گوش وگلو)؛ 

 ( سمستر ۹چشم)؛ 

 ( سمستر ۹آنتانی)؛ 

 ؛(سمستر ۹) توبرکلوز 

 ( سمستر ۹یورولوژی)؛ 

  ؛(سمستر ۹اطفال )جراحی 

  ؛(سمستر ۹) یصدرجراحی 

 ( باداشتن یک استاد دایمی سمستر ۳صتت عامه)؛ 

 دو سمستر() یولوژیرادو. 

 :باشد یمذیل  یها بخشکادری غالب دارای  ةو شفاخان معالجه ویطب  ةدرساختار فاکولت بخش کلینیک ،درمقطع کنونی

 ۴ مجهز به تخته، میزمعاینه، می ز خطاب ه، چ وکی، میزمطالع ه، پروجیکت ور،       ها صنفاین  :صنف کمک آموزشیNegate scope 

 ؛باشد یم

 ۲ ؛باشند یمماری و کدبند تبدیل لباس مجهز به ال ها صنفاین  :اناث جداگانه و استراحت متصالن ذکور صنف تبدیل لباس و 

 ۲ ؛سب دیپارتمنت داخله وجراحی ةاتاق جداگان 

 ؛باشد یمانترنت  و کامپیوتر لب ،الکترونیکیدارای کتابهای فیزیکی،  کتابخانه: جداگانه وکامپیوترلب ةکتابخان 

 ؛صنف کارهای عملی اموزشی 

 .گردد یم داکتر، ماستر، متخصص اجراتوسط استادان  عمومیتدری  دردیپارتمنت 

بهب ود رف اه   برای شور کشاف منطقه وکان توسعه و یها یازمندینت متناسب با یفکیبا  یالت عالیتا تتص خواهد یمکه پوهنتون غالب  همانطوری

 ارآ وک   ةج اد ادار ین منظ ور ا ی  ا ی. براگسترش دهدمدرن را  یمردم دانش علم ةدیعنعنات پسند درنظرداشت فرهن  و با و کند یمعرضه عامه 
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بنی ادی   عمومیطبی مطابق با معیارات منطقوی وجهانی نقش دیپارتمنت  ةاستتکام دانشکد دراین راستا درجهت ایجاد و که ست.یسته رزمیشا

 علم قرار بگیریم. ةدرظرف چند سال آینده در ردیف پوهنتونهای تتقیقی و تولید کنند بدین منوال بتوان بوده تا

 ف وق و  یه ا  بخ ش مس لکی در هری ک از    ةست تا با جذب کادر ورزیدا ساله این ۱ژیک یبراساس پالن استرات عمومیهدف اساسی دیپارتمنت 

تتقیق و تولی د   ةعملی( و مهمتر از همه در زمین) قاتیتطبرچه بهتر و به دیپارتمنت های جداگانه در قسمت آموزش ه ها بخشهریک از  ةتوسع

 طبی نقش عمده را که بر عهده دارد، ادا نماید. یها هیفرض

 

 VISION  معالجه وی دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب  دگاهید

 ش ور و کش اف منطق ه و  کان توس عه و  یه ا  یازمندینت متناسب با یفکیبا  یالت عالیتا تتص خواهد یمکه پوهنتون غالب  همانطوری

 ةج اد ادار ین منظ ور ا یا ید. برایج نمایمدرن را را یمردم دانش علم ةدیعنعنات پسند با درنظرداشت فرهن  و اید وعرضه نم بهبود رفاه عامه را

ژی یطب ی مط ابق ب ا معی ارات منطق وی وجه انی نق ش و اس ترات         ةاستتکام دانشکد جهت ایجاد و که دراین راستا در ستیسته رزمیشا و اارک

( یه ا  دانش گاه ردی ف پوهنتونه ای )   درظرف چند سال آین ده در  بنیادی بوده تابدین منوال بتوان (عمومی)دیپارتمنت  معالجه ویپوهنتی طب 

 علم قرار بگیریم. ةتتقیقی و تولید کنند

 MISSIONمعالجه وی پوهنحی طب  دیپارتمنت عمومی تیمأمور

آن تاح د   یهایازمن د یده ونی  ل نگردی  مکآن هنوز ت یرساختهایاری از زیبس اد است وینو بن جوان و ةسسؤم یکچون پوهنتون غالب 

نم وده در ب رآورده س اختن آنه ا      یت بندیات خود را اولوینظرما آنست تاضرور (ندهیبنابران درسالهای پیشرو )پنج سال آ ؛توقع مرفوع نشده است

 م.یوشکب

ه از ک   یآن ان  یبرا طبی را یالت عالیتتص ةنیان زمکارم ین غالب آنست تا حتبه عنوان یکی از ارکان بنیادی پوهنتو ساختار و ما در تیمأمور

ب دیع   یه ا  دهی  پدتولید  تتقیق و ةعظیم علمی و تازه در زمین ةبه کارگماشتن این کتل کارگیری وه با ب و میا سازیدارند مه یستگیشا ینطر علم

 ان اتومی، هس توپتالوژی، فزیول وژی، بیوش یمی فارم اکولوژی،      کوچکتر با کارایی بارتر همچون دیپارتمنت یها مجموعهعلم طبابت با ایجاد زیر 

 تالش کنیم. ، نسایی وردی و...داخله جراحی،
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 معالجه ویپوهنحی طب  دیپارتمنت عمومیاستراتیژیک اهداف 

متصلین  و کیمسل و یآماده سازی پرسونل فن ه ویپوهنتون غالب، تربربخش های تشکیالتی یسا ن دیپارتمنت مانندیهدف ا   

 سازی اعتماد و طبی تخصصی ساختار تقویة و احیا در استاژ ةدور نمودن سپری از بعد شدنشان میسه خاطره کلینیکی ب یها رشتهمسلط در 

   .باشد یم شورک یاجتماع و یاقتصاد ،یفرهنگ ،یکیفز بازسازی در گیری سهم هم و طبابت مقدس مسلک زمینة در مجدد

 :باشد یمل یتراتیژیک ما قرار ذاس اهداف معالجه وی طب هنتیپو رسالت پوهنتون و د گاه ویبادر نظر داشت د

A. معالجه وی طب عمومیدیپارتمنت شافی کان اهداف تحقیقی و 

 ؛دانشگاه یگاه اصلیثر در جاؤاوم و ممد یربناهایجاد زیا همکاری درطرح، گسترش و (۹

 ؛یمکو یفکیصورت ه دیپارتمنت ب یدر علماک یاد اعضایازد ارتقا و (۲

ق، ط رز  ی ، تتقیتدر ةوی، شیکادمکا یها عرصهزمان در  ط ویمناسب با مت ، تتول مثبت وینصاب درس یباز نگر (۸

 ؛متصل روابط استاد و اداره و

 ؛صل برای مراحل بعدیآماده سازی مت و یفارغ ده جذب و ةبهبود پروس (۴

 ؛یادار ةآت پروساساختار و اجر یمدرن ساز ، سهل ویدر ساختار ادار یبازنگر (۱

 ؛نیان منسوبیم یهمکار ةیجاد روحین و ایمتصل یاستعدادهاجهت رشد  یکادمکط مناسب ایجاد متیا (6

دیپارتمن ت و در مجم وع    ةی  تقو جه ت رش د و   یوم احول  یج انب  ینه هایت وگزیظرف یارتقا م ویبسترسازی، تنظ  (7

 ؛پوهنتون و معالجه وی طب ینتپوه

 پوهنتی؛دیپارتمنت  ر گزاریثآت یان همه اعضایم یمککمنابع  یجوجست و اپو وکت ةیجاد روحیا (۳

 ؛یکادمکا و یعلم یم روابط متقابل با نهادهاکیتت جاد ویزمینه سازی برای ا همکاری و (۱

 .یطیمت یت هایانات وظرفکجهت استفاده از ام یقیتشو یها نهیزم یفراهم ساز ن ارتباط مناسب ویمأت همکاری در (۹۱

 .یوخارج یداخل ینهادها یها یهمکارسب کجاد تماس ویختن طرح وبرنامه مناسب جهت ایهمکاری درر (۹۹

 

 

B. کسب عواید 
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 پوهنت ون . باش د  یم معالجه وی طب نتیکلی اختصاصی برای پوه ةب با نیازهای انکشافی آن جز بودجبودچه دیپارتمنت متناس

 ای ن . ن دارد  دیگ ری  عای داتی  منب ع  هیچگون ه  و ب وده  متص الن  فی  به وابسته مطلق صورته ب خصوصی پوهنتون یک منتیث غالب

 ٔ  ن ده یآدری  در رقابت بازار سهم داشته باشد. همچنان با برنامه ریزی تتقیق ات طب ی در   ت کیفیت بردن بلند با تا دارد نظر در دیپارتمنت

 نزدیک از این طریق نیز کسب عواید داشته باشد.

C.  مدرن یها یتکنولوژاستفاده از 

 ؛آموزشهای الکترونیکی در جهت مدرنیزه سازی سیستم آموزشی ٔ  تهیکمهمکاری و هماهنگی با  (۹

 ؛مدرن در ربراتوارهای این دیپارتمنت یها یتکنولوژزمینه سازی برای استفاده از  (۲

 ؛هماهنگی و همگون سازی سالیدهای آموزشی استادانتالش برای استندرد سازی،  (۸

 ؛تالش برای ترویج بیشتر استفاده از انیمیشن، ویدیو، اودیو و مواد درسی کمکی در تدری  استادان  (۴

 .و منابع آموزشی آنالین بینالمللی ها کتابخانهترویج بیشتر استفاده از  (۱

D. روابط ملی وبین المللی 

 ؛یکادمکوا یعلم یهام روابط متقابل با نهادیتتک جاد ویزمینه سازی برای ا همکاری و (۹

 ؛یطیمت یت هایده از امکانات وظرفجهت استفا یقیتشو یها نهیزم یفراهم ساز ن ارتباط مناسب ویمأهمکاری درت (۲

 .یوخارج یداخل ینهادها یها یهمکارسب کجاد تماس ویمناسب جهت ا ةبرنام ختن طرح ویر همکاری در (۸

E. نقش اجتماعی 

 ؛هش چالشهای صتی موجود در کشورپروژههای تتقیقاتی میدانی جهت کااجرای  (۹

ی و رهب ری  شدن به هوادارانی که به طور فعال و پایدار حمایتگر نوآور دادن به همه اعضای دیپارتمنت برای تبدیل انگیزه (۲

 ؛کارهای اجتماعی باشند

 .فکری، آموزشی، اقتصادی، علمی و فرهنگی مثبت به جامعه یها کمک (۸

F. نشرات وارتباطات 

ای ن   .ش ود  یمصورت فصلنامه نشر ه یید شده وزارت تتصیالت عالی بوده که بأمعتبر ت ةتانه دارای نشریپوهنتون غالب خوشبخ

در علم ی دیپارتمن ت   اانعکاس مقارت و نتایج تتقیقاتی بوده که به صورت متداوم مق ارت اعض ای ک     نشریه مرجع مناسب برای انتشار و

 ؛رسد یمدراین نشریه به چاپ  عمومی
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 ؛معالجه وی طب پوهنتی همچنان سایت انترنتی و صفتات اجتماعی پوهنتون و

 (.مهران)متصلین غالب  ةهمکاری در نشر مطالب نشری

 دورنمای( دیپارتمنت عمومیالمدت )اهداف طویل 

 ؛هرمضمونی جداگانه صورت دیپارتمنت هاه دیپارتمنت ب یها تیفعالانکشاف وگسترش  (۹

 ؛برای پیشبرد اهداف اکادمیک (یدایم)جذب کادر اختصاصی  (۲

 ؛با استفاده از جدیدترین منابع صورت معیاری وه مواد درسی ب کتب و ةتهی (۸

 ؛انجام شده در سط  پوهنتون غالب کتب و لکچر نوتهای درسی براساس تتقیقات ودریافت های ةتهی (۴

 ؛(تتقیقات طبی)پردازش علم  ای احیای اصل تتقیق وایجاد مراکز و ربراتوارهای علمی تتقیقی بر (۱

 ؛شاف آن در سط  ملی و بین المللیانک علمی تتقیقی و یها کنفران  ةنهادینه سازی روند ارائ (6

 ؛سی اداری و علمی تتقیقی پوهنتونزیرساختهای اسا دیپارتمنت به عنوان یکی از ارکان و ةتتکیم و تقوی (7

 ؛همکاری متصلین با دیپارتمنت ها مطمئن برای فراهم نمودن فضای اعتماد سازی و (۳

 ؛عملی سازی واقعی سیستم کریدت جهت بهیود معیارهای اکادمیک (۱

 در و واجد شرایط به عنوان استاد دایمی.اجذب متصلین شامل ک ةفراهم سازی زمین (۹۱

 

 پوهنحی یکژیسترات یها پالنهمکاری در برآورده ساختن اهداف و 

 ؛معیاریدسترسی به تتصیالت عالی  (۹

 ؛مشارکت با جامعه و بازار کار  (۲

 ؛مترکهای توانمند سازی استراتیژیها (۸

 ؛ها رساختیزبرای انکشاف  ها طرح (۴

 ؛تأمین و استقرار مالی (۱

 ؛تجربه اندوزی و دانش آموزی برجسته (6

 ؛اجتماعی یها تیمسؤول (7

 ؛ارتقای کیفیت (۳

 ؛خدمات و تسهیالت جانبی (۱

 ؛خدمات متصالن (۹۱
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 ؛حمایت افراد ناتوان (۹۹

 ؛حمایتی یها برنامه یاجرا همکاری در (۹۲

 ؛برنامة ارتقای سط  علمی استادان (۹۸

 ؛برنامة ارتقای ظرفیت کارمندان (۹۴

 ؛نقش فعال در انکشاف ساختار سیستم تتصیالت عالی پوهنتون (۹۱

 ؛تتلیل بازار و رقبا (۹6

واکادمی ک در  تالش برای هدف مشترک ب ا س ایر نهاده ای علم ی      تبادل تجارب و تالش برای ایجاد فضای همکاری و (۹7

 .کشورومنطقه سط  هرات،

SWOT analysis 

دستگاه موج ود   یکدر داخل  ه نقاط قوت وضعفکخاطر تتقق اهداف مورد نظر درضمن آنه ه در تمام جوامع بکاد آورشد ید یبا

بن ابر   ؛باشد داشته یموجود ش یبو  مکور کدستگاه مذ ةتوسع شاف وکز در قبال انین یدات خارجیتهد مساعد و یها نهیزمهمچنان  ؛باشد یم

د. از ی  ل نمایرا به مثب ت تب د   ینقاط منف ه ویخود را حفظ ونقاط ضعف خود را تقو یها قوتد یآن با یها رساختیزسسه و ؤاین هرنهاد و م

د ی  لذا در قدم اول با د.ینماا با آنها مبارزه ی ده ویروبرو نگرد ها چالشد تا با یوشش نماکنموده،  یمساعد استفاده اعظم یها نهیزم امکانات و

نم وده ب ه اس اس آن     ییرا شناس ا  ه ا  چالش دات ویتهد تشکیالتی آن نقاط قوت، ضعف و امکانات مساعد و یها ساختسسه و زیر ؤهر م

 د.ینما یزیبرنامه ر

 

 معالجه وی طب یځپوهن عمومیرتمنت دیپانقاط قوت 

 ؛علمی دوکتورا وماستر یها هیسولمقطع با با می ویباداشتن استادان دا یسته و مجربدر علمی شااک -۹

 ؛وری تسهیالت اکادمیکآفراهم  علمی و یها برنامهارتقای  -۲

 ؛کادری معیاری ةداشتن شفاخان -۸

 ؛خدمات ةعرض استفاده از تکنالوژی درتدری ، تتقیق و -۴

 ؛فضای مناسبباداشتن اتاق اختصاصی  -۱

 ؛داشتن صنوف کمک درسی معیاری -6

 ؛مختلف یها بخشب در جلد کتا ۱۱۱غنی بادارا بودن بیش از  ةکتابخان -7

 ؛خدمات طبیدولتی و سکتور خصوصی فعال در قسمت  یها شفاخانهبا  وکاری روابط مناسب آکادمیک -۳
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 ؛صنوف مناسب باامکانات رزمه -۱

 ؛جهت پیشبرد امور اکادمیک ها سهولتسایر  انترنت و -۹۱

 ؛تتقیق و برگزاری سیمینارهای علمی ةاعضای فعال در زمین -۹۹

 ؛زبان انگلیسی وکمپیوتر یها برنامهمعرفی استادان دایمی به  ةزمین همکاری در -۹۲

 .بیش از ده ربراتوار مجهزداشتن  -۹۸

 

 :عمومیدیپارتمنت وچالش ها  ها فرصت، نقاط ضعف

صورت ه کوتاه غالب ب ةناشی از سابقه و پیشین یها یینارسا فضای عمومی و ثر ازأنچه نیاز به توجه وتقویه دارد متنقاط ضعف دیپارتمنت وآ 

 .باشد یمعمومی 

 ؛دوکتورا ماستر و کمبود استادان کادری مخصوصاً (۹

 ؛شغلی برای فارغان یها فرصتکمبود  (۲

ب ا   ه ا  نام ه اهم اخذ تف    جراحی، تخصصی داخله و یادهایبنبا  ها نامهماورای درسی، اخذ تفاهم  یها برنامه، تمرکز روی ها فرصتدرقسمت 

نوگرافی، ک ورس  موزش س و آمانند کورس  ؛، کسب عواید از دایرنمودن کورس های کوتاه مدتخارجی پوهنتون های داخلی و و ها شفاخانه

به عنوان نقاط بارز  توان یمضعف اقتصادی مردم و  ها مهاجرت، عدم ثبات سیاسی کشور، افزایش دهایتهدقسمت  در؛ اولیه یها کمکهای 

 مدنظر داشت.

 معالجه وی طب نحیپوه عمومیدیپارتمنت  ةبودج

 کلی اختصاصی ب رای ام ورات آکادمی ک و    ةب با نیازهای انکشافی آن جز بودجمتناس معالجه ویطب  نتیپوه عمومیدیپارتمنت  ةبودج 

 .باشد یم پو هنتون غالب معالجه وی طبتخنیکی 

 

 یکژیساختن پالن سترات هدف از

تشکیالتی  یها بخشتمامی  پوهنتون و یک یبرا . مخصوصاًآورد ینمج سودمند بار یده نتایناسنج و هدف یبار که کاست  یهیبد

 در ه ا  تی  اولومشخص ب ودن   شده و یپالن زمان بند یکطبق  اگر .آنهم پوهنتون جوان مختلف یو دیپارتمنت ها نتیهاآن از جمله پوه

خ اطررفع  ه ب   یکژین پ الن س ترات  یبن ابر  ؛ع نم وده اس ت  یض ا  ت راکممل ییقت وقت خود و داراید، درحقیننمات یمختلف فعال یها بخش

 و دیپارتمن ت  و معالج ه وی  ط ب  پ وهنتی پوهنت ون و  یافت ه، بادرنظرداش ت وض ع فعل     یم یتعل و یادر فنک ةیر از ناحشوک یها یازمندین

 ،یخ ارج  و یداخل   ان ات کام  ،یت در  یتودهایم و ینالوجکوت علم ساحات در جهان یها شرفتیپ و یالملل نیب و یمل اوضاع بادرنظرداشت
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ن پوهنت ون  یمنس وب  یته ا یتم ام فعال  یرهنم ا  ده است تایب گردیترت ها تیاولو ا وازهین اساس به آینده سال چند یبرا ها گاه دهید و چالش

 یارآم د ب را  کب ار و   یفن   و یسط  علم یکدن به یهمانا رسه کنظر  دن به هدف موردیرس ( جهتدر سط  آکادمیک و اداری مخصوصاً)

 شور است بوده باشد.ک

 عمومیدیپارتمنت  یکژیستراتاچگونگی ساخت پالن 

 و ه ا  هنتیپ و  یکژیپ الن س ترات   خ اطر س اختن  ه تضمین کیفیت پوهنتون غال ب ب    ةشورای علمی و کمیت ةبه اساس فیصل 

 یکژیس ترات اروشنی پالن  در تشکیل و پاراکلینیک کلینیک و اعضای از یی کمیته ،وی معالجه طب ی ئتتت نظارت رعمومی  دیپارتمنت

 متصلین و در علمیااعضای ک دراین زمینه از .گردید ترتیب سال ۱ مدت برای معالجه وی طب نتیپوه یکژیپوهنتون غالب، پالن سترات

 .است گرفته صورت خواهی نظر

معالج ه   ط ب ی  ئ  ر نصیراحمد ابراهیم ی  دوکتور سرأ در غالب پوهنتون معالجه وی طب هنتیامتنان از اعضای شورای علمی پو با ابراز

 اس تاد آمن ه خ انی،    هری ک دوکتوررل ه س تارزاده و    ها بخش نیمسؤول پالن استراتیژیک پوهنتی، کمیتة دوکتور رامین عرب نژاد آمر ،وی

را در  م ا  ارزشمندش ان نظری ات   که با مساعی تمام و ورده بودندآکه تشریف متخصصان  و کادری غالب ة  شفاخانئدوکتور حیات حبیب ر

 این سند معتبر یاری رساندند. بازنگری ةزمین

با  دیپارتمنت که ۹۴۱۹/ ۹۲ /۲۹مورخ  (۹) نوبتی ةدر جلسفیصله  بعد ازغالب  معالجه ویطب  ةفاکولت عمومیپالن استراتیژیک دیپارتمنت 

دان بر اهمیت و استا عمومی . در این جلسه از جانب ریاست پوهنتی طب، آمر دیپارتمنته استبه اشتراک گذاشته شد نمتصال ندگانینما

از پالن را مطالعه نموده بودن د م واردی را    ییها نسخهمتصالن که قبالً  ندگانینماکید صورت گرفت. أاین پالن ت ةنقش متصالن در تهی

 ه با اتفاق آراء در این پالن گنجانیده شده است.پیشنهاد نمودند ک

 

 بااحترام 

 

یید آن أوت بازنگریبعد از  معالجه وی(پوهنحی طب  عمومیدیپارتمنت  یکژیاین سند اعتباردهی مهم )پالن سترات

معالجهه  طب  هنحییید ریاست پوأهمچنان ت کادری غالب ة، ریاست شفاخانتوسط اعضای با صالحیت دیپارتمنت

 یهها  ندهینمابه اشتراک ی یه در جلس تاًینها 1۴41بهاری  سمستر در نحییید در شورای علمی پوهأبررسی وت ،وی

دیپارتنمنهت   2۵/1/1۴41 مهور   (2) نمبهر  ٔ  جلسهه به اشتراک گذاشته شده و در  معالجه وی طب صنوف مختلف

 .ردیدگاقع یید وأورد تمبا اکثریت آراء  عمومی

 پالن دیپارتمنت کمیتة 2۵/1/1۴41( مور  1سه نمبر )مصوب جل
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 ا.ا.ا
 وزارت تحصیالت عایل
 ریاست پوهنتون غالب
 پوهنیح طب معالجوی

       دیپارتمنت عمویم

    

 :وهنحینمبر ثبت شورای علمی پ

 .معالجه ویشورای علمی پوهنحی طب  2۵/1/1۴41( مور  1نمبر ) جلسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


