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 پیش درآمد-1

به منظوری وزارت تحصیالت عالی  هجری خورشیدی 1390در سال  دیپلماسی -اداری دیپارتمنت       

در چوکات پوهنتون خصوصی  به عنوان دیپارتمنت فارغ ده ی حقوق و علوم سیاسیدر چوکات پوهنح  

را در وانجام تحقیقات علمی  سیاسیارائه آموزش های  این دیپارتمنت وظیفهتاسیس گردیده است.  غالب

به عنوان یکی  روابط بین المللبه عهده دارد.  روابط بین الملل و علوم سیاسیعرصه مضامین مربوط به 

محسوب میگردد. در این رشته محصلین با قواعد حاکم بر روابط  سیاستهای علم از اساسی ترین رشته

بط اعم ازسیاسی، فرهنگی، تجاری، نظامی، دیپلماتیک ایجاد روا) نظام بین المللیدر  بین الملل)دولت ها(

این دیپارتمنت در تالش است تا با بهره گیری از نیروی انسانی و ظرفیت ( آشنا میشوند.  و قطع روابط

معیاری  و تربیه کادر های  سیاسیهای علمی موجود رسالت خویش را در زمینه ی ارائه آموزش های 

 اجرا نموده و  جایگاه خویش را در این عرصه تثبیت نماید. دیپلماسی -اداریمسلکی در عرصه 

 

 :دیدگاه -۲

 رستتتالت موجتتتود علمتتتی هتتتای ظرفیتتتت از گیتتتری بهتتتره بتتتا تتتتا استتتت تتتتالش در دیپلماستتتی اداری دیپارتمنتتتت

 تولیتتتد و معیتتاری تتتتدریس پویتتا کتتتادر تولیتتد منظتتور بتتته مناستتب بستتتتر نمتتودن فتتتراهم ی زمینتته در را ختتود

 کیفیتتتت در ارتقتتتا و تحتتتول و تغییتتتر ایجتتتاد جهتتتت را متتتو ری هتتتای گتتتام و نمتتتوده ادا تحقیتتت  انجتتتام و دانتتتش

 و اجتمتتتاعی هتتتای چتتتالش مهتتتار جهتتتت برنامتتته و طتتتر  ارایتتته و علمتتتی کتتتادر ظرفیتتتت ارتقتتتای و تتتتدریس

 .بردارد کشور در سیاسی

 

 ماموریت: -3

 ظرفیتتتت ارتقتتتای و تتتتدریس کیفیتتتت بهبتتتود طریتتت  از تتتتا نمایتتتد متتتی تتتتالش دیپلماستتتی - اداری دیپارتمنتتتت

 کتتتادر کمبتتتود ی زمینتتته در موجتتتود هتتتای ختتتال ,  پتتتشوهش و علمتتتی نیازهتتتای تتتتنمین و علمتتتی متتتادر هتتتای

مینمایتتد تتتا   ستتعی و نمتتوده رفتتع متخصتت  کتتادر تولیتتد طریتت  از را کشتتور ستتط  در سیاستتی و اداری

در کشتتتور راه از طریتتت  تحقیتتت  و پتتتشوهش یتتتمن شناستتتایی چتتتالش هتتتای سیاستتتی و اجتمتتتاعی موجتتتود 

 حل های مناسبی را پیشنهاد نماید.

 

 ارزش ها – 4

 مذهبی –احترام صادقانه به ارزش های اسالمی دینی واعتقاد 

 تقویت روحیه وحدت ملی،مسئولیت پذیری و تحکیم  بات سیاسی

 حفظ و نهادینه ساختن اصول اخالقی و توجه به حرمت کرامت انسانی

 سب  با نیاز جامعهمتنا تحصیالت عالی با کیفیت و معیاری



 توجه به تدریس و تحقی  معیاری و پخش و نشر آن و احترام به دست آورد های علمی دیگران ،

 اداره سالم ، مو ر و کارا

 تولید علم و استفاده سالم از نظریات و اندوخته های علمی دیگران

 

 پروگرام های علمی دیپارتمنت: -5

پوهنتتتتون غالتتتب بتتتر دیپلماستتتی پتتتوهنحی حقتتتوق وعلتتتوم سیاستتتی  –برنامتتته هتتتای علمتتتی دیپارتمنتتتت اداری 

و اساستتتی  استتتاال پتتتالن استتتتراتیشیک پوهنتتتتون غالتتتب میباشتتتد ، ایتتتن برنامتتته هتتتا دارای ستتته محتتتور اصتتتلی

وهنحی هتتتا و پوهنتتتون غالتتتب را خواهتتد بتتود کتتته دیپاتنتتت را بتتته طتتور ختتتان از ستتایر دیپارتمنتتت هتتتا ، پتت

 سات تحصیالت عالی متمایز میسازد.به طور عام از سایر پوهنتون ها و موس

 

 ( تحقیق:الف

تحقیتتتت  یتتتتمن شناستتتتایی چتتتتالش هتتتتا و  دیپلماستتتتی ستتتتعی متتتتی نمایتتتتد تتتتتا از طریتتتت  –دیپارتمنتتتتت ادتتتتتری 

مشتتتکالت اجتمتتتتاعی و سیاستتتی ، عوامتتتتل و فکتورهتتتتای تتتتا یر گتتتتزار را معرفتتتتی نمتتتوده و راه حتتتتل هتتتتای 

 مناسبی را برای حل این معضالت پیشنهاد نماید

 

  تدریس( ب

برنامتتته تتتتتدریس مویتتتتوعاتی از قبیتتتتل چگتتتتونگی نصتتتاب و مفتتتتردات درستتتتی و میتتتتزان توانتتتتایی استتتتتادان 

را در بتتتتر متتتتی گیرد.نصتتتتاب تحصتتتتیلی ایتتتتن دیپارتمنتتتتت ، کتتتته در شتتتتورای علمتتتتی پتتتتوهنحی و پوهنتتتتتون 

متتتورد ارزیتتتابی قرارگرفتتتته و تاییتتتتدی وزارت محتتتترم تحصتتتیالت عتتتالی را نیتتتتز اختتتذ نمتتتوده استتتت متتتتی 

ردات تمتتتتامی مضتتتتامین مطتتتتاب  بتتتتا نیتتتتاز بتتتتازار کتتتتار افغانستتتتتان و رستتتتیدگی بتتتته معضتتتتالت باشتتتتد . مفتتتت

شتتتتده استتتتت .تتتتتدریس و رهنمتتتتایی محصتتتتل سیاستتتتی و اداری بتتتتوده و در آن جدیتتتتدترین  منتتتتابع استتتتتفاده 

 . توسط استادان با تجربه به درجه ماستر و دکترا انجام می پذیرد

 

 ج : ترویج دانش :

تتتروید دانتتش از اساستتی تتترین اهتتداه پوهنتتتون هتتا میباشتتد بتترای رستتیدن بتته ایتتن هتتده نهتتاد هتتا بایتتد بتته 

حتتتل مستتتائیل و مشتتتکالت جامعتتته توجتتته داشتتتته باشتتتند کتتته ایتتتن امتتتر بتتتا مشتتتارکت نهتتتاد هتتتا بتتتا یتتتک دیگتتتر 

از طریتتت   بتتتا غتتتزم راستتت  و اراده ی قتتتوی دیپلماستتتی –راحتتتت تتتتر میستتتر خواهتتتد شتتتد دیپارتمنتتتت اداری 

نقتتتتتش ختتتتتود را در ه و تولیتتتتتد کتتتتتادر ،متخصتتتتت  در عرصتتتتته هتتتتتای سیاستتتتتی ، رهبتتتتتری و اداری تربیتتتتت

 تروید و گسترش دانش در حوزه رهبری ، سیاسی و اجتماعی کشور برجسته نماید.

 

 

 



 اهداف -6

از طری  مشارکت در تربیه کادرهای علمی  سیاسیسهمگیری فعال در پروسه تولید دانش  .1

 متخص  و آگاه با مسایل روز افغانستان.

ارتقا  سط  دانش استادان از طری  اعزام آنها به منظور سپری نمودن برنامه های کوتاه مدت و  .2

 بلند مدت ) ماستری و دکتری (.

رای استادان و نهادینه ساختن اجرای سیستم کریدیت به منظور ایجاد سهولت های آموزشی ب .3

 محصالن و از این طری  ارتقا  سط  دانش مسلکی آن ها.

معیاری ساختن کریکلم و مفردات درسی مبتنی بر مقتضیات جامعه افغانستان و معیارهای پذیرفته  .4

 شده جهانی.

و آشنا  سیاستبه منظور کاربردی ساختن علم  سیاسیهمکاری در زمینه گسترش فعالیت های  .5

 که فرا روی جامعه قرار دارد. سیاسیچالش های ساختن محصالن با 

به منظور  علوم سیاسی و روابط بین المللتدویر سیمینارها و ورکشاپ های علمی در حوزه  .6

 ارتقا  سط  دانش استادان و محصالن.

تالش در جهت راه اندازی و اجرای پروژه های تحقیقات علمی توسط اساتید و محصلین به  .7

کاربردی در  – سیاسیو ارئه راه حل های  سیاسی –ت اجتماعی منظور چالش شناسی معضال

 این زمینه.

، ارتقا  سیاسیهمکاری در تعمیم حاکمیت قانون از طری  مشارکت در برنامه های آگاهی دهی  .8

 ظرفیت و ارئه مشوره های الزم به نهادهای مربوطه.

 

 اهداف استراتژیک 
 

 تحقیق-1

 اول:استراتژی های کلیدی برای تحقق هدف  1.1
بهبرود ظرفیرت هرای انسرانی بزم بررای انجرام تحقیقرات مریراری در  فراهم نمودن زمینه های مناسب بررایظرفیت سازی: -1

 رشته ی علوم سیاسی؛

و اعضای کادر علوم سیاسی؛ و محصلین استراتژی خلق انگیزه: تشویق فرالیت های تحقیقی استادان-2  

 .به منظور رفع و مهار چالش های اجتماعی و سیاسی در کشورتهیه ، ترتیب و ارایه طرح های تحقیقی -3

 

 شاخص اندازه گیری: 1.2
ترداد سمینارها،کنفرانس ها و کارگاه هایی که برای افزایش طرفیت استادان جهت انجام تحقیقرات علمری و مریراری  -

 دایر گردیده است؛

زم جهرت انجرام تحقیقرات علمری را ترداد اعضای کادر علمی که در محافرل ککادمیرک اشرترار ورزیرده و ظرفیرت ب -

 فراگرفته اند؛

 ترداد مقابت منتشر شده اساتید پوهنحی در مجالت ملی و بین المللی؛ -

 وجوه مالی پرداخت شده برای اعضای کادر علمی که فرالیت های تحقیقی داشته اند؛ -

 

 



 نقش دیپارتمنت در انکشاف جامعه -2

 استراتژی های کلیدی برای تحقق هدف دوم: 1.3
 برای دست یافتن به این هدف از چند طریق استفاده می شود: 

 ارایه طرح و برنامه جهت ایجاد تغییر ، تحول  و ارتقای جامره به سمت توسره انسانی به نهاد های زیربط  -1

 تدریس: )افزایش دسترسی به تحصیالت عالی و بهبود کیفیت تدریس(؛ -2

 (؛دانش کاربردی ساختن -به جامره ترویج علم: )ارایه خدمات با کیفیت تدریسی علمی -3

بُررد امرور و پیش هرای علمرینمایی محصالن و حمایت از کنان در طرحره های مریاری جدید برایروش از استفاده -4

های تبرررادل افکرررار برررین محصرررالن نخبررره و دیگرررر محصرررالن بررره منظرررور وارسررراختن زمینرررهچنررران همکموزشررری و هم

 و در فرجام ایجاد اتحاد مرنادار میان محصالن؛تر ریزی برای کیندة کاری بهبرنامه

های کهنگری برنامررهکردن اطمینران از همبررای پیردا نفررانالتحصریالن و سرایر  ییی، فارغارتبراط برا نهادهرای حرفره -5

 دادن به خواست کنان.تحصیلی با نیاز بازار و پاسخ مثبت

 شاخص اندازه گیری: 1.4

 ی انکشاف اجتماعی سرو کار دارندمحصلینیکه در برنامه هامصاحبه و تشخیص  -
 ساخته اند؛ منرقد را کارورزی پ یرش قرارداد غالب با که نهادهایی ترداد -

 (؛اداری)کارورزی برنامه های ترداد -

 مینمایند؛ اشترار کارورزی برنامة در محصالنی که ترداد -

فارغران،  سرابنة همایش اجرای و راه اندازی فارغان، با ارتباط همآهنگی و برقراری مدون برنامة و سیستم وجود -

 انتقرادات و پیشرنهادات فارغران، تجرارب مرورد در بزم اطالعرات جمرع کوری فارغران، برا نشسرت هرا برقرراری

 گیری؛ تصمیم مراجع به به دست کمده نتایج انتقال و مت کره اطالعات شان،پروسس

 .شده است راه اندازی ترالی جامره افغانی درجهت فارغان همکاری به یا فارغان توسط که پروژه هایی ترداد -

 

 

 استفاده از تکنالوژی -3

 : سوم هدف تحقق برای کلیدی های استراتژی 1.5

 به تحقیقات اساتید و محصلینایجاد دیتابیس الکترونیکی به منظور ثبت ،حفاظت و دسترسی سریع (1     
گررفتن اولویرت بره برا درنظر دیپارتمنرتگیری تکنالوژی در کراریکولم تدریسری یاد های کموزشینمودن برنامهسهیم  (1

 این امر مهم و اساسی؛

صررفحات رس در دنیررای مجررازی دسررتتررر مطالررب کموزشرری و قابلخانررة الکترونیکرری برررای اسررتفادة بیشایجراد کتاب  (2

 ر افزایش سطح علمی شان؛ کموزشی انترنتی برای محصالن به منظو

 ساختن روند کموزشی با تکنالوژی مدرن. استفاده از ابزارهای تکنالوژیکی در فرایند کموزشی به هدف نهادینه  (3

 شاخص اندازه گیری: 1.6
 مرلوماتی؛ تکنالوژی ضروریات تمام به صنوف و لب ها کمپوتر تجهیر -

 تحقیقی؛ و تحصیلی ضروریات اساس بر تکنولوژی، از استفاده ساعات تریین و تشخیص -

 دارند؛ نیاز توسره به یا و اند شده الکترونیک سازی اداریی که برنامه های ترداد -

 گرفته است؛ صورت تحقیق و تدریس در مؤثر استفادة در محصالن و استادان برای که تسهیالتی -

 دور. راه از کموزش برای زمینه سازی ها و تسهیالت -

 



 کسب درامد-4

 برای تحقق هدف چهارم: استراتژی کلیدی 1.7
 برگزاری نشست و سمینار(؛-عایداتی)فروش کثار منابع تردد استراتژی -

 های مختلف دولتی و خصوصی؛در بخش، اداری و اجتماعی  استراتژی ایجاد دفتر مشاوره سیاسی  -

 فرالیت ها؛ و سطوح تمام در مالی و اقتصادی کارایی افزایش استراتژی -

 بازاریابی؛ استراتژی -

 

 ؛شاخص اندازه گیری: 1.8
 سابنه؛ پ یرش ترداد -

 فیس محصلین؛ از حاصله عواید -

 ؛ سابنه  مخارج -

 دیپارتمنت؛ بالقوه تقاضای مقدار و موجود مقدارتقاضای -

 مشاوره ای(. خدمات عرضه مهارت ها، کموزش کورس های( تحصیلی غیر برنامه های ترداد -

 

 فعالیت های بین المللی-5

 تحقق هدف پنجم:استراتژی کلیدی برای  1.9
 انجام فرالیت های مشترر علمی ، تحقیقی با نهاد های بین المللی روی اهداف مشترر (1

  ایجاد توأمیت با نهادهای کموزشی بیررون از کشرور بره هردف ارتقرای ظرفیرت اسرتادان و محصرالن در مقراطع فروق  (2

 لیسانس و دکترا؛

 نمودن سیستم کموزشی )انکشاف کاریکولم( با ایجاد ارتباطات و توأمیت با نهادهای کموزشی بیرونی؛  مجهز  (3

 ساختن علوم؛ در جهت کاربردی های کموزشی مرتبط در راستای انجام تحقیقات علمیکاری با نهادهم  (4

 های کارورزی؛ها و برنامهها سمینارمدت عملی مانند ورکشاپهای کوتاهاشترار استادان و محصالن در برنامه  (5

 همکاری با نهادهای بیرونی جهت دایر نمودن برنامه دیالوگ. (6

 شاخص اندازه گیری: 1.10
 سازمان غیردولتی، سازمان های دولتی، نهادهای پوهنتونها،( داخلی نهادهای با مشترر همکاری سندهای ترداد -

 ؛)... و محلی های

 ببن و خارجی نهادهای و غالب پوهنتون پوهنحی حقوق و علوم سیاسیمیان  مشترر همکاری سندهای ترداد -

 ؛)... المللی و  بین امدادگران جهانی، بانک متحد، ملل شربات ریسرچ، و پوهنتون ها، مراکرتحقیق( المللی

 م کور؛ نهادهای و غالب میان مشترر پروژه های ترداد -

 جدید؛ تفاهم نامه های انرقاد برای برنامه هایی و امضاشده تفاهم نامه های ترداد -

 ؛ منطقه ملی و سطح سطح در سال هر در علمی مجالس ترداد -

 داخلی و خارجی. علمی محافل در غالب پوهنتون استادان ارایه شدة مقاله های ترداد -

 

 کنونیوضعیت  -7

 در این دیپارتمنت فعال استادان به قرار ذیل فعالیت می نمایند: -اداناست الف:

 آمر دیپارتمنت. عبدالسمیع قریشی ماستر رشته حقوق بین الملل استاد  .1



 .دکتر اسدهللا حبیب زاده عضو دیپارتمنت .2

 .عضو دیپارتمنتطاهر تنزه ای دکتر محمد  .3

 دکتر سید حسین حسینی عضو دیپارتمنت .4

 سید کبیر حسینی عضو دیپارتمنتاستاد  .5

 

کتابخانه اختصاصی؛ هسته گذاری شده و به نهاد های مربوطه جهت تکمیل منابع آن پیشنهادهای  :ب

مشخ  ارائه شده است و موجودیت سیستم کاری به ارتباط شیوه تدریس، تحقی  و رهنمایی منوگراه 

 های محصالن.

 

 ساحه کاری-8

نظری و کاربردی را در عرصه مضامین  سیاسیارائه  آموزش های  دیپلماسی -اداری دیپارتمنت 

م در عرصه علم مه های  هتاز رش علوم سیاسی و روابط بین المللبه عهده دارد.  علوم سیاسیمربوط به 

محصالن فرصت های  سیاسیمحسوب میشود که مطالعه و یادگیری آن عالوه بر افزایش دانش  سیاست

د به عنوان نفارغین این رشته میتوانم مینماید. ی خوب و مساعدی را برای فارغان این رشته فراهرکا

برای های کاری مفید و پراهمیت بپردازند. یکی دیگر از فرصت  روابط دیپلماتیک صه ردر ع دیپلمات

 نهاد ونبه خص دولتی و خصوصی و حکمی یبه اشخان حقیق سیاسیفارغان این رشته ارائه مشاوره 

  میباشد.سیاسی م یتنظترتیب و نه یمهای ملی و بین المللی در ز

 آینده دیدگاه -9

 بروز ساختن کریکلم و مفردات درسی مطاب  به نیازها و معیارها در اخیر هرسال تحصیلی. .1

 همکاری در جهت ایجاد مرکز تحقیقات با سایر دیپارتمنت ها و رهبری پوهنحی. .2

 .رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل تالش در جهت تدویر برنامه ماستری در  .3

 نیاز دیپارتمنت.مطاب  ( و دکترا اعزام اساتید به بورال های تحصیلی ) ماستری .4

تدویر کنفرانس های علمی؛ محلی؛ ملی و بین المللی و فراهم نمودن زمینه مشارکت اساتید و  .5

 محصالن در کنفرانس های علمی در سایر کشورها.

 تولید کادر متخص  و پویا در رشته علوم سیاسی .6

 غییر، تحول و توسعه جامعه افغانیجامع و مو ر به منظور ایجاد ت ارایه طر  های

 

 دیپلماسی –نقاط قوت دیپارتمنت اداری – 10

 داشتن سه استاد به سویه  دکترا و دو استاد به سویه ماستر یه حیث کادر علمی دایمی .7

 حمایت از برنامه های پشوهشی اساتید و محصلین جهت بررسی و رفع چالش های اجتماعی .8

 داشتن برنامه های متنوع علمی جهت ارتقای ظرفیت محصلین در حوزه اداری و سیاسی .9

 تحقیقی از اساتید در سط  ملی و بین المللی –داشتن آ ار علمی  .10



 داشتن تفاهم نامه با نهاد های داخلی و خارجی به منظور ارتقای ظرفیت .11

 

در نتیجه با اجرای برنامه های فوق و دسترسی به اهتداه مطروحته انتظتار داریتم مبتنتی بتر استتراتشی 

و پالیستی پتوهنحی حقتوق علتوم سیاستی؛  خصوصتی غالتبوزارت محترم تحصتیالت عتالی و پوهنتتون 

لی دیپارتمنت بتواند در یک دوره زمانی پند ساله به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای ایتن نهتاد تحصتی

به مرکز تولید علم، اجرای برنامه های تحقیقاتی و ارائته ختدمات آموزشتی معیتاری بترای محصتالن در 

 مقاطع تحصیلی لیسانس و ماستری تبدیل شود.

 

 

 

 با احترام
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