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 هـدمــــــقـم

 زآغا فعالیت به و ایجاد کامپیوتر ساینس پوهنحی چوکات در 1389  سال در نرم افزار انجنیری دیپارتمنت 

 و پوهنحی شهرت باعث همکاری روحیه و مداوم تالش ها، فعالیت بهتر، خدمات عرضه با دیپارتمنت این. نمود

 نصاب داشتن با تا دارد رسالت نرم افزار انجنیری دیپارتمنت. است گردیده شهر هرات سطح غالب در پوهنتون

 های بخش در را رشته این شرایط واجد جوانان علمی تحقیقات معیاری، دروس مجرب، کادرهای استندرد، تحصیلی

 رشته ینا . کند تربیه نرم افزا موبایل طراحی ، طراحی نرم افزار ، مدیران ارشد نرم افزار و مدیران ارشد دیتابیس

 که کیفیتی با ویری سافت محصول ارائه و تولید برای مناسب انجینری اصول از استفاده یادگیری واقع عبارت از در

  .نماید عمل صحیح طور به واقعی هایماشین برروی و بوده صرفه با و اطمینان قابل

 ثیرتا تحت مثبت شکل به را افراد اقتصادی و اجتماعی زندگی مختلف های جنبه انجینری نرم افزار علم از استفاده

 نرم افزار، از گیری بهره با مردم. کندمی بهتر را آنان زندگی و برده باال را مردم وری بهره که چرا داده؛ قرار

 ویر سافت :ها ویر سافت این از هاینمونه. نبود شدنی شانبرای آن از قبل که دارند را کارهایی انجام توانایی

 .باشد می انترنت و ایرایانه هایبازی اداری،
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 دیدگـــــــــاه

 از موقف باالترین در تا کوشدمی ، هرات غالب پوهنتون ساینسکمپیوتر پوهنځی پ افزارنرم انجینری دیپارتمنت

 .گیرد قرار منطقه و کشور سطح در افزارینرم علم نگاه

  ماموریت

 علمی تحقیقات آخرین از استفاده با هرات غالب پوهنتون ساینسکمپیوتر پوهنځی افزارنرم انجینری دیپارتمنت

 افزارینرم علوم بخش در بروز دانش دارای که ، متعهد و متخصص التحصیالنفارغ تا دارد قصد و بوده استوار

 .نماید تقدیم جامعه به ، باشند

 ارزش ها 

ار خود کفعالیت و نتایج  –نسبت به افراد  دیپارتمنت نرم افزارارزش عبارت از اصول و رویکرد های میباشند که 

 عایت مینماید .ر

  خود در سطح کشور شناخته شده  کریکلوم انجینری نرم افزار با برتری و ابتکارات موجوده :برتری

 است.

 آموزشی در همه بخش تولید نرم افزار  های فراهم آوری زمینه : همه پذیری  

 : ارائه نمودن بهترین میتود های تدریس برای محصلین دیپارتمنت نرم افزار ابتکار و نو آوری 

 در سازگاری با ضروریات محصلین : انعطاف پذیری 

 اصول و قوانین نافذه کشور در پایبندی به :قانونمندی 

 حفظ و گسترش احترام متقابل : اعتماد سازی  

 محصلین  ایجاد فضای مطمن و گسترش امکانات تدریسی جهت رشد برتر و بهتر : محصل محوری. 
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 نظر به ماهیت فنی آن که همانا مجهز بودن به عصری  "غالب" دپیارتمنت انجینری نرم افزار :الوژیتکن

قرار دارد. این  قابل قبول ترین و پیشرفته ترین تکنالوژی های عصری می باشد، از این نظردر سطح 

مجهز به جدیدترین نرم افزارها، برنامه ها، سیستم های کنترل و  لب تاپ ، های دارای کمپیوتر دیپارتمنت

ینتر و سیستم دیتابیس پیشرفته برای تنظیم رو غیره، کالس های مجهز به پروجکتور، پ امنیت، اینترنت،

در تالش  دیپارتمنتتمام امور درسی از قبیل حاضری، نمرات، امتحانات، و غیره می باشد. بر عالوه، این 

 ازآن دربخش اداری خود استفاده نماید.نرم افزار های کاربردی موبایل که  تولیداست تا با 

س، به )تلگرام( از این نرم افزارهای کاربردی و رایگان به نحو احسن در جهت پیشبرد هر چه بیشتر درو 

 اشتراک گذاری مطالب، دسترسی سریع، ارتباط مستقیم و اینچنین خدمات استفاده نماید.

 این دپیارتمنت در نظر دارد تا در رابط به تحقیق که یکی از مهمترین کارهای اکادمیک می باشد   :تحقیق

 .یک سری کارهای را انجام دهد

تقدیم  نظر به جدید التاسیس بودن این کمیته، تا هنوز نتایج قابل ذکری به جامعه علمی و تحقیقی کشور 

 باشد.نگردیده اما تعدادی تحقیق مرتبط با علوم کمپیوتر در دست کار می 

 تعداد منابع عایداتی دیپارتمنت انجینری نرم افزار از درک ایجاد نرم افزارهای کاربردی مورد   :عایدات

 نیاز جامعه 

 های نرم افزار در سطح جامعهدهی برای ایجاد سیستممرکز مشوره 

 های آموزشی در سطح دیپارتمنت انجینری نرم افزار:افزایش عاید از طریق کورس 

o Database Administration 

o Web Programming 

o Mobile Programming 

 

 کدام فعالیت قابل ذکر در زمینه حضور جهانی ندارد اما  دیپارتمنتدر حال حاضر این  :فعالیت جهانی

 درنظر دار تا با بعضی از پوهنتون یک سری کارهای اکادمیک را انجام دهد.
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  پوهنحی کمپیوتر یکی دیپارتمنت بسیارمهم  دیپارتمنت انجینری نرم افزار  :در جامعه دیپارتمنتنقش

 زحمتکشپوهنتون غالب می باشد بنابراین با تولید نرم افزار های کار بردی که بوسیله استاتید  ساینس 

 ان ،  توانسته با این کار نقش مهم در جامعه ایفا نماید. و محصلین این دیپارتمنت 

زمینه در ا با تعلیم، تربیت و تجهیز محصلین با علم روز دنیا زمینه فعالیت و کار محصلین ر دیپارتمنتاین 

جی این جامعه در تمامی سطوح را فراهم می نماید. نمونه بارز تبلور نتایج خرو نرم افزاریپیشبرد امور 

صوصی، شرکت پوهنحی را حضور فعال و چشمگیر فارغان این پوهنحی در بسیاری از ادارات دولتی، خ

ن می توان یافت. نظر به یک تحقیق میدانی این پوهنحی، قریب به صد در صد فارغان ای نرم افزار ها

پوهنحی از ذکور و اناث در بخشی از بخش های جامعه محلی و خارجی مشغول به خدمت جامعه محل 

 .کار خویش می باشند

 اهـــــــــــداف 
 

ش دان اساس اهداف پوهنحی کمپیوتر ساینس فعالیت داشته واهداف مشخص زیر را در امردیپارتمنت انجنیری نرم افراز به 

 گستری وتخصص گرایی دنبال نماید:

 رسیدن به خود کفایی علمی ، مسلکی و تخصص ، در زمینه مهندسی نرم افزار و علوم ماحول آن 

 ی علمی به جامعهسعی و تالش بر باال بردن سطح کیفی تحصیل وتقدیم محصلین با کیفیت باال 

 ای انارتباط موثر و سازنده میان پوهنحی ، دیپارتمنت ، محصلین دیپارتمنت و بازار کار و نیازمندی ه 

 آماده کردم آثار تحقیقی و پژو هشهای گروهی توسط استادان و محصالن 

 قابلیت مدیریت ، عضویت ، ساخت واجرای پروژه های نرم افزاری 

 

 اهداف مشخص 
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  و آماده سازی  نرم افزارآموزش محصالن برای پاسخگوئی با استانداردهای بلند و بهتر در انجنیری

 پیشرفته مطالعات و ای حرفه مشاغل  محصالن برای

 نرم افزار  ایجاد و انتشار دانش جدید از طریق تحقیقات پایه و کاربردی در ساحه انجنیری 

  تخصص در انجنیری کمپیوتر در سطح محلی، ملی و منطقویارائه خدمات به عنوان منبع از تجربه و 

 

 آماده سازی فضای مطمن و و معتبر اکادمیک برای محلصین جهت رشد هر چه بهتر 

 

  (SWOTتحلیل سوات  )

 شناسایی تهدیدات و هافرصت ها،ضعف ها،قوت غالب پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون موجود وضعیت مطالعه با

 گردد:می بیان ذیل در هر یک و گردیده

 (: Strengthsقوت دیپارتمنت انجینری نرم افزار ) نقاط

 در والیت هرات عالی ها و موسسات تحصیالتدر سطح پوهنتون نامدار جایگاه یک داشتن 

 توانمند رهبری از برخورداری 

 دربخش انجینری نرم افزار ماستری  استادان مجرب به سویه تحصیالت داشتن 

  در بازار کار با فیصدی باال دیپارتمنتجذب فارغ التحصیالن این 

 داشتن محیط مناسب 

 گراف باالی جذب محصلین 

 

 (: Weaknessesضعف ) نقاط

  کارگاه نرم افزارنداشتن یک 

 دیپارتمنت  علمی عدم تکمیل کدرهای 
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 دایمی کمپیوتر لب مجهز و اختصاصی و یک از برخورداری عدم 

  نهادهای خارج از کشورعدم روابط با 

 نداشتن یک کتابخانه دیجیتالی برای محصلین دیپارتمنت انجینری نرم افزار 

 عدم همکاری اساتید با همدیگر 

 

 

 

 

 

 (: Opportunitiesها )فرصت

 بخصوص در بخش انجینری نرم افزارعالی  تحصیالت به تقاضا افزایش روند 

 در کشور رشد و حمایت از سکتور خصوصی 

 انجینری نرم افزارایجاد شغل در بخش  و کارآفرینی افزایش راستای انکشافی در اهداف 

  در سطح جامعه نرم افزارانکشاف و رشد 

 برند پوهنتون غالب 

 فراهم کردن امکانات درسی و تدریسی بهتر 

 

 

 (: Threatsتهدیدات )

 در سطح جامعه امنی نا 

  مواصالتی هایو راه آب برق، عمومی، ترانسپورت تسهیالت جمله از عمومی زیربناهای انکشاف عدم ... 
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 کشور معارف سکتور در آموزش سطح کیفیت بودن پایین 

  دربخش انجینری نرم افزارموجودیت رقباء در حال رشد 
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