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   پوهنحًیمعرفی 
 هجاری  9811 ساال  بهار در و کرد آغاز هرات والیت در را خود کاری فعالیت 9831 سال ثور 62در غالب پوهنتون

 در و شاد مای  تدریس انگلیسی زبان به مضامین ابتدا در و شد تشکیل پوهنتون این درچوکات اقتصاد پوهنحی ،شمسی
 برگاردان  دری باه  مضاامین  ،بودناد  پوهنتون این در تحصیل خواهان که ،مردم مکرر یتقاضا به نظر 9818 سال بهار

 .گردید
 طی در که ،باشدمی( تشبثات ادارۀ و مدیریت) دهفارغ دیپارتمنت  یک دارای هرات  غالب پوهنتون اقتصاد پوهنحی

 خاوبی  اساتقبال  باا  کاار  بازار در این فارغان که ،است داده فارغ محصل 991 تعداد به دوره پنج در گذشته سال هشت
 د.انشده روبهرو

 و باشاند مای  پسار  محصالن متباقی و دختر محصل 21 میان این از که ،دارد محصل 813 اکنون هم پوهنحًی این

 .رسید خواهد تن 833 به آن محصالن شمار ،9813 سال خزان در محصل 31 باجذب برنامه طبق
 و آقاا  و خانم دایم استاد 1 و خدماتی و تدریسی و اداری کارمندان دارای هرات غالب اقتصاد پوهنحی حاضر درحال

 د.باشمی ماستر و دکترا ةسویه ب تجربه با قراردادی استادان از تن بیست
 ،هاا کنفرانس و هامینارس تدویر و اقتصادی ادارات و دولتی هاینهاد با اکادمیک روابط داشتن ،اختصاصی ةخانابتک

 بودنرسدست به ،اکادمیک لمسائ راستای در هاپژوهش ترینتازه از استفاده آمد، روز مفردات و تحصیلی نصاب داشتن
 .رودمی شمار به پوهنحی این امتیازات از معلوماتی تکنالوژی از استفاده و درسی ممد و درسی هایکتاب
 

 دیدگاه
 عالی تحصیالت وزارت و کشور ۀنافذ قوانین چوکات در تحصیلی نهاد یک عنوانبه غالب پوهنتون اقتصاد پوهنحی

 طریاق  از کار بازار نیاز با مطابق فرینآکار و متخصص نیروی تربیت در ملی سطح در گاهجای برترین به تا دارد تالش
 .ورزد اهتمام علمی هایحلراه دریافت و تحقیق طریق از جامعه مسائل حل در و یافته دست تدریس
        

 رسالت
 مشااوره  خدمات علمی و ةدر عرض پژوهشی و موزشیآ هایظرفیت ارتقای طریق از تا دارد تالش اقتصاد پوهنحی

 های دینیارزش بر کیدأت با و مندتوان علمی تهیئ اعضای خصوصهداشته بمنابع دست از گیریبهره با ملی، سطح در
 .بپردازد منطقه ای و ملی درسطح علمی و حرفوی جامعه هاینیاز مینأت به به صورت مستمر اخالقی و

 

 هاو ارزش هافرهنگ

و باا   شاود  تبادیل  مهام  رساالتی  به مسیرکمال، باید در بالنده کیفیت آموزشی و حرکت ارتقای برای مستمر تالش
است. اصاول و   تریبیش تعمق و تفکر نیازمند خود که باشد آهنگهای علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیز همارزش
هاای  هاا یکای از ضارورت   رو رعایات آن از این ،گزینی نیستند، به صورت آنی قابل تغییر و جایههای یک جامعارزش

این موارد را  ،هابرای رسیدن به این ارزش باشد.ها میاد و سازمانناپذیر رفتاری تمامی افرچرای عامل تفکیکوچونبی
 :داریمفراهم می

 ؛حفظ کرامت انسانی در انجام تکالیف سازمانی 
 ؛خدمات ةمحوری در ارائعدالت 
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 ؛محصالنگویی در قبال پذیری و پاسخولیتؤمس 
 ؛پذیری و احترام به عقاید دیگراندیگرهم 
 ؛در کار( اصل مشارکت) تشریک مساعی 
 ؛های اسالمی و ملیبندی به ارزشپای 
 ؛گرایی در نظام مدیریت سازماناخالق 
 روانای، اجتمااعی و    -سالمت جسامی، روحای   ینیروی انسانی در جهت تأمین، حفظ و ارتقا تربیت
 ؛معنوی
 هاای دینای در  سازی تلفیاق آماوزه  بستر و تأمین عدالت در ارائه و توزیع خدمات آموزشی، پژوهشی 

 .آموزش و پژوهش

 

 طرز اداره
 فعالیات ایان پوهنتاون    ،گانههای پنجیکی از پوهنحی حیثه ب حقوقی لحاظ از که غالبپوهنحی اقتصاد پوهنتون 

 از پوهنتاون  اداری هیئات  کاه  ،باوده  دارانسهام و مؤسسان مجمع شامل حقوقی نگاه از غالب تشکیالت لذا ؛نمایدمی
 و ادری و علمی هیئت که است اکادمیک و علمی نهاد یک غالب ن،آبر مزید. باشدمی گوخپاس آن برابر در شان تاجراآ

 مراجاع  ساایر  و عاالی  تحصیالت محترم وزارت برابر در عالی تحصیالت مقررات و لوایح قوانین، رعایت از آن تدریسی
 .اندخویش اجراآت ولؤمس قانونی

 غالاب  علمای  و اداری تشکیل. باشدمی دارا امور همه در را خود هایپالیسی و هاطرزالعمل غالب نیز داخلی نگاه از
 .شود آورده آن در الزم اصالحات باید سازیبهینه و کارایی میزان افزایش جهت و داشته به بازنگری ضرورت

 

 ی پوهنحیلمهای عبرنامه
که داری ساه   ،باشدغالب میهای علمی پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب بر اساس پالن استراتژیک پوهنتون برنامه

 است:محور اصلی
 

 تدریسالف( 

که در شورای علمی پوهنحی و پوهنتون ماورد   ،بر اساس نصاب تحصیلی این پوهنحی این پوهنحی تدریس ةبرنام
باشد. مفاردات تماامی مضاامین    ییدی وزارت محترم تحصیالت عالی را نیز اخذ نموده است میأارزیابی قرار گرفته و ت

نمایی محصل توساط  هترین منابع استفاده شده است. تدریس و راز جدیدآن  ازار کار افغانستان بوده و دربا نیاز بمطابق 
 پذیرد.انجام می اکترماستر و د ةبا تجربه به درج استادان

 

 تحقیقب( 

قرار دهد و از طریق شکافانه مورد بررسی که مشکالت جامعه را مو ،تحقیق سعی دارد ةپوهنحی اقتصاد توسط برنام
های تحقیاق شاده   ها در بخشهای انحکومتی را متوجه کاستیها مسؤوالن حکومتی و غیروردآنشر و چاپ این دست

 خود را در جامعه انجام دهد. ةسازد تا از این طریق بتواند نقش و وظیف
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 فرینآتربیت نیروی کارج( 

فرین قابل حل است. پوهنحی اقتصااد  آبیکاری از طریق نیروی کاربرد و مشکل افغانستان از بیکاری رنج می ةجامع
فرین تمرکز کرده و نصاب تحصیلی خود را نیز تا حد امکان به این جهت سوق داده است تاا از  آروی تربیت نیروی کار

 این طریق بتواند در حل مشکل جامعه نقشی برازنده داشته باشد.
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نقاط ضعف

کمبود فضای مناسب جهت کتابخانه و 
مطالعه محصالن و اساتید؛

وابسته بودن به اساتید دولتی؛

یک منبع درامد

کمبود کادر دائم

کتابخانه پوهنحی مجهز نیست

نبود سیستم انفکاک و تقرر

نبود سیستم مکافات و مجازات معیاری

نقاط قوت

اهداف واضح و مشخص؛

داشتن سیستم حاضری کامپیوتری برای محصالن؛

متعهد و با تجربه؛,تیم کاری متخصص

حاکمیت قانون و ارجحیت ضوابط بر روابط؛

بودجه کافی برای اجرای برنامه های علمی؛

موقعیت مکانی خوب پوهنتون

طرفداران برند غالب در حوزه غرب زیاد هستند

فیس پایین رشته اقتصاد در این پوهنتون

نیروی کارامد و آموزش دیده

ساله، سالوار و سمستروار5موجودیت پالن های 

نصاب درسی پوهنحی مطابق با نیاز بازار کار

محیط فیزیکی و داخلی پوهنتون

عبور پوهنتون از مرحله دوم

تهدید ها 

تعداد زیاد رقبا در بازار

ایجاد رشته های جدید

تغییر نیاز های مشتریان

وضعیت بد اقتصادی مردم شهر

ه تبلیغات منفی در ارتباط با این رشت

اقدامات رقبا در جهت ساخت فضای 
.آموزشی برتر و مناسب تر

فرصتها

ارتباط با سهامداران

هنیاز های برطرف نشده مشتریان در جامع

رشته اقتصاد متقاضیان زیادی دارد

فارغان غالب در بازار به خوبی جذب 
.میشوند

 سواتتحلیل 
های مرتبط، وری اطالعات از محصالن، استادان، ادارهآوضعیت موجود پوهنحی اقتصاد از طریق جمع ةپس از مطالع

چنین فرصت ها و تهدیدات پوهنحی مشاخص  نظران نقاط قوت و ضعف و همها، مالکان و سایر صاحبسایر پوهنحی
 شد. شد. پس از تحلیل دقیق این اطالعات استراتژی پوهنحی مشخص
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 ؛مدآیک منبع در .9
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 ؛نبود سیستم انفکاک و تقرر .4

نبود سیستم مکافات و مجازات  .1
 .معیاری

 

 

 ؛هاکافی برای برنامه ةبودج .9

 ؛موقعیت مکانی .6

 ؛داران برندطرف .8

 ؛فیس پایین .4

 ؛دیدهمد و آموزشآنیروی کار .1

 ؛ساله 1های موجودیت پالن .2

نصاب درسی پوهنحی مطابق با  .3
 ؛نیاز بازار

 ی؛محیط پوهنتون .3

 .دوم ةعبور پوهنتون از مرحل .1

 

 تحلیل سوات

عوامل 

 برونی

 کردن نیاز های جامعه منابع با برطرف
مدی برای پوهنحی ایجاد کنیم آجدید در

سیس یک دیپارتمنت جدید یا أبا ت مثالً
 ؛کارورزیهای دوره

 شدن کادر علمی جدید برای با اضافه
 ۀنشدهای برطرفتوانیم نیازاجرای امور می

م در یجامعه را مرفوع سازیم. جذب کادر دا
 های جدید.دیپارتمنت

 

 

 ةداران بودجکردن سهامبا متقاعد 
های تحقیقاتی را مورد نیاز برای برنامه

 ؛اخذ بداریم

  در با استفاده از امکانات موجود
 ۀنشدهای ارضاکردن نیازجهت برطرف

مشتریان اقدام به انکشاف پوهنحی 
کرده و دیپارتمنت جدید مالی و بانکی 

 .سیس نماییمأرا ت

 ؛دارانارتباط با سهام .9

 ۀنشدهای برطرفنیاز .6
 ؛مشتریان

رشته متقاضیان زیادی  .8
 ؛دارد

فارغان غالب در بازار  .4
 .شوندبه خوبی جذب می

 

 هافرصت
O 

  های مشتریان در تمرکز بر تغییر نیازبا
مدت های کوتاههشهر هرات پوهنحی دور

های کند. دورهفنون اقتصادی را برگزار می
بری، مدیریت مدیریت مالی، بازاریابی، ره

 ؛استراتژیک

 مدآم با تجربه و کاریبا جذب کادر دا 
 .نقاط ضعف پوهنحی را پوشش دهیم

  را با تکیه برتوان رقابتی خود 
خود  ۀدیدموزشآمد و آنیروی کار

ن با آ توانیم باال ببریم. عالوه برمی
ت مکانی پوهنتون در یاستفاده از موقع

ها بسیار پیشی خواهیم نآرقابت با 
 ؛گرفت

 های جدید و ایجاد دیپارتمنت
ازجمله  ؛مطابق با نیاز بازار کار

 ؛دیپارتمنت مالی و بانکی

  ایجاد یک سیستم تخقیف برای
الشمول به خاطر ن جدیدمحصال

 وضعیت بد اقتصادی مردم.

 ؛رقبا در بازارتعدد  .9

 ؛های جدیدرشته .6

 ؛های مشتریانتغییر نیاز .8

 ؛وضع اقتصادی شهر .4

تبلیغات منفی در ارتباط با  .1
 .این رشته

 هاتهدید

T 
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 بر اساس رسالت استراتیژیکاهداف 

 رسی به تحصیالت عالی معیاریدست

لیت رفتااری بارای   محصالن به آموزش و تحقیق و تشویق آنان به نوآوری، خالقیت و استقالدهی و ترغیب انگیزه
بردن و گسترش کیفیت، تدریس در ارتبااط باه   این هدف، شامل بلند)ها در داخل و خارج از پوهنتون. رسیدن به آرمان

 های برجساتة ماا در داناش آماوزی،    هتجربگی دارند به هها بستباشد. اینیادگیری در مقطع لیسانس و باالتر از آن می
 .(های معیاری جهانیگستری و مشارکت گسترده مطابق با استراتیژیعدالت

 

 اهداف
 ؛ پوهنحی اقتصاداورای درسی در های درسی و مهنمای محصالن از طریق برنامهحمایت و رَ (9

 از ها نیزهای تقویتی و ورکشاپهیادگیری موضوعات، برنام پاسخ،ومحصالن از طریق پرسش ظرفیت بردنبلند  (6
 ؛باالتر از آن لیسانس و سطح در ل علمی،ئعمیق مسا ةتشویق به مطالع طریق

 ؛ههای آن در جامعمند تحصیلی و معرفی ارزشیطی ارزشایجاد مح  (8

های تحصیلی بارای محصاالن باا اجارای لاوایح و مقاررات       ساختن تسهیالت در دورهفراهم پذیری وانعطاف  (4
 کریدت.

 

 هااستراتیژی
 رد اموربُیشپ و های علمینمایی محصالن و حمایت از آنان در طرحره های معیاری جدید برایروش از استفاده   (9

ریزی ههای تبادل افکار بین محصالن نخبه و دیگر محصالن به منظور برنامساختن زمینهوارچنان همآموزشی و هم
 ؛اتحاد معنادار میان محصالن ایجادتر و در فرجام برای آیندۀ کاری به

هاای  هاما برن نظرداشت وسعت بخشایدن باه   در بامنسجم، مطالعة  راستای در تربیش پذیریانعطاف دادننشان  (6
 ؛نداهکه ترک تحصیل کردنیز ایجاد سهولت در بازگشت محصالنی ,دادن محصالن در امور آموزشیدرسی و شرکت

 بخشی از عنوانبه کشور از خارج آموزشی در تجربة آوردندستبه برای آموزان دانش سازیآماده و انگیزه ایجاد   (8
 ؛های خارج از کشورطریق مشارکت با پوهنتون از شانمدرک

 آهنگیکردن اطمینان از همبرای پیدا نفعانذی سایر و التحصیالنفارغ یی،حرفه نهادهای کارفرمایان، با ارتباط  (4
 دادن به خواست آنان.بازار و پاسخ مثبت نیاز با تحصیلی هایهبرنام

 

 و بازار کار هبا جامع مشارکت

متعهاد و مااهر را    متعهد است تا نیروی جوان، متخصاص،  پوهنحی اقتصادو بازار کار،  هبه منظور مشارکت با جامع
 د.آموزش ده
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 اهداف
کاری و تفااهم  های همغالب و تعهد آن برای ایجاد فرصت گاه و موقعیت بلند پوهنحی اقتصادجای کردنآشنا  (9

ی شاغلی  هابه منظور توسعة خدمات تحصیلی، علمی و تعهد آن برای باالبردن کیفیت خدمات تحصیلی و ایجاد فرصت
 ؛در بازار کار برای محصالن

 ؛یابی به بازار کارو تحصیلی  و اداری به منظور راه های علمیتوانایی محصالن در بخش و ظرفیت افزایش  (6

 .پژوهش و آموزش در حوزۀ ویهمنطق و ملی ها و نیازهایارزش دادن بهارجحیت  (8

 هااستراتیژی
آوری زمیناة کاارآموزی بارای    دفاتر دولتی و خصوصای باه منظاور فاراهم     و ایجاد و توسعة روابط با مؤسسات  (9

 ؛محصالن
های علمی، فرهنگی و تحقیقی کشور ، دولتی و نهادیهای خصوصها، سکتورا پوهنتونشده بتعمیق روابط ایجاد   (6

 و بیرون کشور.

 

   تشویق به خالقیت و نوآوری از طریق تحقیق
 تحقیقای و تحصایلی   هایزمینه در هاایده تولید به که، تعاملی و موفق, جوشوپرجنب پژوهشیِ ةجامع یک پرورش

 ثاروت  و ساالمت  محیطی،زیست فرهنگی، های اجتماعی،در حوزه سبب تفاوت ومختلفی بینجامد و سبب تغییر مثبت 
 و کاادر علمای   تحقیقاات  و حفاظ کیفیات   هتوسع هدف یافتنی. به صورت کلی، ایناست دستافغانستان گردد، آرمانی
 گیرد.محصالن را در بر می

  

 اهداف

 ؛به جامعة مدرنانکشاف جامعة سنتی به منظور  ههای جامعبودن در تحقیقات مدرن و رفع نیازگامپیش  (9

 هدر مسائل و مشکالت جامعا کارهای مناسب و بدیل جوی راهوبری و مدیریت کادر تحقیقی به منظور جستره  (6
 ؛و منطقه

 رسکه قابل دست ه،هایی مورد نیاز جامعاقتصادی و  زمینه ةتحقیقاتی در عرص گروه سعی در آموزش و ایجاد  (8
 ؛باشد

 انفرادی و گروهی باعث ایجاد عایدات مالی برای پوهنحی شود.از طریق انجام تحقیق به صورت   (4

 
 استراتیژی

پوهنحی اقتصاد در  هییی و تشویق برای تحقیقات گرورشتهید برای انجام تحقیقات میانهای جدترویج روش  (9
 ؛هاالب و کار مشترک با سایر پوهنتونغ پوهنتون

محیطای، صاحت و تکناالوژی کاه     های اقتصادی، زیسات در عرصه همند و با تجربترکیب گروه تحقیقی توان  (6
 ؛شده بتواننده های کنونی جامعحل بحران یگوپاسخ
 ؛در تحقیقات علمی اکادمیک پوهنتونتجهیزات پیشرفته  از تکنالوژی و استفاده  (8

 ؛های کارآفرینی و مدیریتیآوردن مهارتدستمنظور بهلمی بهتشویق محصالن و کادر ع  (4

 و فرهنگای  نهادهاای  با نهادهای صنعتی، های کارکنان و کادر علمیهها و تجربتبادل دیدگاه نوآوری و ترویج  (1
 عمومی. خدمات گانهدهندارائه
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 کسب عاید 
موزشی را به  نحو احسن ارائه بدارناد.  آمد دارند تا بتوانند خدمات آهای خود نیاز به درفعالیت ةها برای ادامگاهدانش

گاه روی این باور نیاز است که دانشبناءً  ،یک نهاد تحصیلی و پژوهشی باشد مدیِآتواند منبع درتنها فیس محصل نمی
های مالی خود عالوه بر فیس محصاالن اهاداف   مدی دیگری باشد. پوهنحی اقتصاد نیز برای رفع نیازآبه فکر منابع در

 تواند پوشش دهد.ا میمدزا را مشخص نموده است که توسط این اهداف بخشی از مصارف خود رآدر
 

 اهداف
 ؛است صنعت با گاهدانش ارتباط هاژییاسترات این از یکی ارتباط پوهنحی با صنعت:  (9

 ؛موزشی و فنی به صنعتآخدمات  ةارئ  (6

 های مدیریتی، مالی، بازاریابی و غیرهایجاد دفاتر مشاوره در بخش  (8

 

 هاژییاسترات
 ؛های خصوصی تجارتیایجاد ارتباط با شرکتنامه برای سهولت تفاهم ةایجاد کمیت  (9

 ؛های تجارتینامه با شرکتبخشیدن به تفاهمارتباطی برای سهولت راهایجاد   (6

یریت سازمان، مدیریت مناابع انساانی، مادیریت    های مدهای تجارتی در بخشایجاد دفتر مشاوره برای شرکت  (8
 .مالی، مدیریت فروش و بازاریابی و سایر موارد

 

 انسانینیروی 
 رد اموربُآنان در پیش گیری همةسهم و کارکنان ةبرجست کردعمل به ژیکیاسترات اهداف به یابیدست در ما موفقیت

 رود.شمار مینو به ژیکیهای استراتاز موضوع مشارکت و گسترش مندسازی عادالنهتوان گی دارد. اینهبست
 

 اهداف
های کامل کارکنان به منظور کار مشترک در سراسر پوهنحی و تواناییاری، حمایت، انکشاف و استفاده از زگارج   (9
 باه  رسای دسات  افراد و ترینبه حفظ و پاداش نمودن پوهنحی به محل کاری مناسب و برازنده از طریق جذب،تبدیل
 ؛دهای علمی و اداری از سراسر کشوراستعدا

 ؛های اداری، فکری و علمی کارکنانتوسعة مهارت رشد دانش و  (6

اسااس   منظاور تحاول و رشاد اداره بار    پاوهنحی باه   انساانی  های نیرویییی از تواناینامهدادن شناختترتیب  (8
 ؛های فردیتوانایی

گارفتن اصال   اری به کرامات انساانی، در نظار   زگکاری و ارجهم ةحمایتی، تقویت روحی کرد فراگیرایجاد روی  (4
 ؛صحی ةتندرستی و دادن بیم ایمنی و چنان توجه به بهداشت،ستیزی و همو اختالف یبرابر

 ؛حترام به استقاللیت کاری کارکناندهی به ابتکارات و اایجاد بستر رقابت سالم، ارزش  (1

 به کاربستن امکانات الزم برای رشد استعدادها و ارتقای ظرفیت کاری استادان و کارکنان.  (2
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 هااستراتیژی
سازی شان به مندو جذب کارکنان جدید، توانآوردن تحرک پدیدی به منظور پوهنحً های مثبت درهایجاد انگیز  (9
 ؛و پوهنتون هافراد مؤثر در جامع ةمثاب

 ؛های گوناگون و مؤثراداری برتر و موفق پوهنحی با روشکارکنان علمی و  تمجید از  (6
 ؛تغییر درحال جهان هایآرمان از بخشی عنوانهای مختلف، بهکارکنان، با شیوه در انگیزه ایجاد  (8

وجود آوردن ارتبااط  های پوهنحی از طریق بهسودادن آنان در جهت رسیدن به آرمانوترغیب کارکنان و سمت  (4
 های ساالنه.شفاف اهداف هر فرد با اهداف پوهنتون و دیپارتمنت از طریق ارزیابی

  هازیرساخت
. شاویم تار  اهداف استراتیژیک خویش نزدیک به سازد تاقادر می را ما است کهباکیفیت، راهی هایداشتن زیرساخت

های علمای، باا اساتفاده از تکناالوژی روز     و کارآمد برای آموزش و انجام  فعالیت ، مدرنایجاد یک محیط کاری مجهز
 تری داشته باشیم.گردد تا بتوانیم در سطح منطقه، با تناسب به رقبای خویش، مزیت بیشباعث می

  
 اهداف

 اطالعاات  وریافنا  هاای فیزیکای،  سااخت  زیار  ثبات پایدار و انکشاف کمای و کیفای تماام    سعی برای ایجاد  (9
 ؛هاخانهبوکتا

تسهیالت پوهنحی باا امکاناات   زیکی به منظور گسترش یها و استفادۀ بهینة از منابع فحفاظت و توسعة دارایی  (6
 ؛موجود
امالکای،   ریزیهتدارکات، برنام هایی مانندتر میان بخشآهنگی بیشاستفاده از تکنولوژی پیشرفته به منظورهم  (8
 جویان.های استادان و دانشها، سیستمخانهکتاب

 

 هایاستراتیژ

 و هاای کارکناان  گاویی باه نیااز   است بارای پاساخ  روشی تغییر، درحال نیازهای ها، برای رفعساختزیر تطبیق  (9
ه ئا منطقاه را ارا  ساطح  در علمای  هایفعالیت ترینما به. در آن مصروف خدمت هستیم که ماییهجامع و آموزاندانش

 ؛را گسترش دهیم های خویشعنوان یک نهاد علمی برتر فعالیتخواهیم داد تا به
ها فرصت های تحقیقی و آموزشی محلی و تشخیصگذاری پروژهدر بخش مدیریت و پالن تر گرفتنسهم بیش   (6
 ؛های مناسباز امکانات و زیرساخت با استفاده نمودن تحقیقات علمی،هئاز طریق ارا ههای جامعو نیاز

ش پذیر های علمی، پژوهشی و اداری و ایجاد روحیةدر عرصه هآیند تکنولوژیکی تحوالت بینی و تشخیصپیش   (8
 ؛این تحوالت در پوهنحی و تطبیق

 ؛مورد نیازمنابع  به آسان رسیبا استفاده از تکنولوژی پیشرفته به منظور دست اطالعات داریحفظ و نگه  (4

از طریاق تکناالوژی پیشارفته باه      هساختن معلومات الزم و برقراری ارتباطات با اقشار مختلف جامعا گانیههم  (1
 ؛پوهنحیآوردهای آموزشی، علمی و تحقیقی دست ةئارامنظور 

 اطالعاات  مناابع  مادیریت  و ارائاه  ساازی، ذخیره به منظور ایجاد، سیستماتیک کردروی گرفتن یکروی دست  (2
  پوهنحی.
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 آموزی برجستهاندوزی و دانشهتجرب
اساتفاده از   ةتواناد زمینا  یابد، چرا که پاوهنحی مای  تحقق می آموزش در ما برتری براساس ژیکیهدف استرات این
انادوزی بارای محصاالن هادایت     هتجرب سویها ما را بههای موجود را برای محصالن فراهم سازد. این فرصتفرصت

 آورد.و محصالن را پدید می یآید که استحکام رابطه بین پوهنحٌنتیجه، شرایطی به وجود میکند. در می
  

 اهداف
 ؛پوهنحی در آموزیدانش ۀالعادفوق باتجربة شدهشناخته رسمیت به استوار و منطقی نظام آموزشی ترکیب  (9

 ؛معنوی از محصالن و علمی پشتیبانی ندمچهارچوب نظام آوردنوجودبه  (6
 اماور  در تماام  محصاالن  تجرباة  افازایش  باه منظاور   فرد، به منحصر و فراگیر منسجم، کردروی یک تقویت  (8

 ؛خدماتی هایبخش و تحصیلی

 محصالن. سالمت فکری و جسمی سطح ارتقای  (4

 

 هااستراتیژی

 محصالن، از وسیعی طیف گویی بهپاسخ گی آنان درهاستادان و آماد دانش و هاکردن از مهارتاطمینان حاصل  (9
 ؛استعدادها و انتظارات ،هتجرب شرایط، داشتدرنظر با

، آماوزش  تحصایلی در داخال و خاارج کشاور     هاای فرصات  ساختنبا فراهم محصالن، آگاهی سطح بردنباال  (6
 ؛های خارجی و ایجاد صنوف تقویتیانزب

 ؛تفریحی و فرهنگی محصالنورزشی،  جوامع از حمایت و گسترده و فراگیر ورزشی و تفریحی امکانات ةارائ  (8

 ؛علمی محصالن -مقاالت تحقیقیچاپ و نشر   (4

 اری به روز محصل و هفتة فرهنگی.زگارج  (1

 

 های اجتماعیلیتوسؤم
های اجتماعی خاود را درک کنناد و   مسؤولیت هجامع و اعضای کارکنان ،جویاندانش آن که در پرتو شرایطی ایجاد

هاای اکادمیاک پایاداری نشاان دهناد. در ایان هادف        فراتر از آن در حفظ ارزش ی وپوهنحٌتشویق شوند تا در سطح 
های اجتماعی و تدوام خدمات اجتماعی در شود تا روشی در پیش گرفته شود که اصول مسؤولیتاستراتیژیک، سعی می

 را مشخص گرداند و به عنوان یک سنت تعریف شود. پوهنحیسطح 
  

 اهداف
 ؛و توسعة فضای سبز در کشور محیطییستز اثرات رساندن حداقل به  (9

 ؛هگی جامعهفراد در شکوفایی و بالندگیری اسهم رساندن حداکثر به  (6

 آهنگای باا  در هام  زیسات،  محایط  پایاداری  گی وهباشند و بالند هکه قابل توسع ییهاساختزیر داشتن چنان  (8
 ؛گردند المللی سبببین و ملی اجتماعی، اهداف هایلیتوؤمس

هاای  کاه کااهش گاز  ییهاا در راه تمایل به محیط زیسات ساالم و ساعی در ایجااد زیرسااخت      هجامعتشویق   (4
 محیطی را تضمین کنند.های زیستگییی و آلودهخانهگل
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 هااستراتیژی
 درسای،  برناماة  در های اجتماعی متعهدانه رفتار کناد و لیتومسؤ در برابر یپوهنحٌ کههاییساختن زمینهفراهم  (9

 ؛اتکا نمایدهای داخلی و خارجی خود بر معیارهای پذیرفته شدۀ جهانی روش و بردهاراه ها،سیاست

 و ناوآوری  گرو پایدار حمایت فعال طور به که هوادارانی به شدنتبدیل برای ه،جامع اعضای دادن به همةانگیزه  (6
 ؛کارهای اجتماعی باشند بریره

 بازیافت. افزایش شود ومحیطی میکه سبب مشکالت زیستضایعاتی کاهش منظور به منابع، مدیریت بهبودی  (8

 

 کاربرد تکنولوژی
با  ها و انکشاف اقتصادی داشته وانسانی زیرساخت ةلوژی و اطالعات نقش اساسی در روند توسعدر عصر حاضر تکنا

عناوان  هبلوژی تکنا .استرو شده هتحول سریع روب اطالعات که همه ابعاد بشر با تغییر و لوژی وة روز افزون تکناتوسع
گرد. بخاش آماوزش اگار    بخش آموزش و پرورش مورد استفاده قرار می خاصتاً هاترین ابزار توسعه در همه بخشمهم

ارتباطاات و   لوزی ود. درک تکناخواهد افتا حیات آن به خطر گام کند بقا وهم نتواند خود را با این تحوالت هماهنگ و
رد توجاه قارار داده شاده و ایان     مرکازی آموزشای ماو    ةعنوان بخشی از هسات ه ب ییمفاهیم پایهها و تسلط بر مهارت

 هاای یاادگیری و  اطالعاات توانساته اسات ماهیات روش     ها وانتقال داده و ذخیره ،لوژی با قدرت باال در پردازشتکنا
خاط   و اناداز د سااختار در چشام  برای تطبیق با شرایط جدید نیااز باه تجدیا     رسانی را تغییر دهد. بخش آموزشعاطال
آموزشای فاراهم    ةلوژی در عرصا بستر مناسب برای استفاده از تکنا گردد تاضرورت احساس می های خود دارد ومشی
 گردد.
  

 اهداف
  ؛لوژی و ارتباطاتسیستم آموزشی با پیشرفت سریع تکناهنگی آهم (9

  ؛لوژیساختن علوم به کمک تکنادر راستای کاربردی گرانالن  و پژوهشتر محصمشارکت بیش (6

 لوژی مدرن. ۀ مفید و موثر از تکنادر استفاد محصالن افزایش ارتقای ظرفیت کارمندان و (8

 

  هااستراتیژی
گرفتن اولویات باه   با درنظر لوژی در کاریکولم تدریسی پوهنحیگیری تکنایاد های آموزشینمودن برنامهسهیم  (9

 ؛اساسی این امر مهم و

صافحات  دنیای مجازی  رس دردستتر مطالب آموزشی و قابلبیش ۀالکترونیکی برای استفاد نةخاکتابایجاد   (6
  ؛آموزشی انترنتی برای محصالن به منظور افزایش سطح علمی شان

  .لوژی مدرنآموزشی با تکناساختن روند لوژیکی در فرایند آموزشی به هدف نهادینهاستفاده از ابزارهای تکنا  (8

 

  شمولهای جهانفعالیت
نظار  هها محساوس با  در همه بخشلوژی بشر به کمک پیشرفت در علوم و تکناگی هزند که تحوالت درییجاآن از

بخش آموزشی را  مخصوصاً اش کوتاه نموده وهبا ساختار پیچیدهای زمانی و مکانی را جریان ارتباطات  فاصله رسد ومی
یکی از اساسات مهم برای  مرزیی آموزشی بیرونهاارتباطات با نهاد میت وأتو . ایجاددر همه ابعاد متحول نموده است

به منظاور افازایش    رود. روی این ملحوظ وشمار میهبه انکشاف ب های تحصیلی در کشورهای روپیشرفت نهاد ترقی و
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میشه در تاالش ایجااد   پوهنحی اقتصاد ه کیفیت آموزشی باال منطبق با استندرهای جهانی نهاد تحصیلی غالب خاصتاً
 باشد.موزشی بیرونی میآ هایارتباط با نهاد

 

 اهداف 
 ؛(Updateرسی به مواد آموزشی بروز  )بهبود کیفیت سیستم آموزشی و دست  (9

  ؛افزایش ارتقای ظرفیت کارمندان از جمله استادان و محصالن  (6

  .سازی سیستم آموزشی مطابق با استندرهای جهانی پذیرفته شدههنگآهم  (8

 
  هااستراتیژی

حصالن در مقاطع فاوق  م و کشور به هدف ارتقای ظرفیت استادان میت با نهادهای آموزشی بیرون ازأایجاد تو  (9
 لیسانس و دکترا؛

   ؛میت با نهادهای آموزشی بیرونیأنمودن سیستم آموزشی )انکشاف کاریکولم( با ایجاد ارتباطات و تومجهز  (6

  ؛ساختن علومدر جهت کاربردی مرتبط در راستای انجام تحقیقات علمیهای آموزشی کاری با نهادهم  (8

 های کارورزیها و برنامهناریمها سمدت عملی مانند ورکشاپهای کوتاهمحصالن در برنامه و اشتراک استادان  (4
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