
 پوهنتون غالب معالجوی ی طباستراتیژیک دیپارتمنت پاراکلینیک پوهنځپالن 

 

 مقدمه

کشاف بخش های مختلف جوامع ، جهت توسعه وانمعاصرکنونیو ارتباطات  ژیلواعصرتکنامروزه در

. نقش عمده دارد و تجربه نشان داده است که برنامه ریزی سهم بارز ،مؤسسات علمی مورد در مخصوصاً ،انسانی

شند. با دوام می با و دارای نتایج سودمند ق ودرست تعقیب وپی ریزی می شوندکه به اساس پالن های دقیاهدافی

ازجمله پیش  ودرنظرگرفتن شرایط زمان ومکان ومصلحت ها ظرفیت ها ، نیازها،تعیین دقیق وبه موقع اهداف

بران داشتن بنا میباشد.جوامع بشری  برنامه وپالنی دربخش های مختلف حیات تطبیق عملی هر ءنیازهای عمده

 .یات ونیازهای مبرم پنداشته میشودازضرور کارا و ، مؤثریک پالن وبرنامه منظم

مندانه در )پالن استراتیژیک( هدف راه بردیِهء برنام آنجاییکه پوهنتون غالب میخواهد در روشناییِ از 

راه شگوفایی و بالنده گی اقتصادی و اجتماعی جامعه ادا د و سهم خویش را در بردارراه تعالی دانش و فرهنگ گام 

طب نیز به عنوان یکی از ارکان اساسی درتشکیل این پوهنتون مصمم است تا  پوهنځی دیپارتمنت پاراکلینیک  ،کند

پالن کاربردی منظم وقابل تطبیق بامعیارهای ملی ومنطقوی درراستای آموزش وانکشاف علوم پاراکلینیکی بر بنیاد 

کلینیکی باشد که این مسولیت بزرگ را به درستی ادا وطی سه ونیم سال آموزش پارا پایه( قدم برداشته تا)

 شی نماید.زراهی مراحل بعدی آمورا محصلینی با اندوخته های کافی 

 پاراکلینیک معرفی دیپارتمنت

ه ش همزمان با تاسیس این پوهنتون 1389طب پوهنتون غالب درسال  پوهنځیارتمنت پاراکلینیک پدی

واضح  که از همان ابتدا دارای جایگاه مشخص بوده وبراساس راهکارگردید   طب ایجاد پوهنځی درتشکیل اساسی 

  فعالیت دارد. پوهنځی عملی تحت رهبری ریاست 

محصل پی سی  120عملی وشمولیت با همکاری هشت استاد در بخش های نظری و این دیپارتمنت ابتدا

جلدکتاب( دربخش 500از کتابخانه غنی) بیش ،از جمله صنوف مناسب و کلیه امکانات وتجهیزات مورد نیازبی 

یت نموده که اولین شروع به فعالفضای مناسب ، کمپیوتر لب ،البراتوارهای تحقیقاتی وآموزشی  ،های مختلفه

پاراکلینک پا به عرصه آموزشهای کلینیکی نهادند که این  ءاتمام دورهه ش محصلین پس از  1392مرتبه در سال

 روند از آغاز تاکنون بصورت منظم ادامه دارد.



اول پی سی بی الی  فعالیت های آموزشی این دیپارتمنت درقسمت مضامین اساسی)پایه( ازسمستر

 این مضامین است.سمستر هفتم شامل 

 (مییاداشتن دو استاد دای)دوسمستر فزیک

 (یاداشتن یک استاد دایمی)دوسمسترکیمیا

 (یاداشتن یک استاد دایمی)دوسمستربیولوژی

 سمستر سوم الی هفتم

 (یاداشتن چهاراستاد دایمی)سه سمستراناتومی

 (یاداشتن یک استاد دایمی)دوسمستر هستولوژی

  (بایک داشتن استار دایمی)یک سمستر امبریولوژی

 )یک سمستر(بیوفزیک

 (باداشتن دواستاد دایمیسمستر)سه فزیولوژی

 (یاداشتن یک استاد دایمی)دو سمسترمایکروبیولوژی

 (یاداشتن یک استاد دایمی)دو سمستر بیوشیمی

 (یاداشتن یک استاد دایمی)سه سمسترپتالوژی

 (یاداشتن یک استاد دایمی)سه سمسترفارماکولوژی

داشتن ده البراتوار مجهز، سمی التور ها، کتابخانۀ اختصاصی  دیپارتمنت پاراکلینیک درحال حاضربا

قوی، فضای مناسب تحصیلی، داشتن نصاب و مفردات روز آمد، داشتن کتابهای درسی و ممد درسی ، استفاده از 

در پرتو الیحه ها، مقررات و تکنولوژی معلوماتی و تدویر سمینارها و کنفرانسها و توجه ویژه به کارهای عملی 

نین وزارت تحصیالت عالی کشور  با استفاده از روشهای نوین تدریس در دسترس محصلین قرارداده تا با قوا

 استفاده این امکانات بتوانیم محصلین ورزیده و محقق را برای مراحل بعدی آماده سازیم.

قیق بیش ازسی استاد دایمی وباالمقطع درقسمت تدریس و تحباداشتن  این دیپارتمنت در حال حاضر 

طب  ءریکولم تایید شدهومضامین مختلفه پاراکلینیکی از جمله همکاری در تهیه لکچرنوتهای بروز در مطابقت به ک

آموزشی می وهمکاری در تدویر سیمینارهای مختلفه از جمله سمینار لفرانس های عمعالجوی وبرگزاری کن

 مصروف فعالیت میباشد.میتودهای معاصر تحقیق 

 



 دفه

وآماده سازی تربيه  طب معالجوی،پوهنځی هدف اين دیپارتمنت مانندسايربخش های تشکیالتی    

سپری نمودن دوره  از شدن شان بعد رشته هاي پاراکلینیکی بخاطرسهيم ومحصلین مسلط درپرسونل فني ومسلکي 

سهم گیری در  ت وهمبازی مجدد در زمینه مسلک مقدس طباطبی واعتماد س وتقویه ساختار راحیاکلینیکی د

      .اقتصادي واجتماعي كشورميباشد فرهنگي، فزيکي،سازی زبا

 VISION    دیپارتمنت پاراکلینیک ديدگاه

متناسب با نيازمندي هاي توسعه يالت عالي با كيفيت ميخواهد تا تحصغالب پوهنتون همانطوریکه 

درنظرداشت فرهنگ وعنعنات پسنديده مردم دانش با  وانكشاف منطقه وكشور وبهبود رفاه عامه راعرضه نموده،

که دراین راستا درجهت ایجاد ه كارآ وشايسته الزميست. علمي مدرن را رايج نمايد. براي اين منظور ايجاد ادار

واستحکام دانشکده طبی مطابق با معیارات منطقوی وجهانی نقش دیپارتمنت پاراکلینیک بنیادی بوده تابدین منوال 

 )دانشگاه های( تحقیقی و تولید کننده علم قرار بگیریم. یچند سال آینده درردیف پوهنتونهارف بتوانیم درظ

 MISSION  سالت دیپارتمنت پاراکلینیکر

هاي آن هنوز تكميل نگرديده تاز زيرساخ ینو بنياد است وبسيارجوان وموسسه  يكچون پوهنتون غالب 

نظرما آنست تاضروريات (پنج سال آينده سالهای پیشرو )بنابران در است،ونيازمنديهاي آن تاحد توقع مرفوع نشده 

 خود را اولويت بندي نموده در برآورده ساختن آنها بکوشيم.

آنست تا حتي االمکان زمينه تحصيالت عالي درساختار وبه عنوان یکی از ارکان بنیادی پوهنتون غالب رسالت ما 

وبا بکارگیری وبه کارگماشتن این کتله عظیم  دارند مهيا سازيم. تگي آنرا راطر علمي شايسرابراي آنانيکه از ن طبی )علوم پایه (

در زمینه تحقیق وتولید پدیده های بدیع علم طبابت با ایجاد زیر مجموعه های کوچکتر با کارایی باالتر همچون علمی و تازه 

 تالش کنیم....پتالوژی، فزیولوژی ،دیپارتمنت اناتومی

 تحقیقی وانكشافی دیپارتمنت پاراکلینیکاهداف 

 اهداف كلي ما قرار ذيل ميباشد. طب معالجوی پوهنځی و ر داشت ديد گاه ورسالت پوهنتونظبادر ن 

  .گسترش وايجاد زيربناهاي مداوم و موثر در جايگاه اصلي دانشگاه ،همکاری درطرح1

 وكمي.بصورت كيفي وازدياد اعضاي كدر علمي دیپارتمنت  ارتقا2

تحقيق،  ،شيوه تدريس اي اكادميك،ه تحول مثبت ومناسب با محيط وزمان در عرصه ،باز نگري نصاب درسي 3

 .طرز اداره وروابط استاد ومحصل

 .وآماده سازی محصل برای مراحل بعدیبهبود پروسه جذب وفارغ دهي  4



 اداري.سهل ومدرن سازي ساختارو اجرآت پروسه  اداري، بازنگري در ساختار ـ5

وحيه همکاري ميان منسوبين استعداد هاي محصلين و ايجاد ر ايجاد محيط مناسب اكادميك جهت رشد 6

 .پوهنځی

 مجموع در دیپارتمنت و ءتنظيم وارتقاي ظرفيت وگزينه هاي جانبي وماحولي جهت رشد وتقويه ،سترسازیب 7

 پوهنتون. طب معالجوی و پوهنځی 

 يجاد وتحکيم روابط متقابل با نهادهاي علمي واكادميك.همکاری وزمینه سازی برای ا8

ين ارتباط مناسب وفراهم سازي زمينه هاي تشويقي جهت استفاده از امکانات وظرفيت هاي متاهمکاری در 9

 محيطي.

 ريختن طرح وبرنامه مناسب جهت ايجاد تماس وكسب همکاري هاي نهاد هاي داخلي وخارجي.همکاری در 10

 پوهنځی و يان همه اعضاي تاثير گزاردیپارتمنت پاراکلینیکيه تكاپو وجست وجوي منابع كمکي مايجاد روح 11

بايد ياد آورشد كه در تمام جوامع بخاطر تحقق اهداف مورد نظر درضمن آنكه نقاط قوت وضعف در داخل يك .

كور وتوسعه دستگاه مذ تهديدات خارجي نيز در قبال انكشافد،همچنان زمينه هاي مساعد ودستگاه موجود ميباش

 كمابيش وجود ميداشته باشد.

بايد قوت هاي خود را حفظ ونقاط ضعف خود را تقويه زیرساخت های آن  وموسسه  و نهادن هریبنابر ا

كوشش نمايد تا با  ونقاط منفي را به مثبت تبديل نمايد. از امکانات وزمينه هاي مساعد استفاده اعظمي نموده،

 در قدم اول بايد هر موسسه وزیر ساخت های تشکیالتی آن نقاطا لذ مبارزه نمايد. ويا با آنها چالش ها روبرنگرديده

 .به اساس ان برنامه ريزي نمايد وچالش هارا شناسايي نموده امکانات مساعد وتهديدات و ضعف قوت،

 نقاط قوت دیپارتمنت پاراکلینیک 

 لمقطع با سویه های علمی دوکتورا وماسترکدر علمی باداشتن استادان دایمی وباا 1

 داشتن اتاق دایمی با فضای مناسب 2

 جلد کتاب در بخش های مختلفه 500کتابخانه غنی بادارا بودن بیش از  3

 بیش از ده البراتوار مجهز  4

 الزمهصنوف مناسب باامکانات  5

 انترنت وسایر سهولت ها جهت پیشبرد امور اکادمیک 6

 و برگزاری سیمینارهای علمی اعضای فعال در زمینه تحقیق 7



 انگلیسی وکمپیوترزبان همکاری درزمینه معرفی استادان دایمی به برنامه های  8

ناشی از نقاط ضعف دیپارتمنت وآنچه نیاز به توجه وتقویه دارد متاثر ازفضای عمومی ونارسایی های 

 سابقه و پیشینه کوتاه غالب بطورت عمومی میباشد.

 بودجه دیپارتمنت

طب  پوهنځی بودچه دیپارتمنت متناسب با نیازهای انکشافی آن جز بودجه کلی اختصاصی برای 

 باشد.معالجوی می

    نشرات وارتباطات

پوهنتون غالب خوشبختانه دارای نشریه  معتبر تایید شده وزارت تحصیالت عالی بوده که بصورت 

وانعکاس مقاالت و نتایج تحقیقاتی بوده که به صورت فصلنامه نشر میشود این نشریه مرجع مناسب برای انتشار 

متداوم مقاالت اعضای کدر علمی دیپارتمنت پاراکلینیک دراین نشریه به چاپ میرسد ازجمله آثار متعددی از 

 محترم استاد نوراحمد احسان نشر گردیده است.

 طب معالجوی.  پوهنځی پوهنتون و همچنان سایت انترنتی و صفحات اجتماعی 

 کاری در نشر مطالب نشریه محصلین غالب )مهران(.هم

 هدف ازساختن پالن ستراتيژيك 

نميآورد . مخصوصاًبراي يك پوهنتون وتمامی  بار هدف وناسنجيده نتايج سودمندبي بديهي است كه كار

اگرطبق يك پالن زمان بندي شده  .ساله(8) آنهم پوهنتون جوانآن از جمله دیپارتمنت  بخش های تشکیالتی

دارايي مملکت راضايع  و دربخش هاي مختلف فعاليت ننمايد، درحقيقت وقت خود ومشخص بودن اولويت ها

بادرنظرداشت  فني وتعليم يافته، ناحيه كادر از بنابرين پالن ستراتيژيك بخاطررفع نيازمنديهاي كشور .نموده است

بادرنظرداشت اوضاع ملي وبين المللي وپيشرفت دیپارتمنت ها ولجوی وطب معا پوهنځی وضع فعلي پوهنتون و

الش وديده گاه آينده براي چ هاي جهان درساحات علم وتكنالوجي وميتودهاي تدريس، امکانات داخلي وخارجي،

منسوبين پوهنتون ست تارهنماي تمام فعاليتهاي به اساس نيازها واولويت هاترتيب گرديده اآینده سال چند 

 و رسيدن به يك سطح علمي وفني باال كه همانا جهت رسيدن به هدف موردنظرخصوصا در سطح دیپارتمنت ()م

 .است بوده باشد براي كشور كارآمد

 

 

 



 چگونگی ساخت پالن ستراتيژيك دیپارتمنت پاراکلینیک

دیپارتمنت به اساس فیصله شورای علمی و کمیته تضمین کیفیت پوهنتون غالب بخاطر ساختن  پالن ستراتيژيك  

از اعضای دیپارتمنت پاراکلینیک تشکیل ودر روشنی پالن  ای کمیته ،لجویطب معا پوهنځی ها وتحت نظارت رییس 

 سال ترتیب گردید.5رای مدت پالن ستراتيژيك دیپارتمنت پاراکلینیک ب ،ستراتيژيك پوهنتون غالب

   و محصلین نظر خواهی صورت گرفته است پوهنځی دراین زمینه ازاعضای کدر علمی 

 پالن های ستراتيژيك پوهنتون غالب همکاری در برآورده ساختن اهداف و

 عیاریدسترسی به تحصیالت عالی م1

 مشارکت با جامعه و بازار کار 2

 استراتیژیهامحرکهای توانمند سازی  3

 زیرساختها طرح ها برای انکشاف۴

 تأمین و استقرار مالی 5

 تجربه اندوزی و دانش آموزی برجسته ۶

 مسؤولیتهای اجتماعی 7

 ارتقای کیفیت 8

 خدمات و تسهیالت جانبی 9

 خدمات محصالن 10

 حمایت افراد ناتوان 11

 همکاری دراجرا برنامه های حمایتی12

 ارتقای سطح علمی استادانبرنامة  13

 برنامة ارتقای ظرفیت کارمندان 1۴

 انکشاف ساختار سیستم تحصیالت عالی پوهنتون نقش فعال در15

 تحلیل بازار و رقبا1۶

تالش برای ایجاد فضای همکاری وتبادل تجارب وتالش برای هدف مشترک با سایر نهادهای علمی واکادمیک در 

 .کشورومنطقه  سطح هرات ،

 لمدت )دور نمای دیپارتمنت پراکلینیک(اهداف طویل ا

  .انکشاف وگسترش فعالیت های دیپارتمنت پاراکلینیک بصورت دیپارتمنت های جداگانه هرمضمون1

  .برای پیشبرد اهداف اکادمیک )دایمی  (اختصاصی  جذب کادر2



 .استفاده از جدیدترین منابع بصورت معیاری وباسی تهیه کتب ومواد در3

درسی براساس تحقیقات ودریافت های انجام شده در سطح پوهنتون  یهاتهیه کتب و لکچر نوت۴

 .غالب

 .ی اصل تحقیق وپردازش علم )تحقیقات طبی(راتوارهای علمی تحقیقی برای احیاایجاد مراکز و الب5

 .المللی کشاف آن در سطح ملی و بینکنفرانسهای علمی تحقیقی وان ءهئنهادینه سازی روند ارا۶

تحکیم و تقویه دیپارتمنت به عنوان یکی از ارکان وزیرساختهای اساسی اداری و علمی تحقیقی 7

 .پوهنتون

 .تمنت هارن برای همکاری محصلین با دیپائتماد سازی وفراهم نمودن فضای مطماع8

 .عملی سازی واقعی سیستم کریدیت جهت بهیود معیارهای اکادمیک9

 .اد دایمیته عنوان اسبواجد شرایط  جذب محصلین شامل کدر و ءفراهم سازی زمینه10

 

در راس دوکتور غالم نبی طب معالجوی پوهنتون غالب  پوهنځی علمی با ابراز امتنان از اعضای شورای 

واعضای با صالحیت دیپارتمنت پاراکلینیک )کمیته ساخت پالن ستراتيژيك( طب معالجوی پوهنځی زالند رییس  

 تمام ونظریات ارزشمند شان مارا در زمینه ساختن این سند معتبر یاری رساندند. که با مساعی

 

 

 ترام حا با                                                     

 

 

 

این سند اعتباردهی مهم )پالن ستراتيژيك دیپارتمنت پاراکلینیک( بعد از ساخت وتایید آن توسط اعضای باصالحیت 

درشروع سمستر  پوهنځی بررسی وتایید در شورای علمی  ،طب معالجوی پوهنځیدیپارتمنت پاراکلینیک همجنان تایید ریاست 

با محصلین به اشتراک گذاشته شده و در  به اشتراک نماینده های صنوف مختلفه پاراکلینیک  ای در جلسهو  139۶خزانی 

 .ردیدگاقع ورد تایید ومدیپارتمنت   11/07/139۶ مورخ    جلسهء

 

 


