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 غالبِ هرات معرفی کوتاه پوهنتون
 التیتحصا  اس وسارت یو باا اخاج جاواس رسام     سیتأس ه.ش 1131پوهنتون غالب هرات در سال 

 .نمود تیبه فعال آغاس «غالب یعالت الیتحص ةمؤسس»به عنوان  1131/ 1/ 12 خیتاربه  ،یعال
 کیا اکادم هاای  تیفعال یخصوص پوهنتوناین 
باه  « ؤسسة تحصیالت عالیم» گاه در جایخود را 

تمااا   یآور بااا فااراه  ،و ساراناا  باارد  پای  ماای 
 دیا اس باسد )پس پوهنتون  کی یالس  برا یارهایمع
بر اساس  (نستانافغا یعال التیوسارت تحص  ئتیه

 1111/  2/  11رخ وما   2121/1112حک  شماره  
پوهنتاون   هبا  افغانساتان،  یعاال  التیوسارت تحص

 . نمودارتقأ 
 کشاور  در بااسار کاار    یهاا  یاسمناد یرفا  ن  یکناون بارا   تاا  سیهرات اس بدو تأسا بِ غال پوهنتون

طاب  ) و اساسای  مها   ةهفت رشتکده و  قالب پنج دان در گیری داشته است و وردهای چش آ دست
و  یساارنوال  -ییشاککه، قضاا  اناینیاری  افااار،   نار  اناینیری تاارت،  ۀطب دندان، ادار ،یو همعالا
 .  کند یم تیفعال  ی(پلوماسید -یادار

شده  تعیین اس پی  تِیو مأمور دگاهید ک،یژیپالن استراتبر اساس پوهنتون  های اینفعالیت یتمام
گاا  بار     (PEO) تحصیالت عالی کشور به اهداف کیژیالن استراتپ ییروشنا در و رودبه پی  می

و گااارش اس   یانکشااف  ،یاتیا عمل ،یقا یتطک یهاا پاالن  یاة ته ک،یژیپاالن اساترات   ی. باسنگرداردمی
 ،ریبادون تاأخ   ،یعال التیوسارت محتر  تحص یبرا ،هرات ی پوهنتون غالبِها تما  برنامه رفت  یپ
 شود.پنداشته می یامر الاام کی

اس باسخورد مطلوب این پروسه اطمیناان   شود تابررسی می گاهی اس چندهر  پوهنتون یدرس نصاب
ر د یفرعا  یهاتهیکم چنان،و ه  در سطح پوهنتون کولو ینصاب و انکشاف کار ةتیکمید و دست آ هب

درسی هر بخا     کولیکار تا ،استل وتحت کنتر داو  ها به صورت مپارتمنتیو د ها پوهنځیسطح 
اقادا    موجاود  یهاا  مطابق به طرسالعمال  ینصاب درسرسانی روس هانکشاف و ب ل،یدر تعد یا  وتطکیق 
 شود.
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 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

در  (Student centered) محاور محصل یهاروش قی، تطک(OBE) اهیبر اساس نت آموسش
 یابیا ارس(، PDCاستادان وکارمندان ) یمرکا انکشاف مسلک سیتأسغالب قراردارد.  یهاصدر برنامه

در هار    ها پاوهنځیهاا و  پارتمنتید ت،یفیک تضمین یمرکا ةتیتوسط کم سیتدر تیفیاس ک یحاصال
 کیکالسا  سات  یعکور اس س یغالب برا شود.داد میقل  پوهنتون  این ،ریگچش  حاتاصالاس ، سمستر

 .  کندتالش میمحور  محصل یلینظا  تحص یسو هب (محور استاد)
ی، علما  قاات یمرکاا تحق  اااد یا ؛عمیاق دارد  هتوجا  اشیقیتحق یهابرنامه یغالب برا پوهنتون

 ةتیکم دار  اود تیفعالباورمند است که غالب،  ؛مدعا استاین  گر انی، بریاست تحقیقات علمی سیتأس
 طحدر سا  قیا تحق یفرعا  یهاا تهیدر سطح پوهنتون و کم قاتیتحق یجوانب اخالق ةتیکم و یمرکا
 .کندشی باس میپژوه هاینهادمحور،  آموسش و مندنونقاهای سوی فعالیت راه را به ،هایځپوهن

جاجب و اساتخدا  اساتادان اس     .اناا  اسات  در حالغالب در پوهنتون  یججب استادان کادرروند 
 یها طرسالعمل) افغانستان است یعال التیدر نظا  تحصو  یسکتور خصوصدر   آفرین چال های روند
 یعاال  التیاس جانب وسارت محتر  تحصا  یادرستادان کمراحل اسناد ا یججب و ط ةنیدر سم یمتعدد

 التیتحصا    وسارت یینها یسیانساا  امور استادان پوهنتون مطابق به پال تیآمر ،(است دهیطرح گرد
  مرباو   یهاا  پارتمنات یدباه  در مطابقت  یمراحل اسناد استادان کادر یاستخدا  و ط ةنیدر سم یعال

   کنند.، کار میهرات یپوهنتون دولت
راه  کنون (، اس آغاس تاE – Learning) یکیالکترون یها آموسش ةعرص درهرات  پوهنتون غالبِ

در ماو  اول، دو  و ساو     نیمرض کرونا و وض  قرنط یمیپاند وعیبا ش را پیموده است؛ خمی و پیچ رپُ
 یرسا  ستد یو برا ،شد یحضور سیتدر ست یس نیگا یطور کامل جا هب  کییالکترون یها آن، آموسش

 و تطکیاق  طارح  ی( باا طرسالعمال جاام  داخلا    LMSآموسش ) تیریمد ست یس، کیاهداف اکادم به
 .دیگرد

 ،یتاال یاید یهاا  خاناه  باه کتااب   یرسا  دست وکانفرانس،یدیو گاهِ سرور، اتاق ماها با دست لیفا
 یبرا ) هانفرانسها و کناریمس یتوشه، برگاار یی واره کانال ماه ،یتلگرام یها کانال ن،پورتال محصال

هاا   سیتااب ی، سااخت د (استادان و محصالن یبرا نیآنال یها ی، حاضرمحصالن و، کارمندان استادان
 یفرعا  یهاا  تاه یو کم یمرکاا  ةتا یکم یهاا تیا وردهاا و فعال آ جمله دست اس ،مختلف یواحدها یبرا

 . باشد یدر پوهنتون غالب م یکیالکترون یهاآموسش
و  قیا ، تحقسیتادر  نیناو  یهاا روش قیا تطکة نا یسمدر  را کیا اکادم التیتساه  پوهنتون غالب

 کیا نیکل ،یکادر ةشفاخان سیتأس ؛ساخته است فراه  جویان  برای دان  یدرس یماورا یها تیفعال
 یفرعا  یهاا خانه کتاب ی،مرکا ةخان کتاب اادیا ،یطک یهابراتوارانکشاف ال، یحقوق کینیدندان، کل

 .یایتالید یها هخان به کتابآسان   یرس دستو  ه پوهنځیدر 
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اس  سیاادی باا تعاداد    ناماه  با عقد تفااه   ریاخ یهاسال هنتون غالب در انکشاف جامعه درپو سه 
 ةئا ارا ق،یا تحق قیا را اس طر مها   تیمأمور نیا است و دهیتر گرد براسنده یدولت ریو غ یدولت یها نهاد
 یهاا اس روس لیتال ،یفرهنگ یها، برنامهیحقوق ،یطک خدماتِ ئةارا  ،مدت کوتاه یهاکورس ،هاناریمس
 .رساندمیاناا  به ها حضور فعال در رسانه و یالملل نیو ب یمل

 انیا م یکاار  ه  یهاعقد تفاه  نامه در بیرون اس مرسها نیا خوش درخشیده است؛ پوهنتون غالب
مفااد  که در  ایران، یِئامه طکاطکاعلّگاه  جمله دان  اسمنطقه  یهاکشور های گاه دان غالب و  پوهنتون

 پوهنتاون  یاس جاناب کاادر علما    یو حضاور  نیا آنال یآموسش یهاناریمس یبرگاار ،هانامه تفاه  نیا
غالاب در   یاستادان غالب، نشر مقااالت علما   یرا براو دکت یماسترمقط   یهاهیبورس یعطاا ،غالب
 ةنا یسم اااد یالاب، و ا ستاژران غ یبرا یعمل یهاکار ةنیساختن سم فراه  ،یالملل نیمعتکر ب یهاهینشر
 دهد.می لیتشکفارغان غالب  یو تخصص برا  سانسیل در مقط  فوق یلیتحص

 

   هرات بِپوهنتون غال کمپیوترساینس پوهنځیمعرفی 

 یمناد  عالقاه و  مپیاوتر و ک عرصة تکناالوژی در  متخصصافراد  به نیاس شدید جامعه برای توجه با

 دیگار در   های  پوهنځیدر کنار  کمپیوترساینس یځپوهن ،در این رشتة ججاب مکاتب انروسافاون فارغ

متخصصاان جاوان در    یةترببرای تأسیس و  1131در سال  ځیوهنپ این .ایااد گردید  پوهنتونِ غالب
 اسکادر متخصص و کارآسموده را  سعی فراوان نموده وبردی آن رهای کاو شاخهساینس کمپیوتر ةرشت

کمپیوترسااینس دو   ځیوهنپا .کارده اسات  تقادی   باه جامعاه   س لیسان یةسو ساینس بهکمپیوتر ةرشت
  دارد.عضو کادر علمی  11 و  افاار( و نر  / شککه ورک دیپارتمنت )نت

  

   دیدگاه

خواهد در آینده اس طریاق تادریس، تحقیاق و     ساینس پوهنتون غالب هرات، میکمپیوتر پاوهنځی

هاا در ساطح     پاوهنځیترین  کیفیت کرترین و باعنوان یکی اس معت به ،خدمات تکنالوژی معلوماتی ةعرض
 کشور شناخته شود.

  

 رسالت

رسای آساان باه تحصایالت عاالی       های دست ساینس پوهنتون غالب هرات، راهکمپیوتر پوهنځی
آماوسش   ةتخصصی محصالن در سمینا  -بردن سطح علمی تا اس طریق بلند ،نماید معیاری را فراه  می

 ت قابل قکولی را در سطح جامعه ارائه نماید.خدما ،های علو  کمپیوتر  مهارت
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 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

 ها ارزش

 کار نتایج و فعالیت د،نسکت به افرا ځیوهنپاکه  ،باشند ی مییکردها عکارت اس اصول و روی ،ارسش
 نماید. عایت میر خود

 سااس گساترش فرهنا     سمینه ،حیث بخشی اس یک نهاد تحصیلیه ساینس بکمپیوتر پوهنځی
 یهایسهولت و در این راستا است،به تحصیالت عالی رسی عمومی  دموکراسی، مشارکت، و دست
 ؛ساسد برای محصالن واجد شرایط میسر می کیفیت را جهت فراگیری تحصیالت با

  غییار،  واره در تاالش ایاااد ت   ها   ،حیث یک نهاد برتر اکادمیک به ساینس کمپیوتر پوهنځی
  ؛باشد خوی  می بهکود و اصالح امور کاری

 نماید تا  کید میأهمه اعضای خوی  ت بهعنوان یک نهاد اجتماعی  بهساینس پیوترکم پوهنځی
و باا درساتی و    نماوده  شان رعایات  اصول و قوانین اکادمیک را در رفتارهای شخصی و مسلکی

 ؛نمایندصداقت عمل 

 نظاری و   هاای  جویاان در درس  سااختن دانا   ، سهی نئایااد فضای مطم؛ محوری محصل

 ؛محصالنرفته برای  پی  امکانات تدریسی یآورفراه  و عملی

 ؛ها گیری ن رشته در تصمی تفاده اس دیدگاه استادان و متخصصااس 

 ؛خدمات تکنالوژی ةگسترش فرهن  اخالق مسلکی در عرص 

 ؛حفظ کرامت انسانی و رعایت کامل حقوق اخالقی 

  ؛گرایی و اقدا  مکتنی بر شواهد و مدارک واق 

 ؛صص در جامعهتربیت فارغان متعهد و متخ 

 پجیری ولیتؤمس. 

  

 هداف ا

و اشخاص مسلکی در بخا  تولیاد    کادرها ةتربی ،کمپیوترساینس پوهنځیهدف عمده و اساسی 
کمپیاوتری و   هاای  / شاککه  هاا  ورک ، مدیریت و امنیات نات  افاار نر  نیرییکمپیوتر، انا افاارهای نر 

 .باشد یمعلوماتی م یها ست یمدیریت س
 کند: ین اهداف را دنکال میدر همین راستا،  ا

 ی فارغاان  یمختلف علو  کمپیوتری و تواناا  یها اساسی و مسلکی در بخ  یها یوریت درک
ماؤرر بارای    یهاا  کیها با استفاده اس وسایل و تخننمودن این تیوری این رشته در تطکیق و عملی

 ؛مختلف کمپیوتری یها ست یتشخیص، دیااین، تطکیق و محافظت س
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 ماؤرر در وقات معاین و     هاای  ه حال نماودن را تعیینل و یارسیابی مساحلیل و داشتن قدرت ت
 یهاا  ی کاار در پاروژه  ییاری و تواناا  رارتکا  با دیگران به شکل شفاهی و تح یها داشتن مهارت
 ؛مختلف کمپیوتری و تکنالوژی معلوماتی یها ست یدیااین س جهت هیفردی و گرو

 جهات  ، اجتمااعی و اخالقای   یی، قاانون مسالکی و تخصصا   یهاا  تیی برداشت مسؤولیتوانا
جلاوگیری اس  بارای   مختلاف کمپیاوتری   یهاا  سات  یاس کمپیوتر و س درست و مناسب کارگیری به

بشاری و پنداشاتن    ةمختلف جامع یها تشریک مساعی با بخ ایااد  مالی،تخنیکی و  ضررهای
کمپیوتری  یها ست یقراردادن تکنالوژی و س که وسیله و در خدمت بل ،به حیث هدف نه تکنالوژی

 .جهت رفاه عامه

 

 کمپیوترساینس  پوهنځیزیکی یمنابع ف

 )آقایان صنف درسی جداگانه (11دارای ) 1141در سمستر بهاری  ،کمپیوترساینس غالب پوهنځی
و  (سفید ةشامل پروجکتور، اسکرین، کمپیوتر، تخت ) درسی رفتة پی لواس   ماها به وسایل و بانوان( و

 ،تدریسای  رمدی، ئیسشامل ر ځیوهنپاین  تشکیالت .باشد یم (جنراتور / شهری)رق ب ةسیست  دوگان
رئایس   توساط ها بخ  ةهم و باشدمی کور افاار و نت نر دیپارتمنت  مرآو ری یانایندیپارتمنت  آمر

پایاه   11)در هر دو کامپیوتر لاب   دو البراتوار کمپیوتر لبدارای  پاوهنځیاین  شود.اداره می پوهنځی
 باشد.مرکا تکنالوژی معلوماتی میو  ( یوترمپک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     6 
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 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

  افزار ری نرمیانجینمعرفی آمر دیپارتمنت 
  
 محمد مسعود بهره :و تخلصنا    
 1121 :تولد  

 ماستر :تحصیل ةدرج 

  هارات در والیات   فرهنگای  ۀخانواد  خورشیدی در 1121در سال   آصف فرسند محمد  مسعود بهره محمد

و در  ساپری نماود    در والیت هرات غوری نیلدا اثیغلیسه را در لیسة سلطان  ۀدور ویدیده به جهان گشود. 

نتوانسات در مقااط  تحصایلی وارد     ی کااری هاا  مشاغله ی نظر به او مدت فارغ گردید. هاس آن لیس 1132سال 

نهاد خصوصی تحصایلی در هارات تأسایس     نینخست عنوان بهسمانی که پوهنتون غالب  گاه گردد. بهره، دان 

ش، یعنای  ا خاواه  ت باا نمارات عاالی در رشاتة دل    توانسا  راک کارد و گردید در اولین کانکور این مؤسسه اشت

 آغاسدورۀ تحصیلی به صفت استاد قراردادی در پوهنتون غالب  انیپا پس اسیاب گردد. وی  ساینس کا  کمپیوتر

مادرک   1113تحصیالت راهی کشاور هندوساتان شاد و توانسات در ساال       ةجهت ادام به تدریس کرد. بعد

دسات  ه با  هندوساتان  بنگلورِشهر  St. Josephگاه  ساینس اس دان  کمیپوتر ةماستری خوی  را در رشت

ساال تارباة    12و ساابقة سیاادتر اس    ردکااری دا  ةتاربا معتکر خصوصی  یها در بسیاری اس ساسمان ویآورد. 

ی برجساته داشاته   هاا  تیا فعالافااری است کاه   ی معتکر نر ها شرکتمدیریتی دارد. آقای بهره مالک یکی اس 

کمپیوتر ساینس، عضو  ځیوهنپامعاون  ،مییعنوان یکی اس استادان دا به 1113یب اس سال به همین ترت است؛

 است. ساینسکمیپوترامتحانات  ی نظ  و دسپلین وها تهیکم، مسؤول گاه شورای علمی دان 

 

 افزار ری نرمیانجیندیپارتمنت  
  ساال  در افااار  نار   رییاناین دیپارتمنت

 اینسِسااکمپیوتر پاوهنځی چوکاات  در 1131
 دوسااالة ۀدور. شااد پوهنتااون غالااب ایااااد

به منظور  ځیوهنپا این افاار در  ری نر یاناین
 افاار نر  رانینیگان و انا هآموخت دان  تیترب

حضاور  بتوانند با  این عایاانتا شکل گرفت 
افااار   نر  صنعتعرصة رشد   در خوی  فعال

 امنادی  نغَباه   آفرینی کنناد و  نق  در کشور
 .ندینما کمک این صنعت
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 پوهنتون غالِب هراتکمپیوترساینس پوهنځی  افزار انجینیری نرمکتالک دیپارمتنت 

 های پویا دار اندیشه غالب، طالیه 
 غالب

فرصات   ،یو عملا  یمختلاف نظار   های با گجراندن درس ساینس گان رشتة کمپیوتر آموخته دان 
 .ساسند را فراه خوی    یراو دکت یدر مقاط  ماسترتا سمینة ادامة تحصیل  دارندخوبی را به دست 

  یلا عم یهاا  جنکاه ی و ابعاد نظار است که  هایی ساس در یمناسک بیترک یحاو، ساینسرشتة کمپیوتر
و  نویسای  برناماه  یباا مکاان   نمحصاال  یی، آشانا آن گار ید یهاا   یگ هژیاس وو  را در بر دارداین رشته 
 ،مشترک یها  در پروژه و حضور فعال رشته نیا  گیری پی با ن . محصالباشد می افااری های نر  سیست 

 یهاا  هاا و سباان  رااقادر خواهند شاد تاا بار اب    ،یصورت گروه به افااری نر  یها  ست یس یمانند طراح
 کنند. دایتسلط پ یسینو برنامه

 

   افزار مری نریانجینه دیپارتمنت دیدگا

تاا در   کوشاد  یپوهنتون غالاب هارات، ما    نسیسا وتریکمپ پوهنځیافاار  نر  یرینیانا پارتمنتید
 . ردیکشور و منطقه قرار گ در سطح  یافاار موقف اس نگاه عل  نر  نیباالتر
 

 افزار ری نرمیانجین موریت دیپارتمنتأم

 نیپوهنتون غالب هرات با استفاده اس آخار  نسیسا وتریکمپ پاوهنځیافاار  نر  یرینیانا پارتمنتید
 روس هبا دان   یمتخصص و متعهد، که دارا النیالتحص استوار بوده و قصد دارد تا فارغ یعلم قاتیتحق

 .دینما  یباشند، به جامعه تقد یافاار در بخ  علو  نر 
 

  ها شارز 

فعالیات و  در  افااار  ری نار  یه دیپارتمنت اناینباشند ک می یکردهای ارسش عکارت اس اصول و روی
 :نماید عایت میرنتایج کار خود 

 ؛افاار ری نر یشده در بخ  اناین روس هب آموسشیِ مواد و آموسشی  فضای س،در تدری برتری 

 ری یا دیپارتمنات اناین  محصالن های تدریس برای روشترین  به ةارائ جهت آوریابتکار و نو
 ؛افاار نر 

  ؛افاار های تولید نر  آموسشی در تما  بخ  های آوری سمینه فراه  و پجیری ه   

 ؛نمحصال و نیاسهای در ساسگاری با ضروریات پجیری انعطاف 

 ؛کشور  بندی به اصول و قوانین نافج در پای مندی قانون 

 تار   مکانات تدریسی جهت رشد برتر و باه ن و گسترش ائایااد فضای مطمو  محوری محصل
 ؛ نمحصال

 ؛ها یریگ  یدر تصم ،رشته اناستادان و متخصص دگاهیاستفاده اس د 
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 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

 ؛یخدمات تکنالوژ ةدر عرص یاخالق مسلک و فرهن  گسترش 

 ؛یکامل حقوق اخالق تیو رعا یکرامت انسان حفظ 

  ؛بر شواهد و مدارک یو اقدا  مکتن ییگرا واق 

 ؛هد و متخصص در جامعهفارغان متع تیترب 

 یریپج تیولؤمس. 

 

  افزار ری نرمیاهداف دیپارتمنت انجین

اهداف مشخص  و ساینس فعالیت  کمپیوتر پوهنځیافراس به اساس اهداف  ری نر یدیپارتمنت اناین
 نماید: میگرایی دنکال  تخصص گستری و سیر را در امر دان 

 مرتکط به افاار و علو ِ ری نر یاناین ةندر سمی کفایی علمی، مسلکی و تخصص ه خودرسیدن ب 
 ؛آن

  بااالی   و دارای درجاة  با دان   تقدی  محصالن ردن سطح کیفی تحصیل وب باال ایتالش بر
 ؛علمی به جامعه

 هاای   و باسار کار و نیاسمندی محصالن، ، دیپارتمنتځیوهنپارر و ساسنده میان ؤایااد ارتکا  م
 ؛نآ

 ؛های تحقیقاتی منت در پروژهو محصالن دیپارت تاداناشتراک اس 

 ؛افااری های نر  برای توسعه و مدیریت پروژه یت تخصصی ومسلکی محصالنارتقای ظرف 

  ؛یی منطقههای معیار ها باهای مسلکی آن ساسی توانائی در جهت هماهن آموسش محصالن  

 ؛جامعه کامپیوتری های آموسشی بر محور نیاسمندی تنظی  امور 

 ؛افاار نر   رییاناین ةپایه و کاربردی در ساح جدید اس طریق تحقیقاتِ و انتشار دان  تولید 

 در سطح محلی، ملای   افاار نر ری یاس تاربه و تخصص در اناین یعنوان منکع خدمات به ةارائ
 ؛یی هو منطق

 توسط استادان و محصالن یگروه یها و پژوه  یقیکردن آرار تحق آماده. 

 

  افزار ی نرمریزیکی دیپارتمنت انجینیمنابع ف

صانف درسای    شا  دارای کمپیوترساینس  ځیوهنپافاار  ری نر یدیپارتمنت انایندر حال حاضر 
سافید و   ةشامل پروجکتور، اساکرین، کمپیاوتر، تختا    ،لواس  مدرن درسی ماها به وسایل و، جداگانه

یاک  با منات دیپارتایان   .باشد یم  برق جنراتور  در حین قط  برق شهری برق شهری و  ةسیست  دوگان
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هاای   ژهجهات انااا  پارو    که ،بودهنترنت یو سرویس ا پایه کمپیوتر 13 ماها به رفته، البراتوار پی 
 .رس محصالن قرار دارد دست  به درسی و امورتحقیقاتی 

 

 افزار ری نرمیدیپارتمنت انجیناستادان 

 امیاد و  های بلناد  با قلهتا محصالن را  اند تالشواره در  ه افاار  ری نر یدیپارتمنت انایناستادان 
 د.نده جهتموفقیت 
 

 :مشخصات استادان

 شماره نام تخلص نامِ پدر تحصیلۀدرج

 1 اهلل ذبیح رحمانی اهلل حکیب ماستر

 1 احمد نوید آرین بخ  کا  عکدالطیف ماستر

 1 علی فرمان خان ساده صاحب ماستر

 1 محمد مسعود بهره آصف محمد ماستر

 2 احسان نحصی عکدالقدیر لیسانس

 2 اسراراحمد احسان نوراحمد لیسانس

  

 سنجی آموزشی نیاز

 قیا دق شناساایی جهات   سااینس   کمپیاوتر  ځیوهنپاافااار   نر  یرینیانا پارتمنتینصاب د ةتیکم

، ځیوهنپا یباه کاادر علما    را  ییهاا  ناماه  پرسا   ،کشاور  دربااسار کاار    جامعه و محصالن، هایاسین

 ،نماوده اسات    یا توس یو خصوص یدولت ربط یگان ذ دهیو به نمان ځیوهنپمحصالن  ،النیالتحص فارغ
 :است لیقرار ذ   که  ،افتهیدست  مطلوبی جیبه نتا ها، آن لیو تحل افتیدرکه بعد اس 
 یواقعا  طیامکاناات و شارا   کاه شاد  موضوع واضح  نیا ،ها نامه س پر لیتحل  آوری و جم اس  پس

ینس  پوهنتاون غالاب موجوداسات.    ساا کمپیوتر ځیوهنپاافاار در  نر  یرینیانا ةرشت یبرا یلیتحص

تاا   اس جاان و دل مایاه گجاشاتند   سااینس   کمپیوتر ځیوهنپاافااار   نار   یرینیانا پارتمنتید تاداناس
 د.نساس آراستهباسار کار  مندیاسین با تر  یرا ب نمحصال، سیتدر یها روش نیتر به  اس استفاده  با

 رانیا نیو انا ستاابِ ید رانیمدو طراحان حضور و فعالیت  ،ها نامه پرس  لیتحلبر اساس چنان  ه 
 نختاناه محصاال  ب خاوش  شاود.  داد مای  جامعاه قلا    ی مکر  اماروس  های اسین اس  ها افاار در شرکت نر 
کناونی    یاسهاا ین نساخت دهرآوبرای بر مناسب، یها و مهارت ها اس ظرفیتافاار  نر  یرینیانا پارتمتید

 .جامعه برخوردار اند
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 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

به  یعلمهای  رینترنشپ و سیا  ، یعمل یها کار ،ها تمرکا روی پروژه ،ها نامه پرس   لیتحلیة بر پا
شاده   ارغمحصاالن فا  ی نتایج مطلوبی در پی خواهد داشت و سمینة کار را بارای  افاار نر  یها شرکت
 ساسد.  تر فراه  می بی 
 

 افزار ری نرمیانجین ۀاهداف آموزشی رشت

افااار مانناد    نار   یهاا  ت یسسا   ةو توساع  یطراحا  یبارا را  الس   ییکاه تواناا   یآموسش محصاالن 
 یهاا ، کاریاریا مع سیتادر  قیاس طرتوانند  دارند و میو...  ی، هوش مصنوعلی، موبابی، وتاپ سکید

و  نادیک یینها به هدفدار  دوا  یها یابیچنان ارس ه  ب واکت فیلأترجمه و ت ، یعلم اتقی، تحقیعمل
 .شوند تر نادیک
 

 تنسطح دیپارتم درمدت آموزشی دراز ۀج متوقعنتای

  افااری؛ های نر   توانایی مدیریت تی  و پروژه 

     ؛لوژیاس لحاظ تکنا های اجتماعی  مشکالت و چال  توانایی تشخیص 

 نهااد جهات حال     پای   ةرائا او  لوژیااس لحاظ تکن یمشکالت اجتماع لیتحل و هیتاا ییتوانا
 ؛مشکل

  ،مپیاوتر  های مکتنی بر ک  ایندها و برنامهها، فر  تطکیق و ارسیابی سیست توانایی طراحی، دیااین
 برای رف  نیاسهای مورد نظر؛

 ی و سااس   مپیاوتری در مادل  علاو  ک  ةکی، اصول الگوریت  و نظریتوانایی تطکیق قواعد ریاضی
 مپیوتر؛های مکتنی بر ک  طراحی سیست 

  ،س؛دیتابِ و های موبایل  برنامه، بهای وی  سیست  ساسی پیادهتوانایی طراحی، دیااین 

  افااری؛ های نر   توانایی اعمال اصول طراحی و توسعه در تولید سیست 

 و افاار ری نر یاناین ةعملی سال آخر مطابق به رشت ۀنمودن مونوگراف یا پروژ تکمیل توانایی ،
 .ساسی کار عملی آن پیاده

 

 افزار ری نرمیهای دیپارتمنت انجین کمیته

 (نصااب و تضامین کیفیات    ،پاالن  ،تحقیاق ) افااار دارای چهاار کمیتاه    ری نر ینت انایندیپارتم
 باشد. می

 



 11    

 

 پوهنتون غالِب هراتکمپیوترساینس پوهنځی  افزار انجینیری نرمکتالک دیپارمتنت 

 های پویا دار اندیشه غالب، طالیه 
 غالب

 تحقیق ۀکمیت

بارای   که است ات تحصیلیپوهنتون یا مؤسس بیشتراصلی تشکیالت  وعلمی جا بخ  تحقیقاتِ
افااار   ری نار  یا دیپارتمنات اناین تحقیقاات در   ةبختانه کمیتا  خوش .آن امتیاس و اهمیت ویژۀ قائل اند

 باشد. عضو می پنجدارای   اکنون  و است گردیده ایااد به همین منظور ساینسکمپیوتر ځیوهنپ
 

 تحقیق ۀکمیت وظایف
 ؛کار تحقیقی طرح تحقیق ةتهی هنگا های تخنیکی و تحقیقی به استادان  مشوره ةارائ 
 هاای   تجوی مآخج مرتکط با اساتفاده اس ساای  و  کمک به استادان و محصالن در قسمت جست

 ؛نترنتیی و اکادمیک اس طریق الکمعتکر مس
 و محصالن تادانساسی برای اس ظرفیت. 

 تحقیق ۀاعضای کمیت

دو و  دیپارتمنت مییکه سه عضو آن اس اعضای کادر دا ،داردپنج عضو  کمیتة تحقیقات دیپارتمنت
 گردیده است. انتخاب استادان سایر میان اس آندیگر  عضو

 .الاامی است  تحقیق ةکمیت تشکیل برایر علمی عضو کاد حداقل سهبودن 

 اتظمالح محل تحصیل علمی ةدرج نا  و تخلص شماره

 منشی کمیته افغانستان لیسانس احسان حصین 1

 مسؤول کمیتة تحقیق هندوستان ماستر بخ  احمد نوید آرین کا  1

 عضو هندوستان ماستر محمد مسعود بهره 1

 عضو وستانهند ماستر ذبیح اهلل رحمانی 1

 

 پالن ۀکمیت

 هادف   کاه باه   ،باوده  افااار  ری نر یدیپارتمنت اناین های اس بخ یکی  ،ها نظارت اس پالن ةکمیت
تشاکیل   ساطح دیپارتمنات   نهادی در شده و اصالحات پی  ریای برنامه های فعالیت تطکیق اس نظارت
هاا، پاالن عملیااتی و     کمیتاه  یها های انفرادی، پالن ظارت اس اجرای پالنن کمیته این کار .است شده
 باشد. می افاار ری نر یدیپارتمنت اناینژیک یاسترات
 

 پالن ۀاهداف کمیت

  و ها ، پالن عملیاتی، پالن عملیاتی کمیتهدیپارتمنتاس تطکیق پالن استراتیژیک و ارسیابی نظارت 
 های انفرادی استادان؛ پالن

 ؛دیپارتمنتعف دادن مقامات باال اس نقا  قوت و ض در جریان قرار 
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 پوهنتون غالِب هرات کمپیوترساینسپوهنځی  افزار انجینیری نرامکتالک دیپارمتنت 

 

 

 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

  دیپارتمنتها در سطح  تر پالن تر و کامل برای تطکیق هرچه به اخج تدابیر الس. 

 
 پالن ۀکمیتوظایف 

 ؛دیپارتمنتچاپ پالن استراتیژیک در سطح  .1
 ؛دیپارتمنتساختن دیدگاه و رسالت  شریک .1

 معرفی قوانین کمیته؛ .1

 ؛ځیوهنپپالن وار، رب  وار و ساالنه به کمیتة  ارسال گاارش ماه .1
 های شان؛ و نظارت اس تطکیق پالن ی دیپارتمنتها ارسیابی کمیته .2

 .ځیوهنپن دیپارتمنت و پالن شرکت در جلسات کمیتة پال .2

 

 پالن ۀاعضای کمیت

 اتظمالح محل تحصیل علمی ۀدرج نام و تخلص شماره

 عضو افغانستان لیسانس احسان حصین 1

 ته پالنمسؤول کمی هندوستان ماستر اهلل رحمانی ذبیح 1

 منشی کمیته هندوستان ماستر محمد مسعود بهره 1

 عضو پاکستان ماستر فرمان علی خان 1

 عضو هرات لیسانس اسرار احمد احسان 2

 

 تضمین کیفیت ۀکمیت

 ،الیوسارت تحصیالت عا  ۀشد تعیین یة خدمات براساس معیارهائارا کرد و عمل مراقکت اس کیفیتِ
برای بهکود وضعیت موجود و ، تالش تهدیدها ها و تشخیص فرصت ،ضعف های قوت و شناسایی نکته

اگر ایان وظاایف باه وضاعیت      واست؛  دیپارتمنتجمله وظایف اساسی  اس ،رسیدن به وضعیت مطلوب
 باین  در برتار  گااه  جاای  کساب  اهمانا  که ،شدخواهد  پوهنتون دیدگاه تحقق باعث ،بیناامد  مطلوب
 .است افغانستان های پوهنتون

های مختلاف اکادمیاک،    ست سیستماتیک برای نظارت و ارسیابی جنکها یی هپروس ،یفیتتضمین ک
هاای تضامین    . کمیتاه را در بر دارد های کیفی تطکیق معیار ضمانتکه  یها و تسهیالت خدمات، برنامه

تضامین   ةکمیتا  ۀفعالیت عمد باشند. ل اناا  این پروسه میؤوکیفیت در سطوح مختلف پوهنتون مس
های اکادمیک و غیار   و فعالیت ها نظارت اس روند برنامه ،افاار ری نر یدیپارتمنت اناینسطح کیفیت در 

 باشد.  اکادمیک می
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 پوهنتون غالِب هراتکمپیوترساینس پوهنځی  افزار انجینیری نرمکتالک دیپارمتنت 

 های پویا دار اندیشه غالب، طالیه 
 غالب

 تضمین کیفیت ۀکمیتوظایف 

 معیاار فرعای تضامین کیفیات در ساطح       11 عیاار اصالی و  مِ   وی یاسدهتکمیل شواهد حمایه
 دیپارتمنت؛

 ( در سطح دیپارتمنت؛، پالن و تحقیقنصاب کمیتة فرعی )کمیتة تضمین کیفیت، ایااد چهار 
 ؛اسریابی اصالحی استادان 
 ؛افاار ری نر یدیپارتمنت اناینو محصالن  تادانی اسمعیار برا مینار معرفی یاسدهر ستدوی 
 نپالن عملیاتی برای محصال معرفی کمیتة تضمین کیفیت و  . 

 

 تضمین کیفیت ۀاهداف کمیت

  ر تضمین کیفیت؛احراس کلیه امو نظارت و، هنگیآ ه 
 ؛دیپارتمنت یها ساختن فعالیت برجسته 
 های اکادمیک؛ فعالیت بهکود کیفیت تدریس و 
 ؛نتر برای محصال خدمات به ةعرض 
 ؛ها اسناد و گاارش ةتهی 
   ؛ دیپارتمنتخصوصی با  روابط میان مراکا دولتی وایااد 
 ؛تدویر جلسات 
 های بخ  اکادمیک؛ نظارت اس فعالیت 
  پوهنتون اکادمیک  های بخ  نبا مسؤوال دار دوا  برقراری ارتکا. 

 
  تضمین کیفیت ۀاعضای کمیت

 اتظمالح محل تحصیل علمی ۀدرج نام و تخلص شماره

 عضو هندوستان ماستر احمد نوید آرین کامکخ  1

 منشی کمیته هندوستان ماستر ذبیح اهلل رحمانی 1

 ول کمیتهؤمس هندوستان ماستر محمد مسعود بهره 1

 عضو  پاکستان ماستر فرمان علی خان 1

 عضو  پوهنتون هرات لیسانس احسان حصین 2

 

 نصاب  ۀکمیت

که نق  اساسی آن در یک  ،های چهارگانه در سطح دیپارتمنت بوده کی اس کمیتهی، نصاب ةکمیت
 ةباشاد. کمیتا   رسانی مفاردات درسای مضاامین مای    روس هو ب درسی ریکول اک انکشاف ،کادمیکانهاد 
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 پوهنتون غالِب هرات کمپیوترساینسپوهنځی  افزار انجینیری نرامکتالک دیپارمتنت 

 

 

 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

. اسات  دیپارتمنت محصالن دان   سطح تعالی و رفت برای پی  گجار رریأت های  ب یکی اس کمیتهنصا
 جامعه یک کلی اوضاع بررسی دنکال به همیشه فعالیت نموده ،نصاب تدوین راستای در کمیته این

 تدوین و تهیه را تحصیلی نصاب آن اساس بر تا بوده فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، علمی، اس اع 

 باشد.جامعه  یها نیاسمندی و ها تضرور که جوابگویدماین
 

 نصاب ۀاهداف کمیت

  تر نصاب با نیاسهای کشور و منطقه؛ انطکاق بی 
 ؛ توجه به تحوالت دان  بشری نصاب با روسرسانی هب 
  هگا های دان  تر نصاب با امکانات و توانایی تناسب بی . 

 

 نصاب ۀوظایف کمیت

 ؛نظارت اس تطکیق نصاب درسی 
 نصاب؛ باسنگری 
 بررسی اس مفردات درسی استادان؛ 

 ؛آمریت دیپارتمنت و ځیوهنپ نصاب ةکمیتگاارش به  ةتهی 
 کمیته؛ یوار با اعضا تدویر جلسات ماه 
 سنای آموسشی؛ نیاس ةنام ترتیب پرس و  تهیه 

 دریافت نقا  ضعف؛ ریکول  واک ةمطالع مرور و 

  جهات اصاالح و   ،رشاته  نِامتخصصا  ره ونشست باا اهال خکا    مالقات و ةساسی سمین فراه 
 انکشاف کاریکول ؛

 های تحصیلی با کاریکول  موجود جهت دریافت نقاا  مبکات    های سایر نهاد کاریکول  ةمقایس
 .برای بهکود کاریکول 

 

 نصاب  ۀاعضای کمیت

 اتظمالح محل تحصیل علمی ۀدرج نام و تخلص شماره

 عضو انهندوست ماستر احمد نوید آرین کامکخ  1

 منشی کمیته هندوستان ماستر ذبیح اهلل رحمانی 1

 عضو  هندوستان ماستر محمد مسعود بهره 1

 عضو  هرات لیسانیس اسرار احمد احسان 1

 مسؤول کمیته پوهنتون هرات لیسانس احسان حصین 2

 


