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 غالبِ هرات معرفی کوتاه پوهنتون
 التیتحصا  اس وسارت یو باا اخاج جاواس رسا      سیتأس ه.ش 9831پوهنتون غالب هرات در سال 

 .ن ود تیبه فعال آغاس «غالب یعالت الیتحص ةمؤسس»به عنوان  9831/ 6/ 62 خیتاربه  ،یعال
 کیا اکادم هاا   تیفعال یخصوص پوهنتوناین 
باه  « ؤسسة تحصیالت عالیم» گاه در جا خود را 

ت ااا    آور بااا فااراه  ،و ساارانما باارد  پاایم ماای
 دیا اس باسد )پس پوهنتون  کی  الس  برا  ارهایمع
بر اساس  (افغانستان یعال التیوسارت تحص  ئتیه

 9816/  2/  69رخ وما   2626/8962حک  ش اره  
پوهنتاون   هبا  افغانساتان،  یعاال  التیوسارت تحص

 . ن ودارتقأ 
 کشاور  در بااسار کاار     هاا   اسمناد یرفا  ن   کناون بارا   تاا  سیهرات اس بدو تأسا بِ غال پوهنتون

طاب  ) و اساسای  مها   ةهفت رشتکده و  قالب پنج دانمدر گیر  داشته است و وردها  چش آ دست
و  یساارنوال  -ییضاا شاککه، ق انمینیار   افااار،   نار  انمینیر  تمارت،  ۀطب دندان، ادار ، و همعالم
 .  کند یم تیفعال  ی(پلوماسید - ادار

شده  تعیین اس پیم تِیو مأمور دگاهید ک،یژیپالن استراتبر اساس پوهنتون  ها  اینفعالیت یت ام
گا  بار    (PEO) تحصیالت عالی کشور به اهداف کیژیپالن استرات ییروشنا در و رودبه پیم می

و گااارش اس   یانکشااف  ،یاتیا ع ل ،یقا یتطک  هاا پاالن  یاة ته ک،یژیپاالن اساترات    . باسنگرداردمی
 ،ریبادون تاأخ   ،یعال التیوسارت محتر  تحص  برا ،هرات   پوهنتون غالبِها ت ا  برنامه رفت میپ
 شود.پنداشته می یامر الاام کی

اس باسخورد مطلوب این پروسه اط یناان   شود تابررسی می گاهی اس چندهر  پوهنتون یدرس نصاب
ر د یفرعا   هاتهیک  چنان،و ه  در سطح پوهنتون کولو ینصاب و انکشاف کار ةتیک ید و دست آ هب

درسی هر بخام    کولیکار تا ،استل وتحت کنتر داو  ها به صورت مپارت نتیو د هاپوهنځیسطح 
 اقادا   موجاود   هاا  مطابق به طرسالع ل 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) محورمحصل  هاروش قی، تطک(OBE) مهیبر اساس نت آموسش
 یابیا ارس(، PDCاستادان وکارمندان ) یمرکا انکشاف مسلک سیتأسغالب قراردارد.   هاصدر برنامه

در هار    هواپووهنځیهاا و  پارت نتید ت،یفیک تض ین  مرکا ةتیتوسط ک  سیتدر تیفیاس ک یاصالح
 کیکالسا  سات  یعکور اس س  غالب برا شود.داد میقل  پوهنتون  این ،ریگچش  حاتاصالاس  ،س ستر

 . کندتالش میمحور  محصل یلینظا  تحص  سو هب (محور استاد)
ی، عل ا  قاات یمرکاا تحق  مااد یا ؛ع یاق دارد  هتوجا  اشیقیتحق  هابرنامه  غالب برا پوهنتون

 ةتیک  دار  اود تیفعالباورمند است که غالب،  ؛دعا استماین  گر انی، بریاست تحقیقات عل ی سیتأس
 طحدر سا  قیا تحق یفرعا   هاا تهیدر سطح پوهنتون و ک  قاتیتحق یجوانب اخالق ةتیک  و  مرکا
 .کندشی باس میپژوه ها نهادمحور،  آموسش و مندقانونها  سو  فعالیت راه را به ،ها ځپوهن

جاجب و اساتخدا  اساتادان اس     .انما  اسات  در حالب غالدر پوهنتون   ججب استادان کادرروند 
  ها طرسالع ل) افغانستان است یعال التیدر نظا  تحصو  یسکتور خصوصدر   آفرینمچال ها  روند
 یعاال  التیاس جانب وسارت محتر  تحصا   ادرمراحل اسناد استادان ک یججب و ط ةنیدر سم  متعدد

 التیتحصا    وسارت یینها یسیان پوهنتون مطابق به پالانسما  امور استاد تیآمر ،(است دهیطرح گرد
  مرباو    هاا  پارت نات یدباه  در مطابقت   مراحل اسناد استادان کادر یاستخدا  و ط ةنیدر سم یعال

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

در ماو  اول، دو  و ساو     نیمرض کرونا و وض  قرنط ی یپاند وعیبا ش را پی وده است؛ خ ی و پیچ رپُ
 یرس ستد  و برا ،شد  حضور سیتدر ست یس نیگا  طور کامل جا هب  کییالکترون  ها آن، آموسش

 و تطکیاق  طارح  ی( باا طرسالع ال جاام  داخلا    LMSآموسش ) تیریمد ست یس، کیاهداف اکادم به
 .دیگرد
 ،یتاال یمید  هاا  خاناه  باه کتااب   یرسا  دست وکانفرانس،یدیو گاهِ سرور، اتاق ممها با دست لیفا

  بارا  ) هانفرانسها و کناری س  توشه، برگاار یی واره کانال ماه ،یتلگرام  ها کانال ن،پورتال محصال
هاا   سیتااب ی، سااخت د (استادان و محصالن  برا نیآنال  ها  ، حاضرمحصالن و، کارمندان استادان

 یفرعا   هاا  تاه یو ک   مرکاا  ةتا یک   هاا تیا وردهاا و فعال آ ج له دست اس ،مختلف  واحدها  برا
 . باشد یدر پوهنتون غالب م یکیالکترون  هاآموسش

و  قیا ، تحقسیتادر  نیناو   هاا روش قیا تطکة نا یسمدر  را کیا اکادم التیتساه  پوهنتون غالب
 کیا نیکل ، کادر ةشفاخان سیتأس ؛ساخته است ه فرا جویانم برا  دانم یدرس  ماورا  ها تیفعال

 یفرعا   هاا خانه کتاب  ،مرکا ةخان کتاب مادیا ،یطک  هابراتوارانکشاف ال، یحقوق کینیدندان، کل

 .یمیتالید  ها خانه به کتابآسان   یرس دستو  هاپوهنځیدر 
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 های پویا دار اندیشه غالب، طالیه 
 غالب

اس  سیااد  تعاداد   باا  ناماه  با عقد تفااه   ریاخ  هاسال 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  ها نهاد
  هاا اس روس لیتمل ،یفرهنگ  ها، برنامهیحقوق ،یطک خدماتِ ئةارا  ،مدت کوتاه  هاکورس ،هاناری س
 .رساندمیانما  به ها حضور فعال در رسانه و یال لل نیو ب یمل

 انیا م  کاار  ه   هاعقد تفاه  نامه در بیرون اس مرسها نیا خوش درخشیده است؛ پوهنتون غالب
مفااد  که در  ایران، یِئامه طکاطکاعلّگاه  ج له دانم اسمنطقه   هاکشور ها  گاه دانمغالب و  پوهنتون

 پوهنتاون  ی ا اس جاناب کاادر عل    و حضاور  نیا آنال یآموسش  هاناری س  برگاار ،هانامه تفاه  نیا
غالاب در   یاستادان غالب، نشر مقااالت عل ا    را براو دکت  ماسترمقط    هاهیبورس  عطاا ،غالب
 ةنا یسم مااد یستاژران غالاب، و ا   برا یع ل  هاکار ةنیساختن سم فراه  ،یال لل نیمعتکر ب  هاهینشر
 دهد.می لیتشکفارغان غالب   و تخصص برا  سانسیل در مقط  فوق یلیتحص

 

   هرات بِپوهنتون غال کمپیوترساینس پوهنځیعرفی م

  مناد  عالقاه و   پیاوتر و ک عرصة تکناالوژ  در  متخصصافراد  به نیاس شدید جامعه برا  توجه با

 دیگار در   ها   پوهنځیدر کنار  ک پیوترساینس پوهنځی ،در این رشتة ججاب مکاتب انروسافاون فارغ

متخصصاان جاوان در    یةترببرا  تأسیس و  9831در سال  یپوهنځ این .ایماد گردید  پوهنتونِ غالب
 اسکادر متخصص و کارآسموده را  سعی فراوان ن وده وبرد  آن رها  کاو شاخهساینس ک پیوتر ةرشت

ک پیوترسااینس دو   پووهنځی .کارده اسات  تقادی   باه جامعاه   لیسانس  یةسو ساینس بهک پیوتر ةرشت
  دارد.عضو کادر عل ی  66 و  افاار( و نر  / شککه ورک دیپارت نت )نت

  

   دیدگاه

خواهد در آینده اس طریاق تادریس، تحقیاق و     ساینس پوهنتون غالب هرات، میک پیوتر پوهنځی

هاا در ساطح     پوهنځیترین  کیفیت عنوان یکی اس معتکرترین و با به ،خدمات تکنالوژ  معلوماتی ةعرض
 کشور شناخته شود.

  

 رسالت

رسای آساان باه تحصایالت عاالی       ها  دست نتون غالب هرات، راهساینس پوهک پیوتر پوهنځی
آماوسش   ةتخصصی محصالن در سمینا  -بردن سطح عل ی تا اس طریق بلند ،ن اید معیار  را فراه  می

 خدمات قابل قکولی را در سطح جامعه ارائه ن اید. ،ها  علو  ک پیوتر  مهارت
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 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

 ها ارزش

 کار نتایج و فعالیت د،نسکت به افرا پووهنځیکه  ،اشندب ی مییکردها عکارت اس اصول و رو  ،ارسش
 ن اید. عایت میر خود

 سااس گساترش فرهنا     سمینه ،حیث بخشی اس یک نهاد تحصیلیه ساینس بک پیوتر پوهنځی
 یهایسهولت و در این راستا است،به تحصیالت عالی رسی ع ومی  دموکراسی، مشارکت، و دست
 ؛ساسد برا  محصالن واجد شرایط میسر می کیفیت را جهت فراگیر  تحصیالت با

  غییار،  واره در تاالش ایمااد ت   ها   ،حیث یک نهاد برتر اکادمیک به ساینس ک پیوتر پوهنځی
   ؛باشد خویم می بهکود و اصالح امور کار 

 ن اید تا  کید میأه ه اعضا  خویم ت بهعنوان یک نهاد اجت اعی  بهساینس ک پیوتر پوهنځی
و باا درساتی و    ن اوده  شان رعایات  دمیک را در رفتارها  شخصی و مسلکیاصول و قوانین اکا
 ؛ن ایندصداقت ع ل 

 نظار  و   هاا   جویاان در درس  سااختن دانام  ، سهی نئایماد فضا  مط ؛ محور  محصل

 ؛محصالنرفته برا   پیم امکانات تدریسی آور فراه  و ع لی

 ؛ها یر گ ن رشته در تص ی تفاده اس دیدگاه استادان و متخصصااس 

 ؛خدمات تکنالوژ  ةگسترش فرهن  اخالق مسلکی در عرص 

 ؛حفظ کرامت انسانی و رعایت کامل حقوق اخالقی 

  ؛گرایی و اقدا  مکتنی بر شواهد و مدارک واق 

 ؛تربیت فارغان متعهد و متخصص در جامعه 

 پجیر  ولیتؤمس. 

  

 هداف ا

اشخاص مسلکی در بخام تولیاد   و  کادرها ةتربی ،ک پیوترساینس پوهنځیهدف ع ده و اساسی 
ک پیاوتر  و   هاا   / شاککه  هاا  ورک ، مدیریت و امنیات نات  افاار نر  نیر یک پیوتر، انم افاارها  نر 

 .باشد یمعلوماتی م  ها ست یمدیریت س
 کند: در ه ین راستا،  این اهداف را دنکال می

 ی فارغاان  یناا مختلف علو  ک پیوتر  و توا  ها اساسی و مسلکی در بخم  ها  وریت درک
ماؤرر بارا      هاا  کیها با استفاده اس وسایل و تخنن ودن این تیور  این رشته در تطکیق و ع لی

 ؛مختلف ک پیوتر   ها ست یتشخیص، دیااین، تطکیق و محافظت س
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 پوهنتون غالِب هراتکمپیوترساینس پوهنځی  کتالک

 های پویا دار اندیشه غالب، طالیه 
 غالب

  ماؤرر در وقات معاین و     هاا   ه حال ن اودن را تعیینل و یارسیابی مساداشتن قدرت تحلیل و
  هاا  ی کاار در پاروژه  ییار  و تواناا  ردیگران به شکل شفاهی و تح ارتکا  با  ها داشتن مهارت
 ؛مختلف ک پیوتر  و تکنالوژ  معلوماتی  ها ست یدیااین س جهت هیفرد  و گرو

 جهات  ، اجت ااعی و اخالقای   یمسالکی و تخصصای، قاانون     هاا  تیی برداشت مسؤولیتوانا
جلاوگیر  اس  بارا    تر مختلاف ک پیاو    هاا  سات  یاس ک پیوتر و س درست و مناسب کارگیر  به

بشار  و پنداشاتن    ةمختلف جامع  ها تشریک مساعی با بخمایماد  مالی،تخنیکی و  ضررها 
ک پیوتر    ها ست یقراردادن تکنالوژ  و س که وسیله و در خدمت بل ،به حیث هدف نه تکنالوژ 

 .جهت رفاه عامه
 

  نسیساوتریکمپ پوهنځی یکنون تیوضع

صانوف    دارا مربو  پوهنتون غالب قارار دارد و  ریدر تع  گر،ید  ها پووهنځی مثل پوهنځی نیا
 محصاالن،   مناساب بارا    تختاه، ماارکر، فضاا    کتور،یپروج لیاس قک یدرس لیممها با وسا یدرس
کارمنادان    سهولت بارا  مادیغرض ا تابسید ست یس تیگرما و سرما و موجود ست یلب، س وتری پک 

 نتضا ی  چاون  ،گاناه  هشات فعاال   هاا  تهیک  تیموجود ،گریطرف د اس؛ باشدیم محصالنو   ادار
 هاا  ننظاارت اس پاال   و  یفرهنگا   ،عل ای  قاات یتحق  نصاب، ةتوسع امتحانات،   ن،ینظ  و دسپل ت،یفیک
 :است لیآن قرار ذ یالتیکه ساختار تشک باشد،یم
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 پوهنتون غالِب هرات کمپیوترساینسپوهنځی  کتالک

 

 

 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

 کمپیوترساینس  پوهنځیزیکی یمنابع ف

 )آقایان صنف درسی جداگانه (99دارا  ) 9649  در س ستر بهار ،ک پیوترساینس غالب پوهنځی
و  (سفید ةشامل پروجکتور، اسکرین، ک پیوتر، تخت ) درسی رفتة پیملواس   ممها به وسایل و بانوان( و

 ،تدریسای  رمدی، ئیسشامل ر پوهنځیاین  تشکیالت .باشد یم (جنراتور / شهر )برق  ةسیست  دوگان
رئایس   توساط ها بخم ةه  و باشدمی کور افاار و نت نر ت نت دیپار مرآو ر  یانمیندیپارت نت  آمر

پایاه   81 پیاوتر لاب   )در هر دو ک دو البراتوار ک پیوتر لبدارا   پوهنځیاین  شود.اداره می پوهنځی
 باشد.مرکا تکنالوژ  معلوماتی میو  (  پیوترک
 

 پوهنځی سیئر یمعرف

 فکر روشن  ۀوادخان کیدر   دیخورش 9823در سال  یضانیف مح داسحاق
 جهاان  به  چش هرات  تیسرغون وال پشتون یبلندآب ولسوال ةیدرقر نیو متد
 ةسا یرا  در ل  راانو  ۀو متوسطه را در سادگاهم و دور ییابتدا  اتتعلی. گشود

 ،9832در ساال   ساه یل ۀاس خات  دور  . بعاد دیرسان انیسرغون به پا مرکا پشتون
و در سااال    افات یوهنتاون هارات راه   پ  ن ودن امتحان کانکور به  اس سپر بعد

پوهنتون  نیاس ا یاضیر ةدر رشت سانسیل ةموفق به اخج درج   دیخورش 9819
 .دیگرد
به صفت  9819 یال 9831اس سال  که  طور ،ه  بود سیمصروف تدر لیتحص انیدر جر یضانیف

اساتاد   نل عل ای داراض، ایاستاد ر ندارال عل ین، یو مه   رضو یخصوص - ی یسسات تعلؤمعل  در م
(   ماساتر  ) سانسیل فوق برنامة  . وه استکرد فهیحالل افغان انما  وظ وتیتانستیی و نیحس تیهدا

 در، کیژیاساترات  تیریماد  مگارای ، تماارت  تیریمد ةدر رشت  وقت و حضور ت ا خود را به صورت 
 .دیرسان انپای به 9816 سال اسالمی به آساد گاه دانم

 پوهنځیاستاد باال قط  در  ثیبه ح ،داشت کیکادما طیمح بهکه  یی قهنظربه عال 9812سال  در
سرپرسات   ثحیا  باه  9812 ساال  در نخسات  د،ن او  سیپوهنتون غالب آغاس به تادر  نسیوترسای پک

واخر ساال  ادر  ،پوهنځی نیا در فهین ودن دو سال انما  وظ  و پس اس سپر نسیوترسای پک پوهنځی

و ممدد باه کاار    انتصاب  پوهنځی نیا سیئپوهنتون به صفت ر نیا   بر اس طرف ره  دیخورش 9813
 آغاس ن ود.

 



 7    

 

 پوهنتون غالِب هراتکمپیوترساینس پوهنځی  کتالک

 های پویا دار اندیشه غالب، طالیه 
 غالب

 آن  دها و کُ امین مختلف با ذکر فیصدی، کریدیتجدول کتگوری مض

 (Basic Coursesجدول مضامین اساسی ). ۱

 کریدیت مضمون کُد مضمون نام مضمون ش

 CS.NW.01.09 6 (9) ع ومی ریاضی ۱

 CS.NW.01.10 6 اساسات ک پیوتر 2

 CS.NW.01.11 6 یسینو معرفی برنامه 3

 CS.NW.02.09 6 (6ع و  )ریاضی  4

 CS.NW.02.12 6 فیایک )برق( 5

 CS.NW.02.13 3 دیااین منطقی و دیمیتالی 6

 CS.NW.02.14 6 برنامه نویسی ساختاریافته 7

 CS.NW.03.15 8 ریاضیات گسسته ۸

 CS.NW.03.14 6 گرا یش یسینو برنامه ۹

 CS.NW.03.16 8 ها ساختار داده ۱۱

 CS.NW.04.17 6 یه و احت االتئاحصا ۱۱

 CS.NW.04.18 6 پیشرفته )جاوا( یسینو سبان برنامه ۱2

 CS.NW.04.19 6 اساسات دیتابس ۱3

 4۹ ها مجوعه کردیدیت

 %3۱ ها فیصدی این کتگوری

 

 (Exclusive Courses)  . جدول مضامین اختصاصی۲

 ت مضمونیکرید د مضمونکُ نام مضمون ش

 CS.NW.03.25 6 انمینیر  ک پیوتر )ساختار ک پیوتر( ۱

 CS.NW.03.26 6 ک پیوتر ةشکک 2

 CS.NW.04.27 6 ک پیوتر ةسیست  شکک 3

 CS.NW.04.28 6 سیست  عامل 4

 CS.NW.05.29 6 )سبان اسکریپت( یی هیتکنولوژ  وب پا 5

 CS.NW.05.30 6 9افاار  انمینیر  نر  6

 CS.NW.05.31 6 )روترها و سویچ ها( 8نتورک  7

 CS.NW.05.32 6 سیست  عامل نتورک ۸

 CS.NW.06.30 6 6افاار  انمینیر  نر  ۹

 CS.NW.06.33 6 )دیااین و ح ایت ک پیوتر( 6نتورک  ۱۱

 CS.NW.06.34 6 مدیریت مناب  آ  تی ۱۱

۱2 ICT  مدیریت CS.NW.06.35 6 



     ۸ 

 

 پوهنتون غالِب هرات کمپیوترساینسپوهنځی  کتالک

 

 

 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

 CS.NW.07.36 6 کنویس نتور برنامه ۱3

 CS.NW.07.37 6 نتورک پیشرفته ۱4

 CS.NW.07.38 6 نتورک وایرلیس و موبایل ۱5

 CS.NW.07.39 6 نوشتار  عل ی ۱6

 CS.NW.07.40 8 هوش مصنوعی ۱7

 CS.NW.08.41 6 محاسکات ابر  ۱۸

 CS.NW.08.42 6 امنیت نتورک ۱۹

 73 ها تیمموعه کردید

 %5۱ ها فیصد  این کتگور 

 

 (Inclusive Courses. جدول مضامین همه شمول )۳

 کریدت مضمون د مضمونکُ نام مضمون ش

 EC.IC.01.01 9 (9)رقافت اسالمی  ۱

 EC.IC.02.01 9 (6)رقافت اسالمی  2

 EC.IC.03.01 9 (8)رقافت اسالمی  3

 EC.IC.04.01 9 (6)رقافت اسالمی  4

 EC.IC.05.01 9 (2)رقافت اسالمی  5

 EC.IC.06.01 9 (2)فت اسالمی رقا 6

 EC.IC.07.01 9 (1)رقافت اسالمی  7

 EC.IC.08.01 9 (3)رقافت اسالمی  ۸

 EC.IC.01.03 8 (9)انگلیسی  ۱۱

 EC.IC.02.03 8 (6)انگلیسی  ۱2

 EC.IC.08.04 6 محیط سیست ۹

 EC.IC.01.05 6 افغانستان معاصر تاریخ ۱۱

 ۱۸ ها تیمجوعه کردید

 %۱2 ها تگوریفیصدی این ک

 

 نامه جدول پایان

 ت مضمونیکرید د مضمونکُ نام مضمون ش

 CS.NW.08.43 3 مونوگراف ۱

 ۸ مجوعه کردیدت ها

 %۸ فیصدی این کتگوری ها

 



 ۹    

 

 پوهنتون غالِب هراتکمپیوترساینس پوهنځی  کتالک

 های پویا دار اندیشه غالب، طالیه 
 غالب

  افزار ری نرمیانجینمعرفی آمر دیپارتمنت 
  
 نا  و تخلص: مح د مسعود بهره  
 9821تولد:   

 درجة تحصیل: ماستر 

  هارات در والیات   فرهنگای  ۀخانواد  خورشید  در 9821در سال   آصف فرسند مح د  همسعود بهر مح د

و در  ساپر  ن اود    در والیت هرات غور  نیالد اثیغلیسه را در لیسة سلطان  ۀدور و دیده به جهان گشود. 

رد نتوانسات در مقااط  تحصایلی وا      کاار  هاا  مشاغله ی نظر به او مدت فارغ گردید. هاس آن لیس 9812سال 

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

ش، یعنای  ا خاواه  ت باا ن ارات عاالی در رشاتة دل    توانسا  گردید در اولین کانکور این مؤسسه اشتراک کارد و 

 آغاسرداد  در پوهنتون غالب دورۀ تحصیلی به صفت استاد قرا انیپا پس اسیاب گردد. و   ساینس کا  ک پیوتر

مادرک   9813تحصیالت راهی کشاور هندوساتان شاد و توانسات در ساال       ةجهت ادام به تدریس کرد. بعد

دسات  ه با  هندوساتان  بنگلورِشهر  St. Josephگاه  ساینس اس دانم ک یپوتر ةماستر  خویم را در رشت

ساال تمرباة    92و ساابقة سیاادتر اس    رداکاار  د  ةتمربا معتکر خصوصی   ها در بسیار  اس ساسمان و آورد. 

  برجساته داشاته   هاا  تیا فعالافاار  است کاه     معتکر نر ها شرکتمدیریتی دارد. آقا  بهره مالک یکی اس 

ک پیوتر ساینس، عضاو   پوهنځیمعاون  ، ییعنوان یکی اس استادان دا به 9811به ه ین ترتیب اس سال  است؛

 است. ساینسک یپوترامتحانات    نظ  و دسپلین واه تهیک ، مسؤول گاه شورا  عل ی دانم

 

 افزار ری نرمیانجیندیپارتمنت  

  ساال  در افااار  نار   ر یانمین دیپارت نت

 سااینسِ ک پیوتر پووهنځی چوکات در 9831
 دوسااالة ۀدور. شااد پوهنتااون غالااب ایماااد

به منظور  پووهنځی این افاار در  ر  نر یانمین
 افااار  نر  رانینیگان و انم هآموخت دانم تیترب

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

 امناد   نغَباه   آفرینی کنناد و  نقم در کشور
 .ندیک ک ن ا این صنعت



     ۱۱ 

 

 پوهنتون غالِب هرات کمپیوترساینسپوهنځی  کتالک

 

 

 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

فرصات   ،یو ع لا   مختلاف نظار   ها  با گجراندن درس ساینس گان رشتة ک پیوتر آموخته دانم
 .ساسند را فراه خویم    راو دکت  در مقاط  ماسترینة ادامة تحصیل تا سم دارندخوبی را به دست 
  یع لا   هاا  جنکاه   و ابعاد نظراست که  هایی ساس در یمناسک بیترک  حاو، ساینسرشتة ک پیوتر
و  نویسای  برناماه  یباا مکاان   نمحصاال  یی، آشانا آن گار ید  هاا   یگا  هژیاس وو  را در بر دارداین رشته 
 ،مشترک  ها  در پروژه و حضور فعال رشته نیا  گیر  پی با ن . محصالباشد می افاار  ها  نر  سیست 

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

 

   افزار مری نریانجینه دیپارتمنت دیدگا

تاا در   کوشاد  یپوهنتون غالاب هارات، ما    نسیسا وتریک پ پوهنځی افاار نر   رینیانم پارت نتید
 . ردیکشور و منطقه قرار گ در سطح   افاار موقف اس نگاه عل  نر  نیباالتر
 

 افزار ری نرمیانجینموریت دیپارتمنت أم

 نیپوهنتون غالب هرات با استفاده اس آخار  نسیسا وتریک پ پووهنځیافاار  نر   رینیانم پارت نتید
روس  هبدانم   متخصص و متعهد، که دارا النیالتحص استوار بوده و قصد دارد تا فارغ یعل  اتقیتحق

 .دین ا  یباشند، به جامعه تقد  افاار در بخم علو  نر 
 

  ها ارزش 

فعالیات و  در  افااار  ر  نار  یه دیپارت نت انمینباشند ک می یکردهای ارسش عکارت اس اصول و رو 
 :ن اید یعایت مرنتایج کار خود 

  ؛افاار ر  نر یشده در بخم انمین روس هب آموسشیِ مواد و آموسشی  فضا  س،در تدری برتر 
 ر  یا دیپارت نات انمین  ها  تدریس برا  محصالن روشترین  به ةارائ جهت آور ابتکار و نو
 ؛افاار نر 
  ؛افاار ها  تولید نر  آموسشی در ت ا  بخم ها  آور  سمینه فراه  و پجیر  ه   
 ؛نمحصال و نیاسها  در ساسگار  با ضروریات پجیر  نعطافا 
 ؛کشور  بند  به اصول و قوانین نافج در پا  مند  قانون 
 تار   ن و گسترش امکانات تدریسی جهت رشد برتر و باه ئایماد فضا  مط و  محور  محصل

 ؛ نمحصال
 ؛ها  ریگ  یدر تص  ،رشته اناستادان و متخصص دگاهیاستفاده اس د 
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 پوهنتون غالِب هراتکمپیوترساینس پوهنځی  کتالک

 های پویا دار اندیشه غالب، طالیه 
 غالب

 ؛ خدمات تکنالوژ ةدر عرص یاخالق مسلک و ن فره گسترش 
 ؛یکامل حقوق اخالق تیو رعا یکرامت انسان حفظ 
  ؛بر شواهد و مدارک یو اقدا  مکتن ییگرا واق 
 ؛فارغان متعهد و متخصص در جامعه تیترب 
 ریپج تیولؤمس . 

 

  افزار ری نرمیاهداف دیپارتمنت انجین

اهداف مشخص  و ساینس فعالیت  ک پیوتر پوهنځیاف افراس به اساس اهد ر  نر یدیپارت نت انمین
 ن اید: میگرایی دنکال  تخصص گستر  و سیر را در امر دانم

 مرتکط به افاار و علو ِ ر  نر یانمین ةدر سمین کفایی عل ی، مسلکی و تخصص ه خودرسیدن ب 
 ؛آن

  بااال    جاة و دارا  در با دانم  تقدی  محصالن ردن سطح کیفی تحصیل وب باال ا تالش بر
 ؛عل ی به جامعه

 هاا    و باسار کار و نیاسمند  محصالن، ، دیپارت نتپووهنځیرر و ساسنده میان ؤایماد ارتکا  م
 ؛نآ

 ؛ها  تحقیقاتی و محصالن دیپارت نت در پروژه تاداناشتراک اس 

 ؛افاار  ها  نر  برا  توسعه و مدیریت پروژه یت تخصصی ومسلکی محصالنارتقا  ظرف 

 ؛یی منطقهها  معیار ها باها  مسلکی آن ساس  توانائی در جهت ه اهن ن آموسش محصال   

 ؛جامعه کامپیوتر  ها  آموسشی بر محور نیاسمند  تنظی  امور 

 ؛افاار نر   ر یانمین ةپایه و کاربرد  در ساح و انتشار دانم جدید اس طریق تحقیقاتِ تولید 

 در سطح محلی، ملای   افاار نر ر  یانمیناس تمربه و تخصص در  یعنوان منکع خدمات به ةارائ
 ؛یی هو منطق

 توسط استادان و محصالن یگروه  ها و پژوهم یقیکردن آرار تحق آماده. 
 

  افزار ری نرمیزیکی دیپارتمنت انجینیمنابع ف

صانف درسای    شام دارا  ک پیوترساینس  پوهنځیافاار  ر  نر یدیپارت نت انمیندر حال حاضر 
سافید و   ةشامل پروجکتور، اساکرین، ک پیاوتر، تختا    ،لواس  مدرن درسی ل وممها به وسای، جداگانه

یاک  با دیپارت نات ایان   .باشد یم  برق جنراتور  در حین قط  برق شهر  برق شهر  و  ةسیست  دوگان
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 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

هاا    ژهجهات انماا  پارو    که ،بودهنترنت یو سرویس ا پایه ک پیوتر 91 ممها به رفته، البراتوار پیم
 .رس محصالن قرار دارد دست  به درسی و امورتحقیقاتی 

 

 افزار ری نرمیدیپارتمنت انجیناستادان 

 امیاد و  ها  بلناد  تا محصالن را با قله اند تالشواره در  ه افاار  ر  نر یدیپارت نت انمیناستادان 
 د.نده جهتموفقیت 
 

 :مشخصات استادان

 شماره نام تخلص نامِ پدر تحصیلۀدرج

 9 اهلل ذبیح یرح ان اهلل حکیب ماستر

 6 اح د نوید آرین بخم کا  عکدالطیف ماستر

 8 علی فرمان خان ساده صاحب ماستر

 6 مح د مسعود بهره آصف مح د ماستر

 2 احسان حصین عکدالقدیر لیسانس

 2 اسراراح د احسان نوراح د لیسانس

  

 سنجی آموزشی نیاز

 قیا دق شناساایی جهات   سااینس   پیاوتر ک  پووهنځیافااار   نر   رینیانم پارت نتینصاب د ةتیک 

، پووهنځی یباه کاادر عل ا    را  ییهاا  ناماه  پرسام  ،کشاور  دربااسار کاار    جامعه و محصالن، ها اسین

 ،ن اوده اسات    یا توس یو خصوص یدولت ربط  گان ذ دهیو به ن ان پوهنځیمحصالن  ،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 سمپر لیتحل  آور  و ج  اس  پس

ینس  پوهنتاون غالاب موجوداسات.    ساا ک پیوتر پووهنځیافاار در  نر   رینیانم ةرشت  برا یلیتحص

تاا   ایاه گجاشاتند  اس جاان و دل م سااینس   ک پیوتر پووهنځیافااار   نار    رینیانم پارت نتید تاداناس
 د.نساس آراستهباسار کار  مند اسین با تر میرا ب نمحصال، سیتدر  ها روش نیتر به  اس استفاده  با

 رانیا نیو انم ستاابِ ید رانیمدو طراحان حضور و فعالیت  ،ها نامه پرسم لیتحلبر اساس چنان  ه 
 نختاناه محصاال  ب خاوش  شاود.  داد مای  جامعاه قلا      مکر  اماروس  ها  اسین اس  ها افاار در شرکت نر 
کناونی     اسهاا ین نساخت دهرآوبرا  بر مناسب،  ها و مهارت ها اس ظرفیتافاار  نر   رینیانم پارت تید

 .جامعه برخوردار اند
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 های پویا دار اندیشه غالب، طالیه 
 غالب

به  یعل ها   رینترنشپ و سیا  ، یع ل  ها کار ،ها ت رکا رو  پروژه ،ها نامه پرسم  لیتحلبر پایة 
شاده   ارغمحصاالن فا    نتایج مطلوبی در پی خواهد داشت و سمینة کار را بارا   افاار  نر  ها شرکت
 ساسد.  تر فراه  می بیم
 

 افزار ری نرمیانجین ۀاهداف آموزشی رشت

افااار مانناد    نار    هاا  ت یسسا   ةو توساع  یطراحا   بارا را  الس   ییکاه تواناا   یآموسش محصاالن 
  هاا ، کار اریا مع سیتادر  قیاس طرتوانند  ارند و میدو...  ی، هوش مصنوعلی، موبابی، وتاپ سکید
و  نادیک یینها به هدفدار  دوا   ها یابیچنان ارس ه  ب واکت فیلأترج ه و ت ، یعل  اتقی، تحقیع ل

 .شوند تر نادیک
 

 تنسطح دیپارتم درمدت آموزشی دراز ۀنتایج متوقع

  افاار ؛ ها  نر   توانایی مدیریت تی  و پروژه 

    ؛لوژ اس لحاظ تکنا ها  اجت اعی  مشکالت و چالم شخیص توانایی ت 

 نهااد جهات حال     پایم  ةرائا او  لوژ ااس لحاظ تکن یمشکالت اجت اع لیتحل و هیتما ییتوانا
 ؛مشکل

  پیاوتر  ها  مکتنی بر ک  ایندها و برنامهها، فر  توانایی طراحی، دیااین، تطکیق و ارسیابی سیست 
 برا  رف  نیاسها  مورد نظر؛

 و سااس    پیاوتر  در مادل  علاو  ک  ةکی، اصول الگوریت  و نظریایی تطکیق قواعد ریاضیتوان  
  پیوتر؛ها  مکتنی بر ک  طراحی سیست 

  ،س؛دیتابِ و ها  موبایل  برنامه، ها  ویب  سیست  ساس  پیادهتوانایی طراحی، دیااین 

  افاار ؛ ها  نر   توانایی اع ال اصول طراحی و توسعه در تولید سیست 

 و افاار ر  نر یانمین ةع لی سال آخر مطابق به رشت ۀن ودن مونوگراف یا پروژ تک یل توانایی ،
 .ساس  کار ع لی آن پیاده

 

 افزار ری نرمیهای دیپارتمنت انجین کمیته

 (نصااب و تضا ین کیفیات    ،پاالن  ،تحقیاق ) افااار دارا  چهاار ک یتاه    ر  نر یدیپارت نت انمین
 باشد. می
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 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

 تحقیق ۀکمیت

بارا    که است ات تحصیلیپوهنتون یا مؤسس بیشتراصلی تشکیالت  وعل ی جا تحقیقاتِ بخم
افااار   ر  نار  یا دیپارت نات انمین تحقیقاات در   ةبختانه ک یتا  خوش .آن امتیاس و اه یت ویژۀ قائل اند

 باشد. عضو می پنجدارا    اکنون  و است گردیده ایماد به ه ین منظور ساینسک پیوتر پوهنځی
 

 تحقیق ۀکمیت وظایف
 ؛کار تحقیقی طرح تحقیق ةتهی هنگا ها  تخنیکی و تحقیقی به استادان  مشوره ةارائ 
 هاا    جو  مآخج مرتکط با اساتفاده اس ساایت  و  ک ک به استادان و محصالن در قس ت جست

 ؛نترنتیی و اکادمیک اس طریق الکمعتکر مس
 و محصالن تادانساس  برا  اس ظرفیت. 

 تحقیق ۀاعضای کمیت

دو و  دیپارت نت  ییکه سه عضو آن اس اعضا  کادر دا ،داردپنج عضو   یتة تحقیقات دیپارت نتک
 گردیده است. انتخاب استادان سایر میان اس آندیگر  عضو

 .الاامی است  تحقیق ةک یت تشکیل برا عضو کادر عل ی  حداقل سهبودن 

 اتظمالح محل تحصیل عل ی ةدرج نا  و تخلص ش اره

 منشی ک یته افغانستان لیسانس صیناحسان ح 9

 مسؤول ک یتة تحقیق هندوستان ماستر بخم اح د نوید آرین کا  6

 عضو هندوستان ماستر مح د مسعود بهره 8

 عضو هندوستان ماستر ذبیح اهلل رح انی 6

 

 پالن ۀکمیت

 هادف  ه باه کا  ،باوده  افااار  ر  نر یدیپارت نت انمین ها  اس بخمیکی  ،ها نظارت اس پالن ةک یت
تشاکیل   ساطح دیپارت نات   نهاد  در شده و اصالحات پیم ریا  برنامه ها  فعالیت تطکیق اس نظارت
هاا، پاالن ع لیااتی و     ک یته ها  ها  انفراد ، پالن ظارت اس اجرا  پالنن ک یته این کار .است شده
 باشد. می افاار ر  نر یدیپارت نت انمینژیک یاسترات
 

 پالن ۀاهداف کمیت

 و ها ، پالن ع لیاتی، پالن ع لیاتی ک یتهدیپارت نتاس تطکیق پالن استراتیژیک و ارسیابی ت نظار 
 ها  انفراد  استادان؛ پالن

 ؛دیپارت نتدادن مقامات باال اس نقا  قوت و ضعف  در جریان قرار 
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  دیپارت نتها در سطح  تر پالن تر و کامل برا  تطکیق هرچه به اخج تدابیر الس. 

 

 پالن ۀتکمیوظایف 

 ؛دیپارت نتچاپ پالن استراتیژیک در سطح  .9
 ؛دیپارت نتساختن دیدگاه و رسالت  شریک .6
 معرفی قوانین ک یته؛ .8

 ؛پوهنځیپالن وار، رب  وار و ساالنه به ک یتة  ارسال گاارش ماه .6
 ها  شان؛ و نظارت اس تطکیق پالن   دیپارت نتها ارسیابی ک یته .2

 .پوهنځیو پالن  ن دیپارت نتشرکت در جلسات ک یتة پال .2

 

 پالن ۀاعضای کمیت

 اتظمالح محل تحصیل علمی ۀدرج نام و تخلص شماره

 عضو افغانستان لیسانس احسان حصین 9

 مسؤول ک یته پالن هندوستان ماستر اهلل رح انی ذبیح 6

 منشی ک یته هندوستان ماستر مح د مسعود بهره 8

 عضو پاکستان ماستر فرمان علی خان 6

 عضو هرات لیسانس ح د احساناسرار ا 2

 

 تضمین کیفیت ۀکمیت

 ،الیوسارت تحصیالت عا  ۀشد تعیین  ة خدمات براساس معیارهائارا کرد و ع ل مراقکت اس کیفیتِ
برا  بهکود وضعیت موجود و ، تالش تهدیدها ها و تشخیص فرصت، ضعف ها  قوت و شناسایی نکته

اگر ایان وظاایف باه وضاعیت      واست؛  دیپارت نتج له وظایف اساسی  اس ،رسیدن به وضعیت مطلوب
 باین  در برتار  گااه  جاا   کساب  اه انا  که ،شدخواهد  پوهنتون دیدگاه تحقق باعث ،بینمامدمطلوب
 .است افغانستان ها  پوهنتون

ها  مختلاف اکادمیاک،    ست سیست اتیک برا  نظارت و ارسیابی جنکها یی هپروس ،تض ین کیفیت
هاا  تضا ین    . ک یتهرا در بر دارد ها  کیفی تطکیق معیار ض انتکه  یتها و تسهیال خدمات، برنامه

تضا ین   ةک یتا  ۀفعالیت ع د باشند. ل انما  این پروسه میؤوکیفیت در سطوح مختلف پوهنتون مس
ها  اکادمیک و غیار   و فعالیت ها نظارت اس روند برنامه ،افاار ر  نر یدیپارت نت انمینکیفیت در سطح 
 شد. با اکادمیک می
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 تضمین کیفیت ۀکمیتوظایف 

 معیاار فرعای تضا ین کیفیات در ساطح       61 عیاار اصالی و  مِ   و  یاسدهتک یل شواهد ح ایه
 دیپارت نت؛

 ( در سطح دیپارت نت؛، پالن و تحقیقک یتة فرعی )ک یتة تض ین کیفیت، نصاب ایماد چهار 
 ؛اسریابی اصالحی استادان 
 ؛افاار ر  نر یدیپارت نت انمینو محصالن  تاداناس  معیار برا  ینار معرفی یاسدهر ستدوی 
 نپالن ع لیاتی برا  محصال معرفی ک یتة تض ین کیفیت و . 

 

 تضمین کیفیت ۀاهداف کمیت

  احراس کلیه امور تض ین کیفیت؛ نظارت و، هنگیآ ه 
 ؛دیپارت نت  ها ساختن فعالیت برجسته 
 ها  اکادمیک؛ فعالیت بهکود کیفیت تدریس و 
 ؛نتر برا  محصال ات بهخدم ةعرض 
 ؛ها اسناد و گاارش ةتهی 
   ؛ دیپارت نتخصوصی با  روابط میان مراکا دولتی وایماد 
 ؛تدویر جلسات 
 ها  بخم اکادمیک؛ نظارت اس فعالیت 
   پوهنتون اکادمیک  ها  بخم نبا مسؤوال دار دوا برقرار  ارتکا. 

 
  تضمین کیفیت ۀاعضای کمیت

 اتظمالح محل تحصیل یعلم ۀدرج نام و تخلص شماره

 عضو هندوستان ماستر اح د نوید آرین کامکخم 9

 منشی ک یته هندوستان ماستر ذبیح اهلل رح انی 6

 ول ک یتهؤمس هندوستان ماستر مح د مسعود بهره 8

 عضو  پاکستان ماستر فرمان علی خان 6

 عضو  پوهنتون هرات لیسانس احسان حصین 2

 

 نصاب  ۀکمیت

که نقم اساسی آن در یک  ،ها  چهارگانه در سطح دیپارت نت بوده کی اس ک یتهی ،نصاب ةک یت
 ةباشاد. ک یتا   رسانی مفاردات درسای مضاامین مای    روس هو ب درسی ریکول اک انکشاف ،کادمیکانهاد 
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. اسات  دیپارت نت محصالن دانم  سطح تعالی و رفت برا  پیم گجار رریأت ها   نصاب یکی اس ک یته
 جامعه یک کلی اوضاع بررسی دنکال به ه یشه فعالیت ن وده ،نصاب تدوین استا ر در ک یته این

 تدوین و تهیه را تحصیلی نصاب آن اساس بر تا بوده فرهنگی و اجت اعی اقتصاد ، عل ی، اس اع 

 باشد.جامعه   ها نیاسمند  و ها تضرور که جوابگو دن ای
 

 نصاب ۀاهداف کمیت

 کشور و منطقه؛ تر نصاب با نیاسها  انطکاق بیم 
 ؛ توجه به تحوالت دانم بشر  نصاب با روسرسانی هب 
 هگا ها  دانم تر نصاب با امکانات و توانایی تناسب بیم . 

 

 نصاب ۀوظایف کمیت

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

 ؛آمریت دیپارت نت و پوهنځی نصاب ةک یتگاارش به  ةتهی 
 ک یته؛  وار با اعضا دویر جلسات ماهت 
 سنمی آموسشی؛ نیاس ةنام ترتیب پرسمو  تهیه 

 دریافت نقا  ضعف؛ ریکول  واک ةمطالع مرور و 

  جهات اصاالح و   ،رشاته  نِامتخصصا  نشست باا اهال خکاره و    مالقات و ةساس  سمین فراه 
 انکشاف کاریکول ؛

 ول  موجود جهت دریافت نقاا  مثکات   ها  تحصیلی با کاریک ها  سایر نهاد کاریکول  ةمقایس
 .برا  بهکود کاریکول 

 

 نصاب  ۀاعضای کمیت

 اتظمالح محل تحصیل علمی ۀدرج نام و تخلص شماره

 عضو هندوستان ماستر اح د نوید آرین کامکخم 9

 منشی ک یته هندوستان ماستر ذبیح اهلل رح انی 6

 عضو  هندوستان ماستر مح د مسعود بهره 8

 عضو  هرات لیسانیس  د احساناسرار اح 6

 مسؤول ک یته پوهنتون هرات لیسانس احسان حصین 2
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 نتورک یا شبکه دیپارتمنتمعرفی آمر 

و اهال   متادین  یای  خانواده در خورشید 9823سال در غال  فاروق حیدر 
را در هرات، چش  به جهان گشود. تحصیالت ابتادایی   انمیلدانم در ولسوالی 

الادین غاور     عالی سلطان غیاثدورۀ لیسه را در لیسة  ا وهریو ةمکتب متوسط
در آسماون    9831پایان رسانید؛ پس اس خات  دورۀ لیساه در ساال      شهر هرات به 

هرات راه یافت. او در  ساینس پوهنتونک پیوتر پوهنځیکانکور شرکت کرد و به 

 شد. فارغ اعلی ةساینس به درجک پیوتر پوهنځی ةدیپارت نت شککاس  9819سال 
تی  .آ  ادر مرک  IT Instructor نظر به لیاقتی که داشت به حیثدر جریان تحصیل  حیدر 

حیاث  ه با  ،کاه بعاد اس فراغات اس دیپارت نات شاککه      ،آغاس باه کاار کارد     (ITCH)پوهنتون هرات 
Network Administrator  هااا  ک پیااوتر انتخاااب شااد.    شااککه ۀکننااد یااا ماادیریت 

ماهه به کشاور   شم ةرسیوبه ب  (ITCH)پوهنتون هرات یا  .تی .آ اس طریق مرکا  6496در سال 
ها  ک پیاوتر  را باا سیسات  عامال سارور       آل ان به پوهنتون تخنیکی برلین رفت و مدیریت شککه

Linux  ها  خود را به دیگران انتقال دهد. تا آموخته ،آموخت و دوباره به پوهنتون هرات برگشت 
گارفتن    پوهتون هارات جهات فارا    .تی .ت سال کار در مرکا آ بعد اس هف 6491حیدر  در سال 

 ةدر رشات   Amity University Gurgaon  ماستر  عاس  کشور هندوستان شد و در پوهنتاون 
ماستر  خاود را   برنامةسال  ماستر  خود را آغاس کرد و بعد اس دو ها  ک پیوتر  و مدیریت آن  شککه

ساینس ک پیوتر پوهنځیعنوان استاد  به و به کشور باس گشت واول  ت ا  ن ود  ةدرج با 6491در سال 
  گردید. ججب پوهنتون غالب هرات ةو آمر دیپارت نت شکک

 

 رک وُ نتدیپارتمنت معرفی مختصر 

 .ه اسات دیا گرد مااد یا 9831در ساال   نسیساا وتریک پ پووهنځینتورک در چوکاات   پارت نتید

 اسات،  پوهنتون غالاب  نسیساوتری پک پوهنځیعال ف یکی اسج له دو دیپارت نت  ورک دیپارت نت نت
 93 ی،ت اساسا dکریاد  61یت اختصاصا یکرید 18 ت اس ج لهیکرید 963 صورت مم وع هکه درآن ب

 شود. تدریس می، ها کریدیت برا  مونوگرافهشت  و  ش ول ت ه هیکرید
اات مخاابراتی و  سرور، تمهی ۀدهند ها  خدمات گاه  پیوترها، دستین کجا که ایماد ارتکا  ب اس آن

و   پیاوتر  کهاا    ایماد شاککه  ،برخورداراست یها اس اه یت خاص ارتکاطی و انتقال اطالعات بین آن
ن در ایان رشاته باا یاادگیر  و     این دیپارت نت افاوده است. محصال یادگیر  اساسات آن به اه یت

 یسا ینو پتیست ی اسکرنویسی سی برنامهورک و  در نت مسیریابی پیوتر ، کها   مکانی شککه ةمطالع
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 یتیکردن نقا  ضعف امندای پیوتر ، پها  ک شککه تیریرک، مدوُ نت ریمد فیساختن وظا کیو اتومات
و رک وُ نات ها  کااربرد    افاار نر  ةرفته در سمین مطالعات پیم ، وتری پک   ها رکوُ و نت وترهای پک
هاا    متخصاص در بخام شاککه   افاراد  منحیث   این رشته یی ورک و دروس سیر مم وعه نت تینام
 التحصیل خواهند شد.  پیوتر  فارغک

 

 (Vision) دیدگاه

 قیا کوشاد تاا اس طر   یما  ، پوهنتاون غالاب هارات    نسیسا وتریک پ پووهنځی رکوُ نت پارت نتید
و  نیتار  اس باه  یکا یعناوان   ، باه  یمعلوماات   تکناالوژ  و یای  خدمات شاککه  ةو عرض قی، تحق سیتدر
  شککه در سطح جامعه و کشور شود.  ها پارت نتید نیتر تیفیک با

 

 (Mission) تیمورأم

 تیا فیباک قیتحق و سی، با تدر پوهنتون غالب هرات نسیسا وتریک پ پووهنځی رکوُ نت پارت نتید
 و یروشان عل ا   ۀناد یبه آ دنیرا در رس میکوشد محصالن خو ی، م رکوُ نت  ةباسار کار رشت یو بررس
شککه موفقاناه باه     تکنالوژ ةرفت میخدمات پ ئةارا خود را در ةفیوظ تا بتوانند ،دین ا  کار ه  یع ل
 رساند. ا انم

 

 (Values)ها  ارزش

فعالیت و نتایج کار در    ،رکوُ ه دیپارت نت نتد کنباش می یهای کرد عکارت اس اصول و رو  ها ارسش
 .دن ای عایت میرخود 
  ها  ک پیوتر ؛ شده در شککه روس آموسشی به مواد و آموسشی فضا  س،در تدری : برتر 
 وُرک؛  در عرصة تکنالوژ  معلوماتی و نت ها  برتر جهت رشد استعداد : آور  ابتکار و نو 
 ؛گانی هآموسش ه  ةآور  سمین فراه  : پجیر  ه ه   
 جویان؛ دانمدر ساسگار  با ضروریات  : پجیر  انعطاف 
 ؛کشور ۀبند  به اصول و قوانین نافج در پا  :مند  قانون 
 تار  ن و گسترش امکانات تدریسی جهت رشاد برتار و باه   ئایماد فضا  مط  : محور  محصل 

 جویان؛ دانم
 ؛ها  ریگ  یرشته در تص  نااستادان و متخصص دگاهیاستفاده اس د 
 ؛خدمات تکنالوژ ةدر عرص یفرهن  اخالق مسلک گسترش  
 ی؛کامل حقوق اخالق تیو رعا یکرامت انسان حفظ 
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  ؛بر شواهد و مدارک یمکتنو اقدا   ییگرا واق 
 ؛فارغان متعهد و متخصص در جامعه تیترب 
 ریپج تیولؤمس.  

 

 رک وُ دیپارتمنت نت نمودار تشکیالت

 
 

 دیپارتمنت نتورک  اهداف 

و  ن ایاد  مای  بیرا تعق پوهنځی نیاهداف ا نسیساپوتریک  پوهنځیسو با  ه  رکوُ نت پارت نتید
 کند: یدنکال م ییگرا و تخصص  گستر مرا در امر دان ریالکته اهداف مشخص س

 ؛ وتریک پ  ها در شککه ،یو تخصص یمسلک ،یعل  ییکفا به خود دنیرس 
 ها؛ ارهنهادها و اد  وتریک پ  ها شککه ییربنایس  ساختارها یرسان روس هتوسعه و ب 
 ها  داخلی  وُرک ایماد نت(Intranet) صاورت   وُرک به نتمه    ها سیسرو کردن و آماده

 ؛(Local) محلی
 ؛وُرک و باسار کار نظر به نیاس جامعه نت پارت نتید جویان دانم انیرر و ساسنده مؤارتکا  م 
 جویان.  دانمتوسط استادان و  یگروه  ها و پژوهم یقیکردن آرار تحق آماده 
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 رک وُ زیکی دیپارتمنت نتیمنابع ف

صانف درسای   شام   را داغالاب،  ک پیوترسااینس   پووهنځیرک وُ دیپارت نت نتحال حاضر  در
سافید و   ةشامل پروجکتاور، اساکرین، ک پیاوتر، تختا     ،لواس  مدرن درسی وسایل و اممها ب ،جداگانه

ایان دیپارت نات یاک     . باشد یبرق شهر  و )در حین قط  برق شهر ( برق جنراتور م ةسیست  دوگان
 جویاان  دانام کاه   ،باشاد  نترنت میی پیوتر و سرویس اپایه ک 86 که ممها به ،دارد البراتوار ک پیوتر
درسی خویم اس امکانات و تسهیالت ایان البراتاوار اساتفاده      ها  تحقیقاتی و امور ژهجهت انما  پرو

اسات، کاه آمار دیپارت نات و     مشاخص   رک دارا  شاعکة وُ چنان آمریت دیپارت نت نات  ه ؛ کنند می
 .ندبر تحقیقی و درسی را به پیم می، ادار    ت امورناین دیپارت استادان
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 رک از کمپنی سیسکو وُ قطعات نتو    RACKداشتن 

سویج  Cisco 6244مانند روتر  ،رکوُ ممها با قطعات نت  RACK  رک داراوُ نت پارت نتید
6144 Cisco   ک پنی  سویجDlink   ن اس ، کاه محصاال    را داردترک بدون سیسا وُ قطعات نتو
 کنند. تفاده میها در کار ها  ع لی خود اس آن

 
 

 وُرک دیپارتمنت نتاستادان 

این دیپارت نت دارا  درجاه   استادان تر بیم  باشد؛ میبا تمربه  تادانرک دارا  اسوُ دیپارت نت نت
هاا    قلاه  تالش ن وده تا محصالن خویم را باه  باشند و این دیپارت نت ه یشه تحصیلی ماستر می

 ن دیپارت نت قرار ذیل است:اسامی اساتید ای  بلند موفقیت سوق دهد.
 شماره نام تخلص ولد تحصیل ۀدرج

 9 غال  فاروق حیدر  سخیغال   ماستر

 6 اسحاق مح د فیضانی مح دج عه ماستر

 8 داریوش منصور  حاجی منصور ماستر

 6 حسین مح د  برات علی ماستر

 2 مح د یونس پوپل مهردل لیسانس

 2 فیض اح د غفور  سردار لیسانس

 

 داف آموزشی رشته اه

ساینس دارا  اهداف آموسشی مشخصای اسات کاه  بارا      ک پیوتر پوهنځیرک وُ دیپارت نت نت
ن ایند تا مفاهی  درسی  رسیدن به این اهداف، کادر عل ی این دیپارت نت نهایت کوشم خویم را می

  و کارها  ها  البراتوارالن خویم اس طریق لکچر فعال، کارصورت درست و معیار  به محص هرا ب
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هاا  ماورد نیااس     که محصالن را قادر به کسب مهارت تا این ،و  یا سیرها  عل ی انتقال دهند هساح
شادن بتوانناد در    التحصایل  ها محصالن بعاد اس فاارغ   چنان با استفاده اس این مهارت و ه   ایندرشته ن

را در  یهای ینس ارسیابیسا ک پیوتر پوهنځیرک وُ ها  کار  خویم موفق باشند. دیپارت نت نت محیط
ن انتقاال  شود مفاهی  به صورت درست به محصالن ئکه مط  دهد تا این سطوح مختلف نیا انما  می

هاا را داشاته باشاند.      ها  مورد نیاس را کسب ن وده و توانایی تطکیق مهارت ن مهارتمحصال  گردیده،
 باشند: ورک قرار ذیل می اهداف آموسشی دیپارت نت نت

 ورک؛ ها  نت ها و مدل وُرک نظیر توپولوژ  حصالن به اساسات نتآشنایی م 
 هاا  شاککه،    آشنایی محصالن با پروسة مسیریابی شککه و کسب مهارت پیکربند  دیوایس

 ها  سیسکو؛ نظیر روتر و سویچ
 ها  مخابراتی؛  ها  ک پیوتر  بیسی  و شککه آشنایی محصالن با شککه 
 گیر  و باسیابی اطالعاات و کساب مهاارت اساتفاده اس      نبا آشنایی محصالن با مفاهی  پشتی

 گیر  و باسیابی اطالعات؛  بان افاار  مختلف جهت پیشتی برنامة نر 
 هاا  کیکلای و    ن اودن شاککه   آشنایی محصالن با اساسات امنیت شککه و کسب مهارت امن

 بیسی ؛
  ها؛ ها  منک  باس و کسب مهارت نحوۀ استفادۀ آن آشنایی محصالن با سیست 
 ها  امنیتی؛  ها  مختلف جهت عکیب رخنه افاار ن ودن نر  کسب مهارت آسمایم 
 ها  تحقیق. آشنایی محصالن با روش 
 

 مدت )در سطح دیپارتمنت( نتایج متوقعۀ آموزشی دراز

 مانناد   ،شاککه  رو  قطعاتیابی و سویچین   مسیرها   لکوساس  پروتو عیار تنظی  و توانایی
 ها  ک پیوتر ؛ ها در شککه آن ۀاستفاد ۀو و نحوها  سیسک روتر سویچ و

 یای مانناد   ها  شاککه  ها  شککه در سیست  عامل انداس  سرویس استفاده و راه ۀنحو توانایی  
 ؛سرور اوبوبتوساختن وظایف مدیر شککه در  اتوماتیک  نویسی و ، اسکریپت اوبونتو، لینوکس

 ،ها با استفاده اس سیسات    مراکا داده وها  ک پیوتر   کردن شککه مدیریت ۀنحو کسب مهارت
   ؛عامل سرور مایکروسافت

 ؛کردن مناب  تکنالوژ  معلوماتی مدیریت استفاده و توانایی   
 و آشنایی  بیسی  ةساس  قطعات شکک عیار ،بیسی  ها   انداس  شککه راه ه وداستفا ۀنحو توانایی

 با شککة موبایل؛
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 ۀاساتفاد  ۀهاا  سیساکو و نحاو    رو  روتار  مسیریابیها   لکوپروتو  ةرفت تنظی  پیم توانایی 
 دهی اطالعات؛ جهت مسیر  دهی اینترنت ها  سرویس شرکتها در  آن
 هاا    اناداس  سارویس   ، راه پاایتون نویسی  نویسی شککه با استفاده اس سبان برنامه برنامه توانایی

 ساس  آن؛ شککه و اتومات
 اساتفاده اس   ۀنحاو  هاا  ک پیاوتر  و   و شککه کردن نقا  ضعف امنیتی ک پیوترها پیدا توانایی

 وتر ؛یها  ک پ ساختن شککه برا  امن  فایروال
 و  رکوُ نات  ةمطاابق باه رشات    ،ع لای ساال آخار    ۀن ودن مونوگراف یا پاروژ  تک یل توانایی ،

 .ساس  کار ع لی آن پیاده
 

( و آموزش OBE-SCLمبتنی بر نتیجه و شاگردمحور ) آموزش و تدریس یها روش

 رونیکی الکت

ها  جدیاد در   آورد  پیوترساینس به منظور انتقال دانم و دستک پوهنځیرک وُ دیپارت نت نتدر 
براسااس خصوصایات رشاته و     هاا  روش و ایان  شاود  یمختلف تدریس استفاده م ها  روشاس  ،رشته

محاور  نیاا قابال تطکیاق      تدریس اصل شااگرد  ها روشکه در این  ،اند امکانات موجود انتخاب شده
در مطابقات باه    ت نتدیپارلی توسط استادان  . تدریس مضامین مختلف به شکل نظر  و عباشد می

 ۀع اد   هاا  صورت ع او  روش ه ب .ردیگ یکه در  نصاب درسی است، صورت م ،سیالبس مضامین

 : پیوترساینس مع ول استک پوهنځی رکوُ دیپارت نت نت درسی ذیل در
 ؛نسالیدها  درسی برا  محصال ةتر و ارائبا استفاده اس ک پیوفعال لکچر  ةارائ 
 هی؛گروها   کار 
 : البراتوار 

o  انما  کار ها  ع لی به سیله خود محصالن 
 پرسم و پاسخ؛ 
 وگو؛ مکاحثه/ گفت 
 یی: پروژه 

o وسیلة محصالن؛ ژه و ارائة در حضور هیئت ژور  بهترتیب پرو و تهیه 

 و : / ساحه سیر عل ی 
o هاا    هاا  مخاابراتی، شارکت    باه شارکت   هاا  عل ای جهات ارتقاا  محصاالن      سیر

 گیرد. ژ  معلوماتی صورت میها  تکنالو ها  اینترنت و شرکت سرویس

 گی. کار خانه 
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موضاوعات مرباو  مضاامین     ۀشد  هیبه منظور تدریس مؤرر استادان اس ن ایم سالیدها  قکالً ته
ن اس لکچر نوت، کتب صالبردن سطح دانم، مح خاطر بلنده در پهلو  آن ب ؛ندین ا یخویم استفاده م
جهت  جویان دانم براین، ه. عالوشوند یخانه و مناب  دیمیتلی مستفید م نترنت، کتابیا ،درسی معیار 
ترتیب به خاطر رف  مشکالت آموسش  به ه ین ؛نندیب یآموسش م و گردند ین ایی م ره  ها  کسب مهارت

. در گاردد  یدایار ما   پوهنځیها در  رانسدروس مشورتی و کنف ،آوردها  جدید در رشته و انتقال دست
شده به ساحات مختلاف مارکیات     کسب  ها تیبه منظور تطکیق دانم و قابل جویان دانمهر س ستر 
شاده    کساب   هاا  را قاادر باه ارسیاابی مهاارت     هاا  ا آنتنه تدریس نه ۀ. این شیوشوند یکار فرستاده م

 ةدر عرصا  نیاا  اس انکشاافات جدیاد   محصالن و گرددها دریافت میو کاستی که نواقص بل ،ساسد یم
و برا  کاریابی بعاد اس   گردندمی اس احتیاجات باسار کار واقف ؛ندین ا یک پیوترساینس آگاهی حاصل م

 .گردند یفراغت دچار مشکل ن 
 

 ارزیابی محصالن یها وهیش

ین چنا  ها   ؛ردیا گ یی صورت ما ین اس طریق امتحانات صنفی، وسط س ستر و نهاارسیابی محصال
 ینار با ساایر  . ارسیابی پروژه و سدنتوان یم شده یابین ارسی نیا محصالهفرد  و گرو  ها توسط پروژه

ن ارائه و توساط هیئات   هر محصل در محضر استادان و محصال که پروژه توسط ،مضامین فرق دارد
لاوایح و   ن مربو  به محتوا  مضا ون و مطاابق  ارسیابی محصال ة. الکته طریقگردد یژور  ارسیابی م
 ۀن ار  ،باشاد  یم 944کامل  ۀت ن ریکرید ست یدر س .ردیگ یتحصیالت عالی صورت م  مقررات وسارت

  بناد   یتقسا  ۀنحاو  ،باشاد میفیصد  24یابی  کا  ۀ ا  مضامین اوسط ن رتبرا   است و 22یابی  کا 
 است:ن رات قرار ذیل 

 ؛سواالت چهار جوابه 

 ؛سواالت تطکیقی 

 ؛کوتاه سواالت جواب  

 ؛فیصد 94 گی  هعالیت صنفی و کار خانف 

  ؛فیصد 64امتحان وسط س ستر 

  ؛فیصد 24امتحان نهایی 

  فیصد  944مم وع. 
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 پوهنتون غالِب هرات کمپیوترساینسپوهنځی  کتالک

 

 

 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

 تناسب کارهای عملی و نظری 

 پیوترسااینس در  ک ځیپووهنرک وُ تعداد ساعات نظر  و ع لی مضامین مختلف دیپارت نات نات  
اسات. اکثریات مضاامین اساسای و      دیاده گر جدول پالن س ستروار به صورت دقیق و واضح تعیاین 

دقیقاه درسای    24که برا  هر ساعت نظار    ،باشند ش ول این دیپارت نت به صورت نظر  می ه ه
اما مضامین اختصاصای ایان دیپارت نات، شاامل سااعات نظار  و ع لای         ؛نظر گرفته شده است مد
ت آن نظار  و یاک   یدکردی سه ،باشد تی که  هر مض ون دارا میییدچهار کرباشند که اس مم وع  می
درسی مد نظر گرفتاه شاده اسات.     ةدقیق 944که برا  هر ساعت ع لی  ،باشد ت آن ع لی مییکرید
وابساته باه محتاوا  آن مضاامین      ،تعداد ساعات نظر  و ع لی مضامین ذکر شاده  گفته ن اند که  نا

ر  را نیا جهات  گها  دی ساینس برنامهک یپوتر ځیپووهنرک وُ الکته دیپارت نت نت ؛تعریف شده است
 وکاه جاا   بال  ،کریدیت مضامین نکوده وکه جا ،انداس  ن وده است  هن خویم رارشد و ارتقا  محصال

ن باه  هاا  عل ای محصاال    ها سایر  ها  این برنامه که یکی اس مثال ،باشند برنامه می ها  فوق فعالیت
نترنات  یا ۀدهناد  هاا  سارویس   ژ  معلومااتی و شارکت  هاا  تکناالو   ها  مخابراتی، شارکت  شرکت
 باشند. می
 

 وُرک  آورد های دیپارتمنت نت دست

ترین شاان قارار    که مه  ،دارد  ها  سیاد وردآ ساینس دستک پیوتر ځیپوهنرک وُ دیپارت نت نت
  :ذیل است

 با شرکت های مخابراتی  لمیپ و سیر عیشننتریموجودیت االف. 

مختلاف   ها  برنامه ،نتون غالب پیوترساینس پوهک ځیپووهنرک وُ دیپارت نت نتن برا  محصال
 وادارات مارتکط   ،تیاسایر عل ای باه مراکاا تکناالوژ  معلوما      ، عل ی و ع لای  ها  کارگاه  قکیل اس

عل ای در ساال     رهایو سا  هاا  کارگاهتر این  که بیم ،شده است در نظر گرفتهها  مخابراتی  شرکت
ژ  و مخابراتی با قطعاات و سااختار   ن با رفتن به مراکا تکنالومحصال .گیردصورت میسو  و چهار  

باا   ځیپوهنکه بعد اس فراغت اس  طور  ؛شوند یرک آشنا موُ  پیوتر و کارکرد قطعات نتک  ها رکوُ نت
. شاوند  مای وارد بااسار کاار    یی صورت حرفه بهنتیمه  در ،حاصل ن ودهها آشنایی   رکوُ این قطعات و نت
 :روند یجا به سیر عل ی م به آن رک وُ پارت نت نتدین که محصال یی مخابراتی  ها مراکا و شرکت

  ؛شرکت افغان تلیکا 

  ؛شرکت مخابراتی افغان بیسی 

 ؛شرکت مخابراتی روشن 

 ان .تی .ا   یشرکت مخابرات. 
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 پوهنتون غالِب هراتکمپیوترساینس پوهنځی  کتالک

 های پویا دار اندیشه غالب، طالیه 
 غالب

 
 

 المللی سیسکو  آوردن عضویت اکادمی بین دست هبب. 

، الاب هارات  سااینس پوهنتاون غ  ک پیوتر ځیپووهنرک وُ دیپارت نات نات   بختاناه اساتادان   خوش
رک وُ مندان بخام نات   هو برا  عالق ن ایندال للی سیسکو را اخج  که عضویت اکادمی بیناند   توانسته
 ن ایند. ها را برگاار می این دوره

 ۀکنناد  رک )شککه( و برگااار وُ قطعات مختلف نت ۀها  ساسند ج له ک پنی یکی اس ،ک پنی سیسکو
گاجار  و   باشاد. ایان ک پنای در دو بخام سارمایه      مای رک در سطح جهانی وُ نت ها  آموسشی  دوره

 کند: دهی می سرویس

 ..؛ل و ان ودن قطعات مختلف شککه مانند روتر، سویچ، فایرو عرضه ساخت و (9

 : ژ  معلوماتی  به دو روش ذیلتکنالو رک ووُ ها  آموسشی نت برگاار  دوره (6

  برگاار  اس طریق مراکا آسمون یاTest Center؛ 

 ق اکادمی سیسکو یا برگاار  اس طریCisco Net Academy. 
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 غالب های پویا اندیشه دار طالیه

 اکادمی بین المللی سیسکو ةشد ییدأداشتن دو استاد تپ. 

اساتاد مح اد یاونس پوپال(      رک )استاد غال  فاروق حیادر  و وُ دیپارت نت نت دوتن اس استادان
  .دست آورند هال للی سیسکو را ب توانستند مدرک اکادمی بین

 
I  مندان بخش مللی سیسکو برای محصالن و عالقهال آغاز صنوف اکادمی بینج.  T 

ال للای   هاا  مختلاف اکاادمی باین     ال للی سیسکو تا حال دوره آوردن عضویت بین دست هبعد اس ب
ال للی سیسکو را  نفر مدرک اکادمی بین 92تر اس  که بیم ،مندان برگاار شده است سیسکو برا  عالقه

 دست آوردند. هب
 

 استراتیژی تحصیلی 

 مدت دوره تحصیلی . الف

ن این چهاار ساال را باه    است، که محصالرک چهار سال وُ تحصیل در دیپارت نت نت ۀمدت دور
هارات،   درسی بر اساس امکانات پوهنتاون غالابِ   ةن ایند. این برنام صورت نظر  و ع لی سپر  می

( 963ن ودن ) ر ن بعد اس سپباشد. محصال ژیکی کشور استوار میوضعیت اجت اعی، افتصاد  و تکنالو
و  "رسا ی "ایاد دانسات کاه در نصااب درسای اجااا        ب باشاند.  ت مستحق احج دیپلاو  مای  یکرید
اوقاات   کاه در تقسای    هساتند ی یهاا  ها  رس ی عکاارت اس فعالیات   وجود دارند. فعالیت "رس ی غیر"

داوطلکاناه   که مع والً دنشو اطالق می یهای فعالیت به رس ی ها  غیر باشد و فعالیت محصالن در  می
 گیرند. خانه و غیره صورت می و خار  اس ساعت کار  در اینترنت کلب، کتاب

  


