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 هـدمــــــقـم

هم با توجه به ضرورت اشد در قسمت متخصصین جوان درین رشته و  پوهنتون غالبپوهنحی کمپیوتر ساینس 

عالقمندی روز افزون فارغ التحصیالن مکاتب در فراگیری این تخصص جدید از بدو تاسیس این مؤسسه تحصیلی 

فعالیت آغاز کرد که کادر متخصص هجری شمسی در هرات به  1389این پوهنحی در بهار سال آغاز به کار نمود. 

  به سویه لیسانس تقدیم جامعه نماید. )شبکه های کمپیوتری  و انجینری نرم افزار (رشته دو  و کار آزموده را در

 نینفر محصل ا 139 یتعداد مجموع یبرا سانسیدوره ل لیغالب تا الحال موفق به تکم نسیسا وتریکمپ یپوهنح

 1392سال  یشده اند. دور اول در سمستر خزان لیدوره جداگانه فارغ التحص 7تعداد در  نیاست. ا دهیرشته گرد

 پارتمنتینفر فارغ د 62که تعداد  هستند یپوهنح یها پارتمنتیمجموعه شامل فارغان د نیاند. ا دهیفارغ گرد

 .باشند یورک(  م شبکه )نت پارتمنتیفارغ د ینفر متباق 77نرم افزار و  ینریانج

ب رشته  ازسال سوم )سمستر پنجم ( صورت میگیرد که محصلین چهار سمستر را عمومی میخوانند و از سمستر انتخا

 پوهنحیدیپارتمنت شبکه درحال حاضرپنجم بصورت دلخوا رشته مورد نظر خود را انتخاب میکنند . 

 شامل پروجکتور، ولوازم مدرن درسی( صنف درسی جداگانه مجهز به وسایل 4کمپیوترساینس غالب  دارای )

 برق  میباشد گانهاسکرین ، کمپیوتر ، تخته سفید و سیستم سه 

 معرفی دیپارتمنت شبکه یا نتورک 

. و از آنجا باشدیم نسیسا وتریکامپ یپوهنح یفعال و اساس یپارتمنهای( از جمله دNetwork) ایشبکه  پارتمنتید

دهنده سرور، تجهیزات ارتباطی و انتقال اطالعات بین آنها که ایجاد ارتباط بین کامپیوترها، دستگاه های خدمات 

از اهمیت خاص برخورداراست ایجاد شبکه های کامپیوتری و یادگیری اساسات آن به اهمیت این دیپارتمنت 

افزوده است. محصلین در این رشته با یادگیری و مطالعه مبانی شبکه های کامپیوتری، برنامه نویسی سیستمی 

و  وترهایکامپ یتیکردن نقاط ضعف امن دایشبکه، پ تیریشبکه، مد ریمد فیساختن وظا کیو اتومات یسینو پتیاسکر
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نحوه ساخت شبکه های بزرک کمپیوتری فرا شبکه و  تیمطالعات پیشرفته در زمینه امن ،یوتریکامپ یشبکه ها

تا الحال  دیپارتمنت شبکه  منحیث متخصص در بخش شبکه های کامپیوتری فارغ التحصیل خواهند شد. میگرند و 

 6تعداد در  نیا که  است دهیرشته گرد نینفر محصل ا 77 یتعداد مجموع یبرا سانسیدوره ل لیموفق به تکم

 .شده اند لیدوره جداگانه فارغ التحص

ترتیب غالب پالن استراتیژیک پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون در مطابقت با  دیپارتمنت شبکه پالن استراتیژیک 

 شرح گردیده و ارزش های دیپارتمنت شبکه ذیالقابل اجرا می باشد. بدین اساس ذیال دیدگاه، ماموریت، شده و 

 است.

 دیدگـــــــــاه

 ةو عرض قی، تحق سیتدر قیکوشد تا از طر یپوهنتون غالب هرات ، م نسیسا وتریکمپ ینحشبکة پوه پارتمنتید

شبکه در سطح  یها پارتمنتید نیتر تیفیو با ک نیاز بهتر یکی، به عنوان  یمعلومات یوتکنالوژ ییخدمات شبکه 

  جامعه و کشور شود.

 ماموریت 

بازار کار  یو بررس تیفیباک قیوتحق سیپوهنتون غالب هرات ، با تدر نسیسا وتریکمپ ینحشبکة پوه پارتمنتید

تا بتوانند  دینما یهمکار یوعمل یروشن علم ۀندیبه آ دنیرا در رس شیکوشد محصالن خو یرشته  شبکة ، م

 رسانند. امشبکه موفقانه به انج یرفته تکنالوژ شیخدمات پ هیخود را درارا فهیوظ

 ارزش ها :

 عایت مینماید .رفعالیت و نتایج کار خود که در  ه دیپارتمنت شبکه از اصول و رویکرد های میباشند ک ارزش عبارت

 بروز شده در شبکه های کمپیوتری فضایی آموزشی و مواد آموزشی –در تدریس  : برتری 
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 و شبکه در عرصه تکنالوژی معلوماتی  جهت رشد استعداد های برتر : ابتکار و نو آوری 

 فراهم آوری زمینه آموزش همگانی : همه پذیری  

 در سازگاری با ضروریات محصلین : انعطاف پذیری 

 به اصول و قوانین نافذه کشوردر پایبندی  :قانونمندی 

 محصلین  ایجاد فضای مطمن و گسترش امکانات تدریسی جهت رشد برتر و بهتر : محصل محوری. 

 Network ایشبکه  پارتمنتیاهداف عمده د

 رینموده و البته اهداف مشخص ز بیرا تعق یپوهنح نیاهداف ا نسیسا پوتریکم یشبکه همسو با پوهنح پارتمنتید

 :دینما یدنبال م ییو تخصص گرا یرا در امر دانش گستر

 ؛یوتریکامپ یدر شبکه ها ،یو تخصص یمسلک ،یعلم ییبه خود کفا دنیرس 

 ؛نهادها و ادارات  یوتریکامپ یشبکه ها ییربنایز یساختارها یتوسعه و بروز رسان 

  ایجاد شبکه های داخلی(Intranet) بصورت محلی مهم شبکه یها سیسرو وآماده کردن (Local)؛ 

 ؛و بازار کار نظر به نیاز جامعه شبکه  پارتمنتید نیمحصل انیارتباط موثر و سازنده م 

 ؛توسط استادان و محصالن یگروه یو پژوهشها یقیآماده کردن آثار تحق 

 Network ایفارغ التحصیالن شبکه  ییتوانا

 ؛یادگیری و آشنایی با علوم شبکه در سطح علمی و عملی 

 ؛کامپیوتری، نصب، آزمایش و آموزش آنها یاجرای طرح های شبکه ها 

 ؛طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری کوچک وبزرگ برای دفاتر و ادارات 

 یشبکه ها یراه انداز Wireless  ؛لیبا شبکه موبا ییو آشنا میس یقطعات ب یساز اریو ع 

 کود باز مانند ییاد گیری و استفاده از سیستم های عامل ها Linux , Ubuntu ؛و نرم افزار های آنها 

 ؛شبکه ریمد فیساختن وظا کیو اتومات یسینو پتیاسکر 
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 ؛و راه های جلوگیری آن  یوتریکامپ یو شبکه ها ها وتریکامپ یتیکردن نقاط ضعف امن دایپ 

 متوقعه جینتا

 ؛شبکه های کمپیوتری و تکنالوژی معلوماتی یکاربرد یریادگی 

 ؛شده دییتأ معیاری و کولمیکار قیتطب 

 ؛در عرصه شبکه های کمپیوتری شرفتیو پ یساز تیظرف 

 ؛در عرصه تکنالوژی معلوماتی استادان و محصالن یبروز رسان 

 پالن استراتیژیک دیپارتمنت شبکهبخش های تشکیل دهنده 

عنصر ایجاد شده است که عبارت اند  پنجپوهنحی کمپیوتر ساینس به اساس پالن استراتیژیک دیپارتمنت شبکه 

 .فعالیت جهانی و نقش دیپارتمنت در جامعه ق ، عایدات ،یتکنالوژِی، تحق زاستفاده ا

 الوژیتکناستفاده از .1

 قطعات شبکه مجهز بودن به عصری ترین و پیشرفته ترینپوهنتون غالب  کمپیوتر ساینس دیپارتمنت شبکه 

دارای کمپیوتر لب های مجهز  دیپارتمنت می باشد، از این نظردر سطح مقبولی قرار دارد. این روز تکنالوژی 

ینتر و سیستم دیتابیس پیشرفته برای رمجهز به پروجکتور، پ شبکه شده و صنوف این دیپارتمنت به کمپیوترهای 

در  دیپارتمنت  عالوه، اینتنظیم تمام امور درسی از قبیل حاضری، نمرات، امتحانات، و غیره می باشد. بر 

 Cloud Computing , IoT ( Internet of Things)بخش های جدید شبکه مانند  تالش است تا با معرفی 

 کشور با تکنالوژی روز آشنا سازد. انترنت اشیاه و محاسبات ابری  و غیره تکنالوژی های روز جوانان این

 تحقیق .2
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تحیقی محصالن و استادان خویش و همچنان معرفی مقالت جدید  شبکه با ارایه مقالت و کارهای دیپارتمنت 

با تکنالوژی روز آشنا سازد و آنها رابه استفاده قطعات محصلین این دیپارتمنت  و معتبر دنیا میخواهد  علمی

 جدید شبکه آشنا ساخته تا در آیند بتوانند مطابق به رشته خود بتوانند کار کنند .

 عایدات .3

محصل در تمامی پوهنحی کمپیوتر ساینس در شهر هرات  زیادترین تعداد دیپارتمنت شبکه کمپیوتر ساینس  

موفق  این دیپارتمنت با معرفی و پیاده سازی راه کار های جدید شبکه و تکنالوژی معلوماتی یک ازمی باشد. 

 در سطح پوهنتون غالب می باشد. دیپارتمنت ها ترین 

  فعالیت جهانی .4

کدام فعالیت قابل ذکر در زمینه حضور جهانی ندارد اما در این زمینه گام های  دیپارتمنت ال حاضر این در ح

که بادیپارتمنت شبکه کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات و همچنان با دیپارتمنت ابتدایی را برداشته است. 

Network Technology & Management   تا بدینوسیله  نیز در ارتباط هستند کشور هند  پوهنتون امیتی

 بتواند با انتقال علم و دانش از کشورهای خارجی زمینه ارتباطات و فعالیت های خارج مرزی را آغاز بخشد.

 در جامعه دیپارتمنت شبکهنقش  .5

پوهنحی کمپیوتر ساینس به طور عموم یکی از اساسی ترین و مهم ترین رشته های دیپارتمنت شبکه  

شبکه  ،پیشرفته  یکه های کمپیوتربش مضمون های مختلف مانند دیپارتمنت می باشد. این جامعه در تحصیلی 

دیپارتمنت آموزش میدهد این  را به محصالن مدیریت کردن تکنالوژی معلوماتی های بیسیم ، امنیت شبکه و 

، و دوایر فنی و غیر فنی مخابراتی  بسیاری از ادارات دولتی، خصوصی، شرکت هاکه در آینده بتوانند در پ

 و ازین طریق به جامعه خود خدمت کنند.. کار کنند 
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 نوت:

به شورایی مکتوب  قرار شد ضمتائید گردید و 30/05/1398مورخ  ه دیپارتمنت شبکه جلساین پالن در 

 .علمی پوهنحی فرستاده شود

  مورد تائید قرار گرفت  1398/     /     مورخ     این پالن در شورای علمی پوهنحی با نمبر پروتوکول 
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 مآخذ 

 .گرفته شده از پالن استراتیژیک پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون غالب هرات 

 دولتی هرات . مطالعه پالن استراتیژیک پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون 

 مطالعه پالن استراتیژیک پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون  کابل .


