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 مقدمه .1

عیت دارد. این پوهنتون کیلومتری شمال کابل موق (7۵)در  پوهنتونِ البیرونی در شهرک نساجی گلبهارِ والیت کاپیسا

یاز مانی که نز، حقوق و علوم سیاسی ( در برهۀ خاص انجنیریهای)طب،فاکولته شیدی باهجری خور1377در سال 

نجمین ننگرهار، پ هرات و بلخ، های کابل،جدی به آن بود تأسیس گردید. پوهنتون البیرونی پس از پوهنتون

 علوم سیاسی، و، حقوق انجنیری )طب، پوهنحًی (9)و دیپارتمنت (27)در بزرگ کشور بوده که اکنون پوهنتنون 

 د.کندمات میکشور ارایه خ اتباعتربیه( برای  وتعلیم  ژورنالیزم، اقتصاد، زراعت و بیات،شرعیات، زبان و اد

یات سی و ادبسیا وم، ادبیات حقوق و علهم چنان قابل ذکر است که بر عالوه موارد ذکر شده پوهنحی های شرعیات

ادر های داشتن ک ون بااین پوهنت و پو هنحی تعلیم و تربیه نیز  به شکل داخل خدمت فعالیت می کند. به شکل شبانه،

قش نشجویان نماستر و لیسانس توانسته است در ارایۀ خدمات تدریسی برای دا های تحصیلی دکتر،ورزیده به سویه

 یی را ایفا نماید.  بارز و برجسته 

ی و یالت عالرم تحصپوهنتون البیرونی در پرتو قانون اساسی و استراتیژی پنج سالۀ وزارت محت استراتیژیکپالن 

-یوهنتون مبه پ های مرتبطدورنمای کاری این نهاد علمی تهیه گردیده است. این پالن در برگیرنده تمامی بخش

اری ذیل تهیه و ترتیب این نهاد در چهاربخش مرتبط ساختش( هه 1402-1398)پنج ساله استراتیژیکباشد. پالن 

 شده است:

 مقدمه .1

 بخش حکومتداری خوب .2

 بخش اکادمیک و تدریسی .3

 بخش تحصیلی و آموزشی .4

 ری ابخش مالی و اد .۵

 بخش منابع انسانی و زیرساختی .6

ر پالن ست. داخته شده اکنونی سومین پالنی است که جهت تحقق اهداف و مقاصد این نهاد س استراتیژیکپالن 

 ه کرد:نین اشارن ها چهایی تحقق یافته است در ذیل می توان به آاولی ودومی این نهاد یک سلسله کارها و برنامه

های بلندبردن سویۀتحصیلی بخش زیادی ازاستادان از درجۀ لیسانس به درجه واداری، افزایش تعداد کادرعلمی  

 های کنونی جامعۀ افغانستان،ها مبتنی برنیازمندیافزایش تعداد دیپارتمنت اداری،بهبود دراصالحاتِ ماستر و داکتر،
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جهت تولید دانش،ایجاد کمیته تحقیقات در سطح نشرِمجلۀعلمی ایجاد مرکزِتحقیق، ها،ازدیاد تعداد پوهنحًی

کریکولم و کار روی تجدید ایجاد کمیته  ایجاد برنامۀارتقای تضمین کیفیت واعتباردهی، ها،پوهنتون و پوهنحَی

قیر ریزی  ،ایجادِ ساحۀسبز، ها،ساخت زیربناها برای بعضی از فاکولتهکریدیتنصاب درسی، رایج ساختن سیستم 

ها. موارد یادشده در فوق دال بر هنحی، ایجادبخش شبانه در بعضی از پوهای داخل محوطۀ پوهنتوناندک جاده

اماکارهای انجام شده در این نهاد به هیچ باشد. ه شرایط حاکم در کشور میهای نسبی این نهاد با توجه بموفقیت

وجه بسنده و کافی نبوده  و هنوز هم این پوهنتون با چالش ها و کمبودی های زیادی زیادی مواجه است. به گونۀ 

بزارهای مورد نیاز مثال؛ کمبودساختمان تدریسی،کمبود ساختمان لیلیه، سیستم سنتی تدریس بنابر نبود امکانات و ا

یا مبتنی بر نتیجه. در حال حاضر تنهاچهار پوهنحی دارای ساختمان تدریسی بوده آن هم نه به  OBE برای سیستم

 گونه  معیاری برای آموزش.  

ختن راهم سافجدید با توجه به چالش ها و فرصت هادر این نهاد تاکید می کند که  استراتیژیکپالن 

زمایشی در ه گونه آبتازه  سیستم سنتی) استاد محور( وداع گفته و سیستم مبتنی برنتیجه را کهابزارهای مورد نیاز با 

 برخی از کورس ها توسط استادان راه اندازی شده است جاگزین کند. 

ز ی مورد نیاهاایجاد برخی از رشته، عیاری و برقی در سطح پوهنتون و پوهنحی هاکتابخانه های  م ایجاد

ن آنونی به کساله  پالن پنجدر  مثل کمپیوتر ساینس ازاولویت های مهمی اند که ر سطح پوهنحی ها،جامعه کنونی د

 تمرکز شده است.  

کور و ذمحصالن  ساخت لیلیه برای ارایه خدمات صحی برای محصالن در لیلیه، هم چنان ایجاد ساحه سبز،

شده تکمیل ن ا هنوزتنمودن دیوارهای احاطوی که اناث،تنظیم آبرسانی منظم در ساختمان ها و فضای بیرونی، بسته 

 البته ی.ت مالاست، ارتقای ظرفیت کارمندان دربخش های اداری. هم چنان تالش در جهت بدست آوردن استقاللی

ر ی کالن دپالس استخدام کارمندان و اعضای کادر علمی از طبقه اناث با در نظرداشت تساوی جنسیتی که همانا

 یکی از اولویت هاین این پوهنتون می باشد.سطح دولت می باشد 

 ز برنامهدارد انبه همین ترتیب فعال سازی مرکز تحقیقات که به دلیل کمبود بودجه فعالیت قناعت بخش 

 های مطروحه در این این پالن می باشد. 

توجه به پنج سالۀ خویش با  استراتیژیکبادرنظرداشت آنچه که در فوق تذکریافت، پوهنتون البیرونی در  

امکانات و حمایت دولت جمهوری اسالمی افغانستان و به ویژه وزارت محترم تحصیالت عالی مصمم است تا گام 
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های جدی تر و بزرگتر را جهت ارایۀ خدمات معیاری در این نهاد بردارد؛ تا باشد پاسخگوی نیازهای جامعه کشور 

 .بوده و در رشد و انکشافات آن نقش بارزی را ایفا نماید

 کنونی بررسی وضعیت 1.1

د شده از جانب وزارت ژیک تایییفاقد پالن استرات 1397الی  1394پوهنتون البیرونی بنابر ملحوظاتی از سال 

قت به ورایط آن ا و شهمحترم تحصیالت بوده و در خالل این سال ها امور علمی و اکادمیک این نهاد مبتنی بر نیاز 

 1394الی  1389های الکه در برگیرنده س ژیک دوم پوهنتون البیرونیین استراتپالدر  قبل از آن، شد.پیش برده می

، یدیتکرسیستم  های جدید، محصالن جدید و تعمیمهای چون افزایش کادرها، رشتهبیشتر روی برنامهباشد، می

که  دیده استمرکز گرت با سایر پوهنتون ها و ایجاد برنامه های فوق لیسانس هاتوامیت ایجاد بخش تضمین کیفیت،

 کرد: یل اشارها در ذبه گونه مثال می توان به برخی از این دست آورده تاحدی پوهنتون به آن ها دست یافته است.

بوده  وره قبلیامات دیکی از اقد نساجی گلبهار به ساختمان جدید فابریکه های کراییساختمانانتقال پوهنتون از  

تمام  رجی گلبهاکه نسای مربوط به فابریتأسیسش تا مدت زیادی در تعمیر های کرایپوهنتون البیرونی از زمان  است.

ی و اعمار تهداب گذار جریب زمین (3۵0)مساحت ساختمان های جدید در سپس امور خویش را به پیش می برد. 

رای تعمیر ب ی، دوچنانچه پوهنتون در ساحه جدید و اصلی اش دارای یک تعمیر اداری، چهار تعمیر تدریس .گردید

، در باشداکولته میف ( 9 ) یباشند. بطور مثال پوهنتون البیرونی داراها ناکافی میباشد که آنلیلیه ذکور و اناث می

شکالت مجویان با اندک است و دانشظرفیت لیلیه های ذکور و اناث چهار تعمیر تدریسی غیر کافی است. که حالی

ل ردیده و با تکمیکار تعمیر جدید لیلیه از طرف ریاست جمهوری منظور گ 1397زیادی روبرو اند. اگرچه در سال 

روع شه کارش کچنان دو تعمیر تدریسی و یک کتابخانه نیز قرار است همآن مشکالت لیلیه ذکور حل می شود. 

 شود اما با آن هم برای هر فاکولته یک تعمیر معیاری نیاز است. 

راگیری فجهت از استادان به همکاری وزارت تحصیالت عالی صیلی تعداد زیادی ارتقای تحدر قسمت 

استاد می  (184)ای اکنون پوهنتون البیرونی دار .دوره های مختلف تحصیلی به خارج و داخل کشور معرفی شده اند

ی درجه تحصیلی تن  دارا  (76)ها دارای درجه تحصیلی دوکتورا، تن آن  (13) در حدود ،باشد که از این میان

 و بقیه لیسانس و یا هم شامل دوره های ماستری و دوکتورا می باشند.  ی ماستر
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در دو ی اقتصاد پوهنحٌ 1392در این دوره دو پوهنحی جدید مثل اقتصاد و ژورنالیزم ایجاد گردیدند. در سال 

تمنت دیپار 1393در سال  دیپارتمنت های امورمالی وبانکی، منجمنت و اداره تشبثات شروع به فعالیت نمود.

ر دو تدریس د مچنانهدبیات به پوهنحی مستقل و جداگانه ارتقا یافته است. پوهنحی زبان و ا از چوکات ژورنالیزم

های شرعیات و تعلیم و ( در پوهنحیpre-service( و قبل از خدمت )In-serviceزمان به شکل داخل خدمت )

 آغاز گردید. 1389تربیه در سال 

 بیات درکه برای پوهنحی ادزبان و ادبیات، حقوق و شرعیات.  های ایجاد بخش شبانه در پوهنحی

پوهنحی  1389چنانچه در ازطریق کانکور برای اولین دوره محصلین معرفی گردید 1392دییارتمنت دری درسال 

 ت دیپارتمنت افزایش یافته است. ار دیپارتمنت بود؛ اما حاال به هفتعلیم وتربیه دارای چه

 1397در سال  در کنار آن آمریت ارتقای کیفیت نیز ایجاد گردید. 1390در سال ت تضمین کیفیمدیریت 

نتون ر پوهدکمیته اصلی ارتقای کیفیت تحت ریاست معاون علمی نهاد جهت ارتقای کیفیت  افزوده شده است.

پوهنحی ین محصل برای ایجاد گردید که زمینه کارهای عملی را 1391در سال  شفاخانه کادری فعالیت می نماید. 

 . سازدفراهم می ساعته برای شهروندان24به شکل  را خدمات صحیهمچنان طب و 

دارای  مرکز ایندر چوکات تشکیل پوهنتون البیرونی تاسیس گردیده است.   1390مرکز تحقیقات علمی در سال 

ت علمی بتاریخ قیقاتن استادان می باشد. اولین جلسه کمیته تح (9 )یک کمیته تحقیقات می باشد که متشکل از

 . دایر گردید 28/12/1393

 1394ز ارونی مجله علمی پوهنتون البی پوهنتون البیرونی دارای یک مجله علمی و یک مجله تخصصی می باشد.

ه گونه بتیک آن. یستمابه دلیل مشکالت مالی و تخنیکی نه به شکل س ولی بدینسو به نشر مقاالت استادان می پردازد

به چاپ  1397بستان در اواخر تا 1396نشر شماره های علمی مجله چنانچه شمارۀ خزانی و زمستانی مثال تأخیر در 

ی کشور به نشر رسانده ها را به زبان های رسممقاله( 16۰) بیشتررسیده است. این مجله از زمان تأسیسش تا اکنون 

اکنون  تأسیس شده و تا 1397مجله تخصصی مرکز صلح که بنام ارمغان صلح است در سال چنان هماست.  

 دوشماره آن در موضوعات صلح به چاپ رسیده است.
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یاد گذاری گردیده بن 14/6/1381در تاریخ فرهنگیان کتابخانه پوهنتون البیرونی با همکاری و حمایت شماری از 

اما نی میباشد. هنتوهزار( شماره کتاب های گوناگون پو 18است. کتابخانه پوهنتون البیرونی همین اکنون دارای )

کنالوژی فتر تد رشد چندانی نداشته است.  و کتاب های به روز به نسبت نداشتن جای مناسب کتابخانه پوهنتون

ها نفرانسم ویدیوکه انجااتاق ویدیو کنفرانس نیز مجهز گردیده که قادر ب معلوماتی نیز تاسیس گردیده و پوهنتون با

 باشد. می ی بیرونیهابا سایر نهاد

هنتون البیرونی در پو 1391ینیک حقوقی منحیث یک نهاد آموزشی با در نظر داشت اهمیت و اهداف آن در سال کل

و به جامعه تقدیم  دیدهگرنفر فارغ (  ۵00)به کمک سفارت امریکا تاسیس شد که تا هنوز از این کلینیک در حدود 

ر د ل دارد. مستق ن نیاز به جای وسیع و مکان، اما این کلینیک جهت ارایه خدمات حقوقی برای شهرونداشده اند

ری اسالمی ایران در فی مابین رایزنی فرهنگی سفارت جمهو 3/7/1397اتاق فرهنگی ایران شناسی به تاریخ کنار آن 

 کابل و ریاست پوهنتون البیرونی تاسیس و تجهیز گردید.

یرونی بورهای ماستری و دوکتورا به کشدر طول این سال ها تعدادی از استادان جهت فراگیری تحصیالت دوره 

 اند که در جدول زیر بیان شده اند:فرستاده شده

 استادانی که دور های فوق لیسانس خویش را در داخل و خارج تکمیل نموده اند: 1جدول

 داکتر ماستر سال شماره

 خارج خارج داخل 

1 1393 ۵ 1۲ ۲ 

۲ 139۴ ۴ 1۴ 3 

3 139۵ 6 18 3 

۴ 1396 1۰ ۲۰ ۵ 

۵ 1397 3 ۴ ۰ 

 

هم چنان در بخش اصالحات اداری و انکشاف و ایجاد بخش های جدید نیز اقداماتی صورت گرفته؛ از جمله می 

 ارتقایهای آمریت تهیه و تدارکات، آمریت ایجاد بخش توان ارتقای مدیریت محصالن به معاونیت محصالن،

کارمند  (118)اداری پوهنتون  در بخش و غیره نامبرد. ، آمریت انسجام محصالنمرکزتحقیقات،آرشیف کیفیت،

 جهت ارایه خدمات فعالیت دارند.
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پوهنحی  ر تمامدر پوهنتون البیرونی کارهای مثمری انجام شده است. چنانچه د کریدیتدر قسمت ایجاد سیستم 

یستم سساس بر ا مورد استفاده استادان و کارمندان تدریسی قرار می گیرد.  تدریس مضامین کریدیتسیستم 

زهم . اما باتواند محسوب شودبزرگ پوهنتون می صورت می گیرد که این خود از جمله دست آوردهای کریدیت

نتی روش س بعضی از مشکالت از قبیل عدم دسترسی به منابع روز و مجهز و کریدیتجهت تطبیق مکمل سیستم 

 تدریس یاد آوری کرد. 

( OBE/SCLتنی برنتیجه و محصل محور تا اکنون چندین ورکشاپ )روش تحصیالت مبو تطبیق جهت ترویج 

مبلغ  1397ال سبودجه عادی پوهنتون البیرونی در  گردیده است.تن از استادان تدویر (  60 ) برای در حدود

 .افغانی اختصاص داده شده بودشصت میلیون چهار صد چهار هزار پنجصد چهل صدو (یک 160404۵40)

 که یکست؛ زی شده اشیدی تا اکنون چندین پروژۀ زیربنایی در پوهنتون البیرونی راه انداروهجری خ 1390از سال 

ار شرکت انحص . چنانچه از ابتدا،کامپلکس جدید پوهنتون البیرونی درتعداد آن هم اکنون در حال اجرا است

ر به هم بسیا تمانیوسۀ ساخرا به شکل غیرمعیاری ساخته و پر هاساختمانی میهن قرار دارد که این شرکت ساختمان

 ور کدامرود. مشکل عمده هم همین است که پوهنتون نمی تواند بدون اجازه شرکت مذککندی به پیش می

ن خود که ای یی را روی دست گیرد چون باید به شرکت مذکور به خاطر ماستر پالنش سهم بدهدساختمان تازه

گردیده ن حل نآاخته و این مشکل تا هنوز به شکل قانونی مواجه  س کندیزمینه انکشاف زیر ساخت های را با 

اکولته فسترس است. اما با وجود آن هم تعمیر جدیدی از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر ساخته شد و در د

است رف ریطهم چنان دوتعمیر مجهز یکی برای لیلیه دانشجویان و دیگر برای مسجد از  زراعت قرار گرفت.

  .و کار آن جریان دارد هجمهوری منظور شد

 ودر مورد صلح  چندین ورکشاپ رامرکز صلح پوهنتون البیرونی ایجاد گردید. این  1397در سال  مرکز صلح نیز

من دو ضدر  .است دهتدویر گردیحل منازعات، روش تحقیق و روش های نوین تدریس برای استادان و دانشجویان 

-می ی به چاپیوره شکل د برای نشر مقاالت دانشجویان به دان و دیگرینشریه چاپی را یکی برای نشر مقاالت استا

می  ان مساعددانشجوی نیز فعال بوده و زمینه کار های عملی را برایفاکولته زراعت چنان فارم زراعتی رساند. هم

 .سازد

راهم فنشجویان و دا نمتصل بوده و زمینه دسترسی به انترنت را برای استادا شبکه فایبرنوری به تمام پوهنحی ها 

 . ساخته است
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پوهنتون  ون کابلپوهنت ی کابل،یی با پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، پوهنتون طبها تفاهمنامهدر بین این سال

میت کابل توأ دافغانستان بانک و پوهنحی اقتصاد پروان به امضا رسیده است. پوهنحًی اقتصاد با وزارت تجارت،

 زیراندکی داشته است؛ عواید ا 1396الی 1389های است. پوهنتون البیرونی در بین سالبه امضا رسانیدههمکاری را 

یس ف الن،فروش دیپلوم محص قسمتعدم صالحیت استقالل مالی عامل این مسأله است. عواید بدست آمده از 

  . می باشدریا یتیشبانه و کرایه کفمحصالن 

 

 تحلیل عوامل محیطی 1.2

ها و چالش هانکات قوت، ضعف، فرصت عوامل محیطی )داخلی و خارجی( تحلیل 1.۲.1

(SWOT) 
 

 ها(ها و ضعفعوامل داخلی )قوتالف. 

 (Strength) نکات قوت. 1

 شوند:هنتون البیرونی قرار ذیل بیان میپو نکات قوت

 .فعالیت و اعتبار سال سابقۀ 20داشتن  .1

 صالحیت.موجودیت شورای علمی با اعتبار و دارای  .2

 شور.کداخل وخارج  کتورا ازده های تحصیلی ماستری و سویبا  و مجرب و فقمؤ هایکادرداشتن  .3

 .در رشته های مختلف نسبتاٌ معیاری کتابخانۀموجودیت  .4

 .برای رشد استعداد های نخبه در سطح افغانستان و امن آرامنسبتاً  فضای مو جودیت  .۵

 زمینه مناسب تطبیق قوانین و مقرارت. .6

 تن زمینه رشد مناسب اکادمیک و زیربنایی.داش .7

  .تحت نظرکمیته باصالحیت هیآت تحریر علمی هایمجلهنشر  .8

 .تحقیقات کمیتۀموجودیت  .9

امتحانات  فساد اداری،کمیته مبارزه با  تضمین کیفیت، نصاب، تحقیق،،ورزشی فرهنگی، هایکمیته داشتن .10

 .و...
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 .پوهنحًی هااکثر تدریس برای داشتن تعمیر های اداری و  .11

 و گوارا. آب و هوای مناسبداشتن  .12

  .هاهای زیر بنا تطبیق پروژه برای جریب زمین مناسب 400بیشتر از ظرفیت وسیع با داشتن  نسبتاً ساحه .13

 ها هموجودیت انگیزه کاری میان اعضای کادرهای علمی و کارمندان اداری برای اجرای برنام .14

 ص.مو جودیت منابع بشری جوان و متخص .1۵

 .  پروان وپنجشیر  داشتن اکثریت دانشجویان پسر و دختر از محالت و مناطق ساکن والیات کاپیسا، .16

  (Weakness) نکات ضعف  . ۲

 شوند:های پوهنتون قرار ذیل بیان میضعف

 .موجودیت استادان لیسانس با رتبه علمی پوهیالی .1

 ن المللی.و معیاری مطابق به معیارهای ملی و بی مجهز نبود کتابخانه .2

 . آب کافی زراعتی برای انجام تحقیقات گسترده زراعتی وسرسبزی  نبود .3

 .های قیر ریزی شده و اراضی همواره نبود جاد .4

ری، خانه کادوار، شفاتعمیر تدریسی، کتابخانه، البراتمانند ،و مجهز درنمُ معیاری، های زیر ساخت کمبود .۵

 . زشی برای طبقه اناث و ذکورریا، میدان های وریتیمنازیوم، کفیادیتوریم، ج

 .علمی تحقیقات پروژه های  جهت انجام ،بودجه کمبود .6

 .درن جهت تدریسمواد درسی جدید، و تجهیزات مُ کمبود .7

  .مکان رهایشی برای استادان بودن .8

 .دور هایروز برای انتقال استادان از محلدرن وبه کمبود وسایط نقلیه مُ .9

 ها.ماهنامه و سایر نشریه، هاها، مجلهکتاب منظمجهیزات کافی جهت چاپ و نشر عدم ت .10

 .بنابر نبود البراتوارها و زمینه های مناسب ی عملی و کاربردیهامساعد نبودن درس .11

 ی عملی.هاها و برنامهبرای اجرای پالن عادی و انکشافی  بود بودجه کافیکم .12

 عدم استقاللیت مالی و بودجه وی. .13

 .ا و ساختمان های تدریسینبود آب آشامیدنی برای لیلیه ه .14

 نبود کارمندان فنی در بخش های کتابداری و البراتوار. .1۵
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 کمبود تشکیل در بخش های اداری و علمی. .16

 مکان رهایشی برای استادان. .17

 برای استادان و محصالن.کافی نبود ساحه سبز و مکان تفریحی  .18

 .دریسی استادانت -های علمینبود میکانیزم درست جهت ارزیابی فعالیت .19

 های بین المللی بیرونی.استادان به مجله اکثر عدم دسترسی .20

 ها( و چالش ها رصتف  ) عوامل خارجی ب. 

 (Opportunitiesرصت ها )ف   .1

 .ماستری و لیسانس پیشرفت تحصیلی در مقاطع بیشتر برای  و تقاضای عالقمندی .1

  ی جهت همکاری با پوهنتون.نهای بیرونهاد قمندیعال .2

  .ها نسبت به پوهنتونم و سایر نهادهمکار بودن مرد .3

 ل کابل ور و شماوهنتون که قابل دسترس برای جوانان و به ویژه والیت های همجواپ استراتیژیکموقعیت  .4

 پایتخت می باشد.

 تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی. پروان، مثل؛ کابل،های داخلی،داشتن توأمیت با پوهنتون .۵

 راف و اکناف پوهنتون.داشتن همکاری مردم محل، اط .6

 داشتن توامیت با دانشگاه مازندران ایران. .7

 (Threats)  و تهدیدها هاچالش. ۲

 ایوی وبا در نظرداشت حس همکاری مردم شریف محل و منطقه در جهت همکاری با برنامه های اجر .1

ای هه رنامب مداخله گروه های منطقوی به عنوان اسباب فشاردرشود که  انکشافی پوهنتون، احساس می

 اجرایوی و انکشافی پوهنتون انکار ناپذیر است. 

ما دارند ا مطلوب با آنکه تعداد زیادی از مردم در سطح والیت در جهت بهبود و انکشاف پوهنتون دیدگاه .2

ری می و ادامور علابعضاً عده معدودی از افراد زورمند در برخی موارد مانع پیشرفت و تحقق برنامه های 

 میشوند. 
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 استفاده ی، سببر نهاد ها وادارات دولتی والیتدست بودن پوهنتون به نسبت مرکزی نبودن آن ازسایدور .3

ی علمی امه هاکمرنگ از برایند فعالیت های اکادمیک واشتراک محدودمقامات نهاد های والیتی در برن

 گردد. پوهنتون می

منفعه عام ال از پروژه هایشود تا فیایی سبب میاو جا افتادن آن در یک انزوای جغرموقعیت پوهنتون  .4

 .بدست نیاید الزم که یک نهاد اکادمیک استبهره انکشافی والیتی 

پوهنتون البیرونی طی پنج سال آینده میتواند تا با استفاده از نقاط قوت درست  :(SO)استراتیژی های تهاجمی 

 بهره برداری نماید.  طورذیل دست داشته داخلی. از فرصت های خارجی

نشر حفظ امتیاز داشتن کادرهای مؤفق و مجرب به سویه های تحصیلی ماستری و دوکتورا و با هنتون البیرونی باپو

با دانشگاه  هارا توامیت فرصت استفاده از ،و موجودیت کمیتۀ تحقیقات میتواند ملی و بین المللی های علمیمجله

را ملی در چارچوب فعالیت های اکادمیک منطقوی و تحقیقات علمی ف جهت پیشبرد فعالیت هایمازندران ایران در 

فعالیت های در محوربا دانشگاه مذکور  الزم را استفاده از ابزار تحقیقیزمینه زمینه گسترش تحقیقات علمی و 

 .1مساعد سازدمشترک 

وت درست پوهنتون البیرونی طی پنج سال آینده میتواند تا با استفاده از نقاط ق :(ST)استراتیژی های رقابتی 

 دست داشته داخلی. تهدیدات موجود را از بین ببرد.

حیط و رادو ساکنین مساله پوهنتون البیرونی زمینه ایجاد اعتماد را میان اف ۲0حضور فزیکی و فعالیت  اکادمیک 

اه دگتفاوت دیواخله منطقه مساعد ساخته است که این به نوبه خود میتواند برای زدودن هر نوع تهدید ناشی از مد

 میتواند عمل کند.   T1,T3برای کسب    S1یعنی از طریق  ممد واقع گردد.گروه های کوچک 

تفاده از فرصت های موجود. نقاط پوهنتون البیرونی میتواند تا با اس :(WO)استراتیژی های محافظه کارانه 

  عف خود را از بین برده و یا آن را به نقاط قوت تبدیل نماید.ض

 وامیت باتداشتن  و همچنان، دکترا ماستری درمقاطعادامه تحصیل ای بیشتر اساتید محترم برای عالقمندی و تقاض

 تبه علمیرنس با کاهش رقم موجودیت استادان لیسا زمینه تحصیل را در جهت میتواند دانشگاه مازندران ایران 

  . تواند عمل کندمی  W1 تحت پوشش قراردادبرای    O5,O1یعنی از طریق  پوهیالی ممد واقع شود.

                                                           
 میتواند عمل کند. 5Oبرای کسب  3S و  9S  از طریق  1
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 وسرسبزی  ت هایواند در جهت فراهم آوری آب برای فعالیپوهنتون میت ی مردم و سایر نهاد های محلی باهمکار

   O3,O2یق یعنی از طردر جهت فراهم آوری گل بته هاو اشجارمثمر و غیرمثمرکمک نماید.  تحقیقات زراعتی

   میتواند عمل کند.    W3برای تحت پوشش قراردادن 

داشتن توامیت و تفاهمنامه ها با نهاد ها،پوهنتون های مرکزی داخلی و دانشگاهای خارجی، میتواند زمینه فراهم 

 برای تحت پوشش قراردادن    O5یعنی از طریقسازی مواد درسی و مجهزساختن کتابخانه را مساعد سازد. 

W6,W10      .میتواند عمل کند 

ن البیرونی میتواند با غالب آمدن بر نقاظ ضعف داخلی خویش، نقاط پوهنتو:(WT)استراتیژی های تدافعی

 تهدید خارجی را کاهش دهد. 

ی اجرایوی رنامه هاردر ببا کسب استقاللیت مالی، پوهنتون میتواند از مداخله گروه های منطقوی به عنوان اسباب فشا

 قدام کرد. ا T1ان برای رهایی از میتو W13یعنی از طریق بدست آوردن  و انکشافی پوهنتون رهایی یابد. 

و  می درمحلی علز برنامه هابابلند بردن ظرفیت های اکادمیک از حیث درجه های علمی اساتید، استفاده عملی ا

ورت صمکاری هتفاوت دیدگاه را از محل و منطقه کاهش داده و در جهت ترویج علم و فرهنگ با مردم  ،منطقه

 .اقدام کرد T3میتوان برای رهایی از  W1,W20 ,W15 ,W6دن یعنی از طریق بدست آورگیرد.  می

 

 (تحلیل عوامل محیطی )داخلید. 

برای  اخلی،پوهنتون البیرونی با توزیع پرسشنامه درخصوص نقاط مهم قوت و ضعف به عنوان عوامل محیطی د

ا رقام ذیل ه ارکنست وااساتید،دانشجویان،کارمندان اداری و سایر دست اندرکاران برنامه های علمی پوهنتون ت

 .بدست بیاورد
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 : تحلیل عوامل محیطی )داخلی(۲جدول
 ضریب موزون امتیاز وزنی ضریب وزنی هاوضعف ها( عوامل داخلی)قوت شماره

1 
 مو جودیت فضای  آرام و امن برای رشد استعداد

 های نخبه در سطح افغانستان.

0.08 3.۵ 

 

0.28 

2 
کادرهای  موجودیت انگیزه کاری میان اعضای

 هاعلمی و کارمندان اداری برای اجرای برنامه

0.09 3.4 0.31 

3 
 داشتن آب و هوای مناسب و گوارا.

0.07 3 0.21 

4 
 زمینه مناسب تطبیق قوانین و مقررات

 0.1 3 0.3 

۵ 
 داشتن زمینه رشد مناسب اکادمیک و زیربنایی.

0.09 3 0.27 

6 
حیت های علمی تحت نظرکمیته باصالنشر مجله

 هیآت تحریر. 

0.12 4 0.48 

7 
 موجودیت کمیتۀ تحقیقات.

0.13 3.2 0.41 

8 
 هاینبود کتابخانه مجهز و معیاری مطابق به معیار

 ملی و بین المللی.

0.08 3.3 0.26 

9 
کمبود مواد درسی جدید، و تجهیزات مُدرن 

 جهت تدریس

0.07 2 0.14 

10 
کمبود بودجه کافی عادی و انکشافی  برای 

 های عملی.جرای پالنها و برنامها

0.06 2 0.12 

11 
 عدم استقاللیت مالی و بودجه وی.

0.06 2 0.12 

12 
 کمبود امکانات برای انجام تحقیقات علمی

0.0۵ 1.۵ 0.07 

  1  2.93 

  

ه نمر که شود یمنظریات افراددخیل در پروسه پرسشنامه درخصوص نمره دهی نقاط قوت و ضعف، دیده  با توجه به

 نهایی نقاط قوت و ضعف پوهنتون البیرونی در وضعیت بهتری قراردارد.
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 تحلیل عوامل محیطی )خارجی(و. 

رای برجی، پوهنتون البیرونی با توزیع پرسشنامه درخصوص فرصت ها و تهدیدات به عنوان عوامل محیطی خا

م ذیل را که ارقا وانستو افراد محل ت اساتید،دانشجویان،کارمندان اداری ، افراد ذیدخل خارجی ، نهاد های بیرونی

 بدست بیاورد.

 : تحلیل عوامل محیطی )خارجی(3جدول
 ضریب موزون امتیاز وزنی ضریب وزنی (وتهدیدات فرصت ها)خارجیعوامل  شماره

1 
  عالقمندی و تقاضای بیشتر برای پیشرفت تحصیلی در مقاطع

 لیسانس و ماستری.

0.1۵ 3.8 0.۵7 

2 
 های بیرونی جهت همکاری با پوهنتون. عالقمندی نهاد

0.13 4 0.۵2 

3 
 داشتن توامیت با دانشگاه مازندران ایران.

0.14 3.۵ 0.49 

4 
 داشتن همکاری مردم محل، اطراف و اکناف پوهنتون.

 0.14 4 0.۵6 

۵ 
ب سب موقعیت پوهنتون و جا افتادن آن در یک انزوای جغرفیایی

ی نچنانآره فعه انکشافی والیتی بهمیشود تا از پروژه های عام المن

 بدست نیاید.

0.1۵ 2 0.3 

6 
 هاددوردست بودن پوهنتون به نسبت مرکزی نبودن آن ازسایر ن

د ها وادارات دولتی والیتی، سبب استفاده کمرنگ از براین

فعالیت های اکادمیک واشتراک محدودمقامات نهاد های 

 والیتی در برنامه های علمی پوهنتون میگردد. 

0.14 2 0.28 

7 
ز، با وجود واقع شدن موقعیت پوهنتون البیرونی در زون مرک

ی موقعیت پوهنتون در محل فعلی به عنوان قربانی رقابت ها

 ناسالم ساکنین قریه جات دو طرف قرارگرفته است. 

0.1۵ 2 0.3 

 هکدیده میشود  فرصت ها و تهدیدات، با توجه به نظریات افراد ذیدخیل در پروسه پرسشنامه درخصوص نمره دهی

 بیرونی در وضعیت بهتری قراردارد.نمره نهایی فرصت ها و تهدیدات پوهنتون ال
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: مقایسه عوامل محیطی )داخلی و خارجی(۴جدول  

 نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 4                     3   2 1 

رج
خا

ل 
وام

ی ع
زیاب

 ار
س

تری
 ما

یی
نها

ره 
نم

ی
 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

 

1 

   

 

ابی ریس ارزیی ماتدر ماتریس نه خانه فوق عوامل داخلی و خارجی نشان میدهد که نقطه تقاطع مقایسه نمره نهای

ه شد و توسعررای تهاجمی بعوامل داخلی و خارجی در ساحه سبز قرارگرفته که نشان دهنده اتخاذ استراتیژی های 

 پوهنتون البیرونی است.
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 دیدگاه

بین  ای ملی وعیارهمپوهنتون البیرونی  به عنوان یک نهاد  مناسب ارتقای ظرفیت های علمی و اکادمیک با رعایت 

ر سطح د علمی دک نهایو مطابق نیاز جامعه افغانستان فعالیت نموده، منحیث  مللی زمینه ساز تحصیالت با کیفیتال

 ه شناخته خواهد شد.ملی و منطق

 مأموریت

ای ه کادرهان، تربیغانستد به ارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی مطابق نیاز جامعه امروز ی افپوهنتون البیرونی متعه

مه ورت هصدر راستای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور سهم خود را به  مسلکی و متخصص  به جامعه بوده که

 جانبه ادا می نماید. 

 هاارزش

 بندی به اساسات دین مقدس اسالم.پا 

  عالی تحصیالت وزارت محترم قانون، لوایح و مقرراترعایت. 

 .رعایت عرف پسندیدۀ موجود در جامعه 

 رفتار و عملکرد یکسان با همه محصالن ذکور و اناث . 

 یی و....منطقه ،احترام به تمام ارزش های  مذهبی، نژادی، قومی 

 ،عدالت و صداقت در امور علمی، اداری و تحصیلی  برابری،بیطرفی،  رعایت توازن 

 استراتیژیک پوهنتون البیرونی اهداف

 بصورت دایمی قرار دادن پوهنتون در مسیر رشد کمی و کیفی. 

 ،اداری و محصالن. نوآوری و ابتکار در امور علمی 

 درصد درتعداد استادان دوکتورا. (2۵) افزایش حد اقل 

  ستادان ماستر.درصد ا(  7۵)افزایش حد اقل 

 درصد استادان لیسانس.( د 99 ) کاهش 

 های تحقیقی در علوم اجتماعی و ساینسی.ایجاد فصلنامه 

 ها و پوهنتون.تهیۀ کتالک در سطح پوهنحی 

 های جهانی انکشاف کمیتۀ تحقیقات پوهنتون، مطابق به معیار. 
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 های بازار کارتولید نیروی مسلکی و با ظرفیت، مطابق با نیازمندی. 

 یی و بین المللی.های منطقهپوهنتون البیرونی در ردیف پوهنتون قرار دادن 

 های علمی بین المللی.ازدیاد تعداد مقاالت علمی در مجله 

 های جهانی و نیازهای روز.دریسی مطابق معیارت -معیاری سازی امور علمی 

 .به روز رسانی و تجدید کریکولم مطابق به نیازهای روز و بازار 

 ج تحصیالت مبتنی بر نتیجه و محصل محور.تروی 

 انکشاف ظرفیت کارمندان اداری 

 های پوهنتون.انکشاف زیرساخت 

 تبعیض مثبت جنسیتی در قسمت افزایش کادر علمی از طبقه اناث 

  الت علمیشر مقانزمینه سازی برای ایجاد توأمیت ها و فرصت ها با ژورنال های بین المللی جهت چاپ و 

 شجویان.استادان و دان

 حکومتداری خوب. ۲

ی حکومتداری خوب در کشور، که یکی از نیازهای زندگی مدرن انسانی محسوب گیری، گسترش و تقویهشکل

سازی و رقابت آزاد و ی نظام از طریق ظرفیتهای مشارکت همگانی و عاری از تبعیض مردم در بدنهشود و زمینهمی

ی نیروی کند، هدف اصلی تربیههای قانونمند اجتماعی را تضمین میو آزادیعادالنه  را فراهم نموده و آزادی بیان 

ویژه پوهنتون البیرونی های روز در نهادهای تحصیالت عالی افغانستان، بهکاری با ظرفیت و مطابق با نیازمندی

تاه مدت برای استادان، های کواندازی برنامههای آموزشی و راهسازی برنامهباشد. پوهنتون البیرونی با معیاریمی

های دارای روابط کاری با این پوهنتون، در راستای تولید نیروی کاری با محصلین و کارمندان دولت متعلق به اداره

 رچوباههای روز و همچنان در جهت بلند بردن سطح ظرفیت کاری افراد موظف در چظرفیت و مطابق به نیازمندی

گیری و همگانی شدن حکومتداری های شکلنقش بازی نموده و زمینههای متفاوت کارهای حکومتی در بخش

گیری و خوب را فراهم خواهد کرد. از این که ظرفیت، برنامه، تعهد و بودجه از جمله چهار اصل اساسی برای شکل

 های درسی و تمرکز روی روششوند، پوهنتون البیرونی با بازنگری برنامهی حکومتداری خوب محسوب میتقویه

ی آگاهی الزم در میان مردم، در جهت سازی، تولید برنامه و با ارائهآموزشی مبتنی بر نتیجه، در راستای ظرفیت
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های ی درست از بودجههای استفادهازدیاد تعهد کاری کارکنان حکومتی نقش بازی خواهد نمود. مسائلی که زمینه

 حکومتی را نیاز فراهم خواهد کرد.

ی سازی مضامین و مباحث متعلق و مرتبط به عرصههای مدیریتی و شاملاندازی برنامهاز سویی هم، با راه 

های جدید های مربوطه، پوهنتون البیرونی در راستای ترویج روشهای درسی فاکولتهحکومتداری خوب در برنامه

، قوق فردیحرنظرگیری ی سالم از حق آزادی بیان، تنظیم و دمدیریتی نقش بازی خواهد کرد. از این که استفاده

ومی در شرایط عم ی به مورد بودجه و امکانات ملی در راستای بهبوداجتماعی و سیاسی شهروندان و تنظیم و استفاده

ی د و ارائهشوند، پوهنتون البیرونی با تولیکشور از جمله مزایا و الزامات اساسی حکومتداری خوب محسوب می

غیره در  وسیاسی، شرعیات، اقتصاد، زراعت  حقوق و علوم یزم و ارتباطات،های ژورنالهای مفید در بخشظرفیت

ی زمانی تطبیق این پالن ی تقویه و تداوم حکومتداری خوب در کشور نقش بازی خواهد کرد. در محدودهعرصه

دمیک های اکای فعالیتاستراتیژیک و بعد از آن، حکومتداری خوب یکی از مباحث و مسائل قابل توجه در عرصه

 و کاری پوهنتون البیرونی محسوب خواهد شد. 

 کادمیک و تدریسیبخش ا. 3

 علمی کادر .3.1

نی بیروون الپوهنتد. باشندارا می به اهداف هر سازمان انکشاف و دسترسی یی را در قسمت نیروی انسانی نقش عمده

د که سویۀ تحصیلی ( در نظر دار12) ( و دوکتورا70) (، ماستر97های علمی لیسانس )با داشتن استادان با سویه

 استادان راباالببرد.

کی، اد مسلنیاز به افربه اهداف کوتاه مدت و درازمدت  پوهنتونو انکشاف و دسترسی  جهت رشد بنا براین

راد در بست . این افع شوندثر واقمورد نظر مؤ ها و اهدافتا در پیشبرد برنامه یی و متعهد می باشدرفهیلکرده، حُتحص

 ی شوند.امل مها می باشد شتون، معاونین و رؤسای پوهنحًیس پوهنیهای کادری که در برگیرنده استادان، ری

 هایامهبرنینده آسال  جدر پن در بخش های مورد نظر داریم.ها ما نیاز به کادرهای بیشتر رشد پوهنتون با توجه به 

 آتی را در نظر داریم:

لمی ی کادر عز اعضابه آنعده ا .استری و دوکتورا در داخل و خارج کشورهای من استادان به بورسیهفرستاد .1

 شود.که درجه های تحصیلی پایین دارند اولویت داده می
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 یانجنیرحقوق و  طب، مانند شرعیات، ژورنالیزم، های واجد شرایطمه های ماستری در پوهنحًیایجاد برنا .2

 کادر علمی افزایش . 3.۲

در تصریح یافته است باید تعداد استادان را  افغانستاندوم وزارت تحصیالت عالی  یژیکاستراتچنانچه در پالن 

 .دیافته و معیاری گرد بهبودپوهتون ها تا باشد کیفیت تدریس  هرساند 1:30به  1:3۵از تناسب به تعداد محصلین 

پاسخگوی نیازهای داده تا باشد تعداد کادر های خویش را افزایش  هتا پنج سال آینددرنظر دارد پوهنتون البیرونی 

چنانچه در کشور اندونیزیا  ؛ها یک بحث مهم استاوسط محصل واستاد در دیگر کشورروز بوده و معیاری گردد. 

، نقل شده در پالن 2)دیرنی ( می باشد1:20( و در مالیزیا )1:13( سنگاپور )1:23( کمبودیا )1:19( چین)1:1۵)

 .ارت تحصیالت عالی(وز ،1900-139۵دوم ) استراتیژیک

  1401الی  1397افزایش تعداد استادان از  :۵جدول

1397 1398 1399 1400 1401 

12 12 12 12 12 

 

 البیرونی پوهنتونمرکز تحقیقات  .3.3

ست که یهنتون جاییا به عبارت دیگر، پو پوهنتون با دانش وعلم پیوند خورده است، از آنجاییکه همه میدانیم کلمۀ

و  استادان والً توسطها، علم و دانش معمهای اکادمیک مثل پوهنتونشود. در محیطمیلم و دانش تولید ا عدر آنج

 هاینهاد علمد که تولی صورت می گیرد. به هر پیمانه یی دهنددانشجویان با توجه به تحقیقاتی که انجام می

زه نقش مان انداهو به  شده پوهنتونو اعتبار  های تحقیق انجام شود باعث بلند رفتن کیفیتاکادمیک مطابق به معیار

ت سید علم دحاظ تولهای که از لها بازی خواهد کرد. به عبارت دیگر، پوهنتونیی را در رده بندی پوهنتونعمده

-روژهپت تمویل ازی جهسهای پیشتاز در سطح کشور و فراتر از آن می باشند. زمینه باالیی دارند موسوم به پوهنتون

ای هرزیرا در کشو تحقیقات معیاری با استفاده از ظرفیت موجود. ییقی و همکاری استادان در قسمت اجراهای تحق

ر را مدنظ ت آتیدیگر تحقیقات یکی از وظایف اصلی استادان و محققان می باشد.  پس برای انجام این امر نکا

 گرفت:خواهیم 

 .باال به پایین به ترتیب مدنظر گرفته شده استها و اهمیت آن از قابل ذکر است که اولویت بندی فعالیت
                                                           
2 Deurne 
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 در مورد روش تحقیق برای استادان های کوتاه مِدتبرگزاری ورکشاپ .1

 های پوهنتون البیرونی.های فرعی تحقیق در تمامی پوهنحیایجاد کمیته .2

 های استادان در قسمت استفادۀ آن.استفاده از فناوری در تدریس و باالبردن توانایی .3

 رای برنامه های تحقیقاتی.طرح و اج .4

  رونیالبی نتونپوههای علمی و خالقیت اتراه اندازی مرکز تحقیق های ملی و بین المللی جهتکمکب جل .۵

 هنتونپوهای علمی ه همکاری در مرکز تحقیق و خالقیتجلب حمایت پژوهشگران داخلی و خارجی ب .6

 البیرونی.

 حقیقاتی داخلی و خارجی.های تپژوهشی با نهاد _های علمی ایجاد توامیت .7

  .هانهاد ها جهت تمویل آن از طریق وزارت تحصیالت و سایرهای تحقیقی و جلب کمکحمایۀ پروژه .8

 تربیه کادر مسلکی و توانا که قادر به انجام تحقیقات به سطح بین المللی باشند. .9

 طی پنج سال بخش واحد تحقیقاتیحقیقی و تاسیس  و انکشاف ت -تبدیل پوهنتون به یک مرکز علمی  .10

 آینده.

 های علمیکنفرانس .3.۴

ات یج تحقیقیم نتاهم ارایۀ مستقمُ اسی مرکز تحقیقات و هم چنان وسیلۀمهم و اس یبخش هاراه اندازی کنفرانس

هم  ونموده  هیم ارایعلمی خویش را به شکل مستقهای ن و دانشجویان می توانند کنفرانساستادان می باشد. استادا

ظیم تن هتعلمی در یک شماره به چاپ برسند. پس ج برای مرکز تحقیقات سپرده تا ضمیۀ مجلۀ سافت آن را

 ها باید نکات آتی را در نظر گرفت:موضوعات مربوط به کنفرانس

 های علمی در سطح ملی و مِنطقوی.برگزاری کنفرانس .1

فرانس در این کن اندانشمند اشتراکو نطقهمِ های ساالنه بین المللی و جلب پژوهشگران برگزاری کنفرانس .2

 ها.

 سازی امور برقی سازی امور اداری و تدریسی .3.۵

های علوم بشری نقش تکنالوژی در تمام عرصهعصر کنونی مشهور به عصر انقالب اطالعات و ارتباطات است، 

زی امور است. ما زمانی به آن های آموزشی و تحصیالت عالی صحبت از برقی سایی داشته است. در نهادبرجسته
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های علمی، تدریسی، اداری، و نشراتی های روز دنیا سازیم و در بخشدست می یابیم که خود را مجهز با فناوری

های بهینه نمایم.  زیرا آموزش الکترونیکی یکی از سهولت خویش از ابزار و وسایل تکنالوژی معلوماتی استفادۀ

های های خویش گامت خویش در قسمت برقی سازی برنامهوانیم با توجه به امکاناعصر کنونی می باشد. ما می ت

 را در امور استفاده از ابزار و امکانات الکترونیک کمک شایانی نماییم.  محصالناستادان و عملی برداشته تا

 .علمی به شکل آنالیننشر مجله .1

 ور.دهای آموزش از راه نامههای مُعتبر جهان و راه اندازی برایجاد توامیت با پوهنتون .2

 ای نوینههای آنالین برای استادان در قسمت روش تحقیق و استفاده از فناوری برگزاری ورکشاپ .3

 اطالعاتی و ارتباطی.

 & Tylor هم و معیاری علمی و اکادمیک مانندثار مُ گان مهم فراورده ها و آارایه کنندهعضویت با  .4

Francis, Sage  وSpringer.  

ک ینرا در برای دانشجویان و استادان که همزمان استادان و دانشجویان خود شا  J Accountساخت  .۵

 هایماییتا رهنحهمدیگر دسترسی داشته باشند و  اکادمیک ببینند و به کلیه مواد و مطالب فضای کامآل

 علمی و اکادمیک استادان برای دانشجویان از همین طریق صورت گیرد.

 .ایجاد کتابخانۀ برقی .6

 علمی پوهنتون البیرونی مجلۀ  .3.6

 هایهروزی مجلر عصر امباشد. زیرا دان میها و کارکردهای علمی استادها، ظرفیتاندیشه مجلۀ علمی بازتاب دهندۀ

 جلۀمی سازی پس در قسمت معیار جامعه علمی به حساب می آیند. ها و یکی از نیاز های مبرم پوهنتونهویت 

 ت معیاریا در جهمهای بیشتری نیاز است. توجه جدی عتبر علمی تالشمنحیث یک منبع مُعلمی پوهنتون البیرونی 

تی را ر نکات آین اماسازی مجله علمی پوهنتون البیرونی مطابق به معیار های جهانی می باشد. پس برای رسیدن به 

 .رعایت خواهیم کرد

 مطابق به معیار های بین المللی. عیار ساختن مجله، .1

 های بین المللی مثل انگلیسی. بانبه زُ مجله، نشر .2
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ای های مشخص روی موضوع مشخص و نشر آن در دوره همجله حتا از طریق فاکولتهتخصصی شدن  .3

 معین.

 توامیت با یک مجله بین المللی. .4

 ان.سایت یا ایمیل از سراسر جه بیاز طریق و گان مقاالت علمیهایجاد سهولت های فرستند .۵

 برنامه های علمی .3.7

، و علوم سیاسی ق، حقوانجنیری طب، می باشد که عبارت اند از: پوهنحی(  9 ) پوهنتون البیرونی اکنون دارای

می  دیپارتمنت(  32 ) یهم چنان این نهاد دارا،زراعت.شرعیات، زبان و ادبیات، اقتصاد، تعلیم و تربیه ژورنالیزم،

 :ریمنده داهای جدید در پنج سال آییجاد برنامهت به اباشد. برای پاسخگویی به نیاز های روز ما ضرور

 برنامه های فوق لیسانس . 3.7.1

 .در دیپارتمنت فقه و قانون پوهنحًی شرعیاتماستری  یجاد برنامۀا .1

 پوهنحی حقوق و علوم سیاسی. بین الملل یجاد برنامه ماستری در رشته حقوقا .2

 الیزم.در پوهنحی ژورن ماستری در رشته ارتباطات ایجاد برنامۀ .3

 .انجنیریایجاد برنامه ماستری در دیپارتمنت سیول پوهنحی  .4

 ایجاد برنامه ماستری در بخش داخله پوهنحی طب. .۵

د ه و ایجات و رسانبه پوهنحًی ارتباطابا تغییر نام آن ساختن آن  الیزم و جامعتغیر نام پوهنحًی ژورن .6

 دیپارتمنت های ارتباطات و رسانه.

 

 یددیپارتمنت های جد .3.7.۲

نجی و تثبیت سپس از نیاز  های ذیل رادیپارتمنت هجری خوشیدی1401البیرونی در نظر دارد تا سال  پوهنتون

 ایجاد نماید: تقاضای بازارکار

 یری.نحی انجندر پوه کمپیوتر ساینس دیپارتمنت بق به نیاز روز مثل ایجادها مطاافزایش تعداد دیپارتمنت .1

 .ژورنالیزم پوهنحیدیپارتمنت ارتباطات و رسانه در  .2

رسمی سازی چهار دیپارتمنت فرعی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی. زیرا دراین پوهنحی حقوق و علوم  .3

سیاسی دو دیپارتمنت فعال به نام های اداره و دیپلوماسی و قضا و حارنوالی موجود است که دیپارتمنت 
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الملل و حقوق عامه و دیپارتمنت  اولی دارای دو دیپارتمنت فرعی )غیر رسمی( تحت عنوان روابط بین

 دومی دو دیپارتمنت دیگر به نام های حقوق خصوصی و جزایی دارد.

 .تعلیم و تربیهپوهنحی دیپارتمنت روان شناسی در  .4

 .در پوهنحًی طب نرسنگ و فارمسی استوماتولوژی، ایجاد دیپارتمنت  .۵

 .تنباتات در پوهنحًی زراع و حفاظه یدیپارتمنت های تجارت زراعت .6

 .در فاکولته شرعیات و اساسات فقه فلسفه ، تفسیر، عقیده های علوم حدیث،دیپارتمنت .7

 دیپارتمنت فقه و قانون در بخش اناث پوهنحی شرعیات. .8

 انجنیری میخانیک در پوهنحی انجنیری.دیپارتمنت  .9

 .بان وادبیاتدر فاکولته زُ آلمانیدیپارتمنت لسان  .10

 .اقتصاددیپارتمنت اقتصاد عمومی در پوهنحی  .11

 .انکیب  امور انکشاف دیپارتمنت مالی و بانکی پوهنحًی اقتصاد به دو دیپارتمنت مالی و دیپارتمنت .12

 .ایجاد برنامه شبانه در فاکولته زراعت .13

 

 کریدیتسیستم  .3.8

دریس در وند تر های مروج در تمام جهان می باشد. این سیستم باعث معیاری سازییکی از سیستم کریدیتسیستم 

 کامل آن ای تطبیقآن کارهای مقدماتی صورت گرفته و برشود. پس برای تطبیق های جهان میر مطابق به نیازکشو

 ه پنج ساله در نظر گرفته شده است:نکات ذیل در برنام

 .کریدیتدریس و چگونگی تطبیق سیستم نظارت از امور ت .1

 .کریدیتها جهت آشنایی بیشتر استادان با روش برگزاری ورکشاپ .2

  نصابتجدید  . 3.8.1

اول گنجانیده نشده بود  استراتیژیکیی که در روند تدریس پوهنتون البیرونی که در پالن یکی از مشکالت عمده

باشد می باشد. نصاب تحصیلی پوهنتون عبارت از همان  های روزرت از عدم موجودیت نصابی که مبتنی بر نیازعبا

ج بوده است.  پس باید نصاب تحصیلی پوهنتون البیرونی به روز شود تا نصاب قدیمی بوده که در پوهنتون کابل رای

دانشجویان را با دانش روز  ی،را پاسخگو بوده و از سوی دیگر از لحاظ محتوایبازار و جامعه افغانستان  باشد نیاز

شته ایجاد هر رکلستر های نصاب  ت عالی گام برداشته است. چنانچهدر این قسمت وزارت تحصیال سازد.آراسته 
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هر پوهنتون متخصصین رشته مذکور حضور می یابند و در قسمت به روز سازی و تجدید نصاب  از شده که در آن

نهایی شده و نصاب فاکولته پوهنتون های کشور رایزنی می نمایند. مثال تا اکنون نصاب فاکولته ها زراعت و حقوق 

 قسمت میتوان موارد ذیل را مد نظر گرفت: . در اینخواهندهای دیگر نیز به همین منوال به روز 

ن شور و هم چناکباعث انکشاف تا تنظیم گردد ملی اسالمی،های نصاب مطابق به ارزش به روز سازی .1

 تقویت وحدت ملی، وطن دوستی و صداقت در کشور گردد.

 .محور باشدکریکولم باید محصل  .2

صورت  تحصیالنع استخدام کننده و فارغ الهای تحصیلی از مراجبرنامه نیازسنجی در هر سه سال برای .3

 گیرد.

 

 (OBE/SCLتحصیالت مبتنی بر نتیجه و دانشجو محور )عصری سازی روش تدریس ) . 3.9

دان باید است که استا 21( یکی از نیاز های قرن Outcome Based Educationتحصیالت مبتنی بر نتیجه )

یا  ی بازدهیتر روپیش ببرند. زیرا در این روش، تأکید بیش مطابق به آن روش تدریس خویش را عیار ساخته و به

ز درس حاصل اکه  هما باید آنچ ،درس ارایه نتیجه تدریس است که دانشجو باید آن را حاصل نماید. یعنی قبل از

 د بهیگر استاروزی دسوی آن حرکت نماید. زیرا در عصر امه می شود را بیان نماییم تا دانشجو آن را دانسته و ب

 تواند نیازهای جامعه و بازار را برآورده سازد.روش سنتی تدریس نمی

ا ین است تاتأکید  در حالیکه در این روش د؛می رسان هااشتراک کنندهدر روش سنتی تمام موضوعات را استاد به 

مبتکر  خالق،د و فر دانشجو در فعالیت های سهیم شود، فعالیت های درسی را به شکل انفرادی، گروهی به پیش برده

هداف اشتر روی بی جه،مبتنی بر نتیو با تجربه که پاسخگوی نیاز های عصر کنونی باشد عرض اندام نماید. تحصیالت 

ها ش، نهادصد و تالروش سنتی روی قتمرکز و انجام، محصول و نتایج، بازدهی و تأثیرات تأکید دارد در حالی که 

 و خدمات و منابع و مصارف تمرکز دارد.

 .های آموزشی در مورد تحصیالت نتیجه محور برای استادانزاری ورکشاپبرگ .1

 .در تدریس داشتن اهداف آموزشی .2

 .پوهنتون یها و پوهنحًی هات نتیجه محور در تمام دیپارتمنتنهادینه سازی تحصیال .3
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 محقق، صص،خالق، توانا، متخ ،رهای روز که مبتکمحصالن مجهز با اطالعات و نیازمندی فارغ دهی .4

 های روز باشند.خودکفا، فصیح، با تجربه و پاسخگوی نیازمندی

 .معتبر جهانو های داخلی  پوهنتونبه  کریدیتقابلیت انتقال  .۵

 تضمین کیفیت و اعتبار دهی. 3.1۰

فتن و ث بلند رباع امر اینزیرا باشد،هم هر نهاد اکادمیک میهای مُیک از بخش اعتالی تضمین کیفیت و اعتباردهی

 انات دسته به امککرد که با توج نهایت تالش خواهد پوهنتونمی شود. در این زمینه  پوهنتوناعتبار هر گرفتن 

 داشته در این قسمت سهم بیشتر بگیریم. 

ا با در این رکارش تشکیل گردید. واحد اعتالی کیفیت با  ( 1390 ) در سال پوهنتونتضمین کیفیت در  ادارۀ

ه لین کمیتا مسووبی هااستادان قرار داشت کارش را آغاز کرد. در این بخش نشستپوهنتون که در راس آن یکی از 

 هد.دنجام میازم را ال یهاهای فرعی هماهنگیبا کمیته پوهنتونبرگزار شده و در قسمت با اعتبار سازی  های فرعی

 .برگزاری کارگاه های آموزشی برای استادان و کارمندان در مورد تضمین کیفیت .1

 حی ها.نهای فرعی در پوهزی تمام کمیتهفعال سا .2

 .فعال سازی تمام موارد و شاخص های تضمین کیفیت .3

 بدست آوردن اعتبار اکادمیک از وزارت تحصیالت عالی. .4

 

 تشویق. 3.11

حیط نامندی مرای غبچنانچه گفته شده که تشویق و پاداش ابزار قوی  ؛تشویق و تنبیه از اصول هر اداره می باشد

ند اام داده ه انجیق است. پس جهت تقدیر )مادی ومعنوی( از کسانی که فعالیت های خالق و مبتکرانتدریس و تحق

-کلفیتم. تکمیل شوند را متحمل می ما نیاز به تشویق افرادی داریم که در امور علمی کارها و فعالیت های بیشتری

 ل انگاریت سهر این قسمکسانی که د های اکادمیک که نه تنها درس می باشد یکی از شرایط تشویق خواهد بود.

یر را قدامات زستا اپس دراین را شوند.ده کرده اند مورد مجازات واقع میاستفا کرده و یااز موقف علمی خویش سؤ

 انجام خواهیم داد:
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 ند، متعهد و فعال اند.بیها برای کسانی که پاتحسین نامه دادن .1

 .ممتاز دادن پاداش های مادی در هر سال برای دو استاد .2

  ترفیع .3.13

ت روبرو شکالبعضاً با م ل و به شکل کالسیک صورت می گیردبعد از سپری شدن سه سا ترفیع استادان معموالً

ضا با دیگر بع ه رتبهبمثال جلسات دیپارتمنت ها منظم نیست، شرایط و معیارهای ترفیع و تثبیت از یک رتبه  است. 

بر  واد باشد ایی استخالقیت و پوی یی،رفیع استادان باید نمایانگر تواناتمشکالت کامالٌ مشخص نیست. درحالیکه 

ین زمینه اها در پوهنتون البیرونی به ایجاد سهولتپس جهت سهولت و بهتر شدن امور اصل شایستگی صورت گیرد. 

 باشد:می

 .در قسمت تقرر و ترفیعات استادان و سرعت ایجاد سهولت ها .1

 .ایجاد شفافیت در این بخش .2

 ایجاد توأمیت .3.1۴

 کی تأسیسمسل ودلسوز  پوهنتون البیرونی از جمله نهادهای علمی است که از ابتدا با همکاری افراد و اشخاص

امضأ  هایی را بهنامهبوده و با آن ها بعضی تفاهم توأمیت های این پوهنتون با پوهنتون های داخلی بیشتر گردید.

ت داخلی وسسات تحصیالطبی کابل و مپوهنتون  کابل، پوهنتونیهاا پوهنحًیها بمنامهرسانده است. اکثریت تفاه

ال سدر پنج  ین قسمتهای بیرونی نداشته است. پس در اپوهنتونبوده است. اما تا اکنون کدام توأمیت با نهاد و 

 آینده برنامه های زیر را روی دست خواهیم داشت:

 همنامه به امضأ رسیده است.تجدید توأمیت با پوهنتون های که قبال تفا .1

 ونیالبیر پوهنتونایجاد توأمیت با نهاد های خصوصی داخلی جهت جذب همکاری های ایشان با  .2

 .داخلی وخارجی پوهنتونهای تحقیقی مشترک میان ایجاد برنامه .3

 امضای توأمیت های کوتاه مدت و دراز مدت با پوهنتون های دیگر. .4

پاکستان و  ن،ثل ایرابر بیرونی به ویژه با پوهنتون کشورهای همسایه مهای مُعتامضای توأمیت با پوهنتون .۵

 تاجکستان.

 ر علمی.های کوتاه مِدت و دراز مِدت داخلی و خارجی برای اعضای کادمساعد ساختن زمینۀ سفر .6
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 محصالن امور .۴

ل مصروف تحصین ت هزار6همین اکنون در حدود  دهند،هنتون البیرونی را تشکیل میپو محصالن، بخش عمدۀ

ی دنچنانچه عالقم جدی نماید. توجۀ در پنج سال آینده امور مربوط به محصالن در مصمم است تا ،پوهنتون هستند.

بیرونی ال وهنتونپلویت باشد. اوکارهای مختلف میبیشتر از پیش شده و نیاز مند راهبه تحصیالت عالی در این اواخر 

یک، یاضی، فز، کامپیوتر ساینس، کیمیا، رانجنیریراعت، مالداری، بخش های زقسمت جذب دانشجویان در  در 

 د.واهد نمووجه ختهای زیر در پنچ سال آینده در بخش بیولوژی، فارمسی، اقتصاد و زبان وادبیات داده می شود.

 های مطابق به نیاز روز و بازار خواهد داده شد.محصالن در رشتهاولویت به جلب  .1

به  محصل هزار2اد  در هر سال به تعدگیرد و میان جذب و فارغ دهی را درنظر می البیروی توازن پوهنتون .2

 جذب خواهد شد. این نهاد علمی

 دختر محصالنافزایش تعداد  .۴.1

انجام ارستمر مهای تالش در قسمت جذب دانشجویان دختر و ارایه خدمات بهتر تا البیرونی مصمم است پوهنتون

 (1600)دابه تعد البیرونی پوهنتون در سازد. اکنونمحصالن دختر را بیشتر میذب دهد. پس در پنج سال آینده ج

باشند. ی های مختلف مصروف تدریس مدربخشیل میدهد، ( فیصد کل دانشجویان را تشک24که )   دختر محصل

م سازی ان سهی. هم چنافزایش قابل مالحظه صورت گیرددختر ینده در نظر است که تعداد محصلین در پنج سال آ

 های مختلف مثل فرهنگی و ورزشی در پنج سال آینده نیز درنظر است.دختر در کمیته محصالن

 کریدیتترویج سیستم  .۴.۲

در  هال آیندسپنج  در تا است البیرونی مصمم پوهنتونحاضر بوده. پس  یهای عصریکی از نیاز کریدیتسیستم 

 :ست گیردروی دبرنامه های زیر را  کریدیتقسمت عملی سازی سیستم 

 .در پوهنتون البیرونی کریدیتبررسی چگونگی تطبیق سیستم  .1

  .کریدیتهای آموزشی جهت معیاری سازی سیستم ایجاد کورس .2

 کارهای عملی .۴.3

-پروژه کارهای علمی،نیاز به  محصالنباشد. چنانچه ء مهم فراگیری درس به شکل مؤثر آن میکارهای عملی جز

 محصالن. را دارند را تشکیل می دهد محصالنیک بخش مهم امور درسی که تطبیقات  ی، دوره ستاژ وهای عمل
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یی را داشته باشد. پس و این می تواند نقش بسیار برجسته انجام دهند در پهلوی کارهای تیوریرا کارهای عملی  باید

 البیرونی در پنچ سال آینده مکلف به انجام برنامه های زیر است: پوهنتون

 (.OBE/SCLتحصیالت مبتنی بر نتیجه و دانشجو محور ) تطبیق روش .1

 نهاد های مرتبط رشتوی.امضای تفاهمنامه با  .2

 .یهای عملها جهت انجام کارملی مثل البراتورها و کمپیوتر لبتهیه و تدارکات وسایل کارهای ع .3

 .افزایش دسترسی به انترنت .4

 .داخلی وخارجیعلمی زمینه سازی جهت سیر  .۵

هم  و پوهنتونپاک کاری صحن  ؛سهم گیری در کارهای اجتماعی و خیریه مثل جهت محصالنتشویق  .6

 چنان اهدای خون.

رای ی دی بسهای ال بصری جهت تدریس مؤثر مثل پروجکتور یا تلویزیون و تهیه و تدارک وسایل سمعی .7

 صنوف درسی.

 انجمن های فرهنگی و ورزشی .۴.۴

و  یمینارهااک در سترد. اشباشنهای شان میمحصالن درکنار درس برای در نهادهای علمی  لیت های فرهنگی نیزفعا

 قسمت ه در ایناگرچ .های ورزشی و سایر فعالیت های فرهنگی نیز می تواند در این راستا درنظر گرفته شوندکمیته

یده گردشکیل لح تصانان که بعد از تشکیل مرکز صلح پوهنتون البیرونی، کلوپ جو کهکارهای انجام شده مانند این

 ونپوهنتحن صک کاری از جمله می توان از پاهنگی را به راه انداخته اند. های چشمگیری اجتماعی و فرکه فعالیت

د ها یایتیر فعالسا مرکز صلح و محصالن مجلۀنشر  از کثافات و هم چنان به راه اندازی مسابقات کتاب خوانی و

 های ذیل را درنظر دارد:برنامه سال آینده جلبیرونی در پنا پوهنتوندر کنار  کرد.

 جمن محصالن.ایجاد ان .1

 .انکشاف کلوپ جوانان مرکز صلح .2

 .ایجاد کمیته های ورزشی .3

 ها.پوهنحیایجاد کمیته های فرعی فرهنگی در تمام  .4

 .هاعلمی از سوی کمیته محافل فرهنگی،برگزاری  .۵
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 اجرای خدمات صحت روانی .۴.۵

مل ار عوتأثی تحت محصالنده و از لحاظ روانی ن دهه جنگ را سپری نموندیافغانستان کشوریست که بیشتر از چ

ر ذیل درنظ هایهپس در پنچ سال آینده برنام مختلف هستند که در این قسمت باید اقداماتی را روی دست گرفت.

 فته خواهد شد:رگ

 .و مسابقات مختلف ورزشی ی ورزشیهاایجاد تیم .1

 .تفریحیسفرهای تفریحی به ساحات برنامه ریزی  .2

  .طبقه اناث محصالنمشوره دهی روانی به ویژه برای ها و خدمات ورکشاپ .3

 .محیط اکادمیکها درصب بروشورهای مربوط به رفع خشونتچاپ و ن .4

 .معلول برای محصالن خدمات ارایه .۵

 اعتیاد  تعصب و مبارزه علیه خشونت، .۴.6

 ی توانندالن نمبوده که محص منگیر کشورداخلی دا هایافغانستان به نسبت متحمل شدن جنگخشونت و منازعه در 

ت انستیتو ی مالیکه به همکار پوهنتونمرکز صلح  در قسمت تأمین صلح و حل منازعه، چهاگر از آن مستثناباشند.

ات قابل ه تأثیرکاست ها انجام دادهتالش های جدی را با اجرای ورکشاپصلح ایاالت متحده امریکا تأسیس شده 

 فته خواهد شد:ردر پنچ سال آینده نکات زیر درنظر گوداشته  محصالنباالی  یی مالحظه

  .های آموزشی در مورد تامین صلح و حل منازعهایجاد برنامه .1

 یان محصالن.زبانی و قومی م های فزیکی،مبارزه علیه هر نوع خشونت .2

 .علوم اجتماعی هایپوهنحیاضافه نمودن مضمون صلح در نصاب تحصیلی  .3

 پوهنتونتازه وارد به  محصالن با مکاریه .۴.7

ازه تنشجویان یکه دابخاطردارند.  راه می یابند نیاز به همکاری در بخش های مختلف پوهنتونکه تازه به  محصالنی

 امآلکلبیرونی ا وهنتونپو با محیط  می آیندناث اعم از ذکور و اِهای مختلف کشور از والیتمعرفی شده به این نهاد 

 :اقدامات ذیل صورت گیرد باشند. پس برای همکاری ایشان باید می آشنانا

 ثلمها ام بخشاختصاص داده و با تم دانشجویان جدید الشمول خاطره بدر هر سال یک روز را  پوهنتون .1

 شنا سازد.ریا و سایر ادارات آیتیکف لیلیه، فاکولته، کتابخانه، دیپارتمنت،



29 
 

و خدمات  مقررات و سایر موضوعات مربوط به تدریس با قواعد، هابه منظور آشنایی بیشتر آن پوهنحیهر  .2

 برنامه آگاهی دهی را روی دست گیرد.

 هیالت خویش با ایشان همکاری نماید.مدیریت لیلیه در قسمت خدمات و تس .3

 اعتیادمبارزه با  .۴.8

است.  ماندهن مصوون ناست که دامنگیر جوانان شده و جامعه اکادمیک از آ یید یکی از مشکالت عمدهاعتیا

 پوهنتون البیرونی مصمم است جهت رفع اعتیاد راهکارهای زیر را درنظر بگیرد:

  محصالن.ها در مورد اضرار دخانیات برای چاپ بروشور .1

 های ورزشی برای محصالن.های مطالعه و ایجاد تیمسهولت .2

 با کسانیکه معتاد به مواد مخدر هستند. ت مشورهاخدمایجاد  .3

 های ورزشی برای محصالن.فتن پروگرامدرنظر گر .4

 توسط ادارات مربوطه. پوهنتونمحوطه منع استفاده از دخانیات در تطبیق برنامه های  .۵
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 اداریامور مالی و   .۵

هبود و بونی جهت البیر پوهنتونباشد. پس منابع بشری می سالم و ادارۀ تییرمند مدهر سازمان برای بقا و رشدش نیاز

دیریتی مهم م ست هایدر پُ باشد.ت اصول مدیریت در تمام بخش ها میای مختلف مستلزم رعایهپیشرفت در بخش

ایجاد  با وجود ای اداریهخاطریکه بخش  هتا باعث انکشافات بیشتر شویم. ب شده استخدام باید افراد شایسته و توانا 

 ها،همندان در ادارردخالت زو ی،کارکُندفساد اداری، چار مشکالتی چون بروکراسی،هنوز هم دُ اصالحات

 می باشند است.ی مدیریتی تکنولوژیکی توانایی هافاقد کارمندانی که موجودیت 

 دیریتم  .۵.1

 ور گذشته باشد. د میکرده و مسلکی  باشد نیاز مدیرانی تحصیلادمیک میالبیرونی یک محیط اک پوهنتوناز اینکه 

، فساداداری ند کاری،کُتهم بهمُمی کنند  ،هم مدیریتی کارهای مُبخشکه در  ی از کارمنداناکنون هم تعداد زیاد

ه ه مجهز بستیم کهباشند. پس جهت بهبود امور ما نیازمند افرادی فناوری می روز و روکراسی و فاقد تواناییب

د ایسته بایو شرایط شافراد واجد  هاپوهنحیمعاونیت های پوهنتون و  ها،ریاست هایستدر پُ امکانات روز باشند.

 ست:االبیرونی در قسمت مدیریتی نیازمند کارهای زیر  پوهنتوندر پنج سال آینده  شوند. استخدام

 .مطابق به قانون است سال 6۵تقاعد افرادی که سن ایشان باالتر از  .1

 شند.ته بااشدهای الزم را های مهم مدیریتی که تواناییستدر پُ جذب افراد تحصیلکرده و با تجربه .2

 .های کارمندان، ابتکار و نو آوریرغیب و تشویقت .3

 ه علمیجهت زدودن تمرکز، معاونیت علمی درنظر دارد تا در راس کمیته تحقیقات و مدیریت مجل .4

ی های ه توانایرادی ک( باشند را گماشته و هم چنان به افااستادانی را که دارای درجه بلند تحصیلی )دکتر

ها ح پوهنحًیایجاد رشته های جدید در سط ی فرعی مثل انکشاف کریکولم،الزم را داشته باشند درکمیته ها

 استخدام شوند.

 .ب، بی عدالتی و تعصقانون شکنی ،ندکاریکُروکراسی،ب اد اداری،جدی با فس مبارزه .۵

 .ایجاد سیتم منظم مکافات و مجازات .6

  .برقی سازی امور مربوط به اداری .7

 .ایجاد شفافیت و حساب دهی .8

 .ها و فعالیت های مربوطمنظم از کار گزارش دهی .9

 ات استادان، کارمندان و محصالن.گی به شکایهرسید .10
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وهنحًی یاست پرها و وماستری درآمریت دیپارتمنت اتردک به درجه افراد دارای تحصیالت عالی استخدام .11

 ها.

 ویش.خربوطه ایجاد حاضری برقی برای استادان و کارمندان بخاطر پاپندی تمام کارمندان به امور م .12

 و اداری استقاللیت مالی .۵.۲

 وهنتونپمالی  می شود. زیرا با داشتن صالحیت پوهنتونهای مختلف لیت مالی باعث رشد و انکشاف بخشاستقال

 ماید. درنم ااقد تدر موقع ضرورت رمورد ضرو اجناسدر خریداریهای خود البیرونی می تواند مطابق به نیازمندی

 نپوهنتوی ل مالو تمام مسای تون البیرونی تحت نظارت وزارت تحصیالت عالی فعالیت می کندپوهن کنونی،شرایط 

انجام  برای .باعث کندکاری می شود که خود وقت گیر است و الیت کاپیسا و مستوفیت اجرا می شوداز طریق و

ر دق دخالت لتی ححلی دوبوده و ادارات م بیرونی در برنامه های خود باید مستقلال پوهنتونخدمات و انکشافات 

های برنامه دهسال آین ر پنجد البیرونی پوهنتون ،اما با آن هم برای استقالل مالی این نهاد اکادمیک را نداشته باشند.

 زیر را درنظر دارد: استراتیژیک

 ایجاد سیستم شفافیت و پاسخگویی. .1

 ایجاد سیستم منظم و معیاری مالی. .2

 .پوهنتونروزانه و انکشافی توسط خود های بدست آوردن و اجرای برنامه .3

 .نیه مالیهای بیرونی جهت تقویه بُها و نهادصالحیت بستن قرارداد با شرکت .4

 .مورد نیاز جهت خلق هزینه، ایجاد و مصرف بودجههاها و پوهنحًیبه دیپارتمنتها تفویض صالحیت .۵

-اییفاقد توان زات افرادمجایط و در قسمت جذب افراد واجد شرا پوهنتونرهبری ها برای صالحیتاعطای  .6

 .های الزم مدیریتی

 ها می دهد.برای پوهنحًی یاجرای صالحیت هایالبیرونی  پوهنتون .7

 .گیردمناسب را درنظر میخریداری اجناس مورد ضرورت سرعت در قسمت  البیرونی پوهنتون .8

 فساد اداری مبارزه با .۵.3

البیرونی شده است. ازجمله می  پوهنتوناز جمله  ،دولتی کشور داری مشکلی است که دامنگیر تمام اداراتافساد 

عدم مسلکی و توانایی  روکراسی و کاغذ پرانی، رشوه ستانی،ب مورین،ند کاری مأکُسیستم بسته اداری،توان 

 ترفیع، ،اراتساختار اد عدم مکافات و مجازات، بی اطالعی از قانون، تبعیض، ایجاد روابط و تیم بازی، مامورین،
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 تحصیلاستادان جوان  عدم حضور فضای دیکتاتوری،، محصالنبرخورد نامناسب با  از موقف، ءاستفادهاده سواستف

عدم تشویق خالقیت و نو آوری و غیره می توان اشاره کرد. جهت زدودن فساد از  ،ها و شوراهاکرده در کمیته

 یم:پوهنتون البیرونی برنامه های زیر را در نظر دار

 .اداری هایبخش اصالحات در تمامی .1

 .مکافات و مجازاتایجاد سیستم  .2

 .برقی سازی امور اداری .3

 .پاسخ دهی و شفافیت .4

 .و ترفیعات رتسریع روند اداری تقر .۵

 .نظارت و بررسی حاضری .6

 .مدیریت بهتر مالی .7

 جه موجودبوداستادان و کارمندان درقسمت  ،محصالنها به شمول آگاهی دهی تمامی ادارات و بخش .8

 ایشان.

 .ای ایشانهه تجربادری با توجه به توانایی ها واستخدام افراد واجد شرایط در بخش های مهم اداری و ک .9

 .ایجاد کمیته مبارزه با فساد اداری .10

 .شفافیت در قسمت اخذ امتحانات  .11

 .استادان های علمی مکلفیتبه مطابق  تقسیم عادالنه مضامین .12

 از امور کاری. کنترول مداوم .13

 .ایجاد حاضری برقی .14

 

 جلب مساعدت ها و همکاری ها .۵.۴

ا روی دست داشته رهای امهه پیشرفت ها دست یابد بایدبرنپوهنتون البیرونی بتواند متکی به خود شود و ب کهاینبرای

پنج  رده همین لحاظ د. بهای مالی خویش را برآورده ساخته و انکشافات را نیز روی دست گیرباشد که بتواند نیاز

 کرد:های زیر را خواهداین راستا کوششدر  سال آیندۀ

های خشبهای کمک رسان جهت بدست آوردن کمک و انکشاف ها و تسلیمی آن به نهادتهیه پروپوزل .1

 مختلف پوهنتون.
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 پوهنتونالی به های مها جهت همکاریو غیر دولتی و درخواست کمک از آنهای دولتی مراجعه به سازمان .2

 .البیرونی

 یا تساوی حقوق زن بخش جندر .۵.۵

کالتی کابل مشزی مرکهای نی والیتی بوده و نسبت به پوهنتوهاپوهنتونالبیرونی از جمله  پوهنتوناین که با توجه به

 یزمانزیرا هر سا. دارد کادری و اداری و محصالن داشتن زنان در بخش های رهبری،سهیم ساختن و  در قسمت را 

پالن  سی ملی ومطابق به پالی. متأثر می شودشروع به کار می نماید در حقیقت از محیط نیز که در یک محیط 

لف های مختبخش ردناث نیز متعهد به افزایش تعداد طبقه اِوزارت تحصیالت عالی پوهنتون البیرونی  استراتیژیک

 می باشد.

کارمند  (1ود ). در این بخش در حدندا و وظیفه ناث مصروف فعالیتاِ اندکی از طبقۀدر شعبات اداری تعداد 

 جندر نیز بخشو  شودختر خانم به پیش برده میناث توسط یک داِ باشند. مدیریت لیلیۀاداری می مصروف کارهای

 نپوهنتوح رکز صلماگرچه  باقی بخش ها توسط مرد ها به پیش برده می شود. و شودها به پیش برده میتوسط خانم

ه با آن هت مبارزجباز  اماها ر اانجام داده است؛و تأمین صلح و حل منازعه فعالیت ی جنسیتالبیرونی در قسمت تساو

 برنامه زیر را درنظر دارد:

 یتی برای کارمندان زن و محصالن.ها در مورد تساوی جنسبرگزاری ورکشاپ .1

 اب به خاطر مصوونیت دختران محصل.تبلیغات پیرامون رعایت حج .2

 .نت و تعصب گرایی و آزار جنسیت در اداراتمبارزه جدی با هرنوع خشو .3

ناث انجام داده طبقه ا اعضای کادر علمی فعالیت هایش را بدون موجودیت 1383الی  1377از البیرونی  پوهنتون

ان ه همین سب ،گرفت با تأسیس فاکولته زبان و ادبیات در رأس فاکولته قرارخانم برای اولین بار یک دختر  است.

ر آمریت دز زنان ااندکی افزایش یافت. چنانچه در بخش های مدیریتی تعداد  پوهنتونزن در این تعداد کادر های 

در این میان  می باشد که تن (13) تعداد به ناث پوهنتون البیرونیتعداد استادان اِاکنون ها قرار گرفتند.دیپارتمنت

ها تا یک از آن داشته و هیچتن ماستری  (3) فلیسانس بوده و صر که دارای درجه تحصیلی اکثریت استادان اناث

 اشت:دواهیم در این بخش برنامه های زیر را در پنج سال آینده درنظر خدرجه دوکتورا تحصیل نکرده اند. 

ل بق به اصمطا بیرونیعلمی و تحصیلی پوهنتون ال ،های اداریناث در بخشاِ طبقۀ اعضأ و کارکنان از جذب .1

 .شایسته ساالری
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  .ناثترفیع برای استادان اِزمینۀ مساعد ساختن .2

 .معرفی استادان اناث به برنامه های  علمی فوق لیسانس داخلی وخارجی .3

 .البیرونی پوهنتونهای مختلف ناث جهت سهمگیری واشتراک در کمیتهاِسهیم ساختن طبقۀ .4

 

 1397-1389های البیرونی طی سال پوهنتونناث کادرهای اِرتبه علمی و سویه  :6لجدو

 پوهیالی پوهنیار پوهنمل پوهندوی پوهنوال اندپوه

  1 2 3 ۵ 

 

عداد م اکنون تهته شده است. چنانچه درنظر گرف اناث بیشترین تعداد برای محصالن از لحاظ جنسیتی ن،در عین زما

دختر  محصالن هستند. تعدادالبیرونی  پوهنتوندر زیادی از دختران از والیت های مختلف کشور مصروف تحصیل 

ار دانشجویان در کن اینهمه ساله به این تعداد افزوده می شود. ( محصل می رسد. 1600در پوهنتون البیرونی به ) 

ی، فرهنگ یصلح مصروف فعالیت هستند و در فعالیت هایژه مرکز ورزشی به و تدریس در کمیته های فرهنگی،

ام و انج البیرونی پوهنتونمرکز صلح  یرند. از جمله نشر مجله محصالنعلمی و اجتماعی سهم فعالی می گ

بانوان  سهمبه  هاخشباین باشد. در تماممی پوهنتوناین محصالن  علمیهای مرکز صلح زمینه ساز رشد دیگرفعالیت

 شود. بیشتر ارجحیت داده می

 ر دارد:های زیر را درنظالبیرونی برنامه پوهنتون جهت درنظر گرفتن مساوات جنسیتی آن،به عالوۀ

 .های آیندهمحصالن دختر در سال جذب  فزایشا .1

 .البیرونی پوهنتوناناث  محصالنهای ورزشی برای ها و سهولتایجاد میدان .2

 .های خارج از درسدر جهت سهمگیری ایشان در فعالیت ناثاِ محصالنتشویق  .3

 .اناث محصالنبرای  هایاعطای بورسیه .4
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 عواید .۵.6

ر د چنانهموشده  شتهالبیرونی بسیار مهم پندا پوهنتونمثل  کنهاد اکادمی برای بقا و رشد یککافی داشتن عواید 

 عواید ت آوردنالبیرونی جهت بدس پوهنتوناظ ش خود را خواهد داشت. به همین لحنق پوهنتوناستقاللیت مالی 

 از طریقه های ذیل تالش می نماید: سهولت های تدارکاتی را به وجود آورده و

 .اتی و فروش محصوالتایجاد فارم های تحقیق .1

 .پوهنتونریای یتیبه کرایه دادن دوکان های لیلیه و کف .2

  .فروش آثار علمی مثل مجالت علمی .3

 .لیلیه مواد خوراکی قرار دادی .4

 .فیس طبع و توزیع ترانسکرپت و دیپلوم .۵

 .با گرفتن حق نشر پوهنتوندر  های تجارتیی اشتهار توسط شرکتهانشر تابلو .6

 .های شبانهیجمع آوری فیس پوهنحً .7

 .انجمن های خیریه و جلب مساعدت ها افراد خیر خواه .8

 ارایه خدمات معالجوی شفاخانه کادری در برابر فیس معین. .9

 بخش شبانه. فروش فورمه های امتحانات کانکور برای متقاضیان .10

ه ر گرفتراریجی قاحیای برنامه های شبانه در پوهنحی های که دیپارتمنت های بخش شبانه شان در لغو تد .11

 اند.

 ایجاد دفاتر مشوره دهی حقوقی در فاکولته های حقوق و شرعیات. .12

ی رکت هادخیل سازی سرمایه گزاران در بخش تولیدات زراعتی و امضای قراردادها با موسسات و ش .13

ی از در علمو اعضای کا محصالنجهت راه اندازی تحقیقات و تولید که در نتیجه موسسات از عواید و 

 مند شوند.و تحقیقات بهره کارهای عملی
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 منابع زیر ساختی. 6

مدت ت و درازوتاه مدبرای رسیدن به اهداف کرا تشکیل می دهند.  پوهنتونزیربناها اساس و تهداب یک نهاد مانند 

مده عز مشکالت . زیرا یکی اداریم پوهنحیبرای هر اساسی  هایخویش ما نیاز به داشتن زیربناها و ساختمان

ر یک تعمیر سه پوهنحًی د باشد. چنانچه حاال همگانه می(  9 ) هانبود تعمیر کافی برای پوهنحًییرونی الب پوهنتون

 دیوار احاطه نیست. های موجود نیز معیارینو به تدریس می پردازد. از سوی دیگر کیفیت ساختما جابجا شده

ناسب و محل م اهبه ج صیالت معیاری ما نیازبرای تح .است تا ارتفاع آن بلند شودبلند نبوده و نیازمند  پوهنتون

 1است یعنی  60که در افغانستان برعکسش است؛ یک بر جای برای هر محصل، چیزی متر مربعتدریس داریم: یک 

 . محصل تدریس می کند  60ستاد برای ا

 برای پوهنحًی صنوف، تاالر و ساختمان .6.1

ا هیرساختسمت زقدر  پوهنتونشکده از جمله نیاز های اساسی داشتن صنوف کافی و حد اقل یک تاالر برای هر دان

فته ر نظر گردمربع جای  محصل یک متر هر المللی برایهای بینبه معیارد و مطابق نصنوف باید معیاری باشباشد. می

 شود.

 پوهنحی.ایجاد صنوف معیاری مطابق به نیاز های هر .1

 رای هرپوهنحی.در نظر گرفتن یک تاالر ب .2

 دی برای ال سی زی تدریس و مهیا ساختن وسایل و ابزار تکنالوژیکی مثل پرجکتور یا تلویزیونمدرن سا .3

 .هر صنف

 پوهنتون. معیاری برایاعمار تاالر ادیتوریم  .4

-ه ساخته شدهطب، تعلیم و تربی ،انجنیریهای پوهنحیهای تدریسی برای : تعمیرهادر سطح پوهنحًی .1.6.1

ه ساخته یل در پنج سال آیندهای ذباشند. پس براین اساس تعمیرمی ها فاقد تعمیریپوهنحسایر  درحالیکهاست،

 خواهدشد:

 اعمار کامپلکس شفاخانه کادری البیرونی. .1

 .زبان وادبیات پوهنحیاعمار تعمیر برای  .2

 .ژورنالیزم پوهنحیاعمار تعمیر برای  .3

 .اقتصاد پوهنحیاعمار تعمیر برای  .4
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  .ق وعلوم سیاسیحقوپوهنحی اعمار تعمیر برای  .۵

 .شرعیاتپوهنحی  اعمار تعمیر برای .6

 .اتاق ها برای استادان جهت انجام کارهای تدریس وتحقیقی .7

 .اعمار تعمیر برای مرکز مطالعات صلح .8

 .اعمار تعمیر برای کمیته تحقیقات .9

 .تعمیر های موجود به بازسازی می شوند .10

 .تعمیرات سرد سازی و گرم سازی .11

 البراتورها .6.۲

ربوط به ات ما و تجهیزهدروس خویش نیازمند البراتوار و با کیفیت سازی البیرونی جهت عملی سازی پوهنتون

 باشد:وسایل ذیل می به باشد. پس بر این اساس نیازهای مختلف میفاکولته

 مطبعه برای آمریت نشرات جهت چاپ مجله علمی و سایر نشریات. .1

 البراتوارها برای پوهنحی طب. .2

 مطبعه برای دیپارتمنت رسانۀ پوهنحی ژورنالیزم. استدیوی مجهز و .3

 سالون محکمۀ تمثیلی برای محصالن رشتۀ حقوق. .4

 .انجنیری پوهنحیها برای البراتوار .۵

 .ها برای پوهنحی زراعتالبراتوار .6

 پوهنحًی تعلیم وتربیه. بیولوژی کیمیا، فزیک، هایالبراتوارها برای بخش .7

 شد.استخدام خواهند مسلکیبراتوارهاکارمندانالاستفادۀبرای .8

 

 استادان و کارمندان اداریی رهایشی برای هااعمار ساختمان .6.3

مد می رفت و آ همه روزه استادان از شهر کابل اکثریتِباشد. البیرونی بدون تعمیر می پوهنتونهای اکثریت فاکولته

 ل منظم بهبه شک وآمد جلوگیری نمایند ایجاد یک محل مسکونی یک نیاز جدی است تا استادان از رفت و  ،نمایند

 ود.شیشان می رسی اتدریس بپردازند. این باعث بلند رفتن کیفیت تدریس و به موقع حاضر شدن استادان در امور د
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 محصالنلیلیه برای  .6.۴

میر ک تعی ل حاضردر حامواجه است. زیرا  ناثذکور و اِ محصالنالبیرونی با مشکل کمبود لیلیه برای  پوهنتون 

اجی کرایی نس هایمیرمحصالن در تعباشد و اکثر برای ذکور ساخته شده که کافی نمیناث و یک تعمیر برای لیلیه اِ

ر دو اناث  ذکور ۀچند تعمیر برای لیلی پوهنتونگلبهار در وضعیت نامناسب زندگی می نمایند. پس برای رفع آن 

 پالن پنج ساله درنظر دارد.

 احیای کتابخانه  .6.۵

ست و پنجه شکالتی دد با مها را بر آورده سازگاه داشتن کتابخانه مجهز که نیازهای همه رشتهوهنتون البیرونی از نپ

مربوط  ر مشخصبه آن مواجه است نداشتن تعمی پوهنتوننرم می کند. هم چنان مشکل دیگری که از آوان تأسیس 

رای ست. پس باه نشده مشخص برای کتابخانداشتن تعمیر البیرونی موفق به پوهنتونباشد. تا اکنون تابخانه میبه ک

 دارد. درنظر های زیر راالبیرونی با مشکالت برنامه پوهنتونمرفوع ساختن این مشکالت در پنج سال آینده 

 .پوهنتون در محوطۀکتابخانهجداگانه برای ساختن یک تعمیر .1

 .دانشجویان افزایش کارمندان کتابخانه جهت خدمات بیشتر برای استادان و .2

 فعال سازی کتابخانه در هرپوهنحی.  .3

 .دیجیتلیکتابخانه  سازی برقی سازی امور کتابخانه یا فعال .4

های ای مجله. جهت بدست آوردن شماره هها یا نهاد های تحقیقی پوهنتونمشترک شدن با مجالت علمی  .۵

 ایشان. علمی

 .از لحاظ وسایل نگهدار کتاب مثل الماری هاتجهیز کتابخانه .6

 .البیرونی پوهنتونها برای کتابخانه درخواست از نهادها جهت اهدای کتاب .7

 .واستادان محصالنخوانی میان  ها جهت ترویج فرهنگ کتاببرگزاری برنامه .8

یقات تازه جهت دریافت تحق Science Directهای بین المللی مثل خریداری کتابخانۀبرقی از مجله .9

 ایشان.

 ساحات ورزشی و صحی. 6.6

حی صو استادان  جهت رفع خستگی و مشکالت صحی نیازمند ساحات ورزشی و  محصالن کنار تدریس،در 

 مکلف است تا در این قسمت موارد زیر را انجام دهد. پوهنتونهستند. پس 
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 .جهت انجام مسابقات محلی و منطقوی آماده می سازدمحصالن  های ورزشی را از میانتیم .1

اعمار  اهیر ورزشوالیبال و سامنازیوم معیاری را برای رشد فوتبال، یبیرونی جدر پنج سال آینده پوهنتون ال .2

 نماید.می

 معاونیت اداری بودجه مخصوص برای رشد ورزش اختصاص می دهد. .3

 

 در قسمت صحی .6.7

ورت صو استادان ساخته خواهد شد تا در محصالن جهت حل مشکالت صحی  کمک های اولیهایجاد کلینیک 

 ت صحی ایشان مرفوع گردد.شکالضرورت م

 استدیوها جهت انجام کارهای عملی محصالن. شفاخانه، تجهیز البراتوارها، .1

 ایجاد مرکز کمک های اولیه صحی در سطح پوهنتون. .2

 پوهنتونی سرسبزآبیاری و  .6.8

زمندی جدی یط نیاباشد. این محیدشت خشک نساجی گلبهار مجریب واقع در (  3۵0 ) یرونی با مساحتالب پوهنتون

سال  در پنج ساست. پ منظور سرسبزی روی دست گرفتهبههای ابتدایی را امهبرنبه سرسبزی وآب دارد. اگرچه 

 مکلف است تا: پوهنتونآینده 

 .مختلف پوهنتون ساحات سرسبزی برای ایجاد سیستم آبیاری معیاری .1

 ساالنه. اصله نهال ( 1000 )در حدود سغر .2

 بیاورد. یک نهال بخواهد کهمحصل به نام هفته نهال شانی مسمی کند و از هر هفته مشخصی را در اول سال  .3

 .پوهنتون در سطحکارهای دسته جمعی  به راه انداختن .4

 اش مکلف گردد تا یک نهال غرس و تربیه نماید.محصل در دوره تحصیلیهر  .۵

 کنترول و نظارت. 6.9

پوهنتون البیرونی در مسیر درستی در های برنامه دانیمدیریت است. برای این که بهم ممُ های اصلنظارت یکی از 

. دنآوربه عمل مینظارت جدی  از تمامی بخش ها پوهنتونباید نظارت شوند. پس هیأت رهبری  حرکت است

توسط معاون علمی و بخش کنترول کیفیت نظارت جدی صورت گیرد و دربخش محصالن معاون  آن، بخش علمی

 در عین معاون اداری بخش مربوطه خویش را نظارت می نماید. مسوول است.امور محصالن در این زمینه 
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پوهنتون البیرونی برنامه عملی  تخصیص منابع مالی و بودجوی خویش را در تخصیص منابع و بودجه:  .6.1۰

ال به میباشد ذیچارچوب بودجه عادی و انکشافی برای مدت پنج سال آینده که مبین برنامه مالی پالن استراتیژیک 

 تفصیل در نظر گرفته شده است. 
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 جدول پالن عملیاتی و بودجوی پوهنتون البیرونی به افغانی

تخمین 

بودجه باقی 

مانده مورد 

 نیاز

بودحه 

 عادی

سال(۵)  

کمکهای 

تخمینی 

تمویل  

کننده 

سال۵گان)

) 

سهم 

تخمینی 

بودجه 

 انکشافی

سال(   ۵)  

 مجموعه هزینه

NHESP-II 

 سال ها

 فعالیت
1402 1401 1400 1399 1398 

          
. برنامه های علمی و 3

 تدریسی

     20,400,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 
( 10. کادر علمی: ساالنه به تعداد )3.1

 کادر علمی استخدام خواهد شد.

     1.120.000 7۵,000 7۵,000 7۵,000 7۵,000 820.000 
ه م    ورد نی    از مرک    ز . بودچ    3.2

 تحقیقات علمی.

     6۵0.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 
( تن اعضای کادر علمی 2معرفی )  3.3

یکی از  در کنفرانس های خارجی

 کشورهای همسایه.

     400.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

. ورکشاپ ارتقای ظرفیت مثالَ در 3.4

و روش تحقیق به   OBE/SCLمورد 

روز در داخل  4تن به مدت  20تعداد 

 پوهنتون.

     1000000 200000 200000 200000 200000 200000 
. ورکشاپ های آنالین و آموزش 3.۵

 از راه دور 

     1.9۵0.000 390.000 390.000 390.000 390.000 390.000 
( دیپارتمنت جدید  طی 2. ایجاد )3.6

 هر سال مالی.

     240000 48000 48000 48000 48000 48000 3.7 در نظر گرفتن بودجه برای نشر مجله .
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 .علمی پوهنتون و مرکز صلح پوهنتون

     2,۵00,000 ۵00,000 ۵00,000 ۵00,000 ۵00,000 ۵00,000 3.8   تجهیز بخش نشرات پوهنتون 

     100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 3.9 صاب تحصیلیباز نگری ن  

 مجموعه 6.268.000 ۵.۵23.000 ۵.۵23.000 ۵.۵23.000 ۵.۵23.000 28.360.000    

محصالنامور  -۴            

     1۵0.000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ورکشاب ترویج سیستم  1/4

تن مدت یک   30به تعداد کریدیت

 دوره  در سال.  2روز 

     1۵0.000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ورکشاب مبارزه با خشونت و  2/4

تن مدت یک  30تعصب به تعداد 

 .دوره  در سال 2روز 

     2.۵00.000 ۵00.000 ۵00.000 ۵00.000 ۵00.000 ۵00.000 
. سیر های علمی برای محصلین 3/4

 دوره در سال. 2تن  ۵0به تعداد 

     100.000 20,000 20,000 20, 000  20,000 20,000 
برنامه اجتماعی مثل کمپاین   4/4

 های اهدای خون.

 مجموعه ۵80.000 ۵80.000 ۵80.000 ۵80.000 ۵80.000 2.900.000    

اریبخش اد  -۵      1      

     6.000.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000    
خریداری و نصب حاضری  1/۵

الکترونیکی برای استادان و  و 
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 ندان کارم

     100.000 ۵0,000 ۵0,000 ۵0,000 ۵0,000 20,000 

ورکشاب جهت محو فساد   2/۵

دوره طی هر سال برای  یک

 کارمندان اداری  

     2۵0.000 ۵0,000 ۵0,000 ۵0,000 ۵0,000 ۵0,000 
ورکشاب آگاهی دهی  جهت  3/۵

 دوره طی هر سال. 2برابری جنسیتی 

ه های فوق لسانسازدیاد برنامه های شبانه و برنام  برنامه ها جهت خلق عواید  4/۵ 

 مجموعه 70.000 70.000 3.070.000 2.070.000 1.070.000 6.3۵0.000    

 خش زیر بناهاب -6          

     120.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000   1/6  اعمار تعمیر های تدریسی 

     99.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000   2/6 اعمار تعمیر ادیتورم 

     123.000.000 41.000.000 41.000.000 41.000.000   3/6 اعمار تعمیر شفاخانه کدری 

     ۵.000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
خریداری لوازم و تجهیزات   4/6

 البراتوارها 

     180,000,000 60000000 00006000  60,000,000   
( 20اعمار تعمیر رهایشی برای ) ۵/6

 تن از استادان 

     7۵.000,000 2۵,000,000 2۵,000,000 2۵,000,000   6/6 انکشاف لیلیه اناث و ذکور 

     10.000.000 2.000.000 3.000.000 ۵.000.000   7/6  ساختمان برای کتابخانه مرکز
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 دانشگاه

     6,000,000 2,000, 000  اعمار ساحات ورزشی  8/6   2,000,000 2,000,000 

     4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000   9/6  سرسبزی دانشگاه 

     10.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 2.000,000 
اختصاص بودیجه برای حفظ  10/6

   و مراقبت دانشگاه

     4,000,000 1, 000  ایجاد فارم های تحقیقاتی  11/6  1,000,000 1,000,000 1,000,000 000,

     636.000.000 208.000.000 209.000.000 211.000.000 ۵.000.000 3.000.000 مجموعه 

 


