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 مقدمه

 

استفاده از برنامه تعریف شده و مدون در هر اداره که مدعی کار آمدی و بهره وری و رشد و توسعه است، امری  

الزامی میسازد و بدون داشتن ضروری شمرده میشود. پیچیده گی سازمان ها، نیاز به انکشاف برنامه های راهبردی را 

پالن راهبردی جامع، سازمان ها هرگز مسیر کاری شان را به درستی در نیافته و با لغزش های فراوان رو برو خواهند 

 .شد

روند های بیرونی سیاسی، ورود تکنالوژی، مسائل اقتصادی، و... از یک طرف، مشکالت درون سازمانی از جانب دیگر، 

 .ستراتیژیک و راهبردی را بیشتر از پیش میطلبدانیاز به برنامه ریزی 

نظام  ه ریزی آغاز شداز زمانی که بشر به فردای خود اندیشید، برای آینده هدف تعیین کرد و بدین ترتیب فرآیند برنام

، در شرایط کنونی کشور، نسبت به هر عرصه دیگر، برنامه ریزی دقیق و انجینیریآموزشی و خاصتاً آموزش امور 

منسجم را میطلبد تا از یک طرف از نظر کمی، کمبود نیروی تحصیلکرده مورد نیاز مرفوع شود و از طرف دیگر، 

حفظ گردد. برنامه ریزی گذر از یک گام به گام بعدی نیست بلکه کیفیت خدمات آموزشی نیز بر اساس معیارات 

 .پروسه ی خالق است و میتواند پیشتاز تصمیم نهائی چندین مرتبه تغیر و باز بینی گردد

به صورت خالصه، برنامه ریزی یعنی انتخاب اهداف درست و انتخاب مسیر، راه، وسیله و روش درست برای دسترسی 

مطمئن پیش یرات و عوامل نادیگر، در برنامه ریزی، اهداف و اقدامات الزم برای مواجهه با تغیبه اهداف. به عبارت 

بینی میشود. برنامه ریزی پروسه است که همه تالش ها و فعالیت ها را در راستای هدف، راه رسیدن به آن و چگونگی 

ای تصمیم گیری حال جهت رسیدن به طی مسیر، ترکیب و ادغام میکند. برنامه ریزی ترسیم از شیمای گذشته، بر

 .اهداف در آینده میباشد

( تدوین 1401-1397ساله پوهنتون جامی ) 5، بر اساس پالن استراتیژیک انجینیریستراتیژیک فاکولته اپالن 

گردیده و در تالش است تا با هماهنگی و متابعت از دور نما و اهداف این سازمان، مسیر کاری خویش را تعیین و 

  تعقیب نماید. 
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 انجینیری دانشکده ریاست پیام

 توسعه، سمت به را ها ملت که یمحرک یها یروین نیتر یواساس جامعه کی یها هیسرما نیتر بزرگ شک ونبد

 و یریگ شکل در که. باشدیم جامعه کی دانشمند و کرده لیتحص قشره کنندیم یرهبر ییشکوفا و شرفتیپ ،یترق

 امروز تا سیتاس بدو از یجام دانشگاه راستا نیدر. ندینما یم فایا را یدیکل نقش ها پوهنتون یها روین نیچن دیتول

 یرینیانج یپوهنح. است بوده افغانستان ما زیعز کشور سطح و غرب حوزه در ریگ چشم و بزرگ خدمات منشاء

 از یا عمده قسمت تیترب و آموزش بار که بوده دانشگاه نیا یها دانشکده نیمتریقد از یکی ثیمنح یجام پوهنتون

 یا مشاوره ،یمانکاریپ اجرا، ن،یزاید طرح، ،یسرو جمله از متنوع یها بخش در را متخصص و یمسلک یفن یها روین

 بوده یپوهنح نیا دوش بر یدولت یها ارگان و یالملل نیب یها سازمان ،یخصوص یها شرکت کارشناس یروهاین

 امکانات، به توجه با و اتشیح دوران در فاکلته نیا یقیتحق و یتیترب یها تیفعال مثبت اثرات داشت نظر در با. است

 و یآموزش امکانات ،یادار و یعلم یها کدر یها قسمت در خصوصآ شده جادیا یها تیظرف و یآموزش یفضا

 التیتحص یها دوره جادیا و توسعه شاهد کینزد ندهیآ در که آنست برا دیام یشگاهیآزما زاتیتجه و ،یپژوهش

 یقاتیتحق یها تیفعال گسترش آن تبع به و لسانس یها دوره در دیجد یها پارتمنتید و یماستر هیسو به یلیتکم

 .میباش یپوهنح نیا در

 یها بخش در دانشکده نیا فارغان پررنگ حضور ل،یتحص درجه و تجربه باب از برجسته یادار و یعلم کدر یاعضا

 یآموزش یفضاها وجود ا،یمد یتخصص یها برنامه و ها ناریسم در یعلم کدر یاعضا مشارکت ،یدولت و یخصوص

 گر انیب یداکتر و یماستر مقاطع در دانشکده نیا فارغان یقبول و لیتحص ادامه ،یعلم یهاکارگا و یشگاهیآزما

 توسعه، در یپوهنح نیا درخشش ندهیآ دهنده نشان و بوده دانشکده نیدر مالحظه قابل یها تیظرف و لیپتانس

 نیموسس به متعلق ها آورد دست نیا تمام که است ذکر قابل. باشد می مان زیکشورعز و غرب حوزه یترق و یآباد

 و دانشکده نیا  زیعز نیمحصل ،یرینیانج دانشکده یادار و یعلم کدر ، پوهنتون نیا یرهبر اتیه ،یجام دانشگاه

 . باشد یم و بوده یجام دانشگاه یخدمات و یکیلوجست یادار یکیتخن کارمندان

 دیباش روزیپ و سربلند

 یسرور رسول غالم رینیانج

 یرینیانج دانشکده سیرئ
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 مرامنامه پوهنتون جامی

 

 پوهنتون جامی:  چشم انداز

پوهنتون جامی به عنوان یکی از پیشتازترین دانشگاه های خصوصی در کشور، نقش کلیدی در تربیه کادر های 

متخصص و مسلکی و تقدیم آنها به جامعه، ایفا مینماید. با تالش مدیران این نهاد، ما انتظار داریم تا جایگاه این 

 در صدر جدول دانشگاه های خصوصی کشور، تحکیم یابد. پوهنتون

 

 رسالت پوهنتون جامی: 

سانی متخصص و مسلکی به هدف توسعه اجتماعی  صادی و افزایش درآمد از طریق  -آموزش و تربیه منابع ان اقت

 .انکشاف مدیریت سازمانی، ظرفیت سازی علمی و ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی با کیفیت

 

 پوهنتون جامی: ارزش های  

 های اسالمی و ملی؛رعایت و تحکیم ارزش 

 تحکیم وحدت ملی و رشد همدیگر پذیری؛ 

 مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن به انتظارات برحق جامعه؛ 

 احترام به آزادی اندیشه و بیان؛ 

 های حکومتداری خوب؛توجه به حاکمیت قانون و تمرکز بر شاخصه 

  محور و آموزنده برای محصلین و اعضای کدر علمی؛ایجاد محیط پویا و فضای دانش 

 مدیریت و رهبری سالم و موثر؛  
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 : پوهنتون جامی انجینیریپوهنحی تاریخچه 

 دانشکده تاسیس موافقت جواز خورشیدی 1390 سال حمل ماه در اکادمیک و علمی نهاد عنوان به جامی دانشگاه

 دانشجویان گروه اولین خورشیدی 1390سال بهار در. نمود کسب افغانستان عالی تحصیالت وزارت از را  انجینیری

 دانشکده این در لیسانس مقطع در دانشجو 100 از بیش حاضر حال در و گردیده پذیرش انجینیری دانشکده در

 .هستند تحصیل مشغول

 به و میباشد کشور شرایط با سازگار و بوده المللی بین و ملی استندردهای مطابق دانشکده این درسی کاریکولم

 به دانشگاه از بیرون ساحات در همچنان و البراتوارها در مضامین عملی تدریس. میشود تدریس عملی و نظری یگونه

 سه هفته ظرف در هفته شانزده تکمیل از بعد برگرفته در را درسی هفته شانزده سمستر هر .میشود برده پیش

 صنفی، امتحانات شامل که گرفته صورت تحریری بشکل مضامین امتحانات میگردد برگزار سمستر پایان امتحانات

 پروژه کنفرانسها، سمستر، وسط نمرات چون دانشجویان تحصیلی فعالیتهای نتایج و میباشد، نهائی و سمستر وسط

 . مییابد انعکاس سمستر آخر شده اخذ نمرات و صنفی های

  وار، هفته و ماهوار های پالن داشتن پالیسی، کورس رعایت آن، نتایج به اریگذ ارزش و ارزیابی فرهنگ ترویج

 جلسات بموقع برگزاری و علمی، سمینارهای تدویر سمستر، هر در درسی برنامه تطبیق و عملی و نظری تدریس

 . است دانشکده این های فعالیت از بخشی دیپارتمنت و اساتید علمی، شورای

 روز نوین تکنولوژی و سرما و گرما وسایل با مجهز درسی صنوف و تدریسی معیاری ساختمان دارای دانشکده این

 . مینمایند تمرین را نظری دروس عملی های جنبه آن در محصالن که میباشد فعال البراتوارهای دارای همچنان و بوده

 و عملی کار جهت منظم بطور دانشگاه سرویس ذریعه اوقات تقسیم طبق و مداوم بصورت دانشکده این محصلین

 .میشوند منتقل ساحات به سروی عملی دروس فراگیری

 نیز تحقیقی علمی های سایت به محصالن دسترسی جهت کتابخانه در قوی انترنت و غنی کتابخانه لب، کمپیوتر

 کیفیت ارتقای راستای در مربوط هایفعالیت اجرای جهت انجینیری دانشکده همچنان است دانشکده این امکانات جزء

 ها کمیته جلسات و بوده اعضا و رییس از متشکل کمیته هر میباشد دانشکده سطح در فرعی کمیته هشت دارای

 .مییابد تدویر ضرورت حسب و ماهوار بصورت
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 البراتوارها

 از عبارتند انجینیری دانشکده فعال البراتوارهای

  کامپیوتر، برای تمام برنامه انجینیری البراتوار(Engineering Computer Lab) 

  خاک البراتوار(Soil Lab) 

  البراتوار سروی(Surveying Lab) 

 سمنت  البراتوار(Cement Lab) 

  البراتوار آب(Water lab) 

 سنگ و جغل  البراتوار(Rock and Aggregate Lab) 

 یتالبراتوار کانکر  (Concrete Lab) 

 قیر البراتوار (Bitumen Lab)  

  سرک سازی البراتوار(Highway Engineering Lab) 

 اب البراتوار تهد (Foundation Lab) 

  البراتوار فیزیک   (Physics Lab) 

 یمیاالبراتوار ک (Chemistry Lab) 

 انجینیری دانشکده فعال های کمیته

 کیفیت تضمین کمیته 

 کاریکولم و نصاب ارزیابی کمیته 

 کمیته بررسی لکچرنوت ها 

 کمیته تحقیق 

 فرهنگی کمیته 

 دسپلین و نظم کمیته 

 پالیسی و پالن کمیته 

 امتحانات کمیته 

 به مـوفـقانه آن تــدریسی مــدیریت دیپارتمنت، آمریت دانشکده، ریاست توســط انجینیری دانشکده رهبری امــور

 مدت یگردد.م یستدر یو ماستر یدکتر یهایهسوه تن از استادان ب 20 توسط نظری دروس و میشود برده پـیش

  یباشد.چهار سال م یولس ینیری دیپارتمنتدر دانشکده انج یلتحص
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 مرامنامه پوهنحئی انجینیری

 :(Vision)چشم انداز 

دانشکده انجینیری دانشگاه جامی با ارائه دانش برتر تخصصی در تربیه کدر های متخصص و مسلکی و تالش کدر 

بین پوهنحی های انجینیری پوهنتون ها و  تبهاداری و اکادمیک این نهاد علمی، امید برآن دارد تا در باالترین ر

 موسسات تحصیالت عالی افغانستان قرار گیرد.

 :(Mission)رسالت 

پوهنحی انجینیری با تولید و نشر علم، ارتقای کمی و کیفی دانش انجینیری، تربیه نیروی انسانی متخصص، مسلکی 

های عصری، فعالیت ی، با تاکید بر دانش و فناوریو متعهد، در جهت آبادانی کشور، توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگ

 مینماید.

 :(Values)ارزش ها 

o پایبندی به ارزش های اسالمی و ملی 

o ادی اندیشه و بیانزارج نهادن به وحدت ملی، همگرایی، آ 

o اعتقاد به خالقیت و نوع آوری جهت حصول رضایت سایر ذینفعان 

o ارج نهادن به کار همکاران و محصل مداری 

o لیت پذیری برمبنای مدیریت و رهبری سالم مسئو 

o یاد گیری همکاری و کار گروهی و تیمی رشد 

 (Goals):اهداف و مقاصد 

 مختلف یعقد تفاهم نامه ها قیاز طر یپوهنح دیتساا تیظرف یارتقا .1

های عمرانی و رفع نیازمندی های بازسازیبه منظور و مسلکی  متخصص ،متعهد یآموزش و پرورشِ نسل .2

 اجتماعی

 آموزش کدرهای متخصص  قیکشور از طر توسعهو  یدر بازساز برجسته و فعالنقش  داشتن .3

 رفع نیازمندی های روز کشوری از طریق تاسیس دیپارتمنت های جدید .4

 ارتقای کمی و کیفی دانشکده از طریق گسترش برنامه های علمی و تحقیقاتی .5

 ظور استفاده محصلین و ارائه خدمات به جامعه توسعه البراتوار های مورد نیاز دانشکده انجینیری به من .6

 موسسات خصوصی و افرادتخنیکی و انجینیری به ادارات دولتی، -ارائه مشاوره های علمی .7

 های ملی و بین المللی به منظور استفاده در نهادهای علمی و اجتماعیتهیه و جمع آوری نورم .8

 برنامه های فنی و حرفوی موثرآماده سازی محصلین جهت ورود به بازار کار از طریق  .9

 فراهم نمودن زمینه های ادامه تحصیل برای فارغان این دانشکده به دانشگاه های ملی و بین المللی .10
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 انجینیری پوهنحی موجوده وضعیت

 انسانی نیروی و تشکیالت

ادامه  خویش فعالیت به سیول( یا ساختمانی انجینیری) دیپارتمنت حال با یک تا تاسیس بدو پوهنحی از این

 قرار دهد. خویش پوشش تحت را این رشته جوانان عالقمند میدهد تا

تدریسی، مدیریت  مدیریت ،آمریت دیپارتمنت سیول ریاست پوهنحی، شامل پوهنحی این تشکیالت حاضر حال در 

 تحقیقات، و فرهنگی امور کمیتة علمی، تحقیقات کمیتة ، دسیپلین، و نظم کمیتة کیفیت، کمیتة تضمین البراتوار ها

 در وظایف الیحة مطابق وقت تمام است، که جندر کمیتة کاریکولم و انکشاف کمیتة استراتژیک، گذاری پالن کمیتة

 .  نمایند می فعالیت پوهنحی ارتقاء جهت

 انجینیری پوهنحی علمی کادر اعضای

و همچنان  نفر 14 ماستر نفر  3ا کترد علمی های درجه با علمی نفر کادر 20 دارای انجینیری پوهنحی حاضر حال در

 های بخش در کاری خوبی تجربه پوهنحی این استادان بیشتر سه نفر در حال سپری نمودن دوره ماستری میباشند.

 . باشد می ذیل قرار انجینیری پوهنحی اساتید تفصیلی مشخصات .باشند می دارا را انجینیری رشته های مختلف
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 تحلیل سوات

 پوهنحی و پوهنتون جامی تجزیه و تحلیل محیط

سایی و  سازمان بیرونیشناخت محیط شنا سیعمده ترین کی از ی ،و درونی  سا صلی مراحل ا در تدوین پالن  و ا

ستراتیژیک میباشد. در این مرحله فرصت که شامل محیط دولتی، قانونی و سیاسی؛  بیرونیهای محیط ها و تهدیدا

اقتصادی ؛ اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژی میباشد شناسایی شده و اولویت هر یک بر اساس میزان تاثیر گذاری بر 

ــازمان تعیین می گردد ــازمان یعنی قوت ها و ضــعف های س ــایی عوامل تاثیر گذار درونی س ــناس ، و هم چنان به ش

یز این ایی این عوامل بتوانیم ســوات انالمی پردازیم تا به اســاس شــناســپوهنتون جامی  پوهنحی به عنوان جزیی از

با در نظر داشــت عوامل  پوهنحی انجینیریرا انجام داده و به نتیجه مطلوب که همانا یافتن جایگاه حقیقی پوهنحی 

به منظور را تعیین نمایم . پوهنحیساله بعدی  پنجالعات بدست آمده استراتیژی وبر اساس اط فوق است نایل شویم ؛

ــایی نمایم. محیطباید  هتر عوامل بیرونی  و درونی،بشــناخت  ــناس در راســتای تدوین پالن  ماحول را بررســی  و ش

 شده است: انجام خواهد یافت استراتیژیک مراحل زیر

 بررسی قانون اساسی و پالیسی های کالن دولت افغانستان مرحله اول:

 پالن استراتیژیک وزارت تحصیالت عالی افغانستان بررسی مرحله دوم :

 بررسی پالن استراتیژیک پوهنتون جامی مرحله سوم :

 نیازها و انتظارات ذینفعان  شناسایی و تحلیل :چهارممرحله 

 شناسایی عوامل تاثیر گذار بیرونی و درونی بر سازمان: پنجم مرحله 

 کالن دولت افغانستانبررسی قانون اساسی و پالیسی های مرحله  اول: 

ها محیط ها و تهدیدبه منظور شناسایی فرصت دولت افغانستانها کالن پالیسیقانون اساس و در این بخش  

 خارجی مورد بررسی قرار گرفته است که به صورت ذیل تشریح می گردد.

 قانون اساسی افغانستان

ست و بیان  صورت گرفته ا صیالت عالی تاکید  سترش حوزه معارف و تح ستان بر روند و گ سی افغان سا در قانون ا

ست که  صاد بازار، مطابق به احکام قانون،سرمایه گزاری دولت،شده ا صی را مبتنی بر نظام اقت صو شبثات خ  ها و ت

ضمین می نماید صونیت آن ها را ت شویق، حمایت و م سی ذکر گردیده،  .ت سا تعلیم حق تمام اتباع اگر چه در قانون ا

صورت رایگان از طرف دولت تأمین می گرد سات تعلیمی دولتی به  س سانس در مؤ ست که تا درجه لی ستان ا د افغان

صیلی را برای عموم اتباع ندارد در ماد صیل دهند ولی از آنجائیکه دولت توانایی و امکانات ارائه خدمات تح ه ادامه تح
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عمومی، اختصاصی و  اتباع افغانستان می توانند به اجازه دولت به تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی،گفته شده  دیگر

 .سواد آموزی اقدام نمایند

 : بررسی پالن استراتیژیک وزارت تحصیالت عالی افغانستان دوممرحله   

ها محیط ها و تهدیدبه منظور شناسایی فرصت پالن استراتیژیک وزارت تحصیالت عالی افغانستاندر این بخش 

 خارجی مورد بررسی قرار گرفته است که به صورت ذیل تشریح می گردد.

 پالن استراتیژیک وزارت  تحصیالت عالی

 وضعیت فعلی

ــد بودج 63در حالیکه   ــتراتیژیک پالن در ه کهفیص ــترش و بهبود ترمیم، برای اول اس ــت زیربناها گس  درخواس

گردیده بود، مکمل به دست نیامد. این امر باعث شده است تا کمبود شدید در زیر بنأ باقی مانده و نیاز مبرم به طرح 

استراتیژیک دوم مطرح باشد. نبود مقدار کافی زیرساختها دلیل  النبرنامه های مهم جدید زیربنا در جریان تطبیق پ

صی عمدة محدودیت در کیفیت و یکی از موانع بزرگ بر شتر به تح سی بی ستر ستالسر راه د بحث  .ت عالی بوده ا

ــورت  ــال آینده ص ــترش زیربناها برای پنج س های داخلی با دولت و منابع کمک دهنده در مورد نیاز به بهبود و گس

ــیلی می گردد. این نیازها عبارتند از ــمول هر نهاد تحص ــترده بوده و تقریباً مش ــت. نیازهای عمومی گس  :گرفته اس

ــی بزرگتر، البه تعمیرهای برای تدریس، به ویژه ضــرورت  براتوارها برای تحقیقات علمی با البراتوارها، صــنوف درس

ـــای کادر علمیالتجهیزات  ـــر راه  .زم آن، اتاقها برای دفاتر اعض کمبود جای برای لیلیه دختران مانع بزرگی را بر س

صی ستالافزایش تعداد زنان در تح شکیل داده ا شامل جای برای کار  .ت عالی ت نیازهای دیگری در بخش زیربناها 

ــی، کلینیکهای حیوانی، فارمهای زراعتی،  ــفاخانه های تدریس ــگاه های زنانه و العملی، ش براتوارهای کمپیوتر، ورزش

  .آن میگردد برای ادیتوریم ها و تجهیزات مردانه، توسعه کتابخانه ها، جای

 چالشها

 اساتید  از یا ین بودن سویه تحصیلی عدهیپا  .1

 کمبود استادان مسلکی در بخش های مختلف  .2

ــی واداری، ادیتوریم ها، لیلیه ها،  )کمبود زیربناها  .3 ــفاخانه های البتعمیرهای تدریس راتوارها، کتابخانه ها، ش

 (ها و مکان های ورزشی تریای فاو فارم های تحقیقاتی، زیربنای تکنالوژی معلوماتی، ک کادری، مراکز

 نبود نصاب درسی معیاری در تعدادی از رشته های تحصیلی  .4

 کمبود تجهیزات آموزشی و اداری  .5

 نا کافی بودن میزان تخصیص بودجه مورد ضرورت در تناسب با بودجه ملی  .6

 ت عالی القه مندی تمام فارغان مکاتب به تحصیالن وعالمحدود بودن ظرفیت پذیرش محص .7

 ت عالیالرف و سوق تمام فارغان مکاتب به تحصیعدم موجودیت تفکیک رشته ها در معا .8
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ای رشد و پویایی اقتصاد کشور اتفاق نظر وجود دارد. بهبود کیفیت سیستم تحصیالت عالی به عنوان الزمه ایبر

ست صیالت عالی برای آینده ا صد وزارت تح صیالت عالی بازتاب دهندة دیدگاه، اهداف و مقا اهداف موجود در  .تح

وزارت تحصیالت عالی به دو دسته تقسیم میشود: اهداف وزارت تحصیالت عالی در سطح ملی و   پالن استراتیژیک

 اهداف وزارت تحصیالت عالی در سطح نهاد ها.

  اهداف در سطح ملی

ستم کثرت .1 سی شمول پوهنتونرهبری و ادارة یک  صیالت عالی به  صی، گرا و هماهنگ تح صو های دولتی و خ

 ها و کالج ها؛انستیتوت

 های فکری آنان در زندگی؛های افراد از طریق انکشاف تواناییدهی به نیازهای آموزشی و خواستهپاسخ .2

شت  .3 صص موردنیاز، با در نظردا شافی جامعه و ارائة نیروی کار مجهز به دانش و تخ ساختن نیازهای انک برآورده 

بی به این هدف، وزارت تحصیالت عالی ها و تخصص الزم برای رشد و بالندگی اقتصاد پیشرفته و دست یاشایستگی

 نیازهای ملی در این زمینه را ارزیابی خواهد نمود.

  بهبود کیفیت نهادهای تحصیالت عالی مطابق با معیارهای بین المللی به عنوان معیارهای دراز مدت. .4

الی. با در افزایش دسترسی به تحصیالت عالی از طریق طرح یک سیستم تحصیالت عالی سازگار و با کیفیت ع .5

صنف صیالت عالی باز و از راه دور،  شامل تح شت قانون، این امر میتواند  ستانی و های نوبتی و برنامهنظر دا های تاب

  .شبانه نیز باشد

صول اطمینان از کیفیت نهاد و برنامه ها، ارتباط  .6 ستای ح ستم اعتبار دهی و تأمین کیفیت در را سی ایجاد یک 

  .المللییی و اعتبار بینملی و منطقه ای و نیز پویا

ــرفت دانش و انجام فعالیت .7 ــهیل ظرفیت تحقیقاتی برای پیش ــرفت ارائه و تس ــتای پیش های تحقیقاتی در راس

  .تکنالوژیک و انکشاف اجتماعی

تأمین وجوه مالی به شـــیوة پایدار و برابر در راســـتای حصـــول اطمینان از کیفیت تحصـــیالت عالی از طریق  .8

شترک. برهزینه صیالت عالی تالش مینماید تا از طریق ایجاد تغییرات در های م سیدن به این هدف، وزارت تح ای ر

های تشبثاتی پالیسی تحصیالت عالی، زمینهء این امر را برای نهادهای تحصیالت عالی فراهم سازد، تا بتوانند فعالیت

شمول د صورت امکان از ولت، بنگاهرا انجام داده، بنیادهایی را ایجاد نموده و از نهادهای مختلف به  های تجارتی، در 

  .محصالن ، تمویل کنندگان، تشبثات، تولیدات و سایر منابع، وجوه مالی بدست آورند

سترش آن را  .9 صیالت عالی تا نهادهای مذکور توان ایجاد منابع و گ ستقالل نهاد های تح صل ا ساختن ا حقوقی 

شبثات اکادمیک خود را ب شند و بتوانند ت شته با سابدهی به دا ستقالل در حوزة ح ه نحو مطلوب اداره نمایند. این ا

  دولت، محصالن و سایر نهادهای ذیربط اِعمال میگردد.
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ها کالج های مخصـــور برای ارائه برنامه های پرنمودن خألهای موجود در تحصـــیالت عالی، در دیگر کشـــور .10

ــه ایجاد میگردند. این برنامه های کوتا ــی، بعد از دورة لیس ــص ــهاندازی میه مدت راهتخص ــوند در عرص های مانند ش

های سطح متوسط در تجارت، حرفه هایی مانند قضا، دوا سازی، ساینس، ریاضیات، لسان ها، علوم کمپیوتر؛ آموزش

طب و کمپیوتر ساینس؛ ایجاد فرصت های الزم برای کسانی که کورس های مقدماتی در سطح پوهنتون ها که پس 

سپری کردن آن صت هایی برای آموزش دراز مدت، و  AA مدرک دیپلوم هااز  صالن اعطاء می گردد، ایجاد فر به مح

ـــنایع یا تجارتآموزش ـــت که کریدت این کالج ها قابل های عالی تخنیکی ویژة ص های خار. الزم به یادآوری اس

  انتقال به پوهنتون ها خواهد بود.

ری نصاب تحصیالت عالی که هم اکنون درجریان است، طرح یک سیستم کریدت برای افغانستان، پس از بازنگ .11

ـــالن اجازه میدهد تا بتوانند کار کنند و  ـــیالت عالی گردیده و به محص ـــهیل انتقال بین نهادهای تحص ـــبب تس س

ـــازی و بهبود قابلیت قیاس دورهکریدت ـــال تکمیل نمایند. هم چنین معقول س های های خود را طی چندین س

صیلی در میان نهادهای  صورت خواهد تح ستم کریدت  سی ساس  شد که برا سایلی میبا صیالت عالی از دیگر م تح

  .گرفت

 اهداف در سطح نهـادها

های مدیریتی رونما شده و اداره به مدرنیزه کردن و ارتقای نهادها در سطحی که تفکیک و وضاحت در نقش .1

  .صورت همکار و هم آهنگ فعالیت داشته باشد

المللی باکیفیت اکادمیک که جوابده نیازهای ملی و منطقوی بوده و در سطح بین ارائهء برنامه های مرتبط و .2

  .توان رقابت را داشته باشند

ساالری و ارزیابی دقیق  .3 سته  شای صول  شویق برمبنای ا ستم جامع برای ترفیع و همچنان ت سی طرح یک 

ــای کادر علمی پوهنتونفعالیت ــمول ارزیابی تدریس، تحقیق و های اعض ــط آنها از ها به ش ارائهء خدمات علمی توس

 طریق ارزیابی گروهی.

شایع و  .4 سازنده مالک های  سش نقادانه و انتقاد  ضای اکادمیک که در آن بحث و تبادل نظر، پر ایجاد یک ف

  .پذیرفته شده باشند

شه .5 سئول و منتقد، دارای ظرفیت الزم و اندی شن فکر، م شهروندان رو صالن به مثابهء   های مبتنیتربیه مح

 .براساس تعهد اجتماعی، بردباری و احترام متقابل

ــیلی در  .6 ــیل جوابده نیازهای تحص ــول اطمینان از این امر که تحص بهبود کیفیت تدریس و فراگیری و حص

  .زمینه های ملی و منطقوی می باشند
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های های تحصــیلی باالتر، کورسرشــد کادر علمی و کارمندان اداری تحصــیالت عالی از طریق ارائه فرصــت .7

 .کوتاه مدت، بازدیدهای متقابل و ایجاد فرهنگ آموختن مداوم

های کشور جهت انجام تحقیقات هدفمند و مرتبط، جهت شناخت و راه انکشاف فرهنگ تحقیق در پوهنتون .8

  .های بیشماری که کشور با آن مواجه میباشدیابی برای مشکالت و چالشحل

ستری و دکترا در طرح برنامه .9 شرایط پوهنتونهای ما صورتی که کادر علمی واجد  های جامع تحقیقاتی، در 

داخلی دارای درجات علمی مناسب برای آموزش وجود داشته باشد، و یا استادان واجد شرایط خارجی را بتوان برای 

شتر از پنج ا صیالت عالی در نظر ندارد که بی ستخدام نمود. در این زمینه، وزارت تح شش تدریس این دوره ها ا لی 

  .پوهنتون را در دراز مدت اجازه بدهد که چنین دوره هایی را عرضه نمایند

 .ایجاد همکاری میان نهادهای تحصیالت عالی داخلی، منطقوی و بین المللی .10

ــص و ایجاد زیر بناهای الزم برای نهادهای  .11 ــاف تخص ــئولیت اجتماعی از طریق تعامل و انکش ــتن مس داش

 .ورتحصیالت عالی جهت خدمت به کش

 برنامه ها 

های خود مد نظر دارد. این برنامه ها عبارت از مجموعهء تحصــیالت عالی دو برنامهء گســترده را در حوزة فعالیت

شاخصفعالیت شری و فزیکی،  سایل مالی، منابع ب ستراتیژی، م صد، تطبیق ا ست که مرتبط با اهداف، مقا ها و هایی ا

  .باشدچهارچوب نظارت و ارزیابی می

 

 مهء اولبرنا 

تعلیم و آموزش فارغ التحصــیالن ورزیده در راســتای تأمین نیازهای انکشــاف اجتماعی و اقتصــادی افغانســتان، 

 .فراگیری و تشویق عرضهء خدمات به جامعه و مردم افغانستان ارتقای سطح تدریس، تحقیق،

 برنامهء دوم 

سیستم منسجم و هماهنگ تحصیالت عالی به شمول  ستیتوترهبری و ادارة یک  ها به ها و کالجپوهنتون ها، ان

 .منظور ارائه تحصیالت عالی با کیفیت
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در سه محیط کالن، محیط رقابتی و محیط داخلی دانشگاه جامی،  پوهنحی انجینیری ذینفعاندر شکل ذیل 

 نشان داده شده است.تقسیم بندی و 

 محیط کالن محیط رقابتی محیط داخلی

 منابع مالی •

 و نیروی انسانی انسانی منابع •

 آموزش و تحقیق •

 مدیریترهبری و  •

 هااستراتیژی  •

 مشتریان •

 رقبا •

 های مافوقسازمان •

 های همکارسازمان •

 کاال یا خدمات •

 Pعوامل سیاسی  •

 Eعوامل اقتصادیٍ •

 S عوامل اجتماعی •

 Tلوژیاعوامل تکن •

 جامی پوهنتون پوهنحی انجینیری ذینفعان

 (3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1شکل )

 

  

 هیئت رهبری

پوهنحی 

 انجینیری

 هیئت امناء

 (اثر غیر مستقیم)ذینفع خارجی   (اثر مستقیم)ذینفع خارجی   (اثر مستقیم)ذینفع داخلی 
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 (5جدول )

 افغانستان یعال یالتوزارت تحص

 یخصوص یعال یالتپوهنتونها و  مؤسسات تحص  ریاست

 یپوهنتون جام ریاست

 پوهنحی انجینیری

 ((SWOTداده ها ) یلتحل فرم
شماره 

 مسلسل
 شماره

نوع

 یت
 امتیاز رتبه ضریب عوامل خارجی

مجموع 

 امتیازها

1 1 

ها
ت 

رص
ف

 

 0.2372 3.954 0.06 ظرفیت کم پذیرش جدیدالشموالن در نهادهای تحصیالت عالی دولتی

2.61 

2 2 
پروژه های موقعیت استراتژیک والیت هرات و سرمایه گذاری دولت در 

 زیر بنایی والیت هرات
0.037 4.125 0.1526 

3 3 
موجودیت پوهنتون هرات به عنوان پوهنتون مادر و امکان استفاده از  

 های آنتجارب و ظرفیت
0.017 3.956 0.0673 

      

      

      

      

      

      

      

11 1 

ها
ید

هد
ت

 

 0.1272 2.156 0.059 مناطقی که پروژه در آن کار میشودعدم امنیت در اکثر 

12 2 
ی علمی و عدم ترفیع اساتید در نهادهای اشتن سیستم رتب و درجهند 

 تحصیالت عالی خصوصی
0.028 2.569 0.0719 

 0.0426 2.369 0.018 دار و همچنان فرار مغزهاخروج افراد سرمایه 3 13

 0.1858 2.654 0.07 افزایش نرخ بیکاری و فقر در کشور 4 14
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 گذار داخلی بر فعالیت های پوهنحی انجینیریعوامل تاثیر 

تا پوهنحی انجینیری تاثیر از منظر داخلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و  در این بخش تالش گردید  عوامل 

ضعف هاقوتیعنی ) های پوهنحیداخلی بر فعالیت  گذار شود که به همین منظور بعد از  ها(و  سایی  شنا شگاه  دان

ــعف ها  10ها همفکری و همیاری هیئت رهبری برای هر کدام ازعوامل داخلی یعنی قوت  ــه و برای ض ــاخص  10ش

 تعیین شد، که قرار زیر اند: شاخصه
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 افغانستان عالی تحصیالت وزارت

 خصوصی عالی تحصیالت مؤسسات  و پوهنتونها  ریاست

 جامی پوهنتون ریاست

 پوهنحی انجینیری

 ((SWOT) ها داده تحلیل فرم

شماره 

 مسلسل
 امتیاز رتبه ضریب عوامل داخلی نوعیت شماره

مجموع 

 امتیازها

1 1 

ها
ت 

قو
 

 0.222 3.706 0.06 دانشکده سطح در سالم مدیریت

2.60 

 

 0.212 3.529 0.06 دوکتورا و ماستری های دوره به اساتید نمودن معرفی 2 2

 0.151 3.765 0.04 تکنالوژی و درسی وسایل به مجهز و معیاری صنوف 3 3

4 4 
 ایه تکنالوزی و وسایل از استفاده با محصالن برای سهولت ایجاد

 تدریس آنالین سیستم و دانشجویی پرتال سیستم مانند جدید
0.04 3.471 0.139 

      

      

      

      

      

      

11 1 
ها

ف 
ضع

 
 0.081 1.353 0.06 دایم متخصص کدر کمبود

 0.074 1.471 0.05 دایمی کمپس نداشتن  2 12

 0.113 1.412 0.08 محصلین برای مؤثر و مناسب کارآموزی هایدوره کمبود 3 13

 0.046 1.529 0.03 لیسانس از باالتر تحصیلی مقطع نداشتن  4 14

15 5 
 به نسبت سمستر هر در شدهجذب محصلین تعداد بودن پایین

 فاکولته یبالقوه و بالفعل هایتوانایی
0.04 1.706 0.068 
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 پوهنحی انجینیریتحلیل موقعیت 
 

 جدول امتیازات محاسبه شده برای محیط داخلی و محیط خارجی

 امتیاز نهایی تحلیل محیطی

 IFEارزیابی عوامل داخلی 

 EFEارزیابی عوامل خارجی 

2.۶1 

2.۶0 
 (8جدول )

 

ـــتراتیژیک  زیر ارائهطوریکه در گراف  ( قرار ذیل SWOTنظر به تحلیل) پوهنحی انجینیریمیگردد موقعیت اس

 است:   

 

 پوهنحی انجینیری پوهنتون جامیموقعیت استراتیژیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2شکل ) 

 

 فرصت +

 - ضعف قوت +

1 

 -تهدید 

2 

3 

4 

1 2 3 4 
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 شده در گرافبر اساس ساحه معین  پوهنحی انجینیریتعیین استراتیژی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3شکل )  

 

 تهاجمی

 )پوهنحی انجینیری(

 کارانهمحافظه

 

 رقابتی

 

 تدافعی

 

 امتیاز نهایی عوامل داخلی

(IFE) 

۴                                  2.61                                ۱ 

 

ی
رج

خا
ل 

وام
 ع

ی
های

ز ن
یا

مت
ا

 

(
E

F
E

) 

۴
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
2

.6
0

   
   

   
   

   
   

   
   

   
۱ 

 پوهنحی انجینیریموقعیت استراتیژیک 
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 پوهنحی انجینیریاولویت بندی استراتیژی های 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9جدول )                   

استراتیژی های  QSPMتجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف و همچنان فرصت ها و تهدید ها، بر اساس روش بعد از 

بر مبنای اولویت قرار ذیل  پوهنحی انجینیریاستراتیژی برای  9پوهنتون تعیین و اولویت بندی گردید. تعداد 

 تنظیم گردید:

 ماستری دوره ایجاد و  جواز اخذ .1

 دانشجویان تعداد افزایش و جذب .2

 کارمندان و دایمی استادان تعداد افزایش و استخدام .3

 دانشجویان برای کارآموزی های دوره ایجاد .4

 کارمندان و دایمی اساتید با مدت طوالنی دادهای قرار .5

 دکتورا  و ماستری های دوره به  کارمندان و اساتید معرفی .6

 پرسونل ظرفیت ارتقای و آموزش های دوره ایجاد .7

  عالی تحصیالت وزارت از اعتبار اخذ  .8

 مقاالت و کتب ترجمه و تالیف از حمایت  .9

 

 عنوان استراتیژی شماره استراتیژی
نمره جذابیت 

 استراتیژی

 3.03 اخذ جواز  و ایجاد دوره ماستری 4استراتیژی 

 2.945 جذب و افزایش تعداد دانشجویان 1استراتیژی 

 2.78 استخدام و افزایش تعداد استادان دایمی و کارمندان 3استراتیژی 

 2.57 ایجاد دوره های کارآموزی برای دانشجویان 9استراتیژی 

 2.535 قرار دادهای طوالنی مدت با اساتید دایمی و کارمندان 6استراتیژی 

 2.225 تورابه دوره های ماستری و  دک و کارمندان  معرفی اساتید 5استراتیژی 

 2.195 پرسونل دوره های آموزش و ارتقای ظرفیتایجاد  8استراتیژی 

 1.67 اخذ اعتبار از وزارت تحصیالت عالی  2استراتیژی 

 1.62 حمایت از تالیف و ترجمه کتب و مقاالت 7استراتیژی 
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 اهداف و مقاصد پوهنحی انجینیری بر مبنای اهداف پوهنتون جامی

 خالصه اهداف:

I. با کیفیت تحقیق و آموزش 

II.  افزایش درآمدکسب عواید و 

III.  انکشاف مدیریت سازمانی استفاده از تکنالوژی و 

IV.  ظرفیت سازی علمیتوسعه فعالیت های بین المللی و 

V. گسترش نقش پوهنتون در انکشاف جامعه  
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 عملیاتی پالن استراتیژیک پوهنحی انجینیریپالن 

ره
ما

ش
 

 فعالیت
 سال ها

139 مالحظات

7 
139

8 
139

9 
140

0 
140

1 
       افزایش تعداد استادان و کارمندان دایمی 1
       دکترا و ماستری استادان به دوره هایمعرفی  2
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
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20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        

 

 


