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 پیام وزیر تحصیالت عالی

كه جامعه براي پیشرفت  اندبا ارزشترين نهادهايی  پوهنتونها و موسسات تحصیالت عالی از جملۀ

میراث فرهنگی و ارزشهاي حاكم  ۀاز يك سو حافظ و انتقال دهنداين نهادها  و توسعه در اختیار دارد. 

بر جامعه و از سوي ديگر، پاسخگوي نیازهاي اجتماعی براي كسب، اشاعه و توسعه ي دانش و فنآوري 

آموزشی،  مقاصدعالی در دستیابی به اهداف و  تحصیالتو مؤسسات پوهنتونها . موفقیت میباشند

است. اين امر از  یآموزش نظام كیفیت ارتقاي بهبود و  كاربرد تمام زمینه ها و امکانات به خاطر مستلزم 

  تحقق مییابد. تحصیلیيك نظام كارآمد در طرح يك پالن استراتژيك آموزشی طريق

پالیسی ها و ستراتیژي هاي وزارت وزارت تحصیالت   كه عالی تحصیالت دومین پالن استراتژيك

برمبنی درسهای  هنمايی میکندعالی را به خاطر بهبود كیفیت آموزش در نهاد هاي تحصیلی كشور ر

آموخته شده از نخستین پالن ستراتیژیک این وزارت تدوین گردیده است. در این پالن  

میتوان از گاه، رسالت، ارزشها، اهداف و مقاصد علیاي تحصیالت عالی در كشور تسجیل شده است؛ دید

بنابران میتوان منحیث مبنی براي پوهنتونها و  عالی استفاده كرد. تحصیالتآن براي تحقق هدفهاي 

، هرپوهنتونآنچه مسلم است موقعیت برتر موسسات تحصیالت عالی كشورمورد استفاده قرار گیرد.  

وله بوده و حفظ، بقا و ارتقاي مستمر آن منوط به حشهاي هوشمندانه در انجام ماموريت محاصل تال

واقع  پالن استراتژيك اين میان، نگاه ژرف در برنامه ريزي بهره گیري از شیوه هاي علمی می باشد. در

 گردد.پوهنتون بینانه از ضرورت ها، می تواند منجر به توسعه و تعالی 

پالن استراتژيك پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، با كمال دقت و تدبر مبنی بر منطق 

واقع گرايی استوار بوده، عالوه بر اهداف و مقاصد پوهنتون مذكور،  اهداف و مقاصد علیاي تحصیالت 

میته تعیین عالی را نیز منعکس میسازد. پالن استراتژيك اين پوهنتون نتیجۀ  تالش هوشمندانه ي ك

شده و هیأت رهبري پوهنتون میباشد. من احساس نیك خود را جهت قدردانی از ايشان توسط اين پیام 

 ابراز نموده، آرزوي موفقیت در تحقق پالن استراتژيك شان را دارم. 

 مندپوهنوال فريده مو                                                                              

 وزير تحصیالت عالی                                                                               
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 پیشگفتار
انکشافات روز افزون در عرصه هاي مختلف زنده گی انسانها، ارزش و اهمیت پالن و پالنگزاري را روز تا روز 

میتوان به اهداف تعیین شده نايل  ،میسازد. با پالن دقیق و قابل تطبیق، اراده و امکانات سنجیده شدهبیشتر 

 شد. 

شهید استاد ربانی بعد از بررسی امکانات و وضعیت موجود، در روشنی پالن دوم  پوهنتون تعلیم و تربیۀ

به اهداف تعیین شده، در سیدن ستراتیژيك تحصیالت عالی كشوربرنامه هاي پنج سالۀ خويش را به خاطر ر

ديدگاه، رسالت، ارزشها و اهداف پوهنتون مشخص گرديده  اين پالن درچوكات اين پالن طرح نموده است. 

در برگیرندۀ بخشهاي مشخص در مورد برنامه هاي علمی، دسترسی محصالن به امکانات اموزش، است. متن آن 

 زيربناها و اداره و سازماندهی خوب میباشد.

طرح و تدوين اين پالن كمیته يی متشکل از كادرهاي آگاه و با تجربه در امور مربوط به پوهنتون نقش  در

وسیع كادرهاي علمی و اداري پوهنتون و  ه هاي اساسی داشته است. اين كمیته پیوسته به نظريات كتل

ح اين پالن مورد استفاده ازان در طر ،محصالن مراجعه نموده، بعد از تحلیل و تجزيۀ نظريات گرد آوري شده

 است.  نموده 

 نامهاي شان با اين پالن ماندگار گردد. ايشان عبارت اند از: ،به جا خواهد بود تا با ذكر اسماي اعضاي كمیته

 پوهندوي دكتور عبدالهادي ستانکزي  -

 پوهنوال عمرسلیمان  -

 پوهنوال محمد مقصود جويا  -

 پوهنمل امید افغان  -

 پوهنمل همايون غفوري  -

 پوهنیار سید حسین سجاد  -

 پوهنیار زرغون سرور -

       پوهیالی سیدياسین قنبري -

 از تالش بی دريغ هركدام از اعضاي كمیته اظهار سپاس نمايمبه سهم خويش جا دارد تا 

                                                                                                   پوهنوال غالم دستگیر خاورين        

 معاون علمی پوهنتون   
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      ـهمـدـمق
براي رهبري و سوق سالم آن در مسیر واقعی آن،   در يك سازمان موجوديت پالن استراتیژيك

 روشنائی آن سازمان فعالیت هاي خود را  تنظیم كند. دد تا درگر میيك امر الزمی محسوب 

پالن استراتیژيك به مثابه نقشۀ  راهبردي براي هر پوهنتون میباشد. با درنظرداشت اين مشخصه، 

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی بعد از هر پنج سال، پالن استراتیژيك خويش را با توجه به  

یرات جديد در ساحۀ پیشرفت فعالیتها؛ اعم از  عرصۀ علمی، تدريسی، فعالیت هاي سالهاي قبل و تغی

، چالشها و ضعفها، ديد گاه، رسالت، اهداف، ارزشها، قوتهابازتاب دهندۀ  اداري و زيربنايی كه بتواند 

 فرصتهاي پوهنتون باشد، مورد تجديد نظر قرار میدهد. 

 یرجهت مس میرود؛زيراتحصیلی به حساب  ۀكاري براي جامعۀ نمادي از نقش ك،پالن استراتیژي

نهادهاي كه بر مبناي آن  میباشد يك امر حیاتی كموجوديت پالن استراتیژيهرسازمان يابی واقعی 

 میسازند. منسجم  خويش را فعالیتهاي تحصیلی

میشود. بخش عمده و اساسی براي انکشاف و پیشرفت يك جامعه محسوب  يك تعلیم و تربیه

اساسات فرهنگ ملی و پیشرفت  ،بايد براساس تحلیل واقعیت هاي يك جامعه تعلیمی پالیسی هاي لذا 

تا در سطح خرد، متوسط وكالن قلمرو ملی و بین  علمی و تخنیکی جهان معاصر بنا نهاده شودي ها

شهید استاد  ۀروي اين ملحوظ  پوهنتون تعلیم وتربی ردد.ګوي نیازهاي همان جامعه ګالمللی پاسخ

 رب ،از بدوتأسیس آندرحوزۀ تعلیم تربیه تربیه كادرهاي جوان  ي ث پوهنتون مادر درعرصهربانی منحی

طی سالیان متمادي كار وفعالیت نموده و از اعتبار خوبی درمیان کی اساس پالنهاي منظم استراتیژي

 برخورداراست . نهاد هاي علمی واكادمیك ساير 

شهید استاد ربانی در همکاري نزديك با وزارت معارف كشور در راستاي  ۀپوهنتون تعلیم وتربی

جوان را در رشته هاي  ، نسل با پیشرفتهاي علومقت طابمتربیه عصري در ونهادينه ساختن تعلیم 
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زبان و  ور، تربیت بدنی كامپیوتآموزش  ،تربیتی، روانشناسی مختلف علوم ساينسی، اجتماعی، دينی،

وظايف  كادرهاي ورزيده براي پر بار ساختن ريشه هاي تعلیم وتربیه ۀ اينتربی ايد.مینم تربیهادبیات 

 -2016) ك پنج سالهجزالينفك پالن استراتیژي كه توجه به اين امركلیدي اين پوهنتون را تشکیل داده 

 ( میباشد.2020

فته كه با دراين پالن استراتیژيك توجه اساسی بر موضوع ارتقاي كیفیت و اعتباردهی صورت گر

تطبیق اين برنامه پوهنتون تعلیم وتربیه  شهید ربانی میتواند جايگاه عالی را در میان ساير پوهنتون ها 

 در سطح وزارت تحصیالت عالی بدست می آورد.

به منظور موثر ساختن پروسه ي انتقال دانش، پوهنتون توجه و اهتمام جدي به اموزش مبتنی 

معطوف مینمايد. براي اين كه آموزش مبتنی بر نتیجه و  (SCL)و آموزش محصل محور (OBE)بر نتیجه 

اعضاي  آموزش محصل محوردرين پوهنتون نهادينه شود؛ حسب ضرورت وركشاپهايی درين زمینه براي

 گردد. كادر علمی پوهنتون داير می

  اهداف انعکاسرسیدن به  براي  كارمندان اين پوهنتون و ، محصالنرهبري، استادانهیأت 

عرصه هاي تغییرات كلی در اين پالن، با تطبیق مینمايند كه  تالش  ك، پالن استراتیژي در  ه يافت

 . شدخواهد  پوهنتون رونما علمی و اداري 

اه روشن، رسالت مشترک، ارزشهاي ګبا مشخص ساختن ديدحاضر  كدر پالن استراتیژي 

چالش هاي پوهنتون در شرايط فعلی و  فرصت ها قوت ها، ،روي ضعف هاو اهداف قابل حصول  گیرفرا

با پوهنتون  .شدخواهد  به اعتبار پوهنتون  افزوده  ضعف ها ورفع قوتها  كه با تقويتاست بحث گرديده 

نقش پیش قراول را در عرصه تحصیالت عالی جهت تقويه سیستم آموزش تطبیق آن خواهد توانست 

 ايد.  نم وپرورش ايفا
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 مفاهیم

به منظور روشن شدن نوع ديدگاهمان به پالن استراتیژيك و مقوله هاي مرتبط با آن الزم است 

تا در اين قسمت به ارائه تعريف مهمترين مفاهیم بپردازيم. تعريفهاي ارائه شده نشان دهندۀ همسويی 

اين معنا كه پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با وزارت محترم تحصیالت عالی می باشد؛ به 

كمیتۀ پالن استراتیژيك پوهنتون، پس از بحث و تبادل نظر در مورد تعريفهاي پذيرفته شده توسط 

كمیتۀ بازنگري پالنهاي استراتیژيك نهادهاي تحصیالت عالی دولتی و خصوصی، به اتفاق آراء تصويب 

مايند. براين اساس تعريف نمودند تا به همان تعريفهاي ارائه شده توسط اين كمیته تأيید و استناد ن

مفاهیم اساسی، دقیقاً نقلی است از تعريف مفاهیم مندرج در رهنمود تدوين پالن استراتیژيك وزارت 

 تحصیالت عالی.

شودكه به شکل آگاهانه تهیه شده و براي رسیدن  هايی گفته می برنامه به مجموعه اقدام برنامه:

دست آوردن هدف يا  برنامه، نقشه راه براي بهرت ديگر، گردد. به عبا به هدف يا اهداف خاص اتخاذ می

كند.  ، وظايف و عملکردهاي ديگري را مشخص می كه تخصیص منابع ضروري، تقسیم اوقات اهدافی است

در تدوين برنامه بايد به سئواالت زير جواب داد: چه چیزي، با چه هدفی، توسط چه كسی، در كجا، در 

 شود. ، با چه تأثیري و چگونه انجام میچه مدت زمانی، با كدام منابع

سیدن به اهداف يك طرز تفکر و انديشه براي ر كه براساس استراتیژي طرحی است استراتیژی:

ها و  ها، برنامه ها، پالیسی كه هدف استراتیژي طرح جامعی استشود. به عبارت بهتر،  تدوين می پوهنتون

 كند. كُل به هم پیوسته با يکديگر تركیب می هاي عملیاتی يك پوهنتون را در قالب يك زنجیره

برنامه استراتیژيك عبارت از خالصه مراحل طرح شده با اهداف كُلی  برنامه استراتیژیک:

 شود. صورت جامع تدوين می كه به  ها است ها يا ديپارتمنت پوهنتون نسبت به اهداف بخش

ها و  اي از تصمیم هنر مجموعهاستراتیژيك علم و ريزي  برنامه  ریزی استراتیژیک: برنامه

كه با توجه به عوامل محیطی براي رسیدن به اهداف تدوين، اجرا و ارزيابی  هاي مديريتی است اقدام

 شود. می
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شامل تعیین ديدگاه، مأموريت، كه  ريزي استراتیژيك، تدوين است يکی از مراحل برنامهتدوین: 

رجی(، تعیین حالت استراتیژيك، انتخاب ها، اهداف، تحلیل عوامل محیطی )داخلی و خا ارزش

 شود. ها می هاي ممکن، تعیین اولويت استراتیژي استراتیژي

شامل تعیین اولويت  باشدكه اجراي استراتیژي می ريزي استراتیژيك، مرحله دوم برنامهاجرا: 

ساختار  نه، تدوين بودجه، تجديد يا طراحییامدت، برنامه عمل سال استراتیژيك، تعیین اهداف كوتاه

 شود. ها، تخصیص منابع می هاي اجرايی، انتخاب سبك رهبري پوهنتون پوهنتون، تدوين پالیسی

نیاز به ايجاد يك میکانیزم براي تطبیق كه  مرحله سوم، ارزيابی استراتیژي استارزیابی: 

  .باشد هاي وزارت تحصیالت عالی می با معیارها و پالیسی   عملکرد پوهنتون

به دهد.  را نشان می پوهنتوناه يا آرمان نمايی از مسیر آتی و خط سیر كاروبار ديدگ  دیدگاه:

خواهد. در  كه فرد يا پوهنتون می تصوير ذهنی يا تجسمی است از آنچه انداز، عبارت ديگر، آرمان يا چشم

دست آورد؛ به  خواهد به شکل عینی و ملموس به كه فرد يا پوهنتون می يك تعريف ديگر، چیزهايی

 كه در ذهن شنونده نیز تصوير واضح و روشن ايجاد كند. نحوي

دهندۀ علت  . مأموريت نشانكند مأموريت، مقصود و دلیل وجود پوهنتون را بیان میمأموریت: 

، مأموريتدهد. پس بیانیۀ را نشان می پوهنتونكه همان هدف نهايی  است پوهنتونو فلسفه وجودي آن 

كه يك  مأموريت سندي استدر يك تعريف ديگر،  .كند می ها بیان را در قالب واژه پوهنتونهويت يك 

نشأت گرفته و  پوهنتون، از رأس هرم نمايد. مأموريت هاي مشابه متمايز می پوهنتون را از ساير پوهنتون

مأموريت، بايد روشن، شفاف و به تمام سطوح پوهنتون قابل  كند. بیانیۀ نفوذ می پوهنتونبه تمام سطوح 

 فهم بوده و مورد قبول قرار گیرد.

مقاصد  منظور از تعیین اهداف، تبديل بیانیۀ مأموريت و ديدگاه استراتیژيك پوهنتون، بههدف: 

به  ها معطوف كه كوشش اي است طور كُلی، هدف عبارت از نقطه كاربردي و نتايج پوهنتون است. به

و مراحل و  يافتنی، چالش برانگیز و داراي بعد زمانی باشند شود. اهداف، بايد دست رسیدن به آنها می

شیوۀ تحقق آنها نیز مشخص باشد؛ اهداف پوهنتونی نبايد زياد باشد و باعث پخش شدن تمركز 

 پوهنتون گردد.
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ا، بايدها و نبايدهاي ه ها، اصول اعتقادي پويا و اساسی پوهنتون است. ارزشارزش  ارزشها:

هاي پوهنتون،  طور كُلی، ارزش شوند. بهها و مأموريت برمبناي آنها تدوين میندكه آرمانا پوهنتون

گیري و رفتارها در پوهنتون ارائه  اصولی هستندكه رهنمودهايی براي مسیر حركت و رشد، تصمیم

 كنند. می

عوامل  :Internal Factors Evaluation Matrix (IFEM) ماتريکس تحلیل عوامل داخلی

هستندكه مربوط به درون پوهنتون بوده و برخالف عوامل خارجی زير كنترول  هايی داخلی، مؤلفه

شوندكه از طريق ماتريکس تحلیل ها تقسیم می ها و ضعف باشند و به دو دسته؛ قوتمديريت سازمان می

 شوند.  عوامل داخلی تجزيه و تحلیل می

تجزيه  :External Factors Evaluation Matrix (EFEM) تحلیل عوامل خارجیماتريکس 

ها و تهديدهاي ايجادشده براي  و تحلیل محیط كالن پوهنتون، فرايند بررسی، مشاهده و تفسیر فرصت

. براين اساس، پوهنتون با توجه به تجزيه و تحلیل محیط پوهنتون از سوي عوامل كالن محیطی است

آوري  هاي مختلف اقتصادي، سیاسی، قانونی، اجتماعی، فرهنگی، فن و تحوالت در حیطه كالن، تغییرات

دهدكه با توجه به ماتريکس تحلیل عوامل خارجی  الملل را زيرنظر گرفته و مورد كنکاش قرار می و بین

 شود. مطالعه و تجزيه و تحلیل می

يکی از ابزارهاي مناسب براي  :Internal & External Matrix (IEM) عوامل داخلی و خارجی

ساز تعیین حالت استراتیژيك پوهنتون  كه زمینه تطبیق يا مقايسه مطالعه عوامل داخلی و خارجی است

 سازد. میها مساعد  شده و راه را براي انتخاب مناسبترين استراتیژي

(، Weaknessesها )(، ضعفStrenghthsها )مخفف سوات يعنی قوت :(SWOT) سوات

( است. اين روش، يکی از ابزارهاي تدوين استراتیژي Threats( و تهديدها )Opportunitiesها ) فرصت

هاي داخلی  شودكه نخست، به تجزيه وتحلیل محیط است. با استفاده از اين تحلیل، اين امکان حاصل می

هاي با فرصتهاي سازمان را هاي استراتیژيکی اتخاذ نمودكه قوتو خارجی پرداخته و دوم تصمیم

تواند  وسیله آن، پوهنتون میكه بهممتازي  گی عبارت است از شايسته، قوت نقطۀ محیطی متوازن سازد.

كنندگان  هايی مانند نوع منابع مالی، تصوير مثبت ذهنی میان خريداران، روابط مثبت با تأمین در زمینه

ها نوع محدوديت يا كمبود در منابع، مهارت ،ضعف نقطهو مواردي از اين دست نسبت به رقبا برتر باشد. 
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عبارت  ،فرصتشود.  طور محسوس مانع عملکرد اثربخش سازمان میكه بههايی است و امکانات و توانايی

كه به سازمان در نايل شدن به مأموريتش كمك كند. به عبارت ديگر، فرصت است از هر عامل خارجی

، سازمان را در جهت مثبت رشد خواهد داد و استفاده از آن گیري از آنكه بهرهاي استظرفیت نهفته

میزان مؤفقیت نامطلوبی در  ،تهديداي براي سازمان خواهد داشت. و در نهايت مزاياي قابل مالحظه

كنندگان كلیدي، تغییرات عمده و  زنی خريداران يا تامینمحیط خارجی سازمان است مانند قدرت چانه

 . اي در راه مؤفقیت سازمان توانند تهديد عمده كه میدي از اين استناگهانی تکنولوژي و موار

ها، سازمان با استفاده از نقاط قوت در قالب اين استراتیژي (:SOهاي تهاجمی )استراتیژي

هدف از  (:WO) كارانه هاي محافظهاستراتیژيبرداري كند. هاي خارجی بهرهكوشد از فرصتداخلی می

هاي موجود در محیط خارج براي تبديل نقاط ضعف داخلی به برداري از فرصتبهرهها، اين استراتیژي

كوشند تا با استفاده ها، میها در اجراي اين استراتیژيپوهنتون(: STرقابتی) هاياستراتیژيقوت است. 

رند. از نقاط قوت، اثرات ناشی از تهديدهاي موجود در محیط خارج را كاهش دهند يا آنها را از بین بب

آورند، حالت تدافعی به ها را به اجرا درمیكه اين استراتیژيهايیسازمان (:WTهاي تدافعی )استراتیژي

 گیرند و هدف، كم كردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهديدهاي ناشی از محیط خارجی است.خود می

 Quantitative Strategic Planning Matrix ريزي استراتیژيك كمی ماتريکس برنامه

(QSPM): ها شناسايی شده و در مرحله تطبیق، هاي گوناگون استراتیژيبا استفاده از اين روش، گزينه

-. مديران و برنامهكند  ، تعیین اولويت میاستراتیژيبراي هر  ماتريکسگیرد. اين  مورد ارزيابی قرار می

بندي آنها، در مورد انتخاب بهترين اولويتها و تعیین ريزان سازمان، باتوجه به جذابیت نسبی استراتیژي

عنوان يك چارچوب تحلیلی گیري بهنمايند. اين روش، در مرحله تصمیمگیري میاستراتیژي، تصمیم

هاي گوناگونی را كه از جمله توان استراتیژيگیرد. با استفاده از اين روش، میمورد استفاده قرار می

 ترين آنها را انتخاب نمود. و مناسب هاي مناسب اند، مشخص كرداستراتیژي

 دپوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیچارچوب برنامۀ استراتیژيك  -1

چارچوب برنامۀ استراتیژيك پوهنتونها و موسسات تحصیالت عالی خصوصی در قالب مدلهاي متنوع 

ی برخوردار می باشند، قابل ارائه می باشد. هريك از اين مدلها از پشتوانه هاي منطقی و تئوريك خاص

، با توجه به واقعیت هاي جاري در كشور و وضعیت نهاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیاما 

هاي علمی و آكادمیك و از طرف ديگر در نظر داشت قابلیتهاي پاسخگويی هريك از مدلها، مدل 
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پاسخگوتر تشخیص داده است.اين مدل پیشنهادي اول وزارت تحصیالت عالی را منطقی تر، روشن تر و 

گرفته  5اين مدل از رهنمود استراتژيك وزارت تحصیالت عالی از صفحه  در زير نمايش داده شده است.

 شده است. 
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 تـاریخـچه

يکی از سابقه دار ترين نهاد علمی و اكادمیك تربیه  ۀ شهید استاد ربانیپوهنتون تعلیم وتربی

به نام اكادمی ه.ش.  1343آن در سال ۀ معلم درسطح تحصیالت عالی كشور است كه نخستین جوان

با جذب  .ايجاد گرديدر معلمان مسلکی دركشو ۀنظربه مقتضیات زمان و ضرورت تربی، تربیه معلم 

اكادمی  ه.ش. 1361در سال  .مینمودارغ صنف چهارده تربیت به سويه ف فارغان صنوف دوازدهم، آنان را

 علوم وادبیات، زبان)  يځپوهنمعلم به انستیتوت پیداگوژي كابل تغییرنام كرد و با ايجاد سه ۀ تربی

داراالمان در  كه مقر آن در رشته هاي مختلف  و برنامه هاي ماستري ( اجتماعی وعلوم طبیعی

معلمان جوان منحیث  كادر هاي عرصه آموزش وپرورش ايفا ۀ نقش اساسی را در راه  تربی ،شهركابل بود

انستیتوت تربیت بدنی كه قبالً مستقل  ،بر لزومديد وزارت معارف وقت بناه.ش.  1366در سال  نمود.

 داخل يځپوهن)  يځپوهن پنجمین عنوان به روشان دارالمعلمین و يځهنوبود، به عنوان چهارمین پ

 انستیتوت پیداگوژي گرديد. شامل( روشان خدمت

 فعلیانستیتوت پیدا گوژي كابل درتعمیره.ش. 1381با روي كارآمدن حکومت موقت در سال 

و تالش اساتید و   و بنابر ضرورت جامعه واقع افشار سیلو انتقال كرد (انستیتوت علوم اجتماعی قبلی)

رت تحصیالت عالی و منظوري رياست دولت در برج رهبري انستیتوت پیداگوژي، از اثر پیشنهاد وزا

حکم بر  كابل ارتقا كرد. بنا ۀانستیتوت پیداگوژي كابل، به پوهنتون تعلیم وتربیه.ش. 1381جوزاي 

شهید استاد ربانی  ۀبه پوهنتون تعلیم وتربیه.ش. 1391اسالمی افغانستان در سال رياست جمهوري 

 ییر نام يافت. غت

هر چند داراي سابقه طوالنی با نام هاي گوناگون بوده ، تربیه شهید استاد ربانیپوهنتون تعلیم و 

، جوان و نو بنیاد میباشد، اما در تالش است تا پوهنتون در قالب اسم پوهنتوندر مقايسه با كثیري از 

د در  پیون پوهنتونسه كاركرد مهم آموزشی، خدماتی و تحقیقی را كه مستقیماً با فلسفه و جودي يك 
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نیازمند  ،قراردارند، به اشکال بهتر آن تحقق بخشد. بدون شك، به ثمر نشاندن اين كاركرد هاي سه گانه

 تعريف دقیق يك پالن استراتیژيك می باشد.

باورمند است كه در صورت تطبیق اين پالن در  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیرهبري 

ان به دستآورد هاي مهمی درعرصه هاي تولید و نشر آثار علمی، قالب برنامه هاي عملیاتی دقیق، می تو

بهبود ظرفیت هاي علمی و اداري موجود، شفافیت، پاسخگويی، ايجاد برنامه هاي جديد، تقديم نیروهاي 

و سهولت  انسانی متعهد و برخوردار از تخصص و دانش الزم به جامعه، فراهم سازي فرصت هاي بیشتر

رسی اقشار مختلف مردم به تحصیالت عالی، انکشاف برنامه هاي زير ساختی، هاي مناسبتر براي دست

نهايتاً با اين دستاورد  ارتباطات با مراكز معتبر علمی در داخل و خارج از كشور و امثال آن نايل گرديد.

ك در راستاي ترقی و پیشرفت همه جانبه كشور و ايجاد ي پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیها، 

 افغانستان با ثبات گامهاي مؤثري برخواهد داشت.

 

مقامات وزارت تحصیالت عالی  نتیجه ي حمايت شهید استاد ربانی در  ۀپوهنتون تعلیم وتربی 

 را در رشته هاي مختلف ايجاد كرده كه همه ساله پروگرام هاي ماستري ،و توجه موسسات  بین المللی

 .در آن میباشندالت عالی ماستري تحصی فراگیري مصروف مختلف هاي يځفارغان پوهن استادان و

 وضعیت فعلی 

محدود  جابجا شده است.   شهید استاد ربانی ازنظر رقبه، در يك ساحه ي  ۀپوهنتون تعلیم وتربی

 تا هنوز كمبود اتاقهاي درسی يکی از مشکالت در امر رسیدن به اهداف اموزشی به شمار میرود. 

  يځپوهن 9 داراي  در حال حاضر معهذا  در عرصه اكادمیك پیشرفت هاي قابل توجهی نموده است. 

 :زير میباشد
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و ادبیات با ديپارتمنت هاي زبان و ادبیات پشتو، دري، انگلیسی، روسی،  زبان يځپوهن .1

 ؛تركی و عربی

 حفاظت ولوژي، كیمیا وبی ، فزيك ، رياضی هاي ديپارتمنت با طبیعی علوم يځپوهن .2

 ؛محیط زيست

  شناسی؛ جامعه و تاريخ جغرافیه، هاي ديپارتمنت با اجتماعی علوم يځپوهن .3

سپورت هاي اجتماعی، سپورت هاي انفرادي، پارتمنت هاي دي با بدنی تربیت يځپوهن .4

 تیوري و رزمی و كمك هاي اولیه و صدمات ورزشی؛ 

 شبکه و ديتامنجمنت؛با ديپارتمنت هاي  و تکنالوژي معلوماتیكمپیوتر آموزش يځپوهن .5

 مشاوره؛ و راهنمايی و عمومی شناسی روان هاي ديپارتمنت با روانشناسی يځپوهن .6

مديريت آموزشی و تعلیم  تعلیم و تربیه عمومی، ربیتی با ديپارتمنت هايت علوم يځپوهن .7

 ؛یهيو تربیه قبل از مکتب و ابتدا

 ثقافت و عقیده و فقه حديث، و تفسیر ايه ديپارتمنت با اسالمی تعلیمات يځپوهن .8

 اسالمی،

نابینايان، ي روان شناسی و تعلیم و تربیه  هاي باديپارتمنت اختصاصی تعلیمات يځپوهن  .9

مانده عقب  ي ناشنوايان، روان شناسی و تعلیم و تربیه ي روان شناسی و تعلیم و تربیه

 هاي ذهنی 

دانش  محصل مصروف فراگیريتن  6996مجموعاْ  1395به اساس احصايیه ي اخیر قوس سال 

تن  8ردند. كه در تعداد ذكر شده  ګتدريس می استادتن   692توسط   ،در رشته هاي مختلف بوده

(، پوهنوال: )  19تن لیسانس میباشد. كه از نظر رتب علمی تعداد پوهاند: )  98تن ماستر و  162داكتر، 

 ( میباشند.86( و پوهیالی) 51، پوهنیار : )( 38(، پوهنمل: ) 41(، پوهندوي: )  23

وژي وقت داير شده ګبعد از متوقف شدن برنامه هاي ماستري كه در چوكات انستیتوت پیدا

به كمك مالی پروژه ي  1387بود، اولین ماستري در پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی در سال 
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(HEP و با توامیت پوهنتون ماساچوستس در رشته ) دوره فارغ  7تعلیم وتربیه ايجاد گرديده كه تا حال

التحصیل را كه همه استادان پوهنتون هاي دولتی و دارالمعلمین ها بوده اند، به جامعه تقديم نموده 

 است.

ماستري در بخش زبان انگلیسی  به كمك مالی سفارت اياالت متحده امريکا و برنامه ي دومین 

دوره فارغان را به جامعه تقديم  3( ايجاد گرديد كه تا كنون TESOLت نام )با توامیت پوهنتون انديانا تح

 .استنموده 

با  امضاي تفاهم نامه بین  وزارت تحصیالت عالی و پروژه ي  ي ه.ش. در نتیجه1393در ماه دلو 

(USWDP)،  ماستري در رشته رهبريت و مديريت آموزشی در پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی

 گرديد.اد ايج

 و ها يځپوهنپوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی با درنظر داشت ضرورت هاي 

نه گانه  هاي يځپوهن كپالن هاي استراتیژي شنیپالن استراتیژيك خويش را  در رو ، ديپارتمنت ها

انکشاف براي  ( تهیه نموده كه حاوي اهداف و برنامه ها2020-2016) 1399-1395براي سال هاي 

  . پوهنتون میباشد بعدي

الت عالی براي پنج سال یوزارت تحص انکشافی با درنظرداشت برنامه هاي كپالن استراتیژياين   

موجود، جهت رسیدن به اهداف واالي پوهنتون وهمگام با  كیفیمادي و امکانات  بادرنظرداشتآينده  

 انش روز طرح وتدوين گرديده است .د
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 دیدگاه 

پوهنتون تعلیم وتربیۀ شهید استاد ربانی مصمم به تغییر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب 

آموزشی، معلمان مسلکی پاسخگو به نیازهاي نظام آموزشی، و محققان هاي تربیه رهبران  در عرصه

 باشد. میتحقیقی  -خدمات با كیفیت  علمی ۀ وتربیه و ارائ  ايفاي نقش كلیدي در مدرنیزه ساختن تعلیم

  یا ماموریت رسالت 

تعلیم وتربیه ۀ در زمینرا شهید استاد ربانی، تقويت و گسترش دانش  ي پوهنتون تعلیم و تربیه

هاي نهاد آموزشی، مديران و منديكادرهاي علمی، مسلکی، متعهد و محقق جهت برآورده شدن نیازي 

 میداند.رهبران تعلیم وتربیه و اجتماعی را رسالت خويش 

 

 ( 1تصویر )
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 ارزشها

  هايمنديمحصالن بر اساس ارزشهاي ملی و اسالمی با معیارهاي علمی و مطابق به نیازي تربیه 

 معارف كشور؛ 

 و تکنالوژي  ي نوينها توجه خاص به امر كیفیت آموزشی در سیستم كريدت با استفاده از روش

 معاصر؛

 هی؛دري با درنظر داشت شفافیت و حسابخودكفايی مالی و ادا 

 هاي پژوهشی؛ جانبه از فعالیت حمايت همه 

 هاي معتبر داخلی و خارجی؛ المللی و ارتباط با پوهنتون هاي ملی و بین توجه به همکاري 

  اخالق حمیده و صداقت با در نظر داشت منافع ملی در استادان و و پابندي با تقويت تعهد

 محصالن؛

 هاي ماستري و دوكتورا؛ حمايت و گسترش برنامه 

 كادمیك.ابا احترام و رعايت آزادي و صداقت  و مالی استقاللیت علمی 

  



14 
 

 اهداف

هاي چشمگیر منطقه و جهان، در  پیشرفت با توجه به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 

هاي  آموزش وپرورش به هدف تربیه معلمان مسلکی وبا كیفیت، مجهز با دانش روز، تالش ي عرصه

هاي علمی واكادمیك خويش را  براي نیل به اين اهداف همواره فعالیت ،خستگی ناپذير را انجام داده

و درمطابقت با قوانین وزارت تحصیالت عالی درصدد بهتر ساختن شرايط تحصیلی  است بازنگري نموده

  هد.میدداده و  چخره براي نسل جوان كشور اعم از دختران و پسران تالش خويش را ب

پوهنتون شامل تطبیق برنامه هاي حکومت داري خوب، پروگرام  اهداف برنامۀ پالن استراتیژيك 

هاي اكادمیك، دسترسی به تحصیالت عالی ، ايجاد زيربنا هاي مناسب براي تدريس و پیشبرد فعالیت 

میشود. بنابران اهداف پوهنتون را میتوان به صورت زير  هاي علمی وتحقیقی يك امر حیاتی شمرده 

 مشخص نمود:

 سلکی و متخصص مطابق به نیاز نظام آموزشی كشورتربیۀ معلمان م. 

 تحصیلی براي  استادان و محصالنعادالنۀ علمی و مسلکی و ايجاد فرصت هاي   سطح ارتقاي. 

 ماستري و دكتورا ،سانس یانکشاف برنامه هاي ل. 

  تحقیقی -طرح وتطبیق برنامه هاي علمی.  

 روابط اكادمیك با نهاد هاي  ملی وبین المللی تحصیلی انکشاف و تداوم. 

  ايجاد زيربنا ها براي تطبیق فعالیت هاي تحقیقی و تدريسی. 

 تقويت فعالیت هاي ارتقاي كیفیت و اعتباردهی. 

 انکشاف برنامه هاي داخل خدمت و شبانه. 

 

 



15 
 

 

  با حفظ خطوط زمانی و شاخصهای کلیدی عملیاتی: و مقاصد پوهنتون هدفهای استراتیژیک

  :۱۴۰۰ -۱۳۹۶از سال  ، دوم و سومعملیاتی سازی هدف استراتیژیک اول

د، باتوجه به اولويتهاي وزارت تحصیالت پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیمعیاري سازي 

 عالی در محورهاي آموزش، خدمات و تحقیق.

 پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیاين هدف استراتیژيك كه مهمترين و حیاتی ترين هدف در 

 می باشد، با توجه به دورۀ زمانی پنج ساله، تدريجاً عملیاتی سازي می شود.

به   1396پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سمستر اول سالپالن استراتیژيك  .1

 وزارت محترم تحصیالت عالی فرستاده خواهد شد.به منظور تصويب 

به  هـ.ش1396درسمستراول سال  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیپالن بوديجوي  .2

 تصويب شوراي علمی مؤسسه خواهد رسید.

درسمستراول د براي پنج سال آينده پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیبرنامۀ مالی  .3

 وزارت محترم تحصیالت عالی خواهد رسید.به تصويب  به منظور 1396سال

 براي پنج سال آينده تکمیل خواهد شد. پوهنتونپالن عملیاتی سالیانه  .4

تمام طرفهاي ذيدخل )كارمندان اداري، اعضاي كدرعلمی، محصلین، نمايندگان مردمی  .5

 .خواهند گرديدوونمايندگان ازساير سازمانها در انکشاف پالن استراتیژيك سهیم 

د گرديد و هريك از اين كمیته ها در تطبیق پالنهاي نخواه تجديدگانه  20كمیته هاي  .6

در  1396عملیاتی وارتقاء كیفیت سهم خواهند گرفت. اين كمیته ها ابتدا و درجريان سال 

 د گرديد.نخواه تجديد ها يځپوهنسطح پوهنتون و درقدم بعد، در سطح 

ت، استراتیژي ها و پالیسی ها در قالب وركشاپها و گاه، مأموريدمعلومات الزم درزمینه دي .7

 سمینارها به كلیۀ طرفهاي ذيدخل به روشنی منتقل خواهد شد.

افتتاح خواهد شد و  1396رسماً در سمستر اول  پوهنتونمركز مطالعات و تحقیقات علمی  .8

سمت گانه آن آغاز به كار خواهند كرد. اين مركز فعالیتهاي خويش را در ق 12كمیته هاي 

 ريزي برنامه را ها نامه ويژه و درسی، كتب ها، فصلنامه مانند تحقیقی –تولید و نشر آثار علمی 

در  پوهنتونآغازخواهد شد. اين  1396رد و روند تولید اين آثار از ابتداي سال ك خواهد
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هرسمستر ضمن چاپ و نشر فصلنامه ها به تدوير كنفرانسها، سمینارها، وركشاپها وسمپوزيم 

ها، تألیف كتب درسی و حمايت از فعالیتهاي تحقیقاتی استادان برنامه هاي مشخص خواهد 

 داشت.)اين موارد در هر سمستر عملی و مستند سازي می شوند(

درجريان سمسترهاي اول و دوم سال  د ربانیپوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاهرعضو  .9

و پالنهاي عملیاتی هر  هاداراي هدفها و پالن علمیاتی انفرادي خواهد گرديد. اين هدف1396

 سال از نو تجديد نظر و اصالح خواهند شد.

ساختارتشکیالتی و اداري خود را بسط می دهد تا عمالً بتواند به نیازهاي موجود  ،پوهنتون .10

 تجديد نظر درساختارتشکیالتی هرسال صورت می گیرد. پاسخگو باشد.

اليحۀ وظايف روشنی را براي كلیۀ بخشها در سطوح مختلف تشکیالتی ترتیب و در  پوهنتون .11

 (1396اختیار تمام اعضا قرار می دهد.)در سمستراول 

ام وقت در سلسله مراتب مختلف اداري، از كارمندان تم پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی .12

 (1396استفاده خواهد كرد.)

از طريق سیستم نظارت بر عملکرد كلیۀ بخش ها تکمیل فرمهاي ارزيابی، فعال بودن  پوهنتون .13

كمیتۀ نظم و دسیپلین، برگزاري وركشاپها در مورد فرهنگ و رفتار سازمانی و برقراري نظام 

پاداش و تنبیه، به تقويت نظم و اصول اخالقی توجه می نمايد.)اين موارد در هرسمسترعملی و 

 شوند(مستند سازي می 

نظم و سرعت انجام فعالیتها و  ،از طريق ايجاد ديتابیس، كارايی سیستم را باال می برد پوهنتون .14

مستند سازي آنها را بهبود می بخشد، و دسیابی به معلومات و تقويت آنها را آسان می 

 .(1399سازد.)

ت می گردد. سیستم كريدت با وضاحت كامل به كارمندان و محصلین معرفی و از تطبیق آن نظار .15

 )سمستراول هرسال تحصیلی(

نظارت از تمام برنامه با توجه به چك لیستهاي تصويب شدۀ وزارت محترم تحصیالت صورت می  .16

 )درهرسمسترتحصیلی(.گیرد

بهبود روشهاي تدريس، با توجه به ارزيابیهاي به عمل آمده صورت خواهند  .17

 )درهرسمسترتحصیلی(.گرفت
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خارجی همواره در  انها، مراكز تحقیقاتی و پوهنتونهاي داخلی وايجاد توأمیتهاي جديد با سازم .18

 1396پوهنتون خارجی در سال  5قرار خواد داشت. )دو پوهنتون داخلی و  پوهنتوندستور كار 

 وادامۀ اين روند در سالهاي آينده(

شهید پوهنتون تعلیم و تربیه در 1398از سال  ،آموزش الکترونیکی با توجه با قابلیتهاي كه دارد .19

 ايجاد خواهد شد. استاد ربانی

برنامۀ مشخص دارد تا از كارهاي عملی و فعالیتهاي تحقیقی محصلین نظارت دقیق  پوهنتون .20

داشته باشد ونسبت به تقويت و اصالح آنها اقدام نمايد. كمیتۀ تحقیق، مركز مطالعات و تحقیقات 

 )درهرسمسترتحصیلی( واهند نمود.علمی و كلیۀ استادان، در هماهنگی با هم به اين امر توجه خ

 كمیتۀ تأيید محورهاي حول يځپوهن سطح در كه بود خواهد تحقیق كمیتۀ داراي يځپوهنهر .21

و از هر  (1396 اول ازسمستر)داشت خواهد فعالیت علمی تحقیقات مركز و پوهنتون تحقیق

 فعالیت مستند سازي خواهد نمود.

سی و محصالن و كمیتۀ تقرر و تدري –در چارچوب فعالیتهاي معاونیت اداري، علمی  پوهنتون .22

)درهرسال انفکاک، نسبت به نیاز سنجی، جذب استادان جديد و انفکاک آنها برنامۀ مشخص دارد

 تحصیلی(.

درتمام بخشهاي غیرآكادمیك نسبت به توانايی و كارآيی كارمندان خويش با توجه به  پوهنتنون .23

صیالت، تناسب رشتۀ تحصیلی، تجربۀ عملی، نظارت مداوم دارد و به تقويت و اصالح سطح تح

 تحصیلی(.)درهرسال تدريجی دراين قسمت اقدام خواهد كرد

داراي سیستم مشخص دريافت پیشنهاد و شکايتهاي كارمندان، محصلین و استادان  پوهنتون .24

با تحلیل و ارزيابی اين شکايات و پیشنهادات به طور  مديريت و ربهري پوهنتونخويش می باشد. 

 ، اقدامات الزم را در پیش خواهد گرفت.صورت می گیرد سمستروار

كمیتۀ مشوره  .آمادگی ارايۀ خدمات مشورتی و حمايوي را به محصلین خواهد داشت پوهنتون .25

كمیتۀ  ايجاد می گردد و درچارچوب كاري پوهنتوننیز ارايۀ خدمات صحی دراين  دهی و

 )درهرسمسترتحصیلی(.مشورتی، براي هرصنف درسی استاد مشاور معرفی خواهد شد

به معیار انصاف و عدالت توجه جدي دارد. اين معیار درارتباط با كدرهاي علمی،  پوهنتون .26

تالش می نمايد  پوهنتونشد. دررابطه با كدرهاي علمی، كدرهاي اداري و محصلین عملی خواهد 

ن دايمی و قراردادي خود دانش، تجربۀ كاري، تعهد و مسؤلیت پذيري استادان تا در جذب استادا

ي نیز رابگیرد. در ارتباط با كدرهاي اد را صرف نظر از قومیت، جنسیت، زبان و مذهب آنها در نظر
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همین معیارها در نظر گرفته می شوند و درقسمت محصلین، با تکیه برمعیارهاي وزارت 

ذب آنان اقدام می شود و تالش می گردد تا شرط انصاف و عدالت در تحصیالت عالی نسبت به ج

پوهنتون تعلیم و رابطه با جنسیت، قومیت، زبان و مذهب و اقشار مختلف اجتماعی رعايت گردد. 

در تالش نهادينه سازي ارزشهاي عام انسانی و سازمانی است و درجريان  تربیه شهید استاد ربانی

 مبارزه خواهد كرد. پوهنتونض و تمايز غیرعادالنه درسطح یتحصیالت نیز با هرنوع تبع

به منظور تحقق هدفهاي مربوط به رعايت انصاف وعدالت، هرسال گزارشی از عملکرد افراد و 

براساس آن تصمیمات جديدي اتخاذ  پوهنتونتهیه خواهد شد و شوراي علمی بخشهاي مختلف 

 خواهد نمود.

پالیسی انضباطی وزارت محترم تحصیالت عالی می باشد.  منطبق با پوهنتونپالیسی انضباطی  .27

قرار دارد. كمیته هاي  پوهنتونمحصلین  اين پالیسی درمعرض تمام بخشها و ادارات و نیز

 . يځپوهن در سطح پوهنتون و درسطح هر: در دو سطح ايجاد گرديده اند پوهنتونانضباطی 

رعايت معیارهاي انضباطی درمیان محصلین كمیته هاي انضباطی دركنار نظارتی كه در رابطه با 

دارند، نسبت به نهادينه سازي اصول ومعیارهاي انضباطی برنامه ريزيهاي آموزشی خاص نیز دارد 

 )درهرسمسترتحصیلی(.و محصلین را نیز دراين راستا سهیم می سازد

هاي علمی سیستم انضباطی خاص در رابطه با كدر پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیدر

 (1399واداري نیز طراحی خواهد شد.)ازآغاز سمستربهاري 

، اقدامات مناسبی در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیدرارتباط با ارتقاي كیفیت و بهبود  .28

 پیش گرفته شده است: 

 .د گرديدهنخوا تجديد ها يځپوهنكمیته هاي تضمین كیفیت درسطح پوهنتون و  -1

اي كیفیت درساختار تضمین كیفیت را ايجاد نموده است. آمريت ارتق، دفتر پوهنتون -2

. اين آمريت تدريجآ مجهزتر خواهد شد و دگرد حمايت جدي می پوهنتونتشکیالتی 

 كارمندان بیشتري را جذب خواهد نمود. 

تکمیل می  1397را براي سال  2و  1آمريت ارتقاء كیفیت معیارهاي اعتباردهی مرحلۀ 

 ( آمادگیهاي الزم را كسب می نمايد.1398درسال آينده ) 3رحلۀ نمايد وبراي م

در قسمت ايجاد آگاهیهاي الزم كارمندان و استادان از معیارهاي تضمین كیفیت  پوهنتون

و كسب تجربه هاي الزم در اين مورد جلسات آموزشی و وركشاپهاي مناسب را 

 (.1396دايرخواهدنمود.)ازآغاز سمستربهاري 
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ظر دارد تا در هرسال تحصیلی تعدادي منابع كتابخانه اي و معلوماتی را براساس درن پوهنتون  -29

نیاز هاي موجود، به مجموعۀ حاضر بیفزايد. اين منابع به زبانهاي ملی و زبانهاي خارجی خواهند 

 بود.

شخص با تجربه اي را تحت عنوان آمركتابخانه اي و معلوماتی تعیین نموده است تا  پوهنتون  -30

خدمات الزم را به استادان، كارمندان و محصلین ارائه دهد. تسهیالت كتابخانه اي و بتواند 

ساعت در روز و شش روز در هفته دردسترس قرار  هشتي معلوماتی براي استادان و محصلین برا

 دارد.

برنامه هاي آموزشی الزم به منظور استفاده بهتر محصالن از منابع مطالعاتی را برگزار  پوهنتون  -31

 اهد نمود.)درسمستراول هر سال تحصیلی(.خو

زيربناي تکنالوژي معلوماتی را مهیا می سازد و با ايجاد يك پايگاه داده ها روند  پوهنتون -32

 را با توجه به معلومات احصائیوي سرعت خواهد بخشید. پوهنتون هماهنگی ها و رسیدگی به امور

كارمندان و مسؤلین  روزه به 10يك وركشاپ قابلیتهاي پايگاه داده ها و نحوۀ استفاده از آن طی 

 (.1398آموزش داده خواهد شد.)سمستربهاري  پوهنتونآكادمیك 

خود را مؤظف می داند تا محیط امنی را براي استادان و محصلین ايجاد نمايد.  پوهنتونرهبري  -33

ع بروز دراين راستا آموزشهاي الزم به استادان، كارمندان و محصلین داده می شود تا درمواق

حوادث و خطرات، پالیسی هاي ايمنی ر ابه خوبی عملی سازند.)درآغازسمستربهاري هرسال 

برنامه كمکهاي اولیه صحی و مراقبتهاي اولیه درهر سال تجديد نظر خواهد شد و  تحصیلی(.

 نسبت به بهبود آن اقدام خواهد گرديد. 

ز با امکانات و تجهیزات الزم تدارک اتاق كمکهاي اولیه صحی و مراقبتهاي اولیه را نی پوهنتون

خواهد ديد و از يك شخص متخصص در اين مورد استفاده خواهد كرد.)از آغازسمستربهاري 

1396.) 

، مركز مشاورۀ روانی و تحصیلی را تشکیل خواهد داد. اين مركز بويژه به محصالن پوهنتون  -34

خصص و داراي تجربۀ كاري كافی به مشوره هاي الزم را ارائه خواهد داد. رياست مركز را فردي مت

ايجاد می گردد، درسالهاي آينده تقويت خواهد  1397اين مركز كه در سال عهده خواهد گرفت.

 گرديد.
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گانه تحصیالت عالی در سه تحقق سطوح  :و چهارم هدف استراتیژیک سومسازی  روند عملیاتی

 دوكتورا. : لیسانس، ماستري وپوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

نیاز به تجربۀ كافی، تجهیزات و تسهیالت الزم، نیروهاي انسانی اليق و  ،هدف استراتیژيك سوم

تالش می نمايد تا بربنیاد  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیبرنامه ريزي بسیار دقیق دارد. 

در جامعه را مورد ضرورتهاي موجود  و دكترا يك مطالعۀ تحقیقی در زمینۀ ايجاد دورۀ ماستري

الی  1396هاي با تکیه بر نتايج اين مطالعه، شش برنامۀ ماستري براي سال  و بررسی قرار دهد

 برنامه ريزي خواهد شد. 1400

 : ایجاد زیرساختهاششمملیاتی سازی هدف استراتیژیک ع

می و ايجاد و توسعۀ زيرساختها به منظور دستیابی به ساير هدفهاي استراتیژيك يك امر الزا

 در صدد است تا: پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیحیاتی است. 

را گسترش دهد. زيبايی سازي محیط و گسترش فضاي سبز در  پوهنتونساحۀ فضاي سبز  .1

جريب  15به طور چشمگیري عملی خواهد شد. دراين راستا، اختصاص  1400و  1396سالهاي 

ساحه، درخت كاري، گل كاري، سبزه كاري و درعین زمین، ضروري شناخته شده است. دراين 

حال امکانات رفاهی الزم از قبیل ايجاد سايه بانها، قراردادن میز وچوكی هاي طراحی شده و 

 امثال آن پیش بینی شده است.

كتابخانۀ مركزي را توسعه دهد. توسعۀ كتابخانه: الف( با اختصاص منابع مطالعاتی جديد؛ ب(  .2

نه پوهنحی صاحب كتابخانه  ، ج( ارائه خدمات معیاري عملی خواهد شد.گسترش فضاي مطالعه

 گرديد است. 1397به سطح پوهنحی در سال 

عنوان كتاب می  5000داراي  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیدرحال حاضر كتابخانه  -

عنوان كتاب  5000به بیش از  1397باشد. ما تالش می كنیم تا تعداد منابع را  درجريان سال 

 برسانیم.

پوهنتون محصل را به طورهمزمان دارد.  120فضاي مطالعۀ كتابخانه درشرايط فعلی گنجايش  -

محصل به طور همزمان  10000، اين فضا را در حد گنجايش تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

 (.1400و  1396گسترش خواهد داد.)درجريان سالهاي 
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م كتابداري و ارائه خدمات خودرا منطبق با سیستم گنگرس تالش می نمايد تا نظا پوهنتون -

 بسازد.

 مجهزنفر اشتراک كننده را  300، مجهز وداراي ظرفیت ن كنفرانسها وسمینارهاسالو .3

 (.1400و  1396نمايد.)سالهاي 

قلیه می باشد. واسطۀ ن 50پاركینگ با گنجايش بیش از  يك داراي پوهنتوندرحال حاضر،  .4

قابل ذكر است كه  واسطۀ نقلیه را خواهد داشت. 100ظرفیت بیش از  پاركینگ جديد 

 پاركینگ فعلی نیز نیاز به سايه بان ها و تجهیز را دارد.

علوم اجتماعی، روان  هاي يځپوهنتعمیر جديد با اختصاص دفاتر و صنوف مجهز براي  .5

 را ايجاد نمايد.شناسی، تعلیمات اختصاصی 

 ز پیش تجهیز نمايد.دفاتر و ادارات فعلی را بیش ا .6

برقراري نظام ارتباطی مناسب و توأمیت با مراكز مهم  عملیاتی سازی هدف استراتیژیک پنجم:

 .كشور از خارج و داخل در تحقیقی –علمی 

در ادامۀ ايجاد توأمیتها با ساير نهادها ومراكز علمی  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 

تحقیقی در صدد است تا در هر سال تحصیلی با چند نهاد و پوهنتون داخلی و درعین حال خارجی 

كشورهاي آسیاي میانه،  أمیت با پوهنتونهاينسبت به ايجاد توأمیتهاي جديد اقدام نمايد. اين تو

 قراردارد. پوهنتونوآلمان در اولويت كاري ركیه هندوستان، ايران، پاكستان، ت

 به طور مشخص در چارچوب اين توأمیتها تالش می نمايد تا:  پوهنتوناين 

 در قسمت تبادل استاد ومحصل،  -1

 كسب امتیاز استفاده از بورسهاي تحصیلی براي محصالن افغان، -2

  مشترک، طور به تحقیقی –چاپ و نشر ژورنالهاي معتبر علمی  -3

 وسمینارها كنفرانسهاي ملی و بین المللی،برگزاري  -4

 تأيید مشترک اسناد تحصیلی و ... برنامه ريزي زمان بندي شده اي داشته باشد. -5
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برخوداري از رشته هاي تحصیلی جديد و مورد  :هفتم و هشتمروند عملیاتی سازی هدف استراتیژیک 

 نیاز جامعه

از سنجی و ضرورتهاي موجود در جامعه اقدام به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی براساس نی

در جريان سال هاي بعدي ديپارتمنت هاي متعدد در سطح . نمايد می جديد هاي يځپوهنايجاد 

 لسانس و ماستري ايجاد خواهد شد.

 

 محیطی تحلیل 

اما در اين  ،تأثیرات محیطی را در تحلیل سوات نیز مورد توجه قرار داديمازهرچند قسمتی 

بخش با توجه به ديدگاههاي محیط شناسی سازمانی، اين تأثیرات را مورد تحلیل قرار می دهیم و 

 اقدامات استراتیژيك خودرا در رابطه با آن بازگو می كنیم.

و يا  "استار"تأثیرات محیطی را در چارچوب ديدگاه  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

PEST-C  .تکنالوژيکی، ،"سیاسی" ،"اقتصادي" هاي واژه مخفف "استار"مورد بررسی قرار می دهد 

 مخفف آنها انگلیسی معادلهاي به توجه با كه باشد می ها كننده رقابت و "فرهنگی – اجتماعی"

PEST-C  بدست آمده است. قابل ذكر است كه ترتیب حروف  در انگلیسی و دري، به دلیل سهولت

ان دري تغییر نموده است. براساس اين ديدگاه، تأثیرات محیطی بريك سازمان بايد با تلفظ در زب

 و گیرد قرار مطالعه مورد تکنالوژيکی و فرهنگی –درنظر داشت ابعاد سیاسی، اقتصادي، اجتماعی 

 .گیرند قرار ارزيابی مورد ها كننده رقابت با رابطه در نیز ابعاد اين

از ابعاد چهارگانه و درنهايت پیوند آنها را با رقابت كننده ها مورد دراينجا به طور مختصر هريك 

 تجزيه و تحلیل قرار می دهیم:

 الف( بعد اقتصادی:

نهادهاي تحصیالت عالی هم از وضعیت اقتصادي حاكم بر جامعه شديداً تأثیر می پذيرند و هم 

یت موجود اقتصادي جامعه و هر نهاد تحصیالت عالی از وضع هبرآن تأثیر گذارند.شايسته آن است ك



23 
 

با شناختی كه از نظام  پوهنتونحتی پیوند آن با اقتصاد منطقه اي و جهانی آگاهی داشته باشد 

 اقتصادي كشور ايجاد می نمايد:

برنامۀ مالی و جدول بودجوي سالیانۀ خود را مشخص می سازد. نکتۀ قابل ذكر در اين قسمت  .1

نکشافی هر پوهنتون وابسته به فهم روشن ما از اين است كه تعريف بودجه هاي عادي و ا

 وضعیت اقتصادي جامعه می باشد. در موارد جزئی تر:

و  وابسته به وضعیت اقتصادي جامعه پوهنتونمعاشات كدرهاي اداري و علمی  تعیین سطح -

 می باشد. دولت

به وضعیت اقتصادي ) میزان  شبانه و ماستري تعیین میزان فیس هاي تحصیلی محصالن -

 میزان مصارف، بیکاري، فرصتهاي شغلی وسايرظرفیتهاي مالی و اقتصادي( بستگی دارد. -عوايد

و  پوهنتون و امکانات فزيکیفیتهاي اقتصادي تعیین تعداد جذب محصلین در هر رشته به ظر -

 فرصتهاي شغلی موجود بستگی دارد.

پوهنتون و ء ظرفیت وابسته به توان مالی رنامه هاي ارتقابرگزاري سمینارها، كانفرانسها وساير ب -

 و وضعیت اقتصادي در جامعه می باشد. وزارت

ايجاد رشته هاي جديد تحصیلی به نیازهاي انکشافی جامعه و دركنار آن به ظرفیتهاي  -

 اقتصادي موجود، بازار كار و فرصتهاي شغلی در آينده بستگی دارد.

و ظرفیتهاي  پوهنتون، وزارتف آن مستقیماً به توان مالی نکشارفع ضرورتهاي زير بنايی و ا -

 اقتصادي موجود در جامعه بستگی دارد.

برخورد فعال و پويا در زمینۀ ايجاد و توأمیت با پوهنتونهاي داخلی وخارجی و ساير مراكز و  .2

 د.و وضعیت اقتصادي جامعه می باش پوهنتون، وزارتمربوطه وابسته به توان مالی نهاد هاي 

دانشجو، استخدام كارمندان و استادان خارجی، سفرهاي علمی و مانند تبادل استاد  يموارد

وآكادمیك برگزاري سمپوزيمها، سمینارها و كانفرانسهاي ملی وبین المللی، چاپ ونشر 

و وضعیت اقتصادي جامعه  پوهنتون، وزارتماماً به توان مالی ژورنالهاي بین المللی و امثال آن ت

 است. وابسته

، با توجه به تأثیرات گسترده اي كه وضعیت اقتصادي پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

ك خويش جامعه برتمام ابعاد و كاركردهاي آن دارد، شناخت دقیق آن را از اولويتهاي استراتیژي

عريف و امید وارد است، در مسیر انکشاف اقتصادي جامعه، با ت پوهنتونتعريف نموده است. اين 

 آموزش نیروهاي انسانی اليق و شايسته سهم مؤثر داشته باشد.
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 ب( بعد سیاسی

درنظام سیاسی و قانون اساسی موجود كشور، توجه به بخش خصوصی به عنوان يکی از اركان 

توسعه كشور، يك الزام اجتناب ناپذير شناخته شده است. بدون شك مراكز تحصیالت عالی خصوصی 

اي در كشور خواهند داشت وحضور آنها دريك نظام رقابتی بركیفیت شان نیز خواهد  روند رشد فزاينده

 افزود.

 با درنظرداشت: پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 

 امنیت سیاسی موجود در جامعه و .1

برنامه هاي استراتیژيك خود را  عالیحمايت دولت و نظام جهانی از مراكز تحصیالت  .2

 د ساخت.تعريف و عملی خواه

درمسیر نهادينه سازي ارزشهاي صلح و دموكراسی انسانی نیز برنامه ريزيهاي  پوهنتوناين 

مشخص خواهد داشت و تالش خواهد نمود تا با آموزش و پرورش نیروهاي انسانی اليق و شايسته سهم 

 مؤثري در مديريت دموكراتیك سیاسی جامعه ايفا نمايد.

 ج( بعد تکنالوژیکی:

شرط رعايت ارزشها ومنافع انسانی، از نقش محوري در پیشبرد سريعتر امور، نظم  تکنالوژي با

بخشی به فعالیتها، نظارت برفعالیتها، ارزيابی مؤثرتر، برقراري روابط، تبادل معلومات و آگاهیها و مبارزۀ 

 مؤثر با فساد اداري برخوردار می باشد.

ی نمايد تا از آخرين دستاوردهاي ، تالش مپوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

تکنالوژيکی در موارد ضروري استفاده نمايد. ايجاد و توسعه پايگاه داده ها)ديتابیس(، استفاده از انترنت 

مله برنامه داراي سرعت باال، پروژكتور، سیستمهاي پیشرفته كمپیوترلب، كتابخانۀ الکترونیکی و ... از ج

 می باشد. پوهنتونهاي جدي اين 

، تالش می نمايد تا نقش مؤثرو تعیین پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیضح است كه وا

 كننده در تربیت نیروهاي انسانی متخصص و پاسخگو به نیازهاي جامعه داشته باشد.

 :فرهنگی –د( بعد اجتماعی 
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 و است متأثر جامعه فرهنگی –فعالیتها ودستاوردهاي هر نهاد تحصیلی ازوضعیت اجتماعی 

 .باشد می تاثیرگذار قوياً برآن

به لحاظ اجتماعی، وضعیت كلی نظام آموزشی كشور هم درسطح معارف و هم درسطح تحصیالت عالی، 

نوع نگاه مردم به آموزش، تعداد متعلمین مکاتب، سطح زندگی مردم، میزان مشارک اقشار اجتماعی 

مردم و دولت، میزان قانونمداري در جامعه،  مختلف درتصمیم گیريها، انسجام اجتماعی، اعتماد میان

سالمت جسمانی و روانی اعضاي جامعه میزان آگاهی آنها از حقوق شهروندي شان و امثال آن نه تنها 

تأثیرگذار می باشند،  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیبرفعالیتها، سیاستگذاريها وبرنامه ريزيهاي 

یم كه نظام ا بخش آنها می باشند. از سوي ديگر ما براين باور هستبلکه اساساً جهت دهنده ومعن

با سیاستگذاريها وبرنامه ريزيهاي مناسب نقش مؤثري در بهبود وضعیت  پوهنتوننحصیلی موجود در 

حول محور معیار  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی اجتماعی و فرهنگی كشور خواهد داشت.

 هم گیري در جامعه و انکشاف( برنامه ريزيهاي مشخصی خواهد داشت.دوم ارتقاي كیفیت ) س

 هــ( رقابت:

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید  .رقابت يك اصل فعال ساز و پويايی بخش در جامعه می باشد

در مسیر تحقق ارزشها وهدفهاي انسانی و ملی خويش از حد اكثر قابلیتهاي وفرصتهاي  استاد ربانی

موجود استفاده خواهد كرد. حداكثرتالش در استفادۀ بهینه از حد اقل امکانات، تسهیالت  وسرمايه ها، 

توأمیت و  پوهنتونفت. رهبري و مديريت ارشد اين معنايی است كه می توان براي رقابت درنظر گر

همکاري با ساير مؤسسات را از عوامل موفقیت خود می داند و تضعیف ديگران را به عنوان يك اصل 

گانه وزارت تحصیالت عالی  11به اين معنی است كه به معیارهاي  پوهنتونرقابتی نمی پذيرد. رقابت در

ل تجربیات و بهتر از سايرمؤسسات عمل شود و در عین حا پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

پوهنتون تعلیم و تالش  دانش خويش را بیشتر از پیش در اختیار ساير مراكز تحصیالت عالی قرار دهد.

 گانه پیشتاز و الگو باشد. 11اين خواهد بود كه در رعايت معیارهاي  تربیه شهید استاد ربانی

و فرصتها و  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی پس از ارزيابی نقاط ضعف و قوت

تهديدهاي كه در ساير مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی و دولتی سنجش شده اند، با آگاهی از 

 وضعیت آنان، جايگاه خود نسبت به رقیبان را روشن می سازد و باتوجه به آنان برنامه ريزي می نمايد. 
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 برنامه های علمی  -الف

وتربیه شهید استاد ربانی را ارايه خدمات با نقش كلیدي هر پوهنتون ومنجمله پوهنتون تعلیم 

كیفیت  علمی، تحقیقی و تدريسی تشکیل میدهد.  اين پوهنتون منحیث پوهنتون كلیدي در راستاي 

تربیه معلمان مسلکی از بدوتأسیس خويش تا حال كارو فعالیت نموده، تربیه معلمان مسلکی را در 

و تمام فعالیت ها را به  منظور رسیدن به اين هدف سرخط اهداف پالن استراتیژيك خويش قرار داده 

 واالي انسانی عیارنمود ه است .

پوهنتون تعلیم  وتربیۀ شهید استاد ربانی، به منظور تحقق اهداف  علمی وتحقیقی خويش و  

تربیۀ معلمان مسلکی به جذب كادرهاي علمی  جوان اقدام نموده، زمینۀ رشد و انکشاف ظرفیت هاي 

 ؛را از طريق اعطاي بورسیه هاي تحصیلی و كورس هاي اكمال تخصص مساعد ساخته است علمی آنها 

 تحقیقی میباشد.  -اين اهداف شامل برنامه  علمی

تحقیقی عبارت از توسعه و انکشاف كريکولمها، توسعه  –موضوع اساسی ديگردربرنامه هاي علمی        

نهاي تحقیقی است كه خوشبختانه  موارد متذكره پروگرام هاي ماستري در داخل پوهنتون و ساختن پال

 جزء رسالت و اهداف كلی پوهنتون بوده و شامل برنامه هاي عملی براي پنج سال آينده است . 

يکی ازموارد با ارزش درروند تدريس تجديد، انکشاف و به روز ساختن مواد درسی در مطابقت با 

 ن استراتیژيك پوهنتون میباشد.مهم پال شرفت هاي علمی وتخنیکی است كه  جزءپی

توسعه انکشاف تکنالوژي معلوماتی را يك  یم وتربیه در كنار موارد ذكر شده وپوهنتون تعل

ضرورت حیاتی براي توسعۀ فعالیت هاي علمی و تدريسی دانسته، معتقد است كه سیستم معاصر 

تفاده از تکنالوژي درسی و اس گام با كار برد تکنالوژي پیش برده شود لذا تجهیز صنوفبايد هم تدريس

 پالن استراتیژيك نموده است.  معلوماتی را شامل

آموزش  از راه دور امروز در جهان به يك فرهنگ بین المللی تبديل شده و پوهنتون تعلیم وتربیه شهید 

 تا در آينده با مساعد شدن شرايط الزم از آن استفاده عملی نمايد. خواهان آن استاستاد ربانی 
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كه يکی از اهداف عمومی پالن استراتیژيك را میسازد  علمی قسمت ديگري از پروگرام هاي         

عبارت از تطبیق برنامۀ ارتقاي كیفیت و اعتباردهی در سطح پوهنتون تعلیم وتربیۀ شهید استاد ربانی 

وهنتون را میباشد. انکشاف فعالیت ها ارتقاي كیفیت  در سطح پوهنحی هاي نه گانه اولويت كاري پ

 تشکیل میدهد. به صورت عموم موار ذيل شامل پروگرام اكادمیك میگردد:

 اعتباردهی؛دستیابی به تطبیق معیارهاي ارتقاي كیفیت و  •

 تربیه معلمان مسلکی، متخصص و آگاه با روحیه اسالمی و انسان دوستی؛ •

 هاي ماستري؛ تخصصی استادان و تقويت پروگرام -ارتقاي سطح دانش مسلکی  •

 هاي علمی؛ هاي تحقیقی و برگزاري كنفرانس سازي و انکشاف پروژه  فراهم •

 علمی پوهنتون؛ اتتحقیقتالیف، ترجمه و ايجاد و انکشاف مركز  •

 پوهنتون؛ اعضاي كادر علمیهاي تحقیقاتی  كادمیك در فعالیتاهاي استقاللیت  تقويت زمینه •

 خلی و خارجی؛هاي دا هاي علمی و اكادمیك با پوهنتون برقراري توامیت •

 .بر اساس نیاز سنجی هاي جديد  ايجاد رشته •

علمی پوهنتون هاي مركز و  ايجاد كورس هاي مسلکی براي متقاضیان شمولیت در كادر •

 .واليات

 اعتباردهیدستیابی به ارتقای کیفیت و 

به  را تشکیل میدهد .پوهنتون يکی از اهداف اساسی و بنیادي  اكادمیكرسیدن به اعتبار 

ارتقاي كیفیت در سطح پوهنتون و ي كمیته  ،منظورتقويت فعالیت بخش ارتقاي كیفیت و اعتباردهی

 رددګمیايجاد  ها ديپارتمنتها و يځپوهن كمیته هاي فرعی در سطح 

 . اهداف كلی در بخش ارتقاي كیفیت قرار ذيل اند:

 تقويت فعالیت هاي كمیته ارتقاي كیفیت در سطح پوهنتون وپوهنحی ها؛ 

  و مقرره هاي رياست ارتقاي كیفیت واعتبار دهی وزارت تحصیالت عالی ؛تطبیق لوايح 

 تهیه گزارش ارزيابی خودي پوهنتون جهت نیل به مراحل اعتبار دهی ؛ 

 تهیه پالن عملیاتی در مطابقت با پالن استراتیژيك پوهنتون ؛ 
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 ، تهیه سند مسیر يابی جهت درک تطبیق پالن عملیاتی 

 اي ارتقاي كیفیت در سطح پوهنتون ؛تجهیز كمیته ه 

  تقويت پروگرامPAL  كمك وهمکاري با پوهنتون هاي همجوار(؛ ( 

  تقويت فعالیتIQAU واحد داخلی ارتقاي كیفیت (؛( 

 ارزيابی پروسه تدريس در سطح ديپارتمنت ها ؛ 

 ی جهت ترويج فرهنگ ارتقاي كیفیت.سازماندهی وركشاپ هاي آگاهی ده 

 در سطح پوهنتون. دهی تطبیق كارت امتیاز 

 ن جهت ساختن پالن انفرادي تدرسی.تشويق استادا 

 هنحی ها جهت ساختن پالن انکشافی.تشويق پو 

 زنگري به منظور نیل به اعتباردهیآماده كردن پوهنتون براي با. 

 دسترسی به تحصیالت عالی -ب

آموزش ي دسترسی به تحصیالت عالی حق هرشهروند اعم از زن ومرد است كه بايد زمینه 

عادالنه براي دختران و پسران در نهاد هاي تحصیلی كشور طبق لوايح و مقررات تحصیالت عالی آماده 

 مطابق به امکانات موجود و صوابديد وزارت تحصیالتگردد. پوهنتون تعلیم وتربیۀ شهید استاد ربانی 

 زمینه جذب فارغان مکاتب را مساعد ساخته است. عالی

از برنامه   بخشیتطبیق و تقويت سیستم كريدت در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی 

پالن استراتیژيك بوده و پوهنتون مصمم برتوسعه و انکشاف سیستم كريدت و ايجاد سهولت  شاملهاي 

 هاي بیشتر براي تطبیق آن میباشد.

تون با اراده ي قاطع در امر دسترسی به تحصیالت عالی در محدوده ي امکانات خويش روي موارد پوهن

 زير تمركز میکند:

 هاي تحصیلی؛ روز ساختن نصابه تجديد نظر و ب •

 تجديد و تقويت مواد تدريسی؛ •

 ها؛ يځپوهنهاي تدريسی شبانه  ايجاد، تقويت و انکشاف فعالیت •
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 نیکی؛ايجاد زمینه هاي آموزش الکترو •

 هاي علمی توسط محصالن؛ سازماندهی كنفرانس •

 محور؛  تقويت نظام آموزشی محصل •

 ؛25، رساندن نسبت يك بر جذب محصالن جديد بر اساس ظرفیت و امکانات پوهنتون •

 انکشاف خدمات انترنتی براي محصالن؛ •

 فرهنگی محصالن؛ -هاي علمی  ايجاد و تقويت انجمن •

 .آموزشیجهیز صنوف با وسايل مدرن ت •

 ؛هاي پوهنتون  دستیابی محصالن به منابع جديد علمی در كتابخانه 

  آموزش مبتنی بر نتیجه هاي و تطبیق برنامه ترويج(OBE) ګآموزش شا و( رد محورSCL )  در

 .سطح پوهنتون

 

 ( اولین دوره فارغان ماستری تعلیم وتربیه2تصویر )
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 در سطح پوهنتون  SCLو OBEهای  برنامهترویج 

گوي جوابتدريس در جهان معاصر بدون روش هاي جديد تدريس متکی به پیشرفت هاي تخنیکی،

تدريس براي هر استاد يك امر الزمی پنداشته شده  . آموزش روش هاي جديدنیاز زمان بوده نمیتواند

و پروگرام هاي خاصی را پیشنهاد  كه براي رسیدن به آن علماي بخش تعلیم تربیه روش ها جديد را

 رد محود حايز  ارزشګمنجمله آموزش متنی بر نتیجه و آموزش شا. اند براي تطبیق آن طرح نموده

 مقاصد زير میباشد: يرنده ي ګ، در برويژه بوده 

  تربیه استادان بحیت ترينرها جهت تطیبق موفقانهOBE  وSCL .در خارج از كشور 

   سازماندهی تريننگ ها براي عموم استادان در مورد پروگرام هايOBE  وSCL  در داخل

 پوهنتون ها؛

 برگزاري كنفرانس هاي علمی در مورد روش هاي جديد تدريس ؛ 

 پارتمنت ها جهت تطبیق پروگرام ها آمرين دي سازماندهی تريننگ ويژه براي روساي پوهنحی

 ها.

  ايجاد پروژه هاي تحقیقی در موردOBE  وSCL. 

 آشنایی محصالن جدیدالشمول با پوهنتون

 با ساختارهاي اداري، اكادمیك و محیط فزيکیآشنايی محصالن جديدالشمول  برنامه ي 

ر هفته ي نخست سال تعلیمی داير به منظور توافق و تطابق شان با محیط تحصیلی هرسال دپوهنتون 

 گردد. می

نه گانه اين پوهنتون  يځپوهنوزارت تحصیالت عالی محصالن جديد الشمول را به  هرسالدر  

جهت فراگیري تحصیل معرفی می نمايد. معاونیت امور محصالن پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد 

ربانی پروگرام آشنايی محصالن  جديدالشمول براي سه روز در اديتورم پوهنتون راه اندازي نموده و 
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مسوولین به سواالت آنها جواب  مینمايد؛اي آنها در رابطه به پروگرام ها جاري پوهنتون معلومات ارائه بر

میدهند. در جريان پروگرام آشنايی محصالن جديدالشمول لوايح، مقررات، پالن ها و پالیسی هاي ذيل 

 به معرفی گرفته میشود:

 سیستم كريدت 

  لوايح دسپلینی 

 كمیته تضمین كیفیت 

 كتابخانه 

 البراتوارها 

 مركز آي تی 

 مسجد 

 مركز صحی 

 جمنازيوم و میدان هاي ورزشی 

  كفتريا 

 وساير مراكز مورد نیاز 

در اين پروگرام محصالن ضمناً با كتابخانه ،مركز تکنالوژي معلوماتی ، تربیت بدنی جهت حل مشکل 

 شان آشنايی می يابند.

 زیربنا –ج 

موجوديت سه عنصر دريك نهاد تحصیلی يعنی محصل، استاد و زيربنا ها ضروري پنداشته شده          

كه الزم وملزوم يکديگر میباشد. تدريس موفقانه زمانی بهتر صورت میگیرد كه اساسات زيربنايی خوب 

ید استاد  براي محصل و استاد میسرباشد. با درنظرداشت اصول ذكر شده پوهنتون تعلیم وتربیۀ شه

ربانی، همواره براي ايجاد  محیط  آرام تحصیلی  تالش به خرچ داده و توسعه  و اعمار تعیمرات 

تدريسی، جمنازيم، اديتوريم و لیلیه ها را شامل پالن استراتیژيك ساخته وبراي تطبیق آن كوشش 

 مینمايد.
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یوريکی شاگردان و به راه عنصر مهم درتدريس ايجاد البراتوارها براي عملی نمودن آموزه هاي ت 

اندازي كارهاي تحقیقی است. براي رسیدن به اين هدف، توسعه و ايجاد البراتوارها با درنظرداشت 

 ضرورت ديپارتمنت ها بخشی از پالن استراتیژيك پوهنتون را تشکیل میدهد.

 در عرصه ي زير بنا، پالن  استراتیژيك حاوي بخشهاي ذيل میگردد: 

و تقويت  ايجاد سازي كتابخانه مركزي، ايجاد كتابخانه ديجیتلی   مدرنز، توسعه و یتجه •

 ها؛ يځپوهنها درسطح  كتابخانه

  ؛تجهیز و ايجاد البراتوارها جهت پیشبرد كارهاي عملی •

ها و  ترمیم تعمیرات موجود و اعمار تعمیرات جديد با در نظرداشت توسعه ديپارتمنت •

  ها؛ يځپوهن

 رهبري پوهنتون و شعبات آن؛اعمار تعمیر اداري براي  •

 ه خدمات ورزشی؛ياحداث كمپلکس سپورتی جهت ارا •

 ايجاد و توسعه مركز مشاوره پوهنتون؛ •

 كتابخانه و مركز تحقیقات علمی؛براي اعمار تعمیر  •

 ايجاد مركز صحی براي محصالن؛ •

 ايجاد مطبعه براي پوهنتون؛ •

 توسعه و ايجاد فضاي سبز در سطح پوهنتون؛ •

 ه خدمات كمپیوتري و انترنتی؛ي( جهت اراITمعلوماتی جداگانه )اعمار مركز  •

 مناسب براي وسايط نقلیه  ګفراهم ساختن پاركین •

 حکومت داری خوب - د

خدمات با ارزش ي يکی از ويژه گی هاي مهم واساسی براي تأمین عدالت اجتماعی و ارايه 

قوانین وضع شدۀ تحصیالت عالی براي  عادالنهبراي جوانان به مثابه آينده سازان كشور، همانا تطبیق 
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وطن ي ارتقاي كیفیت تدريس درپوهنتون ها میباشد. با تطبیق اين راهکار میتوان  جوانان را با روحیه 

دوستی جهت  خدمتگزاري به مردم و كشور ما تربیه نمود كه موجوديت رهبري سالم و كارا در يك  

 شود. مبرم وضروري پنداشته تواند  براي تطبیق اهداف  پوهنتون  می

د استاد ربانی، تطبیق برنامه  یيکی از اهداف كلیدي پالن استراتیژيك پوهنتون تعلیم وتربیۀ شه

استقاللیت مالی، اداري و اكادمیك در سطح پوهنتون  جهت تقويت فعالیت هاي علمی و اكادمیك  

 كیفیت و خود  كفايی  به شمار میرود. پوهنحی هاي نه گانه بوده و آن  ساده  ترين مسیر براي ارتقاي

بخش مهم و اساسی در اهداف استراتیژيك پوهنتون همانا مبارزه علیه فساد اداري و تأمین شفافیت در 

تطبیق پروژه ها، مقرري ها و قوانین جاري به شمارمیرود كه يکی از وظايف اساسی را براي رهبري سالم 

 در يك اداره تشکیل میدهد.

در پروسۀ تطبیق قوانین و جلوگیري از بیروكراسی  در پوهنتون و اجراي وظايف  ايجاد سهولت

درزمان وموعد معین آن جزء ديگري از حکومت داري خوب میباشد كه بايد رهبري سالم در  پوهنتون  

 آنرا مد نظر بگیرد.

به  اساس آن پالن  كه  یيك  رهنما براي تطبیق اهدافي پالن استراتیژيك پوهنتون به مثابه            

عملیاتی  طرح و تدوين شده است  با درنظر داشت قوانین، كارعملی پالن استراتیژيك آغاز شده وسیله 

 مناسب  براي به دست آوردن نتايج  موثرمیباشد.

انعکاس يافته  درپالن استراتیژيك پوهنتون  كهيکی از ويژه گی هاي حکومت داري خوب  

زيابی از تطبیق شفافیت وتطبیق به موقع اهداف پالن شده می باشد كه با ، عبارت از كنترول و اراست

تطبیق آن از ضیاع وقت جلوگیري بعمل آمده، پوهنتون میتواند  در وقت كم به اهداف نهايی خويش 

 دسترسی پیدا نمايد.

و   ازجمله  مسؤولیت هاي مهم  ديگر رهبري سالم، توسعه ارتباطات  با  پوهنتون هاي داخل وخارج

جلب كمك ها جهت رشد و انکشاف  بعدي پوهنتون میباشد.  توسعۀ ارتباطات  درپالن استراتیژيك  
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پوهنتون  شامل است و اين كار باعث  نفوذ و اعتبار اكادمیك  پوهنتون درمیان ساير پوهنتون ها 

 میگردد.

كید جدي دارد و ارايۀ  پالن استراتیژيك پوهنتون تعلیم  وتربیۀ شهیداستادربانی،  برمسألۀ جندر تا

 میباشد.خدمات تحصیلی عادالنه  براي دختران وپسران يکی از اهداف  برجستۀ اين پالن استراتیژيك 

مورد مهم ديگر در بخش حکومت  داري خوب، همانا انکشاف  بودجه پوهنتون  با در نظر داشت 

ناسب و به موقع براي پیشرفت هاي علمی وتخنیکی دركشور وجهان میباشد زيرا تأمین بودجه م

 پوهنتون از طرف وزارت  تحصیالت عالی  بخشی از موضوعات شامل پالن استراتیژيك را احتوا میکند. 

 :پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیتحلیل وضعیت موجود 

  لف( نقاط قوت:ا

  :قوتهاي پوهنتون را موارد زير تشکیل میدهد
 هاي متنوع با درجات مختلف تحصیلی؛  رشتهداشتن كادرهاي مجرب و مسلکی در  .1

منحیث نهاد علمی تربیه معلمان كشور ت عالیتحصیال ي عرصهحضور فعال پوهنتون در  .2

 مسلکی؛

زبان  و مديريت آموزشیو  يترهبر، وتربیه   هاي تعلیم  موجوديت برنامه هاي ماستري دررشته .3

 ؛انگلیسی

 ها؛ يځپوهنهاي فعال در سطح پوهنتون و  موجوديت شوراها و كمیته .4

 :در بخش هاي هاي واليات همکاري علمی و آكادمیك با پوهنتون .5

 انکشاف نصاب تعلیمی؛ 

 تربیه كادرهاي علمی به درجه ماستري؛ 

 ؛استادان همکار رهنما براي ترفیع علمی تادتعیین اس 
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 .تهیه مواد درسی و ممد آن 

 (؛كیمیا، فزيك، بیولوژي، كمپیوترتعدادي البراتوارها )موجوديت . 6

 هاي سپورتی؛ موجوديت جمنازيوم و میدان.7

 موجوديت اديتوريم؛.8

 سبز.ي  ساحهموجوديت .9

 

  

 ماستری تعلیم وتربیه ی از برنامه( محفل فراغت 3تصویر )
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امکانات آموزشی برخورداري از فضاي خوب آموزشی: صنفهاي باز و مجهز به لوازم و  .１０

 استندرد، دفاتر كاري مدرن و داراي امکانات و تسهیالت معیاري، فضاي سبز زيبا و ......؛

 و  مشخص وظايف اليحه اساسنامه، عملیاتی، پالنهاي –داشتن پالن استراتیژيك اولیه  .１１

 عالی؛ تحصیالت وزارت استراتیژيك پالن با مطابقت در الزم هاي كمیته انواع

تحقیقات علمی، كتابخانۀ مركزي، مركز تکنالوژي معلوماتی و داشتن مركز  .１２

 كمپیوتر لب؛

 برخورداري از تشکیالت معیاري و زير مجموعه هاي مناسب آنها؛ .１３

 برخورداري از امکانات مناسب ورزشی؛ .１４

 مناسب با توانايی اقشار محروم جامعه؛ )شبانه و ماستري( فیس تحصیلی .１５

 موجوديت زير ساختها و تعمیر اختصاصی؛  .１６

، وجود رشته هاي مهم و كاربردي در راستاي نیاز هاي اساسی جامعه .１７

 ؛بخصوص نظام آموزشی كشور

 مدرن بودن سیستم آب و برق و كانالیزاسیون؛ .１８

 :( نقاط ضعفب
 

 :شمرد دد، میتوان به شرح زير برگرضعفها و كاستی هايی را كه میتواند مزاحم انکشاف پوهنتون 

 كمبود صنوف معیاري با وسايل و تجهیزات الزم عصري؛ .１

 ها؛  هاي ارتقاي درجه تحصیلی استادان در اكثر رشته  نبود زمینه .２

 كادمیك و مرجع؛اهاي  عدم موجوديت كتابخانه معیاري و كمبود كتاب .３

 در سطح پوهنتون؛و اداري نبود استقاللیت علمی و مالی  .４
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 ؛اداري، علمی و محصالنكمپیوترايز نبودن سیستم  .５

 ه خدمات طبع و نشر؛ينشراتی جهت ارامجهز نبود مركز  .６

 براي محصالن اعم از اناث و ذكور؛ مستقل لیلیه نبود .７

 ها؛ يځپوهندر   متخصص هاي  نبود البرانت .８

 آموزي؛ تجربوي براي تدريس نبود مکتب .９

 مركز تحقیقاتی پوهنتون؛براي  تجهیزات كافی  تعمیر و نبود .１０

 هاي مركز تحقیقاتی پوهنتون؛ بودن سطح فعالیتپايین  .１１

 پايین بودن سطح خدمات اداري و مالی؛ .１２

 كمبود اساتید مسلکی به سويه ماستر و دوكتورا؛ .１３

 دت؛يتطبیق نامناسب سیستم كر .１４

هاي علمی و اداري پوهنتون با اليحه وظايف و  آشنايی ناكافی بخش .１５

 شان؛ هاي مسؤولیت

 مکافات و مجازات؛ توجه كمتربه اصل .１６

 نبود مراكز خدماتی براي محصالن در سطح پوهنتون؛ .１７

 

 ؛و اثباتی در رشته هاي علوم طبیعی استادان دايمی داراي درجه دوكتورا كمبود .１

 ؛در سطوح باال و تجربه هاي جديد عدم تخصص و تجربۀ كافی استادان فعلی .２

تجربه و سطح تحصیل  پايین بودن ظرفیتهاي كاري تعدادي از كارمندان و كم بودن .３

 آنها؛

 معیاري نبودن مواد درسی در رابطه با برخی مضامین؛ .４

 پايین بودن سطح معاش كارمندان و استادان؛ .５



38 
 

 مشخص نبودن نظام بودجۀ پوهنتون، بويژه بودجۀ انکشافی سالیانۀ آن؛ .６

مركز تحقیقات علمی مناسب با انتظارات وزارت تحصیالت عالی و  حمايه مالی عدم .７

 جامعه؛ نیاز هاي

 عدم كفايت منابع مطالعاتی براي استادان و محصلین؛ .８

 ضعف در سیستم مستند سازي فعالیت ها؛ .９

 ضعف در نظام نظارت و ارزيابی در ابعاد سه گانه آموزش، خدمات و تحقیق؛ .１０

 عدم كفايت رشته هاي ضروري و منطبق با نیاز هاي جامعه؛ .１１

 برنامه هاي ماستري؛ كمبود .１２

 را؛نبود برنامه هاي دوكتو .１３

 با ساير مراكز و نهاد ها؛اندک ارتباطات و توأمیت  داشتن .１４

 ضعف در برقراري عدالت جنسیتی در نظام اداري و آموزشی؛ .１５

 :فرصتها ج(
 

در زمینه ارتقاي   USWDPوHEDP هاي   از طريق برنامه USAIDدار پروژه مدهمکاري دوا .１

 ظرفیت و ايجاد مركز انکشاف مسلکی استادان؛

سازي مواد درسی تخصصی در بخش   تربیت كادرها و آمادهي در زمینه  JICAهمکاري پروژه  .２

 تعلیمات اختصاصی؛

 مکاتب همکار وزارت معارف براي تدريس آموزي؛            موجوديت  .３

 ؛ي  صحت روانی براي كارهاي كلینیکی و مشاوره  شفاخانه موجوديت  .４

 ی و سپورت؛همکاري با كمیته ملی المپیك و رياست عمومی تربیت بدن .５
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دهی و   همکاري با رياست كاهش تقاضاي مواد مخدر وزارت صحت عامه براي كارهاي مشوره .６

 درمانی؛  روان

 ؛با برنامه هاي ماستري پوهنتونو انديانا آمريکا  سهمکاري پوهنتون ماساچوست .７

معلوماتی همکاري وزارت مخابرات وتکنالوژي معلوماتی با پوهنحی آموزش كمپیوتر وتکنالوژي  .８

 در قسمت تريننگ محصالن پوهنحی؛

 ؛همکاري وزارت كار و امور اجتماعی .９

 همکاري سفارت عربستان؛ .１０

 همکاري سفارت تركیه. -１１

وجود نیاز مبرم و تقاضاي زياد نسبت به تحصیالت عالی در جامعه و استقبال از برنامه  -１２

 هاي جذب محصلین توسط پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی؛

در  كمك به تقويت پوهنتون هاو  استقاللیتستقبال جامعه جهانی از روند ا -１３

 كشور؛

اطات و استقبال كشور هاي منطقه و مراكز علمی جهانی از داشتن ارتب -１４

 معیاري؛ و توأمیت با پوهنتونهاي

عالقه مندي وزارت محترم تحصیالت عالی و دولت جمهوري اسالمی  -１５

 .انکشاف معیاري پوهنتون ها افغانستان از رشد و

 د( تهدید ها و چالش ها:

 

 ناكافی بودجه براي پوهنتون؛  سهم .１

 حمايت مالی و تخنیکی براي انکشاف  مركز نشراتی؛يا كمبودنبود   .２
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 بست ها براي جذب  البرانتهاي مسلکی؛ كمبود .３

 در لوايح، مقررات و طرزالعملهاي موجوده؛ مشکالتموجوديت  .４

 محصالن بدون درنظر داشت ظرفیت پوهنتون؛ازحد  معرفی بیش .５

 وزارت. طرف از اختصاصی تعلیمات يځپوهن به مشکل معرفی محصالن معلول  .６

 نبود امنیت كافی در جامعه؛ .７

نبود يك نظام روشن نیاز سنجی هاي شغلی و تخصصی در سطح جامعه، در  .８

 ؛پوهنتونهاته هاي تحصیلی در تعامل و تناسب با نظام جذب محصلین و ايجاد رش

 عدم برخورداري نظام تحصیالت عالی كشور از يك استراتیژي علمی و باثبات؛ .９

 كم بودن و پايین بودن ظرفیت هاي اكادمیك در سطح جامعه؛ .１０

 و جود فساد اداري گسترده در نظام اداري جامعه؛ .１１

تالش كشوري هاي قدرتمند، كشور هاي منطقه و احزاب سیاسی به منظور  .１２

 ؛ ونتونهاسیاسی در پوهنفوذ 

 نگاه مردساالر و تبعیض جنسیتی در نظام آموزشی كشور. ،سیطرۀ ارزشها .１３

 

 مقايسه عوامل داخلی و خارجی و تعیین استراتیژيهاي مناسب:

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد از آنجا كه تحلیل سوات با روش علمی و واقعیت گرا در 

انجام پذيرفته است، با توجه به نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدها جايگاهی هر استراتیژي را  ربانی

می توان به روشنی باز گو نموده در اينجا منظور ما از استراتیژيها، چهار نوع استراتیزي تهاجمی، 

 محافظه كار، رقابتی و تدافعی می باشد.

قوت داخلی تالش می شود تا از فرصتهاي خارجی با استفاده از نقاط  استراتیژي تهاجمیدر 

 بهره برداري گردد.
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بهره برداري از فرصتهاي موجود در محیط خارجی براي تبديل  استراتیژي محافظه كارانهدر 

 نقاط ضعف به نقاط قوت مورد توجه قرار می گیرد.

ی از تهديدهاي از نقاط قوت به گونه اي استفاده می شود كه اثرات ناش استراتیژي رقابتیدر 

 موجود در محیط خارج كاهش داده شوند.

با در پیش گرفتن رويکرد و عملکرد تدافعی تالش می شود تا نقاط ضعف  استراتیژي تدافعیدر 

 كاهش داده شوند و از تهديدهاي محیط خارجی پرهیز گردد.

 عملیاتی سازي استراتیژي تهاجمی:

با در پیوند قرار دادن منطقی نقاط  ید استاد ربانیپوهنتون تعلیم و تربیه شهاين استراتیژي در 

 قوت و فرصتهاي خارجی جنبه عملی می يابد.

آموزشی با صنفهاي باز و مجهز، دفاتر كاري مدرن و داراي  فضاي مناسبنقاط قوت برخورداري از 

هزار عنوان كتاب،  5تجهیزات و تسهیالت، فضاي سبز و امثال آن، داشتن كتابخانۀ مركزي با بیش از 

را در بهره برداري از  وتر لب مجهز، می توانند اين پوهنتونموجوديت مركز تکنالوژي معلوماتی و كمپی

ب هر و تقاضاي زياد نسبت به تحصیالت عالی در جامعه ياري رساند و زمینۀ جذ فرصت وجود نیاز مبرم

مناسب  )شبانه و ماستري( را فراهم آورند. نقطۀ قوت فیس تحصیلی چه بیشتر محصالن به اين پوهنتون

با توانايی اقشار محروم جامعه نیز زمینۀ جذب محصلین عالقمند را از گروههاي مستضعف و محروم 

اختصاصی  هاي ويت می نمايد. تمام نقاط قوت مذكوروهمچنان موجوديت زيرساختها وتعمیرجامعه تق

، وجود رشته هاي مهم و كاربردي در راستاي نیازهاي اساسی جامعه و برخورداري از هر پوهنحیبراي 

هم تحقیقی و پوهنتونهاي را در امضاي تفا –يك پالن استراتیژيك اولیه، می توانند ساير مراكز علمی 

، ترغیب نمايد كه از  ي همکاري و ايجاد توأمیت با پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانینامه ها

 مطلوب به حساب می آيد. رهبري پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیجمله فرصتهاي بسیار 

مصمم است با بهره از اين نقاط قوت از فرصت اقبال جامعۀ جهانی به كمك به بازسازي كشور و تقويت 

پوهنتونهاي خصوصی و نیز فرصت عالقه مندي وزارت محترم تحصیالت عالی و دولت جمهوري اسالمی 

 داري نمايد.ر هدفهاي خويش بهره بر، در مسیر تحقق بهتبه رشد وانکشاف معیاري پوهنتونهاافغانستان 
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 عملیاتی سازي استراتیژي محافظه كارانه:

در چهار چوب اين استراتیژي با بهره از فرصتها، تالش می شود تا نقاط ضعف به نقاط قوت 

تبديل شود. استفاده از فرصت وجود نیاز مبرم و تقاضاي زياد نسبت به تحصیالت عالی در جامعه و 

و هم چنان عالقه مندي وزارت تحصیالت عالی و  پوهنتون استقبال از برنامه هاي جذب محصالن توسط

جامعه می  و روند روبه رشد توسعۀ دموكراتیك معیاري مؤسسات و پوهنتونهادولت به رشد انکشاف 

باشند تا به تقويت رشته هاي موجود،  توانند شوق رهبري پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

منطبق با نیازهاي جامعه ايجاد نمايند. )تبديل نقطه ضعف را به نقطه  مبادرت ورزند و رشتهاي جديد را

 قوت(.

می  هاسازي و كمك به تقويت پوهنتون ستقبال جامعۀ جهانی از روند تقويهاين فرصتها در كنار فرصت ا

توانند نقطه ضعف نداشتن ارتباطات كافی و توأمیت باساير مراكز و نهاد را با برقراري ارتباطات كافی 

ايجاد توأمیت ها مرتفع سازد و در چهار چوب ايجاد توأمیتها نسبت به از بین بردن نقاط ضعف نبود 

درسی، روشن نبودن  استادان داراي درجۀ دوكتورا، پايین بودن ظرفیتهاي كاري، معیاري نبودن موادر

و نبود برنامه هاي فعالیت مركز تحقیقات علمی، ضعف در نظام نظارت و ارزيابی  نظام مالی پوهنتون، كم

ماستري اقدام گردد. آنچه به حل اين نقطه ضعفها كمك می نمايد استفاده از ساير فرصتها يعنی روند 

روبه رشد توسعۀ دموكراتیك، اقبال جهانی به رشد مركز تحصیالت عالی در افغانستان و وجود تقاضاي 

 باال در جامعه نیز می باشد.

 عملیاتی سازي استراتیژي رقابتی:

در استراتیژي رقابتی تالش می شود تا با استفاده از نقاط قوت، اثرات ناشی از تهديدهاي محیط 

جامعه شناسی، مديريت، زبان و خارجی كاهش يابند. به عنوان مثال وجود رشته هاي مهم و كاربردي )

و كمپیوتر  ادبیات، تعلیم و تربیه، علوم طبیعی، روان شناسی، تعلیمات اسالمی، تعلیمات اختصاصی

مناسب با توانايهاي اقشار  )شبانه و ماستري( ساينس( در راستاي نیازهاي اساسی جامعه فیس تحصیلی

پوهنتون تعلیم و تربیه محروم جامعه وبرخورداري از فضاي مناسب آموزشی كه از جمله نقاط قوت 

ن و ايجاد توانايها را با جذب محصال ساب می آيند، می توانند اين پوهنتونبه ح شهید استاد ربانی

وقابلیتهاي الزم درآنها به كاهش تهديد پايین بودن ظرفیتهاي آكادمیك در جامعه، كاهش فساد اداري 



43 
 

ورشد آگاهیهاي براي تقويت فرهنگ صلح و دموكراسی و كاهش سیطرۀ ارزشها و نگاه مردساالر و 

 تبعیض جنسیتی به طور مؤثر كمك نمايد.

 افعی:عملیاتی سازي استراتیژي تد

نقاط ضعف كاهش يابند و از تهديدهاي محیط خارجی با در اين استراتیژي تالش می شود تا 

پرهیز شود. در چهار چوب اين استراتیژي، با جذب استادان داراي درجۀ دوكتورا، ظرفیت سازي در 

ت، فعال استادان، معیاري ساختن مواد درسی، برخورداري از برنامۀ مالی مشخص، باال بردن سطح معاشا

سازي مركز تحقیقات علمی، تجهیز بیشتر كتابخانه، ايجاد رشته هاي جديد منطبق بر نیازهاي جامعه، 

برقراري عدالت جنسیتی در جذب محصلین و استخدام كدرهاي اداري و علمی و ايجاد توأمیتها، نقاط 

ه برگزاري سمینارها و ضعف كاسته خواهد شد و با در پیش گرفتن برنامه ها و اقدامات مناسب، از جمل

 وط به حکومتداري خوب در سطح پوهنتونكنفرانسها در سطح ملی و منطقه اي، ارتقاي آگاهیهاي مرب

، نسبت به كاهش تحقیقی و خدماتی معیاري در پوهنتون و جامعه، برقراري يك نظام آموزشی

سیاسی كشورها به پوهنتونها، تهديدهايی مانند سیطرۀ ارزشها ونگاه مردساالر و تبعیض جنسیتی، نفوذ 

 كم بودن ظرفیتهاي آكادمیك، نبود امنیت كافی و ... اقدام خواد شد.

استراتیژي تدافعی ايجاب می نمايد تا برخی نقطه ضعفها محتاطانه برخورد كنیم و نسبت به تغییر آنها 

ش دهد. به عنوان شتاب زده عمل ننمايیم. اين استراتیژي می تواند تأثیر تهديد هاي محیطی را كاه

مثال نقطه ضعف نبود عدالت جنسیتی را به دلیل وجود تهديد حاكمیت فرهنگ مرد ساالر و تبعیض 

جنسیتی در جامعه نمی توان به سرعت و در مدت زمان كوتاه رفع نمود. بهمین ترتیب، در برخی موارد، 

اسی كشورها به پوهنتون خودي نداشتن ارتباطات و توأمیت با پوهنتونهاي خارجی می تواند از نفوذ سی

جلوگیري نمايد. مثال ديگر وجود ضعف در سیستم مستند سازي فعالیتها است كه به دلیل وجود فساد 

اداري گسترده می تواند شکل نادرست به خود بگیرد و به منظور حل و رفع اين ضعف بايد منطقی، 

 سنجیده و آرام قدم برداريم.
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 علیم و تربیه شهید استاد ربانیپوهنتون تاستراتیژی مسلط در 

روند عملیاتی سازي استراتیژيها نشان می دهد كه هر يك از آنها از نقش و جايگاه قابل توجهی در 

پوهنتون تعلیم و تربیه  دستیابی به هدفهاي استراتیژيك برخوردار می باشند. رهبري و مديريت ارشد

رصتهاي بیرونی، استراتیژي تدافعی را كه در شرايط ، با توجه به نقاط قوت داخلی و فشهید استاد ربانی

 پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیخاص می تواند مفید باشد، مطلوب تشخیص نمی دهد. تأكید 

بیشتر بر استراتیژي تهاجمی خواهد بود. با توجه به تحلیل جدول مربوط به عوامل داخلی، نقاط قوت 

تاد ربانی در مقايسه با نقاط ضعف آن برتري دارد و اين واقعیت، ايجاب پوهنتون تعلیم و تربیه شهید اس

می نمايد تا تالش شود با استفاده از نقاط قوت داخلی از فرصتهاي خارجی نیز حد اكثر بهره  برداري 

شود. منطق مهمتر در پیش گرفتن اين استراتیژي اين می باشد كه پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد 

ا رويکر د خود اتکايی يا تکیه بر منابع داخلی و مطالعۀ فرصتها و تهديد هاي موجود در جامعه با ربانی ب

ايجاد اعتماد به نفس الزم، خود را در موضع سوژه )ذهن فعال و شناسانده( اي قرار می دهد كه با 

را نمايد و در رابطه استفادۀ بهینه از دارايیها و نقاط قوت خويش از فرصتهاي موجود بهترين استفاده ها 

با تهديدهاي موجود و نظام حاكم بر جامعه، خود را در موقعیت منفعل )اُيژه( قرار ندهد. چنانچه در 

بعضی از بزرگترين پوهنتون هاي كشور، رويکرد يا استراتژي محافظه كارانه مورد استقبال قرار گرفته 

 است.

عمل به استراتیژيهاي رقابتی و محافظه كارانه  واضح است كه در كنار در پیش گرفتن اين استراتیژي،

نیز مهم و سرنوشت ساز می باشند. برداشت رهبري پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی اين است 

كه عمل به چند استراتیژي، با توجه به تحلیل هايی كه ارائه گرديد مانعۀ الجمع نمی باشد، به اين معنا 

ردد. قابل ذكر گی مانع از عمل به استراتیژي رقابتی و يا محافظه كار نمی كه عمل به استراتیژي تهاجم

است كه بعد از استراتیژي تهاجمی عمل به استراتیژي رقابتی از اين جهت حیاتی می باشد كه در رابطه 

  تهديدهاي محیط بر فرصتها غلبه دارند. " پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی "با 

 پالن ملی استراتیژيك وزارت تحصیالت عالیاولويتهاي  -

هاي دولت جمهوري  تحصیالت عالی براساس اولويت هاي پالن استراتیژيك ملی وزارت اولويت

هاي محترم نیز در اين زمینه  رود تا پوهنتون كه نیاز می اسالمی افغانستان تعیین شده است

 ها به قرار زير است: اولويتها را تدوين و اجرا نمايند. اين  هاي پوهنتون استراتیژي

 حکومتداری

هاي مهم دولت افغانستان و وزارت تحصیالت عالی  بخش حکومتداري خوب، از جمله اولويت

 توان به موارد زير اشاره كرد:  است كه در كُل می
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  مديريت و رهبري؛ استقالل مالی، اداري، اكادمیك؛ مبارزه با فساد؛ بوروكراسی؛ افزايش

 ها؛ مسائل جندر؛ افزايش بودجه پوهنتون و .... كمكهمکاري؛ جلب 

 پروگرام اکادمیک

هاي استراتیژيك وزارت تحصیالت عالی، تقويت امور اكادمیك و مطالعات و  يکی از اولويت

 شود: ها اشاره می كه در زير به اين اولويت تحقیقات است

 هاي فوق لیسانس و دكتورا؛  مهانکشاف كادر علمی و كارمندان؛ برنامه مطالعات و تحقیقات؛ برنا

  انکشاف كريکولوم؛ ارتقاي ظرفیت و كسب تصديق كیفیت؛ انکشاف مواد درسی مطابق به بازار؛

 آموزش الکترونیك؛ دسترسی به تکنولوژي اطالعات و ....

 دسترسی به تحصیالت عالی

كشور از جمله افزايش دسترسی شهروندان به تحصیالت عالی، براي رشد سرمايه انسانی جوان 

 كنیم: كه در زير به آنها اشاره می مهمترين اولويت ديگر وزارت تحصیالت عالی است

  افزايش دسترسی به تحصیالت عالی؛ افزايش دسترسی زنان به تحصیالت عالی؛ بلندبردن سطح

 هاي خدمات محصالن ... اجراي سیستم كريدت؛ افزايش توانايی

 زیرساخت

ها  شودكه آينده طوالنی پوهنتون ، امکانات و زيربناهايی اطالق میزيرساخت، به تمام تجهیزات

نمايدكه در زير به آنها اشاره  كندكه وزارت تحصیالت عالی براي تأمین آن تالش می را تضمین می

 شود:  می

  ساخت تعمیر تدريسی؛ ساخت جمنازيوم، اديتوريم، لیلیه؛ البراتوار؛ كتابخانه؛ انکشاف مركز

 لعات؛ انکشاف مركز تکنولوژي معلوماتی و ....تحقیقات و مطا

 

 انتخاب استراتیژيهاي پوهنتون -11

در چارچوب اولويتهاي پالن پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  استراتیژيهاي

استراتیژيك وزارت تحصیالت عالی حول محورهاي حکومتداري خوب، برنامه هاي علمی، دسترسی به 

برنامه هاي زير ساختی قابل تعريف می باشد كه به طور مفصل به هر يك پرداخته تحصیالت عالی و 

 می شود.
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 رهبری –برنامه های مدیریتی  :حکومتداری خوب 

 بهبود ظرفیتها و روشهای رهبری  

، داراي سیستم رهبري 1396، از آغاز تأسیس تا سال پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

دچار  وضعیت پوهنتون "جوان"به  "كهنه "از  تغییر رهبريمتفاوت از وضعیت كنونی بود. پس از 

تجربیات سال هاي قديم با ديده قدر نگرسته شد، ولی تأكید بیشتر بر خالقیت و دگرگونی گرديد؛ 

 زير هدايت كدرهاي با تجربه گرديد.نوآوري و استفاده انرژي كدرهاي جوان 

تجربیات و دستاوردهاي منفی و مثبت پوهنتونهاي جهان، نشان می دهد كه استفاده از روشهاي 

رهبري دموكراتیك،  مشاركتی، شايسته ساالر، پاسخگو و قانونمند، نتايج مطلوبتري در پی دارد. عملی 

دي الزم، به نیرو هاي انسانی شايسته بستگی سازي اين روشها در كنار وجود امکانات و تسهیالت ما

 دارد.

با ايجاد ساختار و سیستم مناسب و در همین  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیرهبري 

پاسخگو و نهادينه سازي و يژگی هاي شخصیتی الزم در اعضا، نقش راستا، تعريف ارزشها و هنجار ها ي 

ی آن خواهد نمود و هماهنگی روشهاي رهبري  با روشهاي رهبري خويش را متمركز بر اصول اساس

 مناسب مديريتی را مورد توجه قرار خواهد داد. 

رات مثبت و خالقانه، تاثیر گذاري مثبت، جاذبه هاي شخصیتی، یدر امر رهبري، بر ايجاد تغی

یات و احترام اعتماد سازي، انگیزه دادن، امید بخشی، آينده نگري و محوريت دادن به ارزشها و اخالق

متقابل تاكید خواهد شد و در كنار آن در چار چوب مديريتی به محور هاي بر نامه ريزي، استخدام، 

سازماندهی و استفاده صحیح از منابع مالی فزيکی و انسانی با رويکرد تخصصی و با تکیه بر معیار هاي 

 علمی و جهان شمول آن بطور جدي توجه خواهدشد.
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پوهنتون تعلیم و تربیه شهید د بود تا به منظور بهبود رهبري و مديريت تالش ما براين خواه

 ، اقدامات ذيل را تحقق بخشیم:استاد ربانی

  با آگاهی از اصول رهبري و  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیتفويض: رياست

عوايد، و ديپارتمنت ها در بخشهاي خلق  ها يځپوهنمديريتی، به تفويض صالحیتها در سطح 

 تهیه بوديجه، ايجاد توامیت ها، مصرف بوديجه و مواد الزم ديگر جنبه عملی خواهد داد.

  به اصل تفويض صالحیتها در  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیمعاونیت علمی

بخشهاي جذب و ايجاد مضامین جديد، تجديد مواد درسی، تجديد كريکولم، نیاز سنجی، ايجاد 

و ديپارتمنت ها طبق اصول و معیارهاي وزارت تحصیالت  يځپوهنجديد براي برنامه هاي 

 عالی  عمل خواهد كرد.

  ،معاونیت علمی و اداري تمام اسناد، لوايح و طرزالعمل ها را در بخشهاي اداري

 آكادمیك و محصالن،  بررسی و نسبت به اصالحات آنها اقدام خواهد كرد.

 نسانی و شايسته با توجه به معیار هاي دانش، در قسمت جذب و استخدام كدر هاي ا

تجربه، ابتکار و خالقیت و تعهد پذيري در سطوح مختلف رهبري ارشد، میانی و عملیاتی اقدام 

 خواهد شد. 

  برنامه هاي خاصی در مورد آگاهی از فرهنگ و رفتار سازمانی، انگیزه دهی، اخالق

و موارد الزم ديگر تعريف و عملی  كاري، خالقیت و مسؤلیت پذيري، شفافیت، پاسخگويی

 خواهد شد .

   نسبت به ايجاد مناسبات سازنده با دونر ها، تمويل كنند گان، ادارات مربوطه و ساير

 همکاران انکشافی برنامه ريزي خواهد شد.
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  به طور مستمر به امر نیاز سنجی و برنامه ريزيهاي الزم  نسبت به رفع نیاز ها اقدام

 خواهد شد .

 تعصب و بی عدالتی به  تبعیض جنسیتی، ده هاي مخرب فساد اداري، كارشکنی،با پدي

 طور روشمند و در عین حال جدي برخورد  خواهد گرديد.

 استقاللیت آکادمیک، مالی و اداری :  

هر نهاد آموزشی ضمن احترام به ارزش ها و قوانین ملی با رعايت معیار هاي الزم براي نهاد هاي 

پوهنتون تعلیم و تربیه تحصیلی می تواند از استقاللیت آكادمیك مالی و اداري بر خوردار باشد.  -علمی

 تالش می ورزد تا : شهید استاد ربانی

تفکر انتقادي برنامه هاي مشخص داشته در بخشهاي تحقیقی، ابتکار، خالقیت و رشد  .1

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید باشد، اين تآكید شاخصی از توجه به استقاللیت آكادمیك خواهد بود. 

نظام تنها به يك اصل ثابت باور دارد و آن ثبات در حركت و ترقی متعهدانه است.  استاد ربانی

 هد بود و در اين پويايی متعهدانه عمل خواهد كرد. دايماً  پويا خوا پوهنتونآموزشی و اداري در اين 

برنامه مشخص را به منظور خود كفايی مالی تعريف نمايد؛ بر اساس اين برنامه بوديجه  .2

 عادي و انکشافی سالیانه مشخص و بر اساس آن عمل خواهد شد؛

 مساعدت هاي ملی و بین المللی را جذب نمايد؛ .3

 از طريق معاونیت اداري ابجاد نمايد؛مکانیزم شفاف براي مديريت مالی را  .4

 لزوم موارد در تا دهد اختصاص يځپوهنوجه سر دستی مناسب را به رياست هاي هر  .5

 ردد. گن مواجه شان درعملکرد تأخیر و چالش با

در اين راستا، ايجاد منابع عايداتی بر اساس فعالیت هاي تولیدي مؤثر و مفید در دستور كار 

قرار خواهد گرفت.ايجاد منابع عايداتی جديد و فزاينده بر اساس برنامه هاي مفید و مترقیانه، يکی از 
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راستاي  می باشد.اين اقدام در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیاولويت هاي مهم در 

استقاللیت مالی هرچه بیشتر و بهره گیري از آن براي بهبود كمی و كیفی تمام بخشها صورت می 

 گیرد.

در هماهنگی با بخش هاي مربوطه  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیمعاونیت اداري 

د برنامه آكادمیك، ظرفیت هاي موجود خلق عوايد را شناسايی و نسبت به ايجاد ظرفیت هاي جدي

 ريزي می كند.

 عواید پوهنتون

با توجه به موارد ذيل تقويت خواهد  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیمنابع عايداتی 

 گرديد: 

 ؛در فیس دانشجويان س تحصیلی و تعريف سیستم مشخصاز طريق فی .1

 ؛جی و كمپیوتر، فن بیانرخا يزاري كورس ها زبان هاگبر .2

 ؛خدمات البراتواري .3

 ؛ديپلوم و ترانسکريپ .4

 ؛برنامه هاي ماستري .5

 ؛كتاب هاي درسی، لکچر نوت ،مواد درسی .6

 ؛عرضه خدمات صحی .7

 ؛خدمات مشوره دهی .8

 ؛انجام تحقیقات .9

                             ؛زاري مسابقات ورزشیگبر .10
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                                                                                                                                      ؛ش مجالت علمی، تحقیقیفرو .11

 ؛مقاله نويسی دايرنمودن كورس .12

 ؛كرايه دادن تاالر كانفرانس .13

 ؛هنري و فروش محصالت علمی، هنري نمايش هاي علمی، يزارگبر .14

 و نشر؛طبع  فوتوكاپی،خدمات  .15

 ؛و ارتقاء ظرفیت یموزشآي  روژهاجراي پ .16

 كرايه كافی تريا و كانتین .17

 داير نمودن كورس اصول دفتر داري .18

 داير نمودن وركشاپ ها براي دانشجويان .19

 داير نمودن وركشاپ ها براي استادان .20

                                                                                                بوروکراسی پاسخگو:   

بوروكراسی، نه تنها در جوامع در حال توسعه، بلکه در جوامع پیچیده تر شهري، صنعتی با وجود 

هدف هاي سازمانی  بهره گیري از آخرين تکنالوژي ارتباطی و معلوماتی، گاه دستیابی سريع و آسان به

را با چالش مواجه می سازد. اين مشکل در ادارات و سازمان هاي كشور ما شکل حادتري به خود گرفته 

 است؛  به اين معنی كه اجراي امور اداري و علمی معموال زمان گیر و توأم با تأ خیر صورت می گیرد. 

زمانی خود را، با توجه به دستاورد بوروكراسی درون سا پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

هاي جديد علمی و تکنالوژي، مورد تجديد نظر قرار خواهد داد و يك روند اصالحی را در آن پیش 

 خواهد گرفت. 

به امکانات، تجهیزات و روش هاي تقسیم كاري روي خواهد آورد تا روند  پوهنتونسیستم فعلی 

ت و سهولت بیشتري صورت بگیرد. به اين ترتیب از بخش كنترول، نظارت و انجام فعالیت، با سرعت، دق
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خريداري تا تهیه و توزيع ديپلوم و ترانسکرپت، از ترانسپورت تا جريان ترفیعات علمی و انجام تحقیق و 

 نشرات  و از جريان ثبت نام تا فراغت، چارچوبی منظم تر و شفاف تر برنامه ريزي خواهد شد.

 مبارزه با فساد: 

هر چند يك بروكراسی پاسخگو به معناي برقراري يك اداره ي سالم می باشد، اما با توجه به 

آسیب هاي جدي ناشی  بیش از چهارده دهه جنگ و نابسامانی، زمینه هاي به وجود آمدن فساد  اداري  

با فساد اداري را  مبارزه پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیدر كشور ما بسیار فراوانند.  از اين رو 

به عنوان برنامه محوري خود مطرح می سازد. مبارزه با فساد اداري و به عبارت ديگر، جلوگیري از 

، مستلزم آگاهی از بسترها و عوامل پوهنتوناز اين  هرگونه سوء استفاده از موقعیت هاي اداري و علمی

 شکل گیري آن است. 

 نظام نظارت خاص را بر موارد ذيل اعمال  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

 :ديیري به عمل آگخواهد كرد تا از اين پديده مخرب جلو

 ؛تقرر استادان و كارمندان اداري 

 ؛ترفیعات 

 ؛توزيع و تامین دسترسی به امکانات آموزشی 

 ؛استفاده از بورسیه ها و برنامه هاي انکشاف ظرفیت 

 ؛ارزيابی محصالن و اخذ امتحانات 

  ؛و تداركاتخريداري 

 ؛تشويق، مکافات و مجازات 

 ؛توظیف به اضافه كاري 

 ؛كنترول از حاضري 
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 گهداري مصئون و عدم دستکاري به نمرات نتايج امتحانات؛ن 

 ؛، حق تلفی و تعصبرسیدگی به تقلب 

 توأمیت ها؛ استفاده از اعانه ها، مساعدتهاي دونرها و 

 ؛ها يځپوهنحلقه هاي فساد و استفاده جويی در جلوگیري از 

قابل ذكر است كه در كنار ايجاد يك نظام نظارت قوي و موثر، نهادينه سازي ارزشهاي اخالقی و 

در امر مبارزه علیه فساد اداري  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیمعنوي، مهمترين اولويت كاري 

طور جدي مورد توجه قرار گر هر دو بعد ضمانتهاي اجرايی بیرونی و درونی به خواهد بود.به بیان دي

 خواهند گرفت.

 ارزیابی: نظارت و     

، از جمله مهمترين گ و پیچیده اي مانند پوهنتونهانظارت و ارزيابی، بويژه در سازمانهاي بزر

اركان موفقیت به حساب می آيد.اين دو فعالیت محوري و فرايند شناسانه، مستلزم وجود قابلیت هاي 

زمان می باشد. نظارت، پیش شرط هايی دارد كه بدون توجه به آنها نتیجه باالي علمی و عملی در سا

كشور، قانون گاهی كافی از قانون اساسی مثبتی در پی نخواهد داشت.از جمله اين پیش شرطها:وجود آ

، استراتژي پوهنتونسالت سازمان، برنامه كار، قوانین تحصیالت عالی، مصوبات درون سازمانی، دورنما و ر

و جزئیات برنامه هاي عملیاتی می باشند كه در پرتو آنها اي انسانی موجود، امکانات و تجهیزات، ظرفیته

 .امکان نظارت و متعاقباً امکان ارزيابی فراهم می گردد

قابل ذكر است كه هر برنامه و فعالیتی از منطق و روش خاصی براي ارزيابی تبعیت می 

نمايد.درصورت ايجاد يك سیستم نظارت و ارزيابی دقیق، اقدامات و برنامه ريزيهاي بعدي با حد اقل 

ظارت در روند ن پوهنتونگردند.از جمله نهاد هايی كه دراين آسیبها و چالشها می توانند تعريف و عملی 

، آمريت ارتقاء كیفیت می باشد. اما واضح است كه دو محور حیاتی موثر وحیاتی داردنقش  و ارزيابی 
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ء كیفیت نخواهد بود و در هر سه سطح مديريت گز محدود به عملکرد آمريت ارتقا)نظارت و ارزيابی( هر

 ارشد، میانی و عملیاتی توسط مسولین ذيربط جنبه عملی خواهد يافت.

گانه نظام نظارت و ارزيابی خود را هم در سطوح سه  تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی پوهنتون

، با منطق و روش مناسب درهر سطح و بخش، مديريتی و هم در دو بخش اساسی آكادمیك و اداري

 برنامه ريزي خواهد كرد.

 توسعه روابط و توأمیت های علمی:  

، تحقیقی و پوهنتونهاي داخلی و نهادهاي علمی وامیت هاي علمی با سايربرقراري روابط و ت

 خارجی فرصتها و امکانات بسیار خوبی را در مسیر برنامه هاي انکشافی ايجاد می نمايد.

هرچند تعدادي محدود از پوهنتونها، بويژه پوهنتونهاي دولتی نظیر پوهنتون كابل، تعلیم و تربیه 

موده اند، اما غالبا موسسات تحصیالت عالی و پوهنتونهاي استاد ربانی، هرات ... توجه نسبی به اين امر ن

قوت اين نهاد هاي خصوص در استقاللیت  عمل نموده اند. قويوصی نسبت به اين موضوع بسیار خص

 اداري و اكادمیك آن نهفته است كه پوهنتون هاي دولتی كمتر از استقاليت برخوردار بوده است.

، برخی تفاهم نامه ها را با پوهنتونها، موسسات  ربانیپوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد 

 تحصیالت عالی و سايرسازمانها به امضا رسانیده است اما به طور جدي در صدد است تا:

 تحقیقاتی فعال در  -از پوهنتون ها و نهاد ها معتبر علمی يتعداد ادر قدم نخست ب

  ؛ وداخل كشور داراي توأمیات باشد

  تحقیقی و پوهنتون هاي معتبر در سطح منطقه و  -مراكز علمیدر قدم هاي بعدي با

 ايجاد توأمیت نمايد. ،جهان
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 ت به برنامه سبتوأمیات ن در چارچوب اين پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

نشراتی،  -هاي ارتقاي ظرفیت و كیفیت، تبادله استاد و دانشجو، همکاري هاي تحقیقاتی

كنفرانس ها و مناظره هاي علمی، به روز ساختن كريکولم ها و مواد درسی، زاري سمینارها، گبر

 د.رر، اقدام خواهد كگرهبري و مديريت و موارد الزم دي

 عدالت محوری:   

پوهنتون عمل بر اساس ارزش هاي عدالتخواهانه از جمله مهمترين تعهدات و رسالت هاي 

تنها عقالنیت ابزاري نمیباشد،  پوهنتونعمل اين تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی میباشد. بنیاد 

علمی، در چارچوب ارزش  يبلکه از تمام شرايط، امکانات و تسهیالت و به طور كلی از علم و فضا

هاي معنوي و انسانی استفاده خواهد شد. از جمله شاخصهاي برجسته عمل بر اساس ارزش هاي 

 میباشد. معنوي، عدالت محوري در اجراي برنامه هاي مختلف

با توجه به چالش ها و آسیب هاي موجود در  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

جامعه  و مراكز آكادمیك، تالش مینمايد تا ارزش هاي عدالت محوري را در بخش هاي ذيل اولويت 

 دهد:

 در بخش جنسیت )جندر( :   

باشد.  اعضاي رهبري و مديريت ارشد از میان زنان نمی زدر حال حاضر هیچ يك ا

مديريت میانی رئیس هاي پوهنحی ها را با عدد مشخص زنان تشکیل می دهند. در سطح 

ن ها را زنان آدر صد  چندو درمیان استادان، تنها  انزن اندكی از تعداد ،مديريت عملیاتی

 چندبه  ربیه شهید استاد ربانیپوهنتون تعلیم و تتشکیل میدهد. در اين رابطه رهبري 

 اقدام ذيل عمالّ توجه خواهد داشت:
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نان آنايها، قابلیت ها و درجه تحصیل اتو اشتر از زنان بی: جذب و استخدام تعداد بالف

 ؛در بخشهاي آكادمیك و اداري

 ؛جذب تعداد بیشتري از محصالن دختر در رشته هاي مختلفب: 

پوهنتون تعلیم و باال بردن میزان مشاركت زنان و دختران در فعالیتهاي متنوع  ج:

 ؛تربیه شهید استاد ربانی

 در زمینۀ اهی دهیگهاي ا سمینارها و كانفرانس ،زاري وركشاپ هاگبر د:

 ؛اداري -محصالن و اعضاي كدر علمیبه جندر/جنسیت 

طوح مختلف سازمانی و برخورد جدي با هر نوع تبعیض و ستم جنسیتی در س هـ:

 1؛در میان محصالن

 های اجتماعی: اهگو پایها ت یدر بخش مل  

ملی و اسالمی با  ،هاي انسانیشترام به ارزحبا ا پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

اههاي اجتماعی گبر قومیت، زبان، مذهب و پاي مبنی انحصارگرايض و یهر نوع تعصب، تبع

 خواهد كرد. مبارزه

ناب  یهايشاحترام به ارز پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی ريتيرهبري و مد

اسالمی از حضور شخصیتهاي شايسته و متخصص مربوط به مذاهب مختلف و زبانها و افشار 

 لبراص اتکاتا با   وش باز استقبال می نمايد و تالش می ورزدغمختلف اقتصادي، اجتماعی با آ

شار مختلف مردم قها و اگروهاز میان  خود راو اداري  علمی هايشايسته ساالري، اعضاي كدر

 ند.يزگبر

                                                           
1
                                                                 �                                               �       

              ق                         �              ق                      �                                     
.           
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 خالقیت محوری  ۱۳

، از هر گونه خالقیت، ابتکار  و رويکرد هاي انتقادي پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

ر مركز آكادمیك شايسته و بايسته آن استقبال می نمايد و عامل آن را مورد تشويق قرار میدهد. براي ه

است كه ضمن احترام به جهانشمولی معیار ها، با حفظ بیطرفی و صداقت، به شکاكیت معرفتی ارج نهد 

و انطباق منطقی تئوري با واقعیت را به شکل روشمند در نظر داشته باشد. غالب مراكز علمی ما در 

هاي غرب می باشند و متاسفانه نسبت به رشد  افغانستان فقط تکرار كنندۀ تئوري ها و دستاورد

ظرفیتهايی كه بتوانند به نقد عالمانۀ آنها بپردازند، بی توجه مانده اند. نکتۀ تأسف انگیز ديگر در اين 

مورد، نبود شرايط و زمینه هاي شکل گیري تئوريهاي بومی در داخل كشور میباشد. اين ضعفها ما را به 

با شکل گیري  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانینموده است. در تکرار كنندگان مقلد تبديل 

حمايت از نقد و ابتکار، از آن دسته اعضاي كدر "و ايجاد ديپارتمنت  كز  مطالعات و تحقیقات علمیمر

علمی يا اداري كه بتوانند مبتکرانه و منتقدانه عمل نمايند و در خلق انديشه ها، روش ها و نظام عمل 

با تخصیص سهولتها، امکانات و مزاياي مادي و معنوي  ،اي مؤثر تر و گره گشاتر  سهیم باشندكرد ه

مطالعات و تحقیقات علمی  مركزديپارتمنت مذكور در چارچوب  بیشتر، قدردانی خواهد شد. هر چند

فعالیت مینمايد، اما فعالیت هاي بخش اداري و امور محصالن را نیز شامل میگردد و نظر به حیاتی بودن 

 جايگاه و نقش آنان به عنوان يك محور مستقل مطرح گرديده است. 

 مطالعات و تحقیقات علمی: 

رين عامل شگوفايی نظامهاي تحقیقی مهمت -در جوامع متمدن امروزي، پويايی مراكز علمی

اجتماعی و برتري آنها در جهان مملو از رقابت می باشد. قلمرو فرهنگی تمدنی افغانستان، سرگذشت 

 يا بزرگترين و مشهور ترين تمدنهاي تاريخی را در خاطره خويش دارد؛ اما آنچه سبب اوج گیري و

هی و نقش و جايگاه عالمان و دانشمندان نشیب آنان گرديده است، میزان برخورداري از خرد، علم و آگا

در اين تمدنها بوده است. وضعیت اسفبار كنونی در جامعۀ ما محصول در انزوا قرار گرفتن علما و 
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دانشمندان و يا حوزه هاي تفکر، انديشه و علم آفرينی میباشد و همین عامل ريشه عقب افتادگی، 

ر وضعیت كنونی جامعۀ ما مسئله شناسی عالمانه، وابستگی و بحران هاي جاري در كشور بوده است. د

تحقیقی ندارد و درست به همین دلیل است كه  -ريشه يابی ها ، پیامد نگريها و راه حلها بنیاد علمی

 انواع چالشها و بحرانها همچنان استمرار می يابند و حتی عمیقتر می گردند.

یاد مسئله شناسی تاريخی و تمدنی ما ، بر بنمركز مطالعات و تحقیقات علمینگاه ما به ايجاد 

تمدنی به آن توجه می  -استوار است و با آگاهی از نقش و جايگاه چنین مراكزي در خیزش فرهنگی

 كنیم.  

ز به كار داراي چنین مركزي نبود. آغا 1397، تا سال پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

 .میباشد 1397سال  اين مركز از

 ، ترجمه، تالیف،تالش می ورزد تا درزمینه هاي تحقیقمركزمطالعات وتحقیقات علمی 

برگزاري سمینارها و كنفرانس هاي علمی، ملی وبین المللی وبرنامه هاي ارتقاء نشرآثارعلمی وتحقیقی، 

ظرفیت علمی واداري، گامهاي موثري بردارد. اين مركز درزمینه هاي مونوگراف نويسی وتزس نويسی 

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید محصلین وترفیعات علمی استادان نیز برنامه هاي مشخص خواهد داشت. 

، درچارچوب اين برنامه استراتیژيك متعاقبا برنامه هاي عملیاتی خويش، موارد ذيل را نیاستاد ربا

 دردستور كارخويش قرار خواهد داد:

 مركز؛ آمريتالنهاي عملیاتی سالیانه توسط پالن استراتژيك مناسب براي مركز وتهیه پ .1

 اختصاص بودجۀ سالیانه طبق نیازها وبرنامه هاي عملیاتی،  .2

ت مركزمطالعات تمنت هاي مختلف مطالعاتی و تحقیقی درچارچوپ رياسايجاد ديپار .3

 ؛علمی وتحقیقی

 ايجاد دفاتر كاري مناسب براي ديپارتمنت ها؛ .4
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شناسايی ظرفیت هاي موجود دركدر علمی به منظورفعالیت دراين مركز و ارايه برنامه  .5

 كاري مشخص براي انها؛

آكادمیك داخلی وخارجی واستفاده فراهم ساختن زمینه هاي همکاري باسايرنهادهاي  .6

 متقابل ازظرفیت هاي موجود؛

 برگزاري سمینار هاي وكنفرانس هاي ملی وبین المللی؛ .7

به منابع تحقیقی و مطالعاتی الزم باهمکاري معاونیت محترم  تجهیزكتابخانه مركزي .8

 مالی؛ – اداري

 ؛يځپوهن  ايجاد كتابخانه هاي تخصصی براي هر .9

باتايید  تحقیقات علمیاز جمله فصلنامه مطالعات و  ،علمیپ ونشر مجله هاي  چا .10

 رياست محترم انسجام امورآكادمیك وزارت تحصیالت عالی؛

چاپ ونشر كتاب هاي درسی درساختار و محتواي مناسب و پاسخگو به منظور  .11

 دسترسسی مستقیم و آسان محصلین به منابع درسی؛

، ادمیك براي كدرهاي علمی واداريبرگزاري دوره هاي آموزشی ارتقاء ظرفیت هاي آك .12

 ازجمله دروه هاي آموزش روش هاي تحقیق، روش هاي تدريس و مديريت آموزشی؛

تعريف حق نويسندگی و حق تالیف براي كسانی كه درقسمت هاي نويسندگی و تالیف  .13

 منابع درسی و يا نگارش مقاله هاي علمی وترجمه با مركزهمکاري دارند؛

  

 

 نشرآثار آکادمیک :ایجاد مرکزچاپ و   

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید ايجاد مركزچاپ و نشر آثار آكادمیك يکی از ضرورت هاي انکشافی 

، آثارمربوط به ترفیعات علمی استادان، درنظر گرفته می شود.چاپ و صحافت مونوگرافها استاد ربانی
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مجله هاي علمی مركزتحقیقات و ساير آثار و نوشته هاي آكادمیك؛ كیفیت مناسب، دراين مركز صورت 

 گرفت .خواهد 

 :دجدی های ینحایجاد دیپارتمنت ها و پوه 

 به توجه با. باشد می يځپوهن  نه، داراي پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیدرحال حاضر، 

 پوهنتون كاراين دستور در نیز جديد هاي يځپوهن ايجاد درجامعه، موجود هاي ضرورت و ها نیاز

الزم مادي، كريکولم معیاري و  هاي سهولت و برامکانات تمركز با جديد هاي يځپوهن. قراردارد

 تخصصی هر، انکشاف پوهنتونگرديد. اقدام ديگر نیروهاي انسانی اليق و شايسته ايجاد خواهد 

 .بود خواهد جديد هاي ديپارتمنت ايجاد طريق از يځهنپو

 برگزاری دوره های ماستری :   

، درمورد ايجاد فوق لسانسپوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، با ايجاد آمريت برنامه هاي 

درزمینه جذب  پوهنتوناهد كرد. معاونیت اداري اين برنامه ريزي خو و دوكتورا دروه هاي ماستري

مريت برنامه هاي كارشناسان داراي درجه تحصیلی دوكتورا و فراهم نمودن ساير امکانات و تجهیزات، با آ

 .همکاري خواهد نمود فوق لسانس

برگزاري دوره هاي ماستري دررشته هاي مختلف توسط آمريت مربوط، تحت نظر معاونیت علمی 

پوهنتون تعلیم و ورت می گیرد .الزم به تذكر است كه اولويت بندي می گردد و دريك روند تدريجی ص

نسبت به رعايت معیارهاي الزم براي ايجاد دوره هاي ماستري كامال جدي  تربیه شهید استاد ربانی

 خواهد بود و دراين راستا هیچ مصلحتی را برحقیقت ترجیح نخواهد داد.

 بازنگری نصاب تحصیلی :  

تا كنون چندين  ، از زمان تاسیس آنتربیه شهید استاد ربانیپوهنتون تعلیم و نصاب تحصیلی 

وزارت  نصاب تحصیلی جديد هنوز به تصويب ،بارمورد بازنگري قرارگرفته است .پس ازاين بازنگري

 .تحصیالت عالی رسیده است
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مطابق با نیازسنجی هاي الزم و ، نصاب تحصیلی جديد با درنظرداشت سیستم كريدت

، سازمانها و وزارت خانه ها توسط كمیته تخصصی كريکولم رهاي موجود بازاركادرهماهنگی با ضرورت 

گرفت. هرچند دربعضی از پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی از مورد بازبینی مجدد قرارخواهد 

پوهنتون تعلیم و اما در، نگري نصاب تحصیلی هرپنج سال صورت می گیرد، بازجمله پوهنتون كابل

هر سه سال عملی خواهد شد. دلیل كوتاهتر ساختن فواصل زمانی بازنگري،  د ربانیتربیه شهید استا

یرات سريع و دمادم درحال وقوع اوضاع و شرايط زندگی درجامعه می باشد كه با توجه به الزامات یتغ

 .، چنین اقدامی را ضروري می سازدپیش آمده درجامعه و نهادهاي موجود درآن

گري نصاب تحصیلی درچارچوپ فعالیت بازن درامر اداري، معاونیت و علمی معاونیت ها، ینحپوه

هاي كمیته مربوط، اقدامات الزم را انجام خواهند داد و تالش خواهد شد تا به شکل مطلوب آن، 

 معیارهاي قابل قبول جهانی و ابتکارات مثبت در آن رعايت گردد.

 ارزیابی خودی :  

به منظور  ، یتآمريت اعتالي كیف با پر اهمیت شمردن ربانیپوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد 

نیز  ها ینحهاي مربوطه درسطح پوهنتون و پوه پیشبرد و بهبود روند اعتالي كیفیت، تعدادي از كمیته

تاكنون اقدام  1396آغاز به فعالیت نمودند. آمريت مذكور با همکاري كمیته هاي ارتقاي كیفیت از سال 

خودي و ارائه گزارش هاي آن نموده است و دستاورد هاي خوبی به همرا داشته است به تطبیق ارزيابی 

پنج سال آينده فعالیت هاي خود را حول محورهاي ذيل ء كیفیت در.آمريت و كمیته هاي ارتقا

 تمركزخواهد داد:

 ء كیفیت؛تجهیزكامل دفتر آمريت ارتقا -1

 ربوطه؛جذب و استخدام حداقل دوكارمند متخصص تحت نظر آمريت م -2

 و نزديکترساختن آن با معیار هاي جهانی؛ پوهنتوناعتالي كیفت سیستم كريدت  -3

 گانه اعتالي كیفیت؛ و 11ايجاد يك سیستم نظارت و ارزيابی از تطبیق معیارهاي  -4
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مستند سازي دقیق و كامل كلیه فعالیت هاي بخش هاي آكادمیك و اداري به منظور  -5

 اعتباردهی.باالبردن قابلیت پاسخگويی به پروسه 

 ایجاد کمیته های الزم  با همکاری بخشهای اداری و آکادمیک که شامل:  

 كمیته تحقیقات علمی، .1

 كمیته نصاب تحصیلی، .2

 كمیته ارزيابی خودي، .3

 كمیته مجله علمی، .4

 كمیته آموزش الکترونیکی،، .5

 كمیته نظم و دسپلین، .6

 كمیته امتحانات، .7

 كمیته فرهنگی، .8

 كمیته توزيع بورسها، .9

 اعتالي كیفیت و اعتباردهی،كمیته  .10

 كمیته نظارت از تطبیق پالن استراتژيك، .11

 كمیته ترفیعات علمی، .12

 كمیته تقرر و انفکاک، .13

 كمیته كانکور، .14

 ت تحرير نشرات پوهنتون،كمیته هیّ .15

 كمیته بازاريابی و تبلیغات،  .16

 و  ،كمیته تخصیص بوديجه .17
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نظربه صالحیت ها و كمیته استقبال از اعتبار و نوآوري می باشد. اين كمیته ها  .18

 گرديد. خواهند ايجاد پوهنتون و يځمحدوده  فعالیت درسطح پوهن

 بهبود روشهای تدریس: 

روشهاي تدريس درنظام آموزشی فعلی كشور با چالشها و نقايص زيادي سروكاردارد. دراغلب 

اي . درروشه، روش معمول، استفاده از لکچر و لکچرنوت می باشدپوهنتون هاي دولتی و خصوصی

، آموزش يکطرفه است و به معناي دقیق علمی آن ارتباط تفهمی میان استاد و دانشجو برقرار موجود

. اين نظام آموزشی قادر به رشد خالقیت و تفکر انتقادي دردانشجويان نمی گردد و فعالیت نمی شود

 هاي ذهنی آنان محدود به لکچر نوتها می گردد.

ضمن آنکه استفاده ا ز كتابهاي درسی جديد و معیاري  ربانیپوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد 

 برروشهايی تاكید می ورزد كه: ،را دردستور كارخويش قرار داده است

 الف( قابلیت هاي نظري و قدرت تجزيه و تحلیل مطالب را در دانشجو بهبود بخشد؛ 

 ب ( تفکر انتقادي را درآنان تقويت نمايد؛

 تجربی دانشجو را رشد دهد؛ وج ( قابلیت هاي علمی و 

 د( انگیزه خالقیت و عالقه به مطالعه و فراگیري بیشتر را در دانشجو ايجاد نمايد و توسعه بخشد.

 تغییر روشهای ارزیابی و امتیاز دهی به دانشجو: 

روش متعارف و سنتی در ارزيابی محصلین، برگزاري امتحانات تحريري در دو مقطع زمانی میان 

، پايان سمستر می باشد. هرچند تعدادي از استادان از روشهاي ديگر مانند ارزيابی عملیسمستر و 

، اما معمولترين روش همان امتحانات تحريري می گی و امتحانات شفاهی نیز استفاده می كنندكارخانه 

و  ، اكثريت دانشجويان بدون آنکه درجريان سمستر به مطالعهنظام آموزشی تحصیالت عالی باشد. در

تفکر درموضوعات درسی شان بپردازند و تالش نمايند تا ظرفیت هاي انتقادي و خالقیت شان را بهبود 

گزاري امتحانات به حفظ مواد درسی درحافظه شان مبادرت می ورزند تا به بخشند، تنها درروزهاي بر
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ب درسی عمدتا كسب نمره مورد نظر شان موفق گردند. كاربرد اين روش غلط به اين معناست كه مطال

به حافظه كوتاه مدت دانشجو سپرده می شود و درمدت زمان كوتاهی پس ازامتحانات، محتويات حافظه 

ن خارج می گردد. آنچه اين روش نادرست را تقويت می كند، الزامات وزارت تحصیالت عالی آاز

اشد. تاكید نه چندان ، بسته، نیمه بسته، خانه خالی، صحیح وغلط می بدراستفاده ازانواع سواالت باز

 .سوال( نیز بسیار بحث برانگیز می باشد 30حداقلمثال موجه برتعداد زياد سواالت )

، تالش می ورزد تا نظر به نقش و جايگاه  هريك از اين پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

ابتکاري مناسبتري كه بازگو روشها به تناسب مضامین درسی، آنها را اولويت بندي نمايد و از روشهاي 

 كننده دستاوردهاي نظري و عملی محصلین در چارچوپ برنامه هاي درسی شان می باشد بهره جويد.

 مناظره های علمی:

مناظره هاي علمی، فلسفی و دينی در تاريخ تفکر، از نقش ارزنده اي در تکامل معرفت برخوردار 

يجاد فضاي مناظره استقبال می نمايند تا فهم دقیقتر و بوده است. حکیمان و بزرگان قلم و انديشه ازا

روشن تر از مفاهیم و موضوعات مورد بحث ايجاد نمايند. هرچند برگزاري مناظره هاي علمی درپوهنتون 

در اين زمینه نقش پیشتاز  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیهاي كشورما رايج  نمی باشد، اما 

 خواهد داشت.

 اي علمی دررشته هاي مختلف دردوسطح برگزار خواهد گرديد:مناظره ه

 الف: درسطح دانشجویان: 

و ساير پوهنتون ها  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیمناظره  دانشجويی بین دانشجويان 

يا موسسات تحصیالت عالی، برنامۀ ريزي خواهدشد. درهر مناظره از تعدادي استادان صاحب نظر و قابل 

 عتماد، جهت نظارت، نقد وارزيابی دعوت به عمل می آيد تا كیفیت مناظره را مورد بررسی قراردهندا
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 ب : درسطح استادان:

و استادان، محققان و كار  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیاين نوع مناظره بین استادان 

ار می گردد تا ابعاد و پیچیدگی هاي پوهنتون ها برگز ، سازمانها و تحقیقی -شناسان ساير مراكزعلمی

 يك موضوع مورد كندوكاو عالمانه  قرار بگیرد.

تالش می نمايد تا درهر سال تحصیلی و درهر  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

گزار نمايد. اين اقدام ضمن شگوفايی افکار و انديشه ها، بر علمی مناظره يك حداقل يځپوهن

ديگري نیزدارد. از جمله اينکه فضاي مناظره، ارزشهاي اخالق مباحثه و گفت وگو را كاركردهاي مثبت 

درجامعه علمی ما تقويت می نمايد و تدريجا به نهادينه سازي ارزشها و هنجاري هاي تساهل وتسامع و 

همديگر پذيري كمك می كند. عالوه براين كاركرد ها، مناظره علمی ظرفیت و كیفیت علمی موجود 

 ان دانشجويان و استادان را براي آنان آشکار تر می سازد.درمی

 آموزش الکترونیکی :  

تا كنون از قابلیت هاي روش آموزش الکترونیکی  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

استفاده نکرده است. استفاده از اين روش در شرايط خاص و با توجه به پیشرفتهاي چشمگیر 

 موثر باشد. باطی می تواند مفید ودرتکنالوژي هاي ارت

آموزش الکترونیکی و به عبارت ديگر، آموزش از راه دور، ضمن آنکه می تواند منبع عوايد خوب 

باشد، امکان ادامه تحصیل در دوره هاي عالی لسانس و  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیبراي 

اهم می سازد. واضح است كه با توجه به نبود تجربه ي ماستري را براي تعداد قابل توجه از عالقمندان فر

، نسبت به اجراي آن بايد از متخصصین و كارشناسان برجسته استفاده شود و كافی در اين نوع آموزش

پیامد هاي احتمالی آن  در مورد روش عملیاتی سازي آن، محتويات آموزش ضعف ها و قوتها ي آن و 

 محققانه و عالمانه برخورد گردد.
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گرفته می شود؛ امتحانات ، همان سیستم كريدت به كار قابل ذكر است كه درآموزش الکترونیکی

به صورت حضوري برگزار میگردد؛ سی دي لکچر نوتها و اطاق ويديو كنفرانسها براي ديپارتمنت هاي 

نه ، مثال با مراجعه به كتابخامربوط ساخته می شود و امکان استفاده مستقیم از منابع ممد درسی

 گردد.  نیزبراي دانشجويان فراهم می

 توسعه زیرساختار های مربوط به تکنالوژی معلوماتی :  

جهان معاصر ما را تحت تاثیر تکنالوژي هاي روبه رشد معلوماتی، جهان ارتباطات نامیده  

تربیه پوهنتون تعلیم و اند.استفاده از تکنالوژي معلوماتی در كشور ما رشدي فزاينده داشته است و 

نیز بهره گیري هرچه بیشر از اين تکنالوژي را مورد تاكید قرار داده است. درحال  شهید استاد ربانی

فعالیت دارد و تمام دفاتر، مجهز به كمپیوتر و سیستم  پوهنتونز تکنالوژي معلوماتی در اين حاضر، مرك

اتوار كمپیوتري مجهزنیز به منظور از البر پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیانترنتی می باشند. 

 فعالیتهاي تحقیقاتی استفاده می كند .

 برآن است تا در آينده ي نزديك: پوهنتوناين 

 . كتابخانه الکترونیکی خويش را فعال سازد؛ 1

 . امکان استفاد از آموزش الکترونیکی را فراهم سازد؛2

كشور ايجاد از خارج و داخل در ختلفم  تحقیقی –. شبکه هاي ارتباطی جديد  با  مراكز علمی 3

 نمايد؛

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ( در محوطه ي Edu roam. نسبت به تطبیق سیستم ) 4

( و usernameاقدام نمايد؛ در صورت تطبیق اين سیستم استادان، محصالن و كارمندان، داراي ) ربانی

، انتشارات و منابع  و سیستم میتوانند از تمام تسهیالت( میباشند و با استفاده از اين passwordيك ) 

 ماخذ علمی و تکنالوژيکی در ساحه تحت پوشش استفاده نمايند.
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( را عملی سازد. مدل نوعی تکنالوژي است كه با استفاده از آن تمام modelتطبیق مدل ) -5

محصالن میتوانند  مواد استادان می توانند مواد درسی آموزشی خويش را با محصالن شريك سازند و 

درسی و آموزشی خويش را تبادله نمايند و همچنان با استفاده از اين سیستم محصالن می توانند 

 سواالت خويش را با استادان در میان بگذارند و جواب خويش را در يافت نمايند؛

 نسبت به تهیه  پايگاه معلوماتی يا ديتابیس براي تمام بخش ها اقدام نمايد؛ -6

7 – (Ticking System)  آمريت با ها يځهنپورا فعال نمايد؛ با استفاده از اين سیستم تمام 

استعالم و پیشنهاد  مکتوب فرستادن يعنی ورقی سیستم جاي به و میکند برقرار رابطه  مربوطه هاي

پذير  امکان سهولت به طريق اين از  ها آمريت و ها معاونیت و يځهنپوبکار میرود. ارتباط اداري میان 

 خواهد شد.

 پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیتاالر هاي ويديو كانفرانسها را به قدر ضرورت در  -8

 ايجاد نمايد؛

 اقدام نمايد؛  LMSنسبت به فعال ساختن  -9

 ؛ ونمايد فعال ها يځهنپورا در سراسر دفاتر و  VOIPخدمات  -10

را باز نگري نمايد و آن را به شکل  شهید استاد ربانیپوهنتون تعلیم و تربیه ويب سايت  -11

 مناسب انکشاف دهد.

 دسترسی به تحصیالت 

 افزایش دسترسی به تحصیالت عالی 

پوهنتون تعلیم و دسترسی به تحصیالت عالی از جمله حقوق مسلم هر عضو جامعه می باشد.  

برنامه هاي انکشافی خودرا افزايش و دسترسی اقشار و  خودچارجوب  رد تربیه شهید استاد ربانی
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گروپهاي مختلف جامعه به تحصیالت عالی را مورد توجه قرا می دهد. در اين مورد رعايت معیارهاي 

 ذيل ضروري به نظر می رسد:

  .افزايش دسترسی به تحصیالت عالی با رعايت جدي اصول و معیار هاي وزارت تحصیالت عالی

سسات تحصیالت عالی، به معیار هاي جذب محصل از جمله میزان توانايیها و دربسیار از مؤ

طلبان كامیاب محسوب می گردند. آزمون وتوجه نمی شود و تمام داآمادگیهاي علمی داوطلبان 

كانکور برگزار می شود، اما ناكامی وجود ندارد. دربرخی مؤسسات ديگر، صرفاً بخاطر ترس از 

ن، تعداد بسیار اندک ناكامی وجود دارد.اين گونه اقدامات كه باديد درمعرض انتقاد قرار گرفت

كسب منافع اقتصادي و عايداتی بیشتر شکل می گیرند، ازجمله عوامل اساسی پايین بودن 

اما خوشبختانه كه اين امر در پوهنتون هاي كیفیت تحصیالت عالی در اين مؤسسات می باشد. 

طريق كانکور دولتی بصورت كامال شفاف وارد جريان دولتی وجود ندارد. زيرا محصلین در 

 تحصیالت عالی می شوند.

معیار برخورداري از توانايی علمی و ذهنی ر ا به  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

 شکل جدي رعايت خواهد كرد.

  ازدور و ملی –ايجاد زمینه هاي دسترسی به تحصیالت عالی با احترام به ارزشهاي انسانی 

 .گرفت خواهد صورت تعصب و تبعیض

 جذب  .میزان دسترسی به تحصیالت عالی بايد با نیازهاي انکشافی جامعه همخوانی داشته باشد

بی رويۀ محصل در برخی مؤسسات از جمله در رشته حقوق هیچ تناسبی با نیاز هاي جامعه 

ته را با مشکل مواجه ونظام اداري ندارد وبه طور مسلم آيندۀ كاري و شغلی فارغان اين رش

با مطالعۀ دقیق میزان ضرورتها و نیاز  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیخواهد ساخت. 

هاي جامعه در هماهنگی با ساير مؤسسات و نهاد هاي مرتبط دولتی و خصوصی میزان جذب 

 محصل در رشته هاي مختلف را تعیین خواهد نمود.

 داخل در محلی –با توجه به نیازهاي منطقه اي  ستاد ربانیپوهنتون تعلیم و تربیه شهید ا 

 عیار سهمیه بندي منطقه اي اين استفاده خواهد كرد.م از ضرورت صورت در كشور

  پوهنتون تعلیم و تربیه  در ماستري هاي دوره برگزاري و جديد هاي يځپوهنايجاد رشته ها و

 تحصیالت به مردم دسترسی جامعه، پايدار توسعۀ منطق الزامات رويکرد با شهید استاد ربانی

 .داد خواهد افزايش را عالی
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 افزایش دسترسی زنان به تحصیالت عالی 

باتوجه به محرومیتهاي مختلف زنان و دختران از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  

اقتصادي شان، دسترسی آنان به تحصیالت عالی، يکی از عوامل بسیار مؤثر در رفع انواع تبعیض و ستم 

جنسی خواهد بود و زمینه ها و فرصتهاي مناسب را براي حضور و مشاركت آنها در جامعه فراهم 

با هدف برقراري عدالت جنسی در عرصه تحصیالت  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیاخت. س

 عالی، برنامه ريزي خواهد نمود.

  كه با  برنامه ريزي خواهد شدحل مشکالت ترانسپورتی داوطلبان و دانشجويان دختر به شکل

 سکتور هاي خصوص جامعه وارد مذاكره شده تا از هر لحاظ امنیت دانشجويان فراهم گردد.

 دراين راستا مهم حضور دختران و زنان در رشته هاي مختلف نیز برنامه ريزي خواهد شد.

  ،با تالش می ورزيم تا فضاي مناسب تحصیلی براي دانشجويان دختر را در ابعاد متفاوت اخالقی

آوريم و از آن به عنوان يکی از عوامل  فراهم صحی و تفريحی آكادمیك، – خدماتی –اداري 

 بهره جويیم. اين پوهنتونختران و زنان براي تحصیل در تشويق د

 بستر سازی برای به کارگیری بهتر سیستم کریدت 

سیستم كريدت، با توجه به تأثیرات مثبتی كه در بهبود كیفیت تحصیلی دارد وتسهیالت و 

آزادي انتخاب بیشتري در اختیار دانشجويان قرار می دهد، نیاز به تقويت، شفاف سازي  و به كارگیري 

با آنکه پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد دارد.  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیوسیعتر در 

 ربانی اولین پوهنتون است كه سیستم كريدت را تطبیق و عملی نموده است.

 بیق سیستم كريدت درمؤسسات تحصیالت عالی از چند جهت دچار مشکل می تط

 باشد:

آگاهی از اين سیستم ضعیف است. سیستم كريدت در مجموع درنظام  .1

تحصیالت عالی افغانستان جديد است و هنوز فهم كامالً روشنی از آن وجود 

 ندارد. 

اد نشده هنوز شرايط انطباق سیستم كريدت در مؤسسات تحصیالت عالی ايج .2

 است.با توجه به مالحظات فوق:

 در جهت ايجاد آگاهی از ويژگی و جنبه پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی ،

 هاي مثبت سیستم كريدت در میان استادان، كارمندان و دانشجويان اقدام می نمايد.
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 براي تطبیق سیستم كريدت  فراهم می سازد.را  شرايط الزم 

  كريدت نظارت الزم را به عمل می آورد.از انطباق سیستم 

  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید پیامدهاي مثبت و منطقی تطبیق سیستم كريدت در

 به شکل علمی ارزيابی خواهد شد. استاد ربانی

 بهبود ارائه خدمات به محصلین 

ي و می باشد. رهبر پوهنتون هاارائه خدمات مناسب به دانشجويان يکی از اركان مهم موفقیت 

، ارائه خدمات دانشجويی ر ابیشتر حول پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیمديريت ارشد 

 محورهاي ذيل برنامه ريزي خواهد كرد:

 توسعۀ برنامه هاي آموزشی و توسعۀ كارهاي عملی براي دانشجويان 

 هنري، فرهنگی و ورزشی با اختصاص سرمايه ها، امکانات و  يتقويت و گسترش برنامه ها

 تسهیالت بیشتر

 ارائه خدمات منظم صحی و مشوره هاي روانی 

 ارائه مشوره هاي الزم به منظور كاريابی 

  استقبال از محصالن جديدالشمول و آشنا ساختن آنها با محیط مؤسسه و ارزشها و هنجارهاي

 مهم دورۀ تحصیلی

 عیارهاي ارائه خدمات سريع، دقیق، قانون مدار ورفتار سازمانی مناسببا درنظر داشت م

 برنامه های زیر ساختی:  

زير ساخت ها به امکانات و تجهیزات مادي، فضاي فزيکی و به طور كلی شرايط  مادي عملکرد    

زير ساختی  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی مستقیاً به شرايطسازمانی اشاره دارد و موفقیت 

 تعمیر داراي اكنون تا خصوصی هاي پوهنتون و عالی تحصیالت مؤسسات از بسیاري. دارد یتگبس

مالکیت، فضاي سبز مناسب ، كتابخانه و البراتوار، جمنازيوم و امکانات ورزشی ، صنوف و  وتحت مستقل

پوهنتون ها نسبت به باآنکه موسسات تحصیالت عالی دولتی و  .اتر كاري مناسب و مجهز نمی باشنددف

موسسات تحصیالت عالی خصوصی و پوهنتون هاي خصوصی در وضعیت مناسب قرار دارند، ولی با آن 
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پوهنتون تعلیم و تربیه هم يك تعداد از اين پوهنتون ها در وضعیت مناسب زيرساختی قرار ندارند. 

وف، البراتوار و كتاب خانه مستقل و مناسب است و دفاتر كاري صن هايداراي تعمیر شهید استاد ربانی

آن تا حد زياد مجهز به فضاي و امکانات الزم می باشد. به اين وجود، با توجه به دور نما و رسالت 

 سازمانی، الزم است تا زير ساخت هاي فعلی بسیار بیشتر از بیش در آن انکشاف يابد. 

برنامه هاي است تادر صدد  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیرهبري و مديريت 

 زيرساختی خود را در موارد ذيل انکشاف دهد.

 تجهیز صنوف درسی، البراتوار وکتابخانه:

صنوف درسی خويش را كامالً مجهز به امکانات و وسايل الکترونیکی، سیستم حرارتی و فضاي 

البراتور ي ك مترمريع براي هر محصل در صنوف درسی و يو تا معیار د مناسب نمايد. تالش می شو

پروجکتور در صنفها، و انترنت در البراتوار، و دفاتر كاري كامالً مهیا  ستفاده ازرعايت شود و امکان ا

 گردد.

 .كمپیوتر لب را به منظور دسترسی آسان محصلین ستماتیك تر و مجهز ترسازد 

 .مناسب با هر رشته تحصیلی  در صورت لزوم البراتور مستقل و مجهز ايجاد نمايد 

 پاسخگوي نیازمندي براي  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیابخانه مركزي  كت

استادان، كارمندان و محصالن نمی باشد. باتوجه به ضرورتهاي موجود در كتابخانه فعلی، 

قرار  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیاقدامات ذيل در اولويت كاري رهبري و مديريت 

 خواهد گرفت:

 خانه به بخش هاي مهم مانند:یم بندي حوزه هاي مطالعاتی در كتابتقس
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وتر ساينس، جغرافیا، تاريخ، ادبیات، هنر، ی، غرب شناسی، دين شناسی، كمپافغانستان شناسی

تعلیم و تربیه، تعلیمات مسلکی، علوم طبیعی و  اقتصاد ومديريت، علوم  سیاسی، فلسفه، جامعه شناسی،

 قوق، منابع مرجع، زبان و...روانشناسی ، ح اثباتی،

  میاتی به منابع مهم  جديد وقديعوزه مطالحتجهیز هر  

 تقاضیان بیش از يك متعداد  يوگابها از هر عنوان، طوري كه پاسختافزايش تعداد ك

 همزمان باشد. به طور نفر

  ینحبراي هر پوه صیتخص هايايجاد كتابخانه 

  محصل به ( 250محصلین با ظرفیت حد اقل )ايجاد صالون مطالعه معیاري مجهز براي

 همزمان. طور

 ساس سیستمهاي كتابداري معمول اايجاد سیستم كتابداري و ارايه خدمات كتابخانه بر

 .گرسسیستم كن لهكز علمی معتبر از جمادر مر

 پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد می نمايد تا كتابخانه مركزي  شمعاونیت اداري تال

سانتر آدسترسی  محصالن و استادان به منابع مطالعاتی با اين اقدام،  بسازدنیکی کتروالرا  ربانی

 ردد.گیري گدر كتابخانه جلو ها و از تراكم زياد كتاب

 و حفظ محیط زیست: سبزتوسعه فضای 

پیش زيبا در سبز هاي پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی داراي فضافعلی  هاي یرعمت

ولی تالش بیشتر براي به خرج  می باشدحوطه فعلی داراي فضاي سبز مناسب م ؛ش استيخو روي

نمودن سلیقه ها و حس زيبايی شناختی تا بیشتر از پیش محیط مناسب اكادمیك و آرام تدارک 

در نظر دارد تا با  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیرهبري  .ديده شود، صورت می گیرد.

  .فضاي سبز اقدام نمايد عمومی نسبت به گسترش به محوطه  تصاص فضاي بیشترخا
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  :اداری توسعه دفاتر کاری برای بخشهای آکادمیک و

ا توجه به تقسیم كار به عمل ب پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیي موجود در كاردفاتر 

 الزم است تا:                                                                       .باشدنمی و گآمده و لوايح موجود پاسخ

بخشها بايد دفاتر الزم ايجاد  كلیهکه در نضمن آ ،، در اين موردندردگدفاتر جديد مورد نیاز ايجاد 

و  پوهنتون تعلیمهاي مركز مطالعات و تحقیقات علمی ت توجه خاص به ايجاد ديپارتمن ،دنردگ

ها مجهز به امکانات دفتري، انترنت با ت اين ديپارتمن .ذكر است قابل تربیه شهید استاد ربانی

ويان و استادان جمباحثه دانش وتاق مناظره او  فکرسرعت و منابع تحقیقاتی الزم خواهد بود و اتاق 

 رديد.گن ايجاد خواهد آنیز در 

 ایجاد اتاق استادان: 

ن به آتوانند در بدر ساعات غیر درسی  تا ايجاد خواهد شد استادان اتاق يك يځنهپودر هر 

 د.نردازپب و بحث هاي گروهی مطالعه

  :رد سازمانی و تقسیم بندی فضای مناسبکمعیاری سازی فضای عمل

آسیب بازبینی تقسیم بندي فضاي فعلی را مورد  ،پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

عف و قوت آن نسبت به ايجاد فضاي عملکرد  دقیقتر ضتا با شناخت نقاط  دشناسانه  قرار خواهد دا

 .دام نمايقدوتر اگو پاسخ

ر تمركز  داده گتالش می شود تا بخشهاي  اداري در يك فضا و بخشهاي آكادمیك در فضاي دي

نظم  یري شود و جريان امور با آرامش وگدحام زياد افراد و ارتباطات در يك فضا جلوزاز ا تا شوند

 ردد.گبرقرار  الزم
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 :و دوکتورا ی جدید و برنامه ی ماستریهاسترش فضایی برای ایجاد رشته گ 

د می باشچهار يا پنج منزل  داراي پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیفعلی  هايتعمیر 

هاي ماستري كه ظرفیت بلند بردن و يا باالبردن در آن وجود ندارد. لذا الزمی است كه براي برنامه 

يك  1399و دوكتورا در يك فضا مناسب با تشخیص هیئت رهبري پوهنتون و وزارت در سال 

تعمیر مناسب داراي چند طبقه اعمار گردد. جامه عمل پوشیدن اين اقدام باعث شاخص نمودن اين 

پوهنتون در سطوح عالی تحصیالت عالی خواهد گرديد كه هیچ يکی از پوهنتون ها براي برنامه 

 هاي ماستري و دوكتورا تعمیر اختصاصی تدارک نديده اند.

  :م و کلینک هارییتودتوسعه میدانهای ورزشی، جمنازیوم، ا 

يك كلپ ورزشی  از، در حال حاضرپوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 

معاونیت اداري   وي عاليق ورزشی محصلین نمی باشد.گاين كلپ پاسخ .بدنسازي  استفاده می كند

با تخصیص بوديجه الزم نسبت به ايجاد میدانهاي  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی مالی

 ورزشی و جمنازيومهاي جديد اقدام خواهد كرد. 

o  افزوده خواهد  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیآمريت ورزش به ساختار فعلی

 آن به فعالیت خواهد پرداخت.نیز در چارچوب   شد و كمیته ورزش

o ن و كارمندان و هم در میان دانشجويان اتالش می شود تا هم در میان استاد

 عالقمندي به ورزش افزوده گردد. 

o  ريزي برنامه آن تجهیز به نسبت باشند، می اديتوريم داراي فعال نتون پوهاز آنجايیکه 

 .شد خواهد

o  كلینیك مجهز به منظور ارايه خدمات ايجاد يك مركز مشخص مشاورۀ روانی و يك

 صحی به محصلین و كارمندان
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تطبیق هر پالن استراتیژيك ايجاب شرايط خاص را مینمايد كه با مساعد شدن شرايط تطبیق    

پیشرفت و ي آن پوهنتون میتواند در زمان معین آن، فعالیت هاي مطروحه را عملی و پوهنتون را به سو

قسمت موجوديت بودجه كافی ازطرف مقامات مسؤول يك امر نهايت  ترقی رهنمون شود. در اين

ضروري پنداشته میشود كه بايد طبق اهداف پالن استراتیژيك، به پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد 

 ربانی بذل توجه صورت گرفته و تمويل گردد.

كرده، نتايج آن موفقیت وكارايی يك پالن استراتیژيك زمانی میسراست كه جنبه تطبیقی پیدا  

. اين مامول زمانی براورده شده میتواند كه كاستی ها رفع و با چالشها برخورد گرددبراي جامعه آشکار

 .گیردمعقول صورت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 برنامه سال اول پالن استراتیژیک پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

۱۳۹5/2۰۱۶ 

 زمان اجرا فعالیت شماره اهداف
تمویل کننده 

 بودجه
 بودجه به افغانی مکان اجرا مسوول اجرا

ی 
لم

ع
– 

ی
یق

حق
ت

 

وزارت تحصیالت  2016/ 1395 ماستر ودكتورابه سويه ي جذب استادان  1

 عالی

معاونیت و  ها يځپوهن

 علمی

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه
 

معرفی استادان براي تحصیالت عالی ماستري  2

 و دكتورا
وزارت تحصیالت  2016/ 1395

 عالی

وزارت تحصالت عالی 

معاونیت و  ها يځپوهن

 علمی

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه
 

فعالیت هاي كمیته تحقیق  بهبود بخشیدن  3

 جهت توسعه تحقیقات
وزارت تحصیالت  2016/ 1395

 عالی

ها و  يځپوهناستادان 

 رهبري پوهنتون

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه
 

سازماندهی وركشاپ هاي آگاهی دهی درمورد  4

 اليحه وظايف بخش هاي اداري وعلمی
وزارت تحصیالت  2016/ 1395

 عالی

معاونیت علمی ، 

 محصالن واداري

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه
 

سازماندهی وركشاپ هاي آگاهی دهی در مورد  5

 ارتقاي كیفیت
معاونیت علمی ، كمیته  بانك جهانی 2016/ 1395

 ارتقاي كیفیت

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه
 

سازماندهی كنفرانس هاي علمی براي استادان  6

 ومحصالن
وزارت تحصیالت  2016/ 1396

 عالی

معاونیت علمی 

 ومحصالن

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه
 

7 

تجديد نطر بر ساختار شورا  هاي علمی و 

كمیته ها درسطح پوهنتون و تکمیل آنها طبق 

 قانون

 رهبري پوهنتون  2016/ 1395

 معاونیت علمی

تعلیم پوهنتون 

 وتربیه
 

 8 

معرفی محصالن با پوهنتون، سیستم كريدت و 

 قوانین تحصیلی

 

 معاونیت محصالن بانك جهانی 2016/ 1395
پوهنتون تعلیم 

 وتربیه
 

ب
خو

ی 
ارا

 د
ت

وم
حک

 و 
ی

نائ
رب

زی
 

9 
ها ، محصالن،  يځپوهنساخت ديتابیس براي 

 استادان واداري
وزارت تحصیالت  2016/ 1395

 عالی

آمريت تکنالوژي 

 يځپوهنمعلوماتی  و 

 آموزش كمپیوتر

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه
 

وزارت تحصیالت  2016/ 1395 تطبیق اصل مکافات و مجازات 10

 عالی

ها و رهبري  يځپوهن

 پوهنتون

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه
 

 1395/2016 جديد )صداتاقه(تکمیل و بهره بردار از تعمیر  11
وزارت تحصیالت 

 عالی

وزارت تحصال ت عالی و 

 پوهنتون

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه
 

وزارت تحصیالت  2016/ 1395 تکمیل برنامه استقاللیت پوهنتون 12

 عالی

ها و رهبري  يځپوهن

 پوهنتون

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه
 

13 

سهیم ساختن نظريات ديپارتمنت ها  در 

ساخت بودجه ساالنه با درنظرداشت ضرورت 

 آنها

 رهبري پوهنتون  2016/ 1395

 معاونیت اداري

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه
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 برنامه سال  دوم  پالن استراتیژیک پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

تمویل کننده  زمان اجرا فعالیت  شماره اهداف

 بودجه

 بودجه به  مکان اجرا مسوول 

 افغانی

ی 
لم

ع
- 

ی
یق

حق
ت

 

ها و معاونیت  يځپوهن  2017/ 1396 تجديد نظر باالي نصاب تعلیمی  1

 علمی 

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

وزارت تحصیالت  2017/ 1396 جذب استادان به سويه ماستر وداكتر 2

 عالی

 معاونیت ها يځپوهن

 علمی

  ها يځپوهن

معرفی استادان براي تحصیالت عالی ماستري  3

 و دكتورا

وزارت تحصیالت  2017/ 1396

 عالی

 معاونیت ها يځپوهن

 علمی

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

سازماندهی كنفرانس هاي علمی براي  4

 استادان ومحصالن

وزارت تحصیالت  2017/ 1396

 عالی

معاونیت علمی 

 ومحصالن

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

آشنا ساختن محصالن با پوهنتون، سیستم  

 كريدت  و ساير امور قانونی پوهنتون 

معاونیت علمی و  بانك جهانی  2017/1396

 معاونیت امور محصالن

پوهنتون تعلیم و 

 تربیه 

 

هاي علمی و اكادمیك با  برقراري توامیت 6

 هاي داخلی و خارجی پوهنتون

وزارت تحصیالت  2017/ 1396

 عالی

معاونیت علمی و 

 ها يځپوهن

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

ستاژها ي كوتاه مدت جهت بلند بردن  7

 تخصص استادان

وزارت تحصیالت  2017/ 1396

 عالی

معاونیت علمی و 

 ها يځپوهن

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

وزارت تحصیالت  2017/ 1396 تربیت بدنی يځپوهنايجاد بخش شبانه در  8

 عالی

معاونیت علمی و 

 تربیت بدنی يځپوهن

تربیت  يځپوهن

 بدن

 

وزارت تحصیالت  2017/ 1396 علوم طبیعی يځپوهنانکشاف كتابخانه  9

 عالی

و معانیت  يځپوهن

 اداري

علوم  يځپوهن

 طبیعی

 

  2017/ 1396 ايجاد  ال برتوار كمپیوتر  10

 

وزارت تحصیالت 

 عالی

معاونیت علمی و 

آموزش  يځپوهن

 كمپیوتر

آموزش  يځپوهن

 كمپیوتر

 

ايجاد كورس آموزشی پروگرام هاي  11

 كمپیوتربرا ي استادان

1396 /2017  

 

وزارت تحصیالت 

 عالی

معاونیت علمی و 

آموزش  يځپوهن

 كمپیوتر

آموزش  يځپوهن

 كمپیوتر

 

توامیت با يکی از پوهنحئی هاي تعلیمات  13

كشوروپوهنتون اسالمی پوهنتون هاي داخل 

 هاي  معتبر جهان.

 

1396 /2017  

 

وزارت تجصیالت 

 عالی

معاونیت علمی و 

تعلیمات  يځپوهن

 اسالمی

تعلیمات  يځپوهن

 اسالمی

 

ايجاد كتابخانه ها در سطح ديپارتمنت ها با  14

كتب، مواد مورد ضرورت، میز و چوكی و 

 الماري كتب

1396 /2017  

 

وزارت تحصیالت 

 عالی

معاونیت اداري و 

تعلیمات  يځپوهن

 اسالمی

تعلیمات  يځپوهن

 اسالمی

 

زبان  يځپوهن بانك جهانی وپوهنتون بانك جهانی 2017/ 1395 ايجاد البراتوار زبان 15

 وادبیات

 

زبان ادبیات به زبان هاي  يځپوهنانکشاف  16

 خارجی وداخلی

 تحصیالت وزارت 2017/ 1395

 عالی

معاونیت علمی و 

 زبان ادبیات يځپوهن

زبان و  يځپوهن

 ادبیات 

 

 تاسیس مركز تحقیقات علمی  17

 

 تحصیالت وزارت 2017/ 1396

 عالی

رياست پوهنتون و 

 معاونیت علمی 

پوهنتون تعلیم و 

تربیه ي شهید 
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 ربانی 

با وسايل نفها و ديپارتمنتها تجهیز ص 

 آموزشی ديجیتال 

 

وزارت تحصیالت  2017/1396

 عالی 

رياست پوهنتون و 

 معاونیت اداري 

پوهنتون تعلیم و 

 تربیه 

 

  2017/ 1396 ايجاد ديپارتمنت  تدريس آموزي  18

 

 تحصیالت وزارت

 عالی

معاونیت علمی و 

 علوم تربیتی يځپوهن

علوم   يځپوهن

 تربیتی

 

  2017/ 1396 ايجاد ديپارتمنت تکنالوژي آموزشی 19

 

 تحصیالت وزارت

 عالی

معاونیت علمی و 

 علوم تربیتی يځپوهن

علوم   يځپوهن

 تربیتی

 

  2017/ 1396 ايجاد ديپارتمنت نصاب تعلیمی   20 

 

 تحصیالت وزارت

 عالی

معاونیت علمی و 

 علوم تربیتی يځپوهن

علوم   يځپوهن

 تربیتی

 

 برنامه ريزي براي تطبیق آموزش الکترونکی . 21

 

1396 /2017  

 

وزارت تحصیالت 

 عالی

معاونیت علمی و 

 علوم تربیتی يځپوهن

علوم   يځپوهن

 تربیتی

 

هاي علوم  يځپوهنايجاد توامیت با يکی از  22

 اجتماعی پوهنتو ن هاي معتبرجهان 

1396 /2017  

 

وزارت تحصیالت 

 عالی

معاونیت  علمی و 

علوم  يځپوهن

 اجتماعی

علوم   يځپوهن

 اجتماعی

 

ايجاد كتابخانه مجهز با كتب ووسايل  براي  23

 يځپوهن

1396 /2017  

 

 تحصیالت وزارت

 عالی

معاونیت اداري و 

علوم   يځپوهن

 اجتماعی

علوم   يځپوهن

 اجتماعی

 

  2017/ 1396 ايجاد البرا توار روانشناسی 24

 

 تحصیالت وزارت

 عالی

معاونیت علمی 

 روانشناسی يځوپوهن

  يځپوهن

 روانشناسی

 

 يځپوهنايجاد كتابخانه تخصصی براي  25

 روانشناسی

1396 /2017  

 

 تحصیالت وزارت

 عالی

معاونیت علمی 

 روانشناسی يځوپوهن

  يځپوهن

 روانشناسی

 

  2017/ 1396 ايجاد ديپارتمنت اعتیاد  26

 

 تحصیالت وزارت

 عالی

معاونیت علمی 

علوم  يځوپوهن

 اجتماعی

  يځپوهن

 روانشناسی

 

توامیت با وزارت خانه ها معارف،صحت ايجاد  27

 ،كارو امور اجتماعی و اطالعات و فرهنگ

1396 /2017  

 

 تحصیالت وزارت

 عالی

معاونیت علمی 

 روانشناسی يځوپوهن

  يځپوهن

 روانشناسی

 

انکشاف فصلنامه ي پیام معرفت به فصلنامه  28

 هاي علوم طبیعی و علوم اجتماعی 

 تحصیالت وزارت 1396/2017

 عالی

پوهنتون تعلیم  معاونیت علمی

 تربیه 

 

 تحصیالت وزارت 2018/1397 ايجاد دو ماستري دري و پشتو 29

 عالی

معاونیت علمی و 

 زبان وادبیات يځپوهن

زبان  يځپوهن

 وادبیات

 

2017/ 1396 ايجاد البرا توار كمپیوتر 30  تحصیالت وزارت 

 عالی

معاونیت علمی 

آموزش  يځوپوهن

 كمپیوتر

آموزش  يځپوهن

 كمپیوتر

 

تربیه استادان بحیت ترينرها جهت تطیبق  31

  SCLو  OBEموفقانه 

  ------ بانك جهانی بانك جهانی 2017/ 1396

پوهنتون تعلیم  بانك جهانی بانك جهانی 2017/ 1396 مركز انکشاف مسلکی  پوهنتون ياحیا 32

 وتربیه

 

معرفی محصالن با پوهنتون ، سیستم كريدت  33

 قوانین تحصیلیو 

پوهنتون تعلیم  معاونیت محصالن  بانك جهانی 2017/ 1396

 وتربیه

 



78 
 

 ۱۳۹۶/2۰۱7 

 

 

 

 

 

  

فرهنگی  -هاي علمی  ايجاد و تقويت انجمن 34 

 محصالن

وزارت تحصیالت  2017/ 1396

 عالی

پوهنتون تعلیم  معاونیت محصالن

 وتربیه

 

ی
س

ری
تد

 

تحصیالت وزارت  2017/ 1396 انکشاف خدمات انترنتی براي محصالن 35

 عالی

 معاونیت محصالن

 و اداري

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

وزارت تحصیالت  2017/ 1396 خريداري كتب جديد 36

 عالی

معاونیت اداري و 

 ها يځپوهن

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

تجهیز شعبات و ديپارتمنت ها با وسايل  37

 علوم اجتماعی يځپوهنتخنیکی 

1396 /2017  

 

وزارت تحصیالت 

 عالی

معاونیت اداري و 

علوم   يځپوهن

 اجتماعی

علوم   يځپوهن

 اجتماعی

 

ب
خو

ی 
ارا

 د
ت

وم
حک

 و 
ی

نائ
رب

زی
 

وزارت تحصیالت  2017/ 1396 تجهیز تعمیر صد اتاقه  38

 عالی

پوهنتون تعلیم  معاونیت اداري

 وتربیه

 

وزارت تحصیالت  2017/ 1396 تجهیز البراتوارها 39

 عالی

  ها يځپوهن معاونیت اداري و علمی

وزارت تحصیالت  2017/ 1396 ايجاد مركر نشرات 40

 عالی 

پوهنتون تعلیم  معاونیت علمی و اداري

 وتربیه

 

وزارت تحصیالت  2017/ 1396 اعمارساختمان براي كتابخانه پوهنتون 41

 عالی

پوهنتون تعلیم  معاونیت اداري

 وتربیه

 

وزارت تحصیالت  2017 /1396 اعمار صالون ورزشی براي قشر اناث 42

 عالی 

وزارت تحصیالت عالی و 

 معاونیت اداري

تربیت  يځپوهن

 بدنی

 

ايجاد صنوف درسی معیاري مجهز با وسايل و  43

 امکانات ورزشی

وزارت تحصیالت  2017/ 1396

 عالی

معاونیت اداري و 

 تربیت بدنی يځپوهن

تربیت  يځپوهن

 بدنی

 

پوهنتون تعلیم  معاونیت اداري بانك جهانی 2017/ 1396 خريداري تجهیزات الکترونیکی  44

 وتربیه

 

45 

 

وزارت تحصیالت  2017/ 1396 تطبیق اصل مکافات و مجازات

 عالی

رهبري پوهنتون و 

 ها يځپوهن

پوهنتون و 

 ها يځپوهن

 

 



79 
 

 ربانیبرنامه سال  سوم  پالن استراتیژیک پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد 

۱۳۹7/2۰۱8 

 

تمویل کننده  زمان اجرا فعالیت شماره

 بودجه

بودجه به  مکان اجرا مسوول

 افغانی

ی 
لم

ع
- 

ی
یق

حق
ت

 

1 

 

تجديد نظر باالي نصاب تعلیمی در مطابقت با 

 معیار هاي جديد

ها و  يځپوهن  2018/ 1397

 معاونیت علمی 

  ها يځپوهن

وزارت تحصیالت  2018/1397 ئمه  تدريب اايجاد ديپارتمنت  2

 عالی 

معاونیت علمی و 

تعلیمات  يځپوهن

 اسالمی 

 يځپوهن

تعلیمات 

 اسالمی 

 

و داكتر در ماستر  به سويه هاي  جذب استادان 2

  بستهاي خالی 

معاونیت علمی و  وزارتحصیالت عالی  2018/ 1397

 ها يځپوهن

  ها يځپوهن

معرفی استادان براي تحصیالت عالی ماستري و  3

 دكتورا

وزارت تحصیالت عالی  وزارتحصیالت عالی 2018/ 1397

 ومعاونیت علمی

پوهنتون 

 تعلیم وتربیه

 

سازماندهی كنفرانس هاي علمی براي استادان  4

 ومحصالن

معاونیت علمی  معاونیت اداري 2018/ 1397

 ومحصالن

پوهنتون 

 تعلیم وتربیه

 

وزارت تحصیالت  2018/ 1397 تالیف كتب درسی  5

 عالی

 معاونیت علمی

 ها يځپوهنو 

  ها يځپوهن

هاي علمی و اكادمیك با  برقراري توامیت 6

 هاي داخلی و خارجی پوهنتون

وزارت تحصیالت  2018/ 1397

 عالی

معاونیت علمی و 

 ها يځپوهن

پوهنتون 

 تعلیم وتربیه

 

ستاژها ي كوتاه مدت جهت بلند بردن تخصص  7

 استادان

تحصیالت وزارت  2018/ 1397

 عالی

معاونیت علمی و 

 ها يځپوهن

پوهنتون 

 تعلیم وتربیه

 

تربیت  يځپوهنايجاد كتابخانه تخصصی براي  8

 بدنی

وزارت تحصیالت عالی  معاونیت اداري 2018/ 1397

 و پوهنتون

 يځپوهن

 تربیت بدنی

 

تربیت  يځپوهنايجاد البرتوار تخصصی براي  9

 بدنی

وزارت تحصیالت عالی  معاونیت اداري 2018/ 1397

 و پوهنتون

 يځپوهن

 تربیت بدنی

 

تربیت بدنی منطقه  يځپوهنبرقراري توامیت با  10

 و جهان

وزارت تحصیالت  2018/ 1397

 عالی

وزارت تحصیالت عالی 

 و پوهنتون

 يځپوهن

 تربیت بدنی

 

معاونیت علمی و  معاونیت اداري 1397/2018 ايجاد ديپارتمنت آموزش كمپیوتر ) غیر فارغ ده( 11

 يځپوهنرياست 

 آموزش  كمپیوتر 

 يځپوهن

آموزش 

 كمپیوتر

 

ايجاد كورس آموزشی پروگرام هاي كمپیوتربرا  12

 ي استادان

1397 /2018  

 

معاونیت علمی و  

آموزش  يځپوهن

 كمپیوتر

 يځپوهن

آموزش 

 كمپیوتر

 

 ايجاد ديپارتمنت تاريخ معاصر  14

 

 

وزارت تحصیالت  2018/1397

 عالی 

معاونیت علمی و 

علوم  يځپوهن

 اجتماعی 

پوهنخی علوم 

 اجتماعی 
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  2018/ 1397 ايجاد ديپارتمنت حديث 13

 

معاونیت علمی و  معاونیت اداري

تعلیمات  يځپوهن

 اسالمی

 يځپوهن

تعلیمات 

 اسالمی

 

  2018/ 1397 ايجاد ديپارتمنت فقه 14

 

معاونیت علمی و  معاونیت اداري

تعلیمات  يځپوهن

 اسالمی

 يځپوهن

تعلیمات 

 اسالمی

 

مجهز با الماري، كتب،  هاي  ايجاد كتابخانه 15

كمپیوتر، پرنتر، ماشین فوتوكاپی میز و چوكی 

براي هر براي مطالعه  و وسايل تسحین 

  يځپوهن

1397 /2018  

 

معاونیت اداري  و  معاونیت اداري

تعلیمات  يځپوهن

 اسالمی

 يځپوهن

تعلیمات 

 اسالمی

 

ايجاد اتاق هاي میتوديك براي ديپارتمنت هاي  16

تفسیروحديث  وديپارتمنت فقه وعقیده وثقافت 

اسالمی  مجهز با پروجکتور، كمپیوتر، پرنتر  و 

 ساير لوازم مورد ضرورت.

1397 /2018  

 

معاونیت اداري  و  معاونیت اداري

تعلیمات  يځپوهن

 اسالمی

 يځپوهن

تعلیمات 

 اسالمی

 

ايجاد اتاق میتوديك براي رشته هاي تاريخ و  17 

 جامعه شناسی با وسايل آن

1397 /2018  

 

معاونیت اداري  و  معاونیت اداري

علوم  يځپوهن

 اجتماعی

 يځپوهن

 علوم اجتماعی

 

اجراي آزمايشی  برنامه آموزش الکترونکی مطابق  18

 پالن تعیین شده .

1397 /2018  

 

معاونیت علمی و  

 علوم تربیتی يځپوهن

 يځپوهن

 علوم تربیتی

 

ايجاد كورس هاي مسلکی براي متقاضیان  19

شمولیت در كادر علمی پوهنتونهاي مركز و 

 واليات

1397 /2018  

 

معاونیت علمی و  

 علوم تربیتی يځپوهن

 يځپوهن

 علوم تربیتی

 

  2018/ 1397 ايجاد مركز تحقیق وريسرچ روانشانسی 20

 

معاونیت علمی و   معاونیت اداري

 روانشناسی  يځپوهن

 يځپوهن

 روانشناسی

 

  2018/ 1397 ايجاد ديپارتمنت كلنیکی  21

 

معاونیت علمی و   معاونیت اداري

 روانشناسی  يځپوهن

 يځپوهن

 روانشناسی

 

  2018/ 1397 ايجاد البراتواركمپیوتر براي ديپارتمنت شبکه 22

 

آموزش  يځپوهنو  معاونیت اداري

 كمپیوتر

 يځپوهن

آموزش 

 كمپیوتر

 

ايجاد البراتوار كمپیوتر براي ديپارتمنت  23

 ديتامنجمت

1397 /2018  

 

معاونیت علمی و  معاونیت اداري

آموزش  يځپوهن

 كمپیوتر

 يځپوهن

آموزش 

 كمپیوتر

 

سازماندهی تريننگ ها براي عموم استادان در  24

در داخل  SCLو  OBEمورد پروگرام هاي  

 پوهنتون ها؛

1397 /2018  

 

پوهنتون  معاونیت علمی بانك جهانی

 تعلیم وتربیه

 

سازماندهی تريننگ ويژه براي روساي پوهنحی  25

 ها آمرين ديپارتمنت ها جهت تطبیق پروگرام

1397 /2018  

 

پوهنتون  معاونیت علمی بانك جهانی

 تعلیم وتربیه

 

 پوهنتون  معاونیت علمی بانك جهانی  2018/ 1397و  OBEايجاد پروژه هاي تحقیقی در مورد  26
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SCL.  تعلیم وتربیه 

برگزاري كنفرانس هاي علمی در مورد روش  27

 هاي جديد تدريس

1397 /2018  

 

پوهنتون  معاونیت علمی بانك جهانی

 تعلیم وتربیه

 

ی
س

ری
تد

 

محصالن با پوهنتون سیستم  آشنا ساختن 28

 كريدت و قوانین تحصیلی

پوهنتون  معاونیت محصالن  2018/ 1397

 تعلیم وتربیه

 

 معاونیت محصالن  2018/ 1397 انکشاف خدمات انترنتی براي محصالن 29

 و اداري

پوهنتون 

 تعلیم وتربیه

 

پوهنتون  بانك جهانی وپوهنتون بانك جهانی 2018/ 1397 ايجاد مركز آي تی 30 

 تعلیم وتربیه

 

 

معاونیت اداري  معاونیت اداري 2018/ 1397 اعمار سرک دوش  31

ترتبیت  يځوپوهن

 بدنی

 يځپوهن

 تربیت بدنی

 

 

معاونیت اداري  معاونیت اداري 2018/ 1397 اعمار میدان فوتسال 32

ترتبیت  يځوپوهن

 بدنی

 يځپوهن

 تربیت بدنی

 

 

جمناستیك ، (خريداري وسايل سپورتی ،  33

 )دوشك و روكش پهلوانی

معاونیت اداري  معاونیت اداري 2018/ 1397

ترتبیت  يځوپوهن

 بدنی

 يځپوهن

 تربیت بدن

 

ب
خو

ي 
ارا

 د
ت

وم
حک

 و 
ی

نائ
يرب

ز
 

پوهنتون  معاونیت اداري  2018/ 1397 بهتر شدن امور اداري وتطبق شفايت  34

 تعلیم وتربیه

 

وزارت تحصیالت  2018 /1397 اعمار تعمیر صد اتاقه دوم 35

 عالی

پوهنتون  معاونیت اداري

 تعلیم وتربیه

 

با وسايل مدرن در  تجهیز كتابخانه و والبراتوار ها 36

 بخش نابینايان و ناشنوايان

1397 /2018  

 

 معاونیت اداري معاونیت اداري

تعلیمات  يځپوهن

 اختصاصی

 يځپوهن

تعلیمات 

 اختصاصی

 

 لب كمپیوتر با يځپوهنتجهیز ديپارتمنت ها و  37

 ترانسفرمر و فوتوكاپی ماشین اسکنر، پرنتر، تاپ،

 AC و هوشمند

1397 /2018  

 

معاونیت اداري  و  معاونیت اداري

تعلیمات  يځپوهن

 اسالمی

 يځپوهن

تعلیمات 

 اسالمی

 

  2018/ 1397 تجهیز البراتوار تفسیروحديث 38

 

معاونیت اداري  و  معاونیت اداري

تعلیمات  يځپوهن

 اسالمی

 يځپوهن

تعلیمات 

 اسالمی

 

  2018/ 1397 تجهیز البرا توار جغرافیه 39

 

معاونیت اداري  و  معاونیت اداري

علوم  يځپوهن

 اجتماعی

 يځپوهن

 علوم اجتماعی

 

رهبري پوهنتون   2018/ 1397 تطبیق اصل مکافات و مجازات 40

 ها يځوپوهن

پوهنتون 

 تعلیم وتربیه
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 سال چهارم پالن استراتیژی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیبرنامه  

تمویل کننده  زمان اجرا فعالیت  شماره اهداف

 بودجه

 بودجه به مکان اجرا مسوول 

 افغانی 

ی 
لم

ع
- 

ی
یق

حق
ت

 

تجديد نظر باالي نصاب تعلیمی در  1

 مطابقت با معیار هاي جديد

ها و  يځپوهن  2019/ 1398

 معاونیت

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

وزارت  2019/ 1398 جذب استادان ماستر ودكتورا  2

 تحصیالت عالی

معاونیت علمی و 

 ها يځپوهن

  ها يځپوهن

معرفی استادان براي تحصیالت عالی  3

 ماستري و دكتورا

وزارت  2019/ 1398

 تحصیالت عالی

وزارت تحصیالت عالی 

 ومعاونیت علمی

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

وزارت  2019/ 1398 تالیف كتب درسی  4

 تحصیالت عالی

  ها يځپوهن معاونیت علمی

سازماندهی كنفرانس هاي علمی براي  5

 استادان ومحصالن

معاونیت علمی  معاونیت اداري 2019/ 1398

 ومحصالن

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

هاي علمی و اكادمیك با  برقراري توامیت 6

 خارجیهاي داخلی و  پوهنتون

وزارت  2019/ 1398

 تحصیالت عالی

معاونیت علمی و 

 ها يځپوهن

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

ستاژها ي كوتاه مدت جهت بلند بردن  7

 تخصص استادان

وزارت  2019/ 1398

 تحصیالت عالی

معاونیت علمی و 

 ها يځپوهن

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

ايجاد برنامه ماستر در رشته هاي بیولوژي  8

 ، كیمیاو و فزيك 

 علوم طبعی  يځپوهن معاونیت اداري 2019/ 1398

 و معاونیت علمی 

علوم  يځپوهن

 طبیعی

 

 پارتمنت مدد كاران اجتماعیايجاد دي 9

 

1398 /2019  

 

معاونیت علمی و  معاونیت اداري

 روانشناسی يځپوهن

 يځپوهن

 روانشناسی

 

  2019/ 1398 ايجاد برنامه ماستري در تعلیمات اسالمی  10

 

معاونیت علمی و  معاونیت اداري

تعلیمات  يځپوهن

 اسالمی

 يځپوهن

 تعلیمات اسالمی

 

ايجاد كورس آموزشی پروگرام هاي  11

 كمپیوتربرا ي استادان

1398 /2019  

 

معاونیت علمی و  

آموزش  يځپوهن

 كمپیوتر

آموزش  يځپوهن

 كمپیوتر

 

مشاوره  مركز ايجاد يك مركز تحقیقاتی و 12

 معلولین

1398 /2019  

 

معاونیت علمی و  معاونیت اداري

تعلیمات  يځپوهن

 اختصاصی

 يځپوهن

تعلمیات 

 اختصاصی

 

  2019/ 1398 البراتوار براي تکنالوژي آموزشیايجاد  13

 

معاونیت اداري  و  معاونیت اداي

 علوم تربیتی يځپوهن

علوم  يځپوهن

 تربیتی

 

  2019/ 1398 ايجاد برنامه ماستري در علوم اجتماعی 14

 

معاونیت علمی و  معاونیت اداري

ي علوم ځپوهن

 اجتماعی

علوم  يځپوهن

 اجتماعی

 

  2019/ 1398 ايجاد كتابخانه ها در سطح ديپارتمنت ها 15

 

معاونیت علمی و  معاونیت اداري

ي علوم ځپوهن

علوم  يځپوهن

 اجتماعی
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 2۰۱۹ /۱۳۹8  برای سال 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی

ی
س

ری
تد

 

ايجاد مركز مشاوره براي حل مشکل  16

 فردي محصالن پوهنتون

1398 /2019  

 

معاونیت علمی و   معاونیت اداري

 روانشناسی  يځپوهن

 يځپوهن

 روانشناسی

 

17 
 معاونیت محصالن  2019/ 1398 انکشاف خدمات انترنتی براي محصالن

 و اداري

پوهنتون تعلیم 

  وتربیه

18 
معرفی محصالن با پوهنتون سیستم 

 كريدت و قوانین تحصیلی  

 بانك جهانی 2019/ 1398

 

پوهنتون تعلیم  معاونیت محصالن 

 وتربیه

 

وزارت  2019/ 1398 اعمار تعمیر اداري پوهنتون 19

 تحصیالت عالی

وزارت تحصیالت عالی 

 ومعاونیت اداري

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

ي 
ارا

 د
ت

وم
حک

 و 
ی

نائ
يرب

ز
ب

خو
 

وزارت  2019/ 1398 ايجاد سیستم مركر گرمی 20

 تحصیالت عالی

وزارت تحصیالت عالی 

 ومعاونیت اداري

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

رهبري پوهنتون   2019/ 1398 طبیق اصل مکافات و مجازات 21

 ها يځوپوهن

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

اعمار مركز تحقیق ، تالیف و ترجه   22

 وسايلوتجهز آن با 

وزارت تحصیال  2019/ 1398

عالی و 

 معاونیت اداري

وزارت تحصیالت عالی 

 ومعاونیت اداري

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه
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 برنامه سال پنجم پالن استراتیژی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

 2۰2۰/۱۳۹۹برای سال 

تمویل کننده  زمان اجرا فعالیت شماره اهداف

 بودجه

بودجه به  مکان اجرا مسوول

 افغانی

ی 
لم

ع
- 

ی
یق

حق
ت

 

تجديد نظر باالي نصاب تعلیمی در  1

 مطابقت با معیار هاي جديد

ها و  يځپوهن  2020/ 1399

 معاونیت علمی

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

وزارت  2020/ 1399 جذب استادان ماستر ودكتورا  2

 تحصیالت

معاونیت علمی و 

 ها يځپوهن

  ها يځپوهن

معرفی استادان براي تحصیالت عالی  3

 ماستري و دكتورا

وزارت  2020/ 1399

 تحصیالت

وزارت تحصیالت عالی 

 ومعاونیت علمی

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

هاي علمی و اكادمیك  برقراري توامیت 4

 هاي داخلی و خارجی با پوهنتون

وزارت  2020/ 1399

 تحصیالت عالی

معاونیت علمی و 

 ها يځپوهن

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

ي ايجاد دوره هاي ماستري در رشته ها 5

 اختصاصی تعلیم وتربیه

معاونیت علمی و  معاونیت اداري 2020/ 1399

 علوم تربیتی يځپوهن

علوم  يځپوهن

 تربیتی

 

ستاژها ي كوتاه مدت جهت بلند بردن  6

 تخصص استادان

وزارت  2019/ 1398

 تحصیالت عالی 

معاونیت علمی و 

 ها يځپوهن

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

سازماندهی كنفرانس هاي علمی براي  7

 استادان ومحصالن

وزارت  2020/ 1399

 تحصیالت عالی

معاونیت علمی 

 ومحصالن

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

ايجاد و تجهیز كتاب خانه براي  دوره  8

 ماستري بعداز ايجاد

معاونیت اداري و  معاونیت اداري 2020/ 1399

تعلیمات  يځپوهن

 اسالمی

تعلیمات  يځپوهن

 اسالمی

 

معاونیت علمی و  معاونیت اداري 2020/ 1399 ايجاد برنامه ماستري در روانشناسی 9

 روانشناسی يځپوهن

 يځپوهن

 رواشناسی

 

ی 
س

ری
تد

 

وزارت  2020/ 1399 ايجاد مکتب  و كودكستان تجربوي 10

 تحصیالت عالی 

وزارت تحصیالت عالی 

 ومعاونیت اداري

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

معرفی محصالن با پوهنتون سیستم  12

 كريدت و قوانین تحصیلی  

پوهنتون تعلیم  معاونیت محصالن  بانك جهانی 2020/ 1399

 وتربیه

 

 معاونیت محصالن اداريمعاونیت  2020/ 1399 انکشاف خدمات انترنتی براي محصالن 13 

 و اداري

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

ی 
دار

ت 
وم

حک
ی و

نای
ر ب

زی

ب
خو

 

وزارت  2020/ 1399 اعمار لیلیه براي پسران ودختران 15

 تحصیالت عالی

وزارت تحصیالت عالی 

 ومعاونیت اداري

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه

 

16 

 

رهبري پوهنتون   2020/ 1399 طبیق اصل مکافات و مجازات

 ي هاځوپوهن

پوهنتون تعلیم 

 وتربیه
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 : اجراي استراتیژي-18

اجراي استراتیژي به معناي عملی سازي پالیسی ها و برنامه هاي عمل می باشد كه در نتیجه در آن 

توجه  یابی به هدفهاي تعريف شده تحقق می يابد. به منظور اجراي موفقیت آمیز استراتیژي،تامکان دس

 به سه محور الزامی می باشد:

 زمینه سازي براي اجرا -1

به منظور فراهم آوردن بسترهاي الزم براي اجراي استراتیژي، تجديد نظر در سبکهاي رهبري و 

، در قسمت مديريت به تلفیقی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیمديريتی ضروري می باشد. 

ا روي خواهد آورد. مديريت مشاركتی، زمینۀ اشتراک فعال تمام از ارزشهاي مشاركتی و متمركز گر

با انگیزه مشاركت مؤثر اعضاي كدرهاي  ،ريها فراهم می سازدینیروها و استعداد ها را در تصمیم گ

باال می برد و  مسائل و سهم گیري در سرنوشت پوهنتون علمی و اداري را در رابطه با پیشبرد

نیز با تقويت  برد. رهبري پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی یرضايت كاري اعضا را باال م

 اخالقی آن مورد تأكید قرار می دهد. و ارزشها و انگیزه ها، انجام نقشها را به شکل درست

تخصصی وجود ندارد و ارزشهاي  –اما در بسیاري از مواردي كه هنوز ظرفیتهاي الزم علمی 

اخالق كاري متعهدانه نیز هنوز نهادينه نشده است، رهبري و مديريت متعهدانۀ تمركز گرا به عنوان 

 يك مرحلۀ گذار به سوي مديريت مشاركتی مورد توجه قرار می گیرد.

ون تعلیم و ارزيابی استراتیژي، معطوف به دستاوردها يا نتايج مورد انتظار خواهد بود. در پوهنت

 تربیه شهید استاد ربانی چند معیار عمده براي ارزيابی استراتیژي مورد تأكید قرار گرفته است:

همسويی ساختاري و محتوايی پالن استراتیژيك پوهنتون با پالن استراتیژيك وزارت  .1

يا برنامه ريزي استراتیژيك كمیتۀ پالن « همسويی»تحصیالت عالی. اندازه گیري اين 

ژيك، كمیتۀ نظارت بر اجراي پالن استراتیژيك و ساير طرفهاي ذيدخل می استراتی

 تواند جنبه عملی به خود بگیرد.

اندازه گیري فعالیتها وپالنهاي عمل شده با تمركز بر دستاوردهاي مورد انتظار و زمان  .2

 اجراي آنها در بخشهاي:
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 الف( برنامه هاي علمی،

 ب( برنامه هاي مديريتی و رهبري،

 امه هاي حمايوي وج( برن

 د( برنامه هاي زيرساختی.

نکتۀ قابل ذكر اين است كه در هرمورد میزان تطابق فعالیتها و برنامه هاي عمل شده با فعالیتها وبرنامه 

 هاي تعريف شده بايد واضح بیان شوند.

عامل ديگر بستر ساز، برخورداري از يك طرح پیشنهادي براي بهبود رسمیت پوهنتون می 

، درارتباط با فعالیتهاي آكادمیك، اداري، زيربنايی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیباشد. 

ت محترم وجذب محصالن طرحهاي مشخص دارد وبا عملیاتی سازي لوايح وظايف مورد تأيید وزار

 را از رسمیت بیشتر بهره مند خواهد ساخت.تحصیالت عالی، اين پوهنتون 

می باشد. ساختار تشکیالتی  پوهنتونديد نظردر ساختار تشکیالت نکتۀ قابل توجه ديگر، تج

وعمل در  پوهنتون و وزارت قرار داردفعلی براساس آخرين تجديد نظرها مورد تأيید شوراي علمی 

ساختار تشکیالتی از طرف وزارت  چارچوب آن زمینۀ بهتري براي اجراي استراتیژي خواهد بود.

ون ها ارسال می شود كه بهتر است در اين امر با مشوره هاي محترم تحصیالت عالی براي پوهنت

پوهنتون در تجديد ساختار اقدام صورت گیرد. مثال براي بلند بردن طرفیت هاي پوهنتون ها 

تحقیقی اقدام شود تا امور  –پیشنهاد می گردد كه با يك طرح مفصل براي ايجاد معاونیت علمی 

شده و مسیر يابی براي دست يازيدن به توسعه پايدار  تدريسی و تحقیقی كامال از خود تفکیك

 مساعد گردد.

 :عملیاتی سازي استراتیژي -2

عملیاتی سازي استراتیژي نیاز به برنامه عمل مشخص پنج ساله دارد. در اين برنامۀ عمل 

فعالیتها، هدف از انجام فعالیتها، مسئولین ذيربط، زمان و مکان اجرا، روش اجرا وتأثیرات مورد 

 داد شده است.  ن پالن عملیاتی در بخش مربوطه شرحتظار آن دقیقاً تعريف می شوند. ايان
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مورد مهم ديگر تدوين بودجه با تعیین دقیق بودجۀ عادي  و انکشافی می باشد و تخصیص 

 .عملی منابع مربوطه كه در صفحات قبل شرح داده شده است

يك  نظر در پالیسی هاي داخلی پوهنتون يدبه منظور اجراي دقیقتر و مؤثرتر استراتیژي، تجد -3

امر ضروري شناخته می شود و در جريان پنج سال دورۀ اجرايی پالن استراتژيك، در مقاطع 

 زمانی متفاوت اين پالیسها مورد باز نگري قرار می گیرند و نسبت به نقايص آن اقدام می شود. 

 ارزيابی استراتیژي: -19

یژي، از هیچ نقصی برخوردارنمی باشد. چنین رويکردي نمی توان ادعا كرد كه يك استرات

ايجاب می نمايد كه استراتیژي فعلی مورد ارزيابی كار شناسانه قرار گیرد. به منظور ارزيابی دقیق 

 استراتیژي توجه به چند نکته ضرورت دارد:

 الف( مبانی و ساختار استراتیژي دقیقاً در نظرگرفته شود.

 در هر قسمت دقیقاً تعريف و عملیاتی شوند. ب( روش و شاخصهاي ارزيابی

به عنوان مثال نتايج و پیامد هاي يك پالن عملیاتی سالیانه با توجه به شاخصهاي تعريف شده 

در بخش هاي آكادمیك، اداري، دسترسی به تحصیالت  و زير ساختها، بايد اندازه گیري شوند و بر آن 

آن مورد بازنگري قرار گیرند. چنین اقدامی، ايجاد  هم پیامد هاي اساس هم پالن، هم روش اجرا و

 تغییرات كمی و كیفی در روند فعالیتها را الزامی می سازد.

 

 




