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 مؤسسهیس رئ پیشگفتار
وفایی جامعه، گوزارت تحصیالت عالی برای رشد و شتحصیالت عالی معیاری از اولویت های اساسی 

یالت عالی تحص باشد. میکشور  می یصلح و ثبات دا تأمینانکشاف متوازن، تقویت هویت ملی، اداره مؤثر و کارا،

جامعه را  گشده و فرهن تیرابری و مشارکصادی،بی،اقتگجامعه از لحاظ فرهن ابعاد مختلفو تقویت  انکشاف باعث

ن بهتر آ لدیت بیشتری بوده، توزیع درآمد ها دروبه زیور علم آراسته باشد دارای متحرک میبخشد. جامعه فعال که 

 . یافته استی در آن بهبود گبوده و استندرد های زند

لیت های خویش را مؤفقانه هر نهاد ومؤسسه در صدد آن است که در انکشاف جامعه نقش بازی کرده و فعا

جهت رسیدن به اهداف مؤسساتی نیاز و به شکل درست آن انجام دهد و به اهداف تعیین شده  برسد. بدون شک که 

است که پالن استراتیژیک مؤسساتی چگونگی رسیدن به اهداف تعیین شده را نشان برنامه ریزی های بلند مدت به 

را دارد. هیأت رهبری مؤسسه تحصیالت عالی جهان نیز به خاطر انجام فعالیت  داده و حیثیت رهنما و راهبرد مؤسساتی

های مثمر و مؤثر و چگونگی رسیدن به اهداف اش پالن استراتیژیک را تدوین نموده و فعالیت های خویش را با در 

 نظرداشت محتوای آن پیش می برد.

ش های ؤسسه تحصیالت عالی جهان  را در بخپالن استراتیژیک فعلی فعالیت های انکشافی پنج سال آینده م

( با در نظرداشت امکانات و بودجه 1400-1396)علمی، زیر بناها، اداری و مدیریتی و محصالن  را بین سال های 

 مؤسسه در بر می گیرد. 

مؤسسه تحصیالت عالی جهان با در نظرداشت رشد علم و دانش در سطح جهان و ضرورت های افغانستان 

ی مختلف، ایجاد نیروی کاری متخصص  و تولید دانش، در تالش است که پالن پنج ساله خویش را تهیه در بخش ها

نموده و راه های حل مناسب را برای بهبود برنامه های انکشافی خود طرحه ریزی نماید تا در این امر بزرگ یک 

 باشد. سایرپوهنتون ها ی افغانستان به ملت و دولت همکار خوب و قابل اعتماد با

اف بهبود و انکشبا در نظرداشت محتوای پالن استراتیژیک برنامه های خویش را در نظر دارد  این مؤسسه

شرایط مسؤولیت های خویش را به خاطر خدمت گزاری به مردم و ملت افغانستان ادا  هرچند این مؤسسه در هر  .دهد

میت ، تربیتی، تحقیقی، امضای توادر عرصه های مدیریتینموده است با آن هم تالش می نماید که برنامه های جدید را 

امعه جکه ضرورت و نیاز مبرم ها و پوهنحی های جدید مانند تعلیم و تربیه، ایجاد برنامه های ماستری  ، ایجاد رشتهها

، و پیشرفته کتابخانه مدرن انکشافتجهیز البراتوار،  صنوف درسی ، تعمیر های جدید،فراهم سازی است همچنان 
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ا که سبب رموارد و سایر  مالی شفافیت و حساب دهی ،ظرفیت سازی کامل استادان و کارمندانمرکز تحقیقات علمی، 

 می شود، تقویت بخشد.  مؤسسهتقویت و اعتبار علمی 

هیأت رهبری مؤسسه تحصیالت عالی جهان پالن استراتیژیک هذا را با در نظرداشت امکانات مالی و معنوی 

ت هدیدابا تعداد زیادی از تسنجی و نظر سنجی تهیه نموده است. در جریان تهیه پالن دیده شد که مؤسسه و انجام نیاز 

ده که با تطبیق پالن کنونی برنامه های منظم تر پیشبرده شامیدواریم با استفاده  خارجی و نقاط ضعف رو به رو بوده و

 عف رفع گردد. اط ضو فرصت های به دست آمده نقاز نقاط قوت و با استفاده 

معاونیت های محترم مؤسسه و اعضای کمیته تدوین و نظارت از تطبیق پذیر ی ناگدر اخیر از تالش های خست

پالن استراتیژیک که در تدوین این پالن بسیار زحمت کشیدن، از استادان محترم، کارمندان واحد اداری و محصالن 

ده شان را با ما شریک ساختند و از همه ادارات که در غنا سازی عزیز که در تهیه پالن و نظر سنجی آن نظریات سازن

الی رهبری مؤسسه تحصیالت ع أتهیاین پالن ما را کمک کردند قلبًا سپاسگزاری نمایم. قابل یاد آوری است که 

ه دهد است که در تطبیق این پالن استراتیژیک تمام سعی و تالش خویش را به خرچ داده مصدر خدمات ارزنعجهان مت

 ردد.گوفایی جامعه گجهت رفاه و ش

 با احترام

 دکتور عبدالحکیم نوری

 رئیس مؤسسه تحصیالت عالی جهان
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 مفاهیم

 مهم و مرتبط به پالن استراتیژیک به شکل خلص ارایه می گرد:مفاهیم تعریف در این بخش 

 شده و برای رسیدن به هدف یا اهداف خاص برنامه : برنامه به مجموعه اقدام های گفته می شود که بشکل اگاهانه تهیه

اتخاذ می گردد. به عبارت دیگر ، برنامه ، نقشه راه برای بدست آوردن هدف یا اهدافی است که تخصیص منابع 

 ضروری ، تقسیم اوقات ، وظایف وعمل کردهای دیگری را مشخص می کند. 

چه هدفی ، توسط چه کسی ، در کجا ، در چه مدت در تدوین برنامه باید به سواالت زیر جواب داد: چه چیزی ، با

 زمانی ، باکدام منابع ، با چه تاثیری و چگونه انجام می شود.

استراتیژی : استراتیژی طرحی است که براساس یک طرزتفکر و اندیشه برای رسیدن به اهداف پوهنتون تدوین می 

الیسی ها برنامه ها و زنجیره های عملیاتی یک شود. به عبارت بهتر، استراتیژی طرحی جامع است که هدف ها ، پ

 ترکیب می کند. رګیکدیپوهنتون را در قالب یک کل بهم پیوسته با

: برنامه استراتیژیک عبارت از خالصه مراحل طرحه شده و اهداف کلی پوهنتون نسبت به اهداف برنامه استراتیژیک

 بخشها یا دیپارتمنت ها است که بصورت جامع تدوین می شود.

: برنامه ریزی استراتیژیک علم وهنر مجموعه از تصمیم ها واقدامهای مدیریتی است که با برنامه ریزی استراتیژیک

 توجه به عوامل محیطی برای رسیدن به اهداف تدوین ، اجرا وارزیابی می شود.

،  یت ، ارزشها ، اهدافتدوین : یکی از مراحل برنامه ریزی استراتیژیک ، تدوین است که شامل این دیدگاه ، مامور

تحلیل عوامل محیطی )د اخلی وخارجی ( ، تعین حالت استراتیژیک ، انتخاب استراتیژی های ممکن ، تعین اولویت 

 استراتیژی ها می شود.

اجرا : مرحله دوم برنامه ریزی استراتیژیک ، اجرای استراتیژی می باشد که شامل تعین اولویت استراتیژیک ، تعین 

اه مدت ، برنامه عمل ساالنه ، تدوین بودیجه ، تجدید یا طراحی ساختار پوهنتون تدوین پالیسی های اهداف کوت

 اجرایی ، انتخاب سبک رهبری پوهنتونها ، تخصیص منابع می شود.

ا ه: مرحله سوم ، ارزیابی استراتیژی است که نیاز به ایجاد یک میکانیزم برای تطبیق عملکرد پوهنتون با معیار ارزیابی

 و پالیسی های وزارت تحصیالت عالی می باشد.
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رمان به عیارت دیگر ، ا دهد. دیدگاه : دیگاه یا ارمان نمایی از مسیر آتی و خط سیر کار و بار پوهنتون ها را نشان می

خواهد . در یک تعریف دیگر ، چیزهای  یا چشم انداز، تصویر ذهنی یا جسمی است از آنچه که فرد یا پوهنتون می

وی که در ذهن شنونده نیز تصویرواضح و بشکل عینی و ملموس بدست آورد؛ بنحخواهد  فرد یا پوهنتون می که

 روشن ایجاد می کند.

آن  فه وجودیعلت و فلسرا بیان می کند. ماموریت نشان دهنده یت ، مقصود ودلیل وجود پوهنتون ماموریت : مامور

دهد. پس بیانیه ماموریت ، هویت یک پوهنتون را در قالب  ان میپوهنتون است که همان هدف نهایی پوهنتون را نش

مشابه  های واژه ها بیان می کند. در یک تعریف دیگر ، ماموریت سندی است که یک پوهنتون را از سایر پوهنتون

ماموریت ،  انیهمیکند. بی ذرفته و به تمام سطوح پوهنتون نفومتامیز می نماید. ماموریت ، از راس هرم پوهنتون نشآت گ

 باید روشن ، شفاف و به تمام سطوح پوهنتون قابل فهم بوده و مورد قبول قرارگیرد.

: منظور از تعین اهداف ، تبدیل بیانیه ماموریت و دیدگاه استراتیژیک پوهنتون ، به مقاصد کاربردی و نتایج هدف

 سیدن به آنها می شود.پوهنتون است. بطور کلی ، هدف عبارت ازنقطه است که کوشش ها معطوف به ر

بعد زمانی باشد ومراحل وشیوه تحقق آنها نیز مشخص باشد؛  ارایست یافتنی ، چالش برانگیز و داهداف ، باید د

 باعث پخش شدن تمرکز پوهنتون گردد.که اهداف پوهنتنون نباید زیاد باشد 

 اید ها ونباید های پوهنتون اند که آرمانها ، ب ها: ارزشها، اصول اعتقادی پویا واساسی پوهنتنون است . ارزش ارزش

های پوهنتون ، اصولی هستند که رهنمود های برای  کلی ، ارزشرمبنای آنها تدوین می شود. بطور ماموریت ب ها و

 ه می کنند.م گیری و رفتارها در پوهنتون ارایرشد ، تصمی مسیر حرکت و

عوامل داخلی مولفه هایی  :(Internal Factors Evluation Matrix))  (IFEM)مل داخلیاماتریکس تحلیل عو

هستند که مربوط به درون پوهنتون بوده و برخالف عوامل خارجی زیر کنترول مدیریت سازمان می باشند و به دو 

 دسته ؛ قوت ها و ضعف ها تقسیم می شوند که از طریق ماتریکس تحلیل عوامل داخلی تجزیه و تحلیل می شوند.

تجزیه و تحلیل محیط کالن   :(External Factors Evaluation Matrix (EFEM) مل خارجی ماتریکس تحلیل عوا

پوهنتون ، فرایند بررسی ، مشاهده و تفسیر فرصت ها و تهدید های ایجاد شده برای پوهنتون از سوی عوامل کالن 

یطه های مللی و تحوالت در حمحیطی است . براین اساس ، پوهنتون با توجه به تجزیه و تحلیل محیط کالن ، بین ال
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مختلف اقتصادی ، سیاسی ، قانونی ، اجتماعی ، فرهنگی ، فن آوری و بین الملل را زیر نظرگرفته و مورد کنکاش قرار 

 می دهد که باتوجه به ماتریکس تحلیل عوامل خارجی مطالعه و تجزیه و تحلیل می شود.

بزارهای مناسب برای تطبیق یا ایکی از  :Internal Factors Evalution Matrix(IFEM)عوامل داخلی وخارجی 

را  ناسبم مقایسه مطالعه عوامل داخلی و خارجی است که زمینه ساز تعین حالت استراتیژیک پوهنتون ها شده و راه

 مساعد می سازد. استراتیژی ها برای انتخاب

  Opportunitiesفرصت ها   Weaknesses ضعف ها   Strenghthsمخفف سوات یعنی قوت ها : SWOTسوات 

استراتیژی است با استفاده از این تحلیل ، این امکان روش ، یکی از ابزار های تدوین است این  Threats وتهدیدها 

حاصل می شود که نخست ، به تجزیه و تحلیل محیط های داخلی و خارجی پرداخته و دوم تصمیم های استراتیژیکی 

  .ا با فرصت های محیطی متوازن سازداتخاذ نمود که قوت های سازمان ر

عبارت است از شایسته گی ممتازی که به وسیله ان ، پوهنتون می تواند در زمینه هایی مانند نوع منابع مالی  : قوت اطنق

  با تامین کنند گان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برترباشد. ثبتبت ذهنی میان خریداران روابط م، تصویر مث

نوع محدویت یا کمبود در منابع ، مهارت ها وامکانات توانایی است که بطور محسوس مانع عملکرد اثر  :فضع اطنق

 بخش سازمان مید شود . 

عبارت است از هر عامل خارجی که به سازمان در نایل شدن به ماموریتش کمک کند . به عبارت دیگر ،  :فرصت

 ییایاسازمان را در جهت مثبت رشد خواهد داد واستفاده از آن مزفرصت ظرفیت نهفته ای است که بهره گیری از آن ،

 قابل مالحظه ای برای سازمان خواهد داشت. 

میزان موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است.مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین کنندگان  :تهدید

ه می توانند تهدید عمده ای در راه موفقیت سازمان کلیدی تغیرات عمده ،وناگهانی تکنولوژی ومواردی از این است ک

. 

سازمان با استفاده از نقاط قوت  داخلی می کوشد از فرصت های ( : در قالب این استراتیژی ها ،osاستراتیژی تهاجمی )

 خارجی بهره برداری کند.

موجود در محخطی خارح  (: هدف از استراتیژی بهره برداری از فلرصت های owاستراتیژی های محافظه کارانه ) 

 .برای تبدیل نقاط ضشعف داخلی به قوت است
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وهنتون ها در اجرای این استراتیژی ها، می کوشند تا با استفاده از نقاط قوت،اثرات ناشی پ (:stاستراتیژی های رقابتی) 

 از تهدی های موجود در مخط خارج را کاهش دهند یا آنها را از بین ببرند.

خود می ( : سازمان های که این استراتیژی ها را به اجرا در می آورند ،حالت تدافعی به WTفعی )استراتیژی های تدا

 حیط خارجی است.عف داخلی وپرهیز از تهدید های ناشی از مضگیرند وهدف کم کردن نقاط 

ده از :با استفا Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)ماتریکس برنامه ریزی استراتیژیک کمی 

روش،گزینه های گوناگون استراتیژی ها شناسایی شده ودر مرحله تطبیق،مورد ارزیابی قرار میگیرد. این ماتریکس 

برای هر استراتیژی،تعیین اولویت می کند مدیران وبرنامه ریزان سازمان، با توجه به جذابیت نسبی استراتیژی ها وتعیین 

م گیری به ،در مرحله تصمیاستراتیژی، تصمیم گیری می نمایند.این روش اولویت بندی آنها،در مورد انتخاب بهترین 

بااستفاده از این روش، می توان استراتیژی های گوناگون را  میگیرد. قرار ادهچارچوب تحلیلی مورد استف هعنوان ک

 که از جمله استراتیژی های مناسب اند،مشخص کرد ومناسب ترین انها را انتخاب نمود.

 مه استراتیژیک پوهنتون هاب برناچارچو

، ن تدویمرحله ستراتیژیک پوهنتون ها در سه مرحله مطرح شده است. نخستین مرحله، چارچوب برنامه ا   

شامل معرفی مختصر موسسه،  فعالیت ها و استراتیژی ها قبلی، تعیین دیدگاه، ماموریت، ارزشها، اهداف استراتیژیک 

زارت تحصیالت عالی می شود. مرحله دوم، مرحله اجزا که شامل انتخاب ، تحلیل عوامل محیطی و اولویت های و

استراتیژی های ممکن، تعیین اولویت های استراتیژیک، تعیین اهداف کوتاه مدت، برنامه عمل، تدوین بودجه ، تجدید 

 مرحله سوم شامل ارزیابی می شود..ساختار موسسه و تخصیص منابع می شود.

 

 

 

 

 

 



  

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، فعالیت های مؤسسه و استراتیژی معرفی موسسهمقدمه: 

 های قبلی

ین دیدگاه/ چشم اندازعیت  

 تعنیین ماموریت

 تعیین ارزشها

 تعیین اهداف استراتیژیک

مطالعه عوامل محیطی و اولویت های برنامه 

 استراتیژیک وزارت تحصیالت عالی

)داخلی و خارجی( قوت ها، ضعف ها، عوامل محیطی

 فرصت ها و تهدیدها

: حکومتداری، علمی و اولویت های وزارت تحصیالت عالی

ادمیک، دسترسی به تحصیالت عالی، زیرساخت هااک  

 انتخاب استراتیژی های ممکن؛

 تعیین اول.یت استراتیژی ها؛

 تعیینین اولویت استراتیژیک؛

 تعیین اهداف کوتاه مدت.

 برنامه عمل ساالنه؛

 تدوین بودجه، برنامه های مالی، مدیریت مخاطره؛

 تجدید ساختار موسسه؛

؛انتخاب سبک رهبری پوهنتون  

 تخصیص منابع؛

 تدوین پالیسی های اجرایی.

 نظارت و ارزیابی برنامه استراتیژیک

 چارچوب برنامه استراتیژیک 
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 مقدمه
در جهان امروز و تغییرات پرشتاب محیطی، آگاهی از تحوالت را ضروری ساخته علمی پیشرفت و توسعه سریع 

است . با توجه به پیشرفت و توسعه سریع تکنالوژیکی در جهان امروز و تغییرات پرشتاب محیطی، نیاز به برنامه ریزی  

ت ها ژیک با بررسی محیط خارجی و داخلی سازمان، فرصینیست. برنامه ریزی استرات بر کسی پوشیدهدقیق و درست 

ان، اه و ماموریت سازمگهای محیطی و نقاط قوت و ضعف داخلی را شناسایی می کند و با در نظر داشت دید و تهدید

اقدام به  ژیکیی استراتبین گزینه هابرای دستیابی به این اهداف از و  کردهترسیم  را مدت اهداف بلند آن،برای 

و از تهدیدها  از بین برده می کند که با تکیه بر قوت ها و بهره گیری از فرصت ها، ضعف ها را ژی هاییانتخاب استرات

 فقیت سازمان در میدان رقابت شود.ؤم سبب ،کند تا در صورت اجرای صحیحدوری 

 عوامل مهم ژیک به دلیل وجودیامه ریزی استراتبا توجه به ضرورت تدوین برن مؤسسه تحصیالت  عالی جهان نیز 

تغییر و تحوالت اجتماعی، سیاسی، تکنالوژیکی، اقتصادی، فرهنگی و تخنیکی در محیط خارجی و نیز ارتباط  :مانند

اه و گدید بتدااکه در ی خود نموده ژیک و پالن عملیاتیاقدام به تدوین برنامه استرات این مؤسسهگسترده سازمان ها با 

ه گردیده است. در ادامه محیط خارجی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور شناسایی فرصت ها یارا مؤسسهموریت ما

عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تکنالوژیکی، تخنیکی،  از قبیل: ای موجود در محیط بیرون از مؤسسهه و تهدید

زه ، عوامل مختلف در حومؤسسهررسی محیط داخلی برای ب انن. همچندقانونی مورد بررسی قرار گرفته اسیاسی و 

. بر اساس این استهای اهداف و برنامه ارتباطات، روابط و همکاری ها و حوزه عملکرد مورد بررسی قرار گرفته 

نتایج تحلیل موقعیت استراتیژیک مؤسسه انجام شده و استراتیژی های کلی تدوین گردیده است. در نهایت، اقدامات 

 ی عملیاتی که الزم است جهت تحقق استراتیژی های مطرح شده اجرا گردد، تعیین گردیده است.و برنامه ها

 دیدگاه  
و تربیه کادر های   توسعه برنامه های علمییر مطلوب در عرصه یتغ به مصمم مؤسسه تحصیالت عالی جهان

 میه سطح ملی بو شناخته شده  به یک مرکز با اعتبارمؤسسه ارتقای و  به  نیاز بازار کار کشورو گمتخصص پاسخ

 .باشد
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 ماموریت
مؤسسه تحصیالت عالی جهان به عنوان یک نهاد معتبر اکادمیک سعی کرده است تا از طریق تدریس و 

 .تحقیق بهتر برای نسل جوان در سطح کشور و منطقه نیاز بازار کار را تامین نماید

 ها ارزش

 پایبندی به ارزش های اسالمی و ملی؛ .1

 نین، مقررات و لوایح مرتبط به وظیفه؛تطبیق قوا .2

 ؛لیت پذیریوومس .3

  ؛نهادینه سازی فرهنگ تحقیق .4

   آزادی اکادمیک؛ .5

  خارجی؛ و داخلی معتبر هاینهاد  با ارتباطبرقراری  و بین المللی و ملی های همکاری به توجه  .6

 پروسه های مالی و اداری؛شفافیت در  .7

 ی؛و بشر دوست رعایت اصول مهربانی با دیگران .8

  ؛صداقت و حمیده اخالق هب بندییپا و تعهد تقویت  .9

 ستقاللیت علمی.  ا .10

 خوبحکومتداری 
جهت رسیدن به اهداف بوده که برنامه   مؤسسه تحصیالت عالی جهاناین مورد از جمله اولویت های اساسی  

 های ذیل را عملی خواهد نمود:

 ؛مؤسسهکنان خدماتی و استادان  ارایجاد فضای اعتماد بین همه پرسونل کارمندان اداری، ک 

 از قبیل: تحقیق، همکاری های علمی و  مؤسسهبه وجود آمدن عواید برای  ایجاد فرصت های مختلف جهت

، سهمؤسمسلکی با دهاقین و کسبه کاران، ارایه خدمات برای دانشجویان، ایجاد همکاری ها بین کارمندان 

 ، جلب کمک های داخلی و خارجیؤسسهمو نهاد های خارج  مؤسسهایجاد همکاری ها بین 
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  ،ایجاد یک سیستم منظم اداری جهت بهتر شدن امور اداری چون: جذب کارمندان با داشتن سطح علمی بلند

 ؛مؤسسهانکشاف سطح علمی کارمندان اداری و استادان و استفاده از تکنالوژی در 

  چون: جذب کارمندان با داشتن سطح ایجاد یک مرکز سمع شکایات منظم اداری جهت بهتر شدن امو اداری

علمی بلند، انکشاف سطح علمی کارمندان کوشش در جهت جلوگیری از بوروکراسی و مبارزه با فساد از 

 ؛1400تا ختم سال  مؤسسهاعضای کادر علمی و کارمندان اداری 

 ارمندان استادان، ک توجه به مسایل جندر: ایجاد سهولت ها به طبقه ذکور و اناث در ابعاد مختلف البته برای

 اداری، کارکنان خدماتی و دانشجویان؛

  در نزد مردم با ارایه خدمات بهتر در سطح کشور. مؤسسهتوجه جدی به بلند رفتن جایگاه 

 رهبری  و مدیریت
رهبری و مدیریت سالم از جمله اساسات اصلی یک اداره در جهت نیل به اهداف پیش بینی شده  

رهبری مؤسسه تحصیالت عالی جهان با ایجاد رهبری سالم کوشش می کند که  اش به شمار می رود. هیات

ا به امور ردر پیشبرد تمام امور شایسته ساالری و شیوه مدیریتی همه شمول و دموکرات را اصل قرار داده و 

 وجه احسن آن پیش می برد. 

 استقاللیت مالی
مر مؤسسات را در رسیدن به اهداف پیش بینی یک اصل بوده و این ا در مؤسسات مالی استقاللیتموجودیت 

از اینکه مؤسسه تحصیالت عالی جهان یک سکتور شده و استفاده مؤثر از عواید و درامد شان کمک می کند. 

خصوصی بوده و کدام وابستگی ندارد بناًء می توان گفت این مؤسسه دارای استقاللیت و استقراریت مالی است و 

 گانه منبع عایداتی این مؤسسه به شمار می رود. بدون شک که فیس تحصیلی ی

 ساالنه بودجه داشته، مالی بخش در شفاف حسابدهیمصمم و متعهد به  جهان عالی تحصیالت مؤسسه

 بوده که موارد ذیل را انجام خواهد نمود:  بودجه و انکشافی

 آموز؛ و تحقیق های بخش در مالی مدت کوتاه های پالن و ها راهکار داشتن. 

 معاصرتکنالوژی  سازی و تدارک ساختمان جهت بلندمدت و مدت میان مدت، کوتاه بودجه یینتع. 

 ای ملی و بین المللیه استندرد با مطابق مالی شفاف های سیستم انکشاف و ایجاد. 
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 مبارزه با فساد 

و مقابله  ارزهمتعهد و مصمم بر این بوده که با تمام انواع فساد مبهیات رهبری مؤسسه تحصیالت عالی جهان  

چون این نهاد باورمند است در صورت دیده شدن ویا تحقق نوعی از فساد تمام دستگاه خراب می شود. خواهد کرد. 

ا تامین کرده و شفافیت ر هیات رهبری مؤسسه تحصیالت عالی جهان در رابطه به موضوعات ذیل با انواع فساد مبارزه

 می کند:

 و خدماتی؛  اداری کارمندان و استادان تقرر -

 پرداخت حقوق مادی و معنوی تمام کارمندان به شمول کادری، اداری و خدماتی؛ -

 فراهم سازی زمینه های درسی برای محصالن -

 تامین زمینه دسترسی به امکانات آموزشی؛ -

 کنترول حاضری کارمندان -

 کنترول حاضری محصالن -

 رسیدگی به شکایات کارمندان -

 رسیدگی به شکایات محصالن -

 ه شکایات عدم قناعت از ارزیابی امتحاناترسیدگی ب -

 توزیع امکانات -

 خریداری و تدارکات؛ -

 حسابدهی مالی -

 تادیه مالیه  -

 اداری بروکراسی

در بسیاری ادارات بروکراسی طوالنی یک معضله بزرگ است اما هیات رهبری این مؤسسه کوشش هرچند  

راسی طوالنی بروکتر نماید. چون باورمند هستیم که  می کند که این پروسه را ضمن اینکه شفاف بسازد تا حدی آسان

 سبب سکتگی در کار می گردد. 

توزیع دیپلوم و ترانسکریپیت، خریداری و تدارکات تجدید نظر  این اداره در بخش های مراسالت اداری، 

 نموده بروکراسی طوالنی را از بین می بردارد. 



  

12 
 

 المللی بین های فعالیت

جهان به یک دهکده کوچک تبدیل شده و این امر سبب شده تا روابط پیشرفت آن با گسترش تکنالوژی و  

ادارات و کشور ها بیشتر گردد چون زمینه توامیت های همکاری مساعد شده است. هیات رهبری مؤسسه تحصیالت 

دارات ا تا با استفاده از فرصت و امکانات روابط خویش بامصمم بر آن است عالی جهان نیز با درک این موضوع 

داخلی و خارجی را تامین نموده فعالیت های ملی و بین المللی را انجام دهد که مهم ترین مورد در اینجا ایجاد توامیت 

 های همکاری است. 

 تفاهم نامه
مؤسسه تحصیالت عالی جهان جهت بهتر شدن پروسه تدریس محصلین و شریک ساختن تجارب اساتید با ادارات 

با ادارات مختلف ملی و بین المللی تفاهم نامه  1400کس آن، در تالش است که الی ختم سال خارج از مؤسسه و برع

همکاری را امضا نماید تا با چارچوب آن تفاهم نامه ها، زمینه همکاری های متقابل ایجاد شود. تصمیم بر آن است تا 

م نامه همکاری با پوهنتون های بیرونی و ( تفاه12( تفاهم نامه همکاری با پوهنتون های داخلی، )25) 1400ختم سال 

 هیاتوصل نمودن تفاهم نامه همکاری با ادارات دولتی و غیر دولتی امضا گردیده و به منصه اجرا مانده شود.  32

کمک  این امررهبری مؤسسه تحصیالت عالی جهان  با پوهنتون ها و مراکز تحقیقاتی معتبر جهان و امکانات آنها. 

سسه تحصیالت عالی جهان به طور سریع در روشنایی تکنولوژی و تحقیق در سطح ملی و بین المللی خواهد کرد تا مؤ

، پروگرام های Faculty exchangeرشد کند. از سویی هم توسعه کریکولم، پروگرام های تحقیقاتی مشترک، 

به دو  خواهند شد. توأمیتماستری و دکتورا و سایر فعالیت های ضروری علمی در چوکات این پارتنر شپ ها تنظیم 

 بخش ذیل تقسیم می گردد:

 توامیت با نهاد های علمی و غیر علمی ملی؛ .1

 .توامیت با مؤسسات بیرونی و بین المللی .2

 نقش مؤسسه در انکشاف جامعه

ولید تبدون شک ما را باور به این است که وظیفه مؤسسات تحصیلی تنها تدریس و انتقال دانش نبوده؛ بلکه  

قش مؤسسات در انکشاف جامعه نیز از جمله وظایف و مسوولیت های مهم مؤسسات تحصیلی به شمار می دانش و ن

با درک این موضوع مصمم و متعهد بوده که با تدویر همایش رود. بناًء هیات رهبری مؤسسه تحصیالت عالی جهان 
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ار کتاب، انتشرتبط به مشکل جامعه، مهای علمی و فرهنگی، راه اندازی مسابقات علمی و مقاله نویسی، نشر مقاالت 

  انکشاف جامعه نقش خود را بازی کند. آگاهی دهی و ایفای نقش در اعزام استادان و محصالن به رسانه ها جهت 

 مهم ترین موارد این موضوع قرار ذیل است: 

 فراهم سازی زمینه خدمات تحصیلی معیاری؛ -

 برنامه های آگاهی دهی؛تدویر  -

 نشر کتاب؛ -

 ورسیه های تحصیلی برای استادان؛اعطای ب -

 تخفیف برای محصالن؛ -

 همکاری با محصالن بی بضاعت و ورثه شهداء -

 ارزیابی و نظارت 

ه بچنانکه خود نیک می دانید تنها ارایه خدمات در مؤسسات بسنده نبوده و این امر به هیچ وجه 

ز چگونگی پیشرفت امور و ارزیابی از معنی مؤثر بودن اداره به شمار نمی رود. مورد بسیار مهم آن نظارت ا

تمام برنامه های این مؤسسه، روند تدریس، اعضای کادری، کارمندان اداری و مؤٍثریت و نتایج آن است. 

همکاران در بخش های مختلف از طرف مسوولین مروبوطه طبق پالن کاری و طرزالعمل های جداگانه مورد 

از گرفته می تدابیر مورد نیآن شریک ساخته می شود. بعدا نظر به ارزیابی قرار گرفته نتایج آن با مسوولین 

  شود. 

 جندر رعایت

رعایت جندر و توانمند سازی بانوان ضمن اینکه از جمله اهداف و برنامه های مهم دولت جمهوری اسالمی  

رود. هیات رهبری مهم این اداره نیز به شمار می موارد افغانستان و وزارت محترم تحصیالت عالی است از جمله 

 35( حدود 1400نیز متعهد به جذب و توانمند سازی بانوان بوده و می کوشد الی سال )مؤسسه تحصیالت عالی جهان 

 فیصد استادان و کارمندان خود را از طبقه اناث داشته باشد. 20فیصد محصالن و 

 جدول تعداد اساتید و کارمندان با تفکیک جنسبت 

تعداد کارمندان اداری  تعداد اساتید اناث تعداد اساتید ذکور سال

 و خدماتی ذکور

تعداد کارمندان 

 اداری و خدماتی اناث

1396 250 5 140 2 
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1397 255 7 145 2 

1398 271 10 161 6 

1399 280 20 170 8 

1400 280 40 170 8 

 

 برنامه های علمی 

 لمی،ع  کیفیت با خدمات ارایه را مؤسسه تحصیالت عالی جهان منجملهمؤسسه  و پوهنتون هر کلیدی نقش

الت عالی یک مؤسسه تحصی منحیث حال تا خویش بدوتأسیساز مؤسسه  این.  دهد می تشکیل تدریسی و تحقیقی

 تربیه نموده، تفعالی کارو به  نیاز بازار کار کشورمطابق سخگو تربیه مدیران، رهبران، قضات پا راستای در کلیدی

 عالیتف تمام و داده قرار خویش ژیکاستراتی پالن اهداف سرخط در را مسلکی سخگویرهبران و قضات پا مدیران،

 حققت منظور به مؤسسه تحصیالت عالی جهان،.   است ه نمود عیار انسانی واالی هدفا این به رسیدن منظور  به را ها

 موده،ن اقدام جوان  علمی کادرهای جذب به مسلکی مدیران، رهبران و قضات تربیۀ و خویش و تحقیقی علمی  اهداف

 اختهس مساعدرا  ها کورس و تحصیلی های بورسیه اعطای طریق از را آنها علمی های ظرفیت فانکشا و رشد زمینۀ

 ایجاد وخورشیدی پوهنحی تعلیم و تربیه در بدنه این نهاد 1399است در سال . در بخش برنامه های علمی قرار  است

 برنامه های ماستری اداره و تجارت دیخورشی 1400در بدنه مصمم بر آن هستیم تا سال همچنان فعالیت آغاز نماید. به 

 عالوه گردد. و حقوق و علوم سیاسی  های اقتصاد در بدنه پوهنحی و حقوق وعلوم سیاسی

 گسترش تعداد اعضای کادر علمی
هرچند مؤسسه تحصیالت عالی جهان یک مؤسسه جوان است علی الرغم آن تشکیل موجودی یک تشکیل نسبتًا 

( است  25ه نیازمندی های محصالن را فراهم سازد. اکنون تناسبت استاد و محصل ) مناسب بوده و به حدی است ک

( 1400که این مورد بیانگر خوب تعداد اعضای کادری است. در کنار آن و با گسترش تشکیل مؤسسه الی سال )

 نماید.  جذب( استاد واجد شرایط به سویه دکتر و ماستر را  155خورشیدی به تعداد )  

 بازنگری نصاب تحصیلی انکشاف و

در نهاد های تحصیلی به شمار می رود. هیات رهبری مؤسسه بازنگری نصاب از جمله موضوعات مهم  

 های برنامه یا ها کریکولم پوهنتون و عالی تحصیالت نظام در عناصر ترین ازمهم یکیتحصیالت عالی جهان 



  

15 
 

 عالی آموزش های رسالت و اهداف تحقیق راستای در را انکاری قابل غیر و کننده تعیین نقش که هستند درسی

 مورد معیاری های کریکولم تدوین در عالی تحصیالت وزارت این با توجه با. کنند می ایفا کیفی و کمی نظر از

 داشت نظر در با تا است نموده تالش ملی های سمپوزیم برگزاریبا  و باوده عاالی تحصایالت وزارت توجه

 که معیاری های کریکولم خویشهای   پوهنحی در جهان  عالیتحصیالت  مؤسسه .نماید تدوین جهانی معیارهای

 .نماید می تطبیق را شاده تاییاد عاالی تحصایالت محتارم وزارت ازجانب

 برآن نیاز مورد اصالحات آوردن و ها کریکولم معیاری تطبیق بر تا گردیده ایجاد مؤسسه سطح در نصاب کمیته

 کریدت الیحه .نماید می فعالیت ها پوهنحی سطح در نیز آن فرعی های کمیته کمیته عالوه رب کند، نظارت و عمل

 های کریکولم در را نیاز مورد تغییرات از فیصد 20 تا دهد می اجازه ها پوهنحی به عالی، تحصیالت وزارت

 .نمایند درج آن در را الزم اصالحات کار بازار و علمی های نیاز به توجه با و ودموج

هیات رهبری مؤسسه تحصیالت عالی جهان در قسمت به روز سازی کریکولم استادان و محصالن را شامل 

به همین منظور سمستروار کورس های آگاهی دهی پروسه ساخته و در مراحل مختلف آن نظریات آنها را می گیرد. 

 :اهداف این مورد عبارتند از و نظر خواهی دایر گردیده پیرامون موضوع معلومات ارایه می گردد. مهم ترین

 ؛آن نواقص و ها چالش شناخت و موجود های کریکولم ارزیابی و بررسی •

 ؛ها کریکلوم با آن مطابقت و درسی منابع و مفردات ارزیابی و بررسی •

 ؛جدید و روز به علمی منابع ارزیابی و کار بازار در موجود نیازهایبررسی 

 و توسعه در ایشان سازی توانمند جهت در کریکولم های کمیته اعضای برای آموزشی های دوره برگزاری •

 ؛کریکولم انکشاف

 مورد و کاربردی مضامین درج عالی و  تحصیالت ساختن محور تحقیق رویکرد با ها کریکولم بازنگری و اصالح

 نیاز،

 اساس بر تدریس نوین های روش از استفاده بر تاکید و جدید علمی منابع از استفاده با درسی محتوایتهیه 

 ؛مؤسسه علمی شورای و ها پوهنحی علمی شورای در آن تصویب و عالی تحصیالت وزارت کریدت الیحه

 کیفیت در محصالن انتظارات و علمی های نیاز سنجش و مستمر ارزیابی جهت الزم های کاری و سازی تدوین •

 ؛ها کریکولم

 اکادیک؛ دهی اعتبار به نیل جهت خودی ارزیابی فعاالنه و منظم پیشبرد

 . پیشنهاد موارد مورد نیاز به وزارت محترم تحصیالت عالی
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 نوسازی مواد تدریسی

 پیشرفت اب مطابقت در درسی مواد ساختن روز به و انکشاف تجدید، تدریس روند در ارزش با مواردجمله  از یکی 

این مؤسسه   .میباشد این مؤسسه استراتیژیک نپال مهم جزء این مورد که و مطابق بازار کار است علمی، تخنیکی های

متعهد است که همه ساله مواد درسی خود را تجدید نظر نموده و آنرا با در نظرداشت ضروریات بازار کار تهیه نماید. 

البته که در این مورد نظر استادان، محصالن، فارغ التحصیالن و کارفرمایان نیز گرفته شده و در پرتو آن اجراآت 

 ت می گیرد. صور

 رورتض یک را معلوماتی تکنالوژی انکشاف توسعه شده ذکر موارد کنار در مؤسسه تحصیالت عالی جهان 

 برد کار با همگام دبای تدریس معاصر سیستم که است معتقد دانسته، تدریسی و علمی های فعالیت توسعۀ برای حیاتی

 نموده راتیژیکاست پالن شامل را معلوماتی تکنالوژی از استفاده و درسی صنوف تجهیز لذا شود برده پیش تکنالوژی

مؤسسه تحصیالت عالی جهان  و شده تبدیل المللی بین فرهنگ یک به جهان در امروز دور راه از  آموزش.  است

 ایه پروگرام از دیگری قسمت. نماید عملی استفاده آن از الزم شرایط شدن مساعد با آینده در تا است آن خواهان

در  اعتباردهی و کیفیت ارتقای برنامۀ تطبیق از عبارت میسازد را استراتیژیک پالن عمومی اهداف از یکی که علمی

 گانه هارچ های یځپوهن سطح در  کیفیت ارتقای ها فعالیت انکشاف سطح این مؤسسه تحصیالت عالی میباشد.

 :رددمیگ اکادمیک پروگرام شامل یلموارد ذ عموم صورت به. میدهد تشکیل را این نهاد تحصیلی کاری اولویت

 اعتباردهی؛ به دستیابی و کیفیت ارتقای معیارهای تطبیق  

   دوستی؛ انسان و اسالمی روحیه با آگاه و متخصص مسلکی، مدیران، رهبران و قضات تربیه  

   ماستری؛ پروگرامهای به راه اندازی و استادان تخصصی - مسلکی دانش سطح ارتقای 

  علمی؛ کنفرانسهای برگزاری و تحقیقی های پروژه انکشاف و سازی فراهم 

 خارجی؛ و داخلی پوهنتون های با اکادمیک و علمی توامیت های امضای  

 سنجی نیاز اساس بر جدید های رشته ایجاد. 

مؤسسه تحصیالت عالی جهان در تالش است که سطح علمی همه پرسونل )استادان، کارمندان اداری  و همچنین       

 اتی( را با استفاده از روش های مختلف بلند ببرد که خالصه برنامه های پالن شده قرار ذیل است:خدم

 معرفی استادان به بورسیه های کوتاه مدت و دراز مدت جهت بلند رفتن سطح آگاهی و تحصیلی شان؛ 

 ن؛امعرفی کارمندان اداری به ورکشاپ ها و بورسیه های تحصیلی جهت بلند رفتن ظرفیت علمی ش 

 معرفی کارمندان خدماتی به کورس های سواد آموزی و اولویت دادن در جذب افراد باسواد؛ 
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  تالش جهت بستر سازی برای برنامه های ماستری و دوکتورا در سطح مؤٍسه و انکشاف برنامه های موجود

 جهت سهم گیری در بلند بردن سطح دانش افراد کشور و رشد پایدار جامعه؛

  کریکولم درسی مطابق نیاز بازار کار و آماده سازی لکچر نوت ها کتب مطابق معیار  یهدر قسمت تهتالش

 های قبول شده ملی؛

  استفاده و دستری به تکنالوژی در ابعاد مختلف جهت بهتر شدن روند تدریس؛ 

 ی و جلوگیری از فساد و کوشش به امور اداری جهت استفاده بهتر از امکانات به وجود آمده جهان

 ؛راسیبوروک

 فراهم سازی زمینه کاریابی بهتر برای فارغ التحصیالن این مؤسسه؛ 

 ظرفیت ها: از اینکه مؤسسه تحصیالت عالی جهان از جمله مؤسسات جوان کشور به شمار می رود بنا  ارتقای

بر همچو یک سبب دارای کمبودی و نواقص است اما هیأت رهبری این مرکز همواره کوشیده تا با بلند بردن 

رفیت ها این مؤسسه را یکی از جمله بهترین مؤسسات تحصیلی مطرح در سطح کشور قرار دهد. در قسمت ظ

ظرفیت اولین موردی که روی آن باید کار شود بلند بردن سطح تحصیلی کادر های علمی این نهاد  ارتقای

ظرفیت  قایارتکرد:  است. این نهاد تحصیلی برنامه های توسعوی را نظر به کتگوری های ذیل تطبیق خواهد

عضو کادر علمی در بخش های مختلف و از ماستری به 30اعضای جوان پوهنحی ها از لیسانس به ماستری، 

 عضو کادر علمی. 20دکتورا، 

  ،ارتقای ظرفیت مدیریتی: پروگرام های ارتقای ظرفیت مدیریتی برای مسوولین بخش های مختلف اداری

ها و کارمندان مالی و اداری مؤسسه دایر خواهند شد که بعضی از این  روسای پوهنحی ها، آمرین دیپارتمنت

 یپروگرام ها در داخل و بعضی شان در خارج از کشور تنظیم خواهد شد. این پروگرام ها در بر گیرنده

 موارد ذیل می باشد. 

 ؛کارمند در بخش های اداری، مالی، رهبری، مدیریت 25آموزش کورس های مسلکی برای  .1

 ؛، مهارت های کمپیوتری و دیتا بیسITکارمند در بخش  15 تربیت .2

 بخش آموزش زبان انگلیسی.کارمند در  50تربیت  .3

 های  ی فعالیتی فعالیت های علمی: تمام اعضای تسهیل کنندهی ظرفیت اعضای تسهیل کنندهتوسعه

 اکادمیک، تریننگ خواهند دید.
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 ؛حی کمپیوتر ساینسکارمندان لب پوهن تدویر برنامه های آموزشی برای

 ؛ ITتریننگ کارمندان 

 کارمندان کتابخانه.برای  تدویر برنامه های آموزشی 

 تعقیب به که دارد را کیفیت تضمین آمریت خود تشکیالتی چارچوب در جهان عالی تحصیالت سسهمؤ

 کمیته این عمده های فعالیت . است گردیده تشکیل سسهمؤ های پوهنحی سطح در کیفیت تضمین کمیته آن

 وار سمستر گزراش که میباشد مؤسسه سطح در ها پوهنحی ها، دیپارتمنت اساتید، خودی ارزیابی عبارتند از: 

 . دارد می ارائه علمی معاونیت به را خویش ساالنه و خودی اریابی 

 جدید های دیپارتمنت ایجاد در اکادمیک سنجی نیاز روی مؤسسه علمی شورای با همراه کیفیت تضمیت آمریت 

 ؛کند می کار

 می نظارت پوهنحی در درسی اوقات تقسیم تطبیق و درسی کریکولم درست تطبیق از کیفیت تضمین آمریت

 ؛ گردد

 ؛مشخص کارهای راه و نماید، می نظارت مؤسسه در محوری شاگرد شیوه و تدریس شیوه از کیفیت تضمین آمریت

 رادی و کاری شعبات مربوط را کمک می کند؛آمریت نامبرده در قسمت تهیه پالن های علمیاتی، انف

این آمریت سمستروار ورکشاپ های آموزشی تهیه نظارت ساالنه و مرور دوره ای را انجام داده و در قسمت تهیه 

 گزارش آمرین دیپارتمنت ها را یاری می رساند؛

 تهیه گزارش خودی نیز از جمله مسوولیت های این آمریت به شمار می رود.

 ظرفیت ارتقای های برنامه دننمو مساعد

 ها، ورکشاپ تدویر مسیر از محصلین و استادان ظرفیت ارتقاء که است باورمند جهان عالی تحصیالت سسهمؤ

 برگزاری علمی، مجالت تدوین کتاب، رونمایی: مانند علمی های نشست تدویر و علمی های کنفرانس سمنیارها،

 بالندگی مسیررشد، در متذکره برنامه تدویر با تا دارد تالش رو ینا از . است یرپذ امکان دانشجویی های نشست

 . بردارد عملی های گام خود محصلین و اساتید ظرفیت ارتقای و

 سسهمؤ هایارزش  و اصول با الشمول جدید محصلین آَشنایی
دویر تهیات رهبری مؤسسه تحصیالت عالی جهان با درک اهمیت معرفی محصالن جدید الشمول با مؤسسه و  

برنامه آگاهی دهی در رابطه به مؤسسه و قانون تحصیالت عالی و مقررات مؤسسه همه ساالنه در آغاز سمستر برنامه 
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ضمن اینکه برای محصالن خوش آمدید گفته شده و مؤْفقیت های معارفه با محصالن را تدویر نموده در این برنامه ها 

تحصیل، قانون تحصیالت عالی، سیستم کریدت، اهمیت رشته  در رابطه به اهمیتشان مبارک باد عرض می گردد 

مقررات و لوایح مرتبط به وزارت تحصیالت عالی و... به معرفی گرفته شده و یک تحصیلی، پروسه تضمین کیفیت، 

 معلومات عمومی در باره مؤسسه ارایه می گردد. 

  جهان عالی تحصیالت سسهمؤ اکادمیک ارزشیابی و ارزیابی

و ارزشیابی از جمله از موضوعات مهم نهاد های تحصیلی به شمار رفته و این امر نهاد را در قسمت  ارزیابی 

ارایه خدمت معیاری و بهتر شدن وضعیت کمک می کند. مساله ارزیابی از جمله موارد مهم این مؤسسه به شمار رفته 

و به شیوه های مختلف مورد ارزیابی قرار می   و در این نهاد از پرسونل شروع الی رؤسای پوهنحی ها هر کدام به نوبه

 گیرند. 

محصالن از طریق امتحانات مختلف و سمینار های صنفی، استادان از طریق توزیع پرسشنامه ها، کارمندان  

 اعضای محترم کمیته اصلی تضمیناداری توسط بررسی ساالنه و دیپارتمنت ها به شکل حضور در حضورداشت 

ورد ارزیابی قرار می گیرد. هیات رهبری مؤسسه تحصیالت جهان را باور به این است ارزیابی کیفیت و اعتباردهی م

 ضمن اینکه سبب تشخیص خالها و نواقص می شود استادان، کارمندان و محصالن را تشویق می نماید. 

 علمی تحقیقات
انجام  در اصلار می رود. تحقیق از جمله مهم ترین بخش و بحث های مندرج پالن استراتیژیک نهاد ها به شم

ق سبب بلند برفتن جایگاه نهاد شده و اعضای کادری را ضمن اینکه به کار شیوه کار های تحقیقاتی و پروژه های تحقی

 های تحقیق آشنا می سازد آنها را به انجام پروژه های تحقیقاتی تشویق می کند. 

یق در سطح مؤسسه و پوهنحی ها ایجاد گردیده به خاطر مؤثر تمام شدن کار های تحقیقاتی کمیته های تحق 

ز امیالدی کمیته های متذکره فعال تر گردیده و نقش شان در تولید دانش بارز تر گردد.  1400و قرار است تا سال 

و انجام پروژه های تحقیق مؤثر و کارا هیات رهبری مؤسسه تحصیالت  سوی دیگر جهت نهادینه شدن فرهنگ تحقیق

( را به خاطر   3000000( افغانی را جهت انجام کار های تحقیقاتی و مبلغ )  500000ساالنه حدود ) عالی جهان همه 

 چاپ آثار استادان و مقاالت شان تخصیص می دهد. 

تحقیق مسوولیت تدویر ورکشاپ های رورش تحقیق، آگاهی دهی چگونگی انجام کار های  کمیته های 

فی روش های نوین تحقیق، کنترول و بررسی مقاالت و پرورپوزل های استادان تحقیقاتی برای استادان و محصالن، معر

 را به عهده دارد. 
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 فعالیت های اکادمیک

فعالیت های اکادمیک جزء مهم مسوولیت های نهاد ها علمی به شمار می رود که هیات رهبری مؤسسه تحصیالت انجام 

علمی خود را پیش ببرد. این مؤسسه در چارچوکات با درک این وضعیت کوشش می کند برنامه های عالی جهان 

 فعالیت های علمی خویش موارد ذیل را در نظر دارد:

 معیاری سازی نصاب تحصیلی با در نظرداشت تقاضای بازار کار؛ -

 تدویر ورکشاپ و سمینار های آموزشی برای استادان، کارمندان و محصالن؛ -

 حصالن؛برای استادان و متدویر ورکشاپ های روش تحقیق  -

 ی تحقیقاتی؛انجام پروژه ها -

های حقوق و علوم سیاسی  در بدنه پوهنحیبرنامه های ماستری اداره و تجارت و حقوق و علوم سیاسی ایجاد  -

                و اقتصاد؛

     تعلیم و تربیه؛ ایجاد پوهنحی -

 الی 1398 سال جهان عالی صیالت                                 .ایجاد برنامه ماستری در چارچوکات پوهنحی -

 و محصالن کارمندانسهم گیری استادان ، 

ار کبدون شک اعضای کادری و اداری مؤسسه تحصیالت عالی جهان با درک نقش شان در انکشاف جامعه  

 های ذیل را انجام داده و خواهد داد:

 نماید؛مؤسسه متعهد است که روز های ملی، بین المللی و مناسبتی را برگزار می  -

 از روز های دینی بزرگداشت به عمل می آید؛ -

استادان کنفرانس و سمینار های مختلف پیرامون موضوعات مختلف که نقش شان در انکشاف جامعه را  -

 برجسته سازد ارایه می نمایند؛

 استادان، کارمندان و محصالن در کنفرانس های علمی ملی و بین المللی اشتراک می ورزند؛ -

 ی تحقیقاتی توسط استادان، کارمندان اداری و محصالن؛انجام کار ها -

 شریک سازی نتایج تحقیقات همراه مردم و ادارات مربوطه؛ -

استادان، کارمندان اداری و محصالن با ظاهر شدن در پرده های تلویزیون ویا رادیو ها در پیرامون موضوعات  -

 مهم و مورد نیاز جامعه روشنگری می کنند. 

 معلوماتی تکنالوژی دسترسی

 تحصیلی های نهاد در تدریسی و اداری امور مؤثریت و شفافیت تسریع، سبب که مهم موضوعات از یکی
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 سرعت امروزه که است مسلم امر یک این همچنان.است معلوماتی تکنالوژی ازمؤثر  استفاده همانا گردد، می

 که معلوماتی تکنالوژی مخصوصا است، تکنتالوژی های پیشرفت مدیون نیز تحصیل و علم عرصه هادر پیشرفت

 داشته دسترس در را معلوماتی منابع تمام سادگی به تواند می افراد و نموده وصل باهم را جهان منابعمعلوماتی همه

 است قرار و بوده محصالن دیتابیس مرکزی سیستم دارای نیز جهان عالی تحصیالت مؤسسه نمایند، آناستفاده از و

  .یابد انکشاف تحصیلی ادنه سطح در مکمل دیتابیس

 کتابخانه الکترونیکی
موجودیت کتابخانه الکترونیکی از جمله نیازمندی های حاد روز به شمار می رود هرچند اکنون نیز یک 

خورشیدی کتابخانه  1400کتابخانه نسبتاٌ الکترونیکی در سطح مؤسسه موجود است اما کوشش می شود تا در سال 

ه شده و برای استادان، کارمندان و محصالن سمینار های استفاده از آن دایر گردیده و کتاب الکترونیکی انکشاف داد

 های بیشتری در آن عالوه گردد. 

 زمینه سازی و محصالن و  کارمندان ، استادان بهتر سازی آشنا جهت جهان عالی تحصیالت مؤسسه 

 :دهد می انجام را زیر یها فعالیت کاری و تدریس روند در  تکنالوژی از بهتر استفاده

 تهیه سیستم مدیریت آموزشی؛

 ؛معلوماتی تکنالوژی از استفاده آموزشی های برنامه تدویر •

 ؛تدریس روند در تکنالوژی از استفاده مدرن تدریس زمینه سازی فراهم •

 ؛محصالن و استادان ارزیابی پروسه سازی آنالین •

 ؛کارمندان و محصالن استادان، برای انالین های کورس معرفی ها ورکشاپ تدویر •

 .محصالن و اساتید برای آنالین کتابخانه سازی فراهم •

 جهان عالی تحصیالت مؤسسه سایت ویب

 و تحقیقی مسایل و اداری تدریسی، امور از مدارادو و منظم دهی اگاهی غرض جهان عالی تحصیالت مؤسسه

 مربوطه منابع به توانند می و محصالن استادان آن طریق از که نموده ایجاد رامشخصی   سایت ویب دیگر موارد

 :نماید می عملی را ذیل تدابیری آن بیشتر هرچه غنامندی برای . هیات رهبری این مؤسسهنمایند حاصل دسترسی

 و محصالن؛ کارمندان ، استادان نیازمندهای جهت رفع سایت یب و بیشتر هرچه تقویت •

 اطالع رسانی منظم؛

 ه مؤسسه، پوهنحی و کمیته های آن؛مختلف و مرتبط ب نشر موضوعات
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 .موجود های پوهنحی برای مستقل های سایب ویب ایجاد •

 عواید کسب
م ترین مورد یک نهاد و مؤسسه منبع عایداتی آن است. چون مؤسسه از طریق آن می تواند بدون شک مه

مات تحصیلی و خدمت به جوانان کشور را در هرچند مؤسسین این نهاد ارایه خدعرضه نماید. خدمات معیاری تری 

اولویت کاری شان قرار داده است و از همینرو در این سکتور سرمایه گزاری نموده اند. اما جهت گسترش فعالیت و 

تداوم کاری نیاز است که مؤسسات خصوصی عواید داشته باشند تا اینکه از استقاللیت مالی برخودار شده به فعالیت 

 ه دهند. مهم ترین منبع عایداتی مؤسسه تحصیالت عالی جهان عبارتند از:های شان ادام

 حق الشمول؛ -

 فیس محصالن؛ -

 توزیع کارت هویت مؤسسه؛ -

 توزیع دیپلوم و ترانسکریپت. -

 مدت کوتاه آموزشی های برنامه ایجاد
 سبدون شک تنها تطبیق کریکولم درسی جهت ظرفیت سازی محصالن بسنده نبوده و نیاز است که کور

بری محصالن بیشتر بیاموزند و از پیشرفت های علمی مستفید شوند. هیات رههای تقویتی بیشتری دایر گردد تا اینکه 

متعهد بوده و ایجاد برنامه های کوتاه مدت را از جمله مسوولیت های خویش مؤسسه تحصیالت عالی جهان به این 

ایجاد  -خورشیدی برنامه های ذیل دایر گردد:  1400ل دانسته و در تحقق آن متعهد می باشد. در نظر است تا سا

 کورس های زبان؛

 ایجاد کورس های تقویتی مضامین تخصصی؛ -

 تدویر کارگاه های آموزشی فن بیان، اداره و مدیریت؛ -

 تدویر کارگاه های آموزش مرتبط به کلینیک حقوقی؛ -

 راه اندازی سمینار های علمی توسط محصالن.  -
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 ی کارمندان سکتور دولتی و خصوصیپروژه های آموزشی برا

تنها ارایه خدمات معیاری تحصیلی برای محصالن خود را وظیفه رهبری مؤسسه تحصیالت عالی جهان هیات 

همکاری با نهاد های دولتی و خصوصی دیگر را نیز یک اصل دانسته و در این راستا متعهد و مسوولیت نپنداشته بلکه 

هاد های دولتی و خصوصی برنامه های آموزشی ر دارد در صورت نیاز و درخواست ناست. از همینرو این مؤسسه در نظ

 1 الی 1398 سال جهان الیکوتاه مدت را برای کارمندان آنها دایر نماید. 

 اهداف استراتیژیک 

های  توسعه برنامهدر عرصه   های چشمگیر منطقه و جهان الت عالی جهان با توجه به  پیشرفتمؤسسه تحصی

 فعالیت موارهه اهداف این به نیل برای   کشور تالشسخگو به  نیاز بازار کار مدیران، قضات پارهبران، تربیه ، علمی

 عالی التتحصی وزارت قوانین با درمطابقت و است نموده بازنگری داده انجام را ناپذیر خستگی را خویش علمی های

 و داده رچخ به را خویش تالش پسران و دختران از اعم کشور جوان نسل برای تحصیلی شرایط ساختن بهتر در صدد

 دسترسی ،اکادمیک های پروگرام پژوهشی، های برنامه تطبیق شامل مؤسسه  استراتیژیک پالن برنامۀ اهداف.  میدهد

 را ؤسسهم اهداف بنابر آن. میشود شمرده حیاتی امر یک تدریس برای مناسب های زیربنا ایجاد ، عالی تحصیالت به

 :نمود مشخص زیر صورت به نتوا می

 ؛به  نیاز بازار کار کشورمطابق سخگو قضات پاو  ، اقتصاد دانان، فناورانرهبران،مدیران تربیه  .1

  حسابدهی؛ و شفافیت داشت نظر در با اداری و مالی خودکفایی .2

 تیتحصیلی و ارتقای ظرف عادالنۀ های فرصت ایجاد و مسلکی استادان و محصالن و علمی  سطح ارتقای .3

 آنها؛  برای

 ات علمی مؤثر و مفید برای جامعه؛تحقیقانجام  .4

 ؛تولید دانش  .5

    معاصر؛ لوژیتکنا و نوین های روش از استفاده با کریدت معیاری و سیستم آموزش کیفیت امر به خاص توجه .6

 تربیه کادر های وطن دوست و متعهد؛ .7

 ؛مدیریت مشارکتیتحقق  .8

 ارتقای نهاد از مؤسسه به پوهنتون.  .9
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 تحلیل عوامل محیطی 
 .شودته فگرروی دست  یاز است تا استراتیژی های مشخص مؤسسه نجهت رسیدن به اهداف استراتیژیک 

ناسایی و تحلیل به ش ص گردد. در این بخش اوالً یژی ها تاثیرگذار میباشد مشخهمچنین فکتور های که روی این استرات

 پرداخته شده است:خارجی  داخلی و یانتظارات ذینفعان و ثانیاً به تحلیل عوامل محیط

 شناسایی و تحلیل انتظارات ذینفعان
یکی از بهترین نقاط شروع برای ایجاد تحول و بهبود وضعیت در یک سازمان، درک نیاز های ذینفعان کلیدی 

ج ربا ذینفعان متعددی در داخل و خامؤسسه تحصیالت عالی جهان  وش مناسب پاسخگویی به آن ها است.و شناخت ر

اثر  دمیکاین نهاد اکایا از اثر گذاشته و مؤسسه تحصیالت عالی جهانتوانند بر  که هر یک میبوده در تعامل کشور 

ر راستای باید د مؤسسه تحصیالت عالی جهان هر یک از ذینفعان انتظار های قابل تو جهی دارند که . بناءً پذیر باشد

سه مؤسدر این میان باید  .انتظار بازده مناسب را دارند کلی نهاد هابه طور  .برآورده ساختن ادعای آنها قدم بردارد

ها آن انتظاراته ساختن ع توجه نماید و به خاطر بر آوردگروه های ذینف جهان به نیاز اصلی تمام تحصیالت عالی

 استراتیژی ها و برنامه های مشخص و قابل دسترس را طراحی و اجرا نماید.

احد های در راستای انجام وظایف و ارایه خدمات تحصیلی و اداری خود با وجهان  مؤسسه تحصیالت عالی

 ند از:ها عبارتواحد ین ا برخی از کهزیادی در تعامل میباشد 

 ؛وزارت تحصیالت عالی جمهوری اسالمی افغانستان 

 ؛اعضای کادر علمی  

 ؛و کارکنان خدماتی اداری مندان کار  

 ؛محصالن 

 ؛فارغ التحصیالن  

 ؛ یلی دولتی و خصوصیمؤسسات تحص 

  ؛خارجی مؤسسات تحصیلی 

  دولتی و خصوصی.ادارات 
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اخلی و محیط د محیط رقابتی ،محیط کالن سطح: جهان در سه مؤسسه تحصیالت عالیدر شکل ذیل ذینفعان 

 :نشان داده شده است

 محیط داخلی  محیط رقابتی  محیط کالن 

 ؛عوامل سیاسی

 ؛عوامل اقتصادی 

 ؛عوامل اجتماعی 

 وامل فرهنگی؛ع

 . کیعوامل تکنالوژی

 ؛راجعینم

 ؛رقبا

 بخش های اداری مافوق؛

نهاد های مختلف دولتی و غیر 

 دولتی.

 

 ؛منابع مالی 

 ؛روی انسانینی

  ؛آموزش و تحقیق

 ؛مدیریت

  .استراتیژی جاری

 جهان مؤسسه تحصیالت عالیذینفعان  :( 1)جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه 

  تحصیالت 

   عالی جهان

 موسسات خارجی

 گروه ذینفع داخلی )اثر مستقیم(
 

 گروه ذینفع خارجی )اثر مستقیم(
 

مستقیم( ر غیرثگروه ذینفع خارجی ) ا  
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خلی که ذینفعان دا :توان به دو طیف تقسیم نمود جهان را از حیث اثر گذاری میلی مؤسسه تحصیالت عاذینفعان   

مندی ها و در بخش حاضر نیاز . اینکهستندای اثر غیر مستقیم باشند و ذینفعان خارجی که دار دارای اثر مستقیم می

، عوامل یعوامل سیاسات اثرگیرد و سپس  ذینفعان که دارای اثر مستقیم میباشد مورد تحلیل قرار میات انتظار

هان در جمؤسسه تحصیالت عالی فرصت ها و تهدیداتی  کیو عوامل تکنالوژی، فرهنگی اقتصادی، عوامل اجتماعی

 محیط کالن مورد شناسایی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

 نیازمندی ها و انتظارهای ذینفعان 
 عبارتند از: فغانستاننیازمندی ها و انتظارات وزارت تحصیالت عالی جمهوری اسالمی ا .1

 ؛رعایت قوانین و لوایح و مقرارات 

 ؛حرکت در جهت استراتیژی های کالن کشوری  

 ؛پایدار حرکت در جهت تحقق اهداف انکشاف  

 ؛دستیابی به اهداف تعیین شده در پالن استراتیژیک وزارت تحصیالت عالی کشور  

 مؤسسه:ا و انتظارات هیات رهبری نیازمندی ه .2

 ؛و طرزالعمل ها رعایت مقررات  

  ؛مؤسسهجهت پالن استراتیژیک حرکت در 

 ؛تالش در زمینه تولید علم، تحقیق و کاربردی ساختن علم 

 ؛متعهد توجه به ارتقای کیفیت خدمات تحصیلی و تربیه نیروی متخصص  و  

 ؛تحقیق محور ساختن سیستم تحصیالت عالی  

 :نیازمندی ها  و انتظارهای اعضای کادر علمی  .3

  رسی به کتابخانه های بین المللی  تجهیز و توسعهتحقیق از جمله دستو سهولت های ساختن امکانات فراهم 

 ؛ مرکز تحقیقات

  تبدیل مؤسسه از مرکز صرفاً تدریسی به مرکز تحقیقی؛ 

  ؛تحقیقات علمی اعضای کادر علمیانجام زمینه ساختن فراهم 

 ؛مدت متناسب با رشته تحصیلی ارزده بورسیه های کوتاه مدت و معرفی اعضای کادرعلمی ب 

  ؛برنامه هاتحقیق محور ساختن  

 ؛حمایت مادی و معنوی از تحقیقات علمی اعضای کادر علمی  
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 مندان اداری:و انتظارات کار نیازمندی ها .4

  ؛مجازات و مکافات اصلتطبیق 

 ؛مشخص ساختن اولویت کاری جهت بهینه ساختن منابع  

  ؛متناسب با حوزه فعالیت های کارکنان جهت ارتقای کیفیتظرفیت  ارتقایبرگزاری دوره های آموزشی  

  :نیازمندی ها و انتظارات محصالن .5

 ؛تالش در زمینه فراهم آوری امکانات تحقیق 

 تحصیالت عالی با کیفیت؛ 

 ؛مقطع ماستری فراهم ساختن زمینه تحصیل  

 ؛تسهیل مشارکت محصالن در برنامه های کوتاه مدت تحقیقی  

 ؛مدت درازبورسیه های تحصیلی کوتاه مدت و  زام به موقع محصالن درتالش در اع 

 ؛و آموزشی یمشاوره روانهای خدمات در بخش یه ارا  

  ؛تدریساستفاده از شیوه های نوین 

 ؛افزایش تعداد کریدت مضامین عملی به جای مضامین تئوری 

 ؛متناسب بودن رشته های تحصیلی با تقاضای بازار کار 

 کارگیری نتایج حاصله از تحقیقات و مونوگراف های محصالن در جهت رفع چالش  به ینه فراهم ساختن زم

  ؛های اجتماعی

 ؛معیاری های جهانی و نیازهای بازار ه تجدید نظر در کریکولم و منابع درسی مطابق ب 

  :نیازمندی ها و انتظارات فارغ التحصیالن .6

  ؛و غیر دولتیجذب فارغ التحصیالن در ادارات دولتی ایجاد زمینه 

  ؛مدت درازاعزام فارغ التحصیالن به بورسیه های تحصیالت کوتاه مدت و 

 ؛کاریابی  قسمتخدمات مشورتی در  ارایه 

  ؛ؤسسهماتی و برنامه های انکشافی فارغ التحصیالن الیق و مستعد در مراکز تحقیقجذب زمینه  سازیفراهم 

 مؤسسات:ی ها و انتظارات سایر نیازمند .7

 ؛ان تبادالتی علمیافزایش میز 

 ؛حقیقات علمیر انجام تمشارکت د  
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 ؛اجرای طرح های تحقیقی مشترک  

  ؛امکان استفاده از امکانات و زیر ساخت های یکدیگرمساعد نمودن 

 :ها و انتظارات پوهنتون های خارجینیازمندی  .8

  ؛جرای برنامه های تحقیقی مشترکاطرح و 

  ؛خت های یکدیگرامکان استفاده از امکانات و زیر سامساعد  

 ؛در سایر پوهنتون ها مؤسسهعلمی  أتاسفاده از تخصص  و تجارب هی  

 یکدیگر. تسهیالت زمینه چاپ و نشر مقاالت علمی 

 جمع بندی شناخت محیط خارجی در قالب فرصت ها و تهدیدات. 6.2

بزاری را برای شناخت، برای شناسای و تحلیل محیط خارجی، روش های متعددی وجود دارد، که هر کدام از آنها ا

جهت تحلیل محیط   PESTبخش بندی و تحلیل محیط خارجی سازمان فراهم میکنند؛ در این میان میتودولوژی 

 PESTخارجی سازمان انتخاب شده است. در ادامه نتایج بدست آمده از تحلیل های انجام شده در چارچوب مدل 

 ارائه میشود:

 Pمحیط دولتی، قانونی، سیاسی  -

 Eاقتصادی محیط  -

 Sمحیط اجتماعی، فرهنگی  -

 Tمحیط تکنولوژیکی  -

 محیط دولتی، قانونی و سیاسی (1

 ها فرصت

 عالقه مندی و اهتمام حکومت، جامعه افغانستان و نهاد های بین المللی به تحصیالت عالی در کشور؛ 

 توجه ویژه به تحصیالت عالی در جامعه؛ 

 وجود استراتیژیک پالن تحصیالت عالی؛ 

  آوری و ابتکار در سیاست های کالن کشور؛ به تحقیق نوعدم توجه 

 تصویب قانون جدید تحصیالت عالی با رویکرد افزایش فعالیت های علمی و ارتقاء ظرفیت استادان؛ 

 ؛ر نهادهاګداشتن ارتباطات و توآمیت ها با پوهنتونها بین المللی و داخلی و دی 



  

29 
 

 تهدیدات

 فساد اداری در دستگاه های دولتی؛ 

 زود هنگام لوایح و مقررات که موجب پراگندگی در روند اجراآت میگردد؛ تعدیل 

 ؛) خصوصی و دولتی(توزیع ناعادالنه فرصت ها و منابع برای تمامی موسسه  ها 

 نبود مبادالت علمی بین موسسه  های سراسر کشور؛ 

 تطبیق ناکامل نظام مجازات و مکافات؛ 

 تحقیق محور نبودن تحصیالت عالی؛ 

 دن موسسه  در تدوین و اجرای مقررات آموزشی؛مستقل نبو 

 محیط اقتصادی (2

 فرصت ها

 وجود سرمایه گذاری در بخش های خصوصی؛ 

 موجودیت پروژه ها و تحقیقات عایداتی؛ 

 همکاری برخی موسسات ملی و بین المللی جهت اجرا و تمویل کارهای عملی محصالن؛ 

 افزایش موسسات تحصیالت عالی خصوصی؛ 

 حققین موجود در موسسه ها؛توانایی علمی م 

 ؛نیاز مراکز دولتی، خصوصی و ان جی او ها، به تحقیقات و خدمات مشورتی و پالیسی سازی 

 تهدید ها

 وجود اقتصاد مصرفی به جای اقتصاد تولید محور؛ 

 نبود شرکت های دانش بنیاد و محصوالت تولیدی با تکنولوژی باال؛ 

 آوری و تحقیق؛ ای مبتنی بر نوتوسعه فعالیت های تجاری به جای فعالیت ه 

 سنتی بودن سیستم تولید ؛ 

 تغییرات نامتوازن در عواید ملی کشور و نرخ باالی تورم در جامعه؛ 

 وابستگی اقتصاد کشور به کمک و سرمایه گذاری خارجی. 

 محیط اجتماعی و فرهنگی (3

 فرصت ها:
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 عالقمندی به کسب تحصیالت عالی در عموم جوانان؛ 

 دم؛افزایش اعتماد مر 

 وجود جوانان با هوش مستعد و خالق؛ 

 وجود فارغ التحصیالن جوان شایسته و کارآمد؛ 

 ها؛ یځنظرفیت علمی غیر متوازن جدیدالشموالن در پوه 

 باور فرهنگی خانواده ها به ارزش علم و تحقیق در آبادی کشور؛ 

 ؛ل کرده و مسلکیتمایل نهادها و شرکت های خصوصی ) تولیدی و خدماتی( به استخدام افراد تحصی 

 تهدیدات

 کمبود خود باوری و اطمینان به محققین داخلی؛ 

 ضعف در بکارگیری یافته های آموزشی؛ 

 تراکم تقاضا برای شمولیت در رشته های علوم اجتماعی؛ 

 نبود باور جدی برای بکارگیری یافته های تحقیق در امور اجرای و مراکز صنعتی؛ 

 اری برای حمایت از مالکیت فکری؛فقدان زیر ساخت های فرهنگی و ساخت 

 موسسه ؛ ینبود تناسب بین مفردات درسی در مکتب و پیش نیاز ها 

 محیط تکنولوژیکی (4

 فرصت ها

 گسترش فضای مجازی و امکان استفاده از آن در راستای تقویت تحقیق و تکنولوژی؛ 

 وجود منابع علمی و مدیریتی قابل دسترس در شبکۀ جهانی؛ 

 یر سطح تکنولوژی در جامعه؛روند رو به رشد تغی 

 فرصت های تکنولوژی در جهت ارتقاء سیستم؛ 

 گسترش امکان ارتباطات بین المللی سریع با هزینه کم از طریق شبکه های الکترونیکی؛ 

 وجود نیروهای متخصص در موسسه  ها برای بهبود شرایط مدیریتی و دسترسی به آن ها؛ 

 سانی؛امکان بکارگیری تکنولوژی ها در اطالع ر 

 تهدید ها
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 نبود زیر ساخت های الزم برای استفاده کافی و موثر از تکنولوژی در کشور؛ 

 کمبود احساس نیاز صنعت به تحقیق و توسعه؛ 

 نبود مراکز علمی و تکنولوژی در کشور؛ 

 استفادۀ ناکافی از تکنولوژی در موسسات اجرایی و مراکز تجاری و اقتصادی؛ 

 ؛محصوالت تولیدی با تکنولوژی باالنبود شرکت های دانش بنیاد و 

 تحلیل عوامل محیط داخلی
( تن پرسشنامه توزیع گردیده و بعد از جمع 120تحلیل عوامل محیط داخلی: در تحلیل عوامل محیطی برای )

 آوری نظریات آنها موارد ذیل توحید گردیده است:

 مسایل مدیریتی؛ 

 منابع بشری )کادری و اداری(؛ 

 مالی و بودجه؛ 

 تی و تولیدی؛خدما 

 مسایل ارتباط و هماهنگی؛ 

 امکانات؛ 

 .تحقیقات 

جهت تحلیل عوامل محیط داخلی، ماتریکس عوامل استراتیژیک یا اولویت دار داخلی در ستون اول و در 

قالب قوت ها و ضعف ها فهرست شده اند. ضریب وزنی این ماتریکس با در نظرداشت اهمیت عامل بین صفر الی 

( تجاور نکرده 1ونه است که جمع ضرایب تمام عوامل از یک )ګتخصیص این ضرایب به  ( تنظیم و1-0یک )

یرد. اینکه جمع ګبه ضعف ها تعلق می 1و یا  2و همچنین  3یا  4اند.همچنین امتیاز وزنی برای قوت ها به ترتیب رتبه 

ردد که قوت های پیش ګمی است بناًء طوری پیش بینی 2.5کل امتیاز نهایی سطح مؤسسه در این ماتریس بیش از 

 روی مؤسسه بر ضعف های مؤسسه غلبه خواهد کرد. که جدول ذیل نشان دهنده ای این تحلیل میباشد:

 

 جدول ارزیابی عوامل داخلی
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 ضریب وزنی امتیاز وزنی ضریب موزون

 

 #  قوت ها / ضعف ها

 1 اداره سالم، کارا و مؤثر  0.14 3.7 0.518

ی از منابع بشری مناسب در بخش اداری و برخوردار 0.05 3.4 0.17

 ساختاری 

2 

 3 برخورداری از کمپلکس و ساختمان ها مناسب  0.05 4 0.2

وجود کادر مجرب وفعال در چهار پوهنحی مؤسسه  0.08 3 0.24

 تحصیالت عالی جهان 

4 

وجود کمیته های فعال و مؤثر مطابق با نیاز در سطح  0.05 3 0.15

 ی جهانمؤسسه تحصیالت عال

5 

سابقه و نام نیک مؤسسه تحصیالت عالی جهان در  0.05 4 0.2

 کشور

6 

وجود توامیت ها با مؤسسه تحصیالت عالی های  0.05 3 0.15

 خارجی 

7 

موجودیت ماهنامه علمی و مرکزی تحقیقات علمی در  0.04 3 0.12

 سطح مؤسسه تحصیالت عالی

8 

 9 و موثر وجود نظام تضمین کیفیت کارا 0.06 3 0.18

مراکز آموزش زبان های خارجی و  ITوجود مرکز 0.04 3 0.12

کامپیوتر، کتابخانه عمومی و اختصاصی و سالن های 

 و ها یځکنفرانس که پاسخگوی نیازهای پوهن

 محصالن

10 

 11 دسترسی مناسب به منابع اطالعاتی بین المللی  0.05 4 0.2

در سطح مؤسسه موجودیت شورای محصالن فعال  0.05 3 0.15

 تحصیالت عالی

12 

وجود دید گاه های استراتیژیک در سطح مؤسسه  0.08 4 0.32

 تحصیالت عالی

13 

 14 نبود فضای سبز کافی 0.04 1 0.04
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 15 پایین بودن سطح تحصیالت کارمندان اداری 0.07 2 0.14

 16 مؤسسهود منابع عایداتی غیر فیس کمب 0.05 2 0.1

ودیت امتیازات و تامینات صحی و اجتماعی عدم موج 0.05 2 0.1

 برای کارمندان و اعضای کادر علمی

17 

3.098 
 

 مجموعه 1

 تحلیل و ارزیابی محیط خارجی

 تحلیل و ارزیابی خارجی موسسه تحصیالت عالی جهان طی چهار مرحله صورت گرفته است:

 صیالت عالی جهانمؤسسه تحاستخراج عوامل خارجی بر اساس پالیسی ها و استراتیژی های  (1

ن استراتیژیک پال مؤسسه تحصیالت عالی جهان با در نظرداشتدر این مرحله با بررسی پالیسی ها و استراتیژی 

و تحلیل ذینفعان، فرصت ها و تهدیدات تاثیر گذار بر تحقق استراتیژی  محترم تحصیالت عالی کشوروزارت 

 دید.خارجی شناسایی گر ه عوامل مؤثر بر محیطنتیج های موسسه تحصیالت عالی جهان مشخص گردید و در

 طراحی پرسشنامه (2

پس از بازنگری مجدد عوامل شناسایی شده در مرحله ابتدایی، برای کاهش پیچیده گی، عوامل مشابه حذف 

مورد  12عامل موثر تشخیص شد. سپس بر اساس میزان اهمیت و اولویت تعیین شده،  22و در نهایت به تعداد 

مورد کلیدی از میان تهدیدات انتخاب گردید. مجموع عوامل محیط خارجی  10ن فرصت ها و کلیدی از میا

 -3، زیاد -2،  بسیار زیاد -1در این پرسشنامه میزان تاثیر گذاری هر عامل در قالب رتبه های ).عدد است22

 ( مشخص میگردد.بسیار کم -5 کم و-4نمی دانم، 

 نظر سنجی (3

ضای هیئت رهبری موسسه تحصیالت عالی جهان، آمرین دیپارتمنت ها و تعدادی پس از تدوین پرسشنامه بین اع

از محصالن توزیع شده و از آن ها خواسته شد تا آن را پاسخ دهند، در نهایت پس از جمع آوری پرسشنامه ها از 

 تن در تحلیل محیط خارجی استفاده گردید. 120نظریات 

 ارزیابی و تحلیل محیط خارجی (4

ن عوامل و ارزیابی ای امتیازدهیکه مل خارجی شناسایی شده الزم است عوا در قدم نخستین اولویت به منظور تعی

از اشخاصی که برایشان پرسشنامه توزیع  اشاره گردیدصفحات باال . همان گونه که در خدمت تان عرض می گردد



  

34 
 

تیژی بر تحقق استرا ز شاخص هاثیر گذاری هر یک اأن میزان تگردید خواسته شده است تا نظریات خود را پیرامو

سسه تحصیالت عالی جهان در قالب گزینه های مطرح شده  بر اساس وضیعت موجود مشخص ؤهای آموزشی م

 سازند.

چنانکه در باال دیده شد عوامل محیط داخلی مٍؤسه مورد ارزیابی قرار گرفت. اینک عوامل محیط خارجی 

 یل اساس عوامل خارجی را تشکیل می دهد:مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا عوامل ذ

 قوای بشری بیرونی؛ 

 حکومتداری؛ 

 شناسایی و تحلیل گروه های ذینفع؛ 

  ؛مؤسسهبررسی وضعیت رقبای 

 فرصت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ 

 .تهدید ها 

سسه تحصیالت ؤبندی فرصت ها و تهدیداتی محیطی متعیین و اولویت تحلیل پرسشنامه و در نهایت برای به منظور 

در قالب فرصت ها و تهدید ها تنظیم و عوامل  سپس   .رفته استګصورت استفاده  SPSSنرم افزار  عالی جهان از

رفته شده ګ( برای آن در نظر 1-0بعداً با در نظرداشت اهمیت و حساسیت هر عامل ضرایب اهمیتی بین یک و صفر )

میباشد به این معنی است که طبق پیش  2.5طح مؤسسه بیش از است. چنانچه در جدول ذیل جمع کل امتیاز نهایی س

 بینی فرصت های پیش روی مؤسسه بر تهدیدها آن غلبه خواهد کرد.

 EFEارزیابی عوامل خارجی 

  

ضریب 

 موزون

امتیاز 

 وزنی

 # / تهدیدهافرصت ها  ضریب وزنی

 عالقه و اهتمام  حکومت افغانستان و نهاد های بین المللی 0.1 4 0.2

 به تحصیالت عالی در کشور

1 

زمینه های همکاری علمی با پوهنتون های  موجودیت 0.05 4 0.2

 داخلی 

2 
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 3 در وزارت تحصیالت عالی  یت پالن استراتیژیکوجودم 0.05 4 0.2

وزارت ح تضمین کیفیت در سط موجودیت ریاست 0.05 3 0.15

 ارایه خدماتجهت ارزیابی از کیفیت  تحصیالت عالی

 مؤسسات؛لی تحصی

4 

توجه وزارت به گسترش تحصیالت فوق لیسانس برای  0.1 3 0.15

 اساتید

5 

 6 نیاز بخش صنعتی و رفاهی به تحقیق و توسعه  0.05 4 0.2

 7 جوانان با هوش مستعد و خالق  موجودیت 0.03 3 0.09

 8 رشد قابل توجه تقاضا برای تحصیالت عالی  0.05 4 0.2

 دی برخی مؤسسات ملی و بین المللی به طرح وعالقمن 0.03 3 0.09

 تمویل پروژه های تحقیقاتی

9 

وجود زمینه استفاده از بورسیه های تحصیلی داخلی و  0.05 4 0.2

 خارجی برای استادان غرض تحصیل در سطح باالتر

10 

موجودیت کادر علمی و اداری با درجات تحصیلی و  0.05 4 0.2

 تجربه بیشتر در جامعه

11 

 سیستم های الکترونیک و تکنالوژیکبیشتر رایج شدن  0.05 3 0.15

 در راستای تحقیق و تدریس

12 

 13 جدید به زبان های ملی به منابع علمی  عدم دسترسی .0 2 0.08

عضی از مسوولین محترم وزارت تحصیالت گرایش ب 0.05 2 0.1

 استفاده از روش سنتی اداریعالی به 

14 

 15 روحیه رقابت پذیری در بین پوهنتون ها  بودنپایین  0.04 1 0.04

 16  موجودیت فساد اداری در برخی ادارات 0.1 1 0.06

ولتی غیر دو سسات دولتی ؤکمبود احساس نیاز و تمایل م 0.03 2 0.06

و مراکز صنعتی برای بکارگیری نتایج حاصله از تحقیقات 

 علمی و اخذ خدمات مشاوره  

17 

زارت وو تناسب کافی بین مفردات درسی هماهنگی نبود  0.04 2 0.08

 معارف وزارت تحصیالت عالی

18 
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حمایت و تشویق کافی از تحقیقات استادان و  عدم 0.03 1 0.03

 محصالن از جانب وزارت تحصیالت عالی 

19 

 20   نبود پروسه رتب علمی برای استادان مؤسسات خصوصی 0.04 2 0.08

 21 بازار کار  رابط بین پوهنتون ونبود نهادهای  0.05 1 0.05

موجودیت کادر علمی و اداری با درجات تحصیلی و  0.04 2 0.08

 تجربه بیشتر در جامعه

22 

بیشتر  یو تکنالوژیک یرایج شدن سیستم های الکترونیک 0.05 2 0.1

 در راستای تحقیق و تدریس

23 

2.79 
 

 مجموعه .1

 (SWOTمقایسه عوامل محیطی توسط روش) 
اده از و با استف کردهرا با هم مقایسه  طالعاتین ماتریس یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اا

در نتیجه  و شدهند. در این ماتریس کلیه عوامل داخلی و خارجی با هم مقایسه ژی را تعیین کنیآن چهار گروه استرات

 :است ذیلژی به شرح یات. این چهار گروه استرنهاد مشخص می شود های ژییاسترات

 ژی هاییژی های تهاجمی: در اجرای استراتیستراتا

تهاجمی، سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی می 

کوشد از فرصت های خارجی بهره برداری کند. همه 

مدیران ترجیح می دهند سازمان شان در موقعیتی قرار 

گیرد که بتواند با استفاده از نقاط قوت داخلی، از 

 .یدادها و روندهای خارجی بهره برداری کندرو

محافظه کارانه: هدف از این گروه از  ژی هاییاسترات

استراتژی ها این است که با بهره برداری از فرصت 

های موجود در محیط خارج، بکوشد نقاط ضعف 

داخلی را بهبود بخشد. گاهی در خارج از سازمان 

ب ه سبفرصت های مناسبی وجود دارد، ولی سازمان ب

داشتن ضعف داخلی نمی تواند از آنها بهره برداری 

 .کند

ر اجرای د مؤسسات تحصیلیژی های رقابتی: یستراتا

استراتژی های رقابتی، می کوشند با استفاده از نقاط 

قوت خود اثرات ناشی از تهدیدهای موجود در 

 .محیط خارج را کاهش دهند یا آنها را از بین ببرند

افعی: سازمان هایی که استراتژی ژی های تدیاسترات

می آورند، حالت تدافعی  های تدافعی را به اجرا در

به خود می گیرند و هدف از این استراتژی ها، کاهش 

نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدهای ناشی از 

محیط خارجی است. سازمانی که دارای نقاط ضعف 

داخلی است و با تهدیدهای بسیار زیادی در محیط 
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ج روبرو می شود، در وضعی مخاطره آمیز قرار خار

 .خواهد گرفت

 (SWOTسوات) تحلیل

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل خارجی

 (:sقوت ها)

 ؛اداره سالم، کارا و مؤثر .1

برخورداری از منابع بشری مناسب  .2

 ؛در بخش اداری و ساختاری

برخورداری از کمپلکس و  .3

 ؛ساختمان ها مناسب

وفعال در چهار وجود کادر مجرب  .4

پوهنحی مؤسسه تحصیالت عالی 

 ؛جهان

وجود کمیته های فعال و مؤثر مطابق  .5

با نیاز در سطح مؤسسه تحصیالت 

 ؛عالی جهان

سابقه و نام نیک مؤسسه تحصیالت  .6

 ؛عالی جهان در کشور

وجود توامیت ها با مؤسسه  .7

 ؛تحصیالت عالی های خارجی

موجودیت ماهنامه علمی و مرکزی  .8

ی در سطح مؤسسه تحقیقات علم

 ؛تحصیالت عالی

وجود نظام تضمین کیفیت کارا و  .9

 ؛موثر

 (:Wضعف ها)

 ؛نبود فضای سبز کافی .1

پایین بودن سطح تحصیالت  .2

 ؛کارمندان اداری

کمبود منابع عایداتی غیر فیس  .3

 ؛پوهنتون

عدم موجودیت امتیازات و  .4

تامینات صحی و اجتماعی برای 

دان و اعضای کادر کارمن

 .علمی
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مراکز آموزش زبان  ITوجود مرکز .10

های خارجی و کامپیوتر، کتابخانه 

عمومی و اختصاصی و سالن های 

کنفرانس که پاسخگوی نیازهای 

 ؛محصالن و ها یځپوهن

دسترسی مناسب به منابع اطالعاتی  .11

 ؛بین المللی

حصالن فعال موجودیت شورای م .12

 ؛در سطح مؤسسه تحصیالت عالی

وجود دید گاه های استراتیژیک در  .13

 .سطح مؤسسه تحصیالت عالی

 

 (:Oفرصت ها)

عالقه و اهتمام  حکومت  .1

جامعه افغانستان و نهاد های بین 

المللی به تحصیالت عالی در 

 ؛کشور

وجود زمینه های همکاری  .2

 ؛علمی با پوهنتون های داخلی

وجود استراتیژی پالن در  .3

 ؛وزارت تحصیالت عالی

وجود نظام تضمین کیفیت در  .4

سطخ وزارت تحصیالت 

 عالی؛

توجه وزارت به گسترش  .5

تحصیالت فوق لیسانس برای 

 ؛اساتید

 (SOوضعیت تهاجمی ) 

 ( ازO2،O5 , O9کسب ) .1

 ( ؛S1طریق)

( از O4،O6، O7، O12کسب ) .2

 ( ؛S2طریق)

 ( ؛S3( از طریق)O5،O3کسب ) .3

 ( ؛S5( از طریق)O4،O2کسب ) .4

( از O4،O5،3Oکسب ) .5

 ( ؛S6طریق)

 ( ؛S7( از طریق)O10کسب ) .6

 ( ؛S8( از طریق)O6کسب ) .7

 ( ؛S9( از طریق)O4کسب ) .8

 ( ؛S10( از طریق)O12کسب ) .9

( S11( از طریق)O9 ،2Oکسب ) .10

 ؛

 (WOوضعیت محافظه کار)

 (؛O3 ،O1( از طریق )W1رفع ) .1

، O2( از طریق )W2رفع ) .2

O2،O9، O10 ،O11؛) 

، O2( از طریق )W3رفع ) .3

O6،O9، O10 ،O12؛) 

 (.O1( از طریق )W4رفع ) .4
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نیاز بخش صنعتی و رفاهی به  .6

 ؛تحقیق و توسعه

وجود جوانان با هوش مستعد و  .7

 ؛خالق

رشد قابل توجه تقاضا برای  .8

 ؛تحصیالت عالی

عالقمندی برخی مؤسسات  .9

ملی و بین المللی به طرح 

 ؛وتمویل پروژه های تحقیقاتی

تفاده از بورسیه وجود زمینه اس .10

های تحصیلی داخلی و 

خارجی برای استادان غرض 

 ؛تحصیل در سطح باالتر

موجودیت کادر علمی و  .11

اداری با درجات تحصیلی و 

 ؛تجربه بیشتر در جامعه

رایج شدن سیستم های  .12

الکترونیک و تکنالوژیک 

بیشتر در راستای تحقیق و 

 .تدریس

 

( از O2،O12،11Oکسب ) .11

 ( .S13طریق)

 

 (:Tتهدیدها)

دسترسی نداشتن به منابع علمی  .1

 ؛و جدید به زبان های ملی

استفاده از روش گرایش به  .2

سنتی اداری در وزارت 

 ؛تحصیالت عالی

 (STوضعیت رقابتی )

 (؛S1( از طریق )T1،T2،T8رفع ) .1

 (؛S2( از طریق )T1،T6،T7رفع ) .2

 (؛S5( از طریق )T9رفع ) .3

 (؛S6( از طریق )T3،T5رفع ) .4

 (؛S7( از طریق )T8،T9رفع ) .5

 (WTوضعیت تدافعی )

( برای W2توجه به ) .1

 (؛T10یری از بحران )ګجلو

( برای W3توجه به ) .2

یری از بحران ګجلو

(T5،T6،T7؛) 
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کمبود روحیه رقابت پذیری  .3

 ؛در بین پوهنتون ها

 ؛وجود فساد اداری در کشور .4

کمبود احساس نیاز و تمایل  .5

موسسات دولتی غیر دولتی و 

مراکز صنعتی برای بکارگیری 

نتایج حاصله از تحقیقات 

علمی و اخذ خدمات مشاوره  

 ؛

 و تناسب کافینبود هماهنگی  .6

بین مفردات درسی در بین 

وزارت معاف و وزارت 

 ؛تحصیالت عالی

کمبود حمایت و تشویق کافی  .7

از تحقیقات استادان و 

محصالن از جانب وزارت 

 ؛تحصیالت عالی

تمرکز گرایی در فرایند تقرر،  .8

ترفیع و انفکاک اعضای کادر 

 ؛علمی  

نبود نهادهای رابط بین  .9

 ؛پوهنتون وبازار کار

کادر علمی و اداری با  بودکم .10

درجات تحصیلی و تجربه 

 .بیشتر در جامعه

 (؛S8( از طریق )T7رفع ) .6

 (؛S9)( از طریق T2،T6رفع ) .7

 (؛S10( از طریق )T2رفع ) .8

 (؛S11( از طریق )T1رفع ) .9

 (.S13( از طریق )T5،T8رفع ) .10

 

( برای W4توجه به ) .3

 (.T10یری از بحران )ګجلو
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 زیر بناها
ک می دانید پروسه تدریس به یک محیط سالم نیاز دارد که باید امکانات جهت تدریس و چنانکه خود نی

ارایه خدمات در آن فراهم گردد. از این رو مؤسسه تحصیالت عالی جهان تالش می نماید که برای پوهنحی های 

آن، جمنازیوم،  موجود و پوهنحی هایی که می خواهد در آینده ایجاد نماید تعمیر تدریسی مستقل با تجهیزات

کتابخانه، مرکز تحقیقاتی، البراتوار، مرکز تکنالوژی معلوماتی مجهز، مکان بود و باش برای پرسونل مؤسسه و...را  با 

استفاده از امکانات خود و همکاری سایر نهاد های ملی و بین المللی آماده کند تا مشکالت پرسونل و محصلین از این 

  شاف علمی توجه جدی صورت گیرد.جهت حل گردیده و در جهت انک

م. سازد تا به اهداف استراتیژیک خویش نزدیکتر شوی های با کیفیت، راهی است که ما را قادر میبناداشتن زیر         

های علمی، با استفاده از تکنالوژی روز باعث  ایجاد محیط کاری مجهز، مدرن و کارآمد برای آموزش و انجام فعالیت

که، این زیرساختها  .نیم در سطح کشور و منطقه، با تناسب به رقبای خویش، مزیت بیشتری داشته باشیممیگردد تا بتوا

 :استیرنده مقاصد زیر ګدر بر

  سعی برای ایجاد ثبات پایدار و انکشاف کمی و کیفی تمام زیرساختهای فزیکی، فن آوری اطالعات و

 ؛کتابخانه ها

 ؛ا امکانات موجودب نهادنه از منابع فزیکی به منظور گسترش تسهیالت داراییها و استفاده بهی هحفاظت و توسع 

 لوژی پیشرفته به منظور همآهنگی بیشتر میان بخشهایی مانند تدارکات، برنامه ریزی امالکی، ااستفاده از تکن

 محصالن.کتابخانه ها، سیستمهای استادان و 

ی زیر بنا ها مساعی به خرچ داده و در سعههیأت رهبری مؤسسه تحصیالت عالی جهان در قسمت ایجاد و تو

صدد رفع مشکالت زیربنایی می باشد. برای مؤسسه مهم است تا تمام زیربناهای آن کامال توسعه یابند. زیربنا های این 

 مؤسسه شامل برنامه های ذیل است:

 برنامه های ساختمانی
 تعمیر تدریسی برای پوهنحی کمپیوتر ساینس؛ .1

 پوهنحی تعلیم و تربیه؛تعمیر تدریسی برای  .2

تن را در یک زمان داشته و برای اهداف مختلف مانند: سمینار،  1500اعمار ادیتوریم برای مؤسسه که گنجایش  .3

 ورکشاپ و کار های حرفوی استفاده گردد؛
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 ساختن یک کفتریا برای استادان و محصالن؛ .4

 ایجاد جمنازیوم؛ .5

 مرکز صحی متناسب با نیازمندی؛ .6

 و تحقیقی علمیبرنامه های 
 معیاری سازی نصاب درسی؛ 

 تقویت مواد درسی؛ 

 ارتقای ظرفیت استادان؛ 

 ارتقای ظرفیت محصالن؛ 

 .ایجاد برنامه های آموزشی 

 تکنالوژی

مؤسسه تحصیالت عالی جهان از جمله اعضای جوان خانواده اکادمیک کشور بوده و در تالش است که در جهت 

خود، کار های بنیادی را انجام دهد  یکی از این کار ها استفاده بهتر از بلند بردن سطح آگاهی پرسونل و محصلین 

(  البراتوار کمپیوتر را برای استفاده 10تکنالوژی می باشد که برای به دست آوردن این هدف یک مرکز آی تی و )

د بود بر این خواه تمام پرسونل به شمول کارمندان اداری و دانشجویان ایجاد نماید و نظر به تالش های محیطی سعی

که مراکز استفاده از تکنالوژی طبقه ذکور و اناث طور جداگانه ایجاد شود تا از این طریق تجارب کشور های جهان 

استفاده صورت گیرد و تجارب دست داشته با دیگران شریک ساخته شود. همچنان تالش می نماییم که در صنوف 

صورت گیرد. قابل یاد دهانی است که نظر به پالن استراتیژیک هذا درسی از تکنالوژی در پروسه تدریس استفاده 

 تمام کارمندان اداری شیوه استفاده از تکنالوژی و انترنت را به شکل درست آن فرا گیرند.  1397قرار است تا ختم سال 

 جذب اعضای کادری

دراز مدت خویش به جذب مؤسسه تحصیالت عالی جهان در نظر دارد که جهت رشد پایدار و رسیدن به اهداف 

 اعضای کادر علمی نیز توجه کند. که جذب اعضای کادر علمی در جدول ذیل ارایه شده است:

 جذب اعضای کادری
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1396 1397 1398 1399 1400 

25 42 35 31 22 

 جذب کارمندان اداری
ی جذب کارمندان ادارمؤسسه تحصیالت عالی جهان جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک خویش در نظر دارد که به 

 ( است:1400الی  1396نیز توجه کند که جدول ذیل نشان دهنده جذب کارمندان اداری طی سالهای )

 و خدماتی  جذب کارمندان اداری

1396 1397 1398 1399 1400 

10 12 13 7 8 

 جذب محصالن
سه دن به اهداف استراتیژیک مؤسبا در نظرداشت رفع نیازمندیهای بازار کار در مورد نیروی بشری متخصص و رسی

تحصیالت عالی جهان در نظردارد که جذب محصالن سیر صعودی داشته باشد که جدول زیر نشان دهنده ای این 

 موضوع خواهد بود:

 جذب محصالن

1396 1397 1398 1399 1400 

2000 2300 2800 3000 3400 

 سرمایه گذاری 

سی جامعه افغانی دانسته و تالش می کند که در سرمایه گذاری مؤسسه تحصیالت عالی جهان خود را عضو اسا

ها در کشور سهم بگیرد که برای رسیدن به این هدف بسترسازی مناسب برای اوالد وطن، سرمایه گذاری های مختلف 

 نرا از امکانات متعدد در قسمت ساخت تعمیر ها، تجهیز صنوف و شعبات مختلف مؤسسه، سرمایه گذاری باالی استادا

جهت ارتقای سطح علمی شان و مساعد نمودن شرایط استفاده از امکانات بورسیه، ظرفیت سازی، تدویر کورس های 

تقویتی و استفاده از تکنالوژی و... شامل این بخش است که با عملی شدن این برنامه ها شاهد انکشاف مؤسسه 

 تحصیالت عالی جهان از جهت کمی و کیفی خواهیم بود. 
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 ستقرار مالیتأمین و ا

رویکرد و هدف هر پوهنتون داشتن استقاللیت و توانایی مالی قابل اطمینان و رو به انکشاف میباشد. به منظور حفظ و 

 :اهداف مالی خود را چنین تعریف میکنیمافزایش قدرت مالی و موقعیت رقابتی پوهنتون، 

 مالی  اهداف

 ؛ای تحقیق و آموزشتعریف راهکار ها و پالنهای درازمدت مالی در بخشه 

 ؛تعریف راهکار ها و پالنهای کوتاه مدت مالی در بخشهای تحقیق و آموزش 

  تعیین بودجه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت جهت ساختمان سازی، ترمیم و تجهیز و آوردن

 ؛تکنالوژی معاصر

 ایجاد و انکشاف سیستمهای شفاف مالی مطابق با استندرد های حسابداری و حسابدهی. 

 اف فوق مالی موارد ذیل رعایت شدهبرای رسیدن به اهد 
  اولویت بندی و هماهنگی منابع مطابق به اولویتهای استراتیژیک و نظارت فعال بر محیط مالی و ارزیابی عینی

 ؛از پیامد های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مالی به منظور تصمیم گیریهای مهم

  استراتیژی مالی پوهنتون و انجام ارزیابی پایداری از فعالیتها و اجراآت بررسی دوره یی و به روز رسانی

 ؛بخشهای مرتبط به بودجه

   بروز رسانی دوامدار برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت پیش بینی شده مالی به منظور رهنمایی و تصمیم

 ؛گیریهای بزرگ

  ید فعالیت جده ری در زیرساختها و توسعتأمین امنیت و مدیریت وجوه مالی برای حمایت از سرمایه گذا

 ؛پایدار

   سرمایه گذاری مطمئن برای قرضه های تحصیلی و تحقیقی به منظور بهینه سازی برگشت مفاد و حمایت

 نهاد؛مالی و یا معنوی به 

   مؤسسه.ایجاد چهارچوب اداری قوی به منظور افزایش تصمیم گیری و مسؤولیت پذیری در 

 یرد:ګبه موارد ذیل توجه جدی صورت میین در بخش مالی و اداری همچن                

 شفافیت مالی؛ 
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 فراهم سازی تجهیزات و لوازم مورد نیاز؛ 

 حسابدهی شفاف؛ 

 جلب کمک های بیرونی؛ 

 در سطح نهاد SCLو  OBEتقویت و گسترش سیستم تدریس 
 زمان یازن های تخنیکی،جوابگوی تپیشرف به متکی ،تدریس جدید های روش بدون معاصر جهان در تدریس       

آن  هب رسیدن برای که شده پنداشته الزمی امر یک استاد هر برای تدریس جدید های روش آموزش. نمیتواند بوده

 بتنیم آموزش منجمله. اند نموده طرح آن تطبیق برای را خاصی های پروگرام و پیشنهاد را جدید ها روش دانشمندان

 : میباشد زیر مقاصد ی یرندهګبر دراین برنامه که  بوده ویژه ارزش حایز محور ردګشا آموزش و نتیجه بر

  ؛و تحقیق  تدریس جدید های روش مورد در علمی های کنفرانس برگزاری  

  ها؛ پروگرام تطبیق جهت ها دیپارتمنت آمرین ی هاځپوهن روسای برای ویژه تریننگ سازماندهی 

   مورد  در تحقیقیسمینار های  تدویرOBE  وSCLتأمین و استقرار مالی. 9؛. 

 اعتبار دهی کسب ارتقای کیفیت و 
 کمیته به.  دهدمی تشکیل را مؤسسه تحصیالت عالی جهان بنیادی و اساسی اهداف از یکی اکادمیک اعتبار به رسیدن

 در فرعی یها تهکمی و اعتباردهی و کیفیت ارتقای بخش فعالیت ،به منظور تقویت نهاد سطح در کیفیت ارتقای ی

 : اند ذیل قرار کیفیت ارتقای بخش در کلی اهداف.  رددګمی ایجاد ها و دیپارتمنت ها یځپوهن  سطح

 ها؛ یځپوهن و نهاد سطح در کیفیت ارتقای کمیته های فعالیت تقویت  

 عالی؛ تحصیالت وزارت دهی اعتبار و کیفیت ارتقای ریاست های مقرره و لوایح تطبیق    

 ؛ دهی اعتبار مراحل به نیل جهت مؤسسه خودی ابیارزی گزارش تهیه 

 ؛ نهاد سطح در کیفیت ارتقای های کمیته تجهیز  

  ؛ ها دیپارتمنت سطح در تدریس پروسه ارزیابی  

  کیفیت؛ ارتقای فرهنگ ترویج جهت دهی آگاهی های ورکشاپ سازماندهی 

 تدرسی؛ انفرادی پالن ساختن جهت استادان تشویق 

   انکشافی؛ پالن تدوین جهت ها یځپوهن تشویق 
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  اعتباردهی. به نیل منظور به بازنگری برای نهاد تحصیلی کردن آماده 

 انتخاب استراتیژی های مؤسسه
مؤسسه تحصیالت عالی جهان با در نظرداشت پالن و پالیسی های خویش و عوامل محیطی خویش استراتیژی های 

 ذیل را دنبال می کند:

 استراتیژی رقابتی: 

ؤسسه به خاطر نهادینه شدن فرهنگ رقابت سالم و ارایه خدمات تحصیلی معیاری برای محصالن این م 

کوشش می کند با در نظرداشت قوانین و مقررات و لوایح وزارت محترم تحصیالت عالی و نیاز های بازار کار، با 

قابتی در بر بته که استراتیژی رمؤسسات همجوار استراتیژی رقابتی را پیش گرفته مسوولیت های خویش ادا نماید. ال

گیرنده ارایه خدمات معیاری تحصیلی، فراهم سازی نیاز ها و امکانات خوب تحصیلی برای استادان و محصالن، ارتقای 

 ظرفیت محصالن، حمایت و تشویق محصالن نخبه، زمینه سازی فرهنگ 

 استراتیژی توسعه خدمات: 

ای کادری و اداری بیشتر، گسترش فعالیت ها و برنامه های این استراتیژی مؤسسه را در قسمت جذب اعض 

تحصیلی، انکشاف مؤسسه، اعزام استادان و محصالن به بورسیه ها، تقویت و ایجاد البراتوار و سالون های کنفرانس 

مورد نیاز، فراهم سازی سهولت های بیشتر برای استادان، کارمندان اداری و محصالن و... کمک می کند. در نظر 

( تن از محصالن به بورسیه های تحصیلی اعزام گردد. زمینه 10( تن از استادان و )5خورشیدی ) 1400است الی سال 

 سازی برنامه های ارتقای ظرفیت و رفع نیازهای تجهیزاتی نیز شامل این مورد است. 

 :بازار توسعه استراتیژی

 استفاده ذیل های تاکتیک در این زمینه از هک است بازار توسعه جهان عالی تحصیالت مؤسسه دوم استراتیژی

 .میگردد

در صورت نیاز و ضرورت ایجاد نمایندگی مؤسسه در دیگر نقاط شهر کابل  :مناطق مختلف در خدمات ارایه ▪

 والیات و ولسوالی های کشور. 

استادان و این مؤسسه مصمم بر آن است تا روند آگاهی دهی در رابطه به مؤسسه و جذب  :اشتهارات توسعه ▪

 محصالن بیشتر را از طریق اشتهارات همچو: نصب بنر ها، اعالنات صوتی و تصویری، نشر بروشور ها و... انجام دهد. 

 استراتیژی تمرکز:  

این استراتیژی مؤسسه را در قسمت تمرکز روی برنامه های موجود و اعتالی کیفیت آن همچنان زمینه سازی 

 نات و سهولت ها کمک می کند. فرصت های خوب استفاده از امکا
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در سه سطح مورد مطالعه قرار می گیرد. اول در  مؤسسهپس از مطالعه و تحلیل عوامل محیطی  استراتیژی های باال

دومی در سطح پوهنحی ها و اخیری در سطح دیپارتمنت ها. به این معنی که هر یک از استراتیژی های  مؤسسهسطح 

ت و پوهنحی ساله بوده از دیپارتمن پنج مؤسسهکمک می کند. استراتیژی های  مؤسسه طبقه پایین به استراتیژی های

 :موارد ذیل استشامل  مؤسسهمی باشد. استراتیژی ها  هسال سه ها اکثراَ 

 برنامه های تسهیالت کاری: .1

د نیازمند رقادر شود فعالیت های اکادمیک، اداری و سایر خدمات را به صورت مؤفقانه پیش بب مؤسسهبرای اینکه 

 تسهیالت اضافی در بخش های ذیل می باشد:

  ،ز تحقیق اطاق ویدیو کنفرانس، مرکایجاد فراهم کردن تسهیالت اکادمیک از قبیل تجهیزات لب و کمپیوتر

 ؛مؤسسهو مجهز کردن تمام صنوف با وسایل ملتی میدیا در سطح 

  ها؛پوهنحیو شوراهای علمی  مؤسسهایجاد اطاق های مشخص برای شورای علمی 

 ای مپیوتر، فرنیچر، و اطاق برای استادان( بر، کفراهم کردن تمام تسهیالت ضروری )مانند کاپیر، پرینتر

 دیپارتمنت ها؛

 فراهم کردن تسهیالت تدریسی؛ 

 محصالنبرای انتقال ی فراهم کردن تسهیالت ترانسپورت 

 برنامه های حفظ و مراقبت: .2

 این کتگوری شامل موارد ذیل می باشد:

 حفظ و مراقبت از تمام زیربناها و تجهیزات تخنیکی، کمپیوتر ها و وسایل لب؛ 

 ترانسپورتی؛ برقی و  حفظ و مراقبت وسایل 

 حفظ و مراقبت آبرسانی، برق، دروازه ها، کلکین ها، شیشه، رنگ و سقف تمام ساختمان ها؛ 

  مؤسسهحفظ و مراقبت ساحه سبز. 

 حکومتداری خوب: .3

 رهبری سالم؛ 

 ؛کاهش فساد 
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 شفافیت کاری؛ 

 افزایش روحیه پاسخگویی؛ 

 کراسی؛کاهش برو 

  کاری مؤسسهدیجیتال سازی سیستم .   

 اولویت های پالن استراتیژیک  مؤسسه 
اولویت های پالن استراتیژیک مؤسسه تحصیالت عالی جهان به اساس اولویت های وزارت تحصیالت عالی 

های مربوط وزارت تحصیالت عالی کشور جهت بلند بردن ظرفیت کشور تربیب گردیده تا طور هماهنگ با سایر نهاد 

های علمی، ارایه خدمات خوب تحصیلی، رشد مؤسسه و برجسته ساختن نقش مؤسسه در انکشاف جامعه حرکت 

 کند.

  حکومتداری خوب: این مورد از جمله اولویت های اساسی مؤسسه تحصیالت عالی جهان در جهت رسیدن

 ین مورد برنامه های ذیل را عملی خواهد نمود:به اهداف بوده که در ا

 ایجاد فضای اعتماد بین همه پرسونل به شمول استادان، کارمندان اداری و کار کنان خدماتی ؛ 

  ایجاد فرصت های مختلف جهت به وجود آمدن عواید برای مؤسسه از قبیل: تحقیق، همکاری های علمی و

محصالن، ایجاد روحیه همکاری بین کارمندان مؤسسه، ایجاد مسلکی گروه های مختلف، ارایه خدمات برای 

 روحیه و شرایط همکاری ها بین مؤسسه و نهاد های خارج مؤسسه، جلب کمک های داخلی و خارجی و...

  ،ایجاد یک سیستم منظم اداری جهت بهتر شدن امور اداری چون: جذب کارمندان با داشتن سطح علمی بلند

 و کارمندان اداری و استفاده از تکنالوژی در مؤسسه؛ انکشاف سطح علمی استادان

  ایجاد یک مرکز سمع شکایات منظم اداری جهت بهتر شدن امو اداری چون: جذب کارمندان با داشتن سطح

علمی بلند، انکشاف سطح علمی کارمندان کوشش در جهت جلوگیری از بوروکراسی و مبارزه با فساد از 

 اداری مؤسسه.اعضای کادر علمی و کارمندان 

  توجه به مسایل جندر: ایجاد سهولت ها به طبقه ذکور و اناث در ابعاد مختلف البته برای استادان، کارمندان

 اداری، کارکنان خدماتی و محصالن؛

 ه در نزد مردم با ارایه خدمات بهتر در سطح کشور.ستوجه جدی به بلند رفتن جایگاه مؤس 
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 دسترسی به تحصیالت عالی
یالت عالی جهان خود را در توانا ساختن نیروی بشری به جوهر علم و دانش مسؤول دانسته و مؤسسه تحص

درک می نماید که هرگاه نیروی بشری مدیریت خوب شود برای جامعه مفیدیت خلق می کند و اگر مدیریت نشود 

 فرانس های علمی در بلند بردنچالش به بار می آورد. لذا با ، ایجاد برنامه های ماستری و دوکتورا و دایر نمودن کن

سطح دانش و آگاهی نیروی بشری سهم فعال را بازی خواهد نمود و با استفاده از آگاهی دهی های مؤثر در مقابل 

تبعیض، خشونت علیه زنان و مردان و کودکان نیز سهم فعال را بازی خواهد نمود. همچنان فراهم سازی زمینه تعلیم و 

 رد:یګدر این بخش به موضوعات ذیل توجه جدی صورت می وص برای طبقه اناث.تحصیل برای جوانان به خص

 جذب محصالن بیشتر؛ 

 زمینه سازی انجام سیر های علمی؛ 

 فراهم ساختن زمینه تحصیل معیاری برای محصالن؛ 

 افزایش دسترسی خانم دختر ها به تحصیل؛ 

  تربیه فارغ التحصیالن نظر به نیازمندی بازار کار؛ 

 ن آراسته با زیور دانش و اخالق.فراغت محصال 

 برنامه های سالمتی و محیط زیست

 کاری؛ ونیتایجاد سیستم مصو 

 ایجاد فضای مصوون کاری؛ 

 آب نوشیدنی؛ 

 ایجاد سیستم برای پاکی فاضالب؛ 

 سیستم بهتر سرسبزی و ایجاد پارک ها در داخل مؤسسه؛ 

 ؛ساختن سیستم انرژی سولر جهت رفع نیازمندی های انرژی برقی 

 .ایجاد سیستم تنظیم زباله ها 
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 مدت کوتاه اهداف تعیین

 استراتیژیک اهداف مأموریت، دیدگاه، براساس جهان عالی تحصیالت مؤسسه مدت کوتاه اهداف

 نقاط ،)بلندمدت(

 . ا: گردیده تعیین ذیل قرار موجود های فرصت و ضعف

و  جهان عالی تحصیالت مؤسسه در بیسدیتا واحد سیستم یک ایجاد :سسهمؤ برای واحد دیتابیس ایجاد . 1

 در آن ساختن عیار و باشد، تحصیلی نهاد پوشش تحت نظام تمام برگیرندۀ در که مختلف ابعاد در آن انکشاف

 .تکنالوژی های پیشرفت و شرایط به زمان مقطع هر

سازی بستر های  با فراهم با نماید می تالش جهان عالی تحصیالت سسهمؤ : سسهمؤ تحقیقاتی مرکز انکشاف . 2

 مرکز علم تولید و عملی استفاده منظور به آن نتایج ساختن شریک و انعکاس علمی تحقیقات انجام برای مناسب

 مؤسسه را انکشاف دهد.  علمی تحقیقات

را مهم و  اکادمیک اعتبار به رسیدن جهان عالی تحصیالت مؤسسه : کیفیت تضمین کمیته امکانات یافتن بهبود . 3

رین هدف خود پنداشته و کار در این زمینه را در اولویت کاری خود قرار داده است. از همینرو برنامه های اساسی ت

ارتقای کیفیت به شمول آگاهی دهی در مورد معیار های یازده گانه، تطبیق معیار های با جزئیات آن همچنان مختلف 

هد می سپارد که تا سه سال دیگر برای تمام استادان آوردن تغییرات در روش تدریس استادان و... اقدام نموده و تع

 1402  1398 سال جهان عالی اتپسمینار روش تدریس مبتنی بر نتایج و محصل محوری را دایر نماید. 

 وی مؤسسهبودجپالن عملیاتی و 
 الف. بودجه برای فعالیت های زیربنایی

شماره
 

مصارف  یونت ساحه مشخصات

 )تخمین(

دونر  مدت تطبیق

 ظرهمنت

دونر 

 واقعی

آغا

 ز

   ختم

الف.

1 

تعمیر تدریسی پوهنحی کمپیوتر 

 ساینس

نظر به ماستر 

 پالن

 4000000 منزل 2

 افغانی

1400 1398   

الف.

2 

نظر به ماستر  شرعیاتتعمیر تدریسی پوهنحی 

 پالن

 4000000 منزل 2

 افغانی

1400 1398   
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الف.

3 

به ماستر نظر  یه تدیسی پوهنحی تعلیم و تربتعمیر 

 پالن

 6000000 منزل 3

 افغانی

1400 1398   

الف.

4 

 رکز صحی متناسب با نیازمندیم

 

نظر به ماستر 

 پالن

 1500000 دو اتاق

 افغانی

1399 1399   

 15500000 مجموع الف

 افغانی

    

 ب. بودجه برای برنامه های آب، سالمتی و محیط زیست

شماره
مصارف  یونت ساحه مشخصات 

 )تخمین(

دونر  ت تطبیقمد

 منتظره

دونر 

 ختم آغاز واقعی

سیستم مصوون  1ب.

 آب نوشیدنی

استفاده از نل 

 دولتی

 600000 

 افغانی

1396 1398   

سیستم برای  2ب.

 پاکی فاضآلب

 1500000  داخل مؤسسه

 افغانی

    دوامدار

  3ب.

سرسبزی 

  مؤسسه

 

 150000 متر مربع 200 الحاقیه

 افغانی

1398 1399   

سیستم برقی  5ب. 

 جنراتور

 6500000 کیلو وات 150  تمام مؤسسه

 افغانی

    دوامدار

سیستم تنظیم  6ب.

 زباله ها

 200000  تمام مؤسسه

 افغانی

    دوامدار

 افغانی 89500000 مجموع

 

 تسهیالت کاریفراهم کننده  ودجه برای امکاناتج. ب

شماره
مصارف  مشخصات 

 )تخمین(

دونر  مدت تطبیق

 هتظرمن

دونر 

 ختم آغاز واقعی
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ویدیو  ، اطاقلب کمپیوتر تسهیالت اکادمیک مانند تجهیزات 1ج.

و مجهز کردن تمام  اتکنفرانس، ماشین چاپ، مرکز تحقیق

 صنوف با وسایل ملتی میدیا

1000000 

 افغانی

1396 1398   

و  مؤسسهایجاد اطاق های مشخص برای شورای علمی  2ج.

 نحی هاشوراهای علمی پوه

500000 

 افغانی

1398 1399   

مسافر خانه استادان و کارمندان در  الزمه فراهم کردن تسهیالت 3ج.

 اداری

400000 

 افغانی

1396 1400   

  4ج.

اپی، فوتوکماشین مانند کاری فراهم کردن تسهیالت ضروری 

 برای دفاتر کمپیوتر و فرنیچر 

 

4000000 

 افغانی

1396 1400   

 ردن تسهیالت تدریسیفراهم ک 5ج. 

 

7500000 

 افغانی

1396 1400   

 1000000 فراهم کردن تسهیالت ترانسپورتی 6ج.

 افغانی

    دوامدار

 100000 فراهم کردن تسهیالت سپورتی و آموزش های تربیت بدنی 7ج.

 افغانی

1397 1399   

 افغانی 23500000 مجموع

 حفظ و مراقبتد. بودجه برای برنامه های 

شماره
مصارف  مشخصات 

 )تخمین(

مدت 

 تطبیق

دونر 

 منتظره

دونر 

 واقعی

حفظ مراقبت مرتبط به تمام زیربناها و تجهیزات تخنیکی، کمپیوتر ها و  1د.

 وسایل لب

2000000 

 افغانی

هنگام 

 ضرورت

  

 ترانسپورتی برقی و  حفظ و مراقبت وسایل 2د.

 

1500000   

 افغانی

هنگام 

 ضرورت
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برسانی، برق، دروازه ها، کلکین ها، شیشه، رنگ و سقف حفظ و مراقبت آ 3د.

 تمام ساختمان ها

 

5000000   

 افغانی

هنگام 

 ضرورت

  

  4د.

 ب لوله های فاضآلحفظ و مراقبت نظافت و سیستم 

 

475000 

 افغانی

هنگام 

 ضرورت

  

 افغانی 8975000 مجموع

 ه. ظرفیت سازی

 اخلی و بین المللیبودجه توامیت )پارتنرشپ( با نهاد های علمی د

شماره
مصارف  کتگوری مشخصات فعالیت 

 )تخمینی(

   مدت تطبیق

 1ه.

 

پارتنر شپ با 

نهادهای شناخته 

بین ملی و شده 

 المللی

برای تمام  سکالرشیپ

پوهنحی ها و 

دیپارتمنت 

 ها

2000000 

 افغانی

1396 1400   

 فیلوشپ

 تدویر سمپوزیم

 سمینار ها

 محصالنله تباد

 ورکشاپ ها

 سیر علمی

کورس های 

 کوتاه مدت

تحقیقات 

 مشترک

توسعه و بازنگری 

 کریکولم
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 افغانی 2000000 مجموع

 

 ظرفیت اعضای پوهنحی ها ارتقایی و. بودجه برا

شماره
 

تعدا کتگوری مشخصات

 د

مصارف 

فی نفر 

 ()تخمین

مصارف 

 مجموعی

مالحظا دونر مدت

آغا ت

 ز

 ختم

ظرفیت  ارتقای 1و.

 اعضای پوهنحی ها

لیسانس به از 

  ماستری

10 150000 

 افغانی

1500000 

 افغانی

13

96 

1400   

از ماستر ی به  2و.

 دکتورا

9 400000 3600000 

 افغانی

  

پروگرام  3و.

 فیکیتسرت

 

15 5000 75000 

 افغانی

  

 5175000 موعمج

 افغانی

  

 ز. بودجه برای ظرفیت سازی مدیریتی و اداری 

شماره
 

مصارف  تعداد کتگوری مشخصات

فی نفر 

 )تخمین(

مصارف 

 مجموعی

 مالحظات دونر مدت

 ختم آغاز

ظرفیت سازی  1ز.

مدیریتی و اداری 

 کارمندان اداری

آموزش زبان 

 انگلیسی

20 15000 

 افغانی

300000 

 افغانی

    

آموزش  2ز.

و  ITپروگرام 

 کمپیوتر

25 10000 

 افغانی

250000 

 افغانی
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آموزش  3ز.

پروگرام های 

 مالی و اداری

 

10 5000 

 افغانی

50000 

 افغانی

  

 600000 مجموع

 افغانی

  

 ح: بودجه برای جذب اعضای کادر علمی و کارمندان اداری

شماره
 

تعدا کتگوری مشخصات

 د

مصارف 

ر فی نف

 )تخمین(

مصارف 

 مجموعی

مالحظا دونر مدت

آغا ت

 ز

 ختم

جذب کادر علمی و  1و.

 کارمندان اداری

جذب کادر 

  علمی

155 35000 

 افغانی

5425000 

 افغانی

13

96 

1400   

جذب  2و.

 کارمندان اداری

50 25000 1250000 

 فغانیا

13

96 

1400 

 6675000 مجموع

 فغانیا

  

 بودجه مجموعی

 مالحظات مبلغ افغانی توضیحات ارهشم

  15500000 بودجه برای فعالیت های زیربنایی الف

بودجه برای برنامه های آب، سالمتی و محیط  ب

 زیست

89500000  

بودجه برای برنامه های فراهم کردن تسهیالت  ج

 کاری

23500000  

  8975000 بودجه برای برنامه های فعالیت های حفظ و مراقبت د

بودجه توامیت )پارتنرشپ( با نهاد های علمی ملی  ه

 و بین المللی

2000000  
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  5175000 ظرفیت اعضای پوهنحی ها ارتقایبودجه برای  و

  600000 بودجه برای ظرفیت سازی مدیریتی و اداری ز

  6675000 بودجه برای جذب کادر علمی و کارمندان اداری ح

 اجرای استراتیژی
 به سه مورد ذیل نیاز است: مؤسسهیژی برای اجرای استرات

 زمینه سازی و بسترسازی برای اجرا که عبارتند از: .1

  ؛ مؤسسهتغییر در ساختار و تشکیل 

 تحول و بهبود سیستم ها و فرایندهای مدیریتی. 

 :مؤسسهعملیاتی یا کاربردی کردن استراتیژی  .2

 ؛تدوین نقشه تطبیق استراتیژی پنج ساله 

 نابع مربوطهصیص متدوین بودجه و تخ. 

 مؤسسهدر صورت نیاز تغییر در پالیسی ها و سیاست های داخلی  .3

 ارزیابی استراتیژی

 به شکل ذیل ارزیابی می گردند: مؤسسه تحصیالت عالی جهانافراد و امکانات 

 ها همچنان مدیریت تضمین کیفیت و اعتبار دهی پوهنحیتوسط آمرین دیپارتمنت و روسای  مؤسسهاستادان 

مرین آ. نامه صورت می گیرداین کار به شکل حضوری در صنف و توزیع پرسشد. نارزیابی می گرد و محصالن

مندان واحد کار به شکل سمستروار ارزیابی می گردند.شان توسط آمرین مستقیم  و رؤسای پوهنحی هادیپارتمنت 

 ارزیابی می گردند.  شان به شکل سمستروار و آمر مافوقاداری توسط آمر مستقیم 

تطبیق از  نظارتبه خصوص مواردی که درج پالن استراتیژیک گردیده است توسط کمیته  مؤسسهمکانات ا

در پالن سال بعدی گنجانیده می شود.  نقاط قوت و ضعف آن  پالن استراتیژیک در اخیر هر سال ارزیابی گردیده

ررسی می بملی و بین المللی عتبر مو نهاد های وزارت مالیه با صالحیت  بخش مالی این اداره توسط هیات تفتیش

 گردد.
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 نتایج تطبیق پالن ستراتیژیک 
 و یک محیط مناسبگردیده مرفوع  مؤسسهی این پالن ، خال ها و کمبودی های موجود در با تطبیق مؤفقانه

 تحصیلی ایجاد خواهد شد، که بعضی دست آورد های متوقعه آن قرار ذیل می باشد:

 ؛ی محصالن افزایش می یابدصیلی برافرصت های مناسب تح .1

 را به جامعه تقدیم نماید؛قادر خواهد شد تا محصالن ورزیده  مؤسسه تحصیالت عالی جهان .2

 ایجاد فرصت های شغلی برای تعداد زیادی از جوانان؛ .3

 خواهد شد؛ ی ملی و بین المللیقادر به رقابت با پوهنتون ها در عرصه مؤسسه تحصیالت عالی جهان .4

 متقاضیان نیروی کار متخصص در سطح کشور و منطقه داده خواهد شد؛ پاسخ مثبت برای .5

 و سایر اهداف انکشافی کمک خواهد کرد؛ MDGsدولت را در رسیدن به اهداف  .6

 تطبیق این پالن استراتیژیک رشد پایدار را با در نظرداشت حفاظت محیط زیست کمک خواهد کرد؛ .7

 سطح عواید مؤسسه بلند خواهد رفت؛ .8

 ه گذاری بیشتر مهیا خواهد شد. سرمایزمینه  .9


