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سال۱۳۹۹:
أ

سخن رییس امنا
سپاس خداوند منان را که توفیق داد تا مسیر رسیدن به آرزوی دیرینه من که همانا خدمت به علم و جامعه رنج دیده
افغان ستان ا ست با ا ساس گذاری نهاد علمی به نام (پوهنتون هیواد) می سر ساخت ،ایجاد مجال های تح صیلی
بستر مناسب برای رشد و شگوفا سازی یک جامعه پو یا است.
سرمایه گذاری و تالش در این زمینه به رشد ،شگوفایی و تمدنی شدن جامعه می انجامد ،سرمایه گذاری در این
زمینه تجارتی ا ست که ضرر در آن مت صور نی ست ،پالن ا ستراتیژ یک سه ساله شعبه پوهنتون هیواد-دهمزنگ-
نشان میدهد که در امر رسیدن به اهداف علمی ملت عز یز مان افغانستان ؛ موثر ،کارآ و مفید است ،تعهد من این
استتت که در امر ت بیق و انکشتتاف پالن های ستتتراتیژ یک و طوالنی گام به گام همکار و خادم کادر علمی متعهد
خود خواهم بود.
افتخارات این نهاد به شتتکم م لق در گرو تالش ها و فعالیت های این نهاد استتت و به داشتتتن نین تیم علمی
افتخار مینمایم؛ با امید یک افغانستان با ثبات و متعهد به ارایه خدمات علمی .

الحاج امیرگم شاهین
رییس هیئت امنا پوهنتون هیود

ب

سخن رئیس عموی مؤسسه
بهنام آنکه آفرید و با قلم آموخت.
هر نهاد با توجه به اهدافی که در پیش رو دارد ،ق عا متکی به ارکان وشرای ی است که او را به سمت هدف به پیش
میبرد .مؤستتستته تحص تیالت عالی هیواد بعنوان یک نهاد اموزش تی در س ت ع عالی ،از همین قاعده بهره میبرد و
مأموریت اینجانب دو نکته مهم است؛ اول ،توجه همه جانبه و جامع نسبت به تمام ارکان و اهداف مؤسسه و دوم،
هماهنگی بین تمام بخشها تا بتوان با تکیه به این دو اصتتم ،به تمام اهداف مؤستتستته اعم از آموزشتتی ،تحقیقی،
فرهنگی و بازآفرینی نسم کارا و توانمند ،دست یافت .
باورم این است که پالن و پالی سی زیربنای هر اقدام خرد و کالن است .بدون داشتن طرح قبلی و دقت در نقشه راه
و مهندسی برای مدیریت یک مؤسسه بزرگ ،مدام با تجربههای تلخ مواجه خواهیم بود .ازاینرو با توجه به این باور،
سیاست خود را بر محکم سازی زیربناها و تدو ین پالن و پالی سی جامع ،دقیق ،واقعی و سازگار با شرایط جامعه و
مؤسسه به کار گرفته ام .از باب حفظ حق معنوی تشکر میکنم از دوستانی که قبم از من به این کار اقدامات اولیه
را کرده بودند اما تالش من برای بینقص یا کم نقص کردن مستتیر آینده استتت ازاینرو به ند نکته تمرکز کرده ام:
نخستتت ،ردهبندی پالن استتت به این معنی که مقررات وزارت تحصتتیالت عالی و پالن استتتراتیژ یک را پایه برای
برنامههای دیگر قرار داده و دست به اصالح آن زده ام .دومین اقدام ،ایجاد پالنها و پالی سیهای خرد و تخصصی
برای هر بخش است که تقریبا به اتمام رسیده است .اقدام سوم ،هماهنگ سازی پالنهای خرد با پالن استراتیژ یک
و مقررات و لوایع وزارت استتت .این هماهنگستتازی ارزش واالیی دارد را که به معنی هماهنگی تمام بخشها
بوده و تمام مؤستتستته مانند یک بدن و با هماهنگی با پالن استتتراتیژ یک به ستتمت اهداف به پیش میرود و پالن
استراتیژ یک مانند یک نقشه راه ،حرکت به سمت مسیر را بینقص و عاری از مشکم می سازد .اقدام هارم ،ایجاد
کمیتههای تخصصی نظارت در کنار کمیتههای کاری است .باورم این است که داشتن کمیتههای تخصصی کاری
صرف ،کافی نیست .را که کمیتههای نظارتی ،باعث تضمین اجرای دقیق و درست پالنها است .

ج

پوهنتون هیواد ،یک نهاد علمی – فرهنگی در ستتو یه عالی کشتتور استتت .طبعا فرهیختهترین انستتانهای جامعه در
پی شبرد آن سهم دارند .خوشبختانه نیروی ان سانی مؤ س سه در بخش اداری ،اکثرا دارای تح صیالت عالی با سو یه
لی سانس و باالتر ه ستند و این باعث همزبانی بین این بخش و کدر علمی می شود که در مدیریت مؤ س سه تأثیر به
سزایی دارد .مهمترین خواسته اینجانب در این بخش ،انجام اقدامات تخصصی است و این به این معنی ا ست که
تالش شتتده تا از واگذاری کارهای مختلف به یک فرد جلوگیری شتتود در این راستتتا برای جلوگیری از تشتتتت،
مهمترین نقش را در موفقیت مؤستسته ،تمرکز مدیریتی دارد تا از پراکندهکاری جلوگیری شتود .طبعا حذف ادارات
ت صمیمگیرنده موازی و متمرکز کردن ت صمیمات بر ریا ست عمومی مؤ س سه به همین منظور صورت گرفته ا ست.
گفتنی است ،در صورتی این امر موفقیت دارد که همه اعضای کدر علمی و اداری ،در هماهنگی کامم با ریاست،
سازمان هیواد را به پیش ببرند .
روابط بین مؤسسه و دانشجو یان عز یز ،راب ه دو طرفی است .بسیار خرسندیم که هزاران جوان جو یای تحصیم و
ترقی ،مؤسسه تحصیالت عالی هیواد را برگز یده و به آن اعتماد کرده اند .و خوشحالیم که مؤسسه نیز در سه حوزه
اقتصاد ،حقوق و علوم سیاسی و کامپیوتر ساینس به محصالن عز یز ارائه خدمت کرده است اما آنچه مهم ا ست،
ارائه خدمت دارای ثمره و میوه شیرین است .در صورتی این خدمت ارزشمند است که محصم ،تنها مغز خود را از
مفاهیم پر نکرده با شد و کارهای عملی نیز دیده با شد و مهارت الزم در رشته تح صیلی خود را ک سب کرده با شد.
تالش داریم تا با ایجاد بستتتر مناستتب ،به هردو نیاز محصتتم که انکشتتاف آگاهی و تحصتیلی و نیز مهارت عملی
ا ست ،جامه عمم بپو شانیم و طبعا همکاری ،تالش و ح ضور قوی مح صم در تمام برنامهها ضمانت کننده این
اقدامات است .
الزم میبینم ازبنیانگذار پوهنتون هیواد به دلیم توجه و سرمایهگذاری در بخش علمی و آموزشی ک شور تشکر کنم
و از خدای الیزال ،موفقیت روزافزون همگان در پیشتتبرد اهداف مشتتترر را خواهانم و برای همه آرزوی ستتالمیت
دارم .

د

دکتور خالداحمد کاکر
رییس عمومی پو هنتون هیواد

پیام معاونت علمی
بنام خداوند لوح و قلم.
پیچیدگی روزافزون فعالیتها و محیط شتتدیدا متغیر و متالطم امروز ،مدیران را با آن نان دشتتواریهایی مواجه
ستتاخته که کو کترین غفلت آنان نستتبت به مستتائم ،پیامدهای غیرقابمجبران به دنبال خواهد داشتتت .پویایی و
پیچیدگی محیط ،عدم ایقان حاکم بر سازمانها و جهانی شدن پدیدهها تفکر استراتژیک را ضروری ساخته است.
درعصتترامروز ،مدیریت ستتازمان ها بو یژه ستتازمانها تحصتتیلی ،به یزی بیش از برنامه های ستتنتی نیاز دارد .
مفرو ضات برنامه ریزی های سنتی پا سخگوی نیاز های در حال تغیر و سی ستم های پیچیده مدیریت در آموزش
بخصوص تحصیالت عالی نیست.
امروز ،جهت انک شاف بخش های مختلف جامعه ،بخ صوص پوهنتون ها و مو س سات علمی  ،تجربه ن شان داده
استتت که برنامه ریزی دارای اهمیت خاص بوده و ستتهم بارز و نقش ارزنده ای ایفا می نماید .اهدافیکه به استتاس
پالن های دقیق و در ست تعقیب و پی ریزی می شوند ،دارای نتایج سودمند و مداوم میبا شند تعیین دقیق و به موقع
اهداف  ،ن یاز ها  ،ظرف یت ها و در نظر گرفتن شتترایط زمان ومکان و مصتتلحت ها از جمله پیش ن یاز های عمده
ت بیق علمی هر برنامه و پالنی در بخش های مختلف حیات جامعه بشری میباشد.
پوهنتون هیواد منحیث یک نهاد علمی در حال رشتتد ،در جهت عرضتته خدمات معیاری و ستتودمند ،برای مردم
کشتتور ،خود را متعهد و ملزم میداند  .ما امیدواریم و یقین داریم که پوهنتون هیواد در مستتیر ستتالم و هدفمند در
جهت توسعه ورشد از لحاظ کمی و کیفی گام برمیدارد.
ه

بنابران داشتتتن یک پالن و برنامه منظم ،واحد ،موثر و کارا از ضتتروریات و نیاز مندی های مبرم پنداشتتته میشتتود .
معاونت علمی-تدریستتی پوهنتون هیواد در وکات پالن های وزارت محترم تحصتتیالت عالی و بادر نظرداشتتت
پالن ا ستراتیژ یک پوهنتون هیواد پالن ا ستراتیژ یک سه ساله خو یش را تدو ین نموده ا ست  .پالن ا ستراتژ یک سه
ستاله معاونت علمی-تدریستی غرض رستیدن به مقاصتد و اهداف ستودمند علمی و حیاتی بستیار با اهمیت می
باشد
معاونت علمی-تدریسی در تدو ین پالن استراتیژ یک کوشش برآن نموده تا پالن را بادرنظرداشت امکانات ،ظرفیت
ها و محدودیت ها تهیه نماید .پوهنتون هیواد یک نهاد جوان و در حال توستتعه می باشتتد ،بنابرآن محتو یات عمده
پالن استراتیژ یک سه ساله معاونت علمی-تدریسی پوهنتون هیواد روی توسعه و کیفیت ،افزایش ظرفیت و معیاری
ستازی مؤستسته تمرکز می نماید تامنحیث یک نهاد ملی فعال و قوی بتواند فارغان لیسته ها و ستایر کستانی را که
عالقمند تحصتیالت عالی میباشتتد بوجه احستتن در بخش های مختلف تربیه نماید .این پالن اهداف عمده و نیاز
های مؤسسه رابرمالمیسازد  .ت بیق درست پالن برآورده شده اهداف مذکور را تحقق خواهد بخشید.
اعضتتای کادر علمی و اداری پوهنتون هیواد که بحیث ت بیق کننده گان پالن استتتراتیژ یک نقش ایفا می نمایند ،از
بارگاه الله متعالی در ت بیق این برنامه اکادم یک برای خود و همه خانواده اکادم یک پوهنتون هیواد توفیق اجرابی
برنامه و حوصله بلند خواهانم .

ذبیع الله فضلی
معاون علمی پوهنتون هیواد

و

پیام رئیس پوهنځی
بنام نخستین معلم که به آدم آموخت
ب سیار جای خر سندی ا ست که ک شور عزیز مان طی بی ست سال اخیر ،تغییرات قابم توجه را تجربه کرده ا ست.
درکنار بقیه اتفاقات ،حضور شم گیر مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی کار بسیار پربرکت بوده است .طبیعی
بود که نهادهای آموزشی دولتی به تنهایی قادر به پاسخ گویی ملیونها افغان ها جویای دانش و علم نبودند .مؤسسه
تحصتتیالت عالی هیواد یکی از نهادهای موفق و پرنشتتتا در والیت کابم استتتت که با تالش بستتیار ستتریع و
ستترمایهگذاری کالن مادی به ستتمت اهداف عالیه به پیش می رود و تاکنون در ستته حوزه «کامپیوتر ستتاینس»،
«اقتصاد» و «حقوق و علوم سیاسی» ارائه خدمت کرده است.
اینجانب از سال  ۱۳۹۷هتتتت ش وارد پوهنکی کمپیوتر ساینس شده ام و نخ ست ،بعنوان ا ستاد در این پوهنکی
خدمت میکردم و از سال  ۱۳۹۸هتتتت ش بعنوان مسئول پوهنکی انتخاب شدم .به نوبت خودم از مؤسس مؤسسه
تحصیالت عالی هیواد و مسئولین وقت تشکر می نمایم که به بنده اعتماد نمودند و این بخش مهم را به من واگذار
کردند.
مأموریت ا صلی من انک شاف جامع و همه جانبه پوهنکی ا ست ازاینرو ،نظم و ان ضبا  ،هماهنگی بین بخشها،
توجه به بخش تحقیقی و فرهنگی و اولویت دادن به پالنها و پالیستتیها در کنار آموزش را وظیفه اصتتلی خود می
دانستم و به آن پایبند خواهم بود.
شکی نی ست که پالن و پالی سی ،نقش ب سیار مهم در مدیریت یک سازمان دارد .بدون کدام پالن ،هیچ برنامهای
موفق نبوده و مدام مجبور به تکرار ا شتباهات خواهد بود .جای خوش بختی ا ست که با ت صویب و تأیید پالن پنج
ساله استراتیژیک مؤسسه تح صیالت عالی هیواد در سال  1398و اینک اصالح پالن یاد شده ،رشد و انکشاف
همه جانبه مؤسسه سرعت قابم توجه یافته است .اینک با حضور ریاست محترم مؤسسه جناب داکتر خالد احمد
کاکر از نیروهای علمی و با تجربه کشتور ،نگاه دوباره به تمام برنامههای مؤستسته صتورت گرفته استت .پوهنکی
ز

کمپیوتر ساینس نیز در کنار بقیه بخشها با ا صالح و تغییر قابم توجه در بخش پالنها از جمله پالن ا ستراتیژیک
پوهنکی و نیز تدوین پالن استراتیژیک دیپارتمنت ها با استحکام بیشتر به سمت آینده و انجام بهتر وظایف به پیش
میرود.
پوهنکی کمپیوتر ساینس ب ه دلیم کاربردی و عملی بودن ر شته تح صیلی اش از اهمیت زیادی برخوردار ا ست و
تأثیر زیادی بر ایجاد اشتغال و ارتقای توانمندی فرزندان کشور خواهد داشت .به همین دلیم ،پرورش نین نسلی
برای آینده ،کار یک فرد نیست و همه همکارانم در این بخش سهم زیادی در پیشبرد وظایف دارند و این نکته نشان
می دهد که استادان و اعضای عزیز کدر علمی در کنار خدمت ،نسبت به هماهنگی و نظم نیز دقت داشته باشند و
بدون هماهنگی ،تدوین لوایع و پالنها بی خاصیت خواهد بود.
و نکته مهم دیگر ،ستتهم محصتتالن پوهنکی استتت که هدف اصتتلی از تمام پالنها رشتتد آنها استتت .وظیفه خود
میدانم که همراه با همکارانم نستتبت به معرفی کامم پالن ها به محصتتالن عزیز و اجرای آن کوتاهی نکنم اما
موفقیت من و همه اعضتتتای کدر علمی پوهنکی  ،مشتترو به همکاری محصتتالن عزیز استتتت .نظرات نیک
محصالن ،همکاری در اجرای پالنها و مشارکت متعهدانه در رسیدن به اهداف ،زمینه رشد هر ه بیشتر محصالن
و فرزندان عزیز کشور را رقم می زند و من و همکارانم بسیار بهتر و سریعتر به آرزوی مان که رضای خداوند و رشد
ن سم آینده ک شور ا ست ،میر سیم .ازاینرو ،همه اع ضای کدر علمی پوهنکی ،کارمندان و مح صالن این پوهنکی
عضو یک خانواده اند و موفقیت شان در هماهنگی و همکاری است.
در پایان ،از خداوند موفقیت روزافزون برای تمام د ست اندرکاران مؤ س سه تح صیالت عالی هیواد و همکارانم در
پوهنکی کمپیوتر ساینس و محصالن عزیز خواهانم.
شفیع الله شینواری
رئیس پوهنکی کمپیوترساینس

ح
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مقدمه
مؤسسه تح صیالت عالی هیواد به حیث نهاد تحصیلی عالی خصوصی با داشتن سه پوهنکی (کمپیوتر ساینس،
حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد) به فعالیت آغاز نموده است تا در عرصه تحصیالت عالی در کنار دیگر پوهنتونها
و مؤسسات تحصیالت عالی ،در ارتقای علمی کشور سهم خود را بهتر ایفا نماید.
پی شرفت در تکنالوژی روی تمام جنبه های زندگی ب شر اثر گذا شته ا ست .امروزه و سایم پیچیده تکنالوژیک تمام
جنبه های زندگی را هدایت می کند .روش های ایجاد ارتباطات ،مدیریت تجارت ،کنترول محیط زیست ،پرو سه
های طبی ،برنامه های علمی و تحقیقاتی همه در گرو وستتتایم تکنالوژیک هستتتند .از این رو آموزش تکنالوژی
نوین یکی از نیاز های اساسی هر جامعه است.
با در نظر داشت این اصم مهم ،موجودیت پوهنکی های کمپیوتر ساینس در وکات پوهنتون های کشور یک امر
حیاتی پندا شته می شود .پوهنکی کمپیوتر ساینس مؤ س سه تح صیالت عالی هیواد نیز برای نیم به همین هدف
ایجاد شده ا ست .این نهاد م سایم مربو به تکنالوژی مدرن ،آموزش و ت بیق آنرا به مح صلین خود آموزش می
دهد تا آنان بتوانند در انتقال شیوه های کهنه مدیریتی در کشور به شیوه های تکنالوژیک موثر واقع شوند.
حاصم بازنگری ها و مشورت با کادر های علمی ،تهیه یک بسته جامع حوزه کمپیوترساینس است .این بسته،
عمدتا شامم دو بخش نظری و عملی است .در بخش نظری ،مجموعه موضوعات مورد نیاز به ترتیب توانایی
محصلین عزیز از سالهای آغاز تا پایان دوره لیسانس در نظر گرفته شده است .در بخش عملی نیز پوشش دهنده
م العات و فعالیتهای موردی است که محصلین را قادر به درر بیشتری از سمت خاص رشته تحصیلی مخصوصا
کمپیوترساینس می سازد .ارزیابی محصالن نیز یکی دیگر از جنبه های مهم است که در نصاب تحصیلی مد نظر
بوده و شامم دو دوره به عنوان اوسط و نهایی بر اساس قوانین و طرزالعمم وزارت تحصیالت عالی است.

پوهنځی کمپیوترساینس

معرفی پوهنځی
پوهنکی کمپیوتر ساینس یکی از پوهنکی های سه گانه مؤسسه تحصیالت عالی هیواد می باشد که در سال
1396هت ش این پوهنکی ایجاد گردیده و دارای مجوز رسمی از طرف وزارت محترم تحصیالت عالی میباشد که
فعال دارای دو دیپارتمنت ذیم میباشد:
 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی ()Information System
 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی ()Information Technology
دروس این پوهنکی تا ختم سمستر هارم به گونه مشترر بوده و پس از آن به دو دیپارتمنت سیستم های معلوماتی
( )Information Systemو تکنالوژی معلوماتی ( )Information Technologyرشته بندی می شود .در س ع
پوهنکی کمپیوتر ساینس شورا های علمی ،رهبری ،محصالن نخبه ،و کمیته های ارتقای کیفیت ،تحقیقات علمی،
تدوین-ت بیق و نظارت پالن استراتیژیک ،ت بیق و انکشاف نصاب ،آموزش الکترونیک ،تدویر برنامه ها ،مکافات
و مجازات ،فرهنگی و نشرات ،نظم و دسپلین ،فارغ التحصیالن و امتحانات فعال می باشد.

دیدگاه
فراهم آوری شناخت من قوی به پوهنکی کمپیوترساینس منحیث رهبر در بخش تخنیک های کمپیوتری ،کاوش
استعداد های نهان در محصالن ،و آماده ساختن آن ها جهت همساز کردن دانش نظری به عملی بخاطر ایجاد جامعه
دیجیتال می باشد.

ماموریت
آماده سازی بهترین متخصیصن در عرصه های مختلف تکنالوژی و تبدیم کردن پوهنکی کمپیوتر ساینس به یک
نهاد تولید کننده کادر های تکنالوژیک می باشد.
ذبیح الله فضلی
معاون علمی – تدریسی مؤسسه
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ارزش ها
ارزش ها در یک محیط رهنمود برای تصامیم ،فیصله ها و رفتار های آن را فراهم میسازد .پوهنکی کمپیوترساینس
به ارزشهای مسلکی و معنوی که به اساس آن رشد و تربیه متخصصین تکنالوژی سرعت داده میشود ،قرار ذیم
میباشد:
 آزادی اکادمیک در وکات قانون و مقررات؛
 تعهد به رعایت تقوا ،صداقت و شفافیت در کار؛
 تعهد به اجرای به موقع کار در تیم؛
 احترام به نظریات دیگران و نظریات متفاوت؛
 حاکمیت در وظیفه و رهبری مشترر؛
 رد هر گونه تبعیض لسانی ،قومی ،نژادی ،مذهبی ،فکری و حتی جندر؛
 احساس مسوولیت در تدریس و وظیفه؛
 مسلکی بودن و با کفایت بودن؛
 شایسته ساالری و برابری؛
 وطن دوستی و انسان دوستی؛
 صداقت و تعهد عالیه به وظایف؛
 شناخت حقوق مرد و زن؛
 حفاظت از محیط زیست؛
 احساس همکاری؛
ذبیح الله فضلی
معاون علمی – تدریسی مؤسسه
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 استفاده نیک از امکانات دست داشته؛
 پشت کار و حسن نیت در امورات علمی و تحقیقاتی؛
 برخورد خوب با همه و داشتن کرکتر عالی؛
 با نظم و دسپلین؛
 رشد و توسعه اعتماد به خود و دیگران؛
 ابتکار و کنجکاوی؛
 وقت شناسی و استفاده از زمان.

اهداف و مقاصد
تربیه کادر های توانمند و مسلکی در بخش های تولید نرم افزار های کمپیوتری و مهندسان شبکه و تولید و پخش
دانش تکنالوژیک اهداف اساسی پوهنکی کمپیوتر ساینس را شکم می دهد و در سه سال آینده ( ۱۳۹۹-۱۴۰۱هت
ش) این پوهنکی برای رسیدن به اهداف ذیم تالش خواهد کرد:
 معیاری سازی پوهنځی با توجه به اولویتهای مؤسسه تحصیالت عالی هیواد در محور های آموزش،
خدمات و تحقیق؛

 تولید و وپخش حد اقم  ۵مقاله تحقیقی و علمی ذریعه کادر علمی پوهنکی؛
 ایجاد دو البراتور ( )Developing/Programing, Cisco/Microsoftمجهز برای آموزش بهتر
محصلین و تحقیق استادان؛
 استخدام  ۳تن کادر علمی به درجه تحصیلی دوکتورا و  ۹تن به درجه تحصیلی ماستر
 ارسال یک تن از استادان برای اخذ درجه علمی ماستری و یک تن برای اخذ درجه علمی دوکتورا؛
 زمینه سازی برای ایجاد یک دیپارتمنت دیگر در وکات پوهنکی تا ختم سال ۱۴۰۰؛
ذبیح الله فضلی
معاون علمی – تدریسی مؤسسه
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 اماده سازی دیپارتمنت ها برای اخذ جواز از وزارت تحصیالت عالی ۱۴۰۱
 ایجاد یک کتابخانه فزیکی و یک کتابخانه دیجیتالی به س ع پوهنکی تا سال ۱۴۰۱
 برقراری نظام ارتباطی مناسب و توأمیت با مراکز مهم علمی – تحقیقی در داخل و خارج از کشور؛
اهداف اسرتاتیژیک و مقاصد پوهنځی با حفظ زمانی و شاخصهای کلیدی عملیاتی
عملیاتی سازی هدف اسرتاتیژیک اول ()۱۴۰۱ – ۱۳۹۹
معیاری سازی پوهنکی کمپیوترساینس باتوجه به اولویتهای مؤسسۀ تحصیالت عالی هیواد در محورهای آموزش ،خدمات
و تحقیق .
این هدف استراتیژیک که مهمترین و حیاتی ترین هدف در پوهنکی کمپیوترساینس می باشد ،با توجه به دورۀ زمانی سه
ساله ( ۱۴۰۱ – ۱۳۹۹هت ش) تدریجا عملیاتی سازی می شود.
 پالن استراتیژیک پوهنکی کمپیوترساینس در سمستر اول سال  ۱۳۹۹به منظور تصویب به شورای علمی مؤسسه
فرستاده خواهد شد.
 پالن بودیجوی پوهنکی کمپیوترساینس درسمستراول سال  ۱۳۹۹هت ش به تصویب شورای علمی پوهنکی خواهد
رسید.
 برنامۀ مالی مؤسسۀ تحصیالت عالی هیواد برای سه سال آینده درسمستراول سال  ۱۳۹۹هت ش به منظور تصویب
به شورای علمی مؤسسه خواهد رسید.
 پالن عملیاتی سالیانه پوهنکی برای سه سال آینده تکمیم خواهد شد.
 تمام طرفهای ذیدخم (کارمندان اداری ،اعضای کدرعلمی ،محصلین ،نمایندگان مردمی ونمایندگان ازسایر
سازمانها در انکشاف پالن استراتیژیک سهیم وخواهند گردید.
 کمیته های فرعی پوهنکی تجدید خواهند گردید و هریک از این کمیته ها در ت بیق پالنهای عملیاتی وارتقاء
کیفیت سهم خواهند گرفت.

ذبیح الله فضلی
معاون علمی – تدریسی مؤسسه
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 معلومات الزم درزمینه دیگاه ،مأموریت ،استراتیژی ها و پالیسی ها در قالب ورکشاپها و سمینارها به کلیۀ طرفهای
ذیدخم به روشنی منتقم خواهد شد.
 مرکز م العات و تحقیقات علمی پوهنکی رسما در سمستر اول  ۱۳۹۹هت ش افتتاح خواهد شد و کمیته های
فرعی  ۱۱گانه آن آغاز به کار خواهند کرد .این مرکز فعالیتهای خویش را در قسمت تولید و نشر آثار علمی –
تحقیقی مانند مقاله های علمی -تحقیقی ،کتب درسی ،و ویژه نامه ها را برنامه ریزی خواهد کرد و روند تولید
این آثار از ابتدای سال  ۱۳۹۹هت ش آغازخواهد شد .این مؤسسه در هرسمستر ضمن اپ و نشر فصلنامه ها به
تدویر کنفرانسها ،سمینارها ،ورکشاپها تألیف کتب درسی و حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی استادان برنامه های
مشخص خواهد داشت(.این موارد در هر سمستر عملی و مستند سازی می شوند)
 هرعضو پوهنکی کمپیوترساینس درجریان سال  ۱۳۹۹هت ش دارای هدفها و پالن علمیاتی انفرادی خواهد گردید.
این هدفها و پالنهای عملیاتی هر سال از نو تجدید نظر و اصالح خواهند شد.
 پوهنکی ،ساختارتشکیالتی و اداری خود را بسط می دهد تا عمال بتواند به نیازهای موجود پاسخگو باشد .تجدید
نظر درساختارتشکیالتی هرسال صورت می گیرد.
 پوهنکی الیحۀ وظایف روشنی را برای کلیۀ بخشها در س وح مختلف تشکیالتی ترتیب و در اختیار تمام اعضا
قرار می دهد.
 پوهنکی کمپیوترساینس در سلسله مراتب مختلف اداری ،از کارمندان تمام وقت استفاده خواهد کرد.
 پوهنکی از طریق سیستم نظارت بر عملکرد کلیۀ بخش ها تکمیم فرمهای ارزیابی ،فعال بودن کمیتۀ نظم و
دسیپلین ،برگزاری ورکشاپها در مورد فرهنگ و رفتار سازمانی و برقراری نظام پاداش و تنبیه ،به تقویت نظم و اصول
اخالقی توجه می نماید(.این موارد در هرسمسترعملی و مستند سازی می شوند)
 پوهنکی از طریق ایجاد دیتابیس ( ،)M.I.Sکارایی سیستم را باال می برد ،نظم و سرعت انجام فعالیتها و مستند
سازی آنها را بهبود می بخشد ،و دسیابی به معلومات و تقویت آنها را آسان می سازد.
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 سیستم کریدت با وضاحت کامم به کارمندان و محصلین معرفی و از ت بیق آن نظارت می گردد( .سمستراول
هرسال تحصیلی)
 نظارت از تمام برنامه با توجه به ک لیستهای تصویب شدۀ وزارت محترم تحصیالت صورت می
گیرد(درهرسمسترتحصیلی).
 بهبود روشهای تدریس ،با توجه به ارزیابی های به عمم آمده صورت خواهند گرفت(درهرسمسترتحصیلی).
 ایجاد توأمیتهای جدید با سازمانها ،مراکز تحقیقاتی و پوهنتونهای داخلی و خارجی همواره در دستور کار پوهنکی
و مؤسسه قرار خواد داشت.
 آموزش الکترونیکی با توجه با قابلیتهای که دارد ،از سال  1399درپوهنکی ایجاد خواهد شد.
 مؤسسه برنامۀ مشخص دارد تا از کارهای عملی و فعالیتهای تحقیقی محصلین نظارت دقیق داشته باشد ونسبت
ب ه تقویت و اصالح آنها اقدام نماید .کمیتۀ تحقیق ،آمریت تحقیق و کلیۀ استادان ،در هماهنگی با هم به این امر
توجه خواهند نمود( .درهرسمسترتحصیلی)
 پو هنکی دارای کمیتۀ تحقیق خواهد بود که حول محورهای تأیید کمیتۀ تحقیق مؤسسه و مرکز تحقیقات علمی
فعالیت خواهد داشت(ازسمستر اول  ۱۳۹۹هت ش) و از هر فعالیت مستند سازی خواهد نمود.
 پوهنکی درتمام بخشهای غیرآ کادمیک نسبت به توانایی و کارآیی کارمندان خویش با توجه به س ع تحصیالت،
تناسب رشتۀ تحصیلی ،تجربۀ عملی ،نظارت مداوم دارد و به تقویت و اصالح تدریجی دراین قسمت اقدام خواهد
کرد(درهرسمسترتحصیلی).
 پوهنکی دارای سیستم مشخص دریافت پیشنهاد و شکایتهای کارمندان ،محصلین و استادان خویش می باشد.
مدیریت و رهبری پوهنکی با تحلیم و ارزیابی این شکایات و پیشنهادات به طور سمستروار صورت می گیرد،
اقدامات الزم در حد صالحیت را در پیش خواهد گرفت.
 پوهنکی آم ادگی ارایۀ خدمات مشورتی و حمایوی را به محصلین خواهد داشت .در ار وب کاری دیپارتمنت
ها در زمینه مشوره دهی برای هرصنف درسی استاد مشاور معرفی خواهد شد(درهرسمسترتحصیلی).
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 پوهنکی به معیار انصاف و عدالت مؤسسه توجه جدی دارد .این معیار درارتبا با کدرهای علمی ،کدرهای اداری
و محصلین عملی خواهد شد .درراب ه با کدرهای علمی ،پوهنکی تالش می نماید تا در جذب استادان دایمی و
قراردادی خود دانش ،تجربۀ کاری ،تعهد و مسؤلیت پذیری استادان را صرف نظر از قومیت ،جنسیت ،زبان و
مذهب آنها در نظر بگیرد .در ارتبا با کدرهای ادرای نیز همین معیارها در نظر گرفته می شوند و درقسمت
محصلین ،با تکیه برمعیارهای وزارت تحصیالت عالی نسبت به جذب آنان اقدام می شود و تالش می گردد تا
شر انصاف و عدالت در راب ه با جنسیت ،قومیت ،زبان و مذهب و اقشار مختلف اجتماعی رعایت گردد.
پوهنکی کمپیوترساینس در تالش نهادینه سازی ارزشهای عام انسانی و سازمانی است و درجریان تحصیالت نیز
با هرنوع تبعیض و تمایز غیرعادالنه درس ع پوهنکی مبارزه خواهد کرد.
 به منظور تحقق هدفهای مربو به رعایت انصاف وعدالت ،هرسمستر گزارشی از عملکرد افراد و بخشهای
مختلف تهیه خواهد شد و شورای علمی پوهنکی در حد صالحیت براساس آن تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد
نمود.
 کمیته های انضباطی درکنار نظارتی که در راب ه با رعایت معیارهای انضباطی درمیان محصلین دارند ،نسبت به
نهادینه سازی اصول ومعیارهای انضباطی برنامه ریزیهای آموزشی خاص نیز دارد و محصلین را نیز دراین راستا
سهیم می سازد(درهرسمسترتحصیلی).
 پوهنکی درنظر دارد تا کتابخانی الکترونیکی/فزیکی را به س ع پوهنکی ایجاد نمایید و در هرسال تحصیلی
تعدادی منابع کتابخانه ای و معلوماتی را براساس نیاز های موجود ،به مجموعۀ حاضر بیفزاید .این منابع به زبانهای
ملی و زبانهای خارجی خواهند بود.
 پوهنکی برنامه های آموزشی الزم به منظور استفاده بهتر محصالن از منابع م العاتی را برگزار خواهد
نمود(.درسمستراول هر سال تحصیلی).
 پوهنکی زیربنای تکنالوژی معلوماتی را مهیا می سازد و با ایجاد یک پایگاه داده ها روند هماهنگی ها و رسیدگی
به امور پوهنکی و مؤسسه را با توجه به معلومات احصائیوی سرعت خواهد بخشید.
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 رهبری پوهنکی خود را مؤظف می داند تا محیط امنی را برای استادان و محصلین ایجاد نماید .دراین راستا
آموزشهای الزم به استادان ،کارمندان و محصلین داده می شود تا درمواقع بروز حوادث و خ رات ،پالیسی های
ایمنی ر ابه خوبی عملی سازند(.درآغازسمستربهاری هرسال تحصیلی) .برنامه کمکهای اولیه صحی و مراقبتهای
اولیه درهر سال تجدید نظر خواهد شد و نسبت به بهبود آن اقدام خواهد گردید.
روند عملیاتی سازی هدف اسرتاتیژیک دوم
برخورداری از رشته (دیپارتمنت) های مورد نیاز جامعه پوهنکی کمپیوترساینس براساس مرور دوره ی و نظارت ساالنه
دیپارتمنت ها ،نیاز سنجی و ضرورتهای موجود در جامعه اقدام به ایجاد دیپارتمنت های جدید می نماید که درجریان سال
 ۱۴۰۱هت ش ،دیپارتمنت ( )Software Engineeringایجاد میگردد.
روند عملیاتی سازی هدف اسرتاتیژیک سوم
تحقق س وح هارگانه تحصیالت عالی در مؤسسه تحصیالت عالی هیواد :لیسانس ،ماستری و دوکتورا و فوق دوکتورا.
هدف استراتیژیک سوم ،نیاز به تجربۀ کافی ،تجهیزات و تسهیالت الزم ،نیروهای انسانی الیق و برنامه ریزی بسیار دقیق
دارد .پوهنکی کمپیوترساینس تالش می نماید تا بربنیاد یک م العۀ تحقیقی در زمینۀ ایجاد دورۀ ماستری ضرورتهای موجود
در جامعه را مورد بررسی قرار دهد و با تکیه بر نتایج این م العه ،برنامۀ ماستری برای سال های  ۱۴۰۱هت ش برنامه ریزی
خواهد شد.
روند عملیاتی سازی هدف اسرتاتیژیک چهارم – ایجاد زیر ساختها
ایجاد و توسعۀ زیرساختها به منظور دستیابی به سایر هدفهای استراتیژیک یک امر الزامی و حیاتی است.
پوهنځی در صدد است تا:
 ایجاد مرکز م العه و تحقیقات علمی به س ع پوهنکی برای کادر علمی
 ایجاد البراتوار مجهز ( )Development/Programingبرای کار های عملی محصالن دیپارتمنت سیستم های
معلوماتی
 ایجاد البراتوار مجهز ( )Cisco/Microsoftبرای کار های عملی محصالن دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی
ذبیح الله فضلی
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 ایجاد البراتوار مجهز ( )Electronicsبرای کار های عملی سخت افزار کمپیوتر و Robotics
 ایجاد کتابخانه الکترونیکی و فزیکی به س ع پوهنکی :درحال حاضر پوهنکی دارای کتابخانه الکترونیکی و
فزیکی نمیباشد و تا سال  ۱۴۰۱هت ش برای ایجاد کتابخانه الکترونیکی و فزیکی برای  ۵۰محصم در یک وقت
تالش خواهد شد .پوهنکی تالش می نماید تا نظام کتابداری و ارائه خدمات خود را من بق با سیستم گنگرس
بسازد.
 دفاتر و ادارات فعلی به س ع پوهنکی را بیش از پیش تجهیز نماید.
روند عملیاتی سازی هدف اسرتاتیژیک پنجم
برقراری نظام ارتباطی مناسب و توأمیت با مراکز مهم علمی – تحقیقی در داخم و خارج از کشور .پوهنکی کمپیوترساینس
در ادامۀ ایجاد توأمیتها تحت نظر پالیسی و شرایط مؤسسه با سایر نهادها ومراکز علمی تحقیقی در صدد است تا در هر سال
تحصیلی با ند نهاد و پوهنتون داخلی و درعین حال خارجی نسبت به ایجاد توأمیتهای جدید اقدام نماید .این توأمیت با
پوهنتونهای کشورهای آسیای میانه ،هندوستان ،ایران ،پاکستان در اولویت کاری پوهنکی قراردارد.
این پوهنکی به طور مشخص در ار وب این توأمیتها تالش می نماید تا:
 در قسمت تبادل استاد ومحصم،
 کسب امتیاز استفاده از بورسهای تحصیلی برای محصالن افغان،


اپ و نشر ژورنالهای معتبر علمی – تحقیقی به طور مشترر،

 ارائیه دروس به طور آنالین ،و
 برگزاری سمینارها ،کنفرانسهای علمی – تحقیقی
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تحلیل وضیعت موجود پوهنځی کمپیوترساینس
پوهنکی کمپیوترساینس ،مؤسسه تحصیالت عالی هیواد در ار وب دو دیپارتمنت (سیستم های معلوماتی و تکنالوژی
معلوماتی) فعالیت خود را در سال  ۱۳۹۰هت ش تحت نام پوهنکی کمپیوترساینس مؤسسه تحصیالت عالی خوارزمی
آغاز نمود که بعدا در سال  ۱۳۹۶هت ش نام خوارزمی به هیواد مبدل گردید.
پوهنکی کمپیوترساینس ،نانچه با رویکرد مبتنی بر تحلیم سوات ( )SWOTوضعیت گذشته و کنونی هیواد را مورد
بررسی قرار دهیم ،نقا ضعف و قوت و فرصت و الش های آنرا به طور فهرست وار می توان نین بر شمرد:
الف) نکات قوت
 .1برخورداری از فضای خوب آموزشی :صنفهای باز و مجهز به لوازم و امکانات آموزشی استندرد ،دفاتر کاری مدرن
و دارای امکانات و تسهیالت معیاری ،فضای زیبا و ......؛
 .2داشتن پالن استراتیژیک اولیه – پالنهای عملیاتی ،الیحه وظایف مشخص و انواع کمیته های الزم در م ابقت با
پالن استراتیژیک مؤسسه تحصیالت عالی هیواد؛
 .3داشتن کمپیوتر لب( )GC Labمجهز برای کار های عملی و تحقیقی؛
 .4برخورداری از تشکیالت معیاری و زیر مجموعه های مناسب آنها؛
 .5وجود رشته (دیپارتمنت) های مهم و کاربردی در راستای نیاز های اساسی جامعه؛
 .6مدرن بودن سیستم آب و برق و کانالیزاسیون؛
ب) نکات ضعف
فهرست ذیم که به عنوان نقا ضعف موجود در پوهنکی کمپیوترساینس ذکر شده است تا پایان سال  ۱۳۹۸هت ش مصداق
می یابند واز ابتدائی سال  ۱۳۹۹هت ش در بسیاری از موارد آن تغییرات مثبت آغاز شده است.
 .1کمبود استادان دایمی دارای درجه ماستر؛
 .2پایین بودن ظرفیتهای کاری تعدادی از کارمندان و کم بودن تجربه و س ع تحصیم آنها؛
 .3معیاری نبودن مواد درسی در راب ه با برخی مضامین؛
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 .4عدم کفایت منابع م العاتی برای استادان و محصلین؛
 .5ضعف در نظام نظارت و ارزیابی در ابعاد سه گانه آموزش ،خدمات و تحقیق؛
 .6عدم کفایت رشته های ضروری و من بق با نیاز های جامعه؛
 .7نداشتن ارتباطات و توأمیت های کافی با سایر مراکز و نهاد ها؛
.8

ضعف در برقراری عدالت جنسیتی در نظام اداری و آموزشی؛

ج) فرصت ها
 .1وجود نیاز مبرم و تقاضای زیاد نسبت به پوهنکی کمپیوترساینس در جامعه (ملی و بین المللی) و استقبال از برنامه
های جذب محصلین توسط مؤسسه تحصیالت عالی هیواد؛
 .2فرصت های کاری (حضوری و غیر حضوری) زیاد و امتیازات بهتر در پوهنکی کمپیوترساینس
 .3استقبال جامعه جهانی از روند خصوصی سازی و کمک به تقویت پوهنتون های خصوصی در کشور؛
 .4استقبال کشور های من قه و مراکز علمی جهانی از داشتن ارتباطات و توأمیت با پوهنتونهای خصوصی معیاری؛
و
 .5عالقه مندی وزارت محترم تحصیالت عالی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان از رشد و انکشاف معیاری
پوهنتون های خصوصی.
د) تهدید ها و چالش ها
 .1نبود امنیت کافی در جامعه؛
 .2نبود یک نظام روشن نیاز سنجی های شغلی و تخصصی در س ع جامعه ،در تعامم و تناسب با نظام جذب
محصلین و ایجاد رشته های تخصصی در پوهنتونهای خصوصی؛
 .3عدم برخورداری نظام تحصیالت عالی کشور از یک استراتیژی علمی و باثبات؛
 .4کم بودن و پایین بودن ظرفیت های اکادمیک در س ع جامعه؛
 .5و جود فساد اداری گسترده در نظام اداری جامعه؛
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 .6تالش کشوری های قدرتمند ،کشور های من قه و احزاب سیاسی به منظور نفوذ سیاسی در پوهنتونهای خصوصی
و دولتی؛ و
.7

سی رۀ ارزشها ،نگاه مردساالر و تبعیض جنسیتی در نظام آموزشی کشور.

اسرتاتیژی مسلط در پوهنځی
روند عملیاتی سازی استراتیژیها نشان می دهد که هر یک از آنها از نقش و جایگاه قابم توجهی در دستیابی به هدفهای
استراتیژیک برخوردار می باشند .رهبری و مدیریت ارشد پوهنکی کمپیوترساینس ،با توجه به نکات قوت داخلی و فرصتهای
بیرونی ،استراتیژی تدافعی را که در شرایط خاص می تواند مفید باشد ،م لوب تشخیص نمی دهد .تأکید پوهنکی
کمپیوترساینس بیشتر بر استراتیژی تهاجمی خواهد بود .با توجه به تحلیم جدول مربو به عوامم داخلی ،نکات قوت
پوهنکی کمپیوترساینس در مقایسه با نکات ضعف آن برتری دارد و این واقعیت ،ایجاب می نماید تا تالش شود با استفاده
از نکات قوت داخلی از فرصتهای خارجی نیز حد اکثر بهره برداری شود .من ق مهمتر در پیش گرفتن این استراتیژی این
می باشد که پوهنکی کمپیوترساینس با رویکرد خود اتکایی یا تکیه بر منابع داخلی و م العۀ فرصتها و تهدید های موجود
در جامعه با ایجاد اعتماد به نفس الزم ،خود را در موضع سوژه (ذهن فعال و شناسانده) ای قرار می دهد که با استفادۀ بهینه
از داراییها و نکات قوت خویش از فرصتهای موجود بهترین استفاده ها را بنماید و در راب ه با تهدیدهای موجود و نظام حاکم
بر جامعه ،خود را در موقعیت منفعم (اوبراه) قرار ندهد.
واضع است که در کنار در پیش گرفتن این استراتیژی ،عمم به استراتیژیهای رقابتی و محافظه کارانه نیز مهم و سرنوشت
ساز می باشند .برداشت رهبری پوهنکی کمپیوترساینس این است که عمم به ند استراتیژی ،با توجه به تحلیم هایی که
ارائه گردید مانعة الجمع نمی باشد ،به این معنا که عمم به استراتیژی تهاجمی مانع از عمم به استراتیژی رقابتی و یا محافظه
کار نمی گردد .قابم ذکر است که بعد از استراتیژی تهاجمی عمم به استراتیژی رقابتی از این جهت حیاتی می باشد که در
راب ه با "پوهنکی" تهدیدهای محیط بر فرصتها غلبه دارند.
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اولویت های پالن اسرتاتیژیک مؤسسه
اولویت های پالن استراتیژیک مؤسسه تحصیالت عالی هیواد براساس اولویت های وزارت تحصیالت عالی و دولت
جمهوری اسالمی افغانستان تعیین شده است الزم است تا پوهنکی ها نیز استراتیژی های خود را درهمین راستا تدوین و
اجرا نمایند .این اولویت ها به قرار زیر است:
حکومتداری
بخش حکومتداری خوب ،از جمله اولویت های مهم دولت افغانستان ،وزارت تحصیالت عالی و مؤسسه تحصیالت عالی
ُ
هیواد است که به منظور آن ،در کل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 مدیریت و رهبری؛ استقالل مالی ،اداری ،اکادمیک؛ مبارزه با فساد؛ بوروکراسی؛ افزایش همکاری؛ جلب
کمکها؛ مسائم جندر؛ افزایش بودجه پوهنکی و ....
پروگرام اکادمیک
یکی از اولویت های استراتیژیک مؤسسه تحصیالت عالی هیواد ،تقویت امور اکادمیک و مطالعات و تحقیقات است که
در زیر به این اولویت ها اشاره می شود:
 انکشاف کادر علمی و کارمندان؛ برنامه م العات و تحقیقات؛ برنامه های فوق لیسانس و دکتورا؛ انکشاف
کریکولوم؛ ارتقای ظرفیت و کسب تصدیق کیفیت؛ انکشاف مواد درسی م ابق به بازار؛ آموزش الکترونیک؛
دسترسی به تکنولوژی اطالعات و ....
دسرتسی به تحصیالت عالی
افزایش دسترسی شهروندان به تحصیالت عالی ،برای رشد سرمایه انسانی جوان کشور از جمله مهمترین اولویت دیگر
مؤسسه تحصیالت عالی هیواد است که در زیر به آنها اشاره می کنیم:
 افزایش دسترسی به تحصیالت عالی؛ افزایش دسترسی زنان به تحصیالت عالی؛ بلند بردن س ع اجرای سیستم
کریدت؛ افزایش تواناییهای خدمات محصالن ...
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زیرساخت
زیرساخت ،به تمام تجهیزات ،امکانات و زیربناهایی اطالق می شود که آینده طوالنی پوهنکی ها را تضمین می کند که
مؤسسه تحصیالت عالی هیواد برای تأمین آن تالش می نماید که در زیر به آنها اشاره می شود:
 ساخت صنوف تدریسی؛ البراتوارهای مجهز؛ کتابخانه مخصوص؛ مرکز تحقیقات و م العات پوهنکی؛ انکشاف
مرکز و ....

انتخاب اسرتاتیژی های پوهنځی
استراتیژیهای پوهنکی کمپیوترساینس در ار وب اولویتهای پالن استراتیژیک مؤسسه تحصیالت عالی هیواد حول
محورهای حکومتداری خوب ،برنامه های علمی ،دسترسی به تحصیالت عالی و برنامه های زیر ساختی قابم تعریف می
باشد که به طور مفصم به هر یک پرداخته می شود.
حکومتداری خوب :برنامه های مدیریتی – رهربی
بهبود ظرفیتها و روشهای رهربی

پوهنکی کمپیوترساینس ،مؤسسه تحصیالت عالی هیواد ،از آغاز تأسیس تا سال ۱۳۹۶هت ش ،دارای سیستم رهبری و
تشکیالت متفاوت از وضعیت کنونی بود .پس اخذ جواز رسمی پوهنکی کدر رهبری د ار دگرگونی گردید؛ اما تا ابتدای
سمستر خزانی سال ۱۳۹۸هت ش الشهای ناشی از نبود نیرو های انسانی دارای درجه تحصیم ماستر با تجربه کاری در
س ع رهبری را به خصوص در پستهای ریاست و آمریت ها تحمم می نمود.
تجربیات و دستاوردهای منفی و مثبت پوهنتونهای جهان ،نشان می دهد که استفاده از روشهای رهبری دموکراتیک،
مشارکتی ،شایسته ساالر ،پاسخگو و قانونمند ،نتایج م لوبتری در پی دارد .عملی سازی این روشها در کنار وجود امکانات
و تسهیالت مادی الزم ،به نیرو های انسانی شایسته بستگی دارد.
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رهبری پوهنکی کمپیوترساینس با ایجاد ساختار و سیستم مناسب و در همین راستا ،تعریف ارزشها و هنجار ها ی پاسخگو
و نهادینه سازی و یژگی های شخصیتی الزم در اعضا ،نقش رهبری خویش را متمرکز بر اصول اساسی آن خواهد نمود و
هماهنگی روشهای رهبری با روشهای مناسب مدیریتی را مورد توجه قرار خواهد داد.
در امر رهبری ،بر ایجاد تغیرات مثبت و خالقانه ،تاثیر گذاری مثبت ،جاذبه های شخصیتی ،اعتماد سازی ،انگیزه دادن،
امید بخشی ،آینده نگری و محوریت دادن به ارزشها و اخالقیات و احترام متقابم تاکید خواهد شد و در کنار آن در ار
وب مدیریتی به محور های بر نامه ریزی ،استخدام ،سازماندهی و استفاده صحیع از منابع مالی فزیکی و انسانی با
رویکرد تخصصی و با تکیه بر معیار های علمی و جهان شمول آن ب ور جدی توجه خواهدشد.
تالش ما براین خواهد بود تا به منظور بهبود رهبری و مدیریت پوهنکی کمپیوترساینس ،مؤسسه تحصیالت عالی هیواد،
اقدامات ذیم را تحقق بخشیم:
 تفویض :رهبری پوهنکی کمپیوترساینس با آگاهی از اصول رهبری و مدیریتی ،به تفویض صالحیتها در س ع
دیپارتمنت ها در بخشهای خلق عواید ،تهیه بودیجه ،ایجاد توامیت ها ،مصرف بودیجه و مواد الزم دیگر جنبه
عملی خواهد داد.
 رهبری پوهنکی به اصم تفویض صالحیتها در بخشهای جذب و ایجاد مضامین جدید ،تجدید مواد درسی،
تجدید کریکولم ،نیاز سنجی ،ایجاد دیپارتمنت های جدید طبق اصول و معیارهای وزارت تحصیالت عالی و
اساسنامه مؤسسه تحصیالت عالی هیواد در حد صالحیتها عمم خواهد کرد.
 در قسمت جذب و استخدام کدر های انسانی و شایسته با توجه به معیار های دانش ،تجربه ،ابتکار و خالقیت و
تعهد پذیری در س وح مختلف رهبری ،میانی و عملیاتی در حد صالحیتها اقدام خواهد شد.
 برنامه های خاصی در مورد آگاهی از فرهنگ و رفتار سازمانی ،انگیزه دهی ،اخالق کاری ،خالقیت و مسؤلیت
پذیری ،شفافیت ،پاسخگویی و موارد الزم دیگر تعریف و عملی خواهد شد.
 به طور مستمر به امر نیاز سنجی و برنامه ریزیهای الزم نسبت به رفع نیاز ها اقدام خواهد شد.
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 با پدیده های مخرب فساد اداری ،کارشکنی ،تعصب و بی عدالتی به طور روشمند و در عین حال جدی برخورد
خواهد گردید.
استقاللیت اکادمیک ،مالی و اداری
هر پوهنکی ضمن احترام به ارزش ها ،پالیسی ها و طرزالعمم ها با رعایت معیار های الزم می تواند از استقاللیت آ کادمیک
مالی و اداری بر خوردار باشد.
پوهنکی کمپیوترساینس تالش می ورزد تا :
 .1در بخشهای تحقیقی ،ابتکار ،خالقیت و رشد تفکر انتقادی برنامه های مشخص داشته باشد ،این تاکید شاخصی
از توجه به استقاللیت آ کادمیک خواهد بود .پوهنکی کمپیوترساینس تنها به یک اصم ثابت باور دارد و آن ثبات در
حرکت و ترقی متعهدانه است .نظام آموزشی و اداری در این پوهنکی دایما پویا خواهد بود و در این پویایی متعهدانه
عمم خواهد کرد.
 .2برنامه مشخص را به منظور خود کفایی مالی تعریف نماید؛ بر اساس این برنامه بودیجه عادی و انکشافی سالیانه
مشخص و بر اساس آن عمم خواهد شد؛
 .3مساعدت های ملی و بین المللی را جذب نماید؛
 .4مکانیزم شفاف برای مدیریت مالی را از طریق معاونیت اداری ایجاد نماید؛
 .5وجه سر دستی مناسب را به آمریت های هر دیپارتمنت را اختصاص دهد تا در موارد لزوم با الش و تأخیر
درعملکرد شان مواجه نگردد.
در این راستا ،ایجاد منابع عایداتی بر اساس فعالیت های تولیدی مؤثر و مفید در دستور کار قرار خواهد گرفت.ایجاد منابع
عایداتی جدید و فزاینده بر اساس برنامه های مفید و مترقیانه ،یکی از اولویت های مهم در پوهنکی کمپیوترساینس می
باشد.این اقدام در راستای استقاللیت مالی هر ه بیشتر و بهره گیری از آن برای بهبود کمی و کیفی تمام بخشها صورت می
گیرد.
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معاونیت اداری مؤسسه تحصیالت عالی هیواد در هماهنگی با پوهنکی کمپیوترساینس ،ظرفیت های موجود خلق عواید را
شناسایی و نسبت به ایجاد ظرفیت های جدید برنامه ریزی می کند.
منابع عایداتی پوهنکی کمپیوترساینس با توجه به موارد ذیم تقویت خواهد گردید:
 .1از طریق فیس تحصیلی و تعریف سیستم مشخص تخفیف در فیس محصالن در حد صالحیتها؛
 .2برگزاری کورس ها و برنامه های کمپیوتر؛
 .3دیپلوم و ترانسکریپ؛
 .4برگزاری نمایش های علمی و فروش محصالت علمی ؛
 .5اجرای پروژه ی آموزشی و ارتقاء ظرفیت؛
بروکراسی پاسخگو
بوروکراسی ،نه تنها در جوامع در حال توسعه ،بلکه در جوامع پیچیده تر شهری ،صنعتی با وجود بهره گیری از آخرین
تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی ،گاه دستیابی سریع و آسان به هدف های سازمانی را با الش مواجه می سازد .این مشکم
در ادارات و سازمان های کشور ما شکم حادتری به خود گرفته است؛ به این معنی که اجرای امور اداری و علمی معموال
زمان گیر و توأم با تأخیر صورت می گیرد.
پوهنکی کمپیوترساینس بوروکراسی درون سازمانی خود را ،با توجه به دستاورد های جدید علمی و تکنالوژی ،مورد تجدید
نظر قرار خواهد داد و یک روند اصالحی را در آن پیش خواهد گرفت.
سیستم فعلی پوهنکی کمپیوترساینس به امکانات ،تجهیزات و روش های تقسیم کاری روی خواهد آورد تا روند کنترول،
نظارت و انجام فعالیت ،با سرعت ،دقت و سهولت بیشتری صورت بگیرد.
مبارزه با فساد
هر ند یک بروکراسی پاسخگو به معنای برقراری یک اداره ی سالم می باشد ،اما با توجه به آسیب های جدی ناشی بیش
از هار دهه جنگ و نابسامانی ،زمینه های به وجود آمدن فساد اداری در کشور ما بسیار فراوانند .از این رو پوهنکی
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کمپیوترساینس ،مؤسسه تحصیالت عالی هیواد مبارزه با فساد اداری را به عنوان برنامه محوری خود م رح می سازد .مبارزه
با فساد اداری و به عبارت دیگر ،جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از موقعیت های اداری و علمی از این پوهنکی ،مستلزم
آگاهی از بسترها و عوامم شکم گیری آن است.
 پوهنکی کمپیوترساینس نظام نظارت خاص را بر موارد ذیم اعمال خواهد کرد تا از این پدیده مخرب جلوگیری
به عمم آید:
 تقرر استادان و کارمندان اداری؛
 ترفیعات؛
 توزیع و تامین دسترسی به امکانات آموزشی؛
 استفاده از بورسیه ها و برنامه های انکشاف ظرفیت؛
 ارزیابی محصالن و اخذ امتحانات؛
 تشویق ،مکافات و مجازات؛
 کنترول از حاضری؛
 نگهداری مصئون و عدم دستکاری به نمرات نتایج امتحانات؛
 رسیدگی به تقلب ،حق تلفی و تعصب؛
 استفاده از اعانه ها ،مساعدتهای دونرها و توأمیت ها؛
 جلوگیری ازحلقه های فساد و استفاده جویی در پوهنکی؛
قابم ذک ر است که در کنار ایجاد یک نظام نظارت قوی و موثر ،نهادینه سازی ارزشهای اخالقی و معنوی ،مهمترین
اولویت کاری پوهنکی در امر مبارزه علیه فساد اداری خواهد بود.به بیان دیگر هر دو بعد ضمانتهای اجرایی بیرونی و
درونی به طور جدی مورد توجه قرار خواهند گرفت.
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نظارت و ارزیابی
نظارت و ارزیابی ،بویژه در سازمانهای بزرگ و پیچیده ای مانند پوهنتونها ،از جمله مهمترین ارکان موفقیت به حساب می
آید.این دو فعالیت محوری و فرایند شناسانه ،مستلزم وجود قابلیت های باالی علمی و عملی در سازمان می باشد .نظارت،
پیش شر هایی دارد که بدون توجه به آنها نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت .از جمله این پیش شرطها :وجود آ گاهی کافی
از قانون اساسی کشور ،قانون کار ،قوانین تحصیالت عالی ،مصوبات درون سازمانی ،دورنما و رسالت سازمان ،برنامه
راهبردی مؤسسه ،ظرفیتهای انسانی موجود ،امکانات و تجهیزات ،و جزئیات برنامه های عملیاتی می باشند که در پرتو آنها
امکان نظارت و متعاقبا امکان ارزیابی فراهم می گردد.
قابم ذکر است که هر برنامه و فعالیتی از من ق و روش خاصی برای ارزیابی تبعیت می نماید .درصورت ایجاد یک سیستم
نظارت و ارزیابی دقیق ،اقدامات و برنامه ریزیهای بعدی با حد اقم آسیبها و الشها می توانند تعریف و عملی گردند .از
جمله نهاد هایی که دراین پوهنکی در روند نظارت و ارزیابی نقش موثر وحیاتی دارد ،کمیته فرعی ارتقای کیفیت و مکافات
و مجازات می باشد .اما واضع است که دو محور حیاتی (نظارت و ارزیابی) هرگز محدود به عملکرد این دو کمیته ها
(ارتقای کیفیت ،مکافات و مجازات) نخواهد بود و در هر سه س ع مدیریت پوهنکی (ارشد ،میانی و عملیاتی) توسط
مسولین ذیربط جنبه عملی خواهد یافت.
پوهنکی کمپیوترساینس نظام نظارت و ارزیابی خود را هم در س وح سه گانه مدیریتی و هم در دو بخش اساسی
آ کادمیک و اداری ،با من ق و روش مناسب درهر س ع و بخش ،برنامه ریزی خواهد کرد.
توسعه روابط و توأمیت های علمی
برقراری روابط و توأمیت های علمی با سایر نهادهای علمی ،تحقیقی و پوهنتونهای داخلی و خارجی فرصتها و امکانات
بسیار خوبی را در مسیر برنامه های انکشافی ایجاد می نماید.

ذبیح الله فضلی
معاون علمی – تدریسی مؤسسه

شفیع الله شینواری
رئیس پوهنځی کمپیوترساینس

پوهنځی کمپیوترساینس

هر ند تعدادی محدود از پوهنتونها ،بویژه پوهنتونهای دولتی نظیر پوهنتون کابم ،تعلیم و تربیه استاد ربانی ،هرات،
کندهار  ...توجه نسبی به این امر نموده اند ،اما غالبا موسسات تحصیالت عالی و پوهنتونهای خصوصی نسبت به این
موضوع بسیار ضعیف عمم نموده اند.
پوهنکی کمپیوترساینس در ار وب این توأمیات نسبت به برنامه های ارتقای ظرفیت و کیفیت ،تبادله استاد و محصم،
همکاری های تحقیقاتی -نشراتی ،برگزار ی سمینارها ،کنفرانس ها و مناظره های علمی ،به روز ساختن کریکولم ها و مواد
درسی ،رهبری و مدیریت و موارد الزم دیگر ،اقدام خواهد کرد.
عدالت محوری
عمم بر اساس ارزش های عدالتخواهانه از جمله مهمترین تعهدات و رسالت های پوهنکی کمپیوترساینس میباشد .بنیاد
عمم این پوهنکی تنها عقالنیت ابزاری نمیباشد ،بلکه از تمام شرایط ،امکانات و تسهیالت و به طور کلی از علم و فضای
علمی ،در ار وب ارزش های معنوی و انسانی استفاده خواهد شد .از جمله شاخصهای برجسته عمم بر اساس ارزش
های معنوی ،عدالت محوری در اجرای برنامه های مختلف میباشد.
پوهنکی کمپیوترساینس با توجه به الش ها و آسیب های موجود در جامعه و مراکز آ کادمیک ،تالش مینماید تا ارزش
های عدالت محوری را در بخش های ذیم اولویت دهد:
دربخش جندر

در حال حاضر هیچ یک از اعضای کادر علمی و اداری این پوهنکی از میان زنان نمی باشد .در این راب ه رهبری پوهنکی
ّ
کمپیوترساینس به دو اقدام ذیم عمال توجه خواهد داشت:
الف :جذب و استخدام ( )۲۵٪از زنان با توانایها ،قابلیت ها و درجه تحصیم آنان در بخشهای آ کادمیک و اداری؛
ب :جذب تعداد بیشتری از محصالن دختر در دیپارتمنت های مختلف؛
ج :باال بردن میزان مشارکت زنان و دختران در فعالیتهای متنوع پوهنکی کمپیوترساینس؛
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د :برگزاری ورکشاپ ها ،سمینارها و کانفرانس های اگاهی دهی در زمینۀ جندر/جنسیت به محصالن و اعضای کدر
علمی -اداری؛
هـ :برخورد جدی در حد صالحیت با هر نوع تبعیض و ستم جنسیتی در س وح مختلف پوهنکی و در میان
محصالن؛
دربخش ملیت ها و پایگاه های اجتامعی

پوهنکی کمپیوترساینس ،مؤسسه تحصیالت عالی هیواد با احترام به ارزشهای انسانی ،ملی و اسالمی با هر نوع تعصب،
تبعیض و انحصارگرای مبنی بر قومیت ،زبان ،مذهب و پایگاه های اجتماعی مبارزه خواهد کرد .رهبری و مدیریت پوهنکی
احترام به ارزش های ناب اسالمی از حضور شخصیتهای شایسته و متخصص مربو به مذاهب مختلف و زبانها و افشار
مختلف اقتصادی ،اجتماعی با آغوش باز استقبال می نماید و تالش می ورزد تا با اتکا براصم شایسته ساالری ،اعضای
کدرهای علمی و اداری خود را از میان گروهها و اقشار مختلف مردم برگزند.
افزایش بودجه

پوهنکی کمپیوترساینس با توجه به برنامه های انکشافی و به منظور فراهم کردن امکانات و سهولتهای بیشتر برای محصالن،
کارمندان اداری – علمی و اعضای کدرهای علمی بودجۀ سالیانۀ خود را افزایش می دهد .این افزایش هم شامم بودجۀ عادی
و هم بودجۀ انکشافی خواهد بود.

برنامه های علمی
جذب و استخدام کادر های علمی شایسته با مترکز بر تناسب
در بسیاری از پوهنتون های داخلی کشور ،نبود یا کمبود استادان دارای س وح تحصیلی و تجربه باال یک الش بسیار جدی
به حساب می آید .در راب ه با لزوم استخدام کدر های علمی جدید توجه به دو نکته ضرورت دارد:
الف) استخدام استادان دارای درجه تحصیلی ماستر و در صورت امکان دوکتورا؛
ب) رعایت تناسب میان تعداد محصلین و استاد؛
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تناس ب میان استاد و محصم در رشته های مختلف تحصیلی باید از بنیاد من قی برخوردار باشد .در بسیاری از رشته ها و
صنف ها ،بویژه در پوهنتونهای دولتی ،تعداد زیاد محصلین ،روند تدریس موفقانۀ استاد را د ار مشکم می سازد و ضمن
آنکه ازدحام باال ،مانع از انتقال روشن محتوای پیام میگردد ،امکان استفاده از روش مشارکتی را ضعیف و عمم به معیارهای
نظارت و ارزیابی را نیز دشوار میسازد.
پوهنکی کمپیوترساینس ،مؤسسه تحصیالت عالی هیواد در نظر دارد ،نسبت  1:20را در صنوف دورۀ لیسانس عملی
سازد.
مکلفیت آکادمیک
در قانون تحصیالت عالی افغانستان ،هر استاد رسمی و دایمی ،معادل  ۱۸کریدت مکلفیت آ کادمیک دارد .این مکلفیت
شامم مکلفیت درسی استاد نیز می شود .مکلفیت بسته به نیاز دیپارتمنت تعیین می گردد؛ اما مهم است که استادان مکلفیت
آ کادمیک شان را با حضور در جلسات رسمی ،صنوف درسی و سایر برنامه های آ کادمیک در هار وب وزارت تحصیالت
عالی و مؤسسه عملی سازند .در پوهنکی کمپیوترساینس تالش می شود تامکلفیت های درسی استادان طوری تعریف شود
که آنان را از فعالیتهای مهم علمی -تحقیقی مانن د انجام م العات و تحقیقات علمی ،مقاله نویسی ،نگارش آثار علمی و
درسی ،شرکت در سمینار ها و کنفرانسهای علمی محروم نسازد .از جمله برنامه های جدی در این پوهنکی ،محدود سازی
من قی مکلفیت های درسی و در عین حال باال بردن مکلفیت های آ کادمیک میباشد .به این معنا که به هر استاد فرصت
داده می شود تا با نگاه تخصصی به مضامین درسی ،گستره و عمق دانش و تخصص خویش را بهبود بخشد و مجبور به
تدریس در مضامین متنوع و پراگنده نگردد .به منظور تحقق این هدف ،مکلفیت درسی هر استاد حد اکثر  ۲۵کریدت در
هفته در نظر گرفته می شود.
پوهنکی کمپیوترساینس در راستای نزدیکتر شدن به دورنمای آ کادمیک خود ،مکلفیت آ کادمیک استادان را از  ۲۵کریدت
به  ۳۰کریدت افزایش میدهد .به این معنا که هر استاد روزانه به میزان  ۶کریدت مکلفیت آ کادمیک دارد .فعالیت روزانه
استادان معادل  ۶کریدت ،به این معنا است که آنان عالوه بر مکلفیت درسی شان و حضور در جلسات رسمی ،در کمیته
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های مختلف که در س ع پوهنکی و مؤسسه تحصیالت عالی ایجاد می شوند ،حضور فعال دارند و عالوه بر آن ملزم به
نگارش مقاله های علمی  -تحقیقی ،تألیف و نویسندگی ،شرکت در سمینار ها و کنفرانس های علمی و سایر برنامه های
بهبود ظرفیت های آ کادمیک میگردند.
بهبود ظرفیت های کادر علمی
الف) جذب و استخدام استادان دایمی

قابلیتها و ظرفیت های کدر علمی پوهنکی کمپیوترساینس ،بعد از تغییر نام از مؤسسه تحصیالت عالی "خوارزمی" به
"هیواد" و دگرگونی های گسترده و عمیق در کلیۀ س وح مدیریتی و رهبری آن ،روندی رو به بهبود داشته است .در مرحلۀ اول
آغاز به فعالیت خویش ( تحت نام خوارزمی) ،اکثریت استادان این پوهنکی به صورت قراردادی و مدعو به تدریس می
پرداختند .در کنار جنبه های مثبت استفاده از استادان قراردادی ،از جمله امکان حضور استادان برجسته ،دارای تجربه و
س وح تحصیلی باال و نیز امکان برقراری تعامم با سایر مؤسسات و پوهنتونها و بعد نهفته در آن این بود که مؤسسه
تحصیالت عالی هیواد با تکیه بر کمیت باالیی از استادان قراردادی ،نمی توانست از تکیه گاه ثابتی برخوردار باشد و به طور
م مئن همکاری متداوم آنان را با خود داشته باشد .عالوه بر آن ،استادان قراردادی در همکاری با مؤسسات متعدد ،انرژی
زیادی را صرف تدریس می نمایند و این وضعیت مسلما بر کیفیت آموزشی آنان تأثیر گذار می باشد .الزم است به این نکته
نیز اشاره شود که فعالیت های م العاتی استادان و برنامه های شخصی ارتقای ظرفیت آنان در نین حالتی ،با الش جدی
مواجه می گردد .مسئله دیگر در این مورد محدودیت نفوذ و تاثیر گذاری برنامه های بهبود ظرفیت هیواد در راب ه با این
دسته از استادان میباشد .به این معنا که ملزم ساختن استادان قراردادی به نگارش مقاله های علمی -تحقیقی ،تألیف آثار
درسی ،ارائه سمینار ها ،شرکت در کنفرانس ها ،فعالیت در کمیته ها و امثال آن به شکم م لوب ناممکن می گردد.
نظر به مالحظات فوق ،پوهنکی کمپیوترساینس در صدد باال بردن تعداد استادان دایمی خویش میباشد .افزایش در استادان
دایمی به معنای حذف کلی استادان قراردادی نمی باشد .مهم این است که سهم هریک ،در مجموع استادان ،مشخص
گردد .پوهنکی کمپیوترساینس تالش می ورزد تا در حد  80در صد ،از استادان دایمی و  20در صد ،از استادان قراردادی
استفاده نماید .مسلم است که جلب همکاری استادان قراردادی با تمرکز بر معیار های درجۀ تحصیلی ،تجربۀ تدریس،
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میزان تقید و تعهد به اصول حاکم بر فضای مؤسسه تحصیالت عالی هیواد و پوهنکی کمپیوترساینس ،شخصیت اخالقی
مناسب ،عدالت جنسیتی و امثال آن صورت خواهد گرفت و به این ترتیب پم ارتباطی با سایر پوهنتونها و مؤسسات
تحصیالت عالی ،سازمانهای ملی و بین المللی و شخصیتهای آ کادمیک نیز برقرار خواهد شد.
ب) جذب و استخدام استادان دارای مدرک ماسرتی و دوکتورا

با وجود تأثیرات گسترده و عمیقی که استادان دارای درجۀ ماستر و دوکتورا در باال بردن ظرفیتهای علمی یک پوهنکی و
پوهنتون دارند ،نسبت این دسته استادان به مجموع استادان دارای قرارداد دایمی در پوهنکی صفر بوده است .این مؤسسه
تالش مینماید تا با بهره از روش ذیم به حم این مشکم بپردازد:
جذب و استخدام استادان دایمی دارای مدرر ماستر و در کنار آن سایر معیارهای الزم ،درسه ( ۱۴۰۱-۱۳۹۹هت ش) سال
آینده .به طور مشخص تالش خواهد شد تا در هر دیپارتمنت از پنج تن استاد دایمی دارای مدرر ماستری و در س ع
پوهنکی حد اقم  ۳تن استادان (دایمی یا قراردادی) دارای مدرر دوکتورا استفاده شود.
ارتباط و توأمیت با سایر پوهنتونها
مؤسسه تحصیالت عالی هیواد از امکان برقراری ارتبا و توأمیت با سایر پوهنتونهای دولتی و خصوصی استفاده خواهد
کرد ،تا ضمن اخذ بورسهای تحصیلی ،در قسمت تبادل استاد و محصم ،اپ و نشر آثار علمی ،برگزاری سمینارها و
کنفرانس های علمی ،سفرها و بازدید های علمی ،مبادلۀ تجربیات و امثال آن ،بتواند گامهای مؤثرتر بردارد.
برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت
برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در کلیۀ سازمانها ،از جمله مراکز آ کادمیک یک امر معمول و در عین حال بسیار
مؤثر می باشد .در پوهنتونها این گونه دوره ها اغلب در قالب سمینارهای علمی ،برگزاری جلسات ،سخنرانیها و دوره های
آموزشی تدریسی عملی می گردد .پوهنکی کمپیوترساینس در نظر دارد تا این دوره ها را با توجه به نیاز های جامعه و
ضرورتهای درون سازمانی ،با همکاری شخصیتهای علمی ،پوهنتونهای دولتی و خصوصی وسایر نهادها و سازمانهای ملی
و بین المللی به شکم منظم آن برگزار نماید.
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ترفیعات علمی
ارتقای مسلکی و علمی کادر های علمی مسؤل در پست های اداری – علمی
پوهنکی کمپیوترساینس در صدد برخواهد آمد تا در تمام زیر مجموعۀ ریاست پوهنکی ،از جمله آمریت های دیپارتمنت
ها ،مرکز تحقیقات علمی به س ع پوهنکی و ...از برنامه های ارتقای ظرفیت خاص مانند آموزش مهارت های تحقیقات
علمی ،زبان انگلیسی ( ،)TOEFL, TESOL, ILETSآموزش های تخصصی در زمینۀ مدیریت آموزشی و باال بوردن
درجه تحصیلی آن در س ع کسترده استفاده نماید.
خالقیت محوری
پوهنکی کمپیوترساینس  ،از هر گونه خالقیت ،ابتکار و رویکرد های انتقادی استقبال می نماید و عامم آن را مورد تشویق
قرار میدهد .برای هر مرکز آ کادمیک شایسته و بایسته آن است که ضمن احترام به جهانشمولی معیار ها ،با حفظ بی رفی و
صداقت ،به شکاکیت معرفتی ارج نهد و ان باق من قی تئوری با واقعیت را به شکم روشمند در نظر داشته باشد .غالب
مراکز علمی ما در افغانستان فقط تکرار کنندۀ تئوری ها و دستاورد های غرب می باشند و متاسفانه نسبت به رشد ظرفیتهایی
که بتوانند به نقد عال مانۀ آنها بپردازند ،بی توجه مانده اند .نکتۀ تأسف انگیز دیگر در این مورد ،نبود شرایط و زمینه های
شکم گیری تئوریهای بومی در داخم کشور میباشد .این ضعفها ما را به تکرار کنندگان مقلد تبدیم نموده است.
مطالعات و تحقیقات علمی
در جوامع متمدن امروزی ،پویایی مراکز علمی -تحقیقی مهمترین عامم شگوفایی نظامهای اجتماعی و برتری آنها در جهان
مملو از رقابت می باشد .قلمرو فرهنگی تمدنی افغانستان ،سرگذشت بزرگترین و مشهور ترین تمدنهای تاریخی را در خاطره
خویش دارد؛ اما آنچه سبب اوج گیری و یا نشیب آنان گردیده است ،میزان برخورداری از خرد ،علم و آگاهی و نقش و
جایگاه عالمان و دانشمندان در این تمدنها بوده است .وضعیت اسفبار کنونی در جامعۀ ما محصول در انزوا قرار گرفتن علما
و دانشمندان و یا حوزه های تفکر ،اندیشه و علم آفرینی میباشد و همین عامم ریشه عقب افتادگی ،وابستگی و بحران های
جاری در کشور بوده است .در وضعیت کنونی جامعۀ ما مسئله شناسی عالمانه ،ریشه یابی ها  ،پیامد نگریها و راه حلها
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بنیاد علمی -تحقیقی ندارد و درست به همین دلیم است که انواع الشها و بحرانها همچنان استمرار می یابند و حتی عمیقتر
می گردند.
نگاه ما به ایجاد مرکز م العات و تحقیقات علمی هیواد ،بر بنیاد مسئله شناسی تاریخی و تمدنی ما استوار است و با آگاهی
از نقش و جایگاه نین مراکزی در خیزش فرهنگی -تمدنی به آن توجه می کنیم.
پوهنکی کمپیوترساینس تا نهایت سال  ۱۳۹۹هت ش دارای نین مرکزی نبود .آغاز به کار این مرکز از سمستر خزانی سال
 ۱۳۹۹هت ش میباشد.
مرکزم العات وتحقیقات علمی پوهنکی کمپیوترساینس تالش می ورزد تا درزمینه های تحقیق ،ترجمه ،تالیف،
نشرآثارعلمی وتحقیقی ،برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی ،وبرنامه های ارتقای ظرفیت ،گامهای موثری بردارد .این
مرکز درزمینه های تزس نویسی محصلین نیز برنامه های مشخص خواهد داشت.
تجدید دیپارمتنت ها
درحال حاضر ،پوهنکی کمپیوترساینس ،دارای دو دیپارتمنت (سیستم های معلوماتی و تکنالوژی معلوماتی) می باشد .با
توجه به نیاز ها و ضرورت های موجود درجامعه ،تجدید دیپارتمنت های پوهنکینیز دردستور کار قراردارد .تجدید دیپارتمنت
ها با تمرکز برامکانات و سهولت های الزم مادی ،کریکولم معیاری و نیروهای انسانی الیق و شایسته ایجاد خواهد گردید.
بازنگری نصاب تحصیلی پوهنځی
نصاب تحصیلی پوهنکی کمپیوترساینس ،از زمان تاسیس آن درسال  ۱۳۹۱هت ش ،یک بارمورد بازنگری قرارگرفته است
.پس ازاین بازنگری ،نصاب تحصیلی جدید هنوز به تصویب وزارت تحصیالت عالی نرسیده است .
نصاب تحصیلی جدید با درنظرداشت سیستم کریدت ،م ابق با نیازسنجی های الزم و درهماهنگی با ضرورت های موجود
بازارکار ،سازمانها و وزارت خانه ها توسط کمیته تخصصی فرعی ت بیق و انکشاف نصاب مورد بازبینی مجدد قرارخواهد
گرفت .هر ند دربعضی از پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی از جمله پوهنتون کابم ،بازنگری نصاب تحصیلی
هرپنج سال صورت می گیرد ،اما درمؤسسه تحصیالت عالی هیواد هر سه سال عملی خواهد شد .دلیم کوتاهتر ساختن
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فواصم زمانی بازنگری ،تغیرات سریع و دمادم درحال وقوع اوضاع و شرایط زندگی درجامعه می باشد که با توجه به الزامات
پیش آمده درجامعه و نهادهای موجود درآن ،نین اقدامی را ضروری می سازد.
ارزیابی خودی پوهنځی
پوهنکی درسال  ۱۳۹۷هت ش اقدام به ارزیابی خودی نموده است .به منظور پیشبرد و بهبود پوهنکی ،تعدادی از کمیته های
مربوطه درس ع پوهنکی ها نیز آغاز به فعالیت نمودند .کمیته فرعی ارتقای کیفیت با همکاری آمریت های دیپارتمنت ها
از سال  ۱۳۹۷هت ش تاکنون اقدام به ت بیق ارزیابی خودی و ارائه گزارش های آن نموده است و دستاورد های خوبی به همرا
داشته است .
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ایجاد کمیته های الزم و مورد نیاز در سطح پوهنځی
.1

کمیته تحقیقات علمی،

.2

کمیته ت بیق و انکشاف نصاب تحصیلی،

.3

کمیته ارتقای کیفیت،

.4

کمیته تدوین ،ت بیق و نظارت از پالن اشتراتیژیک

.5

کمیته آموزش الکترونیکی،

.6

کمیته مکافات و مجازات

.7

کمیته تدویر برنامه ها

.8

کمیته فرهنگی و نشرات

.9

کمیته نظم و دسپلین،

.10

کمیته امتحانات،

بهبود روشهای تدریس و مواد درسی
روشهای تدریس درنظام آموزشی فعلی کشور با الشها و نقایص زیادی سروکاردارد .دراغلب پوهنتون های دولتی و
خصوصی ،روش معمول ،استفاده از لکچر و لکچرنوت می باشد .درروشهای موجود ،آموزش یک رفه است و به معنای
دقیق علمی آن ارتبا تفهمی میان استاد و محصم برقرار نمی شود .این نظام آموزشی قادر به رشد خالقیت و تفکر انتقادی
در محصالن نمی گردد و فعالیت های ذهنی آنان محدود به لکچر نوتها می گردد.
پوهنکی کمپیوترساینس ضمن آنکه استفاده از ( )OBE, SCLو کتابهای درسی جدید و معیاری را دردستور کارخویش
قرار داده است ،برروشهایی تاکید می ورزد که:
الف) قابلیت های نظری و قدرت تجزیه و تحلیم م الب را در محصم بهبود بخشد؛
ب) تفکر انتقادی را درآنان تقویت نماید؛
ج) قابلیت های علمی و تجربی محصم را رشد دهد؛ و
د) انگیزه خالقیت و عالقه به م العه و فراگیری بیشتر را در محصم ایجاد نماید و توسعه بخشد.
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تغییر روشهای ارزیابی و امتیاز دهی به محصالن
روش متعارف و سنتی در ارزیابی محصلین ،برگزاری امتحانات تحریری در دو مق ع زمانی میان سمستر و پایان سمستر
می باشد .هر ند تعدادی از استادان از روشهای دیگر مانند ارزیابی عملی ،کارخانه گی و امتحانات شفاهی نیز استفاده
می کنند ،اما معمولترین روش همان امتحانات تحریری می باشد .در نظام آموزشی تحصیالت عالی ،اکثریت محصالن
بدون آنکه درجریان سمستر به م العه و تفکر درموضوعات درسی شان بپردازند و تالش نمایند تا ظرفیت های انتقادی و
خالقیت شان را بهبود بخشند ،تنها درروزهای برگزاری امتحانات به حفظ مواد درسی درحافظه شان مبادرت می ورزند تا
به کسب نمره مورد نظر شان موفق گردند .کاربرد این روش غلط به این معناست که م الب درسی عمدتا به حافظه کوتاه
مدت محصم سپرده می شود و درمدت زمان کوتاهی پس ازامتحانات ،محتویات حافظه ازآن خارج می گردد .آنچه این
روش نادرست را تقویت می کند ،الزامات وزارت تحصیالت عالی دراستفاده ازانواع سواالت باز ،بسته ،نیمه بسته ،خانه
خالی ،صحیع وغلط می باشد .تاکید نه ندان موجه برتعداد زیاد سواالت (مثال حداقم  ۳۰سوال) نیز بسیار بحث برانگیز
می باشد.
پوهنکی کمپیوترساینس ،تالش می ورزد تا نظر به نقش و جایگاه هریک از این روشها به تناسب مضامین درسی ،آنها را
اولویت بندی نماید و از روشهای ابتکاری مناسبتری که بازگو کننده دستاوردهای نظری و عملی محصالن در ار وپ
برنامه های درسی شان می باشد بهره جوید.
مناظره های علمی
مناظره های علمی و مسلکی از نقش ارزنده ای در تکامم معرفت برخوردار بوده است .حکیمان و بزرگان قلم و اندیشه
ازایجاد فضای مناظره استقبال می نمایند تا فهم دقیقتر و روشن تر از مفاهیم و موضوعات مورد بحث ایجاد نمایند .هر ند
برگزاری مناظره های علمی و مسلکی درپوهنتون های کشورما رایج نمی باشد ،اما مؤسسه تحصیالت عالی هیواد در این
زمینه نقش پیشتاز خواهد داشت.
مناظره های علمی و مسلکی در دیپارتمنت های مختلف دردوس ع برگزار خواهد گردید:
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الف) در سطح محصالن

مناظره محصلی بین محصالن پوهنکی کمپیوترساینس و سایر پوهنتون ها یا موسسات تحصیالت عالی ،برنامۀ ریزی
خواهدشد .درهر مناظره از تعدادی استادان صاحب نظر و قابم اعتماد ،جهت نظارت ،نقد وارزیابی دعوت به عمم می آید
تا کیفیت مناظره را مورد بررسی قراردهند
ب) در سطح استادان

این نوع مناظره بین استادان پوهنکی استادان محققان مسلکی ،سازمانها و پوهنتون ها برگزار می گردد تا ابعاد و پیچیدگی
های یک موضوع مورد کندوکاو عالمانه قرار بگیرد.
پوهنکی کمپیوترساینس تالش می نماید تا درهر سال تحصیلی حداقم یک مناظره علمی برگزار نماید .این اقدام ضمن
شگوفایی افکار و اندی شه ها ،کارکردهای مثبت دیگری نیزدارد .از جمله اینکه فضای مناظره ،ارزشهای اخالق مباحثه و
گفت وگو را درجامعه علمی ما تقویت می نماید و تدریجا به نهادینه سازی ارزشها و هنجاری های تساهم وتسامع و همدیگر
پذیری کمک می کند .عالوه براین کارکرد ها ،مناظره علمی ظرفیت و کیفیت علمی موجود درمیان محصالن و استادان را
برای آنان آشکار تر می سازد.
آموزش الکرتونیکی
پوهنکی کمپیوترساینس تا کنون از قابلیت های روش آموزش الکترونیکی استفاده نکرده است .استفاده از این روش در
شرایط خاص و با توجه به پیشرفتهای شمگیر درتکنالوژی های ارتباطی می تواند مفید و موثر باشد.
آموزش الکترونیکی و به عبارت دیگر ،آموزش از راه دور ،ضمن آنکه می تواند منبع عواید خوب برای پوهنکی و مؤسسه
باشد ،امکان ادامه تحصیم در دوره های عالی لسانس را برای تعداد قابم توجه از عالقمندان فراهم می سازد .واضع است
که با توجه به ن بود تجربه ی کافی در این نوع آموزش ،نسبت به اجرای آن باید از متخصصین و کارشناسان برجسته استفاده
شود و در مورد روش عملیاتی سازی آن ،محتویات آموزش ضعف ها و قوتها ی آن و پیامد های احتمالی آن محققانه و
عالمانه برخورد گردد.
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قابم ذکر است که درآموزش الکترونیکی ،همان سیستم کریدت به کار گرفته می شود؛ امتحانات به صورت حضوری برگزار
میگردد؛ سی دی لکچر نوتها و اطاق ویدیو کنفرانسها برای دیپارتمنت های مربو ساخته می شود و امکان استفاده مستقیم
از منابع ممد درسی ،مثال با مراجعه به کتابخانه نیزبرای محصالن فراهم می گردد.
توسعه زیر ساختار های مربوط تکنالوژی معلوماتی
جهان معاصر ما را تحت تاثیر تکنالوژی های روبه رشد معلوماتی ،جهان ارتباطات نامیده اند.استفاده از تکنالوژی معلوماتی
در کشور ما رشدی فزاینده داشته است و پوهنکی کمپیوترساینس نیز بهره گیری هر ه بیشر از این تکنالوژی را مورد تاکید
قرار داده است .پوهنکی کمپیوتر ساینس از البراتوار کمپیوتری مجهزنیز به منظور فعالیتهای تحقیقاتی استفاده می کند .
این پوهنکی برآن است تا در آینده ی نزدیک:
 -1کتابخانه الکترونیکی و فزیکی خویش را فعال سازد؛
 -2ایجاد مرکز م العات و تحقیقات علمی استادان به س ع پوهنکی
 -3ایجاد ستودیو ( )Studioبرای ثبت لکچرنوت های اساتید برای آموزش الکترونیک
 -4کمپیوتر لب های ( )Cisco/Microsoft, Programing/Developmentبرای کار های عملی
 -5امکان استفاد از آموزش الکترونیکی را فراهم سازد؛
 -6نسبت به تهیه پایگاه معلوماتی یا دیتابیس برای تمام بخش ها اقدام نماید؛
 -7نصب سرور روم برای حفظ معلومات همه ادارات در پوهنکی
 )Ticking System( -8را فعال نماید؛ با استفاده از این سیستم پوهنخی با آمریت های مربوطه را ب ه برقرار میکند
و به جای سیستم ورقی یعنی فرستادن مکتوب استعالم و پیشنهاد بکار میرود .ارتبا اداری میان پوهنکی و آمریت
ها از این طریق به سهولت امکان پذیر خواهد شد.
 -9تاالر های ویدیو کانفرانسها را به قدر ضرورت در مؤسسه تحصیالت عالی هیواد ایجاد نماید؛
-10

نسبت به فعال ساختن  LMSاقدام نماید؛

-11

خدمات  VOIPرا در سراسر دفاتر پوهنکی فعال نماید؛ و
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ویب سایت پوهنکی را باز نگری نماید و آن را به شکم مناسب انکشاف دهد.

دسرتسی به تحصیالت عالی
افزایش درسرتسی به تحصیالت عالی
دسترسی به تحصیالت عالی از جمله حقوق مسلم هر عضو جامعه می باشد .پوهنکی کمپیوترساینس ،برنامه های انکشافی
خودرا افزایش و دسترسی اقشار و گروپهای مختلف جامعه به تحصیالت عالی را مورد توجه قرا می دهد .در این مورد
رعایت معیارهای ذیم ضروری به نظر می رسد:
 افزایش دسترسی به تحصیالت عالی با رعایت جدی اصول و معیار های وزارت تحصیالت عالی .دربسیار از
مؤسسات تحصیالت عالی ،به معیار های جذب محصم از جمله میزان تواناییها و آمادگیهای علمی داوطلبان
توجه نمی شود و تمام دارطلبان کامیاب محسوب می گردند .آزمون کانکور برگزار می شود ،اما ناکامی وجود
ندارد .دربرخی مؤسسات دیگر ،صرفا بخاطر ترس از درمعرض انتقاد قرار گرفتن ،تعداد بسیار اندر ناکامی وجود
دارد.این گونه اقدامات که بادید کسب منافع اقتصادی و عایداتی بیشتر شکم می گیرند ،ازجمله عوامم اساسی
پایین بودن کیفیت تحصیالت عالی در این مؤسسات می باشد.
پوهنکی کمپیوترساینس ،مؤسسه تحصیالت عالی هیواد معیار برخورداری از توانایی علمی و ذهنی ر ا به شکم
جدی رعایت خواهد کرد.
 ایجاد زمینه های دسترسی به تحصیالت عالی با احترام به ارزشهای انسانی – ملی و دوراز تبعیض و تعصب صورت
خواهد گرفت.
 میزان دسترسی به تحصیالت عالی باید با نیازهای انکشافی جامعه همخوانی داشته باشد .پوهنکی کمپیوترساینس
با م العۀ دقیق میزان ضرورتها و نیاز های جامعه در هماهنگی با پالن استراتیژیک مؤسسه جذب محصم در رشته
(سیستم های معلوماتی و تکنالوژی معلوماتی) را تعیین خواهد نمود.
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افزایش درسرتسی زنان به تحصیالت
باتوجه به محرومیتهای مختلف زنان و دختران از حقوق مدنی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی شان ،دسترسی آنان
به تحصیالت عالی ،یکی از عوامم بسیار مؤثر در رفع انواع تبعیض و ستم جنسی خواهد بود و زمینه ها و فرصتهای مناسب
را برای حضور و مشارکت آنها در جامعه فراهم ساخت .پوهنکی کمپیوترساینس با هدف برقراری عدالت جنسی در عرصه
تحصیالت عالی ،برنامه ریزی خواهد نمود.
بسرت سازی برای کارگیری بهرت سیستم کریدت
سیستم کریدت ،با توجه به تأثیرات مثبتی که در بهبود کیفیت تحصیلی دارد وتسهیالت و آزادی انتخاب بیشتری در اختیار
دانشجویان قرار می دهد ،نیاز به تقویت ،شفاف سازی و به کارگیری وسیعتر در مؤسسه تحصیالت عالی هیواد دارد.
 ت بیق سیستم کریدت درمؤسسات تحصیالت عالی از ند جهت د ار مشکم می باشد:
 .1آگاهی از این سیستم ضعیف است .سیستم کریدت در مجموع درنظام تحصیالت عالی افغانستان
جدید است و هنوز فهم کامال روشنی از آن وجود ندارد.
 .2هنوز شرایط ان باق سیستم کریدت در مؤسسات تحصیالت عالی ایجاد نشده است.با توجه به
مالحظات فوق:
 پوهنکی کمپیوترساینس ،در جهت ایجاد آگاهی از ویژگی و جنبه های مثبت سیستم کریدت در میان استادان و
محصالن اقدام می نماید.
 شرایط الزم را برای ت بیق سیستم کریدت فراهم می سازد.
 از ان باق سیستم کریدت نظارت الزم را به عمم می آورد.
 پیامدهای مثبت و من قی ت بیق سیستم کریدت در پوهنکی کمپیوترساینس به شکم علمی ارزیابی خواهد شد.
بهبود ارائه خدمات به محصالن
ارائه خدمات مناسب به محصالن یکی از ارکان مهم موفقیت مؤسسات تحصیالت عالی می باشد .رهبری و مدیریت
پوهنکی کمپیوترساینس ،ارائه خدمات محصلی ر ابیشتر حول محورهای ذیم برنامه ریزی خواهد کرد:
ذبیح الله فضلی
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 توسعۀ برنامه های آموزشی و توسعۀ کارهای عملی برای محصالن
 تقویت و گسترش برنامه ها هنری ،فرهنگی با اختصاص سرمایه ها ،امکانات و تسهیالت بیشتر
 ارائه خدمات مشوره های علمی – مسلکی
 ارائه مشوره های الزم به منظور کاریابی
 استقبال از محصالن جدیدالشمول و آشنا ساختن آنها با محیط پوهنکی و مؤسسه و ارزشها و هنجارهای مهم
دورۀ تحصیلی
با درنظر داشت معیارهای ارائه خدمات سریع ،دقیق ،قانون مدار ورفتار سازمانی مناسب

برنامه های زیرساختی
زیر ساخت ها به امکانات و تجهیزات مادی ،فضای فزیکی و به طور کلی شرایط مادی عملکرد سازمانی اشاره دارد و
موفقیت پوهنکی کمپیوترساینس مستقیا به شرایط زیر ساختی بستگی دارد .بسیاری از مؤسسات تحصیالت عالی و پوهنتون
های خصوصی تا اکنون دارای تعمیر مستقم وتحت مالکیت ،فضای سبز مناسب  ،کتابخانه  ،جمنازیوم و امکانات ورزشی
 ،صنوف و دفاتر کاری مناسب و مجهز نمی باشند .پوهنکی کمپیوترساینس دارای دفاتر کاری ،صنوف آن تا حد زیاد مجهز
به فضای و امکانات الزم می باشد .به این وجود ،با توجه به دور نما و رسالت سازمانی ،الزم است تا زیر ساخت های فعلی
بسیار بیشتر از بیش در آن انکشاف یابد.
تجهیزات صنوف درسی ،البراتوار و کتابخانه
صنوف درسی خویش را کامال مجهز به امکانات و وسایم الکترونیکی ،سیستم حرارتی و فضای مناسب نماید .تالش می
شود و تا معیار بک مترمریع برای هر محصم در صنوف درسی رعایت شود و امکان استفاده از پروجکتور در صنفها ،و
انترنت در البراتوار ،و دفاتر کاری کامال مهیا گردد.
 کمپیوتر لب را به منظور دسترسی آسان محصلین ستماتیک تر و مجهز ترسازد.
 ایجاد کتابخانه مخصوص فزیکی و دیجتلی پوهنکی کمپیوترساینس نیاز جدی پوهنکی برای استادان و
محصالن می باشد.
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تنظیم پالن عملیاتی با کدهای مشخص
اجرای اسرتاتيژی
اجرای استراتیژی به معنای عملی سازی پالیسی ها و برنامه های عمم می باشد که در نتیجه در آن امکان دستیابی به هدفهای
تعریف شده تحقق می یابد .به منظور اجرای موفقیت آمیز استراتیژی ،توجه به سه محور الزامی می باشد:
زمینه سازی
به منظور فراهم آوردن بسترهای الزم برای اجرای استراتیژی ،تجدید نظر در سبکهای رهبری و مدیریتی ضروری می باشد.
پوهنکی کمپیوترساینس  ،در قسمت مدیریت به تلفیقی از ارزشهای مشارکتی و متمرکز گرا روی خواهد آورد .مدیریت
مشارکتی ،زمینۀ اشترار فعال تمام نیروها و استعداد ها را در تصمیم گیریها فراهم می سازد ،با انگیزه مشارکت مؤثر اعضای
کدرهای علمی و اداری را در راب ه با پیشبرد مسائم و سهم گیری در سرنوشت پوهنکی باال می برد و رضایت کاری اعضا
را باال می برد .رهبری هیواد نیز با تقویت ارزشها و انگیزه ها ،انجام نقشها را به شکم درست و اخالقی آن مورد تأکید قرار
می دهد.
اما در بسیاری از مواردی که هنوز ظرفیتهای الزم علمی – تخصصی وجود ندارد و ارزشهای اخالق کاری متعهدانه نیز هنوز
نهادینه نشده است ،رهبری و مدیریت متعهدانۀ تمرکز گرا به عنوان یک مرحلۀ گذار به سوی مدیریت مشارکتی مورد توجه
قرار می گیرد.
عملیاتی سازی
عملیاتی سازی استراتیژی نیاز به برنامه عمم مشخص سهساله دارد .در این برنامۀ عمم فعالیتها ،هدف از انجام فعالیتها،
مسئولین ذیربط ،زمان و مکان اجرا ،روش اجرا وتأثیرات مورد انتظار آن دقیقا تعریف می شوند .این پالن عملیاتی در بخش
مربوطه شرح داد شده است.
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مورد مهم دیگر تدوین بودجه با تعیین دقیق بودجۀ عادی و انکشافی می باشد و تخصیص عملی منابع مربوطه که در
صفحات قبم شرح داده شده است.
ارزیابی اسرتاتیژی
نمی توان ادعا کرد که یک استراتیژی ،از هیچ نقصی برخوردارنمی باشد .نین رویکردی ایجاب می نماید که استراتیژی
فعلی مورد ارزیابی کار شناسانه قرار گیرد .به منظور ارزیابی دقیق استراتیژی توجه به ند نکته ضرورت دارد:
الف) مبانی و ساختار استراتیژی دقیقا در نظرگرفته شود.
ب) روش و شاخصهای ارزیابی در هر قسمت دقیقا تعریف و عملیاتی شوند.
محورهای مهم ارزیابی پالن استراتیژیک در پوهنکی کمپیوترساینس با توجه با شکایات فوق ،مورد ذیم را شامم می شوند:
 -1انسجام درونی و من قی اجزای پالن استراتیژیک:
در این مرحله از ارزیابی باید عالوه بر من قی بودن ساختار پالن ،یعنی نظام مندبودن روابط میان عناصر و مؤلفه های آن،
به من قی و روشن بودن محتوا و رویکرد های م رح شده در پالن توجه گردد.
در این مورد رهنمود تهیۀ پالن استراتیژیک وزارت تحصیالت عالی ،از جمله معیارهای ارزیابی خواهد بود .در این رهنمود
ساختار پالن و گونگی نظام مند ساختن آن به روشنی شرح داده شده است.
نکتۀ مهم قابم ذکردر این قسمت در نظر داشت همسویی میان عناصر از جمله دیدگاه ،رسالت ،هدفها ،استراتیژیهای
عملیاتی و پالنهای می باشد .براساس این ارزیابی می توانیم به پرسشهای زیر پاسخ دهیم:
 آیا ساختار کلی پالن استراتیژیک من بق با ساختار ارائه شدۀ وزارت تحصیالت الی می باشد؟
 آیا موضوعات و مفاهیم اساسی پالن استراتیژیک به روشنی و بدون ابهام بازگو گردیده است؟
 آیا بین اجزای اصلی پالن استراتیژیک ،از جمله دیدگاه ،مأموریت ،هدفها ،تحلیم سوات ،استراتیژیهای عملی،
پالن عملیاتی ،جدول بودجوی و پالن مای ،همسویی و انسجام الزم وجود دارد؟
ذبیح الله فضلی
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 -2عملیاتی سازی پالن استراتیژیک:
در این مرحله حداقم به طور سالیانه ،هر محور جزئی یا برنامه ها و فعالیتهای مندرج در پالنهای عملیاتی سالیانه ،با توجه
به دستاوردهای عملی آنها و مستند سازیهای الزم مورد ارزیابی قرار می گیرد .در ارزیابی این قسمت باید به طور شفاف به
پرسشهای زیر پاسخ داده شود.
 برنامه ها و فعالیتهای مندرج در پالن عملیاتی تا ه حد از قابلیت اجرایی برخوردار بوده است؟
 تا ه حد برنامه ها و فعالیتهای مندرج در پالن عملیاتی ،تحقق عملی یافته است؟


نانچه برنامه ها و فعالیتهای مندرج در پالن عملیاتی به طور کامم تحقق عملی نیافته است ،عوامم اساسی آن
ه بوده است؟ این عوامم گونه به تهدیهای بیرونی و نق ه ضعفهای داخلی پوهنکی مربو می شوند؟ به عنوان
م ثال آیا حمایت بودجوی و مالی الزم از برنامه ها و فعالیتها صورت گرفته است؟ آیا نیروهای انسانی الزم در
اختیار پوهنکی بوده است؟ آیا نظارت الزم از اجرای برنامه ها و فعالیتها صورت گرفته است؟ و...

نانچه عدم موفقیتها ناشی از تهدیدهای خارجی بوده است ،دقیقا و به طور مشخص کدام تهدیدها و گونه تأثیر گذار
بود اند ؟
باید یاد آور شد که در قسمت دستاوردهای مثبت پالن استراتیژیک نیز باید عوامم موفقیت با توجه به محورهای نقا قوت
داخلی و فرصتهای خارجی ،دقیقا تعریف و مستند سازی شوند.
واضع است که تمام نکات فوق باید در بخشهای آ کادمیک با اداری ،دسترسی به تحصیالت عالی و زیرساختها به شکم
عملی آن مورد توجه قرار گیرند.
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فورم تائیدی پالن اسرتاتیژیک پوهنځی کمپیوترساینس
فیصله کمیته تدوین و تطبیق پالن استراتیژیک پوهنځی :پالن استراتیژیک پوهنکی کمپیوترساینس در شماره ( )۶مؤرخ
 ۱۳۹۹/۷/۲جل سه کمیته فرعی پالن استراتیژیک پوهنکی م رح و با اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت.
معراج الدین حیدری
منشی کمیته تدوین و ت بیق پالن استراتیژیک پوهنکی

فیصله شورای علمی پوهنځی کمپیوترساینس :پالن استراتیژیک سه ساله ( ۱۴۰۱ – ۱۳۹۹هت ش) پوهنکی
کمپیوترساینس در شماره ( )۳مؤرخ  ۱۳۹۹/۷/۴شورای علمی پوهنکی م رح و با اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت.
شفیع الله شینواری
رئیس پوهنکی کمپیوترساینس

فیصله شورای علمی مؤسسه :پالن استراتیژیک پوهنکی کمپیوترساینس در شماره ( )۵مؤرخ  ۵/۷/۱۳۹۹شورای علمی
مؤسسه م رح و با اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت.
دوکتور خالد احمد کاکړ
رئیس عمومی مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی هیواد

ذبیح الله فضلی
معاون علمی – تدریسی مؤسسه

شفیع الله شینواری
رئیس پوهنځی کمپیوترساینس

