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 امنا سییسخن ر
 

 دهیمعه رنج دمن که همانا خدمت به علم و جا نهیرید یبه آرزو دنیرس ریاد تا مسد قیخداوند منان را که توف سپاس

ساس گذار ست با ا ستان ا ص یمجال ها جادیساخت، ا سری(  موادیبه نام )پوهنتون ه ینهاد علم یافغان  یلیتح

 .است ایجامعه پو کی یرشد و شگوفا ساز یبستر مناسب برا

شگوفا به نهیزم نیو تالش در ا یگذار هیسرما شد،  سرما یشدن جامعه م یو تمدن ییر  نیر اد یگذار هیانجامد، 

صور ن یتجارت نهیزم ضرر در آن مت ست که  سترات ست،یا شعبه پوهنتون ه کیژیپالن ا ساله   -همزنگد-وادیسه 

 نید من ااست، تعه دیمان افغانستان ؛ موثر، کارآ و مف زیملت عز یبه اهداف علم دنیکه در امر رس دهدینشان م

تعهد م یگام به گام همکار و خادم کادر علم یو طوالن کیژیستتترات یو انکشتتاف پالن ها قیاستتت که در امر ت ب

 .خود خواهم بود

 یلمع میت نینهاد استتت و به داشتتتن  ن نیا یها تینهاد به شتتکم م لق در گرو تالش ها و فعال نیا افتخارات

  .یخدمات علم هیمتعهد به اراافغانستان با ثبات و  کی دیبا ام م؛ینمایافتخار م

 

 نیشاه رگمیام الحاج

 ودیامنا پوهنتون ه ئتیه سییر
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 ئیس عموی مؤسسهر  سخن
 .و با قلم آموخت دیآنکه آفر نامبه

 شیهدف به پ است که او را به سمت ی یبه ارکان وشرا یرو دارد، ق عا متک شیکه در پ ینهاد با توجه به اهداف هر

و  بردیم قاعده بهره نیاز هم ،یدر ستت ع عال ینهاد اموزشتت کیبعنوان  وادیه یعال تالی. مؤستتستته تحصتتبردیم

ه و دوم، نسبت به تمام ارکان و اهداف مؤسس امعدو نکته مهم است؛ اول، توجه همه جانبه و ج نجانبیا تیمأمور

 ،یقیتحق ،یاز آموزشتت ه اعمدو اصتتم، به تمام اهداف مؤستتستت نیبه ا هیها تا بتوان با تکتمام بخش نیب یهماهنگ

  .افتینسم کارا و توانمند، دست  ینیو بازآفر یفرهنگ

نقشه راه  و دقت در یهر اقدام خرد و کالن است. بدون داشتن طرح قبل یربنایز یسیاست که پالن و پال نیا باورم

باور،  نیه به ابا توج نرویبود. ازا میتلخ مواجه خواه یهامؤسسه بزرگ، مدام با تجربه کی تیریمد یبرا یو مهندس

جامعه و  طیراو سازگار با ش یواقع ق،یجامع، دق یسیپالن و پال نیو تدو ربناهایز یسازخود را بر محکم استیس

 هیدامات اولکار اق نیکه قبم از من به ا یاز دوستان کنمیتشکر م یمؤسسه به کار گرفته ام. از باب حفظ حق معنو

: مکز کرده ابه  ند نکته تمر نرویاستتت ازا ندهیآ ریکم نقص کردن مستت ای نقصیب یرا کرده بودند اما تالش من برا

 یبرا هیرا پا کیژیو پالن استتترات یعال التیکه مقررات وزارت تحصتت یمعن نیپالن استتت به ا یبندنخستتت، رده

ص یهایسیها و پالپالن جادیاقدام، ا نیقرار داده و دست به اصالح آن زده ام. دوم گرید یهابرنامه ص  یخرد و تخ

 کیژین استراتخرد با پال یهاپالن یسازهماهنگ وم،است. اقدام س دهیبه اتمام رس بایهر بخش است که تقر یبرا

ها خشبتمام  یهماهنگ یدارد  را که به معن ییارزش واال یستتازهماهنگ نیوزارت استتت. ا عیو مقررات و لوا

و پالن  رودیم شیبه ستتمت اهداف به پ کیژیبا پالن استتترات یبدن و با هماهنگ کیبوده و تمام مؤستتستته مانند 

 جادیم، ا. اقدام  هارسازدیاز مشکم م یو عار نقصیرا ب رینقشه راه، حرکت به سمت مس کی دمانن کیژیاسترات

 یکار یتخصص یهاتهیاست که داشتن کم نیاست. باورم ا یکار یهاتهینظارت در کنار کم یتخصص یهاتهیکم

  .ها استو درست پالن قیدق یاجرا نیباعث تضم ،ینظارت یهاتهی.  را که کمستین یفصرف، کا



 د

جامعه در  یهاانستتان نیترختهیکشتتور استتت. طبعا فره یعال هیدر ستتو یفرهنگ – ینهاد علم کی واد،یه پوهنتون

سهم دارند. خوش شبردیپ سان یرویبختانه نآن  سه در بخش ادار یان س ص یاکثرا دارا ،یمؤ سو یعال تالیتح  هیبا 

ستند و ا سانسیل سه تأ تیریکه در مد شودیم یلمبخش و کدر ع نیا نیب یباعث همزبان نیو باالتر ه س به  ریثمؤ

ست که ا یمعن نیبه ا نیاست و ا یبخش، انجام اقدامات تخصص نیدر ا نجانبیخواسته ا نیتردارد. مهم ییسزا

 از تشتتتت، یریجلوگ یراستتتا برا نیشتتود در ا یریرد جلوگف کیمختلف به  یکارها یتالش شتتده تا از واگذار

ا حذف ادارات شتود. طبع یریجلوگ یکاردارد تا از پراکنده یتیریتمرکز مد ؤستسته،م تینقش را در موفق نیترمهم

صم صم یمواز رندهیگمیت ستیبر ر ماتیو متمرکز کردن ت سه به هم یعموم ا س ست نیمؤ صورت گرفته ا . منظور 

 است،یکامم با ر یدر هماهنگ ،یو ادار یکدر علم یدارد که همه اعضا تیامر موفق نیا یصورتاست، در  یگفتن

  .ببرند شیرا به پ وادیسازمان ه

ص یایکه هزاران جوان جو میخرسند اریاست. بس یراب ه دو طرف ز،یعز انیمؤسسه و دانشجو نیب روابط و  میتح

ر سه حوزه د زیکه مؤسسه ن میآن اعتماد کرده اند. و خوشحال و به دهیرا برگز وادیه یعال التیمؤسسه تحص ،یترق

س صاد، حقوق و علوم  سیاقت صالن عز نسیسا وتریو کامپ یا ست اما آنچه مهم  ارائه زیبه مح ست، اخدمت کرده ا

را از  خدمت ارزشمند است که محصم، تنها مغز خود نیا یاست. در صورت نیریش وهیثمره و م یارائه خدمت دارا

شد و کارها میمفاه ص دهید زین یعمل یپر نکرده با شته تح شد و مهارت الزم در ر سب کرد یلیبا شد. خود را ک ه با

 یلمهارت عم زیو ن یلیو تحصتت یمحصتتم که انکشتتاف آگاه ازیبستتتر مناستتب، به هردو ن جادیتا با ا میتالش دار

شان ست، جامه عمم بپو ضور قو ،یو طبعا همکار میا صم در تمام ب یتالش و ح ضمانت کننده ارنامهمح  نیها 

  .اقدامات است

سرما میبه دل وادیپوهنتون ه انگذاریازبن نمیبیم الزم شکر کنم ک یو آموزش یدر بخش علم یگذارهیتوجه و  شور ت

 تیمستتال یهمه آرزو یاهداف مشتتترر را خواهانم و برا شتتبردیروزافزون همگان در پ تیموفق زال،یال یو از خدا

  .دارم



 ه

 حمد کاکرخالدا دکتور
 وادیپو هنتون ه یعموم سییر

 

 یمعاونت علم امیپ
 

 .خداوند لوح و قلم بنام

مواجه  ییهای نان دشتتوارو متالطم امروز، مدیران را با آن ریمتغ دا  یو محیط شتتد هاتیروزافزون فعال یپیچیدگ 

و  یشتتت. پویایخواهد دا به دنبال جبرانرقابمیغفلت آنان نستتبت به مستتائم، پیامدهای  غ نیترستتاخته که کو ک

ساخته است.  یضرور تفکر استراتژیک را هادهیدپ شدنیها و جهانمحیط، عدم ایقان حاکم بر سازمان یپیچیدگ

.  دارد ازین یستتنت یاز برنامه ها شیب یزیبه   ،یلیستتازمانها تحصتت ژهیستتازمان ها بو تیریدرعصتترامروز، مد

ضات برنامه ر سخگو یسنت یها یزیمفرو س ریدر حال تغ یها ازین یپا در آموزش  تیریمد دهیچیپ یها ستمیو

 . ستین یعال التیبخصوص تحص

شاف بخش ها امروز، سات علم یجهت انک س صوص پوهنتون ها و مو شان داده  یمختلف جامعه، بخ ، تجربه ن

ه استتاس ب کهی. اهدافدینما یم فایا یخاص بوده و ستتهم بارز و نقش ارزنده ا تیاهم یدارا یزیاستتت که برنامه ر

ست تعق قیدق یپالن ها شندیم ومسودمند و مدا جینتا یدارا شوند،یم یزیر یو پ بیو در به موقع  و قیدق نییتع با

مده ع یها ازین شیزمان ومکان و مصتتلحت ها از جمله پ طیها و در نظر گرفتن شتترا تیها ، ظرف ازیاهداف ، ن

 .باشدیم یجامعه بشر اتیمختلف ح یدر بخش ها یهر برنامه و پالن یعلم قیت ب

مردم  یو ستتودمند، برا یاریدر حال رشتتد، در جهت عرضتته خدمات مع ینهاد علم کی ثیمنح  وادیه پوهنتون

هدفمند در  ستتالم و ریدر مستت وادیکه پوهنتون ه میدار نیقیو  میدواری. ما ام داندیکشتتور، خود را متعهد و ملزم م

 .ارددیگام برم یفیو ک یجهت توسعه ورشد از لحاظ کم



 و

.  شتتودیشتتته ممبرم پندا یها یمند ازیو ن اتیپالن و برنامه منظم، واحد،  موثر و کارا از ضتترور کیداشتتتن  بنابران

شتتت و بادر نظردا یعال التیوزارت محترم تحصتت یدر وکات پالن ها وادیپوهنتون ه یستتیتدر-یمعاونت علم

سترات سترات وادیپوهنتون ه کیژیپالن ا ساله خو کیژیپالن ا سترات نیتدورا  شیسه  ست . پالن ا سه  کیژنموده ا

 یم تیبا اهم اریبست یاتیو ح یبه مقاصتد و اهداف ستودمند علم دنیغرض رست یستیتدر-یستاله معاونت علم

  باشد

 تینات، ظرفکوشش برآن نموده تا پالن را بادرنظرداشت امکا کیژیپالن استرات نیدر تدو یسیتدر-یعلم معاونت

عمده  اتیباشتتد، بنابرآن محتو ینهاد جوان و در حال توستتعه م کی وادی. پوهنتون هدیمان هیها ته تیها و محدود

 یاریو مع تیظرف شیافزا ت،یفیتوسعه و ک یور وادیپوهنتون ه یسیتدر-یسه ساله معاونت علم کیژیپالن استرات

ا که ر یکستان ریستا ها و ستهیبتواند فارغان ل یفعال و قو ینهاد مل کی ثیتامنح دینما یمؤستسته تمرکز م یستاز

 ازیپالن اهداف عمده و ن نی. ادینما هیمختلف ترب یبوجه احستتن در بخش ها باشتتدیم یعال التیعالقمند تحصتت

 .دیدرست پالن برآورده شده اهداف مذکور را تحقق خواهد بخش قی. ت ب سازدیمؤسسه رابرمالم یها

از  ند،یانم یم فاینقش ا کیژیه گان پالن استتتراتکنند قیت ب ثیکه بح وادیپوهنتون ه یو ادار یکادر علم یاعضتتا

 یاجراب قیوفت وادیپوهنتون ه کیخود و همه خانواده اکادم یبرا کیبرنامه اکادم نیا قیدر ت ب یبارگاه الله متعال

  .برنامه و حوصله بلند خواهانم

 

 یالله فضل عیذب

 وادیپوهنتون ه یعلم معاون

  



 ز

 پیام رئیس پوهنځی
 

 م که به آدم آموختبنام نخستین معل

ست سال اخیر، تغییرات قابم توجه را تجربه کرده ا ست  شور عزیز مان طی بی ست که ک سندی ا سیار جای خر . ب

گیر مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی کار بسیار پربرکت بوده است. طبیعی  درکنار بقیه اتفاقات، حضور  شم

بودند. مؤسسه نجویای دانش و علم  گویی ملیونها افغان ها بود که نهادهای آموزشی دولتی به تنهایی قادر به پاسخ

کابم استتتت که با تالش بستتیار ستتریع و  والیت تحصتتیالت عالی هیواد یکی از نهادهای موفق و پرنشتتتا  در

، «کامپیوتر ستتاینس»رود و تاکنون در ستته حوزه  یش میگذاری کالن مادی به ستتمت اهداف عالیه به پستترمایه

 ارائه خدمت کرده است.« و علوم سیاسیحقوق »و « اقتصاد»

سال  ساینس ۱۳۹۷ اینجانب از  ستاد در این  هتتتت ش وارد پوهنکی کمپیوتر ست، بعنوان ا  پوهنکیشده ام و نخ

انتخاب شدم. به نوبت خودم از مؤسس مؤسسه  هتتتت ش بعنوان مسئول پوهنکی ۱۳۹۸خدمت میکردم و از سال 

ه من واگذار نمایم که به بنده اعتماد نمودند و این بخش مهم را ب میتحصیالت عالی هیواد و مسئولین وقت تشکر 

 کردند. 

صلی من ان شاف جامع و همه جانبه پوهنکیمأموریت ا ضبا ، هماهنگی بین بخش ک ست ازاینرو، نظم و ان ها، ا

 صتتلی خود میاها در کنار آموزش را وظیفه ها و پالیستتیتوجه به بخش تحقیقی و فرهنگی و اولویت دادن به پالن

 دانستم و به آن پایبند خواهم بود.  

سازمان دارد. بدون کدام پالن، هیچ برنامه سیار مهم در مدیریت یک  سی، نقش ب ست که پالن و پالی ای شکی نی

شتباهات خواهد بود. جای خوش صویب و تأیید پالن پنج موفق نبوده و مدام مجبور به تکرار ا ست که با ت  بختی ا

سترات سال ساله ا صیالت عالی هیواد در  سه تح س شاف  1398یژیک مؤ شده، رشد و انک صالح پالن یاد  و اینک ا

داکتر خالد احمد همه جانبه مؤسسه سرعت قابم توجه یافته است. اینک با حضور ریاست محترم مؤسسه جناب 

گرفته استت. پوهنکی های مؤستسته صتورت از نیروهای علمی و با تجربه کشتور، نگاه دوباره به تمام برنامه کاکر



 ح

ساینس نیز در کنار بقیه بخشکمپیوت صالح و تغییر قابم توجه در بخش پالنر  ستراتیژیک هها با ا ا از جمله پالن ا

ها با استحکام بیشتر به سمت آینده و انجام بهتر وظایف به پیش  و نیز تدوین پالن استراتیژیک دیپارتمنت پوهنکی

 .رودمی

ستساینس ب کمپیوتر پوهنکی صیلی اش از اهمیت زیادی برخوردار ا شته تح و  ه دلیم کاربردی و عملی بودن ر

نین نسلی  تأثیر زیادی بر ایجاد اشتغال و ارتقای توانمندی فرزندان کشور خواهد داشت. به همین دلیم، پرورش 

کته نشان نند و این برای آینده، کار یک فرد نیست و همه همکارانم در این بخش سهم زیادی در پیشبرد وظایف دار

دهد که استادان و اعضای عزیز کدر علمی در کنار خدمت، نسبت به هماهنگی و نظم نیز دقت داشته باشند و می

 خاصیت خواهد بود.  ها بیبدون هماهنگی، تدوین لوایع و پالن

وظیفه خود ها رشتتد آنها استتت. استتت که هدف اصتتلی از تمام پالن محصتتالن پوهنکیو نکته مهم دیگر، ستتهم 

ها به محصتتالن عزیز و اجرای آن کوتاهی نکنم اما دانم که همراه با همکارانم نستتبت به معرفی کامم پالنمی

، مشتترو  به همکاری محصتتالن عزیز استتتت. نظرات نیک پوهنکیموفقیت من و همه اعضتتتای کدر علمی 

ف، زمینه رشد هر ه بیشتر محصالن سیدن به اهداها و مشارکت متعهدانه در رمحصالن، همکاری در اجرای پالن
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 مقدمه

صیالت عالی سه تح س صیلی  هیواد مؤ صوصی  عالیبه حیث نهاد تح شتن با خ ساینسکمپیوتپوهنکی ) سهدا ، ر 

ا هوهنتوندر کنار دیگر پنموده است تا در عرصه تحصیالت عالی  غازآ( به فعالیت و اقتصاد حقوق و علوم سیاسی

 ایفا نماید. بهتر و مؤسسات تحصیالت عالی، در ارتقای علمی کشور سهم خود را 

سایم پیچیده تکنالوژی ست. امروزه و شته ا شر اثر گذا شرفت در تکنالوژی روی تمام جنبه های زندگی ب ک تمام پی

سه یست، پروجنبه های زندگی را هدایت می کند. روش های ایجاد ارتباطات، مدیریت تجارت،  کنترول محیط ز

لوژی همه در گرو وستتتایم تکنالوژیک هستتتند. از این رو آموزش تکناتحقیقاتی های طبی،  برنامه های علمی و 

 نوین یکی از نیاز های اساسی هر جامعه است. 

مر های کشور یک ا پوهنتونی کمپیوتر ساینس در  وکات ها پوهنکیاشت این اصم مهم، موجودیت با در نظر د

شته شود.  حیاتی پندا ساینس  پوهنکیمی  سهکمپیوتر  س صیالت عالی هیواد نیز برای نیم به همین هد مؤ ف تح

صلین خود آموز سایم مربو  به تکنالوژی مدرن، آموزش و ت بیق آنرا به مح ست. این نهاد م شده ا ش می ایجاد 

   وند.شک موثر واقع دهد تا آنان بتوانند در انتقال شیوه های کهنه مدیریتی در کشور به شیوه های تکنالوژی

ته، است. این بس  کمپیوترساینس ، تهیه یک بسته جامع حوزهکادر های علمی ها و مشورت با حاصم بازنگری

عمدتا شامم دو بخش نظری و عملی است. در بخش نظری، مجموعه موضوعات مورد نیاز به ترتیب توانایی 

دهنده پوشش   نظر گرفته شده است. در بخش عملی نیزدر  نسسالهای آغاز تا پایان دوره لیسا محصلین عزیز از

 صا  صومخ رشته تحصیلیسمت خاص  که محصلین را قادر به درر بیشتری ازاست  موردی  هایو فعالیت م العات

ظر ن مدکه در نصاب تحصیلی  است های مهم نیز یکی دیگر از جنبه محصالنارزیابی سازد.  می کمپیوترساینس

 است. طرزالعمم وزارت تحصیالت عالیو  وره به عنوان اوسط و نهایی بر اساس قوانینشامم دو دبوده و 
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 معرفی پوهنځی
 می باشد که در سالسسه تحصیالت عالی هیواد مؤ گانهسه های  پوهنکی کمپیوتر ساینس یکی از پوهنکی

 میباشد کهت عالی وزارت محترم تحصیال طرف مجوز رسمی ازدارای گردیده و ایجاد این پوهنکی  هت ش1396

 دو دیپارتمنت ذیم میباشد:فعال  دارای 

 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (Information System)  

  معلوماتی تکنالوژیدیپارتمنت (Information Technology) 

ی علوماتسیستم های مو پس از آن به دو دیپارتمنت  بودهمشترر به گونه  هارم  دروس این پوهنکی تا ختم سمستر

(Information System و )تکنالوژی ( معلوماتیInformation Technology ) س ع . در رشته بندی می شود

لمی، رهبری، محصالن نخبه، و کمیته های ارتقای کیفیت، تحقیقات ع علمی،های  شوراپوهنکی کمپیوتر ساینس 

کترونیک، تدویر برنامه ها، مکافات  بیق و نظارت پالن استراتیژیک، ت بیق و انکشاف نصاب، آموزش الت-تدوین

 فعال می باشد.  ، فارغ التحصیالن و امتحانات، نظم و دسپلینهنگی و نشراتفر و مجازات،

 گاهد دی
فراهم آوری شناخت من قوی به پوهنکی کمپیوترساینس منحیث رهبر در بخش تخنیک های کمپیوتری، کاوش 

د جامعه ها جهت همساز کردن دانش نظری به عملی بخاطر ایجاهای نهان در محصالن، و آماده ساختن آن استعداد 

 دیجیتال می باشد.

 ماموریت
به یک کمپیوتر ساینس  پوهنکیلف تکنالوژی و تبدیم کردن آماده سازی بهترین متخصیصن در عرصه های مخت

 نهاد تولید کننده کادر های تکنالوژیک می باشد.
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 ارزش ها 
وترساینس ای تصامیم، فیصله ها و رفتار های آن را فراهم میسازد. پوهنکی کمپیرزش ها در یک محیط رهنمود برا

 یمنالوژی سرعت داده میشود، قرار ذصین تککه به اساس آن رشد و تربیه متخص به ارزشهای مسلکی و معنوی

 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؛ 

 وستی و انسان دوستی؛وطن د 

 اقت و تعهد عالیه به وظایف؛صد 

 شناخت حقوق مرد و زن؛ 

 حفاظت از محیط زیست؛ 

 احساس همکاری؛ 
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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؛ 

 به خود و دیگران؛ رشد و توسعه اعتماد 

 ابتکار و کنجکاوی؛ 

 .وقت شناسی و استفاده از زمان 

 اهداف و مقاصد
ید و پخش های کمپیوتری و مهندسان شبکه و تول نرم افزارتربیه کادر های توانمند و مسلکی در بخش های تولید 

هت  ۱۴۰۱-۱۳۹۹) دهوتر ساینس را شکم می دهد و در سه سال آیندانش تکنالوژیک اهداف اساسی پوهنکی کمپی

 برای رسیدن به اهداف ذیم تالش خواهد کرد: هنکیاین پو ش(

  موزش، در محور های آ مؤسسه تحصیالت عالی هیوادبا توجه به اولویتهای  ی ځپوهنمعیاری سازی

 خدمات و تحقیق؛

  پوهنکی؛ کادر علمیقاله تحقیقی و علمی ذریعه م ۵تولید و وپخش حد اقم 

 ایجاد دو البراتور (Developing/Programing, Cisco/Microsoft)  مجهز برای آموزش بهتر

 محصلین و تحقیق استادان؛

  درجه تحصیلی ماستر تن به ۹و تن کادر علمی به درجه تحصیلی دوکتورا  ۳استخدام 

  ؛خذ درجه علمی دوکتوراتن برای ا یکن برای اخذ درجه علمی ماستری و تن از استادا یکارسال 

 ؛۱۴۰۰تا ختم سال  رای ایجاد یک دیپارتمنت دیگر در  وکات پوهنکیزمینه سازی ب 
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 ۱۴۰۱ دیپارتمنت ها برای اخذ جواز از وزارت تحصیالت عالی اماده سازی 

  ۱۴۰۱به س ع پوهنکی تا سال یک کتابخانه دیجیتالی ایجاد یک کتابخانه فزیکی و 

  کشور؛ از خارج و داخل در حقیقیت –برقراری نظام ارتباطی مناسب و توأمیت با مراکز مهم علمی 

 یاتیبا حفظ زمانی و شاخصهای کلیدی عمل هداف اسرتاتیژیک و مقاصد پوهنځیا

 (۱۴۰۱ – ۱۳۹۹)عملیاتی سازی هدف اسرتاتیژیک اول 
مات در محورهای آموزش، خدمؤسسۀ تحصیالت عالی هیواد باتوجه به اولویتهای پوهنکی کمپیوترساینس معیاری سازی 

 . و تحقیق

 سهانی می باشد، با توجه به دورۀ زم پوهنکی کمپیوترساینساین هدف استراتیژیک که مهمترین و حیاتی ترین هدف در 

 تدریجا  عملیاتی سازی می شود. هت ش(  ۱۴۰۱ – ۱۳۹۹) ساله

  هشورای علمی مؤسسبه منظور تصویب به  ۱۳۹۹سال  اولدر سمستر  پوهنکی کمپیوترساینسپالن استراتیژیک 

 ده خواهد شد.فرستا

  خواهد  پوهنکیبه تصویب شورای علمی  هت ش ۱۳۹۹ درسمستراول سال پوهنکی کمپیوترساینسپالن بودیجوی

 رسید.

  ویب به منظور تص هت ش ۱۳۹۹ سال آینده درسمستراول سال سهبرنامۀ مالی مؤسسۀ تحصیالت عالی هیواد برای

 خواهد رسید. شورای علمی مؤسسهبه 

 برای سه سال آینده تکمیم خواهد شد. پوهنکیه پالن عملیاتی سالیان 

 تمام طرفهای ذیدخم )کارمندان اداری، اعضای کدرعلمی، محصلین، نمایندگان مردمی ونمایندگان ازسایر 

 سازمانها در انکشاف پالن استراتیژیک سهیم وخواهند گردید.

 رتقاء ت بیق پالنهای عملیاتی وا تجدید خواهند گردید و هریک از این کمیته ها دری فرعی پوهنکی کمیته ها

 کیفیت سهم خواهند گرفت. 
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 ه کلیۀ طرفهای معلومات الزم درزمینه دیگاه، مأموریت، استراتیژی ها و پالیسی ها در قالب ورکشاپها و سمینارها ب

 ذیدخم به روشنی منتقم خواهد شد.

 فتتاح خواهد شد و کمیته هایا هت ش ۱۳۹۹رسما  در سمستر اول  پوهنکیرکز م العات و تحقیقات علمی م 

 –علمی  گانه آن آغاز به کار خواهند کرد. این مرکز فعالیتهای خویش را در قسمت تولید و نشر آثار ۱۱ فرعی

ی، و ویژه نامه ها را برنامه ریزی خواهد کرد و روند تولید کتب درستحقیقی،  -مقاله های علمیتحقیقی مانند 

به  هاآغازخواهد شد. این مؤسسه در هرسمستر ضمن  اپ و نشر فصلنامه  ش هت ۱۳۹۹این آثار از ابتدای سال 

نامه های ورکشاپها تألیف کتب درسی و حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی استادان بر ،تدویر کنفرانسها، سمینارها

 مشخص خواهد داشت.)این موارد در هر سمستر عملی و مستند سازی می شوند(

  دید. دارای هدفها و پالن علمیاتی انفرادی خواهد گرهت ش  ۱۳۹۹ درجریان سال سپوهنکی کمپیوترساینهرعضو

 این هدفها و پالنهای عملیاتی هر سال از نو تجدید نظر و اصالح خواهند شد.

 شد. تجدید ، ساختارتشکیالتی و اداری خود را بسط می دهد تا عمال  بتواند به نیازهای موجود پاسخگو باپوهنکی

 شکیالتی هرسال صورت می گیرد.نظر درساختارت

  عضا االیحۀ وظایف روشنی را برای کلیۀ بخشها در س وح مختلف تشکیالتی ترتیب و در اختیار تمام  پوهنکی

 قرار می دهد.

 در سلسله مراتب مختلف اداری، از کارمندان تمام وقت استفاده خواهد کرد. پوهنکی کمپیوترساینس 

 وملکرد کلیۀ بخش ها تکمیم فرمهای ارزیابی، فعال بودن کمیتۀ نظم از طریق سیستم نظارت بر ع پوهنکی 

ویت نظم و اصول دسیپلین، برگزاری ورکشاپها در مورد فرهنگ و رفتار سازمانی و برقراری نظام پاداش و تنبیه، به تق

 اخالقی توجه می نماید.)این موارد در هرسمسترعملی و مستند سازی می شوند(

  د دیتابیساز طریق ایجاپوهنکی (M.I.S)ا و مستند ، کارایی سیستم را باال می برد، نظم و سرعت انجام فعالیته

 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 

 ل تحصیلی(هرسا

  نظارت از تمام برنامه با توجه به  ک لیستهای تصویب شدۀ وزارت محترم تحصیالت صورت می

 گیرد)درهرسمسترتحصیلی(.

 های به عمم آمده صورت خواهند گرفت)درهرسمسترتحصیلی(. بهبود روشهای تدریس، با توجه به ارزیابی 

 پوهنکی  ارکوهنتونهای داخلی و خارجی همواره در دستور ایجاد توأمیتهای جدید با سازمانها، مراکز تحقیقاتی و پ

 مؤسسه قرار خواد داشت.  و

  ایجاد خواهد شد. یپوهنکدر 1399آموزش الکترونیکی با توجه با قابلیتهای که دارد، از سال 

 سبت مؤسسه برنامۀ مشخص دارد تا از کارهای عملی و فعالیتهای تحقیقی محصلین نظارت دقیق داشته باشد ون

م به این امر ه تقویت و اصالح آنها اقدام نماید. کمیتۀ تحقیق، آمریت تحقیق و کلیۀ استادان، در هماهنگی با هب

 توجه خواهند نمود. )درهرسمسترتحصیلی(

 می هنکی دارای کمیتۀ تحقیق خواهد بود که حول محورهای تأیید کمیتۀ تحقیق مؤسسه و مرکز تحقیقات علپو

 ( و از هر فعالیت مستند سازی خواهد نمود.هت ش ۱۳۹۹ تر اولفعالیت خواهد داشت)ازسمس

 کادمیک نسبت به توانایی و کارآیی کارمندان خویش با توجه به س ع تحصیال پوهنکی ت، درتمام بخشهای غیرآ

واهد ختناسب رشتۀ تحصیلی، تجربۀ عملی، نظارت مداوم دارد و به تقویت و اصالح تدریجی دراین قسمت اقدام 

 سمسترتحصیلی(.کرد)درهر

 دارای سیستم مشخص دریافت پیشنهاد و شکایتهای کارمندان، محصلین و استادان خویش می باشد.  پوهنکی

د، با تحلیم و ارزیابی این شکایات و پیشنهادات به طور سمستروار صورت می گیرپوهنکی  مدیریت و رهبری

 را در پیش خواهد گرفت.در حد صالحیت اقدامات الزم 

  دیپارتمنت  ادگی ارایۀ خدمات مشورتی و حمایوی را به محصلین خواهد داشت. در ار وب کاریآمپوهنکی

 برای هرصنف درسی استاد مشاور معرفی خواهد شد)درهرسمسترتحصیلی(.در زمینه مشوره دهی  ها
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 ی اداری توجه جدی دارد. این معیار درارتبا  با کدرهای علمی، کدرهامؤسسه به معیار انصاف و عدالت  پوهنکی

ی و تالش می نماید تا در جذب استادان دایم پوهنکیو محصلین عملی خواهد شد. درراب ه با کدرهای علمی، 

و  قراردادی خود دانش، تجربۀ کاری، تعهد و مسؤلیت پذیری استادان را صرف نظر از قومیت، جنسیت، زبان

رقسمت معیارها در نظر گرفته می شوند و دمذهب آنها در نظر بگیرد. در ارتبا  با کدرهای ادرای نیز همین 

ا تمحصلین، با تکیه برمعیارهای وزارت تحصیالت عالی نسبت به جذب آنان اقدام می شود و تالش می گردد 

شر  انصاف و عدالت در راب ه با جنسیت، قومیت، زبان و مذهب و اقشار مختلف اجتماعی رعایت گردد. 

نیز  ه سازی ارزشهای عام انسانی و سازمانی است و درجریان تحصیالتدر تالش نهادین پوهنکی کمپیوترساینس

 مبارزه خواهد کرد. پوهنکیض و تمایز غیرعادالنه درس ع با هرنوع تبعی

 گزارشی از عملکرد افراد و بخشهای  سمستربه منظور تحقق هدفهای مربو  به رعایت انصاف وعدالت، هر

براساس آن تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد  در حد صالحیت پوهنکیمختلف تهیه خواهد شد و شورای علمی 

 نمود.

  ،سبت به نکمیته های انضباطی درکنار نظارتی که در راب ه با رعایت معیارهای انضباطی درمیان محصلین دارند

ن راستا نهادینه سازی اصول ومعیارهای انضباطی برنامه ریزیهای آموزشی خاص نیز دارد و محصلین را نیز درای

 یم می سازد)درهرسمسترتحصیلی(.سه

  یلی در هرسال تحصکتابخانی الکترونیکی/فزیکی را به س ع پوهنکی ایجاد نمایید و درنظر دارد تا پوهنکی

نابع به زبانهای تعدادی منابع کتابخانه ای و معلوماتی را براساس نیاز های موجود، به مجموعۀ حاضر بیفزاید. این م

 د بود.ملی و زبانهای خارجی خواهن

 د برنامه های آموزشی الزم به منظور استفاده بهتر محصالن از منابع م العاتی را برگزار خواه پوهنکی

 نمود.)درسمستراول هر سال تحصیلی(.

 ا و رسیدگی هزیربنای تکنالوژی معلوماتی را مهیا می سازد و با ایجاد یک پایگاه داده ها روند هماهنگی  پوهنکی

 را با توجه به معلومات احصائیوی سرعت خواهد بخشید. سهپوهنکی و مؤس به امور
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  استا خود را مؤظف می داند تا محیط امنی را برای استادان و محصلین ایجاد نماید. دراین رپوهنکی رهبری

سی های آموزشهای الزم به استادان، کارمندان و محصلین داده می شود تا درمواقع بروز حوادث و خ رات، پالی

بتهای ه خوبی عملی سازند.)درآغازسمستربهاری هرسال تحصیلی(. برنامه کمکهای اولیه صحی و مراقایمنی ر اب

  اولیه درهر سال تجدید نظر خواهد شد و نسبت به بهبود آن اقدام خواهد گردید.

 روند عملیاتی سازی هدف اسرتاتیژیک دوم
االنه سمرور دوره ی و نظارت براساس  پیوترساینسپوهنکی کم های مورد نیاز جامعه )دیپارتمنت( داری از رشتهربرخو

 سال جریاندر نماید که می جدید های دیپارتمنتنیاز سنجی و ضرورتهای موجود در جامعه اقدام به ایجاد دیپارتمنت ها، 

 .ایجاد میگردد (Software Engineeringدیپارتمنت ) هت ش، ۱۴۰۱

 روند عملیاتی سازی هدف اسرتاتیژیک سوم
 .راو فوق دوکتو ح  هارگانه تحصیالت عالی در مؤسسه تحصیالت عالی هیواد: لیسانس، ماستری و دوکتوراتحقق س و

بسیار دقیق  هدف استراتیژیک سوم، نیاز به تجربۀ کافی، تجهیزات و تسهیالت الزم، نیروهای انسانی الیق و برنامه ریزی

ورتهای موجود م العۀ تحقیقی در زمینۀ ایجاد دورۀ ماستری ضرتالش می نماید تا بربنیاد یک  پوهنکی کمپیوترساینسدارد. 

برنامه ریزی   ش هت ۱۴۰۱در جامعه را مورد بررسی قرار دهد و با تکیه بر نتایج این م العه، برنامۀ ماستری برای سال های 

 خواهد شد.

 ایجاد زیر ساختها –روند عملیاتی سازی هدف اسرتاتیژیک چهارم 
حیاتی است.  وختها به منظور دستیابی به سایر هدفهای استراتیژیک یک امر الزامی ایجاد و توسعۀ زیرسا

 در صدد است تا: یځپوهن

  برای کادر علمی  تحقیقات علمی به س ع پوهنکیم العه و ایجاد مرکز 

  البراتوار مجهز ایجاد(Development/Programing برای کار های عملی ) دیپارتمنت سیستم های محصالن

 اتیمعلوم

 ( ایجاد البراتوار مجهزCisco/Microsoft برای کار های عملی ) دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتیمحصالن  



 

 

 پوهنځی کمپیوترساینس

 فضلیالله ذبیح 
یسی مؤسسهت –معاون علمی   در

 

 شفیع الله شینواری
 پوهنځی کمپیوترساینسرئیس 

 

  ایجاد البراتوار مجهز(Electronics برای کار های عملی )کمپیوتر و  سخت افزارRobotics  

  و  الکترونیکی بخانهپوهنکی دارای کتادرحال حاضر  :به س ع پوهنکیو فزیکی  الکترونیکی نهکتابخاایجاد

قت ومحصم در یک  ۵۰هت ش برای ایجاد کتابخانه الکترونیکی و فزیکی برای  ۱۴۰۱فزیکی نمیباشد و تا سال 

گرس را من بق با سیستم گن تالش می نماید تا نظام کتابداری و ارائه خدمات خود پوهنکی تالش خواهد شد.

 بسازد.

  از پیش تجهیز نماید. را بیشبه س ع پوهنکی دفاتر و ادارات فعلی 

 روند عملیاتی سازی هدف اسرتاتیژیک پنجم
 پوهنکی کمپیوترساینس حقیقی در داخم و خارج از کشور.ت –برقراری نظام ارتباطی مناسب و توأمیت با مراکز مهم علمی 

ا در هر سال تصدد است با سایر نهادها ومراکز علمی تحقیقی در  مؤسسهو شرایط تحت نظر پالیسی  در ادامۀ ایجاد توأمیتها

ن توأمیت با تحصیلی با  ند نهاد و پوهنتون داخلی و درعین حال خارجی نسبت به ایجاد توأمیتهای جدید اقدام نماید. ای

 قراردارد. پوهنکیدر اولویت کاری  یانه، هندوستان، ایران، پاکستانکشورهای آسیای م پوهنتونهای

 توأمیتها تالش می نماید تا: به طور مشخص در  ار وب این  پوهنکیاین 

  ،در قسمت تبادل استاد ومحصم 

 ،کسب امتیاز استفاده از بورسهای تحصیلی برای محصالن افغان 

  حقیقی به طور مشترر،ت – اپ و نشر ژورنالهای معتبر علمی 

 وارائیه دروس به طور آنالین ،   

 تحقیقی –علمی کنفرانسهای  ،رگزاری سمینارهاب  
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 پوهنځی کمپیوترساینسود تحلیل وضیعت موج
کنالوژی پوهنکی کمپیوترساینس، مؤسسه تحصیالت عالی هیواد در  ار وب دو دیپارتمنت )سیستم های معلوماتی و ت

 زمی هت ش تحت نام پوهنکی کمپیوترساینس مؤسسه تحصیالت عالی خوار ۱۳۹۰معلوماتی( فعالیت خود را در سال 

 . گردیدخوارزمی به هیواد مبدل  ش نامهت  ۱۳۹۶آغاز نمود که بعدا  در سال 

ا مورد ( وضعیت گذشته و کنونی هیواد رSWOT نانچه با رویکرد مبتنی بر تحلیم سوات ) ،پوهنکی کمپیوترساینس

 :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
ری مدرن فضای خوب آموزشی: صنفهای باز و مجهز به لوازم و امکانات آموزشی استندرد، دفاتر کابرخورداری از  .1

 زیبا و ......؛فضای و دارای امکانات و تسهیالت معیاری، 

الیحه وظایف مشخص  و انواع کمیته های الزم در م ابقت با ، النهای عملیاتیپ –داشتن پالن استراتیژیک اولیه  .2

 ؛مؤسسه تحصیالت عالی هیوادک پالن استراتیژی

 ؛( مجهز برای کار های عملی و تحقیقیGC Lab)داشتن کمپیوتر لب .3

 برخورداری از تشکیالت معیاری و زیر مجموعه های مناسب آنها؛ .4

 مهم و کاربردی در راستای نیاز های اساسی جامعه؛ های )دیپارتمنت(وجود رشته  .5

 مدرن بودن سیستم آب و برق و کانالیزاسیون؛ .6

 ب( نکات ضعف

اق مصد هت ش ۱۳۹۸ ذکر شده است تا پایان سال پوهنکی کمپیوترساینسفهرست ذیم که به عنوان نقا  ضعف موجود در 

 در بسیاری از موارد آن تغییرات مثبت آغاز شده است. هت ش ۱۳۹۹می یابند واز ابتدائی سال 

 ؛ماستراستادان دایمی دارای درجه کمبود  .1

 اری تعدادی از کارمندان و کم بودن تجربه و س ع تحصیم آنها؛پایین بودن ظرفیتهای ک .2

 معیاری نبودن مواد درسی در راب ه با برخی مضامین؛ .3
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 عدم کفایت منابع م العاتی برای استادان و محصلین؛ .4

 ضعف در نظام نظارت و ارزیابی در ابعاد سه گانه آموزش، خدمات و تحقیق؛ .5

 نیاز های جامعه؛عدم کفایت رشته های ضروری و من بق با  .6

 نداشتن ارتباطات و توأمیت های کافی با سایر مراکز و نهاد ها؛ .7

 ضعف در برقراری عدالت جنسیتی در نظام اداری و آموزشی؛ .8

 ج( فرصت ها
ال از برنامه و استقب)ملی و بین المللی( در جامعه پوهنکی کمپیوترساینس  بهتقاضای زیاد نسبت وجود نیاز مبرم و  .1

 ن توسط مؤسسه تحصیالت عالی هیواد؛های جذب محصلی

 در پوهنکی کمپیوترساینس  زیاد و امتیازات بهتر )حضوری و غیر حضوری( فرصت های کاری .2

 استقبال جامعه جهانی از روند خصوصی سازی و کمک به تقویت پوهنتون های خصوصی در کشور؛ .3

یاری؛ وأمیت با پوهنتونهای خصوصی معاستقبال کشور های من قه و مراکز علمی جهانی از داشتن ارتباطات و ت .4

 و

عالقه مندی وزارت محترم تحصیالت عالی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان از رشد و انکشاف معیاری  .5

 پوهنتون های خصوصی.

 د( تهدید ها و چالش ها
 نبود امنیت کافی در جامعه؛ .1

ب عامم و تناسب با نظام جذنبود یک نظام روشن نیاز سنجی های شغلی و تخصصی در س ع جامعه، در ت .2

 در پوهنتونهای خصوصی؛ تخصصیمحصلین و ایجاد رشته های 

 عدم برخورداری نظام تحصیالت عالی کشور از یک استراتیژی علمی و باثبات؛ .3

 کم بودن و پایین بودن ظرفیت های اکادمیک در س ع جامعه؛ .4

 و جود فساد اداری گسترده در نظام اداری جامعه؛ .5
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ی قدرتمند، کشور های من قه و احزاب سیاسی به منظور نفوذ سیاسی در پوهنتونهای خصوص تالش کشوری های .6

 و دولتی؛ و

 نگاه مردساالر و تبعیض جنسیتی در نظام آموزشی کشور. ،سی رۀ ارزشها .7

 در پوهنځی اسرتاتیژی مسلط
ه هدفهای ببم توجهی در دستیابی روند عملیاتی سازی استراتیژیها نشان می دهد که هر یک از آنها از نقش و جایگاه قا

فرصتهای  قوت داخلی و باشند. رهبری و مدیریت ارشد پوهنکی کمپیوترساینس، با توجه به نکاتاستراتیژیک برخوردار می 

کید پوهنکیبیرونی، استراتیژی تدافعی را که در شرایط خاص می تواند مفید باشد،   م لوب تشخیص نمی دهد. تأ

قوت ت جدول مربو  به عوامم داخلی، نکااستراتیژی تهاجمی خواهد بود. با توجه به تحلیم  بیشتر بر کمپیوترساینس

ا استفاده بد تا تالش شود ضعف آن برتری دارد و این واقعیت، ایجاب می نمای پوهنکی کمپیوترساینس در مقایسه با نکات

اتیژی این ن ق مهمتر در پیش گرفتن این استرقوت داخلی از فرصتهای خارجی نیز حد اکثر بهره  برداری شود. م از نکات

د های موجود د خود اتکایی یا تکیه بر منابع داخلی و م العۀ فرصتها و تهدیبا رویکر پوهنکی کمپیوترساینسمی باشد که 

دۀ بهینه استفابا  در جامعه با ایجاد اعتماد به نفس الزم، خود را در موضع سوژه )ذهن فعال و شناسانده( ای قرار می دهد که

وجود و نظام حاکم قوت خویش از فرصتهای موجود بهترین استفاده ها را بنماید و در راب ه با تهدیدهای م از داراییها و نکات

 بر جامعه، خود را در موقعیت منفعم )اوبراه( قرار ندهد.

م و سرنوشت فظه کارانه نیز مهواضع است که در کنار در پیش گرفتن این استراتیژی، عمم به استراتیژیهای رقابتی و محا

ایی که هاین است که عمم به  ند استراتیژی، با توجه به تحلیم  پوهنکی کمپیوترساینس. برداشت رهبری ساز می باشند

رقابتی و یا محافظه  ارائه گردید مانعة الجمع نمی باشد، به این معنا که عمم به استراتیژی تهاجمی مانع از عمم به استراتیژی

اشد که در بتی می ی گردد. قابم ذکر است که بعد از استراتیژی تهاجمی عمم به استراتیژی رقابتی از این جهت حیاکار نم

 " تهدیدهای محیط بر فرصتها غلبه دارند.راب ه با "پوهنکی
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 های پالن اسرتاتیژیک مؤسسه اولویت
دولت وزارت تحصیالت عالی و های  براساس اولویت مؤسسه تحصیالت عالی هیوادهای پالن استراتیژیک  اولویت

تدوین و  های خود را درهمین راستا نیز استراتیژی پوهنکی هاتا  الزم است جمهوری اسالمی افغانستان تعیین شده است

 ها به قرار زیر است: اجرا نمایند. این اولویت

 حکومتداری

 و مؤسسه تحصیالت عالی ارت تحصیالت عالیوز، های مهم دولت افغانستان بخش حکومتداری خوب، از جمله اولویت

  توان به موارد زیر اشاره کرد: در ُکل میبه منظور آن، است که  هیواد

 مدیریت و رهبری؛ استقالل مالی، اداری، اکادمیک؛ مبارزه با فساد؛ بوروکراسی؛ افزایش همکاری؛ جلب 

 و .... هنکیمسائم جندر؛ افزایش بودجه پوها؛ کمک

 میکپروگرام اکاد

که  ، تقویت امور اکادمیک و مطالعات و تحقیقات استمؤسسه تحصیالت عالی هیوادهای استراتیژیک  یکی از اولویت

 شود: ها اشاره می در زیر به این اولویت

 اف های فوق لیسانس و دکتورا؛ انکش انکشاف کادر علمی و کارمندان؛ برنامه م العات و تحقیقات؛ برنامه

آموزش الکترونیک؛  ای ظرفیت و کسب تصدیق کیفیت؛ انکشاف مواد درسی م ابق به بازار؛کریکولوم؛ ارتق

 دسترسی به تکنولوژی اطالعات و ....

 دسرتسی به تحصیالت عالی

یگر افزایش دسترسی شهروندان به تحصیالت عالی، برای رشد سرمایه انسانی جوان کشور از جمله مهمترین اولویت د

 کنیم: که در زیر به آنها اشاره می است هیوادمؤسسه تحصیالت عالی 

 م بردن س ع اجرای سیست افزایش دسترسی به تحصیالت عالی؛ افزایش دسترسی زنان به تحصیالت عالی؛ بلند

 های خدمات محصالن ...کریدت؛ افزایش توانایی
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 زیرساخت

که  کند را تضمین میپوهنکی ها ده طوالنی که آین شود زیرساخت، به تمام تجهیزات، امکانات و زیربناهایی اطالق می

 شود:  که در زیر به آنها اشاره می نماید برای تأمین آن تالش می مؤسسه تحصیالت عالی هیواد

  ؛ انکشاف پوهنکی تحقیقات و م العات مرکز ؛مخصوص ؛ کتابخانههای مجهزالبراتوار ؛تدریسی صنوفساخت

 مرکز و ....

 ځیانتخاب اسرتاتیژی های پوهن
حول مؤسسه تحصیالت عالی هیواد در  ار وب اولویتهای پالن استراتیژیک  پوهنکی کمپیوترساینساستراتیژیهای 

ی ممحورهای حکومتداری خوب، برنامه های علمی، دسترسی به تحصیالت عالی و برنامه های زیر ساختی قابم تعریف 

 باشد که به طور مفصم به هر یک پرداخته می شود.

 رهربی  –خوب: برنامه های مدیریتی حکومتداری 
 بهبود ظرفیتها و روشهای رهربی

و ، دارای سیستم رهبری هت ش۱۳۹۶مؤسسه تحصیالت عالی هیواد، از آغاز تأسیس تا سال پوهنکی کمپیوترساینس، 

تدای ابکدر رهبری د ار دگرگونی گردید؛ اما تا  اخذ جواز رسمی پوهنکیمتفاوت از وضعیت کنونی بود. پس تشکیالت 

ری در با  تجربه کاماستر رو های انسانی دارای درجه تحصیم  الشهای ناشی از نبود نیهت ش ۱۳۹۸ سمستر خزانی سال 

 تحمم می نمود. و آمریت ها س ع رهبری را به خصوص در پستهای ریاست

ک،  رهبری دموکراتیتجربیات و دستاوردهای منفی و مثبت پوهنتونهای جهان، نشان می دهد که استفاده از روشهای 

جود امکانات ومشارکتی، شایسته ساالر، پاسخگو و قانونمند، نتایج م لوبتری در پی دارد. عملی سازی این روشها در کنار 

 و تسهیالت مادی الزم، به نیرو های انسانی شایسته بستگی دارد.



 

 

 پوهنځی کمپیوترساینس

 فضلیالله ذبیح 
یسی مؤسسهت –معاون علمی   در

 

 شفیع الله شینواری
 پوهنځی کمپیوترساینسرئیس 

 

پاسخگو  یتا، تعریف ارزشها و هنجار ها با ایجاد ساختار و سیستم مناسب و در همین راس پوهنکی کمپیوترساینسرهبری 

ود و و نهادینه سازی و یژگی های شخصیتی الزم در اعضا، نقش رهبری خویش را متمرکز بر اصول اساسی آن خواهد نم

 هماهنگی روشهای رهبری  با روشهای مناسب مدیریتی را مورد توجه قرار خواهد داد. 

گیزه دادن، انه، تاثیر گذاری مثبت، جاذبه های شخصیتی، اعتماد سازی، اندر امر رهبری، بر ایجاد تغیرات مثبت و خالق

آن در  ار  امید بخشی، آینده نگری و محوریت دادن به ارزشها و اخالقیات و احترام متقابم تاکید خواهد شد و در کنار

انی با مالی فزیکی و انس وب مدیریتی به محور های بر نامه ریزی، استخدام، سازماندهی و استفاده صحیع از منابع 

 رویکرد تخصصی و با تکیه بر معیار های علمی و جهان شمول آن ب ور جدی توجه خواهدشد.

یواد، همؤسسه تحصیالت عالی پوهنکی کمپیوترساینس، تالش ما براین خواهد بود تا به منظور بهبود رهبری و مدیریت 

 اقدامات ذیم را تحقق بخشیم:

  :گاهی از اصول رهبری و مدیریتی، به تفویض صالحیتها در  یوترساینسرهبری پوهنکی کمپتفویض س ع با آ

ر جنبه دیپارتمنت ها در بخشهای خلق عواید، تهیه بودیجه، ایجاد توامیت ها، مصرف بودیجه و مواد الزم دیگ

 عملی خواهد داد.

 ید مواد درسی، به اصم تفویض صالحیتها در بخشهای جذب و ایجاد مضامین جدید، تجد رهبری پوهنکی

 وجدید طبق اصول و معیارهای وزارت تحصیالت عالی   دیپارتمنت هایتجدید کریکولم، نیاز سنجی، ایجاد 

 عمم خواهد کرد. در حد صالحیتها اساسنامه مؤسسه تحصیالت عالی هیواد

 قیت و ر و خالدر قسمت جذب و استخدام کدر های انسانی و شایسته با توجه به معیار های دانش، تجربه، ابتکا

 اقدام خواهد شد. در حد صالحیتها تعهد پذیری در س وح مختلف رهبری، میانی و عملیاتی 

 گاهی از فرهنگ و رفتار سازمانی، انگیزه دهی، اخالق کاری، خالقیت و مس ؤلیت برنامه های خاصی در مورد آ

 .زم دیگر تعریف و عملی خواهد شدپذیری، شفافیت، پاسخگویی و موارد ال

 ت به رفع نیاز ها اقدام خواهد شدطور مستمر به امر نیاز سنجی و برنامه ریزیهای الزم  نسب به . 
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 رد  با پدیده های مخرب فساد اداری، کارشکنی، تعصب و بی عدالتی به طور روشمند و در عین حال جدی برخو

 خواهد گردید.

 ، مالی و اداریاستقاللیت اکادمیک

کادمیک با رعایت معیار های الزم می تواند از استق ، پالیسی ها و طرزالعمم هاها ضمن احترام به ارزش پوهنکیهر  اللیت آ

 مالی و اداری بر خوردار باشد. 

 تالش می ورزد تا : پوهنکی کمپیوترساینس

صی کید شاختادر بخشهای تحقیقی، ابتکار، خالقیت و رشد تفکر انتقادی برنامه های مشخص داشته باشد، این  .1

کادمیک خواهد بود. از توجه ب ن ثبات در آتنها به یک اصم ثابت باور دارد و  پوهنکی کمپیوترساینسه استقاللیت آ

ویایی متعهدانه پپویا خواهد بود و در این   یما  دا پوهنکیحرکت و ترقی متعهدانه است. نظام آموزشی و اداری در این 

 عمم خواهد کرد. 

سالیانه  تعریف نماید؛ بر اساس این برنامه بودیجه عادی و انکشافی برنامه مشخص را به منظور خود کفایی مالی .2

 مشخص و بر اساس آن عمم خواهد شد؛

 مساعدت های ملی و بین المللی را جذب نماید؛ .3

 نماید؛ یجادمکانیزم شفاف برای مدیریت مالی را از طریق معاونیت اداری ا .4

ر ختصاص دهد تا در موارد لزوم با  الش و تأخیا آمریت های هر دیپارتمنت راوجه سر دستی مناسب را به  .5

 درعملکرد شان مواجه نگردد. 

رفت.ایجاد منابع در این راستا، ایجاد منابع عایداتی بر اساس فعالیت های تولیدی مؤثر و مفید در دستور کار قرار خواهد گ

می  رساینسپوهنکی کمپیوتهای مهم در عایداتی جدید و فزاینده بر اساس برنامه های مفید و مترقیانه، یکی از اولویت 

خشها صورت می باشد.این اقدام در راستای استقاللیت مالی هر ه بیشتر و بهره گیری از آن برای بهبود کمی و کیفی تمام ب

 گیرد.
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ید را ، ظرفیت های موجود خلق عواپوهنکی کمپیوترساینس الت عالی هیواد در هماهنگی بامعاونیت اداری مؤسسه تحصی

 سایی و نسبت به ایجاد ظرفیت های جدید برنامه ریزی می کند.شنا

 با توجه به موارد ذیم تقویت خواهد گردید:  پوهنکی کمپیوترساینسمنابع عایداتی 

 ؛یستم مشخص تخفیف در فیس محصالن در حد صالحیتهااز طریق فیس تحصیلی و تعریف س .1

 ؛ترکمپیوو برنامه های  کورس ها برگزاری .2

 ؛سکریپدیپلوم و تران .3

 ؛ نمایش های علمی و فروش محصالت علمی برگزاری .4

 ؛و ارتقاء ظرفیت شیموزآی  پروژهاجرای  .5

 بروکراسی پاسخگو
ز آخرین بوروکراسی، نه تنها در جوامع در حال توسعه، بلکه در جوامع پیچیده تر شهری، صنعتی با وجود بهره گیری ا

این مشکم  آسان به هدف های سازمانی را با  الش مواجه می سازد. تکنالوژی ارتباطی و معلوماتی، گاه دستیابی سریع و

می معموال در ادارات و سازمان های کشور ما شکم حادتری به خود گرفته است؛  به این معنی که اجرای امور اداری و عل

 خیر صورت می گیرد. زمان گیر و توأم با تأ

ورد تجدید ، با توجه به دستاورد های جدید علمی و تکنالوژی، مبوروکراسی درون سازمانی خود را پوهنکی کمپیوترساینس

 نظر قرار خواهد داد و یک روند اصالحی را در آن پیش خواهد گرفت. 

ترول، به امکانات، تجهیزات و روش های تقسیم کاری روی خواهد آورد تا روند کن پوهنکی کمپیوترساینسسیستم فعلی 

 تری صورت بگیرد.ت و سهولت بیشنظارت و انجام فعالیت، با سرعت، دق

 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 

هنکی پواز  هار دهه جنگ و نابسامانی، زمینه های به وجود آمدن فساد  اداری  در کشور ما بسیار فراوانند.  از این رو 
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مؤسسه تحصیالت عالی هیواد مبارزه با فساد اداری را به عنوان برنامه محوری خود م رح می سازد. مبارزه کمپیوترساینس، 

، مستلزم پوهنکیبا فساد اداری و به عبارت دیگر، جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از موقعیت های اداری و علمی از این 

گاهی از بسترها و عوامم شکم گیر  ی آن است. آ

 گیرینظام نظارت خاص را بر موارد ذیم اعمال خواهد کرد تا از این پدیده مخرب جلو پوهنکی کمپیوترساینس 

 :دیبه عمم آ

 ؛تقرر استادان و کارمندان اداری 

 ؛ترفیعات 

 ؛توزیع و تامین دسترسی به امکانات آموزشی 

 ؛استفاده از بورسیه ها و برنامه های انکشاف ظرفیت 

 ؛حصالن و اخذ امتحاناتارزیابی م 

 ؛تشویق، مکافات و مجازات 

 ؛کنترول از حاضری 

 مصئون و عدم دستکاری به نمرات نتایج امتحانات؛ نگهداری 

 ؛، حق تلفی و تعصبرسیدگی به تقلب 

 توأمیت ها؛ استفاده از اعانه ها، مساعدتهای دونرها و 

 ؛حلقه های فساد و استفاده جویی در پوهنکیجلوگیری از 

مهمترین  ر است که در کنار ایجاد یک نظام نظارت قوی و موثر، نهادینه سازی ارزشهای اخالقی و معنوی،قابم ذک

جرایی بیرونی و هر دو بعد ضمانتهای ا دیگردر امر مبارزه علیه فساد اداری خواهد بود.به بیان  پوهنکیاولویت کاری 

 درونی به طور جدی مورد توجه قرار خواهند گرفت.
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 زیابینظارت و ار 
ت به حساب می ، از جمله مهمترین ارکان موفقیگ و پیچیده ای مانند پوهنتونهانظارت و ارزیابی، بویژه در سازمانهای بزر

اشد. نظارت، آید.این دو فعالیت محوری و فرایند شناسانه، مستلزم وجود قابلیت های باالی علمی و عملی در سازمان می ب

گاهی کافی آوجود  از جمله این پیش شرطها: به آنها نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت.پیش شر  هایی دارد که بدون توجه 

رنامه بکشور، قانون کار، قوانین تحصیالت عالی، مصوبات درون سازمانی، دورنما و رسالت سازمان، از قانون اساسی 

ر پرتو آنها دای عملیاتی می باشند که و جزئیات برنامه هراهبردی مؤسسه، ظرفیتهای انسانی موجود، امکانات و تجهیزات، 

 .امکان نظارت و متعاقبا  امکان ارزیابی فراهم می گردد

ک سیستم یدرصورت ایجاد  قابم ذکر است که هر برنامه و فعالیتی از من ق و روش خاصی برای ارزیابی تبعیت می نماید.

از  گردند.ملی آسیبها و  الشها می توانند تعریف و عنظارت و ارزیابی دقیق، اقدامات و برنامه ریزیهای بعدی با حد اقم 

و مکافات فیت کی کمیته فرعی ارتقای، موثر وحیاتی داردنقش  در روند نظارت و ارزیابی  پوهنکیجمله نهاد هایی که دراین 

ه ها یتاین دو کمگز محدود به عملکرد می باشد. اما واضع است که دو محور حیاتی )نظارت و ارزیابی( هرو مجازات 

سط تو (ارشد، میانی و عملیاتیپوهنکی )نخواهد بود و در هر سه س ع مدیریت  )ارتقای کیفیت، مکافات و مجازات(

 مسولین ذیربط جنبه عملی خواهد یافت.

اسی گانه مدیریتی و هم در دو بخش اسنظام نظارت و ارزیابی خود را هم در س وح سه  پوهنکی کمپیوترساینس

کادمیک و اداری  با من ق و روش مناسب درهر س ع و بخش، برنامه ریزی خواهد کرد.، آ

 توسعه روابط و توأمیت های علمی
ها و امکانات های علمی با سایر نهادهای علمی، تحقیقی و پوهنتونهای داخلی و خارجی فرصت توأمیت برقراری روابط و

 بسیار خوبی را در مسیر برنامه های انکشافی ایجاد می نماید.
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، اد ربانی، هراتتعدادی محدود از پوهنتونها، بویژه پوهنتونهای دولتی نظیر پوهنتون کابم، تعلیم و تربیه است هر ند

سبت به این ن... توجه نسبی به این امر نموده اند، اما غالبا موسسات تحصیالت عالی و پوهنتونهای خصوصی  کندهار

 موضوع بسیار ضعیف عمم نموده اند.

، محصمتاد و به برنامه های ارتقای ظرفیت و کیفیت، تبادله اسنسبت در  ار وب این توأمیات  نسپوهنکی کمپیوترسای

د ی سمینارها، کنفرانس ها و مناظره های علمی، به روز ساختن کریکولم ها و موااربرگزنشراتی،  -همکاری های تحقیقاتی

 د.کر، اقدام خواهد دیگر درسی، رهبری و مدیریت و موارد الزم

 ت محوریعدال
شد. بنیاد میبا پوهنکی کمپیوترساینسعمم بر اساس ارزش های عدالتخواهانه از جمله مهمترین تعهدات و رسالت های 

 یلی از علم و فضاتنها عقالنیت ابزاری نمیباشد، بلکه از تمام شرایط، امکانات و تسهیالت و به طور ک پوهنکیعمم این 

ارزش  انی استفاده خواهد شد. از جمله شاخصهای برجسته عمم بر اساسعلمی، در  ار وب ارزش های معنوی و انس

 های معنوی، عدالت محوری در اجرای برنامه های مختلف میباشد.

کادمیک، تالش مینم پوهنکی کمپیوترساینس اید تا ارزش با توجه به  الش ها و آسیب های موجود در جامعه  و مراکز آ

 اولویت دهد: های عدالت محوری را در بخش های ذیم

 دربخش جندر
پوهنکی رهبری  . در این راب هباشداز میان زنان نمی  کادر علمی و اداری این پوهنکیدر حال حاضر هیچ یک از اعضای 

 به دو اقدام ذیم عماّل توجه خواهد داشت: کمپیوترساینس

کادمیک  نانآنایها، قابلیت ها و درجه تحصیم اتوبا از زنان ( ٪۲۵) : جذب و استخدام الف  ؛اداری ودر بخشهای آ

 ؛مختلف دیپارتمنت هایجذب تعداد بیشتری از محصالن دختر در ب: 

 ؛پوهنکی کمپیوترساینسباال بردن میزان مشارکت زنان و دختران در فعالیتهای متنوع  ج:
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در کعضای محصالن و ابه جندر/جنسیت  در زمینۀ دهی اگاهیهای  سمینارها و کانفرانس ،ورکشاپ هابرگزاری  د:

 ؛اداری -علمی

و در میان  ستم جنسیتی در س وح مختلف پوهنکی با هر نوع تبعیض ودر حد صالحیت برخورد جدی  هـ:

 ؛محصالن

 دربخش ملیت ها و پایگاه های اجتامعی
 تعصب، ملی و اسالمی با هر نوع ،های انسانیشبه ارز پوهنکی کمپیوترساینس، مؤسسه تحصیالت عالی هیواد با احترام

 پوهنکیت رهبری و مدیری خواهد کرد. مبارزههای اجتماعی یگاه بر قومیت، زبان، مذهب و پا مبنی انحصارگرایو  تبعیض

ر فشاهای ناب اسالمی از حضور شخصیتهای شایسته و متخصص مربو  به مذاهب مختلف و زبانها و ا شاحترام به ارز

ی، اعضای شایسته ساالر براصم اتکاتا با   ید و تالش می ورزدباز استقبال می نما مختلف اقتصادی، اجتماعی با آغوش

 .برگزندها و اقشار مختلف مردم گروهاز میان  خود راو اداری  علمی هایکدر

 افزایش بودجه
رای محصالن، ببا توجه به برنامه های انکشافی و به منظور فراهم کردن امکانات و سهولتهای بیشتر  پوهنکی کمپیوترساینس

ودجۀ عادی بو اعضای کدرهای علمی بودجۀ سالیانۀ خود را افزایش می دهد. این افزایش هم شامم  علمی – ن اداریکارمندا

 و هم بودجۀ انکشافی خواهد بود.

 برنامه های علمی
 جذب و استخدام کادر های علمی شایسته با مترکز بر تناسب

بسیار جدی  ان دارای س وح تحصیلی و تجربه باال یک  الشدر بسیاری از پوهنتون های داخلی کشور، نبود یا کمبود استاد

 به حساب می آید. در راب ه با لزوم استخدام کدر های علمی جدید توجه به دو نکته ضرورت دارد:

 ماستر  و در صورت امکان دوکتورا؛ستادان دارای درجه تحصیلی استخدام ا الف(

 رعایت تناسب میان تعداد محصلین و استاد؛ ب(
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شته ها و رب میان استاد و محصم در رشته های مختلف تحصیلی باید از بنیاد من قی برخوردار باشد. در بسیاری از تناس

زد و ضمن صنف ها، بویژه در پوهنتونهای دولتی، تعداد زیاد محصلین، روند تدریس موفقانۀ استاد را د ار مشکم می سا

مم به معیارهای عام میگردد، امکان استفاده از روش مشارکتی را ضعیف و آنکه ازدحام باال، مانع از انتقال روشن محتوای پی

 .نظارت و ارزیابی را نیز دشوار میسازد

ملی عرا در صنوف دورۀ لیسانس  1:20 بتمؤسسه تحصیالت عالی هیواد در نظر دارد، نسپوهنکی کمپیوترساینس، 

 .سازد

 مکلفیت آکادمیک
کادمیک دارد. این م ۱۸استاد رسمی و دایمی، معادل  در قانون تحصیالت عالی افغانستان، هر کلفیت کریدت مکلفیت آ

تادان مکلفیت شامم مکلفیت درسی استاد نیز می شود. مکلفیت بسته به نیاز دیپارتمنت تعیین می گردد؛ اما مهم است که اس

کادمیک در   کادمیک شان را با حضور در جلسات رسمی، صنوف درسی و سایر برنامه های آ ت هار وب وزارت تحصیالآ

ود شتالش می شود تامکلفیت های درسی استادان طوری تعریف  پوهنکی کمپیوترساینسعملی سازند. در  مؤسسهعالی و 

د انجام م العات و تحقیقات علمی، مقاله نویسی، نگارش آثار علمی و تحقیقی مانن -که آنان را از فعالیتهای مهم علمی

سازی  ، محدودپوهنکیکنفرانسهای علمی محروم نسازد. از جمله برنامه های جدی در این درسی، شرکت در سمینار ها و 

کادمیک میباشد. به این معنا که به هر استا د فرصت من قی مکلفیت های درسی و در عین حال باال بردن مکلفیت های آ

ه را بهبود بخشد و مجبور بداده می شود تا با نگاه تخصصی به مضامین درسی، گستره و عمق دانش و تخصص خویش 

ت در کرید ۲۵تدریس در مضامین متنوع و پراگنده نگردد. به منظور تحقق این هدف، مکلفیت درسی هر استاد حد اکثر 

 هفته در نظر گرفته می شود.

کادمیک پوهنکی کمپیوترساینس کادمیک خود، مکلفیت آ ت کرید ۲۵ استادان را از در راستای نزدیکتر شدن به دورنمای آ

کادمیک دارد. فعالیت روزانه  ۶ کریدت افزایش میدهد. به این معنا که هر استاد روزانه به میزان ۳۰ به کریدت مکلفیت آ

کریدت، به این معنا است که آنان عالوه بر مکلفیت درسی شان و حضور در جلسات رسمی، در کمیته  ۶ استادان معادل
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عالی ایجاد می شوند، حضور فعال دارند و عالوه بر آن ملزم به  و مؤسسه تحصیالت پوهنکیهای مختلف که در س ع 

تحقیقی، تألیف و نویسندگی، شرکت در سمینار ها و کنفرانس های علمی و سایر برنامه های   -نگارش مقاله های علمی 

کادمیک میگردند.  بهبود ظرفیت های آ

 بهبود ظرفیت های کادر علمی
 جذب و استخدام استادان دایمیالف( 

ی" به تغییر نام از مؤسسه تحصیالت عالی "خوارزم بعد از، پوهنکی کمپیوترساینسقابلیتها و ظرفیت های کدر علمی 

ل در مرحلۀ او "هیواد" و دگرگونی های گسترده و عمیق در کلیۀ س وح مدیریتی و رهبری آن، روندی رو به بهبود داشته است.

س می به صورت قراردادی و مدعو به تدری پوهنکیثریت استادان این ارزمی(، اکآغاز به فعالیت خویش ) تحت نام خو

ارای تجربه و پرداختند. در کنار جنبه های مثبت استفاده از استادان قراردادی، از جمله امکان حضور استادان برجسته، د

ه مؤسسه آن این بود کس وح تحصیلی باال و نیز  امکان برقراری تعامم با سایر مؤسسات و پوهنتونها و بعد نهفته در 

دار باشد و به طور تحصیالت عالی هیواد با تکیه بر کمیت باالیی از استادان قراردادی، نمی توانست از تکیه گاه ثابتی برخور

تعدد، انرژی مم مئن همکاری متداوم آنان را با خود داشته باشد. عالوه بر آن، استادان قراردادی در همکاری با مؤسسات 

به این نکته  بر کیفیت آموزشی آنان تأثیر گذار می باشد. الزم است مسلما  ریس می نمایند و این وضعیت ف تدزیادی را صر

ا  الش جدی نیز اشاره شود که فعالیت های م العاتی استادان و برنامه های شخصی ارتقای ظرفیت آنان در  نین حالتی، ب

اب ه با این رذ و تاثیر گذاری برنامه های بهبود ظرفیت هیواد در مواجه می گردد. مسئله دیگر در این مورد محدودیت نفو

یف آثار تحقیقی، تأل -دسته از استادان میباشد. به این معنا که ملزم ساختن استادان قراردادی به نگارش مقاله های علمی

 ردد.ب ناممکن می گدرسی، ارائه سمینار ها، شرکت در کنفرانس ها، فعالیت در کمیته ها و امثال آن به شکم م لو

در صدد باال بردن تعداد استادان دایمی خویش میباشد. افزایش در استادان  پوهنکی کمپیوترساینسنظر به مالحظات فوق، 

دایمی به معنای حذف کلی استادان قراردادی نمی باشد. مهم این است که سهم هریک، در مجموع استادان، مشخص 

در صد، از استادان قراردادی  20در صد، از استادان دایمی و  80ی ورزد تا در حد تالش م پوهنکی کمپیوترساینسگردد. 

استفاده نماید. مسلم است که جلب همکاری استادان قراردادی با تمرکز بر معیار های درجۀ تحصیلی، تجربۀ تدریس، 
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، شخصیت اخالقی ترساینسو پوهنکی کمپیو میزان تقید و تعهد به اصول حاکم بر فضای مؤسسه تحصیالت عالی هیواد

مناسب، عدالت جنسیتی و امثال آن صورت خواهد گرفت و به این ترتیب پم ارتباطی با سایر پوهنتونها و مؤسسات 

کادمیک نیز برقرار خواهد شد.  تحصیالت عالی، سازمانهای ملی و بین المللی و شخصیتهای آ

 و دوکتورااستخدام استادان دارای مدرک ماسرتی  ب( جذب و

پوهنکی و ک در باال بردن ظرفیتهای علمی ی و دوکتورا ماستربا وجود تأثیرات گسترده و عمیقی که استادان دارای درجۀ 

این مؤسسه  صفر بوده است. پوهنکیپوهنتون دارند، نسبت این دسته استادان به مجموع استادان دارای قرارداد دایمی در 

 این مشکم بپردازد: تالش مینماید تا با بهره از روش ذیم به حم

ل سا هت ش( ۱۴۰۱-۱۳۹۹سه )و در کنار آن سایر معیارهای الزم، درماستر جذب و استخدام استادان دایمی دارای مدرر 

 ع سماستری و در استاد دایمی دارای مدرر   پنج تنتا در هر دیپارتمنت از  آینده. به طور مشخص تالش خواهد شد

 استفاده شود. می یا قراردادی( دارای مدرر دوکتوراتن استادان )دای ۳پوهنکی حد اقم 

 ارتباط و توأمیت با سایر پوهنتونها
ه خواهد مؤسسه تحصیالت عالی هیواد از امکان برقراری ارتبا  و توأمیت با سایر پوهنتونهای دولتی و خصوصی استفاد

و  آثار علمی، برگزاری سمینارها کرد، تا ضمن اخذ بورسهای تحصیلی، در قسمت تبادل استاد و محصم،  اپ و نشر

 .کنفرانس های علمی، سفرها و بازدید های علمی، مبادلۀ تجربیات و امثال آن، بتواند گامهای مؤثرتر بردارد

 برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت
کادمیک یک امر معمول و در  ل بسیار عین حابرگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در کلیۀ سازمانها، از جمله مراکز آ

و دوره های  مؤثر می باشد. در پوهنتونها این گونه دوره ها اغلب در قالب سمینارهای علمی، برگزاری جلسات، سخنرانیها

جامعه و  در نظر دارد تا این دوره ها را با توجه به نیاز های پوهنکی کمپیوترساینسآموزشی تدریسی عملی می گردد. 

ملی  مکاری شخصیتهای علمی، پوهنتونهای دولتی و خصوصی وسایر نهادها و سازمانهایضرورتهای درون سازمانی، با ه

  و بین المللی به شکم منظم آن برگزار نماید.
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 ترفیعات علمی

 علمی  – مسؤل در پست های اداریارتقای مسلکی و علمی کادر های علمی 
رتمنت آمریت های دیپا، از جمله ریاست پوهنکیمجموعۀ در صدد برخواهد آمد تا در تمام زیر  پوهنکی کمپیوترساینس

قات تحقیمانند آموزش مهارت های خاص  رفیتظارتقای و... از برنامه های  علمی به س ع پوهنکی تتحقیقاها، مرکز 

باال بوردن ، آموزش های تخصصی در زمینۀ مدیریت آموزشی و (TOEFL, TESOL, ILETS) ، زبان انگلیسیعلمی

 کسترده استفاده نماید. س عآن در  درجه تحصیلی

  خالقیت محوری
، از هر گونه خالقیت، ابتکار  و رویکرد های انتقادی استقبال می نماید و عامم آن را مورد تشویق پوهنکی کمپیوترساینس

کادمیک شایسته و بایسته آن است که ضمن احترام به جهانشمولی معیار ه ا، با حفظ بی رفی و قرار میدهد. برای هر مرکز آ

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 

مانۀ آنها بپردازند، بی توجه مانده اند. نکتۀ تأسف انگیز دیگر در این مورد، نبود شرایط و زمینه های که بتوانند به نقد عال

 شکم گیری تئوریهای بومی در داخم کشور میباشد. این ضعفها ما را به تکرار کنندگان مقلد تبدیم نموده است. 

 مطالعات و تحقیقات علمی
تحقیقی مهمترین عامم شگوفایی نظامهای اجتماعی و برتری آنها در جهان  -لمیدر جوامع متمدن امروزی، پویایی مراکز ع

مملو از رقابت می باشد. قلمرو فرهنگی تمدنی افغانستان، سرگذشت بزرگترین و مشهور ترین تمدنهای تاریخی را در خاطره 

گاهی و نقش و نشیب آنان گردیده است، میزان برخورداری ا یا خویش دارد؛ اما آنچه سبب اوج گیری و ز خرد، علم و آ

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 

کشور بوده است. در وضعیت کنونی جامعۀ ما مسئله شناسی عالمانه، ریشه یابی ها ، پیامد نگریها و راه حلها جاری در 
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تحقیقی ندارد و درست به همین دلیم است که انواع  الشها و بحرانها همچنان استمرار می یابند و حتی عمیقتر  -بنیاد علمی

 می گردند.

گاهی  یقات علمی هیواد، بر بنیاد مسئله شناسی تاریخی و تمدنی ما استوارنگاه ما به ایجاد مرکز م العات و تحق است و با آ

 مدنی به آن توجه می کنیم.  ت -از نقش و جایگاه  نین مراکزی در خیزش فرهنگی

 زانی سالخدارای  نین مرکزی نبود. آغاز به کار این مرکز از سمستر  هت ش ۱۳۹۹نهایت سال  تا پوهنکی کمپیوترساینس 

 میباشد. هت ش ۱۳۹۹

تالش می ورزد تا درزمینه های تحقیق، ترجمه، تالیف،  پوهنکی کمپیوترساینسمرکزم العات وتحقیقات علمی 

ردارد. این ری ب، گامهای موثظرفیت یوبرنامه های ارتقا مینارها و کنفرانس های علمی،نشرآثارعلمی وتحقیقی، برگزاری س

 نیز برنامه های مشخص خواهد داشت.  تزس نویسی محصلین مرکز درزمینه های

 تجدید دیپارمتنت ها
 با. شدبا می دو دیپارتمنت )سیستم های معلوماتی و تکنالوژی معلوماتی(، دارای پوهنکی کمپیوترساینسدرحال حاضر، 

ید دیپارتمنت تجد. قراردارد کار دردستور نیزپوهنکی های تجدید دیپارتمنت درجامعه، موجود های ضرورت و ها نیاز به توجه

 واهد گردید. خالزم مادی، کریکولم معیاری و نیروهای انسانی الیق و شایسته ایجاد  های سهولت و برامکانات تمرکز باها 

 پوهنځی نصاب تحصیلی نگریباز 
ست ، یک بارمورد بازنگری قرارگرفته اهت ش ۱۳۹۱زمان تاسیس آن درسال ، از پوهنکی کمپیوترساینسنصاب تحصیلی 

 نصاب تحصیلی جدید هنوز به تصویب وزارت تحصیالت عالی نرسیده است . ،زاین بازنگری.پس ا

نصاب تحصیلی جدید با درنظرداشت سیستم کریدت، م ابق با نیازسنجی های الزم و درهماهنگی با ضرورت های موجود 

ورد بازبینی مجدد قرارخواهد م فرعی ت بیق و انکشاف نصاب ، سازمانها و وزارت خانه ها توسط کمیته تخصصیربازارکا

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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و دمادم درحال وقوع اوضاع و شرایط زندگی درجامعه می باشد که با توجه به الزامات فواصم زمانی بازنگری، تغیرات سریع 

 .پیش آمده درجامعه و نهادهای موجود درآن،  نین اقدامی را ضروری می سازد

 ارزیابی خودی پوهنځی
کمیته های  عدادی از، تپوهنکی. به منظور پیشبرد و بهبود ه استنمود ارزیابی خودیاقدام به هت ش  ۱۳۹۷ درسال  پوهنکی

 ارتمنت هابا همکاری آمریت های دیپ ارتقای کیفیت فرعیکمیته نیز آغاز به فعالیت نمودند.  ها پوهنکیمربوطه درس ع 

وبی به همرا ختاکنون اقدام به ت بیق ارزیابی خودی و ارائه گزارش های آن نموده است و دستاورد های  هت ش ۱۳۹۷از سال 

 داشته است .
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 کمیته های الزم و مورد نیاز در سطح پوهنځیایجاد 

 تحقیقات علمی، کمیته .1

 نصاب تحصیلی،ت بیق و انکشاف کمیته  .2

 ،ارتقای کیفیتکمیته  .3

 پالن اشتراتیژیک تدوین، ت بیق و نظارت ازکمیته  .4

 کمیته آموزش الکترونیکی، .5

 کمیته مکافات و مجازات .6

 کمیته تدویر برنامه ها .7

 هنگی و نشراتکمیته فر .8

 نظم و دسپلین،کمیته  .9

 کمیته امتحانات، .10

 بهبود روشهای تدریس و مواد درسی
و  روشهای تدریس درنظام آموزشی فعلی کشور با  الشها و نقایص زیادی سروکاردارد. دراغلب پوهنتون های دولتی

ی ، آموزش یک رفه است و به معنا. درروشهای موجود، روش معمول، استفاده از لکچر و لکچرنوت می باشدخصوصی

فکر انتقادی القیت و ت. این نظام آموزشی قادر به رشد خبرقرار نمی شود ارتبا  تفهمی میان استاد و محصمدقیق علمی آن 

 نمی گردد و فعالیت های ذهنی آنان محدود به لکچر نوتها می گردد.محصالن  در

ش معیاری را دردستور کارخویکتابهای درسی جدید و  ( وOBE, SCL) زضمن آنکه استفاده ا پوهنکی کمپیوترساینس

 قرار داده است، برروشهایی تاکید می ورزد که:

 بهبود بخشد؛ محصمتجزیه و تحلیم م الب را در قابلیت های نظری و قدرت  الف(

 تفکر انتقادی را درآنان تقویت نماید؛ (ب

 را رشد دهد؛ و محصمقابلیت های علمی و تجربی  (ج

 ایجاد نماید و توسعه بخشد. محصملعه و فراگیری بیشتر را در انگیزه خالقیت و عالقه به م ا د(
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 تغییر روشهای ارزیابی و امتیاز دهی به محصالن

مستر سروش متعارف و سنتی در ارزیابی محصلین، برگزاری امتحانات تحریری در دو مق ع زمانی میان سمستر و پایان 

یز استفاده گی و امتحانات شفاهی ن، کارخانه نند ارزیابی عملیمی باشد. هر ند تعدادی از استادان از روشهای دیگر ما

 نمحصال، اکثریت نظام آموزشی تحصیالت عالی ، اما معمولترین روش همان امتحانات تحریری می باشد. درمی کنند

تقادی و نبدون آنکه درجریان سمستر به م العه و تفکر درموضوعات درسی شان بپردازند و تالش نمایند تا ظرفیت های ا

رزند تا وگزاری امتحانات به حفظ مواد درسی درحافظه شان مبادرت می خالقیت شان را بهبود بخشند، تنها درروزهای بر

ه کوتاه عمدتا به حافظ به کسب نمره مورد نظر شان موفق گردند. کاربرد این روش غلط به این معناست که م الب درسی

ن تاهی پس ازامتحانات، محتویات حافظه ازآن خارج می گردد. آنچه ایسپرده می شود و درمدت زمان کو محصممدت 

سته، خانه ، بسته، نیمه بروش نادرست را تقویت می کند، الزامات وزارت تحصیالت عالی دراستفاده ازانواع سواالت باز

حث برانگیز نیز بسیار بسوال(   ۳۰ خالی، صحیع وغلط می باشد. تاکید نه  ندان موجه برتعداد زیاد سواالت )مثال حداقم

 .می باشد

آنها را  ، تالش می ورزد تا نظر به نقش و جایگاه  هریک از این روشها به تناسب مضامین درسی،پوهنکی کمپیوترساینس

 وپ در  ار محصالنده دستاوردهای نظری و عملی اولویت بندی نماید و از روشهای ابتکاری مناسبتری که بازگو کنن

 ان می باشد بهره جوید.برنامه های درسی ش

 مناظره های علمی
ندیشه ااز نقش ارزنده ای در تکامم معرفت برخوردار بوده است. حکیمان و بزرگان قلم و و مسلکی  مناظره های علمی

مایند. هر ند نازایجاد فضای مناظره استقبال می نمایند تا فهم دقیقتر و روشن تر از مفاهیم و موضوعات مورد بحث ایجاد 

در این  درپوهنتون های کشورما رایج  نمی باشد، اما مؤسسه تحصیالت عالی هیوادو مسلکی زاری مناظره های علمی برگ

 زمینه نقش پیشتاز خواهد داشت.

 مختلف دردوس ع برگزار خواهد گردید:و مسلکی در دیپارتمنت های مناظره های علمی 
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 الف( در سطح محصالن
 و سایر پوهنتون ها یا موسسات تحصیالت عالی، برنامۀ ریزی کمپیوترساینسپوهنکی  محصالنبین  محصلیمناظره 

م می آید خواهدشد. درهر مناظره از تعدادی استادان صاحب نظر و قابم اعتماد، جهت نظارت، نقد وارزیابی دعوت به عم

 تا کیفیت مناظره را مورد بررسی قراردهند

 ب( در سطح استادان
پوهنتون ها برگزار می گردد تا ابعاد و پیچیدگی ، سازمانها و مسلکیمحققان  ناستاداپوهنکی  این نوع مناظره بین استادان

 های یک موضوع مورد کندوکاو عالمانه  قرار بگیرد.

ضمن  گزار نماید. این اقدامبر علمی مناظره یک حداقمتالش می نماید تا درهر سال تحصیلی  پوهنکی کمپیوترساینس

مباحثه و  شه ها، کارکردهای مثبت دیگری نیزدارد. از جمله اینکه فضای مناظره، ارزشهای اخالقشگوفایی افکار و اندی

مع و همدیگر گفت وگو را درجامعه علمی ما تقویت می نماید و تدریجا به نهادینه سازی ارزشها و هنجاری های تساهم وتسا

دان را و استا محصالنیفیت علمی موجود درمیان ک پذیری کمک می کند. عالوه براین کارکرد ها، مناظره علمی ظرفیت و

 برای آنان آشکار تر می سازد.

 آموزش الکرتونیکی
وش در رتا کنون از قابلیت های روش آموزش الکترونیکی استفاده نکرده است. استفاده از این  پوهنکی کمپیوترساینس

 موثر باشد. می تواند مفید و شرایط خاص و با توجه به پیشرفتهای  شمگیر درتکنالوژی های ارتباطی

 مؤسسه پوهنکی وآموزش الکترونیکی و به عبارت دیگر، آموزش از راه دور، ضمن آنکه می تواند منبع عواید خوب برای 

. واضع است باشد، امکان ادامه تحصیم در دوره های عالی لسانس را برای تعداد قابم توجه از عالقمندان فراهم می سازد

جسته استفاده بود تجربه ی کافی در این نوع آموزش، نسبت به اجرای آن باید از متخصصین و کارشناسان برکه با توجه به ن

پیامد های احتمالی آن محققانه و شود و در مورد روش عملیاتی سازی آن، محتویات آموزش ضعف ها و قوتها ی آن و 

 عالمانه برخورد گردد.
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رگزار بمان سیستم کریدت به کار گرفته می شود؛ امتحانات به صورت حضوری قابم ذکر است که درآموزش الکترونیکی، ه

فاده مستقیم میگردد؛ سی دی لکچر نوتها و اطاق ویدیو کنفرانسها برای دیپارتمنت های مربو  ساخته می شود و امکان است

 گردد.  فراهم می محصالنعه به کتابخانه نیزبرای از منابع ممد درسی، مثال با مراج

 عه زیر ساختار های مربوط تکنالوژی معلوماتیتوس
نالوژی معلوماتی جهان معاصر ما را تحت تاثیر تکنالوژی های روبه رشد معلوماتی، جهان ارتباطات نامیده اند.استفاده از تک

رد تاکید ا مونیز بهره گیری هر ه بیشر از این تکنالوژی ر پوهنکی کمپیوترساینسدر کشور ما رشدی فزاینده داشته است و 

 فاده می کند .از البراتوار کمپیوتری مجهزنیز به منظور فعالیتهای تحقیقاتی است پوهنکی کمپیوتر ساینسقرار داده است. 

 برآن است تا در آینده ی نزدیک: پوهنکیاین 

 خویش را فعال سازد؛ و فزیکی کتابخانه الکترونیکی  -1

 ع پوهنکیایجاد مرکز م العات و تحقیقات علمی استادان به س  -2

  ( برای ثبت لکچرنوت های اساتید برای آموزش الکترونیکStudioایجاد ستودیو ) -3

 ( برای کار های عملی Cisco/Microsoft, Programing/Developmentکمپیوتر لب های ) -4

 امکان استفاد از آموزش الکترونیکی را فراهم سازد؛ -5

 نسبت به تهیه  پایگاه معلوماتی یا دیتابیس برای تمام بخش ها اقدام نماید؛ -6

 نصب سرور روم برای حفظ معلومات همه ادارات در پوهنکی -7

8- (Ticking System) رقرار میکند ببا آمریت های مربوطه  را ب ه پوهنخی د؛ با استفاده از این سیستم را فعال نمای

ی و آمریت هنکاستعالم و پیشنهاد بکار میرود. ارتبا  اداری میان پو دن مکتوبو به جای سیستم ورقی یعنی فرستا

 پذیر خواهد شد.ها  از این طریق به سهولت امکان 

 تاالر های ویدیو کانفرانسها را به قدر ضرورت در مؤسسه تحصیالت عالی هیواد ایجاد نماید؛ -9

 اقدام نماید؛  LMSنسبت به فعال ساختن  -10

 ؛ وهنکی فعال نمایدپوسراسر دفاتر را در  VOIPخدمات  -11
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 را باز نگری نماید و آن را به شکم مناسب انکشاف دهد. پوهنکیویب سایت  -12

 دسرتسی به تحصیالت عالی
 افزایش درسرتسی به تحصیالت عالی

 کشافیبرنامه های انوترساینس، پوهنکی کمپیدسترسی به تحصیالت عالی از جمله حقوق مسلم هر عضو جامعه می باشد. 

مورد  خودرا افزایش و دسترسی اقشار و گروپهای مختلف جامعه به تحصیالت عالی را مورد توجه قرا می دهد. در این

 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

ن به معیار های جذب محصم از جمله میزان تواناییها و آمادگیهای علمی داوطلبامؤسسات تحصیالت عالی، 

جود وتوجه نمی شود و تمام دارطلبان کامیاب محسوب می گردند. آزمون کانکور برگزار می شود، اما ناکامی 

امی وجود ناک ندارد. دربرخی مؤسسات دیگر، صرفا  بخاطر ترس از درمعرض انتقاد قرار گرفتن، تعداد بسیار اندر

اساسی  دارد.این گونه اقدامات که بادید کسب منافع اقتصادی و عایداتی بیشتر شکم می گیرند، ازجمله عوامم

 پایین بودن کیفیت تحصیالت عالی در این مؤسسات می باشد. 

شکم  مؤسسه تحصیالت عالی هیواد معیار برخورداری از توانایی علمی و ذهنی ر ا بهپوهنکی کمپیوترساینس، 

 جدی رعایت خواهد کرد.

  ملی و دوراز تبعیض و تعصب صورت  –ایجاد زمینه های دسترسی به تحصیالت عالی با احترام به ارزشهای انسانی

 خواهد گرفت.

  .ترساینس پوهنکی کمپیومیزان دسترسی به تحصیالت عالی باید با نیازهای انکشافی جامعه همخوانی داشته باشد

ر رشته جذب محصم د پالن استراتیژیک مؤسسهضرورتها و نیاز های جامعه در هماهنگی با  با م العۀ دقیق میزان

 را تعیین خواهد نمود. )سیستم های معلوماتی و تکنالوژی معلوماتی(
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 افزایش درسرتسی زنان به تحصیالت
سی آنان ادی شان، دسترباتوجه به محرومیتهای مختلف زنان و دختران از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتص

تهای مناسب به تحصیالت عالی، یکی از عوامم بسیار مؤثر در رفع انواع تبعیض و ستم جنسی خواهد بود و زمینه ها و فرص

رصه عبا هدف برقراری عدالت جنسی در  پوهنکی کمپیوترساینسرا برای حضور و مشارکت آنها در جامعه فراهم ساخت. 

 خواهد نمود. تحصیالت عالی، برنامه ریزی

 ی بهرت سیستم کریدتگیر بسرت سازی برای کار 
ی در اختیار سیستم کریدت، با توجه به تأثیرات مثبتی که در بهبود کیفیت تحصیلی دارد وتسهیالت و آزادی انتخاب بیشتر

 ارد. اد ددانشجویان قرار می دهد، نیاز به تقویت، شفاف سازی  و به کارگیری وسیعتر در مؤسسه تحصیالت عالی هیو

 :ت بیق سیستم کریدت درمؤسسات تحصیالت عالی از  ند جهت د ار مشکم می باشد 

گاهی از این سیستم ضعیف است. سیستم کریدت در مجموع درنظام تحصیالت عالی افغانستان  .1 آ

 جدید است و هنوز فهم کامال  روشنی از آن وجود ندارد. 

الت عالی ایجاد نشده است.با توجه به هنوز شرایط ان باق سیستم کریدت در مؤسسات تحصی .2

 مالحظات فوق:

 گاهی از ویژگی و جنبه های مثبت سیستم کریدت در میپوهنکی کمپیوترساینس و  نان استادا، در جهت ایجاد آ

 اقدام می نماید. محصالن

 .شرایط الزم را برای ت بیق سیستم کریدت  فراهم می سازد 

 ه عمم می آورد.از ان باق سیستم کریدت نظارت الزم را ب 

  د.به شکم علمی ارزیابی خواهد ش پوهنکی کمپیوترساینسپیامدهای مثبت و من قی ت بیق سیستم کریدت در 

 بهبود ارائه خدمات به محصالن
یکی از ارکان مهم موفقیت مؤسسات تحصیالت عالی می باشد. رهبری و مدیریت  محصالنارائه خدمات مناسب به 

 ر ابیشتر حول محورهای ذیم برنامه ریزی خواهد کرد: محصلیئه خدمات ، اراپوهنکی کمپیوترساینس
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  محصالنتوسعۀ کارهای عملی برای توسعۀ برنامه های آموزشی و 
 تقویت و گسترش برنامه ها هنری، فرهنگی با اختصاص سرمایه ها، امکانات و تسهیالت بیشتر 
  مسلکی  –علمی مشوره های ارائه خدمات 
 م به منظور کاریابیارائه مشوره های الز 
  های مهم مؤسسه و ارزشها و هنجارپوهنکی و استقبال از محصالن جدیدالشمول و آشنا ساختن آنها با محیط

 دورۀ تحصیلی

 با درنظر داشت معیارهای ارائه خدمات سریع، دقیق، قانون مدار ورفتار سازمانی مناسب

 برنامه های زیرساختی
ارد و مادی، فضای فزیکی و به طور کلی شرایط  مادی عملکرد سازمانی اشاره د زیر ساخت ها به امکانات و تجهیزات

پوهنتون  دارد. بسیاری از مؤسسات تحصیالت عالی و بستگیمستقیا  به شرایط زیر ساختی پوهنکی کمپیوترساینس موفقیت 

رزشی ومنازیوم و امکانات های خصوصی تا اکنون دارای تعمیر مستقم وتحت مالکیت، فضای سبز مناسب ، کتابخانه ، ج

یاد مجهز آن تا حد ز  صنوف، دفاتر کاریدارای  . پوهنکی کمپیوترساینستر کاری مناسب و مجهز نمی باشند، صنوف و دفا

اخت های فعلی سبه فضای و امکانات الزم می باشد. به این وجود، با توجه به دور نما و رسالت سازمانی، الزم است تا زیر 

 بیش در آن انکشاف یابد.  بسیار بیشتر از

 تجهیزات صنوف درسی، البراتوار و کتابخانه
ش می صنوف درسی خویش را کامال  مجهز به امکانات و وسایم الکترونیکی، سیستم حرارتی و فضای مناسب نماید. تال

ا، و ر در صنفهپروجکتو ستفاده ازو تا معیار بک مترمریع برای هر محصم در صنوف درسی  رعایت شود و امکان اد شو

 انترنت در البراتوار، و دفاتر کاری کامال  مهیا گردد.

 .کمپیوتر لب را به منظور دسترسی آسان محصلین ستماتیک تر و مجهز ترسازد 

  نیاز جدی پوهنکی برای استادان و  پوهنکی کمپیوترساینسفزیکی و دیجتلی  مخصوص کتابخانهایجاد

 .محصالن می باشد
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 با کدهای مشخصتنظیم پالن عملیاتی 

 اجرای اسرتاتيژی

ابی به هدفهای ن امکان دستیاجرای استراتیژی به معنای عملی سازی پالیسی ها و برنامه های عمم می باشد که در نتیجه در آ

 تعریف شده تحقق می یابد. به منظور اجرای موفقیت آمیز استراتیژی، توجه به سه محور الزامی می باشد:

 زمینه سازی
می باشد.  منظور فراهم آوردن بسترهای الزم برای اجرای استراتیژی، تجدید نظر در سبکهای رهبری و مدیریتی ضروریبه 

ریت ، در قسمت مدیریت به تلفیقی از ارزشهای مشارکتی و متمرکز گرا روی خواهد آورد. مدیسپوهنکی کمپیوترساین

شارکت مؤثر اعضای مشارکتی، زمینۀ اشترار فعال تمام نیروها و استعداد ها را در تصمیم گیریها فراهم می سازد، با انگیزه م

اری اعضا باال می برد و رضایت ک پوهنکیدر سرنوشت برد مسائم و سهم گیری کدرهای علمی و اداری را در راب ه با پیش

کید قرار آرا باال می برد. رهبری هیواد نیز با تقویت ارزشها و انگیزه ها، انجام نقشها را به شکم درست و اخالقی  ن مورد تأ

 می دهد.

کاری متعهدانه نیز هنوز  خصصی وجود ندارد و ارزشهای اخالقت –اما در بسیاری از مواردی که هنوز ظرفیتهای الزم علمی 

ورد توجه منهادینه نشده است، رهبری و مدیریت متعهدانۀ تمرکز گرا به عنوان یک مرحلۀ گذار به سوی مدیریت مشارکتی 

 قرار می گیرد.

 عملیاتی سازی 
جام فعالیتها، ساله دارد. در این برنامۀ عمم فعالیتها، هدف از انسهعملیاتی سازی استراتیژی نیاز به برنامه عمم مشخص 

ملیاتی در بخش عمسئولین ذیربط، زمان و مکان اجرا، روش اجرا وتأثیرات مورد انتظار آن دقیقا  تعریف می شوند. این پالن 

 مربوطه شرح داد شده است. 
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ه در مورد مهم دیگر تدوین بودجه با تعیین دقیق بودجۀ عادی  و انکشافی می باشد و تخصیص عملی منابع مربوطه ک

 ات قبم شرح داده شده است.صفح

 اتیژیارزیابی اسرت 
ستراتیژی نمی توان ادعا کرد که یک استراتیژی، از هیچ نقصی برخوردارنمی باشد.  نین رویکردی ایجاب می نماید که ا

 ارد:فعلی مورد ارزیابی کار شناسانه قرار گیرد. به منظور ارزیابی دقیق استراتیژی توجه به  ند نکته ضرورت د

 مبانی و ساختار استراتیژی دقیقا  در نظرگرفته شود. الف(

 روش و شاخصهای ارزیابی در هر قسمت دقیقا  تعریف و عملیاتی شوند. ب(

 م می شوند:با توجه با شکایات فوق، مورد ذیم را شام پوهنکی کمپیوترساینسمحورهای مهم ارزیابی پالن استراتیژیک در 

 تراتیژیک:انسجام درونی و من قی اجزای پالن اس -1

و مؤلفه های آن،  در این مرحله از ارزیابی باید عالوه بر من قی بودن ساختار پالن، یعنی نظام مندبودن روابط میان عناصر 

 به من قی و روشن بودن محتوا و رویکرد های م رح شده در پالن توجه گردد.

ر این رهنمود مله معیارهای ارزیابی خواهد بود. ددر این مورد رهنمود تهیۀ پالن استراتیژیک وزارت تحصیالت عالی، از ج

 ساختار پالن و  گونگی نظام مند ساختن آن به روشنی شرح داده شده است.

یهای نکتۀ مهم قابم ذکردر این قسمت در نظر داشت همسویی میان عناصر از جمله دیدگاه، رسالت، هدفها، استراتیژ

 ابی می توانیم به پرسشهای زیر پاسخ دهیم:عملیاتی و پالنهای می باشد. براساس این ارزی

 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؟ 

 ه، مأموریت، هدفها، تحلیم سوات، استراتیژیهای عملی، آیا بین اجزای اصلی پالن استراتیژیک، از جمله دیدگا

 پالن عملیاتی، جدول بودجوی و پالن مای، همسویی و انسجام الزم وجود دارد؟
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 عملیاتی سازی پالن استراتیژیک: -2

با توجه  سالیانه، در این مرحله حداقم به طور سالیانه، هر محور جزئی یا برنامه ها و فعالیتهای مندرج در پالنهای عملیاتی

ه طور شفاف به ببه دستاوردهای عملی آنها و مستند سازیهای الزم مورد ارزیابی قرار می گیرد. در ارزیابی این قسمت باید 

 پرسشهای زیر پاسخ داده شود.

 برنامه ها و فعالیتهای مندرج در پالن عملیاتی تا  ه حد از قابلیت اجرایی برخوردار بوده است؟ 

  و فعالیتهای مندرج در پالن عملیاتی، تحقق عملی یافته است؟ تا  ه حد برنامه ها 

  ساسی آن ا نانچه برنامه ها و فعالیتهای مندرج در پالن عملیاتی به طور کامم تحقق عملی نیافته است، عوامم

عنوان  مربو  می شوند؟ بهپوهنکی  ه بوده است؟ این عوامم  گونه به تهدیهای بیرونی و نق ه ضعفهای داخلی 

ی الزم در ثال آیا حمایت بودجوی و مالی الزم از برنامه ها و فعالیتها صورت گرفته است؟ آیا نیروهای انسانم

 بوده است؟ آیا نظارت الزم از اجرای برنامه ها و فعالیتها صورت گرفته است؟ و... پوهنکیاختیار 

ثیر گذار ور مشخص کدام تهدیدها و  گونه تأ نانچه عدم موفقیتها ناشی از تهدیدهای خارجی بوده است، دقیقا  و به ط

 بود اند ؟

ای نقا  قوت باید یاد آور شد که در قسمت دستاوردهای مثبت پالن استراتیژیک نیز باید عوامم موفقیت با توجه به محوره

 داخلی و فرصتهای خارجی، دقیقا  تعریف و مستند سازی شوند.

ا به شکم کادمیک با اداری، دسترسی به تحصیالت عالی و زیرساختهواضع است که تمام نکات فوق باید در بخشهای آ

 عملی آن مورد توجه قرار گیرند.
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 فورم تائیدی پالن اسرتاتیژیک پوهنځی کمپیوترساینس
 

( مؤرخ ۶پالن استراتیژیک پوهنکی کمپیوترساینس در شماره )فیصله کمیته تدوین و تطبیق پالن استراتیژیک پوهنځی: 

 سه کمیته فرعی پالن استراتیژیک پوهنکی م رح و با اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت.جل ۲/۷/۱۳۹۹

 معراج الدین حیدری

 منشی کمیته تدوین و ت بیق پالن استراتیژیک پوهنکی

 

 

پوهنکی هت ش(  ۱۴۰۱ – ۱۳۹۹سه ساله )پالن استراتیژیک  فیصله شورای علمی پوهنځی کمپیوترساینس:

 ت.شورای علمی پوهنکی م رح و با اتفاق آرا مورد تائید قرار گرف ۴/۷/۱۳۹۹( مؤرخ ۳) کمپیوترساینس در شماره

 شفیع الله شینواری

 رئیس پوهنکی کمپیوترساینس

 

 

 شورای علمی ۱۳۹۹/۷/۵( مؤرخ ۵پالن استراتیژیک پوهنکی کمپیوترساینس در شماره ) فیصله شورای علمی مؤسسه:

 ید قرار گرفت.مؤسسه م رح و با اتفاق آرا مورد تائ

 دوکتور خالد احمد کاکړ

 رئیس عمومی مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی هیواد 


