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خپیام رییس پوھنتون بل  
 

ه است كھ بـھ تدوین شدپالن گزاری استراتیژیک ھا و مباني نظري مدیریتي، الگوھائي براي  بر اساس نظریھ

مدیران سازمان كمك میكند تا از یك طرف با بررسي وضع موجود، نقاط قوت و ضعف سازمان، فرصتھا و 

تھدیدھاي محیطي را در نظر داشتھ باشند و از طرف دیگر با یك نگاه نظاممند، جھتگیري سـازمان را در قالب 

بندي بھ سوي اھداف  ، امكانـات و منـابع را بـا اولویتیکپالن استراتیژاھداف آرماني تدوین كننـد و بـا اسـتفاده از 

و با اقتباس از استراتیژی ملی جمھوری  نھاد اکادمیک . بنا پوھنتون بلخ با درک شرایط کنونی اینسوق دھند

سالھ را تدوین و  5سالھ وزارت تحصیالت عالی جمھوری افغانستان این پالن  5اسالمی افغانستان و در پرتو پالن 

 راستای تطبیق آن می کوشد.  در

 

کھ بھ ھمکاری ھیات رھبری پوھنتون بلخ و اساتید کوشای این مکان اکادمیک برای بنده جای بسیار مسرت است 

سال گذشتھ پالن شده  5توانستیم پالن استراتیژیک قبلی خویش را تا حد زیادی تطبیق نماییم و اکثریت موارد کھ در 

 بود، جامھ عمل پوشید. 

 

دۀ این پالن استراتیژیک کھ حاال بھ دسترس شما قرارداده می شود با اجماع نظر محصالن، استادان و مسو

 Internal andسالھ نظریان ذی نفعان داخلی و خارج ( 5کادرھای علمی ترتیب گردیده است. در این پالن 

External Stakeholders .نیز گرفتھ شده است ( 

 

سالھ مانند  5یک این نھاد اکادمیک بھ این باور ھستم کھ این پالن استراتیژیک من شخصا بھ عنوان مسوول درجھ 

پالن قبلی و حتی بیشتر از آن در راستای ارایۀ خدمات بھینھ تحصیلی و تربیۀ کادر ھای متجسس و متبحر ما را 

مھ ھای کمک خواھد کرد. آرزومندم کھ وزارت تحصیالت عالی در قسمت تطبیق این پالن و بھ خصوص برنا

زیربنایی و انکشافی ما را مانند گذشتھ یاری رساند تا با دستگیری ھای مقامات صالحھ در پرتو نظام تحصیالت 

 عالی جمھوری اسالمی افغانستان بتوانیم کادر ھای متخصص و متعھد را تربیھ و بھ جامعھ افغانی تقدیم نماییم.

 با احترام

 الحاج پوھندوی مکمل الکوزی

 بلخ نرییس پوھنتو
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 سخن نخست:

ھا اعم از  بخش در تمامدر اثر جنگ ھای خانمان سوزبیشتر از سھ دھھ گذشتھ ما افغانستان عزیز کشور 

در  گمنفی جن تاثیرات  کھردیده گ، اقتصادی و اجتماعی ضرر ھای زیادی را متحمل زیربنا ھای علمی

 . میباشدسیستم تحصیالت عالی تا ھنوز محسوس 

 

است. تنھا راه  زمان کار بسیار دشوار حصیالت عالی قوی و مطابق بھ خواست ھایساختن یک سیستم ت

وانکشاف را طی  پیشرفت است کھ میتوان بھ کمک آن راه بیرون رفت از این وضع تقویھ پوھنتون ھا 

و سرمایھ گزاری روی تحصیالت عالی  تجھیز پوھنتون ھا باالی کار . جھت رسیدن بھ این ھدفنمود

ھا محسوب می شود.  از اولویت افغانستان  

 

برای دستیابی بھ این امر نیاز است تا پالن مدون برای پوھنتون ھای ترتیب و در معرض اجرا گذاشتھ 

توانند با امع و ھمھ جانبھ را ترتیب نموده تشوند. با درک این مسوولیت پوھنتون بلخ پالن استراتیژیک ج

انی تقدیم کند.کادر ھای متخصص و متعھد را برای جامعھ افغ  

 

یز در ترتیب این پالن استراتیژیک نظریات استادان، محصالن، ذی نفعان بیرونی، متشبثین و تجاران ن

گرفتھ شده است تا بتوانیم نظر بھ نیازمندی ھای بازار و شرایط روز کادر ھا را تربیھ و تقدیم جامعھ 

 نماییم.
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 بخش اول

 معرفی پوھنتون بلخ

تاسیس  ١٣۶۶پوھنتون بلخ بحیث یک پوھنتون دولتی و واحد دومی اداری تحصیالت عالی در سال 

 یده است.درگ

 

زون بھ تمام پوھنتون ھا و موسسات تحصیالت عالی شمال و شمال شرق پوھنتون بلخ بھ حیث پوھنتون 

ی تقرر کادرھا و ترفیعات علمی استادان کشور ھمکاری ھای علمی اکادمیک برقرار نموده در عرصھ ھا

 کمک می نماید.

 

 مسلکیوالیت افغانستان  مصروف آموزش ھای علمی و  ٢۵ ازمحصل  ١٩٠٠٠ حدود در این پوھنتون

پوھنتون  از زمان تاسیس تا امروز . استاد در رشتھ ھای مختلف تدریس می شوند ۴٠١ھستند کھ از طرف 

 شقوق مختلف برای خدمت بھ جامعھ تقدیم نموده است.را در متخصصین  بلخ  تعداد زیاد

 

 پوھنتون بلخ متعھد است فاکولتھ ھا و دیپارتمنت ھای جدید را مطابق نیاز جامعھ و بازار ایجاد نماید.

 این پوھنتون دارای شانزده فاکولتھ بھ سطح لسانس و یک برنامھ ماستری در ادبیات دری می باشد.

ون برتر در بخش تحقیق و تدریس دست آورد ھای زیاد داشتھ کھ جوانان پوھنتون بلخ بحیث یک پوھنت

آرزو این است کھ پوھنتون بلخ بھ یکی از بنا  بیشمار را برای خدمت بھ وطن و جامعھ تقدیم نموده است .

 ردد.گپوھنتون ھای برتر افغانستان و منطقھ تبدیل 

 

این پوھنتون توانستھ  .حال توسعھ سریع است پوھنتون بلخ در چند سال آخیر انکشاف خوبی نموده و در

کمک ھای داخلی و خارجی را بھ وجھ احسن جذب نموده تا از این راه تھداب بھتر و مستحکمتر را برای 

 ذاشتھ باشد.گپیشرفت و ارتقای ظرفیت ھا 

 

 ماید.اه ، رسالت و اھداف این نھاد علمی را بھ طوری مفصل  بیان می نگدید ستراتیژیک پالن موجودا
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خواھد توانست بھ نقاط قوت خود تکیھ زده و آن را انکشاف مزید دھد از فرصت ھا استفاده  خبل پوھنتون

 .بھتر نموده و نقاط ضعف و چالش ھای موجود را محدود و یا از بین خواھد برد

 

ی انکشاف مل ستراتیژیاتحصیالت عالی و وزارت سترتیژیک پالن بھ اساس پالن استرتیژیک ملیااین 

 ردیده است.گافغانستان ترتیب 

 

  بخش دوم 

 

(Vision Statement) دیدگاهبیان    
پوھنتون بلخ برای تقویت ، انکشاف و تطبیق نظام تحصیلی با کیفیت مبتنی بر ارزش ھای ملی و بین 

المللی کھ پاسخ گوی نیازمندی ھای حال و آینده جامعھ بوده و باکسب و برخور داری از استقالل مالی 

ادرھای ورزیده مسلکی را تربیھ نموده و ازین طریق در انکشاف محلی، ساحوی و ملی کھ بتواند ،ک

خدمات ارزشمند علمی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرھنگی و تحقیقات علمی را مطابق معیارھای قبول شده 

 ملی و جھانی انجام دھد،آگاھانھ، مبتکرانھ و مسووالنھ سھم میگیرد.

                                              

 بخش سوم
 

 :)Mission Statement(بیان ماموریت 
پوھنتون بلخ در بیدار سازی جوانان( دانش جویان) اعم از دختران و پسران با روحیھ مسلک دوستی ، 

بشر دوستی ، وطن دوستی و مسوولیت پذیری در جھت ارزش ھای تاریخی ، اجتماعی و اقتصادی کھ 

اکادمیک رھبری شده و شامل قانون اساسی و قانون تحصیالت عالی   -ی مجرب علمی توسط کادرھا

 است، فعاالنھ و مسووالنھ اقدام می نمایند. 

پوھنتون بلخ در بلند بردن کیفیت تحقیق کھ بھ پیشرفت و ترقی افغانستان یاری رسانیده بتواند و سبب 

 را مکلف و متعھد میداند. مند گردد، خودخدمات خوب بھ جامعھ و مردم نیاز عرضھ
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 بخش چھارم

 

 اھداف پالن استراتیژیک
وپیدا نمودن   بازسازی وپیشرفت معیاری زیر بناھای علمی و فزیکی پوھنتون ھدف عمده پالن ستراتژیک

 باشد. راه ھای موثر استفاده از منابع داخلی پوھنتون و منابع خارجی می

، آموزش علوم واستفاده معقول وعملی از آنبحیث یک پوھنتون پوھنتون بلخ در عرصھ تحقیق، تولید علوم

 مطرح و برتر در افغانستان از راه ھای منسجم و معقول استفاده خواھد کرد.
 

 : پالن ھای تدابیری برای رسیدن بھ این اھداف

 

 پیشرفت ھا در بخش علمی و اکادمیکی .1

  تاسیس زیربنا ھای فزیکی. 2

 . نظامند سازی سیستم اداری3

  تحکیم روابط با ادارات داخلی وخارجی. 4   

 (Rehabilitation (بازسازی . 5    

        (Gender equality)    6 .تعادل در جندر    

اده بھتر از تکنالوژی معلوماتیفترویج و است  .7  
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 بخش پنجم

 
 : تطبیق نگردیده ٢٠١٨الی  ٢٠٠٨موارد کھ از پالن استراتیزیک سال 

 Aن عملی در بخش پال

 میزبانی کنفرانس ھا و تشویق استادان برای اشتراک در کنفرانس ھای ملی و بین المللی

نبود بودجھ و استقاللیت مالی ، محدودیت ھای امنیتی میزبانی کنفرانس بین الملی تحقق  -دلیل عدم تطبیق :

 نپذیرفت

 Bد ر بخش پالن عملی 

 تا برای ادامھ تحصیالت با خارج بروند.و استادان  محصلین تھیۀ بورسھای تحصیلی برای

 دعوت استادان افغان کھ خارج رفتھ اند کھ  دوباره بر وظیفھ بر گردند.

 تشویق مھمانان و سایر استادان خارجی بھ پوھنتون بلخ.                                                               .1

بلخ قادر گردد کھ درجھ ھای تحصیلی قبول شدۀ جھانی بدست آوردن اعتبار بین المللی تا پوھنتون  .2

 را در اینجا برای فارغان پیشکش کند

 -دالیل عدم تطبیق :

 نسبت محدودیت قانونی و بودجوی برای محصلین زمینھ اعطای بورس مساعد نگردیده

 عدم تامین ارتباطات منظم،ناتکمیل بودن امکانات کاری و معیشتی برای استادان در پوھنتون 

 بنابر دالیل مشابھ استادان خارجی و مھمانان خارجی دعوت نگردیدند

 از اینکھ اعتبار دھی یک پروسھ دورامدار را ایجاب مینماید در زمینھ کام ھای ابتدائی اغاذ کردیده

 ( کسب عضویت رسمی اسیا پسفیک ) اما تا ھنوز پالن متذکره تا سطح درجھ تحصیلی قبول شده 

 است جھانی تحقق نیافتھ 

 Cدر بخش  پالن عملی 

a. ادغام نمودن دیپارتمنت ھا برای جلوگیری از تضعیف 

b. .حذف برنامھ ھای کھ دیگر دارای اھمیت نیستند 

 ارتقای زیربنای تکنالوژی معلوماتی، البراتوار ھا، کتابخانھ ھای دیجیتل، و مراکز تحقیقات. .1
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 -دالیل عدم تطبیق :

رشتھ ھای مشابھ کھ نیاز بھ ادغام باشد در پوھنتون بلخ  بھ اساس مطالعات ابتدائی کھ صورت گرفت

 موجود نبوده

 تاھنوز مطالعات دقیق و ھمھ جانبھ تکمیل نگردیده

 بھ علت عدم تکمیل مطالعات تا ھنوز حذف برنامھ ھا عملی نگردیده

  بھ علت عدم تخصیص

حقیقاتی و کتابخانھ ھای دیجیتل منابع مالی کافی برای اعمار زیر بنا ھادر عرصھ البراتوار ھا، مراکز ت 

 اقدام صورت نگرفتھ.

                                                                                         Eدر بخش پالن عملی  .1

 اعمار یک محوطۀ جدید برای پوھنتون بلخ، بشمول:

علیم و تربیھ، شرعیات، و پوھنحی ساختمان برای پوھنحی ھای انجنیری، زراعت، حقوق، ادبیات، ت

 اقتصاد. یک کتابخانھ مرکزی

 یک جمنازیوم مجھز برای محصلین اناث

منابع مالی کافی برای اعمار زیر بنا برای پوھنحی ھای زراعت ،حقوق ،   بھ علت عدم تخصیص .2

 ادبیات و شرعیات ، کتابخانھ و جمنازیوم برای محصلین اناث اقدام صورت نگرفتھ.

 Fالن عملی در بخش پ

 . حاصل نمودن کنترول بیشتر باالی بخش مالی1

 . حاصل نمودن حق یک فیصدی مشخص از ھزینۀ پوھنتنون.2

 . حاصل نمودن اجازه امضای بیشترین قرار داد ھا3

 بھ علت عدم منظوری اسقاللیت مالی برای پوھنتون پالن متذکره عملی نگردیده
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 بخش ششم 

 برنامھ ھای علمی

رفیت علمی:بلند بردن ظ  

ü بلند بردن تعداد و ظرفیت علمی استادان 

ü ٣٠:١بھ ۴٧،۵:١محصل از —پایین اوردن تناسب استاد    

ü برای تحصیل ماستریاستاد ھر سال  ٢٠فرستادن  ،تن استادان لسانس ٢۶٠از جملھ 

ü برای تحصیل دوکتورا   استاد ھر سال ١٠فرستادن ،تن استادان ماستر ١٣٢ازجملھ 

ü ھ برای فیلوشپ ھا،کنفرانس ھا،سیمنارھا و ورکشاپ ھا برای استادان  در  داخل فراھم نمودن زمین

 و خارج کشور

ü برای استادان    گلیسیفراھم نمودن زمینھ تدریس زبان ھا ی خارجی خصوصا ان  

ü رام ھای علمی و تحقیقی گفراھم نمودن سھولت ھا برای اساتید در زمینھ پرو 

ü  نیشن ھا ،نرس ھا و غیره کارکنان فنی و مسلکیفراھم نمودن زمینھ برای تربیھ تک 

 

 :نصاب معقول عیینانکشاف پروسھ درسی و ت
  

ü   تدوین یک نصاب تعلیمی با نورم ھای بین المللی 

ü نمودن سھولت ھا برای تطبیق نصاب تعلیمی جدید فراھم  

ü مواد و وسایل برای تطبیق بھتر پروسھ تدریس نمودن  فراھم 

ü نظری تعادل بین تدریس عملی و  
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ü  رد محوری در تدریسگرفتن اصل شاگدر نظر 

ü  تعیین یک کمیتھ برای ارزیابی پروسھ درسی 

 مرکز تحقیقات علمی:

طوریکھ واضح است مراکز تحقیقات علمی در پوھنتون ھا و مطابق حکم ماده چھل و ھفتم قانون 

، انکشاف و معیاری اساسی جمھوری اسالمی افغانستان و قانون موسسات تحصیالت عالی بخاطر تشویق

سازی و نھادینھ ساختن تحقیقات علمی در موسسات تحصیالت عالی و پوھنتون ھای کشور ایجاد گردیده 

 است.

بنأ فعالیت ھای تحقیقی در پھلوی فعالیت ھای علمی بخش اساسی و ھدفمند موسسات تحصیالت عالی 

در نظر داشت پالن منظم و مشخص با را بھ منظور تحقیق علمی مطالعھ و ریسرچ ھدفمند سیستماتیک با 

استفاده از روش ھای علمی و تحقیقی بر اساس معیار ھای پذیرفتھ شده علمی ایجاب می نماید تا مراکز 

تحقیقات علمی در کنار سایر بخش ھای نھاد ھای تحصیلی فعال بوده و استادان و محصالن موسسات 

لیت ھای علمی شان بھ تحقیقات بکر بھ منظور دست تحصیالت عالی و پوھنتون ھا بتوانند در پھلوی فعا

 یافتن بھ حقایق جدید علمی نایل آیند.

با در نظر داشت نکات فوق الذکر مرکز تحقیقات علمی در پوھنتون بلخ بھ منظور نھادینھ شدن فعالیت 

مرکز  ھای تحقیقی و علمی جھت تشویق انسجام فعالیت ھای تحقیقی ایجاد گردیده کھ پالن استراتیژیک

ترتیب و تنظیم گردیده و بھ منظور  1399 – 1397تحقیقات علمی پوھنتون بلخ از بابت سال ھای 

 تطبیق آن با در نظر داشت شرایط تالش صورت گیرد.
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  1399 – 1397پالن استراتیژیک مرکز تحقیقات علمی پوھنتون بلخ از بابت سال ھای 

 

 ھای شانزده گانھ ایجاد کمیتھ ھای تحقیق در پوھنحی حمل

 تدویر ورکشاپ ھا بر اساس کمیتھ ھای جدید التأسیس ثور

 جوزا
 ایجاد توامیت ھا با مراکز تحقیق سایر پوھنتون ھا

 بازدید و بررسی از کمیتھ ھای تحقیق قبالً ایجاد شده در پوھنحی ھا

 

 بازدید از مراکز تحقیقات علمی پوھنتون ھای والیات ھم جوار سرطان

 زدید از مراکز تحقیقات علمی پوھنتون ھای کابل، ھرات و کندھاربا اسد

 ایجاد توامیت ھا با ادارات دولتی و خصوصی والیت بلخ در رابطھ بھ پروژه ھای تحقیقی. سنبلھ

 

 ترتیب، تنظیم و ایجاد زمینھ ھای تحقیقی توسط استادان میزان

 ای ھمسایھایجاد روابط و توامیت ھا با پوھنتون ھای کشور ھ عقرب

 

جدی، دلو 

 و حوت

 تدویر سیمینار ھا و ورکشاپ ھای تحقیقی برای استادان جوان تحت عناوین ذیل:

 متودولوژی 

 گزارش تحقیق

 پروپوزل تحقیق

 استفاده از روش احصایوی در تحقیق
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 : 1399 – 1397پالن انکشافی کمیتھ تحقیقات علمی پوھنتون بلخ از بابت سال 

	ط و توامیت با موسسات تولیدی، آموزشی و فرھنگی.جاد روابای .1
	فعالیت ھای تحقیقی مشترک با پوھنتون ھای والیات شمال و سایر پوھنتون ھا .2
دعوت مسولین مراکز تحقیقی پوھنتون ھای والیات شمال در جلسات، کنفرانس ھا و ورکشاپ  .3

	ھا.
نایی محصلین با فعالیت اشتراک محصلین در فعالیت ھای تحقیقی بھ منظور کسب تجارب و آش .4

	ھای تحقیقی.
	ترتیب فورم ارزیابی فعالیت ھای تحقیقی بھ منظور دریافت نظریات محصالن و استادان. .5
	ارزیابی فعالیت ھای تحقیقی استادان. .6
	دریافت پرابلم ھا در ساحات مختلف و زمینھ سازی امکانات تحقیق روی آن. .7

جھت تحقق موارد فوق با در نظر داشت امکانات بھ  پالن انکشافی مرکز تحقیقات علمی پوھنتون بلخ

 منظور تطبیق آن تالش خواھد کرد.

 

 مرکز اعتالی تضمین کیفیت و اعتبار دھی پوھنتون بلخ:

و ارتقای کیفیت پوھنتون بلخ در روشنی قانون تحص££یالت ع££الی کش££ور وس££ایر رھنم££ود ھ££ای ی مرکز اعتال

کیفی££ت و اعتب££اردھی موسس££ات تحص££یالت ع££الی کش££ور ب££ا  آن مقام محترم کھ توسط ریاست محت££رم تض££مین

ج££دیت ب££ھ منص££ھ اجراءق££رار داده میش££ود ت££ا ح££ال چن££دین دور ارزی££ابی خ££ودی را ب££ا موفقی££ت و س££ھم گی££ری 

فعاالنھ استادان و محصالن عملی ساختھ و از فرایند آن ھا ک££ھ   نظری££ات ، پیش££نھادات و انتق££ادات س££ازنده و 

در جھ££ت رف££ع بموق££ع کاس££تی ھ££ای موج££ود و پیش££گیری از احتم££ال ب££روز ،ن اس££ت سالم اشتراک کنن££ده گ££ان آ

نواقص بعدی در روند تحصیل در دانشگاه بلخ با طرح و عملی ساختن پالن ھای تدابیری بھ کمک اعضای 

محترم کمیتھ موسساتی و کمیتھ ھای فرعی تضمین کیفی££ت در دانش££کده ھ££ا اق££دامات الزم نم££وده اس££ت. روی 

ات است ک££ھ ای££ن دانش££گاه توانس££تھ در ردی££ف س££ایر پوھنت££ون ھ££ای کش££ور ج££ای مناس££ب را اح££راز ھمین اقدام

 نماید.

باید گفت کھ قانون اساس££ی جمھ££وری اس££المی افغانس££تان و ق££انون تحص££یالت ع££الی کش££ور ب££ا ص££راحت در   

حص££یالت مورد ایجاد ، رشد و توسعھ سیستم منظم تحصیالت ع££الی در کش££ور تأکی££د نم££وده و دسترس££ی ب££ھ ت
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عالی معیاری را حق ھر شھروند افغانستان میداند. ھم چنان قانون اساس££ی کش££وربھ ط££رح ، توس££عھ و تحق££ق 

مستمر و ھدفمند تحصیالت عالی متوازن و با در نظرداشت اولولیت ھای ملی و مطالبات بین الملل££ی ب££ویژه 

رورت اس££ت ت££ا وزارت ش££رایط بازارک££ار و تولی££دبیش از پ££یش توج££ھ معط££وف نم££وده اس££ت.روی ای££ن ض££

تحصیالت عالی کشور منحیث نھاد اساسی رھبری تحصیالت عالی کش££ور میک££انیزم موثررون££د تحص££یالت 

ع££الی را در مطابق££ت ب££ا جری££ان پوی££ا و رو ب££ھ رش££دآموزش ع££الی و تربی££ھ کادرھ££ای ورزی££ده مل££ی و مس££لکی 

از گذش££تھ ب££ھ تحص££یالت ع££الی  طرح و گام بھ گ££ام عم££ل نمای££د ت££ا در پھل££وی توج££ھ ج££دی ت££ر و مس££ووالنھ ت££ر

بھب££ود  ارتق££ای کیفی££ت آن ب££ھ ارزی££ابی و ارزش££یابی آن نی££ز عط££ف توج££ھ نمای££د. خوش££بختانھ چن££ین ک££اری در 

ستراتیژی پالن وزارت تحصیالت ع££الی بص££ورت واض££ح انعک££اس یافت££ھ اس££ت و ای££ن امی££د واری را بوج££ود 

نجیده ش££ده جری££ان دارد. تجرب££ھ نش££ان آورده ک££ھ بص££ورت ایس££ت ناپ££ذیر دری££ن راس££تا حرک££ت مت££وازن و س££

مدھیدکھ دستیابی بھ اھداف فوق الذکر بدون باالبردن منطقی سطح اس££تقاللیت و کیفی££ت تحص££یالت ع££الی ب££ھ 

مثابھ الویت ھای بنیادی این روند امک££ان پ££ذیر نب££وده و بای££د ب££ا اس££تواری در زمین££ھ وارد عم££ل گردید.رش££د و 

ھ ش££ھروندان واج££د ش££رایط و خواس££ت آن££ان اس££ت ک££ھ ب££رای گس££ترش آم££وزش ھ££ای ع££الی درکش££ور ح££ق ھم££

دسترسی جوانان بھ این ح££ق ق££انونی ایج££اد ی££ک سیس££تم م££نظم و کارآم££د تحص££یلی عم££الً احس££اس میگ££ردد ک££ھ 

بتواند عطش جوانان را برای تحص££یالت ع££الی در جھ££ان کن££ونی رش££د س££ریع عل££م و تکن££الوژی فرونش££انده و 

تکام££ل س££وق دھ££د. ط££وری ک££ھ دی££ده میش££ود پ££الن س££تراتیژی مل££ی  کش££ور را بس££وی اف££ق ھ££ای ت££ازه ای از

) بھ این نیازشھروندان و زمان پاسخ قناعت بخش را ارائ££ھ نم££وده و بن££اء NHEPSتحصیالت عالی کشور(

بھ ایجاد ، رشد و حمایت کامل از کمیتھ ھای ارتقای کیفیت و اعتب££اردھی اق££دام بموق££ع نم££وده و آن££را ب££یش از 

ز دست آورد ھای کشور ھای کھ این رون££د موفقان££ھ عبورنم££وده ان££د ، غن££ی ت££ر و ک££ارآرأ ت££ر پیش با استفاده ا

) برای رسیدن بھ این اھداف لحظھ ای درنگ نکرده MOHEساختھ است. وزارت تحصیالت عالی کشور(

 ست.و آنھا را نھ تنھا در محراق توجھ قرار داده بلکھ در پالن پنج سالھ خویش وسیعاً انعکاس نیز داده ا

 
ریاست تضمین کیفیت و اعتباردھی وزارت تحصیالت الزم میداند تا ھمھ پوھنتون ھای دولتی و خصوصی 

بدون تعلل غرض نیل بھ ارتقای کیفیت در عرصھ آموزش و تدریس تحت نظر و رھنمایی منجملھ پوھنتون بلخ 

ای داخلی ارتقای کیفیت ) منحیث روند جدایی ناپذیر اعتباردھی ، کمیتھ ھMOHEوزارت تحصیالت عالی (

 را مطابق طرزالعمل موجود در زمینھ ایجاد و حمایت نماید.
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رک£££ن اساس£££ی وس£££تون فق£££رات فعالی£££ت ھ£££ای داخل£££ی ارتق£££ای کیفی£££ت را در نھ£££اد ھ£££ای تحص£££یلی دولت£££ی و    

خصوصی راھمانا ارزیابی خودی و نظارت دوامدار بر پروسھ آم££وزش و غنامن££دی ت££دریس تش££کیل داده ت££ا 

ان بتوانن££د از دس££ت آورد ھ££ای جدی££د عل££م وتکن££الوژی بھ££ره من££د ش££ده و اس££تادان نی££ز منحی££ث ی££ک دانش££جوی

ضرورت تاریخی خود را با ای££ن رون££د تط££ابق دھن££د. درجری££ان ارزی££ابی خ££ودی نق££اط ق££وت و ض££عف نھ££ادی 

ھ ھ££ا ی تحصیلی و تشکیالت م££رتبط ب££ھ آن از دانش££گاه ھ££ا ت££ا دانش££کده ھ££ا ، دیپارتمن££ت ھ££ا برنام££ھ ھ££ا و کمیت££

اکادمی££ک و بخ££ش ھ££ای اداری آن ھ££ا در ی££ک رون££د ش££فاف و مس££لکی بع££د از ارزش££یابی کارشناس££انھ توس££ط 

اشخاص با تجرب££ھ و آم££وزش دی££ده برجس££تھ ش££ده و جھ££ت غلب££ھ برکمب££ودی ھ££ای و نارس££ای ھ££ای آموزش££ی و 

 تدریسی پالن ھای عملیاتی (اکشن پالن ھا)را طرح و تطبیق نمایند.

 

د و حمایت از کمیتھ ھای ارتقای داخلی در نھاد ھای تحصیالت عالی دولتی و خصوصی در حال حاضر ایجا

خالی را کھ از عدم موجودیت و فعالیت این کمیتھ ھا احساس میشد، پرنموده و ازین طریق در باالبردن سطح 

کمیتھ  ظرفیت ھای علمی و اکادیمک و ارتقای کیفیت درین موسسات مثمرواقع میشوند. ھدف اصلی و اساسی

ھای داخلی ارتقای کیفیت دانشگاه ھا و موسسات تحصیالت عالی کشور ھمان ( تسھل ماموریت و اھداف 

ارتقای کیفیت پوھنتون ھا و ارتباط تدریس و آموزش و ھم خوانی با نظام جھانی تحصیالت عالی با کیفیت 

بمثابھ بازوی توانای کمیتھ تضمین )بوده و بھ حق این کمیتھ ھااگر درست و با دقت رھبری شوند ، میتوانند 

 .کیفیت وزارت تحصیالت عالی و ھمکاری مطمین کمیتھ ھای تضمین کیفیت

موسسات نقش خویش را با حسن صورت انجام دھند. گز ینش مسوولین این کمیتھ ھا مطابق طرزالعمل موجود 

جرب ، تحصیل یافتھ ، ریاست تضمین کیفیت وزات تحصیالت عالی صورت گرفتھ و سعی گرددتا کادرھای م

با تجربھ ، فعال ، مسوولیت پذیر و با اطاعت پذیری کامل از قانون تحصیالت عالی وسایر قانوانین و لوایح 

نافذ کشور در عرصھ رشد و انکشاف تحصیالت عالی کارخویش را انجام دھند. تا باشد اھداف وزارت 

خدمت گذاری بھ وطن و مردم بصورت بال تحصیالت عالی غرض تربیھ کادر ھای مسلکی و متعھد برای 

 انحراف برآورده گردد.

) در جریان کار اھدافی را دنب££ال م££ی نمای££د ک££ھ پاس££خ گ££وی ض££رورت IQEUواحدی داخلی ارتقای کیفیت (

اھ££داف و مقاص££د   IQEUھای ایجاد و فعالیت آن ھا در موسسات و نھاد ھای تحصیلی کش££ور باش££د. ب££رای 

 در اولویت کاری قرار داد:-2017-2021بنیادی ذیل طی سال ھای 

 .  در نھاد تحصیلی مورد نظر IQEUدر گام نخست ایجاد و فعال سازی کمیتھ  –الف 
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 تحقق کامل و ھمھ جانبھ اھداف مطرح شده در روند تضمین کیفیت و اعتباردھی  –ب 

ز اس££تادان ، ب££االبردن س££طح ظرفی££ت ھ££ای علم££ی ، مس££لکی و اکادمی££ک در نھ££اد ھ££ای تحص££یلی اع££م ا –ج 

 دانشجویان و کارمندان اداری 

 نظارت دوامدار بر روند آموزش و تدریس در نھاد تحصیلی الی سطح دیپارتمنت ھا  –د 

ھمک££اری ھم££ھ جانب££ھ ب££ا کمیت££ھ تض££مین کیفیت££ت نھادھ££ای تحص££یلی بمثاب££ھ ب££ازوی مطم££ین آن ھ££ا طب££ق  -ھ££ـ 

 طرزالعمل موجود.

 یل جزء اولویت ھای کاری قرار داد:برای رسیدن بھ اھداف فوق عملکردھای ذ

 در نھاد تحصیلی   IQEUایجاد و فعال سازی –الف 

کbbھ دارای بودجbbھ مناسbbب بbbوده و از جانbbب  IQEUایجbbاد کمیتbbھ فعbbال و کbbامالً کbbاری ومتمرکbbز -

 پوھنتون طبق قانون تمویل و حمایت گردد.

- bbل اھbbق کامbbت تحقbbده در کمک عملی و حمایت از علمکردھای نھاد تحصیلی در جھbbرح شbbداف مط

 پالن ستراتیژیک پنج سالھ آن برای تضمین و ارتقای کیفیت روند تحصیالت عالی.

کھ توانایی نظارت برعملی شدن پالن ستراتیژی پنج سالھ  IQEUتھیھ پالن عملیاتی ساالنھ برای  -

 را داشتھ و در جھت ارتقای و تضمین کیفیت ممد واقع گردیده و مسوولیت گbbزارش دھbbی از پbbالن

 را بعھده داشتھ باشد.

 در ویب سایت دانشگاه غرض اطالع رسانی عامھ  IQEUآگاھی دھی از  -

آگbbاھی دھbbی، توضbbیح و جلbbب انbbرژی خالقbbھ کارمنbbدان نھbbاد تحصbbیلی از اھbbداف و فعالیbbت ھbbای  -

IQEU .در جھت تضمین و ارتقای کفیت و ھمکاری آگانھ با آن 

- bbل و خbbابھ در داخbbای مشbbھ ھbbا کمیتbbط بbbامین روابbbرای تbbدیگر بbbارب ھمbbتفاده از تجbbور و اسbbارج کش

 بھبود و بلند بردن سطح کیفیت کاردر زمینھ.

سbbازمان دھbbی گفتمbbان در زمینbbھ ،تدویر ورکشاپ ھا ، سیمینارھا ، جلسات تبادل داخلی و خbbارجی  -

 از طریق وسایل اطالعات جمعی نوشتاری ، شینداری و دیداری . IQEUفعالیت ھای 

ارکردھای کارمندان علمی و اکادمیک و اداری نھاد تحصیلی و سھم دران تقدیر و مکافات از ک -

کلیدی در زمینھ ھمکاری در جھت ارتقای کیفیت آموزش و تدریس از راه غنامندی نصاب و 

 نیازھای زمان فراغت .
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 تحقق کامل ھمھ جانبھ اھداف مطرح شده در روند تضمین کیفیت و اعتباردھی . –ب 

 ز روند تحقق تضمین و ارتقای کیفیت در چارچوپ کنونی آن.تداوم و حمایت کامل ا -

 حمایت ازتداوم اجراآت و روند تطبیق کارکردھای موثر و ارزشمند کمیتھ ارتقای کیفیت  -

حمایت و سھم گیری فعاالنھ و مبتکرانھ از رشد و گسترش روند موثر ارزیابی خودی در نھاد  -

پالن عملیاتی یا اکشن پالن وزارت  ھای تحصیالت عالی تحت چتر پروسھ اعتباردھی و

 تحصیالت عالی با بکارگیری از کلیھ ظرفیت ھا و امکانات موجود .

مساعد ساختن زمینھ بازدید ھا و مالقات ھای تبادل تجارب با نھاد ھای مشابھ خارجی وایفای  -

 نقش فعال بحیث ھماھنگ کننده این دیدارھا .

نده گان نھادھای خارجی و آگاھی دھی عامھ از طریق انعکاس نتایج مالقات ھا و دیدارھای نمای -

 وسایل اطالعات جمعی.

نظارت و ھمکاری در روند تھیھ گزارش دھی نھادتحصیلی از دست آوردھا و اجراآت موسسھ  -

ه در عرصھ تضمین کیفیت در مطابقت با کارت تھیھ شده نمره دھی و معیارھای وضع شد

HEDP  عالی و تعریفی کھ از ین روند توسط این کارت یابرنامھ انکشافی وزارت تحصیالت

 نمره دھی بعمل آمده است.

معرفی نھاد تحصیلی  و درج آن در کتاب منول پالیسی ارتقای کیفیت وزارت تحصیالت عالی  -

 غرض آگاھی عامھ.

مطالعھ امکانات تامین روابط کاری با پوھنتون ھای داخلی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی  -

 م نامھ ھا تحت رھنمائی رھبری پوھنتون بلخ و  وزارت تحصیالت عالی از طریق تفاھ

و کاردر  2017) در سال APQNکسب عضویت شبکھ بین المللی تضمین کیفیت آسیا پسیفیک ( -

 جھت گسترش آن با سایر نھاد ھای جھانی تضمین کیفیت.

گانھ ، روند  11مطالعھ و راه اندازی ورکشاپ ھا و سیمینار ھای مسلکی در مورد معیارھای  -

بازنگری مراحل اول ، دوم  و سوم در موسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی والیات 

 و  UNWDP  ،USAIDشمال و شمال شرق بھ کمک مالی نھاد ھای تمویل کننده چون 

HEDP. 

تامین ، رشد و گسترش روابط متقابل با سھم داران کلیدی و استخدام کنندگان بمنظور کاریابی و  -

 قای کیفیت نصاب تحصیلی ، بھبود تدریس و نیازھا ی زمان فراغت .ارت
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مطالعھ و کار پالن شده در عرصھ ارتقای سطح سھم گیری استادان پوھنتون در روند انکشاف  -

اقتصادی ، اجتماعی ، فرھنگی ، ساختمانی ، صنعتی و.... از طریق فعالیت ھای بیرون نصاب 

و متخصص در کمیتھ ھای کاری بھ کمک مقام والیت بلخ  از راه عضویت استادان متکبر ، نخبھ

 و ادارات سکتوری بلخ 

مطالعھ و جلب انرژی خالقھ ، محصالن در فعالیت ھای بیرون نصاب در سطح والیت بلخ در  -

ھمکاری با ارگان ھای دولتی ، خصوصی و مختلف و دفاتر خارجی در عرصھ ھای مختلف 

 ، صنعتی و شھری خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، فرھنگی 

کار در تجھت تامین بودجھ برای رشد فعالیت ھای تضمین کیفیت در روشنی استقاللیت مالی  -

 پوھنتون بلخ غرض ارتقا و ترویج فرھنگ کیفیت و بھبود در پوھنتون بلخ.

 

 انکشاف معیاری کتابخانھ ھا:

 

ü  تربیھ  پرسونل مسلکی و فنی برای کتابخانھ ھا 

ü  سطح ھر فاکولتھ ایجاد یک کتابخانھ بھ 

ü  دیجیتالی نمودن آن ی وبرای کتابخانھ مرکزس تھیھ سیستم  دیتا بی 

ü  تھیھ کتب جدید چاپ شده بھ زبان ھای ملی و خارجی        

ü  بھ کار انداختن یک میکانیزم برای حفظ و استفاده از کتاب ھای  چاپ شده

 استادان 

ü محصلین  بھ کار انداختن یک میکانیزم برای حفظ مونوگراف ھای 

ü بھ دست آوردن اخبار، ژورنال ھا و کتب از پوھنتون ھای معتبر دنیا 
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  :ترویج و استفاده بھتراز تکنالوژی معلوماتی

 

ü استفاده معقول از تکنالوژی موجوده استفاده از انترنت تنھا برای مسایل علمی 

ü بھ کار بردن تکنالوژی معلوماتی در قسمت تدریس ، تحقیق و اداره 

ü برای پرسونل پوھنتون گترینرھا و مساعد نمودن زمینھ ترینن تربیھ 

ü تاسیس مرکز کمپیوتر  و انترنت در تمام فاکولتھ ھا 

ü تاسیس یک مرکز معلوماتی بھ سطح پوھنتون 

ü تاسیس یک مرکز برای ویدیو کنفرانس ھا 

ü ر وسایل گنصب نمودن پروجکتورھا و دی(Multi media) در صنوف درسی 

ü  ذاشتن امکانات بھتر برای فعالیت ھای مرکزی معلوماتی کمپیوتری پوھنتون گدر دست

 )ITCBبلخ(

        
 البراتوارھا:

 

انجنیری، طب، زراعت، کمپیوتر ساینس،   فاکولتھبلخ درپنج سال آینده یک البراتوار مشترک  پوھنتون 

وژیکی مجھزباشد اعمار خواھد و فارمسی را کھ با تسھیالت و امکانات فزیکی، کیمیا وی و بیول وترنری

تکمیل البراتوار مشترک،  هنمود.درضمن البراتوار خاکشناسی فعلی ھم بھبود خواھد یافت.بر عالو

البراتوارھای  مخصوص دیپارتمنت ھای انجنیری مھندسی، ساختمانی، معادن، زمین شناسی، طب، 

علمی بھ  اتتحقیق انجامبرای  بلخ پوھنتونفارمسی و حیوانی نیز تاسیس خواھند شد. ،  استادان 

 ترغیب خواھند گردیدند. پوھنتون تشویق والبرتوارھای خارج از 
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                                                                            کنفرانس  ھای علمی:
ن داخلی و بین المللی ھمکارا ھ کمکاستادان پوھنتون بلخ حد اقل پنج تحقیق مشترک را در یک سال ب

علمی با در  معاونیتانجام خواھند داد.  پوھنتون بلخ در ھر سمستر کنفرانس  ھای علمی را تحت نظر 

خواھد نمود. تدویرنظر داشت معیار ھای علمی بین المللی   

 

  فراگیری درسھای ماستری و دکتورا در خارج از کشور:

در صد و  60کھ درجھ تحصیل ماستری  را دارا میشوند بھ سال آینده تعداداستادانی  5قرار است کھ در 

د. بنابراین بھ آن  استادانی کھ بدر صد افزایش یا 15تحصیل دوکتورا میرسند بھ  ھآنھایی کھ بھ درج

کاندیدای بورسھای تحصیلی درخارج ازکشور ھستند کورسھای آموزش زبان انگلیسی و آموزش روش 

 تحقیق ایجاد واجرا خواھد گردید.

و استادان تشویق خواھند شد کھ نھ تنھا از مقاالت  افزون برآن مدیریت منابع بشری  در ھر فاکولتھ ایجاد

تحقیقی خارج از کشور نیز استفادٔه اعظمی بھ عمل بیاورند وپوھنتون  –تحقیقی  داخلی بل ازمقاالت علمی 

 در این راستا ھمکاری ھمھ جانبھ ودوامدار را خواھد داشت.

 
:برنامھ ھای آموزشی و سیستم کریدتارتقای   

 

ھدف از ایجاد این برنامھ ھا این ا ست کھ سیستم معیاری کرید یت بھ اساس برنامھ ھای وسیع افغانی در 

ارزیابی خودی و کمیتٔھ برنامھ ھای   -فاکولتھ ھا اجرا گردد. بھ ھمین دلیل کمیتھ ھای تضمین کیفیت  تمام

ت میگردند. ھمچنان این برنامھ ھای آموزشی بازتاب دھنده نیاز ھای ھا تقوی  آموزشی در سطح فاکولتھ

 منطقھ و حامیان آن میباشند.
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  :زبان انگلیسیمھارت 

در صد  استادان  پوھنتون  بلخ قادر بھ افھام و تفھیم بھ زبان انگلیسی در  ٧۵میالدی  ٢٠١٩تا ختم سال  

انگلیسی درپوھنتون بلخ ایجاد میشود  هصنف ھای ویژسطح مسلکی خواھد بودند برای رسیدن بھ این ھدف 

 خواھد بود.  کھ این صنف ھا بر اساس نیاز ھای ھر فاکولتھ 

 

  روش ھای تدریس و مواد درسی:

بود تا  یک  ھداموظف خو بلخ روش ھای تدریس در پوھنتون باید بھبود یابد . بھ این منظور پوھنتون

سیمنار ھا بھ استادان آموزش دھد. ھمچنان آموزش ھای بیشتر با ھ یروش معیاری تدریس را بھ وسیلھ ارا

 یک سیستم  ارزیابی ھمکار بھ منظور بھتر شدن شیوه ھای تدریس در پوھنتون بھ وجودخواھد آمد.

  

 ۵٠دقیقھ را بھ مطالعھ در ھر ساعت درسی افزون بر ۴٠بھ اساس سیستم کریدت محصالن باید حداقل 

ار داشتھ باشند. بیشتر  این مطالعات بھ اساس اوراق تھیھ شده توسط استادان دقیقھ لکچر استاد ھفتھ و

  میباشد.

تا دیگر صورت میگیرد.  اصالح این اوراق توسط سیستم آموزش ھای اضافی و ارزیابی توسط یک

محصالن برای ھر ساعت درسی فھرست کتاب ھا  را کھ شامل ادبیات نوین انگلیسی میباشند بھ د ست 

 .این مطالب در کتابخانھ ھا  و یا بانک معلومات از طریق انترنت رایگان قابل استفاده میباشد.آورند 

 

چگونھ گی تعامل میان استاد و محصل در اموزش محصالن باید طوری باشد کھ باعث ایجاد  ابتکار و 

 تفکر تحلییلی محصل شود.

 

رد محوری و گواخر بھ اموزش شا ایندر حال حاضر اکثر دروس بھ شکل استاد محور پیش رفتھ اما در

تاکید میگردد. ،مشارکتی کھ استفاده از تکنالوژی و کار عملی در آن رول مھم داشتھ باشد  
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ن اناث:یمحصلھا و  استادانپروگرام آموزشی برای   

 

پوھنتون یک پروگرام آموزشی را برای خانم ھا ودانشجویان با استعداد در جریان ھمین پنج سال برگزار 

اھد  کرد. ھدف ازبر گزاری این پروگرام انکشاف  توانایی ھای اشتراک کننده گان است تا باشد کھ آنھا خو

در سرمایھ گذاری استعداد ھای مسلکی و پیشرفت ھای شخصی تشویق شوند. ھمچنان پړوگرام یاد شده، 

ھنتون شناسایی خانم ھای داوطلب واجد شرایط را جھت کار در پست ھای اداری واکادمیک جدید در پو

 خواھد کرد.

 

در خواست درپست ھای اداری وعلمی  در پوھنتون عھده  ھخانم ھا ھمچنان تشویق خواھند شد تا با ارای

 آید. اکادمیک افزایش بھ عمل دار مسوولیت گردند تا باشد کھ بھ تعداد آنان در مشوره ھای علمی و

 

 مشارکت و توامیت ھا با پوھنتون ھای داخلی و خارجی:
قوی موسسات بین  پوھنتون بھ خاطر رسیدن بھ اھداف و پالن ھای استراتیژیک ، نیاز مبرم بھ حمایت 

نیاز است. بھ این  پوھنتونرو یک ھماھنگی قوی با تمام برنامھ ھای بین المللی در المللی دارد. از این 

المللی درجھت جلب کمکھا در منظور ایجاد یک دفتر تامین کننده روابط پوھنتون با دونرھا وموسسات بین 

 عرصھ ھای علمی واکادمیک در تشکیل پوھنتون یک نیاز اشد پنداشتھ میشود. 

  

بین المللی  پوھنتونبلخ درطی پالن پنج سال کم ازکم یک توامیت را  با یکی یا چند  پوھنتون فاکولتھھر 

یز کار باالی پروژه ھای تحقیقی شاگردان ممتاز و ندر خارج از کشور خواھد داشت. تبادلھ افکارعلمی و 

وھنتون قرارداد کننده را در پو فعالیت ھای علمی صورت خواھد گرفت. قرارداد باید حضور منظم اعضا

بھبود کیفیت وتضمین آن  وانتقال آثار علمی درسی وممد درسی و دانش دراین پوھنتون در بر خواھد 

باید  سعی  فاکولتھت زحمت زیادی خواھد کشید. ھر یشرفت و تقویت این توامیپگرفت. پوھنتون بلخ برای 

وھمکاری ھای طویل المدت خود را برای موفقیت این توامیت بخرچ دھد.  نوع این ھمکاری ھا  در 

 .معاھده توامیت واضح خواھد شد
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 :ذیل ضرورت است ھای بھ فعالیت تامین ارتباطاتبرای 

 

ü  تاسیس آمریت ارتباط پوھنتون 

ü رای جلب کمک ھای داخلی و خارجی تشکیل یک کمیتھ ب 

ü جلب کمک ھای شان در ساحھ تبادلھ استاد و و ،تامین روابط ادارات تعلیمی بین المللی

 محصل 

ü و داخلی پوھنتون ھای بین المللیاتامین و انکشاف روابط ب  

ü برای معرفی فعالیت ھای پوھنتون نشرات و ساختن نمایشگاه ھا  

ü ون و کمیتھ نشراتی علمی پوھنت تتقویت بخشیدن مجال 

ü برای ھر فاکولتھ  علمی تاسیس مجالت 

ü  تدویر اجتماعات راجع بھ دست آورد ھای پوھنتون 

ü جلب نمودن کمک ھای سکتور خصوصی 

ü  بر قرار نمودن رابطھ با فارغین سابق پوھنتون(Alumni) 

ü استادان پوھنتون در برنامھ ھای رادیویی و تلویزیونی کاشترا 

ü و تشویق محصلین در رو آوردن بھ ورزش ایجاد تیم ھای ورزشی  
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 بخش ھفتم
 

 :محصالن، تحلیل وضعیت محصالن و پالن ھا

اکادمیک انکشاف خیلی سریع  -از نظر زیر بنا ھا و استندرد ھای علمی 1391پوھنتون بلخ بعداز سال 

انش مسلکی محصالن، نموده و دست آورد ھای خوبی داشتھ است. بھ منظور بلند بردن سطح آموزشی و د

-در پوھنحي ھای بیست و پنجگانھ ( شامل روزانھ، شبانھ، دورة ماستری و کمونیتی کالج ) این نھاد علمی

اکادمیک البراتوارھاي مخصوص مضامین مختلفة کیمیا، بیالوژي، فزیک، جیولوجي. ذخیرۀ پروسس 

اتی و علوم حیوانی، الکتروتخنیک، نباتی، خاکشناسی کیمیایی (درسطح زون)، خاکشناسی فزیکی، علوم نب

 جیودیزي، اطاق میتودیک تاریخ و جغرافیا ایجاد گردیده است. 

 
در این اواخر پوھنحی ھای کمپیوتر ساینس، ادارۀ عامھ، ژورنالیزم، وترنری، فارمسی، علوم  

 اجتماعی، جیولوجی معدن و محیط زیست و ساینس بھ اساس پشتکار ھیأت رھبری و منظوری وزارت

محترم تحصیالت عالی در تشکیل این نھاد تزئید گردیده است و نیز در آیندۀ نزدیک، پوھنحی ھای ھنر 

تا سال  ھای زیبا، انجنیری صنایع، روانشاسی و علوم تربیتی، استماتولوژی نیز در تشکیل پوھنتون بلخ

 افزود میشوند. خورشیدی 1400

 
ون و توجة مقام رھبري وزارت محترم تحصیالت در اثر سعي و تالش رھبري پوھنت در این اواخر 

عالي، این مرکز بزرگ علمي در قطار پوھنتون ھاي دست اول کشور قرار دارد کھ داراي کتابخانھ یي بھ 

ھزار عنوان) شش مرکز آموزش کمپیوتر، دو مرکز تقویت زبان انگلیسي  20جلد کتاب (  60000ظرفیت 

دوره محصالن،  17یباشد کھ تا ھنوز مرکز کمپیوتر بیشتر از و ھمین گونھ بھ خط انترنیت نیز وصل م

 استادان و کارمندان را فارغ داده است.
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تعداد کادرھای علمی، مدیران تدریسی نظر بھ مشکالت بودجوی و تشکیالتی کمتر بوده در عین حال 

 است. 

ھبری پوھنتون بلخ، تن) اند کھ از نظر ر 23000تن) و محصالن ( 431تعداد استادان (  1396 درسال

میکوشد کھ در پنج سال آینده تعداد استادان را بھ بلخ تا اندازة بسنده نمیباشد و از این سبب رھبری پوھنتون 

 د.ننماید وتن) افز 32000تن) و تعداد محصالن را بھ ( 520(

 

 وضعیت محصالن در پوھنتون بلخ:از تحلیل سوات 

 

 )Weaknessنکات ضعف ( )Strengthsنکات قوت (

داشتن استادان مجرب، جوان و متعھد با رتبھ  -

 بلند علمی برای اموزش محصالن .

تن محصل شامل  23000داشتن بیشتر از  -

 اناث و ذکور .

 محصالن اناث). ٪50رعایت تناسب جندر ( -

یک پوھنتون در حال پیشرفت و انکشاف  -

 سریع .

ج}}}}ذب بیش}}}}تر محص}}}}الن در پ}}}}وھنحی ھ}}}}ای  -

ھ، ش}}}}}}بانھ، بیس}}}}}}ت و چھ}}}}}}ار گان}}}}}}ھ (روزان}}}}}}

 ماستری،کمونیتی کالج ).

داشتن زمین کافی برای ساختن تعمیرات و  -

 زیر بناھا برای محصالن و استادان.

استقاللیت مالی (کھ جدیداً بھ پوھنتون بلخ  -

 داده شده است).

داشتن ارتباط با پوھنتون ھای خارجی و  -

 داخلی.

داشتن امکانات کمپیوتری و تکنالوژی  -

 معلوماتی .

 کمبود کادر علمی . -

تقسیم بودن تعمیرات پوھنحی ھا در چند  -

 منطقھ مختلف شھر بقسم غیر کمپلکس.

مشکالت انتقال محصالن از نقطھ نظر  -

 ترانسپورت.

بلدیت بعضی استادان و محصالن  بھ عدم  -

 لسانھای خارجی خصوصاً بھ لسان انگلیسی.

عدم موجودیت ادیتوریم و جمنازیوم و میدان  -

 ورزشی برای محصالن طبقھ ذکور و اناث.

 عدم موجودیت کتابخانھ عصری و دیجیتالی -

ً برای  - عدم موجودیت لیلیھ ھای کافی خصوصا

 قشر اناث

نِت باظرفیت کمبود اطاق ھای درسی ،انتر -

باال،، البراتوارھا و سایر تجھیزات البراتوری 

 در تمام پوھنحی .

نقش کم محصالن در بورسیھ ھای خارج از  -

 کشور.
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موقع دیپلوم، ترانسکرپت، اوراق اجرای با  -

اداری، مکاتب، تطبیق فرامین، لوایح، 

دستورالعملھا و بررسی و تدقیق اسناد مربوط 

 با امورمحصالن.

 

 )Threatsتھدیدھا ( )Opportunitiesفرصتھا (

موجودیت پالن استراتژیک وزارت تحصیالت  -

 عالی و پالن انکشافی والیت بلخ.

ة خارجی جلب کمکھای مؤ سسات تمویل کنند -

 و داخلی.

ھماھنگی با ادارات والیت بلخ، شورای  -

والیتی، تجاران ملی و سایر مؤسسات 

 مختلف.

موجودیت زمینھ تحصیل برای محصالن و استادان 

 در خارج و داخل کشور.

موجودیت پروگرام ھا برای بلند بردن مھارتھا  -

 و ارتقای ظرفیت محصالن و استادان.

 پ.موجودیت پروگرام ھای انترنش -

گرفتن استقاللیت مالی واستفاده سالم از عواید آن 

 برای کاستن نقاط ضعیف.

استفاده مؤثر از کمکھای سکتور خصوصی برای 

 بخش خدمات محصالن. 

عملی نشدن بھ موقع پالن ھا و وعده ھای مالی -

 خصوصاً در قسمت بودجھ انکشافی.

از دیاد تعداد محصلین و کمبود امکانات متناسب  -

 .بھ آن 

 کمبود تخصیص مالی و بودجھ عادی. -

 کمبود بست ھا برای استادان و مدیران تدریسی. -

 کمبود تعمیرات برای فاکولتھ ھا مرکز تحقیقاتی. -

 24کمبود انترنت و شبکة معیاری برق رسانی  -

 ساعتھ. 

ساعتة عاجل برای  24عدم کلنیک صحی  -

 محصالن پوھنحی ھای بیست  و چھار گانة (روزانھ،

 شبانھ، بخش ماستری و کمونیتی کالج).
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 چگونگی روابط میان استادان و محصالن:

پوھنتون سعی میورزد تا یک فضای باز را در جھت تأمین روابط اکادمیک میان استادان و محصالن 

ایجاد و اصل محصل محوری را تعمیم بخشد. ارزیابی خودی استاد را بھ وسیلة محصل بھ مثابة یک امر 

یرفتھ شده دانستھ در اجرات عملی آن متعھد است. رابطة استادان با محصالن دوستانھ بوده، در چوکات پذ

 مقرره ھا، لوایح و طرزالعملھای منظور شدة تحصیالت عالی وضاحت دارد. 

 

 حمایت از محصلین ممتاز 

سال آینده در نظر رھبری پوھنتون وفاکولتھ ھا، برنامھ خاصی را برای محصالن ممتاز و کوشا در پنج 

 دارند. این برنامھ شامل کارآموزی، آماده سازی و کمک ھزینھ ھای تحصیلی خواھد بود. 

روند این برنامھ باید بھ ھمگان روشن باشد. محصالن فقط با تقاضای خودشان می توانند شامل این 

 برنامھ شوند. 

 ست.برای پذیرش در این برنامھ تنھا فعالیت ھای درون صنفی کافی نی

 

 :محصالن مھارت لسان انگلیسی

ھر یک از محصالن پوھنتون بلخ میتواند در صنوف لسان انگلیسی  1400تا آخر سال  )1

نیز خواھد ساخت. فراھم سازی  TOFELآموزش ببینند کھ این صنف ھا آنھا را آماده بھ امتحان 

ه گان در جریان در جریان ھفتھ و ھمچنان تعداد اشتراک کنند Englishساعت صنوف  3حداقل  

نفر بیشتر نخواھد شد. این صنوف زبان  30سال (در ھر صنف آموزش زبان انگلیسی ) از  5

انگلیسی تخصصی را برای ھر فاکولتھ توسط یک بخش مستقل این پوھنتون فراھم خواھد نمود. 

 )1400-1397(موعد زمانی

 بلند بردن ظرفیت ھای محصالن:
-1396لسانس و ماستری بھ خارج از کشور؛ (موعد زمانی فرستادن محصالن برای پروگرام ھای .1

1397( 
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 )1396عملی نمودن سیمنارھا، کنفرانس ھا و  ورکشاپ ھا برای محصالن؛ (موعد زمانی  .2

 

بھ کار انداختن مباحثات علمی و مسابقات سپورتی بین محصالن پوھنتون ھای مختلف و فاکولتھ  .3
 )1397ھای پوھنتون (موعدزمانی 

ن زمینھ برای سیرعلمی و پرکتیک محصالن (پوھنحی ھای  انجینری معدن و محیط فراھم نمود .4
زیست ،پوھنحی زراعت ، تکنالوژی کیمیاوی و دیپارتمنت ھای جغرافیا، تاریخ ،باستان شناسی و 
ارتباطات عامة پوھنحی ژورنالیزم در داخل کشور "در صورتیکھ تا اندازة وضع امنیتی خوب 

 )1398-1397باشد". (موعد زمانی 
 

 )1397(موعد زمانی  Internshipفراھم نمودن امکانات و سھولت ھا برای پروگرام ھای  .5
 

 )1398ساختن کلنیک صحی مدرن و معیاری برای محصالن.(موعدزمانی  .6
 

 معیاری درسی میتود و سیستم یک بھ مانده باقی کالسیک و کھنھ تحصیلی نصاب از برخی .7
  در محصالن ھای نیازمندی وسیلھ، این بھ تا کند عوض جا نی)،جھا علمی ھای استندرد با (مطابق

 
 )1398 زمانی گردد(موعد مرفوع گوناگون ھای عرصھ .8

 
تطبیق برنامھ ھای میان مدت و دراز مدت زبان انگلیسی برای محصالن ضروری بوده تا نھ تنھا  .9

 در ساحة کاری بلکھ در تحصیالت عالی آیندة شان مؤثر واقع گردد.
 .رشد مھارت ھای خواندن، نوشتن، شنیدن و ترجمھ بھ این زبان کمک کندھمچنان در 

عالوه بر این، محصالن بھ منظور آمادگی برای بورسیھ ھای تحصیلی در خارج از کشور و 
(موعد .) شامل این برنامھ ھا شوند TOFELبلند بردن مھارت ھای مفاھمھ در زبان انگلیسی(

 )1398زمانی 
 

ھا و گسترش خدمات الکترونیکی، توجھ بھ اطالعاتی در بافت کتابخانھ ھای ارتباطی وفناوری .10

کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزیابی آن اھمیت بیشتری یافتھ است. ھدف از خدمات مربوطھ، 

گانة پوھنتون بلخ بھ منظور بلند  16ھای پوھنحی ھای ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانھ

 )1399-1398(موعد زمانی . نھاد استبردن ظرفیت محصالن این 

ھای دانشجویان را پوھنتون بلخ ارتقای سطح کیفیت خدمات الکترونیکی و نزدیک شدن بھ خواستھ

 باید در پنج سال پیش رو در تمام پوھنحی ھا تطبیق نماید.
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، یا وسایل اطالعات جغرافیایی و کارتوگرافی درین اواخیر یادآوری شده GISبا آنچھ در مورد  .11

محصالن فرا بگیرند؟ از کجا شروع  را GISیک پرسش اساسی مطرح می شود کھ چگونھ باید 

 کنند؟ و تا کجا جلو بروند؟

امروزه تقریباً در تمامی دوره ھای تحصیلی پوھنتونھا و مؤسسات تحصیالت عالی، آموزش قدم بھ 

بسیار از سوی محصالن رشتھ قدم اطالعات جغرافیایی راه اندازی شده اند کھ آنھا با شوق و عالقھ 

ھای گوناگون، از رشتھ جغرافیا گرفتھ تا رشتھ ھای جرم شناسی، مطالعات محیطی، توریزم، باستان 

شناسی، انجنیری معدن و محیط زیست، جیودیزی و کارتوگرافی دنبال می شوند. اما برای آنکھ بتوانیم 

یگاه خود را مشخص سازیم و نیازمندی بھ پرسش ھای مطرح شده، پاسخ مناسب دھیم، ابتدا باید جا

 .)1400-1399تطبیق نماییم.(موعد زمانی  GISمحصالن را در خصوص یادگیری 

 

 :دیجیتال سازی آرشیف اسناد محصالن

ترتیب پروپوزل، برای دیجیتل سازی آرشیف  اسناد و سوابق محصالن (موعد  -1
 )1397زمانی 

 )1398پروژه (موعد زمانی ارائھ پروپوزل وجلب توجھ ھمایت کننده گان از  -2
 )1399تطبیق پروژه دیجیتل سازی آرشیف اسناد  وسوابق (موعد زمانی  -3
آموزش دھی  سیستم دیجیتالی مدرن برای کارمندان امور محصالن و مدیران  -4

 .)1400تدریسی (موعد زمانی 
 

 مدرنیزه کردن سیستم خدمات برای مراجعین 
برای مراجعین  One stop shopدمات  ترتیب پروپوزل برای تطبیق سیستم ارائھ خ -1

 )1397معاونیت امور محصالن (موعد زمانی 

 )1397ارائھ و جلب حمایت تمویل کننده گان پروژه (موعد زمانی  -2

محل مناسب و دایمی برای سالون ارائھ خدمات محصالن بطور الکترونیکی (  انتخاب  -3
 )1398موعد زمانی 

 )1399تطبیق پروژه مدرن سازی (موعد زمانی  -4
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آموزش کارمندان  امورمحصالن  و مدیران تدریسی پوھنحی ھا  بھ سیستم مدرن (موعد  -5
 )1400زمانی 

باندویت انترنت خیلی کم است یعنی در تمام ساحات پوھنتون بلخ بھ  1396در سال جاری  -6

الن میگابیت  انترنت داریم  و این مقدار ھم برای استفادة کارمندان، استادان  ومحص  Mb 8اندازه 

باندویت  انترنت را بھ تدریج باال  1396کافی نیست. ریاست پوھنتون بلخ کوشش دارد سر از سال

ارائھ بدارد.  WiFiبرده و زمینھ استفاده از انترنت را برای استادان و محصلین بشکل وایرلیس 

 )1399-1396(موعد زمانی 

حصلین پوھنتون بلخ برای استادان و م E-Learningتطبیق سیستم آموزش الکترونیکی  -7

 .)1400-(موعد زمانی  کھ بتوانند از این سیستم نوین و آنالین استفاده بھتر ببرند. 

 
 :تطبیق سیستم دیجیتالی در تمام پوھنحی ھا

 

آموزش کمپیوتر و اساسات پایگاه ھای اطالعاتی برای کارمندان،محصالن و تدریسی ھا  -1
 )1397-1396(موعد زمانی 

م مدیریت تدریسی دیجیتالی برای یک پوھنحی بھ قسم نمونوی(موعد طرح نرم افزار سیست -2
 )1397زمانی 

تطبیق سیستم دیجیتالی مدیریت تدریسی در پوھنحی کمپیوتر ساینس بھ قسم نمونوی (موعد  -3
 )1397زمانی 

اصالح و انکشاف سیستم دیجیتالی و تکمیل وسایل الزم برای تطبیق آن(موعد زمانی  -4
1398( 
یالت سیستم دیجیتالی برای پوھنحی ھای شانزده گانھ (موعد زمانی فراھم سازی تسھ -5

1399( 
آموزش سیستم دیجیتلی برای کارمندان و استادان پوھنحی ھای شانزده گانھ بھ منظور  -6

 )1399خدمات بھتر برای محصالن (موعد زمانی 
اموزش کامل مسلکی برای کارمندان امور محصالن و مدیران تدریسی در بخش ھای  -7
 )1400لف(موعد زمانی مخت

 

 :پوھنتون بلخ  محصالن دختر درحضور 
 

) بھ ھمکاری مقام محترم وزارت 1398 -1397پوھنتون بلخ مصمم است تا در جریان دو سال آینده (

تحصیالت عالی بھ ساختن یک انجمن علمی و اکادمیک برای خانم ھا بمنظور انسجام بھتر کار ھای 
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ین انجمن ممتاز ترین محصالن دختر و نخبھ ترین استادان قشر اناث پوھنتونی شان نایل آیند. در ا

عضویت خواھند داشت. این انجمن دارای دفتر و بودجھ خواھد بود خانمھا زیر چتر این نھاد اجتماعی و 

علمی حق واقعی تحصیل را بادر نظر داشت صنف ھای درسی مجھز ( با وسایل درسی)، اطاقھای 

ان ورزشی، کتابخانھ، خدمات انترنیتی و سایر ضروریاتی کھ کیفیت تحصیل را کمپیوتر، خواب گاه، مید

 تضمین کند و سھم فعال در فعالیت ھای اکادمیک داشتھ باشند، خواھند یافت. 

 
 ) Gender Equalityتعادل در جندر (

 میباشد. 50تعداد محصالن اناث برحال ٪ 1396در سال جاری  •

صیالت عالی ماستری و داکتری از راه  بورسھا .(موعد فرستادن استادان قشر اناث بھ تح •

 )1397زمانی 

 )1397انکشاف فعالیت ھای آمریت جندر در عرصھ ھای مختلف.(موعد زمانی  •

 )1397اشتراک محصالن اناث در تمام فعالیت ھای داخل پوھنتون. (موعد زمانی  •

 )1398.( موعد زمانی ٪45بھ  ٪30بلند بردن تعداد استادان اناث از  •

 )1398بھ میان آوردن سھولت ھای لیلیھ برای دختران بھ شکل معیاری.(موعد زمانی  •

 )1399کمک در قسمت ترانسپورت قشر اناث. (موعد زمانی  •
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 بخش ھشتم

 امور اداری، مالی و زیربنا ھا

 

 :بازسازی و پیشرفت سیستم اداری  

 امکانات و بودجھ انکشافی در پنج سال آینده اقدامات ذیل را انجام خواھد داد: پوھنتون بلخ با درنظر داشت

ü  و فنی ازدیاد در بست ھای اداری 

ü  آراستھ نمودن سیستم اداری بھ کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی 

ü  تربیھ نمودن پرسونل اداری بھ تکنالوژی کمپیوتری 

ü ) ایجاد سیستم دیتا بیسData baseدر ادارات ( 

ü وی باشدگبردن بودجھ پوھنتون کھ برای ضروریات پوھنتون بھ وجھ احسن جواب بلند 

ü بھ دست آوردن وسایل ترانسپورتی کافی 

ü  تھیھ نمودن وسایل ترانسپورتی برای معاونین ریاست پوھنتون وروسای فاکولتھ ھا 

ü  تھیھ نمودن وسایل ترانسپورتی برای کار ھای ساحوی و سفر ھای  علمی محصلین 

ü مبوالنس مجھز طبی داشتن ا 

ü ر سامان ھا برای فاکولتھ زراعتگداشتن تراکتور و دی 

ü داشتن یک اداره خوب و پاسخده 
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  :زیربناھا 

ü  اعمار تعمیرات تدریسی و اداری مجھز برای پوھنتون و فاکولتھ ھا 

ü  ، اعمار تعمیرات و اتاق ھای درسی مجھز برای فاکولتھ ھای زراعت، ساینس ، حقوق

 ادبیات

ü ر یک تعمیر اداری برای پوھنتون بلخاعما 

ü اعمار تعمیر ھای جدید برای لیلیھ ذکور و اناث 

ü اعمار مجدد و ترمیم تعمیر ھای موجود 

ü  ساختن یک تا چند کفیتریا در داخل پوھنتون 

ü  اعمار یک ادیتوریم عصری و مجھز برای کنفرانس ھا و نمایشات خاص 

ü گ(پارکین داشتن ایستگاه ماشین ھا(  

ü فرش نمودن سرک ھای داخلی پوھنتون ساختن و 

ü  ران گو کارمامورین  ،ساختن یک شھرک رھایشی برای استادان 

ü   تاسیس یک قوریھ برای سبز نگاه داشتن محیط پوھنتون 

ü  ساختن یک کلینک صحی مدرن برای استادان ، محصلین و مامورین 

ü لین و  استادان ساختن یک جمنازیم و تھیھ وسایل مجھز سپورتی برای تربیھ بدنی محص 

ü  ساختن یک میدان سپورتی مجھز در داخل پوھنتون 

ü  ساختن تعمیر یک کودکستان برای اطفال استادان و مامورین 

ü اتساختن یک باغ نبات(Botanical Garden)   در داخل   نبات طبی  و فارم تحقیقاتی

 پوھنتون 
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در پنج سال آینده تعداد پروژه بھ تفکیک بخش  

 

 

 

 

 

 

 مالحظات

 

 محل تطبیق

 

 زیربنا ھا

 

 سال تطبیق
  

 پوھنتون بلخ
 اعمار تعمیر کتابخانھ مرکزی -١

اعمار کمپلکس ورزشی -2  

اعمار سرک ھای داخلی پوھنتون بلخ -3  

 

١٣٩٨ 

  

 پوھنتون بلخ

 

 اعمار تعمیر پوھنحی حقوق وعلوم سیاسی -١

اعمار تعمیر اداری پوھنتون بلخ -2  

معدن ومحیط  اعمار تعمیر پوھنحی انجینری-3

 زیست

 

١٣٩٩ 

  

 پوھنتون بلخ
 اعمار تعمیر پوھنحی علوم اجتماعی -١

اعمار تعمیر پوھنحی کمپیوتر ساینس -2  

اعمار فارم تحقیقاتی معھ ساختمان ھای الحاقی -3  

 

١۴٠٠ 

  

 پوھنتون بلخ
 

اعمار تعمیر پوھنحی علوم وترنری -١  

اعمار تعمیر پوھنحی امور فارمسی -2  

 میر پوھنحی ساینساعمار تع -3

 

١۴٠١ 

  

 پوھنتون بلخ
 اعمار تعمیر البراتوار ھای پوھنحی ھای تخنیکی -١

اعمار تعمیر پوھنحی زبان وادبیات -2  

اعمار تعمیر الحاقی پوھنحی تعلیم وتربیھ -3  

 

١۴٠٢ 
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 IT: ساخت ھاى زیر

ایجاد خواھد شد کھ دربرگیرنده شبکھ سازی بھ واسطھ سیم و  بلخ پوھنتوندر  IT یک سیستم مجھز با

و کتابخانھ مرکزی و ھمچنان کورسھای آموزشی برای  بدون سیم ، اتاق ھای کمپیوتر برای استادان

 استادان ، محصالن و کارمندان دانشگاه بلخ باشد.  

 
 :اداره و مدیریت

الیحھ وظایف مشخصتر، روش نظارت  ھاضافی، تھی ھفزایش ظرفیت مدیریت و کارکنان،  آموزش حرفا

  عملی پی گیری  خواھد شد.و و ارزیابی بھتر  آموزش

در جریان پنج سال آینده پالن ساعات کاری  پوھنتون بلخ بھبود  خواھد یافت، دفاتر پذیرش برای  ریاست 

واز استقاللیت مالی ترتیب و تنظیم کار ھای روزانھ  ایجاد خواھد شد. و معاونیت ھاى ریاست بھ منظور 

 کھ درین اواخر بھ پوھنتون بلخ داده شده استفاده بھتر خواھد نمود.

 
:کنالوژیواسطھ تبھ  ایجاد سیستم اداره   

 

ای پایگاه بلخ ایجاد مینماید کھ دار پوھنتونسیستم مدیریت تیکنالوژیکی را در سطح پوھنتون بلخ  ITتیم 

 پوھنتون، استادان  و اعضای رھبری  محصالن معلومات و خدمات دیجیتالی چون ثبت و حفظ معلومات

، ترتیب و تنظیم موضوعات درسی ، ارایھ و  محصالنبا استفاده از تیکنالوژی و ھمچنان اعالن نتایج 

ھای آن  با یک سیستم  بلخ و شاخھ پوھنتون.   کتابخانھ مرکزی میباشدگزارش جلسات و مسایل مالی 

 شدونیزکتاب ھا و ابزارھای مدیریت برای کتابخانھ مجھز خواھد  دیجیتالى با ارائھ کاتالوگ آنالین از ھمھٔ 

فھرست کتب را خواھند توانست دانشجویان و استادان  سیستم منظم اخذ و رسید کتاب وجود خواھد داشت.
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نیز در  محصالناالت علمی از استادان و مقاالت  مونوگراف ھا و مق در صفحھ انترنیتی جستجو كنند.

مونوگراف ھا، مقاالت و  نمودن . بھ ھمین دلیل دیجیتالیقرارگرفتسیستم دیجیتال  در دسترس خواھد 

 .گردیدبلخ اجباری خواھد  پوھنتوناوراق  برای ھر مدرس در 

 ترنیت را مرفوع سازد.پوھنتون بلخ کوشش خواھد نمودتا در جریان پنج سال آینده مشکل کمبود ان

 

  سایت: ویب
توسط   (CMS بلخ  ویب سایت خود را براساس  سیستم مدیریت محتوایی پوھنتونظرف پنج سال آینده در 

در رابطھ بھ چگونگی استفاده از ویب سایت نیز  ی را یآموزش ھا  ITتیم  .ایجاد خواھد كرد  ITCB تیم 

 طالب بھ ویب سایت فراھم میسازد. و درج م

 

)  پوھتون بلخ 1397جدول تشکیل پیش بینی شده سال (    

 مالحظات
تعداد 

 مجموعی
 شماره تفسیالت دیپارتمنت بست تعداد

 1 پوھنحی اداره و پالیسی عامھ استاد 5 5 5 

 2 پوھنحی ژورنالیزم استاد 5 5 5 

 3 پوھنحی فارمسی استاد 5 5 5 

 4 پوھنحی ساینس استاد 5 5 5 

تاداس 5 12 12   5 پوھنحی علوم اجتماعیات 

 6 پوھنحی کمپیوترساینس استاد 5 5 5 

 7 پوھنحی  انجنیری و معادن استاد 5 5 5 

 8 ایجاد پوھنحی انجنیری صنایع استاد 2 1 1 
 9 ایجاد معاونیت پوھنحی و استادان استاد 5 8 8 
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مدیریت عمومی تدریسی پوھنحی  کارمند 4 1 1 

 انجنیری و صنایع

10 

مدیریت اجرائیھ پوھنحی انجنیری و  کارمند 5 1 1 

 صنایع

11 

 12 کتابدار رر    رر    رر      رر کارمند 6 1 1 

 13 خانھ سامان    رر      رر    رر کارکن خدماتی 8 1 1 

 14 دیپارتمنت ھای ترکمنی و روسی استادان 5 12 12 

 15 البرانت پوھنحی کمبود عربی کارمند 5 2 2 

 16 البرانت پوھنحی وترنری کارمند 5 2 2 

 17 البرات پوھنحی ژورنالیزم  کارمند 5 1 1 

 18 البرانت پوھنحی علوم اجتماعی کارمند 5 2 2 

 19 البرانت پوھنحی ساینس کارمند 5 2 2 

 20 البرانت پوھنحی انجنیری و صنایع کارمند 5 2 2 

 21 البرانت پوھنحی فارمسی کارمند 5 2 2 

 22 ایجاد دیپارتمنت جغرافیھ علوم اجتمایات استاد 5 4 4 

مدیریت اجرائیھ پوھنحی انجنیری  کارمند 5 1 1 

 ومعادن

23 

 24 مدیریت اجرائیھ پوھنحی ساینس کارمند 5 1 1 

  7خانھ سامان ودریور بست   کارکن خدماتی 7 18 18 

 )  بست   18(

25 

علمی مدیریت اجرائیھ معاونیت  کارمند 5 8 8   26 

مدیریت اجرائیھ معاونیت   کارمند 5 8 8 

 امورمحصالن

27 

 28 مدیریت اجرائیھ سرسبزی کارمند 5 1 1 

 29 مدیریت عمومی ارتباط پوھنتون ھا کارمند 4 1 1 
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 30 مدیریت اجرائیھ نسوان کارمند 5 1 1 

 31 معلمین لیلیھ ھا کارمند 6 2 2 

و لیلیھمعتمد  ھر د کارکن خدماتی 7 2 2   32 

 33 مدیریت احصائیھ و پالن کارمند 4 1 1 

 34 آمریت تربیت بدنی کارمند 3 1 1 

 35 مدیریت اجرائیھ تربیت بدنی کارمند 5 1 1 

 36 خانھ سامان کارکن خدماتی  8 1 1 

 37 پرسونل خدماتی  کارکن خدماتی 8 1 1 

 38 تراکتور چی کارکن خدماتی 7 10 10 

 39 دیپارتمنت تکنالوژیغیر عضوی وترنری استاد 3 4 4 

 40 دیپارتمنت تکنالوژی غیر عضوی  استاد 3 4 4 

) بست کارمند در بخش ھای اداری و  42) بست استاد (  63بھ تعداد (  1397پوھنتون بلخ در سال 

نھ ھا در ) بست کارکن خدماتی با ایجاد دیپارتمنت ھا ، البرانت ھا و ایجاد کتابخا 33تدریســـــی و(

 .) بست نیاز داشتھ است 138پوھنحی ھای یاد شده با تشکیل (

 

)  پوھتون بلخ1398جدول تشکیل پیش بینی شده سال (    

 مالحظات
تعداد 

 مجموعی
 شماره تفسیالت دیپارتمنت بست تعداد

تربیھ و تعلیم پوھنحی استاد 4 4 4   1 

 2 پوھنحی زراعت استاد 4 4 4 

شرعیات پوھنحی استاد 4 4 4   3 

حقوق  پوھنحی استاد 4 4 4   4 

 5 پوھنحی وترنری استاد 5 9 9 

 6 البرانت پوھنحی انجنیری کارمند 5 2 2 
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 7 البرات پوھنحی زراعت کارمند 5 2 2 

 8 البرانت شفاخانھ کادری کارمند 5 2 2 
 9 دریوران پوھنحی ھا کارکن خدماتی 7 10 10 

آمریت دفتر مدیریت اجرائیھ کارمند 5 1 1   10 

یایجاد پوھنحی روانشناسی و علوم تربیت استاد 2 1 1   11 

 12 معاونیت پوھنحی رر      رر   رر  استاد 3 1 1 

 13 دیپارتمنت ھا و استادان   رر   رر استاد 4 6 6 

 14 مدیریت عمومی تدریسی پوھنحی   کارمند 4 1 1 

 15 مدیریت اجرائیھ پوھنحی کارمند 5 1 1 

وم کتابدار پوھنحی روانشناسی و عل کارمند 6 1 1 

 تربیتی 

16 

 17 خانھ سامان پوھنحی  رر   رر    کارکن خدماتی 7 1 1 

 18 کارکن خدماتی خدماتی  کارکن خدماتی 8 1 1 

 19 ایجاد دیپارتمنت علوم روانشناسی استاد 5 3 3 

 20 ایجاد دیپارتمنت پیداکوژی استاد 5 3 3 

تاداس 5 3 3   21 ایجاد دیپارتمنت  اداره مدیریت  

 22 ایجاد دیپارتمنت زبان ھندی  استاد 5 3 3 

 23 ایجاد دیپارتمنت آلمانی استاد 5 3 3 

 24 دیپارتمنت حقوق عامھ استاد 5 3 3 

 25 ایجاد دیپارتمنت پرورش حیوانی استاد 5 3 3 

 26 ایجاد دیپارتنمت مواد غذایی استاد 5 4 4 
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در پوھنحی تعلیم و تربیھ ، پوھنحی شرعیات، پوھنحی حقوق و پوھنحی وترنری  1398ن بلخ در سال پوھنتو

) البرانت ھا در پوھنحی انجنیری ، زراعت و شفاخانھ کادری و ایجاد ریاست پوھنحی  6کمبود بست استاد (

 روانشناسی و علوم تربیتی با تشکیل  استاد ،مدیرتدریسی ، مدیر اجرائیھ 

 -ودیپارتمنت زبان ھندی       پیداکوژی  -دار، کارکن خدماتی و دیپارتمنت ھای  علوم روانشناسی  ف کتاب

)بست  10( –) بست استاد  58پرورش حیوانی و دیپارتمنت مواد غذایی با تشکیل  ( –حقوق عامھ –آلمانی 

 ـــــــــــــــت .) بست کارکن خــدماتی در نظر گــــــــرفتھ شـــــــــــده اسـ12کارمند و (

 

 

)  پوھتون بلخ1399جدول تشکیل پیش بینی شده سال (    

 

 مالحظات
تعداد 

 مجموعی
 شماره تفسیالت دیپارتمنت بست تعداد

 پوھنحی طب داخلھ استاد 3 3 3 

  

1 

دپوھنحی اقتصا استاد 4 4 4   2 

 البرانت پوھنحی  طب کارمند 5 2 2 

  

3 

ستومالوژی حیپوھن ایجاد استاد 2 1 1   
 

4 

پوھنحی  رر    رر  معاونیت ایجاد استاد 3 1 1   

ستومالوژی   

5 

استادان ھای  دیپارتمنت استاد 4 1 1   6 
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مدیریت تدریسی پوھنحی  کارمند 4 1 1 

 ستومالوژی

7 

 مدیریت اجرا کارمند 5 1 1 

 ئیھ پوھنحی  رر  رر

8 

 9 کتابدار پوھنحی   رر         رر کارمند 6 1 1 

 1 1  
7 

 

 خدماتی کارمند

 

 خانھ سامان

 
10 

 11 دریور  خدماتی کارمند 7 1 1 

 

 12 خدماتی پرسونل خدماتی  کارمند 8 1 1 

 

 

)  پوھتون بلخ1400جدول تشکیل پیش بینی شده سال (    
 

 مالحظات
تعداد 

 مجموعی
 شماره تفسیالت دیپارتمنت بست تعداد

ای زیباایجاد پوھنحی ھنر ھ استاد 2 1 1   

 ا

1 

 ایجاد پوھنحی ھنر ھای  زیب استاد 3 1 1 
 

2 

 دیپارتمنت ھای گرافیک وخطاطی استاد 4 4 4 
 

3 

 مجسمھ سازی و نقاشی استاد 5 4 4 

  

4 

مدیریت تدریسی پوھنحی ھنرھای  کارمند 4 1 1  5 
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 زیبا

 مدیریت اجرائیھ پوھنحی  رر   رر کارمند 5 1 1 
 

6 

ارکتابد کارمند 6 1 1   
 

7 

خدماتی کارمند 7 1 1   خانھ سامان 

 

8 

 
خدماتی کارمند 8 1 1  

خدماتی  کارمند  

 
9 

خطاطی  –با ایجاد پوھنحی ھنر ھای زیبا  دیپارتمنت ھای گرافیک  1400قرار شرح فوق  پوھنتون بلخ در سال 

 –کتابدار  –مدیر اجرائیھ   -مدیرتدریسی  -مجسمھ سازی  و نقاشی  با تشکیل ریاست پوھنحی  و استادان مربوط 

) کارکن خدماتی کھ  3) بست کارمند و (  3(  ) بست استاد 12 خانھ سامان و کارکن خدماتی  دفتر بھ تعداد(

                                                                                ) بست  میرسد  در تشکیل  فوق تذکر بھ عمل آورده است . 18تعداد آن بھ (
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 بخش نھم

 SWOTیا تحلیل 

 

(Weakness) (Strengths)             ضعف                    قوت

 تقسیم بودن پوھنتون در چند منطقھ

 مشکل ترانسپورت

 بیروکراسی

عدم بلدیت بعضی استادان بھ لسانھای خارجی 

 ً  لیسیگبھ لسان ان خصوصا

عدم موجدیت ادیتوریم وجمنازیوم و میدان ورزشی 

 برای محصلین

 عدم موجودیت کتابخانھ عصری و دیجیتالی

 ً برای قشر  عدم موجودیت لیلیھ ھای کافی خصوصا

 اناث

 سایرالبراتوارھا و ٫ کمبود اطاق ھای درسی

 تجھیزات البراتوری 

 

ü  داشتن استادان مجرب ومتعھد با رتب بلند

 علمی 

ü  داشتن استادان جوان فعال ومتعھد 

ü محصالن اناث ۴۵٪ر (رعایت تناسب جند(  

    

ü  پوھنتون درحال پیشرفت و انکشاف یک

 سریع

ü  تقرر کادرھا و رھنمایی و ترفیعات علمی

 شمال  یون ھاپوھنت سایر استادان

ü داشتن اداره خوب 

ü  داشتن زمین کافی برای ساختن تعمیرات و

 زیربناھا  (انفرا سترکچر) 

ü  بھ پوھنتون بلخ  اً جدید(کھ استقاللیت مالی

 )داده شده است

ü داشتن ارتباط با پوھنتون ھای خارجی 

داشتن امکانات کمپیوتری و تکنالوژی 

 معلوماتی
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 دھم بخش 
 تطبیق پالن استراتیژیک

  
 این پالن بھ زحمات زیادی  الن استراتیژیک تمام نمیشود. عملی نمودنپکار با تکمیل این 

  کشور ما بھ اندازه ی زیاد بھ کمک کشورھا وسازمان ھای خارجی محتاج است. نیاز دارد.

  بازی میکند. مثبت و ارزنده و عدم تطبیق چنین پالن ھا رولدر تطبیق  کمک این کشورھا 

رما بھ کمک رھبری والیت، اعضای شوراھای ملی و والیتی و سکتور گاز سوی دی

 خصوصی برای انکشاف پوھنتون وعملی نمودن این پالن ستراتژیک نیازداریم.

   

افتخار دارد کھ  رھبری پوھنتون بلخ متعھد بدست اوردن اھداف پالن ستراتژیک بوده و

ھر عملی شدن این پالن پوھنتون در زمان اندک موفقیت ھای زیادی را بدست اورده است. با

الن انکشافی و استراتیژیک خود را خواھد داشت  وبھ کار خواھد گرفت . نظارت پ، فاکولتھ

ند ھا خواھ فاکولتھیس  پوھنتون ، معاونین و روسای یرکننده گان این پالن استرا تیژیک  

 بود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


