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 د مؤسسې د رئيس د پيل خبې

 

ان راکړی تر هر څه مخکې د خدای ج شکر ادا کووم چې موږ ته يې په دې ټولنه کې د علم او پوهې د خپرولو د څراغ رڼا کولو تو 

 دی.

چې  نړۍ کې چې اوس يو علمي انقالب دی او دې برخه ورځ تر بلې پرمختګونه او سياليو انسان هک پک کړي دي، نو اړتيا ده

 ږ هم ځان معيار ته جوړ کړو او لږ تر لږه د دوی څخه خو يو څه زده کړو.مو

وانېدل مه پېړۍ کې خو انسان په دې وت۲۱په نړۍ کې فرهنګي، ساينيس او ټکنالوژۍ برخه کې يو سرت بدلون رامنځته شو او په 

 چې د علم او پوهې په برکت هر نا ممکن کار تقريباً ممکن کړي.

نونه مو چې يو څه مخته الړ شو او لږ تر لږه مو امکانات قوي او ښه خدمات وړاندې کړو، اوږد مهاله پال موږ هم د دې لپاره 

 جوړ کړي دي، چې دا مو بيا په څو بېالبېلو برخو وېشيل دي.

 موږ د خپل وضعيت تحليل کړی دی او په دې هڅه کې يو چې له کومې نقطې ځان کومې ته ورسوو او دا کار پر اوږد مهاله

 پالنونو کېږي، خو په دې رشط چې عميل يش.

 ه يو سو.دغه راز موږ بايد په دنني عواملو کې زموږ قوي او کمزوري ټکي وپېژنو او په قوي نقطو رسه بايد کمزورې دا له منځ

تونه هم فرصدغه راز په بهرنيو عواملو کې بايد فرصتونه پيدا کړو او پر مټ يې بايد تهديد ختم کړو، چې له نيکمرغه موږ ښه 

 لرو خو ولې پر وړاندې يې تهديدونه هم شته دی.

نګي، دغه راز مو بل هدف د خپلو اوږد مهاله پالنونو پر اساس په ټولنه کې مثبت تغري راويستل دي په ځانګړي ډول په فره

 سيايس، علمي، ټولنيزه او کلتوري، طبي او ساينيس برخه کې.

ان ځچې د خپل سرتاتېژيک او عمليايت پالنونو باندې واک لري او ددوی په وسيله اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه وياړي 

 خپل هدف ته په واقعي ډول رسولی يش.

ې چې دغو دغه راز د سرتاتېژيک پالن پر مټ په حقوقي برخه، د ښوونکو د روزنې برخه او د مسلکي انجيرنانو د فارغولو برخه ک

ه وررسه ځان موخو ته ورسوو او په دې رسه په اړونده برخو کې هغه ستونزې چې اوس ټولن ه زياته اړتياټولو برخو ته ټولنه زښت

 مخ ده، راکمې او يا بيخي له منځه والړې يش.
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ې اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه چې په لومړي پړاو کې يې ښې منرې اخيستي دي اوس مهال ټولنه کې ښه اعتبار لري، چ

 له پوره ظرفيت برخمن دي. کادري او اداري کارکوونکو يې

تياو رسه زه د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د سرتاتېژيک پالن له کمېټې زياته مننه کووم چې د دومره علمي او اداري بوخ

کې يې  رسه يې دا دی بيا ځلې سرتاتېژيک پالن د لوړو زده کړو محرتم وزارت له نوي الرښود رسه سم بشپړ کړ او په دې برخه –

 ې ناستې وکړې، له ډېرو پوهنتونو يې مرسته وغوښته او باالخره له خپل وضعيت رسه سم يې دا دی پالن بشپړ کړ.ډېر 

ک اعتبار په پوره ډاډ رسه ويلی شم چې اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه به د دې پالن په پيل کولو او عميل کولو رسه د اکاډمي

 ټولنې ته د منلو وړ وي.څښنت يش او ټول معيارونه به يې وزارت او 

 په درنښت

 پوهنيار عبداملنان سلطاين

 د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې رئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پینځه کلن سرتاتېژيک پالناراکوزیا د لوړو زده کړو مؤسسې 

3 

 

 

 لومړۍ وړانديز شوې منونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د مؤسسې پېژندنه، فعاليتونه، مخکنۍ ستراتېژيمقدمه: 

 د ليرليد، ماموريت، ارزښتونو او ستراتېژيکو موخو ټاکل

زده کړو وزارت د د محيطي عواملو مطالعه کول او د لوړو 

 ستراتېژيکې برنامې لومړيتوبونه

محيطي عوامل )داخلي او بهرني( / قوي 

 ټکي، کمزوري ټکي، فرصتونه او تهديدونه

د لوړو زده کړو وزارت لومړيتوبونه: حکومتولي، علمي او 

کاډميک، لوړو زده کړو ته الس رسی.ا  

لومړيتوبونو ټاکل، د د ممکنه ستراتېژيو ټاکل؛ د ستراتېژيو 

 ستراتېژيک لومړيتوب ټاکل، د لنډ مهاله موخو ټاکل

د کلني کار برنامه؛ د بوديجې برابرول، مالي برنامه، د 

مؤسسې د نوي تشکيالتي جوړښت مديريت کول، د 

مؤسسې د رهبرۍ د طرز ټاکل، د سرچينو مشخصول، د 

 اجرايوي پاليسيو جوړړول.

نظارت او ارزونه کول د ستراتېژيکې برنامې څخه  

د مؤسسې لپاره د 

 سرتاتېژيکې پالن چوکاټ
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 مقدمه

يل پپوهنځي په تاسيس رسه هـ ش کال کې د حقوقو او سيايس علومو او انجيرنيو  ۱۳۹۰اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه په 

 شوه.

 کې د طب معالجوي پوهنځی هم راپيل شول. ۱۳۹۳کې د ښوونې روزنې پوهنځي او په  ۱۳۹۲په 

لګونه ستر دې اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې په بېالبېلو پوهنځيو کې سلګونه محصلني ټولنې ته وړاندې کړي دي او ال هم 

 محصلني پر زده کړو بوخت دي.

يايس، د لوړو زده کړو مؤسسې تر دې دمه په بېالبېلو برخو کې فعاليتونه کړي دي، له علمي، اقتصادي، پوهاوي، س اراکوزيا

 ديني، فرهنګي او يو شمېر نورو برخو کې.

نځه کلن د خپلو خدماتو د ال پراختيا او د کادري او اداري غړو د ظرفيت لوړونې په خاطر پاراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې 

 موخو ته ورسېږي. اتېژيک پالن جوړ کړی دی چې په دې رسه به اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه خپلو اوږد مهالهسرت 

ې رسه دوی دد سرتاتېژيک پالن درلودل د يو نهاد او بنسټ او د هغه د رهربۍ لپاره لوری ټاکي او چارې ورته ال اسانوي، چې په 

 ورسېږي.په اسانۍ او منظم ډول خپلو موخو ته 

ال د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه هر پنځه کاله وروسته خپل سرتاتېژيک پالن بدلوي او نوی لوری ټاکي، دغه راز هر ک

 خپل سرتاتېژيک پالن د تطبيق د څار راپور جوړوي او ارزونه کوي.

رتم کړی و او د لوړو زده کړو مح کې هم پنځه کلن سرتاتېژيک پالن جوړ ۱۳۹۸اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې په تېر په 

ارت وزارت رسه يې په مکتويب ډول رشيک کړی دی، خو د ياد وزارت لخوا ورته نوی الرښود واستول شو، چې همدا پالن مو د وز 

 د نوي الرښود رسه سم جوړ کړی دی.

د  ن د اسالمي جمهوري دولت،اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه د خپل پنځه کلن سرتاتېژيک پالن پر مټ غواړي د افغانستا

حصلني ماو طرزالعملونه تطبيق کړي، په علمي او اکاډميکه برخه کې تحقيقات وکړي او هغه  لوړو زده کړو وزارت اليحې، مقررات

 چې دلته په زده کړو بوخت دي په ښه او غوره توګه ټولنې ته وړاندې کړي.

(  ۷۰نځيو )حقوق او سيايس علوم، ښوونه او روزنه، انجيرنۍ( کې )اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه اوس مهال په درې پوه

 ( برحاله محصلني لري.  ۶۴۳( اداري کارکوونکي او دغه راز يادو پوهنځيو کې )   ۳۱استادان،    )  
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لري  هوډبرخه عميل او تطبيق کړې وه او  ٪۲۵اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې خپل تېر سرتاتېژيک پالن څخه په يو کال کې 

 چې نوی پالن هم په ښه توګه پرته له کوم خنډ او ځنډ پلی کړي.

. دغه اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه په پالن کې لري چې په راتلونکي کې دوه پوهنځي )ستوماتولوژي، اقتصاد( جواز واخيل

 يجاد کړي.راز ښوونه روزنه، حقوق او سيايس علوم او انجيرنۍ پوهنځيو کې يو شمېر نورې څانګې ا

جواز  دغه راز استادانو ته د معارص تدرييس ميتود پروګرامونه، ماسټرۍ ته هر کال د څلورو استادانو استول، د علمي مجلې

انۍ ته انتقال، اخيستل، د کيفيت د تضمني او اعتبار ترالسه کولو دويم پړاو ته ځان کانديدول، تحقيق ته ال پراختيا ورکول، خپلې ود

ن پر کول، البراتوارونه مجهز کول هغه څه دي چې اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه يې د همدې سرتاتېژيک پال  د کتابتون غني

 مټ عميل کوي.

پلو رهربۍ، کادري او اداري غړي او محصالن د خپل سرتاتېژيک پالن د عميل کولو او خد اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې 

 .ځته کړيولنه کې مثبت تغريات رامنترڅو دا پالن عميل کړي او په ټوليز ډول مؤسسه او ټاهدافو ته د رسېدو لپاره زيار ګايل، 

 په درنښت

 

 

 

 

 

 

 

 



 پینځه کلن سرتاتېژيک پالناراکوزیا د لوړو زده کړو مؤسسې 

6 

 

  Vision  لیرلید

زده  ي دچ ويمرکز  یو معیاريدايس  تر السه کولو  له پارهد لوړو زده کړو مؤسسه غواړي د هیواد په کچه د لوړو زده کړو د  اراکوزیا د

 .پای ته ورسیږي وتیورۍ پر بنسټ پیل او پر عميل څیړن ې د عرصيئبهیر  وکړ 

 

 Missionرسالت 

ي وګړي ټولني ته ، څېړنو او د خدمتونو په وړاندي کولو رسه د خپل هیواد له پاره مسلکد لوړو زده کړو مؤسسه د زده کړو اراکوزیاد 

 .وړاندي کوي

 

 

 : Core Strategiesاصيل اسرتاتيژي یا  

 جوړول؛د معیاري دفرت  .1

 د برشي رسچینو د ظرفیتونو لوړول؛ .2

 په سیسټامټیک ډول نظارت او ارزونه کول؛ .3

 مايل پیاوړتیا او خپلواکي ]مايل ذخیره[؛ .4

 د جنډر پیاوړي کول؛ .5

 د شاګرد محورۍ میتود پیاوړي کول؛ .6

 و څېړنیزو فعالیتونو ته پرمختیا ورکول؛ .7

 وزارت رسه، فارغینو او رسنیو رسه. عامه اړیکي پیاوړي کول: په خاص ډول د لوړو زده کړو له .8

 Goal هدف 

 په معیاري کچه په ټولنیزو، سیايس، فرهنګي او اقتصادي برخو کي د علمي او مسلکي کادرونو روزل.

 Objectives مقصدونه

 د استادانو او مامورینو د ظرفیت لوړول؛ .1

  اسالمي ارزښتونو ته درناوی ولري؛ټولني ته د ښه کيفیت لرونکو علمي کادرونو وړاندي کول ترڅو ميل او  .2

 د تدریس له پاره د مختلفو او پرمختللو میتودونو څخه استفاده کول ترڅو محصلین په معیاري ډول رسه و روزل يس؛ .3

 د لوړو زده کړو وزارت د ټولو لوایحو، مقرراتو او کړنالرو پيل کول؛ .4
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ه چاري په ټول لوړول او د سرتاتیژیک پالن جوړول ترڅو د مؤسسېد پوهنتنون د پیاوړتیا او پرمختګ له پاره د تدریس د کيفیت  .5

 ښه توګه پر مخ والړي يس؛

 د هر ډول تعصب څخه مخنیوی کول؛ .6

 په ټوله چارو کي روڼتیا او شفافیت. .7

 

 د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې ارزښتونه

 : په صداقت او رښتينولۍ رسه د زده کړه ييزو خدمتونو وړاندې کول:۱

ت ګڼلی او ټولنې ته خدمت يې خپل مسؤلي هرې طبقې خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړي ديد ټولنې  د لوړو زده کړو مؤسسېاراکوزيا 

 دی.

 دي چې دغه راز د دې لپاره چې د محصالنو ستونزې پر وخت هوارې يش او دوی ته با کيفيته تدريس ويش، نو وړ استادان يې ګامريل

 ييس او علمي چارې مخته وړي.په پوره صداقت رسه تدر

 : سيايل:۲

کاډميک نوم ترالسه اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه د لوړو زده کړو له ټولو مؤسسو رسه په سامله توګه سيايل کوي ترڅو له دې الرې لوړ ا

 کړي.

  درنښتځان ته : ۳

 زده کړو مؤسسه خپل درنښت ته قايل ده.د ښو خدمتونو وړاندې کولو او د خلکو قناعت حاصلو له امله اراکوزيا د لوړو 

 : اسالمي او فرهنګي ارزښتونه۴

 کې ده.اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه د اسالم مقدس دين او افغاين فرهنګ ته ژمنه ده او د ديني او افغاين ارزښتونو پالون

 پرمختګ روڼ: ۵

ر شمېر ځوانان يې بېالبېلو برخو کې کاري فرصتونه برابر کړي چې ډې اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې ځوانانو ته د کارموندنې په اړه په

 په اداري او کادري برخه کې ګامريل هم دي.

 د ټولنې علمي اړتياو ته ځواب ورکوونکې: ۶
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دې ې په اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې نزدې له تېرې يوې لسيزې راهيسې ګڼ شمېر علمي او اکاډميک فعاليتونه تررسه کړي دي چ

رنۍ( کې ګڼ شمېر د پوره کولو او په بېالبېلو پوهنځيو )حقوق او سيايس علوم، ښوونه او روزنه، انجي برخه کې ياده مؤسسه د ټولنې اړتياو

 محصلني ټولنې ته وړاندې کړي دي.

 د خپراوي او توليد په برخه کې دوامداره هڅه پوهېد : ۷

ړی دی او په کتوګه د پوهې د ترويج، خپراوي او توليد په برخه کې خپل رسالت تررسه د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې په دوامداره 

 دې برخه کې يې خپل توان نه دی درېغولی.

 انساين کرامت ته درنښت لرونکې: ۸

 اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه په ټوله معنا انساين کرامت ته ژمنه او رعايت کوونکې ده.

 همکاري : نورو پوهنتونو رسه علمي۹

ختيا ورکوونکې مؤسسو رسه سامله سيايل کوي، ترڅنګ يې د علمي همکاريو پرامؤسسه رسه له دې چې نورو سيالو  اراکوزيا د لوړو زده کړو

 .ياو خپل امکانات ترې نه سپمو  ده او ټولو علمي مراکزو او د لوړو زده کړو مؤسسو رسه په دې برخه کې همغږې او همکارې ده

 د ښه نوم لرونکېپه ټولنه : ۱۰

نو له امله په ټولنه اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه د خپلو علمي، اکاډميکو، فرهنګي، کلتوري، ديني، ټولنيزو، همکاريو او اداري فعاليتو 

 کې ښه او نيک نوم لري. 
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 ښه حکومتويل

 مديريت او رهربي

مؤسسه خپل  برخه کې له اسايس عنرصونو څخه ګڼل کېږي. اراکوزيا د لوړو زده کړوو په خو ته د رسېدرهربي او مديريت د يو ارګان مو 

 ړي.وټول تحصييل پروګرامونه د افغانستان د نافذه قوانينو او د لوړو زده کړو وزارت د سرتاتېژۍ په پام کې نيولو رسه مخته 

څرنګه وي.کې رهربۍ په رامنځته کولو کې هڅه او کوښښ د ښې حکومتولۍ په پام کې نيولو او د ساملاراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه 

رهربۍ،  ړو مؤسسېلوړو زده کبېالبېلو روزنيزو ورکشاپونو او سمينارونو ته اړتيا ده، ځکه نو اراکوزيا د  ته د رسېدو په خاطر موخېدې چې 

 .لرياستادانو او اداري کارکوونکو ته بېالبېل روزنيز ورکشاپونه او سمينارونه په پام کې 

 مايل خپلواکي

سسو کې وجود غوره او باکيفيته لوړې زده کړې مايل او اکاډميک استقالليت ته اړتيا لري، مايل استقاليل په خصويص لوړو زده کړو مؤ 

ت ې شفافيکلري او فيس يې يوزاينۍ عايدايت رسچينه ده. اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه په پام کې لري چې د حساب ورکولو په برخه 

 ي بوديجه، د سرتاتېژيک پالن د تطبيق بوديجه ولري، نو بايد الندې کړنې تررسه يش:ولري، کلنۍ پراختياي

 .د څېړنې او زده کړو په برخه کې لنډ مهاله مايل پالنونه او د کړنالرو پېژندنه 

  وږد مهاله امهاله، منځمهاله او د رغنيزو چارو، ترميم او تجهيز او د معارصې ټکنالوژۍ د رامنځته کولو په برخه کې د لنډ

 پالنونو لپاره ځانګړې بوديجه بېلول.

 .د حساب کولو او حساب ورکولو د معيارونو مطابق شفاف مايل سيستم رامنځته کول او پراختيا ورکول 

 د فساد پر وړاندې مبارزه

دې مبارزې ته اداري ټولو برخو کې د فساد پر وړاند اوسني پالن په تطبيق رسه اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه په علمي، تدرييس او 

  .ژمنه ده، ترڅو د استادانو، اداري کارکوونکو او محصلينو ترمنځ ديني ارزښتونه، اکاډميک معيارونه او اداري اصول پيل يش

 اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه فساد پر وړاندې مبارزې برخه کې الندې چارې تررسه کوي: بناء  نو 

  استادانو او اداري کارکوونکو ګامرل،د 

 ،د مضمونونو وېش 

 ،د زده کړه ييزو امکاناتو رامنځته کول او خونديتوب  

 د محصلينو ارزونه او ازموينه، 

 ،مايل او تدارکايت چارې 

  ،مکافات او مجازات،هڅونه 
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 ،د اهليت معيار په پام کې نيولو رسه ګامرنې 

  محصالنو د حارضۍ کنټرول،د استادانو، اداري کارکوونکو او 

 ،د نتايجو او اسنادو بشپړ خونديتوب 

  بې عدالتۍ مخنيویدرغلۍ، تعصب او د. 

 

 اداري بريوکرايس

 څارنې ل اوه کړو مؤسسه په دې برخه د کنټرو اراکوزيا د لوړو زد ي چارې اوږدوي اوځنډنۍ کوي يې، ځکه نوعلمي او ادار  چې بريوکرايس

 د فعاليتونو تررسه کول او د لنډو اداري مراحلو طی کول په پام کې نيويل دي.

 

 نړيوال فعاليتونه

مواردو څخه  له مهمو او اسايس بنسټونو رسه دوامداره اړيکې ساتل د يو تحصييل بنسټ د قانون په رڼا کې په نړيواله کچه له تحصييل

يل بنسټونه په او اعتبار ورکونې اړوند مواردو کې هم ټينګار پرې کېږي، ترڅو ټول تحصيچې د لوړو زده کړو وزارت د کيفيت د تضمني  دي؛

 دې برخه کې اقدام وکړي.

م کې لري چې له ، په پااراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه له تېرو نهو کلونو راپه دېخوا د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې فعاليت کوي

لمي رسالې د يادو عترڅو استادان او محصالن خپلې کړو له بنسټونو رسه د همکارۍ دوه اړخيز تړونونه وکړي.  بهرنيو پوهنتونو او د لوړو زده

کړي، الندې چارې و يا هم د يادو پوهنتونو په علمي سمينارونو او پروګرامونو کې ګډون  پوهنتونو په نړيوالو علمي ژورنالونو کې خپرې کړي.

 تررسه کوي:

  زده کړه لپاره د استادانو او محصلينو لېږلد ماسټرۍ او دکتورا، 

 ،د بهرنيو مؤسسو رسه په ګډه څېړنې تررسه کول 

 ،د علمي سمينارونو او ورکشاپونو د وړاندې کولو لپاره له بهرنيو پوهنتونو څخه استادان رابلل 

  کنفرانسونه  ورکشاپونه، سمينارونه اود امکان په صورت کې له بهرنيو مؤسسو او تحصييل بنسټونو رسه په ګډه علمي او څېړنيز

 جوړول.

 لول.په انالين او ډيجيټيل ډول د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې کتابتون د بهرنيو پوهنتونو له کتابونونو رسه نښ 
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 ټولنيز فعاليتونه )د مؤسسې رول په ټولنه کې(

ده کړو هيڅ ز او د لوړو  ولنيزو فعاليتونو تررسه کول اغېزناک دي.د لوړو زده کړو يو بنسټ دتحصييل خدمتونو د وړاندې کولو ترڅنګ د ټ

يتونو په ځکه نو هر تحصييل بنسټ مکلف دی چې د ټولنيزو فعالبنسټ نيش کولی چې له ټولنيز وضعيت او حقيقتونو څخه لريې پاتې يش. 

الندې  چې اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې په دې برخه کې په خپل پنځه کلن سرتاتېژيک پالن کې برخه کې خپل مسؤليت تررسه کړي.

 ټولنيز فعاليتونه په پام کې نيويل دي:

  ېر شمېر : افغانستان يو جګړه ځپلی هېواد دی چې د پرلپسې څو لسيزو جګړو له امله يې د ټولنې ډزده کړو ته الس رسیلوړو

تصميم  يکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې رهرب د ارادې حالت او وضعيت ته په کتو رسه ؛ رخې پاتې شوي ديوګړي له زده کړو بې ب

ړو زمينه برابره زون او هېواد په کچه يو شمېر غريب، ناچاره، معلول او معيوبو هېوادوالو لپاره د لوړو زده کواليت، لري چې، د 

 کړي.

 و سمينارونو سه په دغه برخه کې د هېواد د نوي نسل د روزنې ترڅنګ د ورکشاپونو اعامه پوهاوی: اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤس

 پر مټ د ټولنې د نورو افرادو د پوهاوي موخه الندې چارې تررسه کوي:

 انه يش.: د داسې پروګرامونو جوړول چې په پايله کې يې، د علم او پوهې د ارزښت په خاطر د ټولنې د افرادو ذهنونه روښ۱

و طبي د قابلګۍ ا مؤسسې د جنډر مديريت له الرې له اړونده پوهنځيو رسه په همغږۍ د ښوونځيو ښځينه زده کوونکو تهد : ۲

 خدمتونو ته د الس ريس په برخه کې عامه پوهاوی ورکول. لومړين
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 نظارت او ارزونه

د ځانګړې کمېټې  رزونه د څارنې او ارزونېتطبيقوي. دا څارنه او ااراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه څارنه او ارزونه په جدي او سمه توګه 

د کيفيت د  برخو کې له پالن رسه سم سمېسرت په سمېسرت تررسه کېږي. او د کيفيت د لوړاوي امريت له لوري په علمي، اداري او تدرييس

 تضمني امريت او اړونده کمېټه د خپل فعاليت او کار راپور د لوړو زده کړو مؤسسې رياست ته سپاري.

 جنډر

ني او ښځينه محصالنې ومپه ځانګړي تخفيف تحصييل څانګو کې خپلو شته  چې،او هڅه کوي ژمنه ده اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه 

ګو پر زده کړو چې اوس مهال )   ( ښځينه محصالنې پر بېالبېلو څان ته د مؤسسې په دننه او بهر کې کاري فرصتونه چمتو او ولټوي.  هغوی

 بوختې دي.

، چې دی هـ ش کال راپه دېخوا په خپل اداري تشکيل کې د جنډر عمومي مديريت رامنځته کړی ۱۳۹۷اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د 

 ټوله کاري ساحه او کمېټو کې ښځينه کارکوونکې او محصالنې لري.په خپله 

 

 (د جنسيت په تفکيک رسه د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د استادانو او اداري کارکوونکو ترشيحي جدوللومړی جدول: )

 

 

 

 نارينه خدمايت کارکوونکي کارکوونکېاو خدمايت  ښځينه اداري  نارينه اداري کارکوونکي ښځينه استادانو شمېر نارينه استادانو شمېر کال ګڼه

۱ ۱۳۹۰ ۱۵ ۰ ۵ ۰ ۳ 

۲ ۱۳۹۱ ۱۵ ۰ ۵ ۰ ۳ 

۳ ۱۳۹۲ ۲۵ ۱ ۸ ۱ ۵ 

۴ ۱۳۹۳ ۲۸ ۳ ۱۵ ۱ ۷ 

۵ ۱۳۹۴ ۳۲ ۳ ۱۵ ۱ ۷ 

۶ ۱۳۹۵ ۳۲ ۳ ۱۶ ۱ ۸ 

۷ ۱۳۹۶ ۳۵ ۵ ۱۸ ۳ ۹ 

۸ ۱۳۹۷ ۳۵ ۵ ۱۸ ۵ ۹ 

۹ ۱۳۹۸ ۳۰ ۳ ۱۵ ۴ ۸ 

 تنه۵۹ تنې۱۵ تنه۱۱۵ تنې۲۳ تنه۲۴۷ مجموعه
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 :اکاډميک پروګرامونه

صول، کريکولومونو د کادري غړو او کارکوونکو ډېرول، څېړنو او مطالعاتو ته پراختيا او وده ورکول، د ماسټرۍ او د کتورا پروګرامونه خال 

ښنايي زده کړې، پراختيا، برېد بازار د غوښتنې رسه سم د دريس موادو ته پراختيا ورکول، ظرفيت لوړونه او د کيفيت د تصديقونو اخيستل، 

 وژۍ ته الس رسی پيدا کول.اطالعاتو او ټکنال

 د کادري غړو ډېرول

تر اوسه  له پخوا څخه بيا چې اسايس او حيايت رول لري.د پوهې د توليد او د څېړنو په برخه کې مسلکي او تخصيص انساين رسچينې 

اليقو،  پر همدې اساس په تحصييل بنسټونو کې د وړ،انساين ټولنې د همدغې برشي رسچينې پر مټ ډېرې السته راوړنې لريل دي. پورې 

داري برخو علمي، تدرييس او ا څېړنيزو، امر دی، ترڅو د همدغو کادرونو په مرسته پهتخصيص او مسلکي کادرنو ګامرل رضوري او الزمي 

ناء  اراکوزيا د نو بنه تررسه يش.استادان او محصالن د څانګو او پوهنځيو په ارزونه کې يو مهم شاخص ګڼل کېږي. الزم او اړين فعاليتو کې 

و تناسب په د لوړو زده کړو وزارت د معيارونو او مقررې مطابق د استادانو او محصالنو مؤسسه تصميم لري او هڅه کوي چې لوړو زده کړ 

 ذب کړي.پام کې نيولو رسه علمي کادرونه ج

 د نصاب پراختيا او بيا کتنه

په برخه کې يو  ته د رسېدواو زده کړه ييز ماموريت  ټاکل شويو اهدافو د معترب او معياري نصاب شتون په هره اړونده تحصييل څانګه کې 

ريکوملونو د کرسه له دې چې د لوړو زده کړو وزارت د هېواد د ټولو تحصييل نهادونو د اړونده تحصييل څانګو د  اسايس رول لري.مهم او 

وښتنو په پام کې نيولو له الرې هڅه کړې ده ترڅو د نړيوالو معيارونو او د بازار د اړتيا او ټولنې د غبيا کتنې او جوړونې د ميل سمپوزميونو 

 څانګو کې فعالو تحصييل ۱۱يکوملونه جوړ کړي. اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې هم په خپلو درې پوهنځيو او رسه معترب او معياري کر

سسې په کچه د مؤ  ټول هغه کريکوملونه ترالسه کړي او تطبيق کړي دي کوم چې د لوړو زده کړو محرتم وزارت لخوا تايد او نهايي شوي دي.

زونې پر چې د همدې ار د نصاب او کريکومل کمېټه هم فعاليت لري چې په هر سمېسرت کې درې ځلې )پيل، منځ او پای( کې ارزونه لري. 

 ه اړه يې الزمې خنډونه په نښه او مالوم کړي او پمؤسسه په خپلو ټولو تحصييل څانګو کې  د تطبيق نيمګړتيا، اړتيا او پر وړاندې يمټ 

 اقدامات تررسه کړي دي.

 د ميل او نړيوالو فعاليتونو په پام کې نيولو رسه د تدريس د ميتودونو عرصي کول

ستاد او د ا ،عرصي او معياري کول يوه الزمه چاره ده. د ستونزو د هوارۍ پر بنسټتدريس او لکچر  اوسني عرص د غوښتنو رسه سم د د

فکر او انګېزه ورکول، له تتررسه کول، څېړنيز او ګروپي کارونه  ،(OBE – SCL) محوري محصل محصل ترمنځ بحث او د نظرونو تبادله،

 تدريس ميتود ځای نيولی دی. تدرييس ميتودونو د استاد محورۍ يا پر استاد د والړ معارصې ټکنالوژۍ څخه ګټه اخيستل
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ه وخت په وخت پر همدې اساس اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې له نويو معارصو تدرييس ميتودونو رسه د اشنايي په موخه خپلو استادانو ت

 داير کړي دي او په پام کې لري چې په راتلونکي دا لړۍ دوامداره وسايت.روزنيز ورکشاپونه او سمينارونه 

 

 ولظرفيت لوړونې د پروګرامونو رامنځته ک

چې پر همدې . د لوړو زده کړو مؤسسه د استادانو، اداري کارکوونکو او محصالنو د ظرفيت لوړونې او کيفيت جوړونې ته ژمنه دهاراکوزيا 

و استادانو، ترڅو وکولی يش له همدې الرې د خپلخاطر يې وخت په وخت روزنيز ورکشاپونه، سمينارونه او علمي کنفرانسونه داير کړي دي.

 اداري کارکوونکو او محصالنو ظرفيت جوړ او کيفيت لوړ کړي. 

 د مؤسسې له اصولو او ارزښتونو رسه د نويو محصالنو اشنايي

 اچول شوي دي. پروګرامونه په الرد پوهنتون د اصولو، ارزښتونو علمي او فزيکي محيط رسه د اشنايي او توافق په خاطر د پوهاوي مختلف  

منی( ازموينې ژ کانکور )پرسلنی او په کال کې دوه ځلې  د لوړو زده کړو وزارت له موافقې رسه څرنګه چې اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه

قانون،  لوړو زده کړود نوي محصالن جذبوي چې د محصالنو د شموليت د چارو له بشپړولو وروسته دوی ته د پوهاوي په موخه  له الرې

 وړاندې کېږي. لوايح، مقررات، پالنونه او پاليسۍ
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 د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې ارزونه او اکاډميک ارزښتونه

مستندې رزونه د ا، د پروګرامونو او ادارو د مؤسسې ځاين ارزونه د اغېزمن تدريس ارزونه د پالن او پروګرام مطابق ارزونه، بهرنۍ ارزونه

 رزونې څخه وروسته د اړوندې ارزونې فډبک ورکول.ا

 بهرنۍ ارزونه

د خپلې  اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه هڅه کوي ترڅو مالومه کړي چې په دولتي او خصويص ادارو کې د دوی په څومره شمېر فارغان

ربۍ، وندلو په صورت کې د دې تحصييل بنسټ د رهچې په دې اړوند مثبت مالومات او ځواب ماړوندې څانګې مطابق په دندو بوخت دي.

يئت، د هد زيار او مثرې څرګندونه کوي. اوسنی سرتاتېژيک پالن هغه وخت ښه پيل کېدی يش چې رهربۍ استادانو او اداري کارکوونکو 

 نکي و اويس.مؤسسې علمي او اداري اعضاء په خپله برخه کې په جدي توګه فعاله او مسؤليت منو 

تو رسه خپل کسرتاتېژيک پالن له جوړېدو او تايد وروسته هر پوهنځی او څانګه مکلفيت لري چې د مؤسسې سرتاتېژيکو اهدافو ته په د دې 

 ، ترڅو په خپله برخه کې اوسني پالن ته عميل بڼه ور وبخښي.پالن جوړ او ترتيب کړي

الن پيو ځانګړی پالوی مشخص کړي، ترڅو وخت په وخت د ياد د دې لپاره چې پالن په ښه توګه تطبيق يش، رهربۍ هيئت کولی يش چې 

نو څخه مرسته، له کورنيو او بهرنيو متخصصينو او مشاوريد سرتاتېژيک پالن د ښه تعميل لپاره رسبېره پر دې  له تطبيق څخه څارنه وکړي.

 .همکاري او نظريات وغواړي

 علمي څېړنې

ي، ټولنيز، فرهنګي، پوهې او زده کړې والړه ده. څېړنه او د علم توليد د يو هېواد د اقتصاد پرد نړۍ اوسنی پرمختګ او د هېوادونو پراختيا 

وړو زده لچې د لوړو زده کړو وزارت په سرتاتېژۍ او د  صنعتي او سيايس ودې او پراختيا له مهمو او اسايس عنرصونو څخه ګڼل کېږي.

 ی.در شوی او د علمي کادري غړو يو له مهمو مکلفيتونو څخه ګڼل شوی کړو په قانون کې د دې چارې په تررسه کولو باندې ټينګا

د رسېدو  ، چې همدې هدف تهنو پر همدې اساس علمي او څېړنيز فعاليتونه د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې له اصيل اهدافو څخه دي

نګه چې ياده مؤسسه هڅه کوي چې څېړنيز مرکز څر  هـ ش کې څېړنيز مرکز هم رامنځته کړی دی. ۱۳۹۶په موخه يې په خپل تشکيل کې په 

ا په موخه د لوړو دغه راز هڅه کوي چې د خپلو استادانو د علمي فعاليتونو د پراختيا او چټکتي ښايي او اړين دی په هامغه ډول تجهيز کړي.

 زده کړو د وزارت څخه د علمي مجلې جواز ترالسه کړي.

 اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه الندې پالنونه په پام کې لري:دغه راز دې موخې ته د رسېدو په خاطر 

 ،د څېړنيزې پاليسۍ جوړول 

 ،د څېړونکو لپاره د څېړنې الرښود اماده کول 

 ،په څېړنيزو فعاليتونو کې د برخې اخيستنې په موخه د اکاډميکو غړو او اداري کارکوونکو تشويق او هڅونه 
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  و کمېټو رامنځته کول،د مؤسسې او پوهنځيو په کچه د څېړنيز 

 ،د کتابتوين څېړنې په موخه د کتابتون غني کول 

  د تاليف او ژباړې لپاره طرزالعمل جوړول،د علمي مقالو او دريس کتابونو 

 ،د نړيوالو مقالو د جوړولو لپاره د طرزالعمل جوړول 

 ،د نړيوالو مقالو د بيا کتنې په موخه د علمي بورډ رامنځته کول 

 څېړنيزو کنفرانسونو جوړول،لمي او د ع 

 .د علمي او څېړنيزو فعاليتونو لپاره د ځانګړې بوديجي مشخصول 

 اکاډميک فعاليتونه

ليت کوي، فعاکې انجيرنۍ( اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه چې اوس مهال په درې پوهنځيو )حقوق او سيايس علوم، ښوونه او روزنه او 

 پرمختيايي داسې ترتيب او تنظيم کړي دي چې د سيمې او هېواد په کچه ميل او څېړنيز پروګرامونهعلمي بناء  نوموړی تحصييل بنسټ خپل 

 نو له همدې اړخه اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه الندې پروګرامونه پام کې لري: .ګټې پکې خوندي او منعکسې يش

  ن مطابق کلنۍ ارزونه تررسه کول،د ټولنې سيمه ييز او ميل غوښتنو ته د رسېدنې او حل په موخه د خپل پال 

 ې د سکتوري او د نويو څېړنيزو پروګرامونو په الره اچول چې زموږ د ټولنې اړتياوې پوره کړي او د څېړنو پايلې او السته راوړن

 رسه رشيکول،اړونده ادارو 

 ،د زده کړه ييزو غوښتنو ارزونه او په کريکومل کې تغري راويستل 

 نظرياتو او وړانديزونو په پام کې نيولو رسه د علمي پروګرامونو بيا کتنه کول، د محصلينو او فارغينو د 

 ،له اړونده او سکتوري ادارو رسه علمي او مسلکي غونډې تررسه کول 

 

 د کارکوونکو ونډه اخيستنه

امکان ترحده د اداري  کاډميکو غړو او دد سيمې او هېواد په کچه د ميل پراختيايي او پرمختيايي چارو په برخو کې د ټولو اد ټولنې د پراختيا 

 اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه دې موخې ته د رسېدو په خاطر الندې مېکانېزم پر الره اچوي:کارکوونکو بوخت ساتل.

 کول(و وړاندې د اکاډميکو غړو پر مټ د ميل او نړيوالو ورځو د منانځلو په موخه محفلونه )سمينارونه، د مقالو او پرزېنټېشنون، 

 ،له پوهنتون څخه د باندې له اړونده رياستونو او سکتوري ادارو رسه د علمي سمينارونو وړاندې کول 

 ،په رسنيزو )راډيويي، ټلوېزيوين او چاپي( خپرونو کې د استادانو برخه اخيستل 

  د استادانو او اداري کارکوونکو برخه اخيستل،په ميل او نړيوالو کنفرانسونو کې 
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 ونډه اخيستنهد محصالنو 

څول ترڅو هګړندی يش هغوی  د دې لپاره چې په محصالنو کې د ديني او ميل احساس له مخې د ټولنې د پراختيا او پرمختيا حس ژوندی او

 د ټولنې د پرمختيا کې برخه واخيل.

 وي:کالندې مېکانېزم پلی  اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه په ميل پرمختيايي پروګرامونو کې د خپلو محصلينو د ګډون په موخه

 ،د محصالنو د پوهاوي د کچې د لوړولو په موخه روزنيز او مالومايت ورکشاپونه وړاندې کول 

 ،د ټولنې اړوند د محصالنو د ګروپي څېړنيزو کارونو رشيکول او د هغوی پايلې له ټولنې رسه رشيکول 

 ،محصالن د خپلو اړوندو څانګو عميل کارونو ته هڅول 

 

 ( Information and Communication Technologyيت ټکنالوژۍ پراختیا )د معلوما 

په چي  ئکړ  د چارود الښه سمون او اسانتیا په موخه د نوي ټکنالوژۍ څخه ګټه پورته اراکوزیا د لوړو زده کړو مؤسسه هڅي کوي ترڅو

ومي او د څېړنو والی ومه به ښ تدریيس بهیر ،الره همواره يسفافیت ته ال نوره دي رسه به هم په چارو کي چټکتیا رامنځ ته يس او هم به ش

ي ډير م د هکي اوس  اراکوزیا د لوړو زده کړو مؤسسه خپل په تدریيس او اداري چارو پرمختګونه رامنځ ته يس. په برخه کي به د پام وړ

 .ي نیيسک پرمختليل ټکنالوژۍ او ډیټابیس څخه استفاده کوي چي د مؤسسې ټويل خواوي په بر

 ري، د د محصالنو مدیریت ټويل چاري، د تدریيس مدیریتونو اړوند ټويل چاري، د مايل مدیریت اړوند ټويل چا  :ډیټابیس

  کتابتون د مدیریت اړوند ټويل چاري، د منابع برشي د مدیریت اړوند ټويل چاري پکښي تنظیمیږي.

  (Local Website):  بۍ فورمونه او کتابتون د کتابونو پلټنه، د استاذانو د ارزیاپه مټ ټول محصالن د ازموینو پایيل، د

 د پوهنتون پر پيژندګلوۍ عالوه د محصالنو ګڼي نوري چاري هم پکښي سته.

 (Website) : کښي ځای پد پوهنتون، مرستیاالنو، پوهنځيو، څانګو، د کیفیت د تضمین او لوړوين او نورو په باب مالومات

 پر ځای سوي دي. 

 وي ( سوه زره سافټ کتابونه د علومو د مختلفو څانګو څخه پکښي ځای پر ځای س۲: چي شاوخوا )ي کتابتونالکرتونیک

 دي.

 د پوهنتون په انګړ او ټولو دهلیزونو کښي د امنیتي کامرو سیسټم فعال دئ.امنیتي کامرې : 

 د مؤسسې په نامه په فیس بوک کي خپله پاڼه او ای ډي.ټولنیزي رسنۍ : 
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 السته راوړلد عوايدو 

ؤسسه چې د افغانستان د مهر بنسټ او اداره د خپلو فعاليتونو د مخته بيولو لپاره کايف اندازه بوديجې ته اړتيا لري، اراکوزيا د لوړو زده کړو 

فيس  هچې خپله مايل او بوديجوي برخه د محصالنو للوړو زده کړو وزارت د خصويص لوړو زده کړو مؤسسه له ډلې څخه يوه مؤسسه ده 

 څخه ترالسه کوي.

 اړتيا لري چې د مايل وضعيت د ښه کولو او عوايدو د لوړولو په خاطر الندې چارې تررسه کړي:

 ال کې د محصالنو فيس: اوس مهال د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د عوايدو رسچينه يوازې د محصالنو فيس دی، چې په ک

ه بايد څرنګه چې د هېواد سيايس او اقتصادي وضعيت دا ايجابوي چې اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسس دوه ځلې اخيستل کېږي.

 نورې فرعي عايدايت رسچينې هم ولري، نو له دې جملې څخه:

 : د هويت د کارتونو له وېشلو څخه فيس اخيستل،۱

 پاڼو د ورکولو له الرې فيس اخيستل، تصديقډيپلوم، ترانسکرېيپت او  : د۲

  :حصالنو د په دې برخه کې اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه د ملنډمهاله روزنيز ورکشاپونه دايرولو له الرې د فيس اخيستل

 الندې پروګرامونه په پام کې لري:ظرفيت لوړولو په خاطر 

 : د انګلييس او نورو نړيوالو ژبو او کمپيوټر کورسونه جوړول،۱

 وړول،: د کانکور د چمتووايل کورسونه ج۲

 : د اړونده څانګو په تخصيص او مسلکي برخو کې لنډ مهاله کورسونه جوړول،۳

 د محصالنو د ظرفيت لوړونې په برخه کې علمي او روزنيز ورکشاپونه او سمينارونه دايرول.: ۴

 

 څېړنيزې پروژې

روژو ترالسه پکوي، د تحقيق ترويج او څېړنيزو پر ځان بسيا او معياري لحاظ يو له مهمو مواردو څخه چې يو علمي تحصييل بنسټ په کيفي 

فيت لوړولو يې د استادانو د علمي ظر  ترڅنګرسه له دې چې د څېړنيزو پروژو ترالسه کول د مؤسسې پر عوايدو مثبت اغېز لري،  کول دي.

دې ه الرې لعمل او مېکانېزم لطرزا يد ځانګړ په پام کې لري چې، او علمي السته راوړنو سبب ګرځي. اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه 

 موخې ته ځان ورسوي.
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 سرتاتېژيک اهداف

 هڅهپه موخه  د متعهدو، مسلکي او تخصيص کادرونو د روزنې په لوړ کيفيت رسه اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه په خپلو درې پوهنځيو کې

ړي او خپل ټول کاو ارزيايب مطابق جوړ  د افغانستان د لوړو زده کړو د قانون، لوايحو او مقرراتو فعاليتونهخپل علمي او تدرييس کوي چې 

 سرتاتېژيک د لوړو زده کړو وزارت د پرمختيايي سرتاتېژۍ مطابق او خپل ليدلوري ته په کتو رسه وټاکي.

 ي:نو بناء  د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې سرتاتېژيک اهداف په الندې ډول د

سطه او په د برشي رسچینو د ظرفیتونو روزل؛ لکه: علمي سویه لوړول، لنډه مهايل، منځمهايل او اوږد مهايل ټریننګونو په وا .1

  دوامداره ډول له دوی څخه مالتړی نظارت کول.

کتابتون د  دسمبالول او د څېړنیز مرکز پراختیا، د کتابتون ]د مدیریتي، همدارنګه د نوو کتابونو راوړل، په کمپیوټري سیسټم  .2

 کارکوونکو د ظرفیت لوړول.[ او علمي رسچینو تقویه کول.

  .په ډول و فایلنگا  MIS د مؤسسې د مدیریتي سیسټم پياوړي کول د   .3

  د اراکوزیا د محصالنو د ټولني فعالول او پياوړي کول. .4

 اپډيټول.د کریکومل د کمېټې په مرسته د ټولو څانګو کریکوملونه او تدریيس مواد  .5

 د مؤسسې خپل ساختامن چاري د کیفیت د تضمین د معیارونو مطابق بشپړول. .6

 د درې پوهنځيو رامنځته کول )اقتصاد، رشيعات او کمپيوټر ساينس( .7

 په شته پوهنځيو کې د )نړيوالو اړيکو، انګلييس، دری، بيولوژي، اوبه او انرژي څانګه( رامنځته کول .8

 ې او درېيمې مرحلو په برياليتوب تررسه کول.د کيفيت لوړاوي برخه کې د دومي .9

 .له پنځه ميل پوهنتونو رسه هوکړې السليکول .10
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 د محيطي عواملو تحليل

 تحليل: د محيطي عواملواراکوزیا د لوړو زده کړو مؤسسې 

، اړتیا ده توګه رسه تحلیل کړوددې له پاره چي وکوالی سو خپل د مؤسسې د قوت، ضعف، فُرصت او تهدید ټکي په ګوته او  هغه په ښه 

او فُرصتونو  چي دغه ټکي لومړی پیدا او برخي ئې په نخښه کړو چي په کومو برخو کي سته او وروسته ئې په اړه تصمیم ونیسو ترڅو د قوت

د تر رسه  ې پروسېڅخه په اغیزمنه توګه  استفاده او د تهدید او ضعف ټکي له مینځه وېسو او د له مینځه وړلو هڅي ئې ګړندۍ کړو. دد

ه کړو چي د ( تحلیل یوه ګټوره وسیله ده چي کوالی يس زموږ رسه د ربړو په حل کي ډيره مرسته وکړي. باید زیاتSWOTکولو له پاره د )

د  مؤسسې ټول کارکوونکي د مؤسسې د مسؤلینو په شمول، همدارنګه څانګي او پوهنځي په دوامداره شکل رسه په دې هڅه کي دي چي

ه ډول رسه چاري په ښ ټولېد حاالتو څخه ځان په هر اړخیز ډول خرب او  هغه دقیق تحلیل کړي؛ څو په منظمه او مؤثره توګه رسه  مؤسسې

 پر مخ یوړل يس.

 لومړيتوبونه

دي، چې د ي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لومړيتوبونه د اسالمي جمهوري دولت د ميل سرتاتېژۍ د لومړيتوبونو پر اساس ټاکل شو 

د سرتاتېژيک  تلوړو زده کړو د ټولو تحصييل بنسټونو لپاره الزمه ده چې خپل سرتاتېژيک لومړيتوبونه د افغانستان د لوړو زده کړو وزار 

 لومړيتوبونو او خپل ليدلوري پر اساس وټاکي. 

 نو د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې لومړيتوبونه په الندې ډول دي:

 ډېرول، د  ، رهربي، مايل، اداري او اکاډميک استقالليت، د فساد پر وړاندې مبارزه، بريوکرايس، د همکارۍحکومتويل: مديريت

 مرستو جلبول، د جنډر مسايل، د مؤسسې د بوديجې ډېرول او نور. . .

  :امنځته کول. د رنامې ر د علمي او کادري پراختيا د مطالعاتو او څېړنو پروګرامونه، د فوق لېسانس او دکتورا بعلمي پروګرامونه

مني مرحلې نصاب پراختيا او د نوي کريکومل تطبيق، د ظرفيت لوړول او د اکاډميک اعتبار ترالسه کولو په موخه د کيفيت د تض

عاتو ته د استادانو، د بازار او ټولنې د اړتيا مطابق د دريس موادو پراختيا او تطبيق. برېښنايي زده کړو، ټکنالوژۍ او اطال  طی کول.

 اداري کارکوونکو او محصالنو الس رسی.
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 ۱۳۹۸اري د چد اراکوزیا د لوړو زده کړو مؤسسې مؤسس پر خپل ملکیت )نوې ساحه( د یاد مؤسسې له پاره ودانیزي : زېربنا 

ځانګړې  ل کال د پیل رسه سمي را رشوع کړي دي. چي یاده ودانۍ د مؤسسې د اداري، تدریيس او کادري روغتون له پاره

 سوې ده.
 د ال وضاحت په خاطر باندې الندې جدول ته مراجعه وکړئ.

 

 دويم جدول: )د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د زېربنا لپاره ځانګړې شوې بوديجه(

د بشپړېدو  د پای نېټه د پیل نېټه متویلونکی ټول لګښت د زېربینا ډول ش

 سلنه

 کتني

 ۴۲۰۰۰۰۰ اداري برخه ۱

 افغانۍ

 بشپړ تجهیز ٪۴۰ ل ۱۳۹۹ ل۱۳۹۸ مؤسس په مايل لګښت

 ۹۷۰۰۰۰۰ تدریيس برخه ۲

 افغانۍ

 بشپړ تجهیزول ۰ ل ۱۳۹۹ ل ۱۳۹۸ مؤسس په مايل لګښت

 ۵۴۰۰۰۰۰ کادري روغتون ۳

 افغانۍ

 بشپړ تجهیزول ٪۱۰ ل ۱۳۹۹ ل ۱۳۹۸ مؤسس په مايل لګښت

 ۸۵۰۰۰۰ احاطوي دېوال  ۴

 افغانۍ

 بشپړ تجهیزول ۰ ل ۱۴۰۰ ل ۱۳۹۹ مؤسس په مايل لګښت

 ۶۵۰۰۰۰ مسجد رشیف  ۵

 افغانۍ

 بشپړ تجهیزول ۰ ل ۱۴۰۰ ل ۱۴۰۰ مؤسس په مايل لګښت

 ۳۵۰۰۰۰۰ د غونډو تاالر ۶

 افغانۍ

 بشپړ تجهیزول ۰ ل ۱۴۰۱ ل ۱۴۰۰ لګښتمؤسس په مايل 

 ۸۵۰۰۰۰ خوړنځای/ کانټین ۷

 افغانۍ

 بشپړ تجهیزول ۰ ل ۱۴۰۱ ل ۱۴۰۰ مؤسس په مايل لګښت

 ۴۵۰۰۰۰ زرغونه ساحه ۸

 افغانۍ

 بشپړ تجهیزول ۰ ل ۱۴۰۱ ل ۱۴۰۰ مؤسس په مايل لګښت

 افغانۍ ۲۵۶۰۰۰۰۰ ټوټل
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 داخيل عواملو )قوي او کمزورو( ټکو تحليل د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د محيطي

 قوي ټکي:

 ډېر شمېر ماسټر او دایمي استادان درلودل؛ .1

 د یو جامع ډیټابیس درلودل چي محصالن هم ګټه ځني اخستالی يس؛ .2

 د بهرنیو سرتاتېژيکو مشاورانو درلودل. .3

 رسه اوږدمهاله قرارداد درلودل؛ WEد کیفیت د ښه وايل او ظرفیت لوړوين په موخه له  .4

 د مؤسسې د هري اداري او علمي برخي له پاره د علمي شورا لخوا تائید سوي پالیسۍ درلودل او د هغو تطبيقول. .5

 د مؤسسې په تشکاليت جوړښت کښي د څېړنيز مرکز شتون. .6

 

 

 کمزوري ټکي:

 د محصالنو ټولنه نه درلودل؛ .1

 د هيئت امنا نه درلودل .2

 اپډیټول؛د کریکومل نه  .3

 د علمي رسچینو د مرکز نه درلودل؛ .4

 خپله ودانۍ نه سته؛ .5

 د غني کتابتون نشتون .6

 د جنډر نه رعایتول؛ .7

 د دوامداره قوي انټرنټ نه نشتون .8

 د فایلینګ د منظم سیسټم نه درلودل؛ .9

 د علمي مجلې نه درلودل؛ .10

 د اداري کارکوونکو د ظرفيت لوړونې د کايف پروګرامونو نشتون. .11
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 (IFEM)د داخيل عواملو د تجزيې ماټريکس 

 دريم جدول )د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د داخيل عواملو د تجزيې ماټريکس(

 شامره داخيل عوامل )قوي او کمزوري ټکي( رتبه رضیب مجموع

 ۱ درلودل؛د محصالنو ټولنه نه  2 0.01111 0.02222

 ۲ د هيئت امنا نه درلودل 2 0.01431 0.0002

 ۳ د کریکومل نه اپډیټول؛ 1 0.1 0.1

 ۴ د علمي رسچینو د مرکز نه درلودل؛ 2 0.02145 0.0429

 ۵ خپله ودانۍ نه سته؛ 1 0.05432 0.05432

 ۶ د غني کتابتون نشتون 1 0.0321 0.0321

 ۷ د جنډر نه رعایتول؛ 2 0.05128 0.10256

 ۸ د دوامداره قوي انټرنټ نه نشتون 2 0.05128 0.10256

 ۹ د فایلینګ د منظم سیسټم نه درلودل؛ 1 0.04321 0.04321

 ۱۰ د علمي مجلې نه درلودل؛ 1 0.02564 0.02564

 ۱۱ د اداري کارکوونکو د ظرفيت لوړونې د کايف پروګرامونو نشتون. 1 0.04511 0.04511

 ۱۲ مايل امکاناتو درلودل؛ 3 0.14523 0.43569

 ۱۳ ډېر شمېر ماسټر او دایمي استادان درلودل؛ 3 0.07898 0.23694

 ۱۴ د یو جامع ډیټابیس درلودل چي محصالن هم ګټه ځني اخستالی يس؛ 4 0.1 0.4

 ۱۵ د بهرنیو سرتاتېژيکو مشاورانو درلودل. 3 0.07692 0.23077

 ۱۶ ل؛رسه اوږدمهاله قرارداد درلود  WEد کیفیت د ښه وايل او ظرفیت لوړوين په موخه له  4 0.00213 0.00852

0.23077 0.07692 3 
د مؤسسې د هري اداري او علمي برخي له پاره د علمي شورا لخوا تائید سوي پالیسۍ 

 درلودل او د هغو تطبيقول.
۱۷ 

 ۱۸ مرکز شتون.د مؤسسې په تشکاليت جوړښت کښي د څېړنيز  3 0.07 0.21

2.32352 1 39 Total 

 

د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د داخيل )قوي او کمزورو ټکو( تر تشخيصولو وروسته، دې پايلې ته رسېږو چې د دواړو لوريو 

 دی. ۲.۳وزين رضيب 

 نقطه کې قرار لرو.  Wرا په ګوته کوي چې په  کمزوريچې دا وضعيت موږ ته د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې نسبتا  

 درجه الویت
  

 حتمی 1
 مهم 2

 
 ضروری 3
 لږ ضروري 4
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 د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د بهرنيو عواملو )د فرصتونو او تهديدونو( تحليل

 

 فرصتونه:

 په لښکرګاه ښار کښي د مؤسسې سرتاتېژيک موقیعت؛ .1

 د مؤسس ژمنتیا د مؤسسې په مايل او ټولو پرمختايي برخو کښي؛ .2

 عالقمندي؛و خصويص لوړو زده کړو ته د ټولني د خلګو  .3

 و لوړو زده کړو ته د خلګو لوړه تقاضا او په دولتي پوهنتونو کې د جذب لږوالی .4

 د افغانستان د خصويص پوهنتونونو د اتحاديې غړیتوب درلودل؛ .5

 په هلمند کي د پوهنتونونو ترمیان ښې اړیکي او سامل رقابت درلودل؛ .6

 .یمن ستوالید ښووين او روزين پوهنځي له پاره د هلمند دولتي داراملعل .7

 

 :تهديدونه

 د خصويص لوړو زده کړو مؤسسو د ظرفيت لوړونې په برخه کې د لوړو زده کړو د  وزارت نه مالتړ؛ .1

 د نظارت او ارزونې په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت د شفافيت نشتون .2

 د هلمند والیت ناامني؛ .3

 مساعدېدلو کمبود؛د لیسانس دورې فارغ التحصل محصالنو ته د کاري زمینو د  .4

 د افغانستان سیايس  او اقتصادي بې ثبايت؛ .5

 د مؤسسې په اکاډمیکو چارو  کښي د زورواکو مداخله؛ .6

 د هلمند والیت د دولتي ښوونځیو د تدریيس بهیر بې کیفیتي؛ .7

 د مؤسسې په پرمختیايي چارو کښي د دولت نه همکاري )د پوهنځیو ایجاد، د مځکي نه ورکړه(؛ .8

 و د مقررې خالف د دولت پریکړي؛د لوړو زده کړ  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پینځه کلن سرتاتېژيک پالناراکوزیا د لوړو زده کړو مؤسسې 

25 

 

 (EFEM)د بهرنيو عواملو د تجزيې ماټريکس 

 څلورم جدول: )د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د بهرنيو عواملو د تجزيې ماټريکس(

 شامره بهرين عوامل )فرصتونه او تهديدونه( رتبه رضیب مجموع

 ۱ مؤسسې سرتاتېژيک موقیعت؛په لښکرګاه ښار کښي د  4 0.11111 0.02222

 ۲ د مؤسس ژمنتیا د مؤسسې په مايل او ټولو پرمختايي برخو کښي؛ 3 0.01431 0.0002

 ۳ و خصويص لوړو زده کړو ته د ټولني د خلګو عالقمندي؛ 3 0.12345 0.1

 ۴ الیلږو و لوړو زده کړو ته د خلګو لوړه تقاضا او په دولتي پوهنتونو کې د جذب  3 0.01451 0.0429

 ۵ د افغانستان د خصويص پوهنتونونو د اتحاديې غړیتوب درلودل؛ 4 0.0321 0.0321

 ۶ په هلمند کي د پوهنتونونو ترمیان ښې اړیکي او سامل رقابت درلودل؛ 3 0.05128 0.10256

 ۷ د ښووين او روزين پوهنځي له پاره د هلمند دولتي داراملعلیمن ستوالی. 4 0.05128 0.10256

0.04321 0.04321 1 
د خصويص لوړو زده کړو مؤسسو د ظرفيت لوړونې په برخه کې د لوړو زده کړو د  وزارت نه 

 مالتړ؛
۸ 

 ۹ د نظارت او ارزونې په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت د شفافيت نشتون 2 0.02564 0.02564

 ۱۰ د هلمند والیت ناامني؛ 1 0.04511 0.04511

0.43569 0.14523 1 
د لیسانس دورې فارغ التحصل محصالنو ته د کاري زمینو د مساعدېدلو 

 کمبود؛
۱۱ 

 ۱۲ د افغانستان سیايس  او اقتصادي بې ثبايت؛ 1 0.07898 0.23694

 ۱۳ د مؤسسې په اکاډمیکو چارو  کښي د زورواکو مداخله؛ 2 0.04385 0.4

 ۱۴ تدریيس بهیر بې کیفیتي؛د هلمند والیت د دولتي ښوونځیو د  1 0.07692 0.23077

0.00852 0.06609 2 
د مؤسسې په پرمختیايي چارو کښي د دولت نه همکاري )د پوهنځیو ایجاد، د 

 مځکي نه ورکړه(؛
۱۵ 

 ۱۶ د لوړو زده کړو د مقررې خالف د دولت پریکړي؛ 1 0.07693 0.23077

2.05919 1 36 Total 

 

ړو لوريو وزين بهرين )ګواښ او فرصت( تر تشخيصولو وروسته، دې پايلې ته رسېږو چې د دواد اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د 

 دی. ۲.۰۵رضيب 

 لري نقطه کې قرار Tچې دې وضعيت ته په کتو رسه اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه د بهرنيو عواملو له نګاه څخه په 
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 د محيطي عواملو )دنني او بهرين( پرتلنه 

طبيقيږي، تماټريکسونو څخه په ګټې اخيستنې موپه دې پړاو کې د اصيل داخيل او بهرنيو عواملو تحليل او تجزيه  (IE)او  (SWOT)د 

 چې په دې رسه به د مؤسسې لپاره داسې سرتاتېژي وټاکو چې زموږ ماموريت به مو ټاکيل هدف ته ورسوي.

 د دې تحليل او تجزيې څخه الندې حالتونه په الس راځي:

 SOسرتاتېژي تهاجمي  .１

 ST رقابتي سرتاتېژي  .２

 WTدفاعي سرتاتېژي   .３

 WOمحافظه کارانه سرتاتېژي  .４

داخيل  وضعيت کې قرار لري، چې د WTد اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې لپاره چې مو کوم تحليل او تجزيه مخته يوړله، مؤسسه په 

 رار لري.حالت کې ق  )ګواښوونکي( Tملو له نګاه څخه مؤسسه په )کمزوري( او د بهرنيو عوا Wعواملو په نظر کې نيولو رسه مؤسسه په 

 پنځم جدول: )د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د داخيل او بهرنيو عواملو منرې(

 د داخيل عواملو د ارزونې د ماټريکس وروستۍ منرې 

ۍ 
س وروست

ې د ماټريک
د بهرنيو عواملو د ارزون

ې
منر

 

I I I I I I 

I V 
V 
 

I I V 

X I V I X I I 

۱ ۲ ۳ ۴ 

۱
 

۲
 

۳
 

۴
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( کې قرار لري، چې دا         V په دغه نهه خانه يي ماټرېکس کې د بهرنيو او کورنيو عواملو منرو ته په کتو رسه د مؤسسې وضعيت په )

  ښکارندويي کوي. حفظ او ثبات سرتاتېژۍنقطه د 
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 تحليل:  SWOTاراکوزیا د لوړو زده کړو مؤسسې له پاره د 

، اړتیا ده ددې له پاره چي وکوالی سو خپل د مؤسسې د قوت، ضعف، فُرصت او تهدید ټکي په ګوته او  هغه په ښه توګه رسه تحلیل کړو

او فُرصتونو  اړه تصمیم ونیسو ترڅو د قوتچي دغه ټکي لومړی پیدا او برخي ئې په نخښه کړو چي په کومو برخو کي سته او وروسته ئې په 

ې د تر رسه څخه په اغیزمنه توګه  استفاده او د تهدید او ضعف ټکي له مینځه وېسو او د له مینځه وړلو هڅي ئې ګړندۍ کړو. ددې پروس

ه کړو چي د کړي. باید زیات( تحلیل یوه ګټوره وسیله ده چي کوالی يس زموږ رسه د ربړو په حل کي ډيره مرسته و SWOTکولو له پاره د )

د  مؤسسې ټول کارکوونکي د مؤسسې د مسؤلینو په شمول، همدارنګه څانګي او پوهنځي په دوامداره شکل رسه په دې هڅه کي دي چي

ه ه ډول رس ښمؤسسې د حاالتو څخه ځان په هر اړخیز ډول خرب او  هغه دقیق تحلیل کړي؛ څو په منظمه او مؤثره توګه رسه ګردي چاري په 

 پر مخ یوړل يس.

 

 د وضعیت د تحلیل میکانیزم : 

ل وو. په دغه تحلی SWOTد اراکوزیا د لوړو زده کړو مؤسسې د کورنیو او بهرنیو اړخونو د څېړين تر ټولو جامع او عميل کېدونکی شېوه د 

ئیس، درې رسه مرستیاالن، د پالیسۍ او سرتاتېژۍ مشاور، د کیفیت د تضمین او چي د مؤسسې ر -تحلیل کښي اووه کسیزه کاري ګروپ 

 کړ.و لوړاوي آمر او د څېړنیز مرکز آمرـ ګډون کړی وو چي کاري هدفونه، د اجرا پر خصوصیاتو، روڼتیا او بې طرفۍ رسه ئې کار 

 ه تحلیل سول. د اراکوزیا د لوړو زده کړو مؤسسې د قوت او ضعف ټکي د )کورنیو( او فُرصتونه او تهدیدونه د )بهرنیو( اړخونو په ډول رس 
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 شپږم جدول: )د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د سواټ د تحليل طرز او طريقه(

 داخلي عوامل

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 بهرني عوامل

 (Strengths)قوي ټکي 

 مايل امکاناتو درلودل؛ .1

زیات ماسټر او دایمي استادان  .2

 درلودل؛

د یو جامع ډیټابیس درلودل چي  .3

 محصالن هم ګټه ځني اخستالی يس؛

 د بهرنیو سرتاتېژيکو مشاورانو درلود؛ .4

د کیفیت د ښه وايل او ظرفیت  .5

رسه  WEلوړوين په موخه له 

 اوږدمهاله قرارداد درلودل؛

اداري او علمي د مؤسسې د هري  .6

برخي له پاره د علمي شورا لخوا تائید 

سوي پالیسۍ درلودل او د هغو په 

 اساس اجراات کول؛

د مؤسسې په تشکاليت جوړښت  .7

 ؛لرلکښي د خپلواک څېړنیز مرکز 

 (Weaknesses)کمزوري ټکي 

 د محصالنو ټولنه نه درلودل؛ .1

 د مرشانو د شورا نه درلودل؛ .2

 د کریکومل نه اپډیټول؛ .3

 علمي رسچینو د مرکز نه درلودل؛د  .4

 د کتابتون د مدیریت کمزوري؛ .5

 د جنډر نه رعایتول؛ .6

 د قوي انټرنیټ نه درلودل؛ .7

 د پایلینګ د منظم سیسټم نه درلودل؛ .8

 د علمي مجلې نه درلودل؛ .9

د اداري کارکوونکو د ظرفیتونو کښته  .10

 والی؛

 (Opportunities)فرصتونه 

په لښکرګاه ښار کښي د مؤسسې  .1

 سرتاتېژيک موقیعت؛

د مؤسس ژمنتیا د مؤسسې په مايل او ټولو  .2

 پرمختايي برخو کښي؛

و خصويص لوړو زده کړو ته د ټولني د  .3

 خلګو عالقمندي؛

و لوړو زده کړو د خلګو لوړه تقاضا او د  .4

 حکومت د جذب لږوالی؛

 د اقتصادي نظام بازار؛ .5

د افغانستان د خصويص پوهنتونونو د  .6

 دل؛اتحاديې غړیتوب درلو 

په هلمند کي د پوهنتونونو ترمیان ښې  .7

 اړیکي او سامل رقابت درلودل؛

د ښووين او روزين پوهنځي له پاره د هلنمد  .8

 دولتي داراملعلیمن ستوالی.

د هلمند له دولتي پوهنتون رسه د ګډو  .9

 همکاريو هوکړه ليک لرل.

 

 (SO)تهاجمي حالت 

 بشپړول. S2 له الرې O2د  .1

2. S7  دO9 .پر مټ پياوړي کول 

3. S1  دO4 .په وسيله پياوړي کول 

 O5د ال پياوړي کولو لپاره  S1د  .4

 .پاملرنه کولته 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 (WO)محافظه کار حالت 

 له منځه وړل. W4په وسيله  O6د  .1

 رفع کول. W7په وسيله د  O2د  .2

 پوره کول. W10پر مټ د  O9د  .3

 

 (Threats)تهديدونه 
 (ST)رقابتي حالت 

 منځه وړل. له T1پر مټ د  S4د  .1

 له منځه وړل. T5په وسيله د  S1د  .2

 (WT)دفاعي حالت 
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د لوړو زده کړو د  د ظرفیتونو په روزنه کښي  .1

 وزارت نه مالتړ؛

د لوړو زده کړو وزارت په نظارت او  .2

 ارزیابۍ کښي د شفافیت نه درلودل؛

 د هلمند والیت ناامني؛ .3

د لیسانس دورې فارغ التحصل محصالنو ته  .4

 د کاري زمینو د مساعدېدلو کمبود؛

 د افغانستان سیايس  او اقتصادي بې ثبايت؛ .5

)کامیاب او د مؤسسې په اکاډیمیکو چارو  .6

 محروم( کښي د زورواکو مداخله؛

د هلمند والیت د دولتي ښوونځیو د تدریيس  .7

 بهیر بې کیفیتي؛

د مؤسسې په پرمختیايي چارو کښي د دولت  .8

نه همکاري )د پوهنځیو ایجاد، د مځکي نه 

 ورکړه(؛

د لوړو زده کړو د مقررې خالف د دولت  .9

 پریکړي؛

 رفع کول. T7په وسيله د  S6د  .3

 له منځه وړل. T2په وسيله د  S6د  .4

 T2په ساتلو رسه د  W9د  .1

 مخنيوی.

 T6په ساتلو رسه د  W2د  .2

 مخنيوی.

 T1په ساتلو رسه د  W10د  .3

 مخنيوی.

 T5په ساتلو رسه د   W4د  .4

 مخنيوی.

 

 

چينو او د مخنيوی. د مايل رس د قوي او باوري ارادې پر مټ په علمي او اکاډميکو چارو کې د غري مسؤله افرادو د احتاميل مداخلې : ۱

 د ښه تدريس لپاره هڅې کېدلی يش.مجربو او متخصصو استادانو په لرلو رسه 

وړو زده کړو لکادري غړو تللو د ګواښ د مخنيوي په موخه د له مؤسسې څخه د : په مؤسسه کې د استادانو د علمي رتبو نه لرلو له کبله ۲

و ا، ترڅو مؤسسه د داميي کادري غړو لرونکې يش وزارت څخه د علمي کادر د غړو د جذب طرزالعمل جواز اخيستل او د هغه تطبيق

 استادان په ترتيب رسه خپلې علمي رتبې ترالسه کړي.

ګواښ د له  د محصلينو د فيس نه ورکولو او يا هم د محصلينو لخوا د زده کړو پرېښودلو : د ټولنې د کمزوري اقتصادي وضعيت له امله۳

چلند کول، له هر  د محصلينو ترمنځ زده کړو ته د هڅونې رقابتي فضا رامنځته کول او د ټولنې له ټولو اقشارو رسه يو ډولمنځه وړلو لپاره 

 ټولنې د بېوزله، ناچاره او غريبو محصلينو رسه ځانګړی تخفيف کول.ډول سمتي، قومي، نژادي تعصب څخه ډډه کول او د خپلې 

ټ د پرمختيايي مد مايل رسچينو پر د بې ځايه او ډېرو لګښتونو  د ګواښ د له منځه وړلو لپاره : په مؤسسه کې او د مؤسسې څخه د باندې ۴

 پروژو رامنځته کول.

پلو سرتاتېژيکو خګواښونه له منځه يويس او د فرصتونو او د قوي ټکو په مرسته قوي ټکو پر مټ به د خپلو اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه 

  اهدافو ته ځان ورسوي.
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 د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د سرتاتېژۍ ټاکل

 بات د حفظ او ث د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د وضعيت د تحليل څخه چې کومه پايله راووتله نو په ډاګه شوه چې مؤسسه په

(WO)کې قرار لري، چې په دې رسه اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه خپله سرتاتېژي په درې برخو کې تعينوي: سرتاتېژۍ 

 

 : د خدماتو پراختيا سرتاتېژي۱

تيا سرتاتېژي د پراخ د وضعيت له تحليل وروسته چې اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې درې سرتاتېژۍ تعني کړې، له ډلې يې لومړی د خدماتو

 ده چې په دې کې به الندې کارونه تررسه يش:

 

 د امکاناتو ډېرول

اد ته بورس اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه په پالن کې لري چې هر کال پر کور دننه له هر پوهنځي يو محصل او له هر پوهنځي يو است

 واخيل او ماسټرۍ ته يې معريف کړي.

خ ټولګي، له مؤسسه په پالن کې لري چې د امکاناتو له اړخه پوره معياري يش، لکه ښه ودانۍ، معياري او پرا  اراکوزيا د لوړو زده کړو

يل او ځانګړی ټکنالوژۍ په ښه او معياري توګه ګټه اخيستنه، د زده کړې وسايل، البراتوارونه، د هر پوهنځي لپاره د عميل زده کړو وسا

 مکانات برابر کړي.ځای، کتابتون او نور اړتيا وړ ټول ا

 د سيمې په کچه کنفرانسونه جوړول

نسونو کې د ګډون اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه به د خپلې سرتاتېژۍ له مخې، په ميل او نړيواله کچه خپلو کادري غړو ته په علمي کنفرا

 زمينه برابره کړي، ترڅو دوی د نورو له تجربو برخمن يش او ظرفيت يې ال لوړ يش.

 ت لوړونې پروګرامونهد ظرفي

و کنفرانسونه داير اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه به خپلو کادري او اداري غړو ته د ظرفيت لوړونې بېالبېل ورکشاپونه، روزنيز کورسونه ا

 کړي او د دې کار لپاره به د ظرفيت لوړونې له يوې مؤسسې او د لوړو زده کړو له مؤسسو رسه هم هوکړه ليکونه ويش.
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 : د بازار / مارکېټ د پراختيا سرتاتېژي۲

ګټه واخيستل  اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه به خپله دوميه سرتاتېژي د مارکېټ او بازار پراخول ټاکي چې له الندې شېوو څخه به پکې

 شيک

 د زده کړه ييزو خدماتو وړاندې کول

رڅنګ به تکړي نو خپل خدمات به ال پراخ کړي، د هلمند مرکز لښکرګاه اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه د دې لپاره چې مارکېټ پيدا 

 و نور جوړ کړي.اولسواليو کې د ځوانانو د پوهاوي او د دوی له اړتيا رسه سم لنډمهاله کورسونه )د کانکور چمتووالی، ازمايښتي کانکور( 

 و.چې په نورو واليتونو کې هم خپلې څانګې پرانيز دغه راز به خپل خدمات ګاونډيو واليتونو ته هم ولېږدوو او هڅه به وکړو 

 د دې ترڅنګ به اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه مارکېټ ته په کتو رسه يو شمېر نور پوهنځي هم ايجاد کړي.

 نرشات قوي کول

 .او غښتلې کړود دې لپاره چې د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې مارکېټ ال پراختيا پيدا کړي، تبليغايت برخه به ال قوي 

و په دې رسه به لوحې، بېلبورډونه، وېپپاڼه، فېس بوک او له نورو الرو به خپل امکانات او خدمات له خلکو رسه په واقعي ډول رشيک کړو ا

 مارکېټ موندنه ويش.

 

 : د مترکز سرتاتېژي۳

يت په برخه کې د د کيف مقنع خدماتو وړاندې کولو وروستهد مترکز په سرتاتېژۍ کې به اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه به ټولنې ته د خپلو 

ربې رشيکې يش لوړو زده کړو وزارت څخه يو سند ترالسه کړي او په دې رسه به له نورو تحصييل نهادونه رسه هوکړه ليکونه وکړي، ترڅو تج

 او دا زده کړه ييز خدمات ال پراختيا پيدا کړي.

 

 

 

 

 

 



 پینځه کلن سرتاتېژيک پالناراکوزیا د لوړو زده کړو مؤسسې 

33 

 

 

 (QSPM) پر اساس د ستراتېژۍ د لومړيتوبونو ټاکل 

 ستراتېژۍ
 اصلي عوامل

 )داخلي او بهرني(

 د تمرکز ستراتېژي د بازار پراختيا ستراتېژي د خدماتي پراختيا ستراتېژي

د اهميت 
 ضريب

د جذابيت 
 ضريب

 نمرې جذابيت ضريبد  نمرې د جذابيت ضريب نمرې

 فرصتونه

د مؤسس ژمنتیا د مؤسسې  .1

په مايل او ټولو پرمختايي 

 برخو کښي؛

و خصويص لوړو زده کړو ته  .2

 د ټولني د خلګو عالقمندي؛

و لوړو زده کړو ته د خلګو  .3

لوړه تقاضا او په دولتي 

پوهنتونو کې د جذب 

 لږوالی

پوهنځي د ښووين او روزين  .4

له پاره د هلمند دولتي 

 داراملعلیمن ستوالی.

 

 0.01 

 

0.123 

 

 

0.014 

 

 

0.0512 
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3 

 

 

3 

 

 

4 

0.02 

 

0.1 

 

 

0.042 

 

 

0.102 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

0.02 

 

0.1 

 

 

0.042 

 

 

0.102 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

4 

0.02 

 

0.1 

 

 

0.042 

 

 

0.102 

 تهديدونه

 د هلمند والیت ناامني؛ .1
0.045 

 

0.145 

 

1 

 

1 

 

0.451 

 

0.145 

 

1 

 

1 

 

0.451 

 

0.145 

 

1 

 

1 

 

0.451 

 

0.145 
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د لیسانس دورې فارغ  .2

محصالنو ته د التحصل 

کاري زمینو د مساعدېدلو 

 کمبود؛

د افغانستان سیايس  او  .3

 اقتصادي بې ثبايت؛

 

0.0789 1 0.0789 1 0.0789 1 0.0789 

 قوي ټکي

ډېر شمېر ماسټر او دایمي  .1

 استادان درلودل؛

سرتاتېژيکو د بهرنیو  .2

 مشاورانو درلودل.

د کیفیت د ښه وايل او ظرفیت  .3

رسه  WEلوړوين په موخه له 

 اوږدمهاله قرارداد درلودل؛

 

0.0789 

 

0.076 

 

0.002 

3 

 

3 

 

4 

0.236 

 

0.230 

 

0.008 

3 

 

3 

 

4 

0.236 

 

0.230 

 

0.008 

3 

 

3 

 

4 

0.236 

 

0.230 

 

0.008 

 کمزوري ټکي

 د محصالنو ټولنه نه درلودل؛ .1

 هيئت امنا نه درلودلد  .2

د اداري کارکوونکو د ظرفيت  .3

لوړونې د کايف پروګرامونو 

 نشتون.

 

0.011 

 

0.014 

 

0.045 

2 

 

2 

 

1 

0.022 

 

0.0002 

 

0.045 

2 

 

2 

 

1 

0.022 

 

0.0002 

 

0.045 

2 

 

2 

 

1 

0.022 

 

0.0002 

 

0.045 

 2.1551  2.1551  2.1551   مجموعه

 

پر اساس د لومړيتوبونو ټاکل( QSPMاووم جدول: )د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې د 
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 کلټابونو يتوسسې د  سرتاتېژيک لومړد اراکوزيا  د لوړو زده کړو مؤ

 

بونه ټاکو. دا پر اساس د سرتاتېژۍ د لومړيتوبونو له ټاکلو وروسته  ا د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې سرتاتېژيک لومړيتو (QSPM)د 

 ټاکل کېږي. لومړيتوبونه د سرتاتېژۍ لومړيتوبونو د کمزورو ټکو، د شته فرصتونو، سرتاتېژيکو اهدافو او د مؤسسې د ماموريت پر اساس

ه د مؤسسې د کو لومړيتوبونو ټاکل له موسسې رسه مرسته کوي ترڅو د لومړي، دويم، درېيم، څلورم او پنځم کال لپار د مؤسسې د سرتاتېژي

 امکاناتو او توانايي مطابق کومه سرتاتېژي او برنامه تطبيق کړي.

 

 ي:ډول رسه ترتيب شوي د د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې سرتاتېژيک لومړيتوبونه په الندې

  اتم جدول: )د راتلونکو پنځو کلونو لپاره د سرتاتيژيکو لومړيتوبونو ټاکل(

 پروګرام سرتاتېژي سرتاتېژيک لومړيتوبونه ګڼه

په علمي کادر کې د ګامرنې د طرزالعمل  پر رشايطو برابر داميي کادري غړو جذبول ۱

تطبيقول او د استادانو د علمي رتبو لپاره 

 توجوه کول.

د ازادې سيالۍ او له رسنيو څخه د 

 اعالن خپرول.

د لوړو زده کړو وزارت د نرشاتو د پاليسۍ  د علمي مجلې جواز اخيستل ۲

 تطبيقول.

د لوړ رتبه استادانو او مسؤل مدير 

 او کتنپالوي تشکيالت جوړول.

ورکونې له د کيفيت د تضمني او اعتبار  د ستوماتولوژي پوهنځي رامنځته کول. ۳

دويم څخه پړاو څخه په برياليتوب رسه 

 وتل.

د ټولنې د متنفذو، مرشانو او ځوانانو 

بيا غوښتنو وروسته لوړو زده  –له بيا 

کړو وزارت ته د ستوماتولوژي 

 پوهنځي پشنهادول.

پر ميل او نړيوالو معيارونو باندې برابر د  د علمي او څېړنيز مرکز قوي کول ۴

 کول.څېړنيز مرکز قوي 

يو شمېر پروژې اعالن ته ورکول او 

 د تحقيق اړوند پوهاوی ډېرول.

په ميل او نړيواله کچه له اکاډميکو مرکزونو رسه اړيکې  ۵

 جوړول.

د بهرنيو او داخيل مرکزونو رسه د  د علمي او څېړنيزو خدماتو پراختيا.

هوکړه ليکونو منت ترتيبول او دوی 

 رسه اړيکې جوړول.
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 د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې لنډ مهاله اهداف

زده کړو مؤسسې د خپل لريليد او ماموريت پر اساس  او د غه راز د خپلو قوي او کمزورو ټکو ته په کتو رسه الندې لنډ  اراکوزيا د لوړو

 مهاله اهداف ټاکيل دي:

 : د مؤسسې ډېټابېس ته ال پراختيا ورکول۱

پام کې لري چې دا ډېټابېس ال پراخ يش اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه چې اوس مهال د خپل ټول اداري سيستم لپاره ډېټابېس لري، په 

 ترڅو محصل په هر ځای کې وکولی يش چې خپلو منرو او کتابونو ته الس رسی ولري.

 کول تقويهمرکز  څېړنيز: ۲

دغه راز اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه چې اوس مهال په خپل تشکيل کې څېړنيز مرکز هم لري، چې نزدې راتلونکي کې پام کې لري چې 

 ياد مرکز له الرې يو شمېر تحقيقايت پروژې اعالن ته وسپاري او دا مرکز ال قوي کړي.د 

 

 

د کيفيت د تضمني او اعتبار ورکولو د  لوړاوي دويم پړاو ته نوماند کېدلد کيفيت د  ۶

 رياست رسه د ضامميو رشيکول.

د لوړو زده کړو وزارت رسه موافقه 

 کول.

د اوسني کتابتون د مايل پالن مطابق د  د مؤسسې د سافټ او هارډ کتابتون مجهزول او غني کول. ۷

 کتابونو ډېرول او اپډېټول.

پالن له مخې، په بېالبېلو د يو منظم 

 څانګو کې کمبودات مالومول.

د تدريس د کيفيت د ښه وايل او د  د طب پوهنځي د البراتوارونه مجهزول او پراختيا ورکول. ۸

محصلينو د عميل کارونو لپاره د اړتيا وړ 

 البراتوارونو ته پراختيا ورکول.

د طب پوهنځي د سرتاتېژيک پالن پر 

براتواري توکو اساس د اړتيا وړ ال 

 پېرل.

کادري غړو ته د ماسټرۍ او دکتورا په پروګرامونو کې د  ۹

 مالتړ زمينه سازي کول.

د کيفيت د بهبود او د علمي کادري غړو 

 د ظرفيت لوړولو پاليسۍ ته ژمنتيا.

په منظم ډول د څانګو پر اساس 

استادانو لېست واره کول او 

 ماسټرۍ ته معريف کول.

لپاره د تدريس د نويو ميتودونو ورکشاپونه د استادانو  ۱۰

 جوړول.

د معارصو  OBE – PBL – SCLد 

 تدرييس روشونو څخه استفاده کول.

ورځني  ۱۲د مهالوېش له مخې، په 

ورکشاپ کې استادانو ته د ماسټر ټرېرن 

 لخوا ورکشاپ جوړول.
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 : د کيفيت د تضمني په برخه کې امکانات ډېرول۳

فيت لوړونې اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه چې اوس مهال د کيفيت د تضمني امريت او دغه راز کمېټه هم لري، په پام کې لري چې د ظر 

 روزنيز ورکشاپونه ترالسه کړي او ال پرمختګ رامنځته يش. په برخو کې

فيت عمومي ، چې په دې برخه کې د مؤسسې علمي معاونيت او د تضمني کيشته کمېټو ته ال پراختيا ورکويدغه راز به د پوهنځيو په کچه 

 ټک يش.کمېټه په پالن کې لري چې فرعي کمېټې او غړي يې ال و روزي او د دوی فعاليتونه نور هم چ

 د مؤسسې د تضمني کيفيت اصيل او فرعي کمېټو برخه کې به الندې فعاليتونه تررسه يش:

 .د لوړو زده کړو وزارت د کيفيت د لوړاوي او اعتبار ورکولو اليحه او مقرره به تطبيق يش 

  علمي اعتبار ترالسه کړي.د ځان ارزونې راپور چمتو کول ترڅو مؤسسه 

  عمليات پالن جوړول.د سرتاتېژيک پالن مطابق 

 د مؤسسې په کچه د کيفيت د لوړاوي کمېټې تجهيزول 

 د مؤسسې، پوهنځي او څانګو په کچه د تدريس ارزونه 

 .د کيفيت د لوړولو په برخه کې د پوهاوي ورکشاپونه جوړول 

 .د انفرادي پالن جوړولو لپاره د استادانو هڅول 

 د پراختيايي پالن جوړولو لپاره د پوهنځيو هڅونه. 

 .د اعتبار ورکولو لپاره د مؤسسې تيارول 

ترڅو د مؤسسې او اړونده څانګو سه په پام کې لري چې خپل لنډ مهاله اهداف په ټاکلو وختونو کې پوره کړي، اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤس

 خنډونه له منځه الړ يش او ال پراختيا رامنځته يش.په برخو کې 
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   درغنیزو پروژو تخمیني لګښت له پارههـ ل (  ۱۳۹۸-۱۴۰۲) راتلوونکو پنځو کلنود جدول:  ۹

 کتني د بشپړېدو سلنه د پای نېټه د پیل نېټه متویلونکی ټول لګښت د زېربینا ډول ش

 بشپړ تجهیز ٪۴۰ ل ۱۳۹۹ ل۱۳۹۸ مؤسس په مايل لګښت افغانۍ     ۴۲۰۰۰۰۰ اداري برخه ۱

 بشپړ تجهیزول ۰ ل ۱۳۹۹ ل ۱۳۹۸ مؤسس په مايل لګښت افغانۍ     ۹۷۰۰۰۰۰ تدریيس برخه ۲

 بشپړ تجهیزول ٪۱۰ ل ۱۳۹۹ ل ۱۳۹۸ مؤسس په مايل لګښت افغانۍ    ۵۴۰۰۰۰۰ کادري روغتون ۳

 بشپړ تجهیزول ۰ ل ۱۴۰۰ ل ۱۳۹۹ مؤسس په مايل لګښت افغانۍ     ۸۵۰۰۰۰ احاطوي دېوال  ۴

 بشپړ تجهیزول ۰ ل ۱۴۰۰ ل ۱۴۰۰ مؤسس په مايل لګښت افغانۍ       ۶۵۰۰۰۰ مسجد رشیف  ۵

 بشپړ تجهیزول ۰ ل ۱۴۰۱ ل ۱۴۰۰ مؤسس په مايل لګښت افغانۍ    ۳۵۰۰۰۰۰ د غونډو تاالر ۶

 بشپړ تجهیزول ۰ ل ۱۴۰۱ ل ۱۴۰۰ مؤسس په مايل لګښت افغانۍ      ۸۵۰۰۰۰ خوړنځای/ کانټین ۷

 بشپړ تجهیزول ۰ ل ۱۴۰۱ ل ۱۴۰۰ مؤسس په مايل لګښت افغانۍ      ۴۵۰۰۰۰ زرغونه ساحه ۸

 افغانۍ ۲۵۶۰۰۰۰۰ ټوټل
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   تخمیني لګښت د ظرفیت جوړوين له پارههـ ل (  ۱۳۹۸-۱۴۰۲د راتلوونکو پنځو کلنو )جدول :  ۱۰

شمیره
 

 

 د فعالیت رشح

د ندازه ګیری 

 واحد

 مايل لګښت

 افغانۍ

 کتني کيمتویلون د فعالیت د تکمیلیدو موده

 ختم رشوع

  د نویو پوهنځیوله پاره د کریکومل جوړل ۱

۵۰۰۰۰ 

 

 

 

 ل ۱۴۰۲

 
 ل ۱۴۰۲

اراکوزیا د لوړو زده 

 کړو مؤسسه

نویو پوهنځیو له پاره  درېد 

چي پورته ذکر سوي د سیمي 

د اړتیا رسه سم د نوي   او ټولني

 معیاري کریکومل جوړول. او

۲ 
د موجوده پوهنځیوله پاره د کریکومل 

 او معیاري کول نوی
 ل ۱۳۹۹ ل ۱۳۹۹ ۱۵۰۰۰۰ -

اراکوزیا د لوړو زده 

 کړو مؤسسه

 

  ۲۰۰۰۰۰ ټولټال لګښت
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   ظرفیت جوړوين تخمیني لګښتاستادانو د د  له پارههـ ل (  ۱۳۹۸-۱۴۰۲جدول: د راتلوونکو پنځو کلنو ) ۱۱

  شمیره

 رشح

 

د فعالیت 

 رشح

 

 تعداد

 

 يف نفر لګښت

 افغانۍ

جمله مايل 

 لګښت

 افغانۍ

 

 د فعالیت د تکمیلیدو موده

 

 متویلونکي

 کتني

 ختم رشوع

د استادانو ظرفیت  ۱

 جوړونه

د لیسانس 

 کچهڅخه ماسټر 

 ته

۱۹ ۲۵۰۰۰۰ ۴۷۵،۰۰۰،۰ ۱۵ /۶/۱۳۹۸ ۱/۱۲/۱۴۰۳ 
اراکوزیا د لوړو 

 زده کړو مؤسسه
 

د اداري کارکوونکو  2

 ظرفیت جوړونه

لنډ مهاله 

 کورسونه
۳۲ ۳۶۵۶۲،۵ ۱۱۷،۰۰۰،۰ ۱۵/۱/۱۳۹۸ ۱/۱۲/۱۴۰۳ 

اراکوزیا د لوړو 

 زده کړو مؤسسه
 

  ۵۹۲،۰۰۰،۰ ټولټال لګښت
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   اړوند تخمیني لګښت پراختیاد  معلومايت ټکنالوژۍد  له پارههـ ل (  ۱۳۹۸-۱۴۰۲جدول: د راتلوونکو پنځو کلنو ) ۱۲

 جمله مايل لګښت د فعالیت رشح شمیره

 افغانۍ

 

 تکمیلیدو موده د فعالیت د

 

 متویلونکي

 کتني

 ختم رشوع

 جوړولب یل یوټرپکمپیوټرونو په درلودلو رسه د کم ۳۰د  1

۴۵۰۰۰۰ ۱۳۹۹ ۱۴۰۳ 

اراکوزیا د لوړو 

 زده کړو مؤسسه

ټولو اړینو توکو 

 یو ځآی   رسه

 فعالول د انټرنیټ  2

۴۴۰۰۰۰ ۱۳۹۹ ۱۴۰۳ 

اراکوزیا د لوړو 

 زده کړو مؤسسه
 

 د امنیتي کامرو فعالول  3

۱۲۰۰۰۰ ۱۳۹۹ ۱۴۰۳ 

اراکوزیا د لوړو 

 زده کړو مؤسسه
 

 بولصپه ټولو تدریيس ټولګیو کي د پروجکټرونو ن 4

۷۵۰۰۰۰ ۱۳۹۹ ۱۴۰۳ 

اراکوزیا د لوړو 

 زده کړو مؤسسه
 

 د پرینټرانو رانیول 5

۱۵۰۰۰۰ ۱۳۹۹ ۱۴۰۳ 

اراکوزیا د لوړو 

 زده کړو مؤسسه
 

 سایټ جوړولد یو مجهز ویب  ۶

۲۰۰۰۰۰ ۱۳۹۹ ۱۴۰۳ 

اراکوزیا د لوړو 

 زده کړو مؤسسه
 

  ۲۱۱۰۰۰۰ ټولټال لګښت
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   د ټولو فعالیتونو مجموعي تخمیني لګښت له پارههـ ل (  ۱۳۹۹-۱۴۰۳جدول: د راتلوونکو پنځو کلنو ) ۱۳

 

 شمیره

 جمله مايل لګښت د فعالیت رشح

 افغانۍ

 ۲۵۶۰۰۰۰۰   درغنیزو پروژو تخمیني لګښت له پاره هـ ل ( ۱۳۹۹-۱۴۰۳د راتلوونکو پنځو کلنو ) ۱

 ۱۱۷۰۰۰۰   د ظرفیت جوړوين تخمیني لګښت له پاره هـ ل ( ۱۳۹۹-۱۴۰۳د راتلوونکو پنځو کلنو ) ۲

 ۴۷۵۰۰۰۰   له پاره د استادانو د ظرفیت جوړوين تخمیني لګښت هـ ل ( ۱۳۹۹-۱۴۰۳د راتلوونکو پنځو کلنو ) ۳

 ۵۵۰۰۰۰  له پاره د معلومايت ټکنالوژۍ د پراختیا اړوند تخمیني لګښت هـ ل ( ۱۳۹۹-۱۴۰۳پنځو کلنو )د راتلوونکو  ۴

 ۷۵۲۹۵۰۰۰ کارکونکو )علمي، اداري او خدمايت( معاشاتهـ ل ( له پاره د  ۱۳۹۹-۱۴۰۳د راتلوونکو پنځو کلنو ) ۵

 ۱۱۷۴۳۰۰۰ له پاره د دفرت کرایه او نور خدمات هـ ل ( ۱۳۹۹-۱۴۰۳د راتلوونکو پنځو کلنو ) ۶

 ۲۸۲۰۰۰۰ له پاره ټول رسمایوي اموال هـ ل ( ۱۳۹۹-۱۴۰۳د راتلوونکو پنځو کلنو ) ۷

 ۷۲۲۵۰۰ له پاره د اړیکو لګښت هـ ل ( ۱۳۹۹-۱۴۰۳د راتلوونکو پنځو کلنو ) ۸

 ۹۶۴۵۰۰۰ له پاره ټولنیزي ناستي او غونډي هـ ل ( ۱۳۹۹-۱۴۰۳د راتلوونکو پنځو کلنو ) ۹

 ۱۲۶۷۰۰۰ له پاره د سفر او ټرانسپورټ لګښتونه هـ ل ( ۱۳۹۹-۱۴۰۳د راتلوونکو پنځو کلنو ) ۱۰

 ۱۳۳۵۶۲۵۰۰ ټولټال لګښت
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 د سرتاتېژۍ ارزونه

فعاليت  د سرتاتېژيک پالن کمېټې پر مټ چې د همدې تحصييل بنسټ د علمي معاونيت تر چرت الندېاراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسه 

 په جدي او سم ډول د ځپل سرتاتېژيک پالن تطبيق او څارنه کوي. پر اساسد خپلې ټاکل شوې سرتاتېژۍ کوي 

 قام رسه رشيکوي.دغه راز د سرتاتېژيک پالن کمېټه د خپل کار او ارزونې راپور د مؤسسې له رياست م
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 د اراکوزيا د لوړو زده کړو مؤسسې تشکياليت چارت
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 هـ ل (  ۴/۸/۱۳۹۹) سرتاتېژيک پالن د کمېټې له لوري جوړ او د يادې کمېټې په اراکوزیا د لوړو زده کړومؤسسې  د

کمیتې له لوري د تائېد په موخه د مؤسسې  جوړوينسرتاتیژیک پالن  ( پروتوکول کې ثبت او تايد شو او د۳نېټه او )

( شمیره پروتوکول کي د رایو په غوڅ  ۴نیټې غونډه او) ۲۸/۸/۱۳۹۹ چي د یادي شورا په  وشته وړاندي  رهربۍ شورا

 اکرثیت رسه تائېد سو.

 

 په درنښت

 سلطاينعبداملنان ماسټر 

 اراکوزیا د لوړو زده کړو مؤسسې رئیس

 


