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 بیانیه رئیس مؤسسه تحصیالت عالی هریوا .1

ی مختلف محیط اکادمیک برای محصلین بخش ها نمودنمؤسسه تحصیالت عالی هریوا متعهد به فراهم        

ردن سطح ببلند از طریق  و جامعه در زندگی مردمچشمگیر علمی و ایجاد تغیرات  واالیبه درجات نیل  جهت

عهد به تمام کدر های علمی در مؤسسه تحصیالت عالی هریوا مت می باشد. دانش و مهارت های دانشجویان

لمی عه افزایش سطح فراهم نمودن بهترین و کاربردی ترین مواد درسی و فعالیت های عملی که منجر ب

ره و استفاده دانشجویان در حل مشکالت، ارائه راه حل ها برای چالش های بالقوه، نوآوری در کار های روزم

 مؤثر از فرصت ها می باشند.

د های علمی، هدف کلی از تهیه این پالن استراتیژیک ایجاد تغیرات قابل مالحظه در تولید دست آور       

ی در افزایش تحقیقات علمی و تخصصی، ایجاد تغیرات بنیاد تادان و کارمندان،رشد علمی و مسلکی اس

دان و محصالن، زیرساخت ها، افزایش تعداد برنامه ها و سمینار های علمی و آگاهی دهی برای استادان، کارمن

ؤسسه ین مایجاد فضای مناسب اکادمیک و تالش در فراهم آوری سهولت ها برای کادر علمی، پرسونل و محصل

هد و تحقق و رفع نیازمندی های آنها می باشد. این اهداف استراتیژیک عناصر اساسی مؤسسه را تشکیل مید

 ساخت. آنها مؤسسه را به  یک نهاد علمی استندرد مطابق معیار های وزارت تحصیالت عالی مبدل خواهد

لی هریوا ه مؤسسه تحصیالت عادر این پالن استراتیژیک اهداف عمده و طویل المدت استراتیژیک ک       

ف استراتیژیک میخواهد در جریان پنج سال آینده به آنها دست یابد بطور مفصل توضیح داده شده، برای هر هد

ر دعمده، اهداف اختصاصی استراتیژیک و برای حصول اهداف استراتیژیک اختصاصی فعالیت های مشخص 

 یک را فراهم می سازد.نظر گرفته شده که فرصت رسیدن به اهداف استراتیژ

         محتسب زاده صلیف احمد دکتور

   وایهر یخصوص یعال التیسسه تحصؤم سیئر
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 قدمهم .2

ز هر زمان در جهان امروز که تکنولوژی و ارتباطات دسترسی به اطالعات را سهل ساخته است پیش ا       

 .به ننموده اندته نظیر آن را تجردر گذشدیگری سازمان ها خود را در مقابل تهدیدات و فرصت ها میبینند که 

ساخته که  حقوقی و اجتماعی طوری فعالیت موسسات را متاثر –تکنولوژی، عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی 

ش در یک محیط قادر به بقا و ادامه فعالیت خویهیچ سازمانی نمیتواند بدون در نظر گرفتن این عوامل کالن 

 رقابتی باشد.

رشد و انکشاف  د نظام جدید در افغانستان و قانونی شدن نظام سرمایه بیش از پیش زمینه هایبا ایجا       

اری از نظر به حمایت همه جانبه دولت توانست در بسیصنایع در افغانستان فراهم گردید و بخش خصوصی 

ش از هر زمان امروزه بی لی نیز از این قائده مستثنی نبود.عرصه ها به فعالیت بپردازد که بخش تحصیالت عا

ه کدرهای دیگری در تاریخ کشور موسسات بخش خصوصی قادر به نقش آفرینی در نظام تحصیالت عالی به تربی

ان به دوش هایش عملی گردیدند و بخش عمده ای از بار دولت را در این خصوص نظر به انتفاعی بودن فعالیت

در بخش  ی موجوده در بازار به طرف سرمایه گذاریهاظرفیت اعث گردید تا عالقمندی میکشند. این امر ب

ینه افزایش تحصیالت عالی خصوصی معطوف گردد که با ازدیاد تعداد ایشان باعث گردید تا رقابت در این زم

 یابد.

از جمله راه کارهایی که هر موسسه میتواند برای مقابله و کنترل اوضاع و احوال شرایط محیطی چه از        

طراحی پالن های استراتژیک برای سازمان میباشد در  ،گیردو چه از بعد خورد آن روی دست ن بعد کال

ژیک خویش مینماید و حقیقت سازمان با شناختی که از محیط به دست میاورد اقدام به طراحی مسیر استرات

مدت بتواند  د تا در بلندرا متناسب به وضعیت موجوده خویش خلق و مورد اجرا قرار میدهن استراتژی های

فعالیت های خویش را ادامه و انکشاف دهد. این امر در موسسات تحصیالت عالی خصوصی نیز صادق بوده و 

از طرفی وزارت محترم تحصیالت عالی موسسات را ملزم به ایجاد پالن های استراتژیک شان نموده است تا از 
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مسیر تحقق اهداف بلند مدت آکادمیک  این طریق فعالیت های سازمان های بخش خصوصی تحصیالت عالی در

 .شودکشور جهت دهی گردد و از فعالیت های پراکنده و بی برنامه جلوگیری 

تراتژیک برای موسسه تحصیالت عالی هریوا با عنایت به مطالب ذکر شده فوق اقدام به طراحی پالن اس       

کالن و خورد  حیطیق شناسایی عوامل مشناخت محیط از طری -: اولا در سه فازخویش نموده و این پالن ر

خلی )گروه ن( و همچنان محیط داذی نفعا قتصادی، تکنولوژیکی، رقبا،ا حقوقی، –)عوامل اجتماعی، سیاسی 

ه طراحی بپرداخته و بعد از شناسایی موقعیت خویش اقدام  SWOTو منابع داخلی( خویش از طریق تحلیل  ها

رداخته است. و ارزشهای موسسه میباشد پ ماموریت ،دیدگاهه عبارت از طراحی بیانیه مسیر استراتژیک خود ک

اخته و در استراتژیهای مورد نیاز در عرصه و ساحه کاری خویش پرددر مرحله دوم موسسه اقدام به طراحی 

ماید عالوتا یننهایت از طریق برنامه های علمیاتی اجراء استراتژی های طراحی شده را برای سازمان تضمین م

سسه ایجاد یک سیستم جامع که مرکب از تیمی برای ارزیابی و کنترل استراتژی های سازمانی میباشد در مو

این پالن اقدام  نجائیکه با واقع بینی کامل به تهیهحصیالت عالی هریوا متوقع است از آگردیده است. موسسه ت

می خویش را محصلین و اعضاء کدر عل و کمیته ها، تمامی دست اندرکاران نموده است و در ترتیب و تهیه آن

مک کن در راستای تحقق اهداف بلند مدت آ پالن بتواند موسسه رادخیل نموده است؛ تطبیق درست این 

امی معتبر در گاه آن که همانا تبدیل شده به ندنماید تا در حقیقت از این طریق رسالت موسسه آن را به دی

  شور میباشد برساند.عرصه تحصیالت عالی درسطح ک

 بهبود بر رکزتم که عالی تحصیالت محترم وزارت پالن استراتژیک 1.11 شماره فقره اساس بر پالن این       

 .است گردیده تهیه دارد خصوصی عالی تحصیالت وضعیت
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 دیدگاه .3

ه تحصیالت تبدیل به نامی معتبر در عرص 1402موسسه تحصیالت عالی هریوا تالش دارد تا ختم سال        

 های دانش،لمللی در قبال گسترش مرزپذیرفته شده ملی و بین ا اکادمیکعالی کشور، متناسب به معیارهای 

الی در تحصیالت ع پاسخگو به نیازهای آکادمیک جامعه افغانی و گزینه نخست داوطلبان ورود به موسسات

 حوزه جنوب غرب کشور گردد.

 رسالت .4

 دانش طحس ارتقاء مؤسسه تحصیالت عالی هریوا با داشتن پوهنحی های تخصصی و کاربردی متعهد به       

 علوم تکامل و تحقیقاتی، توسعه فعالیتهای سطح کیفی افزایش محصلین، یادگیری فرآیند بهبود مسلکی،

 ارغف موفق و موثر حضور جامعه افغانی و  های مشخصه بر مبتنی ساختن علومآموزشی در جهت کاربردی 

 باشد. التحصیالن به منظور برخوردار نمودن جامعه از نتایج فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی خود می

 ارزش ها .5

 منزلت انسانیو کرامت به و ارزش نهادن  حفظ -

 جامعه تحقیقی خگویی در قبال نیازمندی های علمی و تعهد و پاس -

 آزاد اندیشی علمیخلق دانش و ارج نهادن به  -

 شور و تقویت روحیه مشارکت جمعیاحترام به مصالح اولیاء ک -

 علمی اندیشی آزاد و پذیری رقابت ، نوآوری خودباوری، -
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 حکومت داری خوب .6

ه فعالیت حوز موسسه تحصیالت عالی هریوا متعهد به ایجاد اصالحات در کلیه ابعادی که در آن       

یه ابعاد را . از آنجائیکه پیشرفت و انکشاف موسسه؛ وجود مدیریت و رهبری سالم در کلمیباشد مینماید

ای تخصصی همیطلبد موسسه تالش دارد تا با نهادینه نمودن تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات در بخش 

دیپارتمنت  اعمال نماید. از آنجائیکهلفه های حکومت داری خوب را ؤموسسه تصامیم درست و مبتنی بر م

 الزم است تا صالحیت ها و حوزه تخصصی تصمیم عمل می کنند ها منحیث قلب هر واحد آکادمیک

ذ تصامیم مدیریت موسسه نظر به قوانین و مقررات تحصیالت عالی در اتخا .گیری خود را داشته باشند

نقش  می هر فاکولته و شورای علمی موسسههای عل صالحیت الزمه را برایشان داده و همچنین شورا

 د. نبسیار ارزنده و کلیدی در اتخاذ تصامیم به عهده دار

 برنامه های رهبری 6.1

خصصی تبرنامه های رهبری موسسه به صورت مشارکتی بوده و در تمامی زمینه ها کمیته های        

ر کلیه ابعاد در جهت عدم تمرکز د ایجاد میگردد این امر رهبری موسسه را از تمرکز در امر تصمیم گیری

ای های مشخصی بر آکادمیک و اداری آن رهنمون خواهد ساخت. موسسه تحصیالت عالی هریوا معیار

ودن مولفه های در نظر گرفته است که این معیارها به نهادینه نمس شعبات قرار میگیرند افرادی که در رأ

 حکومت داری خوب در موسسه کمک خواهد نمود:

 تالش مؤثر برای مرفوع ساختن آنها. و مؤسسه یمیق از مشکالت و چالش هادرک ع -

 جلوگیری از کار شکنی، تعصب، رعایت جندر و مبارزه با فساد و بی عدالتی. -

ت در صور وهنتون دولتی، پوهنتون های خصوصی وایجاد روابط نیک با وزارت تحصیالت عالی، پ -

 پوهنتون های خارجی و نهاد های علمی و اکادمیک. با امکان
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ارگان ایر سنمایندگی مؤثر و مثمر از مؤسسه تحصیالت عالی هریوا در وزارت محترم تحصیالت عالی و  -

 های زیربط.

ذاری گایجاد انگیزه در بین کارمندان اداری و آموزشی به منظور مسؤلیت پذیری بیشتر و خدمت  -

 صادقانه و شفاف.

 رسیدگی به مشکالت محصالن، استادان، کارمندان و مراجعین.بررسی و  -

ایجاد مناسبات نیک و حسنه با تصدی های دولتی، سکتور صحت، بخش صنعت، نهاد های جامع  -

 مدنی و مؤسسات ملی و بین المللی.

 نور واحد نجائیکه موسسه تحصیالت عالی هریوا یک موسسه جوان بوده نکات ضعفی نیز که در هآاز        

اد تصامیم بنیاد دیگر نیز مشاهده میگردد در اجراات خویش مالحظه مینماید که موسسه متوقع است با اتخ

 درست اقدام به رفع این چالش ها گردد اهم چالش ها به شرح ذیل است:

 ت رهبری مؤسسه از بخش های اجرائی.ضعف روند نظارت و ارزیابی هیأ -

 تحقیقی.ضعیف بودن روابط با نهاد های علمی و  -

 ضعف در ایجاد انگیزه سالم و رقابتی در بین کارمندان. -

 عدم مسؤلیت پذیری بعضی از بخش های مؤسسه. -

 ت رهبری و بخش های زیر مجموعه.ضعف در ارتباطات بین هیأ -

قیقت حبه منظور فائق آمدن به مشکالت فوق برنامه های ذیل روی دست گرفته خواهد شد که در        

 است که برای رفع معضل در نظر گرفته شده است:استراتژی هایی 

 تطبیق دقیق سیستم مکافات و مجازات -

 ت تخصصی بمنظور نظارت و ارزیابی از بخش های مختلف مؤسسه.ایجاد هیأ -

 عقد قرارداد ها و تفاهمنامه ها با پوهنتون ها و مؤسسه داخلی و خارجی. -

 ی بین المللی.پوهنتون ها دعقد قرارداد ها با کتابخانه های استندر -
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 برگزاری محافل بمنظور تشویق و تحسین از کارمندان نخبه و تقدیر از دستآورد هایشان. -

 .برگزاری برنامه های ارتقاء ظرفیت -

 .نهادینه نمودن سیستم تصمیم گیری مشارکتی  -

 استقاللیت مالی، اداری و رهبری 6.2

اداری،  ی مالی،ی باشد که تمام فعالیت هاممؤسسه تحصیالت عالی هریوا دارای معاونیت مالی و اداری        

و اداری  اجراء میگردد. تحت معاونیت مالی بخشمنابع بشری، تدارکات و حفظ و مراقبت مؤسسه توسط این 

کات و حفظ مدیریت مالی، مدیریت اداری، مدیریت منابع بشری و مدیریت تدار :مؤسسه تحصیالت عالی هریوا

ونیت مالی و لیت های اجرائی توسط مدیریت های مربوطه در هماهنگی با معاو مراقبت مؤسسه قرار دارد. فعا

 اداری مؤسسه اجراء شده و تصمیم نهائی توسط رئیس عمومی پوهنحی اخذ می گیرد.

الی و اداری تمام اسناد مالی، اداری، منابع بشری و تدارکات مؤسسه تحصیالت عالی هریوا توسط معاونیت م

 کام ریاست محترم مؤسسه اجراء می گردد.چک گردیده و بعد از اح

 چالش ها

 .(ددر حال حاضر منبع درآمد تنها فیس محصلین می باشبود منابع درآمد فرعی برای مؤسسه )ن .1

 ضعیف بودن وضعیت اقتصادی مردم و عدم پرداخت فیس در زمان آن. .2

 بلند بودن نرخ مالیات و کرایه ها. .3

 خصوصی در زمینه امکانات، تسهیالت، آب و برق.عدم حمایت دولت از مؤسسات تحصیالت  .4

 عدم موجودیت بودجه مشخص برای بخش های مختلف مؤسسه و فراهم سازی تسهیالت برای مؤسسه .5

 و کلینیک کادری.

 کمبود کارمندان مسلکی در بخش های علمی، مالی و اداری. .6
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بخش  وایح موجوده درکارمندان بخش های علمی و مالی و اداری از قوانین و لبرخی عدم آگاهی  .7

 تحصیالت عالی، مؤسسه و ساحه وظیفوی.

 برای آیندهاستراتیژیک اهداف 

 اجرای پروژه های تحقیقاتی و علمی که از طریق دونر تأمین گردد. .1

 مؤسسه در تایم های خالی. اتبرگزاری دوره های آموزشی و استفاده از صنوف و امکان .2

ارمندان بخش های انکشافی، استادان و کدر های علمی، کتأمین و در نظر گرفتن بودجه مشخص برای  .3

 .و پرسونل مؤسسه، فعالیت های علمی و تحقیقی

 استخدام کارمندان علمی و مالی و اداری متخصص و متعهد. .4

الی، و ورکشاپ های ارتقای ظرفیت و سطح آگاهی کارمندان برای بخش های م برگزاری سمینار ها .5

 و حفظ و مراقبت.اداری، منابع بشری و تدارکات 

 .حقیقیت-فرهای علمیسطح موسسه به منظور سهم گیری در آتاسیس تیم پروپوزل نویسی در  .6

 .انکشاف بخش نشرات و خدمات چاپی موسسه .7

 .فعال سازی بخش مشاوره های تخصصی .8

 .استفاده از البراتوارهای تخصصی موسسه برای بخش صنعت .9

 .متناسب به نیاز بازارایجاد فاکولته ها و دیپارتمنت های جدید  .10

 مبارزه با فساد 6.3

وانین و مقررات قبمنظور مبارزه با فساد اداری و اجرای فعالیت های مؤسسه با شفافیت و در نظر داشت        

احترام به  وزارت تحصیالت عالی کشور و بمنظور نهادینه ساختن و تطبیق قانون و سپردن کار به اهل آن و

موار در همؤسسه تحصیالت عالی هریوا  ،ارتباطات بین استادان، کارمندان و محصالن میک،ارزش های اکاد

 تالش ایجاد سیستم های شفاف و پیروی از قوانین مربوطه در تمام عرصه های می باشد.
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ر در فعالیت از آنجائیکه مؤسسه تحصیالت عالی هریوا یک مؤسسه مستقل با در نظر داشت قوانین نافذه کشو 

 تهیأظر نبا آن هم از زمان آغار فعالیت های مؤسسه تا کنون تمام فعالیت های تحت  ش می باشدی خویها

 در نظر داشت اصل شفافیت و طی مراحل قانونی اجراء گردیده است.با 

 چالش ها

 عدم دریافت راپور های بخش های مختلف مؤسسه در زمان معینه. .1

 مندان.نادیده گرفتن قانون و مقررات توسط بعضی از کار .2

 .کند کاری و عدم مسؤلیت پذیری بعضی از کارمندان در اجرای وظایف محوله شان .3

 عدم آگاهی تعدادی از کارمندان و استادان از قوانین و مقررات مؤسسه.  .4

 عدم موجودیت پالیسی های مشخص در زمینه فعالیت های مالی، اداری، منابع بشری. .5

 برای آیندهاستراتیژیک اهداف 

 .شیوه های تصمیم گیری مشارکتی در تمامی بخش هااستفاده از  .1

 .راه اندازی حاضری برقی .2

 .تطبیق دقیق سیستم مکافات و مجازات .3

 ایجاد سیستم واحد برای مؤسسه که به تمام نیازمندی های مؤسسه جوابگو باشد. .4

 ریاست، معاونیت ها، پوهنحی ها، استادان و محصلین. ایجاد یوزر برای تمام بخش ها: .5

 کارمندان و استادان در شفافیت اجراأت و تطبیق قوانین.تشویق  .6

 فراهم آوری امکانات و تسهیالت مورد نیاز کارمندان و استادان. .7

 .نظارت بر اجراأت قانونی مطابق مقررات و طرزالعمل ها و تطبیق قانون مجازات و مکافات .8

 ارزیابی از وضعیت موجوده از طریق توزیع پرسشنامه ها بین محصالن. .9

ای هگزاری سمینار ها و ورکشاپ های آگاهی دهی در مورد قوانین و مقررات مؤسسه، برنامه بر .10

 تشویقی و مجازات.
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 ساختار و تشکیالت اداری 6.4

تحصیلی خصوصی می باشد که در رأس آن ریاست  –مؤسسه تحصیالت عالی هریوا یک نهاد علمی        

عمومی مؤسسه و تحت آن شش بخش کلیدی، معاونیت علمی، معاونیت مالی و اداری، معاونیت امور محصالن، 

ی قرار ریاست پوهنحی ستوماتولوژی، ریاست پوهنحی کمپیوتر ساینس و ریاست پوهنحی حقوق و علوم سیاس

دارد. هر یک از این بخش ها مسؤل مدیریت، تهیه و ترتیب پالن، اجراأت، نظارت و ارزیابی تمام فعالیت های 

مؤسسه تحصیالت  سسه گزارش ده می باشند. هیأت امنأمربوطه بخش خویش بوده و مستقیماً به ریاست مؤ

بردی و عمده توسط این هیأت هرا عالی هریوا مشتمل بر رئیس و سه معاونین مؤسسه می باشد که تصامیم

گرفته می شود.
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 چارت تشکیالتی مؤسسه تحصیالت عالی هریوا

 

 

 

 

 

 

 

ریاست مؤسسه تحصیالت 

 عالی هریوا

 امنأهیأت 

 معاونیت امور محصالن معاونیت مالی و اداری معاونیت علمی
حقوق و ریاست پوهحی 

 علوم سیاسی

ریاست پوهحی کمپیوتر 

 ساینس

ریاست پوهنحی 

 ستوماتولوژی

 اجرائیمدیریت 

آمریت دیپارتمنت 

  پاراکلینیک

آمریت دیپارتمنت 

  کلینیک

 مدیریت تدریسی

آمریت دیپارتمنت 

  انجینری نرم افزار

آمریت دیپارتمنت 

  دیتابیس

 مدیریت تدریسی

آمریت دیپارتمنت 

  یپلوماسید-اداری

آمریت دیپارتمنت 

 ارنوالیخ -قضائی

تکنالوژی مدیریت 

 معلوماتی

  مدیریت محصالن

مدیریت ثبت و 

 راجستریشن

 اداریمدیریت 

  مدیریت مالی

مدیریت منابع 

 بشری

مدیریت تدارکات و 

 حفظ و مراقبت

آمریت تضمین 

 کیفیت

  مدیریت استادان

آمریت تحقیقات 

 علمی

 مدیریت فارغان

 مدیریت امتحانات

 مدیریت تدریسی

مسؤل تضمین 

 کیفیت

 اجرائیمدیریت 

 مدیریت کتابخانه

 اجرائیمدیریت 
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 معاونیت علمی

ریوا همعاونیت علمی مؤسسه تحصیالت عالی هریوا تحت نظر ریاست عمومی مؤسسه تحصیالت عالی        

یکلم و نصاب فعالیت داشته و به آن مقام گزارش ده می باشد. تمام فعالیت های علمی، تحقیقی، بازنگری کر

ت معاونیت باشد. تحتحقیقاتی مربوط این معاونیت می  –درسی، طرح و پالن برنامه ها و فعالیت های علمی 

و  علمی مؤسسه تحصیالت عالی هریوا کمیته تضمین کیفیت، مدیریت استادان و کدر های علمی مؤسسه

 می باشد. و انکشاف علمی  آمریت تحقیق

اک اعضای و انفک ت قانونی پیرامون تقررتحصیالت عالی هریوا مسؤلیت اجراأ معاونیت علمی مؤسسه       

و نظارت از  طرح و مراقبت از تطبیق پالن ها و برنامه های تحصیالت عالی، رهبری کادر علمی، سازماندهی،

ارسال  امور تحقیقات علمی، برگزاری جلسات شورای علمی، ترتیب اجندا، ثبت فیصله های شورای علمی و

بخش  بوط بهآنها به مراجع ذیربط جهت اجراأت، بررسی و ارزیابی مقرره ها، الیحه ها و طرزالعمل های مر

مور و فعالیت ااکادمیک مؤسسه، نظارت و بررسی از امور کتابخانه، بخش های تکنالوژی معلوماتی و انترنتی، 

 هده دارد.های دفتر های مربوط به معاونیت علمی، و نظارت از تطبیق و اجرای تصامیم شورای علمی را بع

سسه را های پوهنحی های سه گانه مؤمعاونیت علمی مؤسسه تحصیالت عالی هریوا پیوسته فعالیت        

ؤسسه راه کار نظارت نموده و به منظور بهبود کیفیت فعالیت های علمی و بلند بردن سطح اجراأت کارمندان م

صیالت عالی های کاربردی را پیشنهاد می نماید. فعالیت ها و عملکرد تمام استادان و کارمندان مؤسسه تح

گردد  ه های که توسط کمیته تضمین کیفیت این معاونیت ترتیب میهریوا بصورت انفرادی توسط پرسشنام

یج آن با ریاست و معیار های ارزیابی عملکرد استاد در آن گنجانده شده است بصورت سمستر وار ارزیابی و نتا

 پوهنتون و ریاست پوهنحی مربوطه شریک ساخته می شود تا اجراأت الزم در مورد صورت گیرد.

 نمعاونیت امور محصال
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نموده و  معاونیت امور محصالن مؤسسه تحصیالت عالی هریوا تحت نظر ریاست عمومی مؤسسه فعالیت       

هده دارد. به محصالن بع راوزارت تحصیالت عالی  ارایه خدمات با در نظر داشت قوانین و مقرراتمسؤلیت 

یشن، تحت معاونیت امور محصالن مدیریت تکنالوژی معلوماتی، مدیریت محصالن، مدیریت ثبت و راجستر

 مدیریت فارغان و مدیریت امتحانات قرار دارد.

نه جهت رسیدن معاونیت امور محصالن مسؤلیت ترتیب پالن های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و ساال       

ر رابطه به داهداف، آگاهی داشتن و مراعات نمودن تمام لوایح و مقررات موسسه و وزارت تحصیالت عالی به 

طبیق تمحصالن، رهبری و مدیریت پرسونل تحت اثر، طرح پالیسی های مربوط به امور محصالن به منظور 

ایج امتحانات و ریپت ها ، نتمعیار های تعیین شده، نظارت از اجرای امور مربوط به توزیع دیپلوم ها، ترانسک

شمولیت و  توزیع کارت های هویت برای محصالن، نظارت و کنترول از امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد

ه تاجیل و فراغت محصالن، نظارت از امور شمولیت محصالن در پوهنحی ها، نظارت از چگونگی امور مربوط ب

ه موسسات اول نتایج و فراغت محصالن جهت معرفی فارغان بتبدیلی محصالن، کنترول و نظارت از ترتیب جد

ن به دولتی و خصوصی، طرح پالیسی برای ترتیب، نگهداری، تکمیل و آپدیت دوامدار دوسیه های محصال

اهوار در جاهای محفوظ از دیتابیس محصالن و نظارت م Back upصورت منظم، اطمینان از داشتن چندین 

لمی موسسه عی عال بودن آنها، و سازماندهی و نظارت از اجرای فیصله های شورااز موجودیت، تجدید شدن و ف

 در بخش امور محصالن را به عهده دارد.

 معاونیت مالی و اداری

دماتی مؤسسه خمعاونیت مالی و اداری مؤسسه تحصیالت عالی هریوا مسؤلیت تمام امور اداری، مالی و        

اأت نموده و داری مؤسسه تحصیالت عالی هریوا تحت نظر ریاست مؤسسه اجررا بعهده دارد. معاونیت مالی و ا

یوا مدیریت راپور ده به مقام ریاست مؤسسه می باشد. تحت معاونیت مالی و اداری مؤسسه تحصیالت عالی هر

ه این بخش اداری، مدیریت مالی، مدیریت منابع بشری و مدیریت تدارکات و حفظ و مراقبت قرار دارد و هم

 به معاونیت مالی و اداری راپور ده می باشند. ها
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حسابی،  امور مالی و و نظارت معاونیت مالی و اداری مؤسسه تحصیالت عالی هریوا مسؤلیت رهبری       

 ساختمان از مراقبت و ترانسپورت، حفظ موقع به مینتأ اجناس جمع و قید، ها خریداری اداری، تدارکات و

آمار  رتیبو ت موسسه، تهیه ساالنه  انکشافی و عادی بودجه موسسه، ترتیب های و سایر بخش سبز ساحه، ها

 زیرساخت افانکش  برای ها پالن دفاتر مربوطه، تهیه و پوشش تحت کارمندان مربوطه، رهبری های احصاییه و

، ماهوار مالی موسسه، تهیه راپور های بازاریابی و امور نشرات موسسه، رهبری و بهتر ساختن محیط فزیکی ها

 ترتیب گزارشات کشور، تهیه و مالیه و وزارت موسسه عواید و ارایه آنها به ریاست و مصارف و ساالنه ربعوار

یه، رسیدگی به ئاجرا تهیأ و موسسه ریاست مقام به آنها ارایه و اداری معاونیت های فعالیت ساالنه و ماهوار

و خدماتی  سایر امور اداری، مالی ش های مربوطه وبخ و ها سایر معاونیت در  هماهنگی با موسسه مشکالت

 مؤسسه را به عهده دارد.

 تدوین پالن عملیاتی 6.5

ملیاتی صورت عاجراء استراتژی های در نظر گرفته شده در استراتژیک پالن موسسه از طریق پالن های        

سه اهداف برای موس اوالًمیگیرد روی این ملحوظ پالن عملیاتی موسسه به گونه ای ترتیب گردیده است که 

مقیاس  رتیب یافته و برای هرت ی هر هدف مقیاس های یا شاخصه هایشده است؛ برامشخصی در نظر گرفته 

سی اجراء در نظر گرفته شده است؛ که چه از بعد استقرایی و چه از بعد قیا ه فعالیت های مشخصا شاخصی

 دد. فعالیت های سازمان باعث تحقق اهداف کالن موسسه میگر

 ارزیابی و کنترل 6.6

ه در استراتژیک به منظور نظارت و کنترل از اجراء درست برنامه ها و استراتژی های در نظر گرفته شد       

د که در پالن موسسه؛ کمیته ای تحت نام کمیته نظارت و کنترل از استراتژیک پالن موسسه تشکیل میگرد

 ند. ترکیب کمیته به شرح ذیل است:ترکیب این کمیته مدیران سطح باالی موسسه میباش

 سسه منحیث رئیس کمیتهرئیس مؤ -
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 معاونیت علمی -

 معاونیت امور محصالن -

 معاونیت مالی و اداری -

 سه گانه موسسهسای پوهنحی های رؤ -

علمی موسسه  شورایالزم به ذکر است که این کمیته دارای الیحه وظایف مشخص بوده که بعد از تائید        

ر شورای علمی مورد اجرا قرار خواهد گرفت. همچنین نظارت و ارزیابی به گونه دوامدار بوده که گزارش آن د

 گرفت.خواهد موسسه قرائت و مورد ارزیابی قرار 

 میت هاتوأ 6.7

گسترش با در نظر داشت  تحقیقی جامعه-موسسه تحصیالت عالی هریوا پاسخگو بودن به نیازهای علمی       

تراتژی ؛ از جمله اسدر سطح ملی و بین المللی را منحیث دیدگاه خویش تعریف نموده است مرزهای دانش

-های علمی میت ها و تفاهم نامههم یاری خواهد رساند همان عقد توأمامر که موسسه را در تحقق این  های

فاهم نامه تقد ن ملحوظ موسسه با برخی از موسسات به عیتحقیقی با نهادهای ملی و بین المللی میباشد. بد

 ( نمایش داده شده است.1ها پرداخته که در جدول )

 مؤسسه تحصیالت عالی هریوا یتفاهمنامه ها/ها میت( توأ1)جدول 

 کلینیک ها و شفاخانه های هرات

 پوهنتون هرات

Cisco 

WIE/DAI 

 شاروالی هرات

 عقد تفاهم نامه با بخش های تحقیقاتی پوهنتون های خصوصی

 با مقام والیت هرات تفاهم نامه

 تفاهم نامه با حقوق بشر
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یک یک استراتژی میت های آکادمأهریوا برای عقد تفاهم نامه ها  و توتحصیالت عالی ژی موسسه یاسترات       

ب دیگر امکان منظوره بوده که از یک جانب فرصت های تحقیقی را برای موسسه فراهم خواهد آورد و از جان دو

 یسر خواهد ساخت.جذب کمک ها را م

واند امکان دسترسی میت ها و تفاهم نامه بتتحصیالت عالی هریوا تالش دارد تا با ایجاد مرکز توأ موسسه       

 حقق سازد.متحقیقی ملی و بین المللی را به منظور پیشبرد اهداف خویش  - علمیبه منابع و ظرفیت های 

 ها به شرح ذیل است: میتوسسه در عقد تفاهم نامه ها و توأاهم اهداف م

 .تحقیقی-انجام پروژه های علمی -

 .حقیقی ملی و بین المللیت-سهم گرفتن در پروژه های کالن علمی -

 .تبادل اساتید -

 .تبادل محصلین -

 .بین المللی - برقراری روابط آکادمیک با موسسات تمویل کننده ملی -

 .استفاده از بورسیه های کوتاه و بلند مدت برای محصلین و اساتید -

 

 مسائل جندر 6.8

از بدو تاسیس موسسه تحصیالت عالی هریوا؛ همواره تالش گردیده است تا نقش و تساوی جنسیتی از        

روی این ملحوظ در پروسه جذب اساتید و کارمندان بخش  .حضور تا انجام فعالیت های موسسه لحاظ گردد

ایشان به اشتغال در بخش خصوصی سهولت سهم گیری بر اساس جندر و عالقمندی داشت اداری با در نظر 

کدری و تن از اساتید که به گونه  106طور مثال از مجموع  های الزمه از جانب موسسه فراهم گردیده است

ایشان را قشر اناث تشکیل میدهند که با در نظر داشت مسائل   %15دارند تقریبا  قراردادی در موسسه فعالیت
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در آن فعالیت میکند در مقایسه با دیگر بخش های آکادمیک خصوصی  فرهنگی حاکم در محیطی که موسسه

 مناسبی میباشد. در وضعیت نسبتاً

 به تفکیک جنسیت مؤسسه تحصیالت عالی هریوا تعداد اساتید

ستاد دارد ا 106طوریکه در جدول و گراف ذیل دیده می شود مؤسسه تحصیالت عالی هریوا در مجموع        

 ور می باشد.( از طبقه ذک%84.9تن آنها ) 90( از طبقه اناث و متباقی %15.1ن آنها )ت 16که از آن جمله 

 ان میدهد.مؤسسه تحصیالت عالی هریوا را به تفکیک جنسیت نشدائمی و قراردادی جدول زیر تعداد اساتید 

 به تفکیک جنسیت مؤسسه تحصیالت هریوا تعداد اساتید (2) جدول

 تعداد جنسیت

 90 ذکور

 16 اناث

 106 مجموع

 

 

 ( تعداد اساتید مؤسسه به تفکیک اناث و ذکور1گراف )
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تعداد اساتید مؤسسه تحصیالت عالی هریوا به تفکیک جنسیت
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را بخش خانم  % ایشان17% کارمندان موسسه تقریبا در حدود 100عالوتا در بخش اداری نیز از مجموع        

 ها تشکیل میدهند.

ز این بین به تن استاد دائمی بوده که ا 24الزم به ذکر است که موسسه تحصیالت عالی هریوا دارای        

 % را نمایش میدهد.30نفر ایشان را طبقه اناث تشکیل میدهند که فیصدی تقریبا  7تعداد 

 د.جدول زیر تعداد اساتید دایمی مؤسسه تحصیالت عالی هریوا را به تفکیک جنسیت نشان میده

 به تفکیک جنسیت مؤسسه تحصیالت هریوا دایمی تعداد اساتید (3) جدول

 تعداد جنسیت

 17 ذکور

 7 اناث

 24 مجموع

تاد دایمی اس 24مؤسسه تحصیالت عالی هریوا در مجموع  ( مالحظه میگردد3شماره )طوریکه در جدول        

  ایشان را قشر اناث تشکیل میدهند. تن  7دارد که از آن جمله 

 

 ( تعداد اساتید دایمی به تفکیک اناث و ذکور 2گراف )
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( %30) ود% اساتید دائمی موسسه در حد100( مالحظه میگردد از مجموع 2طوریکه در گراف شماره )       

 ( از طبقه ذکور می باشد.%70از طبقه اناث و متباقی آنها )

ارمند میباشد تن ک 42بشری اداری خویش دارای عالوتا موسسه تحصیالت عالی هریوا در ساختار نیروی        

 تن ایشان را خانم ها تشکیل میدهند. 7که از این بین 

 تعداد کارمندان اداری و مدیریتی به تفکیک جنسیت

 به تفکیک جنسیت کارمندان اداریتعداد  (4جدول )

 فیصدی تعداد جنسیت

 %83.3 35 ذکور

 %16.7 7 اناث

 %100 42 مجموع

 ،وسسهمبخش اداری  انتن کارمند 42( نمایش داده شده است از مجموع 4طوریکه در جدول شماره )       

 تن ایشان را قشر اناث تشکیل میدهند. 7تن ایشان را قشر ذکور و  35

رج نهادن به با در نظر داشت ارزش های حاکم بر موسسه که بر کرامت و منزلت انسانی و احترام و ا       

سه لحاظ ی را در موسکشور میباشد مدیریت موسسه همواره تالش نموده است تا تساوی جنسیت مصالح اولیاء

د این مدعا نماید که استخدام و اولویت قرار دادن به قشر اناث در استخدام بخش اداری و کدری دلیل وجو

گی و سنت فرهن ت از مسایلین راستا وجود دارد که بخش اعظم آن نشأمیباشد با وصف آن مشکالتی نیز در ا

ه زمان دارد و باصالحات در این راستا نیاز  های غلط در جامعه دارد که به طبع ایجاد تغییرات و باور ها و

ه گردیده موسسه متعهد به فرهنگ سازی مثبت در این زمینه میباشد در ذیل به برخی از این مشکالت اشار

 است:

 وقت. عدم تمایل قشر اناث به فعالیت های اداری و تمام .1



 پالن استراتیژیک مؤسسه تحصیالت عالی هریوا

20 
 

 کمبود کدر علمی از طبقه اناث بخصوص در بخش ستوماتولوژی. .2

 .ی در بخش کار طبقه اناث در دفاتر خصوصا در سکتور خصوصیدودیت های فرهنگمح .3

 برای آینده استراتیژیک اهداف

 .ایجاد بخش جندر در داخل موسسه .1

 .تطبیق پالیسی جندر وزارت محترم تحصیالت عالی .2

فعالیت  بتوانند دور از هر گونه تبعیضایجاد محیطی امن و مصئون به گونه ای که مردان و زنان  .3

 نمایند.

 .ایجاد سهولت های رفاهی و آسایشی در محیط کار برای بخش اناث .4

 ها برای ارتقاء ظرفیت طبقه اناث. ارایه و راه اندازی ورکشاپ .5

 .سیس انجمن خانم ها در موسسهتأ .6

 حمایت از کادر علمی، استادان و کارمندان اناث.تشویق، تقدیر و  .7

 اولویت بخشیدن به طبقه اناث در تمام پروسه های استخدام. .8

 دخیل ساختن کادر اناث و کارمندان در کمیته های علمی، تحقیق و اجرائی. .9

 

 برنامه های علمی .7

نمودن زمینه آموزش یکی از رسالت های مهم و اساسی مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی هریوا فراهم        

در های مسلکی، جذب  ظرفیت های علمی جهت تولید دانش ی از طریق تدریس معیاری، تربیه کبا کیفیت عال

از طریق تألیف مقاالت علمی و تدویر سمینار های علمی و تالش در جهت کاربردی ساختن دانش روز از راه  

می باشد. بناءً  هاشناسایی چالش های موجود جامعه و ارائه پیشنهاد ها برای رفع آن وانجام تحقیقات علمی 

نار های علمی، ترتیب و یمری سهمواره با برگزا مؤسسه تحصیالت عالی هریوا مهم برای رسیدن به این امر
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الش خویش را ، انتخاب اساتید مجرب و ورزیده و ... تمام سعی و ت، علمی و تحقیقاتیتنظیم پالن های کاری

 .استمبذول داشته 

صیالت عالی تحصیالت عالی هریوا با در نظر داشت قوانین و مقررات وزارت محترم تحعالوتا موسسه        

 برنامه های علمی ذیل را از طریق فاکولته های خویش به شرح ذیل اجراء مینماید:

 پوهنحی ستوماتولوژی

ه و هجری شمسی تأسیس گردید 1393عالی هریوا در سال  پوهنحی ستوماتولوژی مؤسسه تحصیالت       

قدیم کدر های متعهد به ارائه آموزش های علمی و عملی در بخش طب دندان با استفاده از تکنالوژی جدید و ت

 متخصص و مسلکی به جامعه می باشد.

ی باشد. مارش ده در رأس پوهنحی ستوماتولوژی رئیس آن پوهنحی قرار دارد که به ریاست مؤسسه گز       

ریت تحت ریاست پوهنحی ستوماتولوژی بخش های معاونیت پوهنحی، مدیریت تدریس، مدیریت اجرائی، آم

وژی مؤسسه دیپارتمنت پاراکلینیک و آمریت دیپارتمنت کلینیک قرار دارد. در حال حاضر پوهنحی ستوماتول

 36متخصص و تن آنها ماستر/ 12دوکتورا، تن استاد دارد که از جمله سه تن آنها  51تحصیالت عالی هریوا 

( به شه.  1397تن آنها لیسانس می باشند. تعداد محصلین پوهنحی ستوماتولوژی مؤسسه در حال حاضر )

 محصل میرسد.تن  762

 ساینسپوهنحی کمپیوتر

 هیهدف تربهجری شمسی به  1393پوهنحی کمپیوترساینس مؤسسه تحصیالت عالی هریوا در سال        

 ی و ارائه آموزش های کمپیوتری معیاری و با کیفیت مطابق نیاز جامعهمسلک متخصص و و اشخاص ها کدر

ی معلومات یستمهایس تیریمد ی،وتریکامپ یشبکه ها تیو امن تیریمد وتر،یکامپ ینرم افزارها دیدر بخش تول

با استفاده  یو نظر یتمام دروس عمل سیتدرتأسیس گردیده است. در پوهنحی کمپیوترساینس  و دیتابیس
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 التیشده وزارت تحص نییمطابق با نصاب تع یپوهنحَ نیا ینصاب درس و گرددیارائه م یعصر یاز تکنالوژ

  .می باشد ی کشورعال

ه می ددر رأس پوهنحی کمپیوتر ساینس رئیس آن پوهنحی قرار دارد که به ریاست مؤسسه گزارش        

تمنت بخش های مدیریت تدریس، مدیریت اجرائی، آمریت دیپار باشد. تحت ریاست پوهنحی کمپیوترساینس

ینس مؤسسه انجینری نرم افزار و آمریت دیپارتمنت دیتابیس قرار دارد. در حال حاضر پوهنحی کمپیوتر سا

تن آنها  7 تن آنها ماستر و 8تن استاد دارد که از جمله یک تن آنها دوکتورا،  16تحصیالت عالی هریوا 

 150ه. ش( به  1397ند. تعداد محصلین پوهنحی کمپیوترساینس مؤسسه در حال حاضر )لیسانس می باش

 محصل میرسد.

 پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

 هجری شمسی تأسیس 1394پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیالت عالی هریوا در سال        

استمداران، مسلکی از جمله حقوقدانان، سیگردیده و در جهت ترویج فرهنگ حاکمیت قانون و تربیه کدر های 

وقی معیاری و قضات، حارنواالن، و وکالی مدافع فعالیت می کند. این پوهنحی متعهد به ارائه آموزش های حق

 با کیفیت مطابق نیاز های روز جامعه می باشد.

رش ده سسه گزادر رأس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی رئیس آن پوهنحی قرار دارد که به ریاست مؤ       

ت آمری مدیریت اجرائی، می باشد. تحت ریاست پوهنحی حقوق و علوم سیاسی بخش های مدیریت تدریس،

ار دارد. در خارنوالی و آمریت کلینیک حقوقی قر –ی ئدیپلوماسی، آمریت دیپارتمنت قضا –دیپارتمنت اداری 

له یک تن استاد دارد که از جم 39حال حاضر پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیالت عالی هریوا 

قوق و علوم تن آنها لیسانس می باشند. تعداد محصلین پوهنحی ح 9تن آنها ماستر و  29تن آنها دوکتورا، 

 محصل میرسد. 212ه. ش( به  1397سیاسی مؤسسه در حال حاضر )

 ا:یس آنه( تعداد پوهنحی ها و دیپارتمنت های مؤسسه تحصیالت عالی هریوا و سال تأس5جدول )
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 سال تاسیس دیپارتمنت پوهنحی شماره

 ستوماتولوژی 1
 1393 دیپارتمنت پاراکلینیک

 1393 دیپارتمنت کلینیک

 کمپیوتر ساینس 2

  

 1393 دیپارتمنت انجینری نرم افزار

 1393 دیپارتمنت دیتابیس

 حقوق و علوم سیاسی 3
 1394 یپلوماسید-دیپارتمنت اداری

 1394 ارنوالیخ -قضائیدیپارتمنت 

 

 

 گسترش تعداد اعضای کادر علمی الیق و مستعد 7.1

زمان تأسیس  جذب اعضای کدر علمی الیق و مستعد یکی از اولویت های مؤسسه تحصیالت عالی هریوا از       

کدر  4ب ی نیز داشته است. از جمله میتوان به جذیتا کنون بوده و این مؤسسه در این بخش دستآورد ها

اردادی علمی برای هر دیپارتمنت پوهنحی های مختلف و استخدام تعداد کثیری اساتید خبره و مستعد قر

  .اشاره نمود

ارد که در داستاد قراردادی  82استاد دایمی و در حدود  24مؤسسه تحصیالت عالی هریوا در مجموع        

ستاد در ا 8استاد دایمی، تعداد  24ه پوهنحی های سه گانه این مؤسسه مصروف تدریس می باشند. از جمل

یاسی می استاد در پوهنحی حقوق و علوم س 8استاد در پوهنحی کمپیوترساینس و  8پوهنحی ستوماتولوژی، 

 باشد. 

 1397در سال  هریوا مؤسسه تحصیالت عالیهای  نسبت استاد به محصل در پوهنحی (6) جدول

 استادانتعداد  محصالن تعداد نام پوهنحی شماره
نسبت استاد به 

 محصل

 95.25 8 762 پوهنحی ستوماتولوژی 1
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 18.75 8 150 پوهنحی کمپیوتر ساینس 2

 26.5 8 212 پوهنحی حقوق و علوم سیاسی 3

 46.83 24 1124 مجموعه

 

 لی هریوا( مالحظه میگردد نسبت استاد به محصل در موسسه تحصیالت عا6طوریکه در جدول شماره )       

الوتا ع .با در نظر داشت شرایط و معیارهای آکادمیک در وضعیت نسبتا مناسبی میباشد به صورت مجموعی

د قراردادی در فاکولته های که ضرورت به وجود استاد میباشد توسط جذب اساتیموسسه تحصیالت عالی هریوا 

 انجام دهد. را توانسته است تا ارایه خدمات معیاری به محصلین خویش

میک را های آکاد موسسه تحصیالت عالی هریوا همواره تالش داشته در جذب کدر علمی خویش معیار       

 ها اولویت بخشیدن به درجات تحصیلی باال میباشد. لحاظ نماید که یکی از این معیار

 

 ( درجه تحصیلی استادان دایمی مؤسسه تحصیالت عالی هریوا3گراف )

حصیالت عالی تن از اساتید دائمی موسسه ت 24( مالحظه میگردد از مجموع 3شماره )طوریکه در گراف        

تحصیلی  تن ایشان دارای درجه 9تن ایشان دارای درجه تحصیلی ماستری و به تعداد  15هریوا به تعداد 

 لیسانس میباشند.
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یش استخدام ط فعالیت خوموسسه تحصیالت عالی هریوا با در نظر داشت امکانات و اوضاع و احوال محی       

ستراتژی اعضاء کدر علمی الیق و مستعد را منحیث اولویت کاری خویش قرار داده است در حقیقت تطبیق ا

ه و ارایه خدمات تحصیلی از طریق وجود کدر علمی مستعد و توانا صورت میگیرد تحقیقی موسس -های علمی

 ن به شرح ذیل میباشد:اهم آ جود دارد کهبا آنهم برخی مشکالتی نیز در این راستا و

اساتید  های وزارت محترم تحصیالت عالی برای جذب نبود درجه های تحصیلی با در نظر داشت معیار -

 .و کامپیوتر ساینس ستوماتولوژی های در پوهنحی

 .صوصیخشرایط کدر علمی در کار تمام وقت در موسسات تحصیالت عالی عالقمندی کمتر افراد واجد  -

مه های ذیل مشکالت ذکر شده فوق موسسه به منظور برخورداری از کدر علمی مستعد و توانا برنارغم اللی ع

 را روی دست دارد:

 در سطح ماستر و داکتر. در کدر علمی موسسه تحصیالت عالی هریواجذب اساتید خبره  .1

 ایجاد تفاهمنامه ها جهت تبادله استاد با دانشگاه های داخلی و خارجی. .2

 .منت های فاکولته های موسسه و گسترش و استخدام کدر علمی افزایش دیپارت .3

 

 ارتقاء ظرفیت استادان 7.2

به اهداف متعالی تحصیلی، علمی و  نارتقاء ظرفیت یکی از فاکتور های مهم برای پیشرفت و رسید       

تحقیقی مؤسسه می باشد. مؤسسه تحصیالت عالی هریوا در قسمت ارتقاء ظرفیت اساتید جلسات مشترک با 

برگزار و آگاهی ها و  SCLو  OBEبر مبنی  استادان دیپارتمنت های مختلف در مورد اصول تدریس نوین

معلومات کامل و جامعه برای استادان مؤسسه ارائه نموده است. جلسات متعدد تضمین کیفیت با اساتید 

دیپارتمنت های مختلف جهت افزایش ظرفیت علمی، تحقیقی و کیفیتی دیپارتمنت ها تدویر گردیده، ارسال 

ر جهت تحصیالت در مقاطع ماستری و دکتورا اساتید مؤسسه تحصیالت عالی هریوا به خارج از کشو تعدادی
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است که موسسه سعی دارد تا  از جمله دیگر فعالیت هایارتقاء ظرفیت  های سمینار ورکشاپ ها و برگزاریو 

 از این طریق به ارتقاء کیفیت آموزشی خویش نائل گردد.

ارای اهمیت و سته میشود و داز آنجائیکه به مبحث ارتقاء ظرفیت منحیث فعالیت دوامدار موسسه نگری       

ز مواجه در این روند نی هد داشت؛ موسسه با برخی چالش هانقش ویژه ای در روند رو به رشد موسسه خوا

رفیت آن باز میگردد اما این چالش ها به گونه ای نیست که موسسه را از تطبیق درست برنامه های ارتقاء ظ

 ظرفیت موسسه میتوان به:از جمله چالش های عمده در بعد ارتقاء  دارد.

 اشاره نمود SCLو  OBEمعلومات ضعیف تعدادی از اساتید از روش های نوین تدریس بر اساس   -

الی محترم تحصیالت عالبته الزم به ذکر است که روش های تدریس ذکر شده اخیرا توسط وزارت 

 مدت زمانی را در بر خواهد گرفت.  هانمعرفی گردیده و نهادینه نمودن آ

 ه تحصیلی تعدادی از اساتید موسسه.پائین بودن درج -

سسات آکادمیک داخلی و خارجی به منظور تحقیقی با مو-میت ها و تفاهم نامه های علمینبود توأ -

 .ارتقاء ظرفیت کدر علمی موسسه

 راهکارموسسه  به منظور فائق آمدن به مشکالت ذکر شده فوق در خصوص ارتقاء ظرفیت در تمامی ابعاد؛       

 یک پالن خویش روی دست خواهد گرفت:زمان در نظر گرفته شده در استراتژهای ذیل را طی 

ردن سطح بمینار ها و ورکشاپ های علمی و ارتقاء ظرفیت مطابق نیاز و بمنظور بلند راه اندازی س .1

 دانش استادان، محصلین و کارمندان مؤسسه.

 اساتید، کارمندان و پرسونل مؤسسه.برگزاری برنامه های رهبری و مدیریتی برای  .2

 ز توزیع پرسشنامه ها بین محصلین.ارزیابی سمستر وار و ساالنه استادان با استفاده ا .3

 .OBE , SCLبرگزاری ورکشاپ های آموزشی در خصوص روش های نوین تدریس بر اساس  .4

 .ارسال اساتید دیپارتمنت های مختلف پوهنحی به خارج از کشور  .5

 حقیقی داخلی و خارجی.ت-سسات علمیها با مو عقد تفاهم نامه .6
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 ین.مینار های آگاهی از قوانین و مقررات مؤسسه برای استادان، کارمندان و محصلبرگزاری س .7

 .تحقیقی-مینارهای علمیاری همایش ها و سبرگز .8

 مینه استفاده از آموزش الکترونیک.ایجاد ز .9

 

 تحقیقات علمی و پالن گذاری 7.3

راهم ف یدر راستا وایهر یخصوص یعال التیموسسه تحص یعلمو انکشاف  قاتیتحق و کمیته تیآمر       

 یر عرصه هاو انتشار علم د دیتول یبرا یو کاربرد یادیبن قاتینمودن بستر الزم و مناسب جهت انجام تحق

عالی یالت بخش تحقیقات مؤسسه تحص. دینمایم فایا یجامعه نقش موثر یها ازین نیمأو ت یعیو طب یاجتماع

 ی کمیته راقیتحق به امور یدگیو رس ه این مؤسسهمختلف یها یارتباط الزم با پوهنح یقرار بر یبرا هریوا

وده ایجاد نمدر سطح موسسه ی علم قاتیتحق تهیبه عنوان کم یهر پوهنح نیو محقق نیمتخصص متشکل از

وسسه در سطح م اتیقیتحق امورجهت انسجام در شورای تحقیقات علمی مؤسسه تحصیالت عالی هریوا . است

 مؤسسه یعلم قاتیتحق یشورا یاعضا می باشد.مشخص  یها تیو مسئول فیوظا یو دارا دهیگرد لیتشک

 ینحپوه قیتحق تهیکم نیمسئول ی،علم قاتیتحق تیآمر ،یعلم تیمتشکل از معاونتحصیالت عالی هریوا 

 .باشدیموسسه م استیر و محصالنی، امور مال یها تیسه گانه و معاون یها

 شکیل وتمؤسسه تحصیالت عالی هریوا فعالیت های از جمله  سازی منابع علمی غنامنددر راستای        

هد با پایه طرح تحقیقات محصلی مشترک با پوهنتون فردوسی مش، pdfرمت اآپدیت کتابخانه الکترونیکی با ف

حی درخواست محصالن دیپارتمنت کلینیک پوهنترتیب کتب و رفرنس منابع تحصیلی بر اساس ، جنیتیکی

 ت عالی هریوامؤسسه تحصیال حارنوالی -یری نرم افزار و دیپارتمنت قضاییدیپارتمنت انجین، ستوماتولوژی

 انجام گردیده است.
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ارد که متوان با وصف آن مشکالتی نیز در راستای انجام درست تحقیقات علمی در مقابل موسسه قرار د       

 به:

 ر برای فعالیت های علمی و تحقیقی.نبود بودجه پایدا -

 نبود افراد مسلکی و متخصص.  -

یتوان در بیانیه متحقیقات علمی نقش ارزنده ای را در نظر گرفته است که این مهم را اشاره نمود. موسسه برای 

 دیدگاه و ماموریت سازمان مالحظه نمود.

ذیل را روی  ها و برنامه های حقیقات علمی؛ موسسه راه کاربه منظور غنا نمودن هر چه بهتر بخش ت       

 دست خواهد گرفت:

ر تمرکز روی فعالیت های علمی و تحقیق در تمام رشته ها و تشویق بخش های مختلف مؤسسه د -

 فعالیت های علمی و تحقیقی.

 حمایت از فعالیت های علمی و تحقیقی اعضای کادر علمی، استادان و محصالن. -

 نشریه محصلین مؤسسه. فعال ساختن -

 ارتباطات با بانگاه های علمی و تحقیقات معتبر خارجی. -

ت های علمی و ارتباط با کتابخانه ها/ویب سایت های بین المللی آنالین و استفاده از آنها در فعالی -

 تحقیقی و در دسترس قرار دادن آنها برای محصلین.

ز مراجعه یلی و افتخارات ملی و بین المللی اتالش در کسب سرتفیکت های اعتبار دهی و کیفیت تحص -

 معتبر.

 .در نظر گرفتن بودجه مشخص برای اجراء تحقیقات علمی -

 .معیاری نمودن هر چه بهتر مونوگراف ها و پروژه های تحقیقی محصلین -

 نظور رفع نیازمندیهای تحقیقی شان.عقد تفاهم نامه ها با بخش صنعت به م -

 .آکادمیک داخلی و خارجی به منظور اجراء تحقیقات مشترک عقد تفاهم نامه های با موسسات -
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 ا، کتابخانه ها و مراکز تحقیقاتی.ه ، توسعه و به روزکردن آزمایشگاهتجهیز -

 .الزامی نمودن تحقیق برای اعضاء کدر علمی موسسه -

 .غنی سازی و به روز نمودن معیارهای تحقیق در نشریه علمی تحقیقی موسسه -

 

 جدیدتأسیس پوهنحی های  7.4

تحصیالت  مؤسسه تحصیالت عالی هریوا قصد دارد به منظور افزایش سطح اکادمیک، پیشرفت در عرصه       

به نامی  دیدگاه خویش که همانا تبدیل شدهعالی و ارائه خدمات تحصیلی مطابق نیاز جامعه و رسیدن به 

یاز بازار و نمعتبر در عرصه تحصیالت عالی میباشد اقدام به تاسیس رشته های جدید البته با در نظر داشت 

رنامه های موجوده بنماید. عالوتا موسسه در نظر دارد تا با تجدید نظر و بازنگری بر روی اوضاع و احوال کشور 

 مورد نیاز را اعمال نماید.علمی خویش اصالحات 

تزئید رشته های  واز آنجائیکه موسسه از نکات قوت بسیار خوبی برخوردار است و همچنین نیاز به ایجاد        

دد؛ اس میگراحسبا در نظر داشت نیاز بخش صنعت و روند رو به رشد تقاضا در عرصه آکادمیک تحصیلی 

 نماید.به تاسیس رشته های علمی جدید  امموسسه قصد دارد تا طی مدت زمان معین اقد

 اهم برنامه های بلند مدت موسسه برای ایجاد رشته های جدید به شرح ذیل میباشد:

 .نیاز سنجی از بخش صنعت در خصوص ایجاد رشته های جدید تحصیلی .1

 .فراهم آوری منابع مورد ضرورت برای ایجاد رشته های جدید .2

 .و متخصص استخدام کدرهای ورزیده  .3

 .های آکادمیک لم درسی مطابق معیاریه و آماده سازی کریکته .4
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 توسعه کریکولم 7.5

لیت های فعا و تطبیق درست آنکریکولم درسی آپدیت مؤسسه تحصیالت عالی هریوا بمنظور تجدید و        

 ،وهنحیپمضمون و دیپارتمنت از هر  جذب اساتید مجرب مطابق بهانجام داده است. از جمله:  ی رامتعدد

گی چگون ترفع مشکال جهت آگاهی دهی وورکشاپ سه روزه برگزاری  ،کریکلم درسیتطبیق کنترول دقیق 

 مسترستطبیق سیستم و لوایح کریدیت برای محصالن پوهنحی های سه گانه این موسسه و جدید الشموالن 

ائه مشاور ار ؛اندهای اول که از طریق کانکور دولتی و کانکور موسسات تحصیالت عالی خصوصی جذب گردیده 

کولم درسی به اساتید پوهنحی های سه گانه که در روند پیشبرد دروس مطابق به کریو راهنمائی های الزم 

 . آپدیت شده مشکالتی داشتند

به گونه  خویش با وصف فعالیت های انجام شده موسسه در نظر دارد تا از طریق دیپارتمنت های موجوده       

ماید. نریکولم و مفردات درسی خویش سط و جامع اقدام به اصالحات در کمتو چک،دوره ای در سه سطح کو

های دیپارتمنت  ریکلولمچه بهتر ک روی این ملحوظ برنامه ها و فعالیت های ذیل را به منظور به روز رسانی هر

 های موسسه روی دست دارد:

 .پوهنحی و موسسه تیم تخصصی نصاب در سطح دیپارتمنت ها،ایجاد  -

 .ز سنجی از بخش صنعت به منظور دریافت نیازهای تخصصی شاننیا -

هتر چه ب سطح دیپارتمنت در بین اعضاء کدر علمی به منظور غنامند نمودن هر تدویر جلسات در -

 .ریکولم درسیکا

 .چه بهتر کاریکولم تحصیلی بردی نمودن هر کارسنجی از فارغان موسسه در رابطه به  نیاز -

اریکولم کحال هر دیپارتمنت و دریافت نکته نظریات ایشان در رابطه به  سنجی از محصالن بر نیاز -

 درسی شان

 سه گانه بشکل سمستر وار و ساالنه.لم و مواد درسی پوهنحی های وبررسی کریک -
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طابق متدویر جلسات نوبت وار جهت شریک ساختن یافته ها و پیشنهاد راه حل ها و تجدید آنها   -

 ریسی.پیشرفت های نوین در حوزه تد

لم درسی واستفاده از استراتیژی ها و روش های نوین یاد دهی و یاد گیری در تدریس و تطبیق کریک -

 و باال بردن سطح دانش و علمیت محصلین.

هتر ساختن اندازی ارزیابی های یادگیری محصلین و استفاده از نتایج بدست آمده در بهبود و ب هرا -

 لم و مواد درسی.وکریک

ت بودن عناوین و موضوعات هر مضمون و همخوانی آنها با نام مضمون و در صوربررسی مرتبط  -

 موجودیت عنواین غیر مرتبط تعدیالت و اصالحات بوجود آید.

حصلین جهت ملم و مواد درسی و ریفرنس آنها به واستفاده از کتاب های معتبر و اپدیت دنیا در کریک -

 یاد گیری خودی.

 

 تضمین کیفیت 7.6

 یم یالع التیوزارت محترم تحصموسسه و مهم   یها تیجز اولو تیفیک نیکه برنامه تضمئیاز آنجا       

 اهمیتبا در نظرداشت  1393سال بدو تاسیس خویش در از  وایهر یخصوص یعال التیباشد موسسه تحص

در سطح بخش  نیدر ا یتن کارمند مسلک کیاستخدام  تاسیس بخش تضمین کیفیت و موضوع مبادرت به

پروسه در  نکهیا توجه به باالبته هر فاکولته واحد تضمین کیفیت خود را نیز دارا میباشد. . نموده استموسسه 

ز شده پروسه تمرک یمعرف یبوده در سال اول فقط رو تازه وایهر یخصوص یعال التیموسسه تحص در لیاوا

ها و  تمنتپاریآمران د یها یابیو ارز سیتدر تیفیاز ک یابیتمام مراحل طرزالعمل ارز جیاست اما به تدر

 .است دهبه صورت منظم انجام ش حیطبق لوا یسیتدر رانیمد
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ه متوقع است موسسقرار نگرفته است و  یشامل برنامه اعتباردهتحصیالت عالی هریوا تا اکنون  موسسه       

قرار  یابیارز مورد،  یخود یابیگانه ارز ازدهی یها اریاساس مع بر یشیآزماه دور کی بعد از سپری نمودن تا

 گردد. یدرخواست مرحله اول از اعتبارده یو سپس به صورت رسم گرفته

 تأیه ریپذنا یتالش خستگ یبوده و سع ریزمان گ یپروسه مهم و اساس نیساختن  ا نهیشک نهاد بدون       

امات مق دیبا توجه به درک موضوع و تاک طلبد. یرا م تیفیک نیتضم یاصل تهیالخصوص کم یو عل یرهبر

 دایپعظمی به گونه انهاد  نیا خود را در یاصل گاهیپروسه جا نیا یعال التیدر وزارت محترم تحص صالحیذ

 له اولویترا از جمپروسه مهم  نیساختن ا یدر عمل موسسه یراو استادان محترم و کارمندان اد نموده است

در  یرادفان یکورس ها و پالن ها یسیپال، سیعمده در تدر راتییکه تغ های کاری خویش در نظر گرفته اند

 یم مدعا نیشواهد ا مشخص فیوظا حهیکارمندان و داشتن ال یقسمت استادان و موجود بودن گزارش کار

 .باشد

 تهیه مواد درسی 7.7

ها طابقت آنمتطبیق درست و معیاری کاریکولم های درسی نیاز به مواد درسی مناسب با در نظر داشت        

ه شاگرد به از استاد ب مواد درسی سهم بسیار ارزنده ای در انتقال درست دانش .سیالبل های درسی دارد با

یالت موسسه تحص .هدف نهائی آن کمک به آموزش محصالن و افزایش ظرفیت علمی آنها استعهده دارد که 

تفاده متنوع اسدرسی عالی هریوا با داشتن دیپارتمنت های تخصصی در علوم اجتماعی و طبیعی از مواد 

  مشکالت در قسمت تهیه مواد بومی درسی معیاری به شرح ذیل میباشد:مینماید. اهم 

 عدم موجودیت منابع داخلی برای تمام مضامین. .1

 اپدیت نبودن منابع داخلی در مضامین تخصصی. .2

 عدم عالقه محصلین به استفاده از منابع داخلی. .3

پیدا کردن منابع جدید و توسعه پایداری مواد درسی مضمون  پائین بودن آگاهی بعضی از استادان در .4

 مربوطه.
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موارد ذیل را موسسه تحصیالت عالی در نظر  دارد تا به منظور تطبیق درست کاریکولم درسی 

 توسعه دهد: افزایش و

 .های آکادمیک با در نظر داشت معیارتهیه و استفاده از لکچر نوت ها  -

 درسی  داخلی و خارجی.استفاده از کتب معتبر علمی  -

 استفاده از مقاالت علمی تحقیقی انجام شده توسط محصالن در سطح ملی و بین المللی. -

 لی.استفاده از خالصه کنفرانس ها، سمپوزیم ها و ورکشاپ های علمی در سطح ملی و بین المل -

 استفاده از منابع کتابخانه های دیجیتالی و آنالین. -

 بصری.استفاده از امکانات سمعی و  -

 

 آموزش الکترونیک 7.8

ن در سطح کالن؛ در ابعاد علمی و تحقیقی آ با توجه به نقش تکنالوژی و سرعت انتقال اطالعات خصوصاً       

ازی میتودها موسسه تحصیالت عالی هریوا اقدام به نهادینه نمودن یادگیری از طریق الکترونیک و برجسته س

ا نیز در رو روش های نوین درسی به صورت الکترونیکی در این نهاد تحصیلی دارد؛ البته موسسه مشکالتی 

 مقابل خود می بیند که اهم آن به شرح ذیل است:کترونیکی در عرصه استفاده از روش های ال

 .تپائین بودن سرعت انترن -

 .یعدم آگاهی تعدادی از محصلین به روش های نوین تدریس بر مبنی استفاده از تکنالوژ -

 .تمایل کم محصالن به برنامه های آنالین -

 .عدم دسترسی بخشی از محصالن به انترنت به دلیل مشکالت اقتصادی -

 تجهیزات و امکانات در این زمینه.ناکافی بودن  -

 ی در تکنالوژی معلوماتی.نبود تشکیل کاف -

 .عدم آگاهی تعدادی از اساتید به روش های نوین تدریس بر اساس تکنالوژی  -
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 ی دست دارد:موسسه تحصیالت عالی هریوا به منظور نهادینه نمودن آموزش الکترونیک برنامه های ذیل را رو

 .مه ابتکاری کودفایت بصورت سایکلیبرنا یبرگزار  -

 .هانیجاز سایت های معتبر  نالین و ایجاد پروژه هاآیافت کار بشکل برگزاری مسابقات روند در -

 .Ciscoایجاد سیستم   -

 آموزش الکترونیکی. ی ورکشاپ هایرابرگز -

 های علمی پژوهشی از طریق آنالین. انتقال دانش سایر دانشگاه ها و نهاد -

 .کمیته آموزش الکترونیکایجاد  -

 

 معلوماتی دسترسی به تکنالوژی 7.9

 تحصیالت به دسترسی و گیری یاد کیفیت بردن بلند بمنظور معلوماتی تکنالوژی از استفاده و دسترسی       

 کیفیت با لمیع خدمات ارائه .آید می شمار به تحقیقی و علمی های نهاد تمام برای عمده موارد از یکی عالی

 و ها تونپوهن با علمی معلومات تبادله های فرصتنمودن  فراهم و استادان و پژوهان دانش محصلین، برای

 کتابخانه یجادا و المللی بین دیجتالی های کتابخانه با ارتباط خارجی، و داخلی تحقیقاتی و علمی های نهاد

 نمحصال برای معلومات تکنالوژی های سهولت نمودن فراهم هریوا، عالی تحصیالت همؤسس در دیجتالی

 در همؤسس عمده اهداف جمله از آنها فنی و تکنالوژیکی دانش سطح بردن باال جهت مختلف های پوهنحی

 .باشد می معلوماتی تکنالوژی بخش

. است داده مانجا را های تالش معلوماتی تکنالوژی به دسترسی زمینه در هریوا عالی تحصیالت مؤسسه       

 :نمود رهاشا زیر موارد به میتوان تکنالوژی بخش در هریوا عالی تحصیالت مؤسسه های آورد دست جمله از

 .هریوا عالی تحصیالت مؤسسه در Cisco مرکز ایجاد  •

 .هریوا عالی تحصیالت مؤسسه در کمپیوتر البراتوار ایجاد  •



 پالن استراتیژیک مؤسسه تحصیالت عالی هریوا

35 
 

 .مضامین تدریس در پاورپاینت از استفاده و پروجکتور با درسی صنوف تمام نمودن مجهز  •

 .معلوماتی تکنالوژی بخش در برجسته های کدر توسط متعدد های سمینار برگزاری  •

 .اه کشور دیگر با علمی و اجتماعی فرهنگی، ارتباطات قراری بر منظور به پورتال سیستم ایجاد  •

برخوردار است  سسه از اهمیت باالییتحقیقی در مو-نجائیکه استفاده درست تکنالوژی در امور علمیاز آ       

ی روی یت رقابتکدر رهبری موسسه تالش نموده است تا زمینه نهادینه ساختن تکنالوژی را منحیث یک مز

 :با آنهم مشکالتی به شرح ذیل در تطبیق این امر وجود دارد که به شرح ذیل میباشد ،گیرددست 

 .محصلین تمرین برای کمپیوتر البراتوار در ها کمپیوتر تعداد کمبود -

 .انترنت سرعت بودن پائین -

 .معلوماتی تکنالوژی های برنامه و های فعالیت برای پایدار بودجه نبود -

 .خارجی و داخلی های نهاد با ارتباطات بودن ضعیف -

 .سیسکو بخش در متخصص شخص نبود -

 .مؤسسه سایت ویب نبودن اپدت -

 .ضعیف انترنت بنابر محصالن امور معاونیت دیتابیس نبودن فعال -

 داردوی دست را که موسسه در پالن استراتژیک خویش به منظور فائق آمدن به مشکالت ر های راه کار       

 قرار ذیل میباشد:

 .حقیقی و اداریت-نهادینه سازی دیتابس ها در تمامی امور علمی -

 .هریوا عالی تحصیالت مؤسسه سایت ویب در نوآوری و تجدید -

 .یوترکمپ البراتوار شمول به مؤسسه مختلف های بخش برای سرعت پر و قوی انترنت آوری فراهم -

 .کمپیوتر البراتوار در ها کمپیوتر تعداد افزایش -

 .معلوماتی تکنالوژی های برنامه و های فعالیت برای مشخص بودجه تخصیص -

 .خارجی و داخلی های نهاد با ارتباطات افزایش -
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 .جذب نیروی انسانی متخصص در بخش های مربوطه -

 

 به تحصیالت عالیدسترسی  .8

اقع یکی از امکانات و محیط مناسب تحصیلی در و حصیالت عالی هریوا با داشتن صنوف مجهز،موسسه ت       

تیار در اخ ایه خدمات به محصلین خویش در حوزه غرب میباشد.پیشروترین موسسات تحصیالت عالی در ار

اطمینان  ین اماکن شهر هرات میباشد باعثتعمیر موسسه که در یکی از بهترین و مصئون ترداشتن مالکیت 

اتید مجرب شهروندان گردیده و همه ساله تعداد کثیری از محصلین را جذب خویش مینماید. عالوتا وجود اس

ت که و متعهد در چوکات دیپارتمنت های موسسه و برخورداری از کدر اداری متخصص از دیگر عوامل اس

وسسه مده را از زمان صرف شده در طول دوران تحصیلی شان در محصلین را قادر ساخته تا نهایت استفا

 بنمایند.

افزایش ل به سال ساهریوا را تقاضا برای ورود به موسسه تحصیالت عالی ارایه خدمات آکادمیک با کیفیت        

 که در گراف ذیل نمایش داده شده است. داده

 

  مؤسسه تحصیالت عالی هریوا والنمافزایش جدید الش( روند 4) گراف
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بوطه ایجاد دیپارتمنت های تخصصی بوده که در ساختار فاکولته های مر همچنین موسسه دارای تعداد       

ی داشته دسترسنظر به عالقمندی شان تخصص مورد نیاز در هر رشته علمی  بهگردیده است تا محصلین عزیز 

 باشند.

 تفکیک پوهنحی ها( تعداد اعضای کدر علمی به 7جدول )

 کدر علمیاعضای تعداد  نام دیپارتمنت نام پوهنحی شماره

 پوهنحی ستوماتولوژی 1
 4 دیپارتمنت پاراکلینیک

 4 دیپارتمنت کلینیک

 ساینسپوهنحی کمپیوتر 2

  

دیپارتمنت انجینری 

 نرم افزار
4 

 4 دیپارتمنت دیتابیس

 پوهنحی حقوق و علوم سیاسی 3

-اداریدیپارتمنت 

 دیپلوماسی
4 

 -دیپارتمنت قضائی

 خارنوالی
4 

 24  مجموعه

 

دمیک به ارایه خدمات آکادر ساختار مدیریتی موسسه؛ معاونیت امور محصالن وجود داشته که به        

 .پردازد محصلین نظر به الیحه کریدیت و دیگر قوانین و مقررات نافذه مربوطه می

معاونیت امور محصالن مجهز با سیستم دیتابیس معیاری آنالن و آفالین بوده که تمام اسناد محصلین        

از سمستر اول الی ختم دوره تحصلی در آن درج بوده و بوسیله آن ترانسکرپت در مدت زمان کم بصورت دقیق 

غان معاونیت امور ترتیب می گردد. همچنان فورم های سجل و سوانح یا خلص سوانح توسط مدیریت فار

محصالن ترتیب گردیده که سهولت بسیار خوب و چشمگیری را در ترتیب کتاب فارغان و ارسال آن به مرکز 

بوجود آورده است. این معاونیت بمنظور جلوگیری از ضیاع وقت و هزینه محصلین به مرکز، کتاب فارغان را 
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و در آنجا توسط نماینده مؤسسه یالت عالی فرستاده ترتیب نموده و به منظور اخذ دیپلوم به وزارت محترم تحص

 گیری و طی مراحل می گردد.پی

وارد ذیل ممؤسسه تحصیالت عالی هریوا خدمات متعددی را برای محصلین خویش انجام داده که شامل        

 می باشد:

 استفاده از کمپیوتر لب مجهز برای کار های گروپی عملی، مسابقات کودفایت. -

 وینار های آموزشی برای محصلین در پوهنحی های ستوماتولوژی، کمپیوتر ساینس مبرگزاری س -

 حقوق و علوم سیاسی.

ه معرفی محصلین به نهاد های دولتی و خصوصی جهت کسب تجربه کاری و همچنین ارسال آنها ب -

 بخش های تخنیکی بمنظور کار های عملی.

قوق و حستوماتولوژی، کمپیوتر ساینس و  راه اندازی برنامه های ورزشی بین محصلین پوهنحی های -

 علوم سیاسی و اشتراک در مسابقات ورزشی از قبیل سطرنج، فوتبال، والیبال و فوتسال.

ی برگزاری سمینار آموزشی و معلوماتی سیستم کردیدت برای محصلین جدید الشمول پوهنحی ها -

 ستوماتولوژی، کمپیوتر ساینس و حقوق و علوم سیاسی.

و حقوق  کمپیوترساینس محصلین پوهنحی های ستوماتولوژی، ت ماهوار با نماینده هایبرگزاری جلسا -

 جهت رسیدگی به مشکالت آنها.

ن موجودیت صندوق های شکایات در پوهنحی های ستوماتولوژی، کمپیوترساینس و حقوق و همچنا -

 کتاب ثبت شکایات محصالن و کتاب ثبت خدمات محصلین در معاونیت امور محصالن.

 موجودیت کافتریای مجهز. -

 موجودیت فضای سبز مناسب برای محصلین. -

ترتیب فارمت خاص معیاری مطابق مقررات و قوانین وزارت تحصیالت عالی برای محصلین  -تأجیلی        

تأجیلی و راهنمائی طی مراحل فورم در عقب فورم متذکره و ارسال آن بعد از تکمیل به پوهنحی مربوطه و 



 پالن استراتیژیک مؤسسه تحصیالت عالی هریوا

39 
 

همان سال و همچنان ثبت آن در کتاب تأجیلی ها. بمنظور  دوسیه محصل متذکره و فایل صادره رآرشیف آن د

رفع تأجیل مطابق سیستم کریدیت با درخواست کتبی محصل متذکره فورم رفع تأجیل به وی داده شده و 

رت رسمی مطابق راهنمائی که در عقب فورم ذکر گردیده است طی مراحل می شود، بعد از تکمیلی فورم بصو

همان  هبه پوهنحی مربوطه ارسال و یک نقل از فورم مذکور در دوسیه محصل قید و یک کاپی در دوسیه صادر

 سال آرشیف معاونیت امور محصالن می گردد.

ه خواهان کترتیب فارمت خاص مطابق قوانین و مقررات وزارت تحصیالت عالی برای محصلین  –منفکی        

ع وقت و با راهنمائی طی مراحل در عقب فورم متذکره به منظور جلوگیری از ضیامنفکی می باشند همراه 

بخش  سرگردانی محصل. ارسال فورم بعد از تکمیلی به پوهنحی مربوطه و آرشیف آن در دوسیه محصل در

 آرشیف محصالن و ثبت آن در کتاب منفکی ها. 

تمام  بصورت کامل، جامع و مشرح که "لراهنمای تحصی"ترتیب کتاب رهنمود محصالن تحت عنوان        

ولیت پروسه تحصیلی محصل از شروع الی ختم همراه با فارمت های مورد نیاز دوره تحصیل در زمان شم

ه تحصیالت قرار می گیرد تا از تمام قوانین و مقررات دوره تحصیل در مؤسس ویمحصل به مؤسسه در دسترس 

 عالی هریوا آگاهی حاصل نمایند.

 

 ها زیرساخت .9

 4000ت عالی خصوصی هریوا در یکی از بهترین و مصئون ترین نقاط شهری به مساحت مؤسسه تحصیال       

متر مربع در ناحیه چهارم شهر هرات مؤقعیت دارد. این مؤسسه دارای یک تعمیر چهار منزله برای پوهنحی 

، معاونیت علمی، موسسههای ستوماتولوژی و کمپیوتر ساینس، یک تعمیر سه منزله برای ریاست عمومی 

دفاتر خدماتی و یک تعمیر یک  معاونیت امور محصالن، معاونیت مالی و اداری، البراتوار ها، کتابخانه و سایر

منزله با کلینیک حقوقی برای پوهنحی حقوق و علوم سیاسی می باشد. عالوه بر این مؤسسه تحصیالت عالی 

 هریوا دارای فضای سبز مناسب، پارکینگ برای وسایط و کافتریا می باشد.
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و البراتوار  اگانهعلمی در مکان جدادر عالوه بر موارد فوق مؤسسه تحصیالت عالی هریوا دارای کلینیک ک       

 برای فعالیت های عملی پوهنحی ستوماتولوژی مؤسسه می باشد.

وسسه مزیرساخت های ذکر شده فوق که در بین موسسات تحصیلی بی همتا میباشد؛ با وصف تمامی        

رصه آکادمیک حقیقی خویش در عت -به انکشاف ساحه فعالیت علمیتحصیالت عالی هریوا در نظر دارد تا 

نیاز به امکانات  پرداخته و اقدام به تاسیس رشته های جدید علمی نظر به نیاز بازار نماید که البته این امر

 .بیشتری را دارد

 عمده ترین نیازمندیهای انکشافی در امر زیربنا به شرح ذیل است:

 .ساخت تاالر کنفرانس معیاری برای مؤسسه تحصیالت عالی هریوا .1

 کنالوژی در تمامی رشته ها.زیرساخت ها از جمله امکانات و تتقویت  .2

جه به سرسبزی بهتر ساختن محیط اکادمیک با استفاده از راه کار ها، طرح های ابتکاری و نو آوری )تو .3

 و نهال شانی، نصب چوکی در صحن مؤسسه، ......(.

 فراهم آوری مکان مناسب برای فعالیت های ورزشی محصالن. .4

 مسجد و نمازخانه مؤسسه تحصیالت عالی هریوا.بازسازی  .5

 تجهیز البراتوار های مؤسسه. .6

 ساخت ادیتوریم. .7

 .تمامی رشته هاایجاد کتابخانه های تخصصی در  .8
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 (SWOT) تحلیل سوات .10

فارغ  صلین،رجی موسسه در ابتدا پرسشنامه های به اساتید، محبه منظور ارزیابی محیط داخلی و خا       

ها خواسته و از آن بخش اداری و منحیث نمونه به تعدادی از متشبثین بخش خصوصی توزیع گردید ،التحصیالن

مع آوری جنکات ضعف و قوت موسسه را از دیدگاه خویش ابراز نمایند. بعد از  شد تا فرصت ها، تهدیدات،

ودند یده بوظف گردتیم تخنیکی که قبال مپرسشنامه ها نکات کلیدی در رابطه به مولفه های ذکر شده توسط 

کمیته  استخراج و لیست گردید سپس در جلسه ای که با حضور داشت هئیت رهبری و مسئولین پوهنحی ها و

 شده است. ( نمایش داده8های موسسه تدویر گردیده بود این نکات اولویت بندی گردید که در جدول شماره )



 پالن استراتیژیک مؤسسه تحصیالت عالی هریوا

42 
 

محیط 

 داخلی

 قوت:

 مارکتینگ مناسب -

ب به تقاضا وجود فاکولته های متناس -

 جامعه

 سهم بازار مناسب -

 وجود سیستم های اطالعاتی هوشمند -

 فعالیت های اجتماعی -

 وجود کدر علمی دانمی -

 دسترسی به منابع مالی مناسب -

 سیالیت )قدرت نقدینگی( -

 روابط خوب با ارگانهای محلی -

 کارمندان اداری مجرب -

 سیستم های مالی استندرد -

 وفاداری مشتریان -

 مدیریت سالم -

 خدمات با کیفیتارایه  -

 قیمت رقابتی -

 مالکیت تعمیر -

 نام معتبر در عرصه تحصیالت عالی -

 موقعیت جغرافیایی مناسب موسسه -

 صنوف معیاری و مجهز به تکنالوژی روز -

 داشتن فضای سبز وسیع و آرام -

 وجود کلینک و البراتوارهای کاربردی  -

 بوجود کمپیوتر ل -

تعامل نزدیک با بخش صنعت در جهت  -

 نمودن تحقیقاتکاربردی 

 داشتن کتابخانه مجهز -

 ضعف:

 مد موسسهآموجودیت منابع فرعی برای درضعف در  -

 پائین بودن سطح تحصیلی برخی از اساتید -

 نبود لیلیه -

 کمبود تسهیالت ورزشی -

 های علمی ضعف در تعداد سمینار -

ضعف در وجود منابع مالی پایدار جهت انجام تحقیقات  -

 علمی

 کمبود امکانات البراتواری -

 نبود مسجد معیاری -

ضعف در همکاری با سایر موسسات داخلی و خارجی  -

 آکادمیک

 نبود نشریات علمی محصلین -

 کمبود کدر علمی دائمی -

وسسات آکادمیک متحقیقاتی با -میت های علمیأد تونبو -

 داخلی

 کمبود آگاهی کارمندان از قوانین و مقررات -

ضعف در دسترسی به بانگاه های علمی تحقیقاتی معتبر  -

 خارجی

 ضعف در امکانات رفاهی برای کارمندان و محصلین -

 ضعف در ارتباط با بخش صنعت به منظور تمویل پروژه های -

 تحقیقاتی-علمی

 ضعف در اتوماسیون اداری -

 معیاری نبودن وب سایت موسسه -

 ضعف در فعالیت های بخش جندر -

 ضعف در پهنای انترنت -

 نبود سالون کنفرانس های معیاری علمی -

 وریمنبود ادیت -

محیط 

 خارجی

 فرصت:

 افرایش تقاضا به تحصیالت عالی -

 امنیت نسبی والیت هرات -

وضعیت بهتر نسبی افتصادی در والیت  -

 هرات

 رشد تکنالوژی -

 حمایت وزارت تحصیالت عالی -

 تهدید:

 فقر اقتصادی -

 رمایه گذاری خارجیوابستگی اقتصاد کشور به کمک و س -

نبود فرصت های کاری مناسب برای فارغین موسسات  -

 تحصیالت عالی

ور های تحقیق در ام نبود باور جدی برای بکارگیری یافته -

 اجرایی و مراکز صنعتی
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موسسه از میتود )رتبه*ضریب( استفاده  ها و تهدید ها ضعف، فرصت عدی تمامی نکات قوت،در مرحله ب

گردید. الزم به ذکر است که رتبه ها در محدوده سازمان و ضرایب با در نظر داشت وضعیت صنعت لحاظ 

 4کمترین درجه اهمیت و عدد  1میباشد به این مفهوم که عدد  4تا به  1گردیده است. رتبه ها بین اعداد 

یب بین صفر و یک بوده که مجموع تمامی ضرایب نباید از یک بیشتر بیانگر اهمیت باالی عامل میباشد. ضرا

گردد. بعد از تعیین درجه اهمیت هر عامل آن را در ضریب مقابل آن ضرب نموده و نمره مجموعی بدست 

 نمره نهایی بدست آمد.  جمع تمامی نمره های مجموعی عواملمیاید از مجموع 

 

 

وجود استراتژیک پالن وزارت تحصیالت  -

 عالی

 نیاز بازار به تحقیقات کاربردی -

 امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی -

 عالی و خالق ،جوانان باهوشوجود  -

-باور فرهنگی به ارزش های علمی -

 تحقیقی

گسترش فضای مجازی و امکان استفاده  -

 از آن در راستای تحقیق

وجود منابع علمی و مدیریتی قابل  -

 دسترس در شبکه اطالعات جهانی

روند رو به رشد تغییر سطح تکنولوژی در  -

 جامعه

 های متخصص در بازار کار وجود نیرو -

 ه مراکز پارکهای صنعتیتوسع -

گسترش امکان ارتباطات بین المللی  -

سریع با مخارج کم از طریق شبکه های 

 مجازی

امکان بهره مندی از دانش محققین  -

 خارجی در خارج کشور

ایجاد زمینه مساعد برای تحصیالت  -

 ماستری و دکتورا در خارج از کشور

 های الزم برای استفاده کافی و موثر از نبود زیر ساخت -

 تکنولوژی

 موجودیت رقیب های فراوان -

 جامعهنبود فرهنگ مطالعه در  -

عدم در نظر داشت مأهیت انتفاعی تحصیالت خصوصی در  -

 وضع قوانین نافذه

 نبود ثبات سیاسی در جامعه -

 کیفیت سیستم تعلیمی در معارف ضعف در -

 مهاجرت نخبه ها یا مغز ها به خارج از کشور -

توجه به کمیت نسبت به کیفیت در ارزیابی عملکرد  -

 مؤسسات خصوصی

 قاطع ماستری و دکتورا درمعدود بودن ادامه تحصیل در م -

 کشور

 توجه کم بازار به تحقیق و توسعه -

 تمایل جامعه به فرهنگ مدرک گرائی نسبت به کیفیت -

 ضعف در هماهنگی بین دانشگاه های دولتی و غیر دولتی -

 ب خطر در فعالیت های تحقیقییباال بودن ضر -

 عدم توجه کافی به تحقیقات بنیادی -

 یخارج و انتقال تکنالوژعالقه به خرید به دانش فنی از  -

 رقابت شدید و ناسالم بین مؤسسات تحصیلی عالی خصوصی -

 طبقه اناثوجود دیدگاه سنتی در بخش تحصیالت  -
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 نکات قوت

 نمره ضریب گویه شماره
 نمره

 مجموعی

 0.27 3 0.09 مارکتینگ مناسب 1

 0.24 3 0.08 وجود فاکولته های متناسب به تقاضا جامعه 2

 0.15 3 0.05 سهم بازار مناسب 3

 0.06 2 0.03 وجود سیستم های اطالعاتی هوشمند 4

 0.08 2 0.04 فعالیت های اجتماعی 5

 0.15 3 0.05 وجود کدر علمی دانمی 6

 0.15 3 0.05 مالی مناسب دسترسی به منابع 7

 0.12 2 0.06 سیالیت )قدرت نقدینگی( 8

 0.16 4 0.04 روابط خوب با ارگانهای محلی 9

 0.09 3 0.03 کارمندان اداری مجرب 10

 0.09 3 0.03 سیستم های مالی استندرد 11

 0.2 4 0.05 وفاداری مشتریان 12

 0.15 3 0.05 مدیریت سالم 13

 0.16 4 0.04 کیفیتارایه خدمات با  14

 0.16 4 0.04 قیمت رقابتی  15

 0.12 4 0.03 مالکیت تعمیر 16

 0.06 2 0.03 نام معتبر در عرصه تحصیالت عالی 17

 0.12 4 0.03 موقعیت جغرافیایی مناسب موسسه  18

 0.08 4 0.02 صنوف معیاری و مجهز به تکنالوژی روز 19

 0.06 2 0.03 داشتن فضای سبز وسیع و آرام 20

 0.16 4 0.04 وجود کلینک و البراتوارهای کاربردی برای آموزش محصلین 21

 0.09 3 0.03 بوجود کمپیوتر ل 22

 0.06 2 0.03 تعامل نزدیک با بخش صنعت در جهت کاربردی نمودن تحقیقات 23

 0.06 2 0.03 داشتن کتابخانه مجهز 24

   1  3.04 
 

 نکات ضعف

 نمره ضریب گویه شماره
نمره 

 مجموعی

 0.08 2 0.04 مد موسسهآموجودیت منابع فرعی برای درضعف در  1

 0.08 2 0.04 پائین بودن سطح تحصیلی برخی از اساتید 2

 0.04 1 0.04 نبود لیلیه 3

 0.1 2 0.05 کمبود تسهیالت ورزشی 4

 0.06 1 0.06 های علمی ضعف در تعداد سمینار 5
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 0.12 2 0.06 پایدار جهت انجام تحقیقات علمیضعف در وجود منابع مالی  6

 0.05 1 0.05 کمبود امکانات البراتواری 7

 0.07 1 0.07 نبود مسجد معیاری 8

 0.02 1 0.02 ضعف در همکاری با سایر موسسات داخلی و خارجی آکادمیک 9

 0.15 3 0.05 نبود نشریات علمی محصلین 10

 0.1 2 0.05 کمبود کدر علمی دائمی 11

 0.12 2 0.06 حقیقاتی با موسسات آکادمیک داخلیت-میت های علمیأنبود تو 12

 0.03 1 0.03 کمبود آگاهی کارمندان از قوانین و مقررات 13

 0.12 2 0.06 ضعف در دسترسی به بانگاه های علمی تحقیقاتی معتبر خارجی 14

 0.05 1 0.05 ضعف در امکانات رفاهی برای کارمندان و محصلین 15

 0.12 3 0.04 تحقیقاتی-ضعف در ارتباط با بخش صنعت به منظور تمویل پروژه های علمی 16

 0.08 2 0.04 ضعف در اتوماسیون اداری 17

 0.04 1 0.04 معیاری نبودن وب سایت موسسه 18

 0.08 2 0.04 ضعف در فعالیت های بخش جندر 19

 0.1 2 0.05 ضعف در پهنای انترنت 20

 0.04 1 0.04 کنفرانس های معیاری علمینبود سالون  21

 0.04 2 0.02 نبود ادیتوریم 22

    1  1.69 
 

 

 

 فرصت ها

 نمره ضریب گویه شماره
نمره 

 مجموعی

 0.15 3 0.05 افرایش تقاضا به تحصیالت عالی 1

 0.18 3 0.06 امنیت نسبی والیت هرات 2

 0.06 2 0.03 رشد تکنالوژی 3

 0.04 2 0.02 افتصادی در والیت هراتوضعیت بهتر نسبی  4

 0.06 3 0.02 حمایت وزارت تحصیالت عالی 5

 0.15 3 0.05 وجود استراتژیک پالن وزارت تحصیالت عالی 6

 0.02 1 0.02 نیاز بازار به تحقیقات کاربردی 7

 0.04 2 0.02 امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی 8

 0.1 2 0.05 عالی و خالق ،جوانان باهوش وجود 9

 0.08 2 0.04 حقیقیت-باور فرهنگی به ارزش های علمی 10

 0.18 3 0.06 گسترش فضای مجازی و امکان استفاده از آن در راستای تحقیق 11

 0.04 2 0.02 وجود منابع علمی و مدیریتی قابل دسترس در شبکه اطالعات جهانی 12

 0.06 2 0.03 روند رو به رشد تغییر سطح تکنولوژی در جامعه 13
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 0.18 3 0.06 های متخصص در بازار کار وجود نیرو 14

 0.6 2 0.3 توسعه مراکز پارکهای صنعتی 15

16 
های  گسترش امکان ارتباطات بین المللی سریع با مخارج کم از طریق شبکه

 مجازی
0.06 2 0.12 

 0.15 3 0.05 امکان بهره مندی از دانش محققین خارجی در خارج کشور 17

 0.12 2 0.06 رایجاد زمینه مساعد برای تحصیالت ماستری و دکتورا در خارج از کشو 18

    1  2.33 
 

 

 ها تهدید

 نمره ضریب گویه شماره
نمره 

 موعیمج

 0.21 3 0.07 فقر اقتصادی 1

 0.06 2 0.03 وابستگی اقتصاد کشور به کمک و سرمایه گذاری خارجی 2

 0.18 3 0.06 فارغین موسسات تحصیالت عالی نبود فرصت های کاری مناسب برای 3

4 
مراکز  های تحقیق در امور اجرایی و نبود باور جدی برای بکارگیری یافته

 صنعتی
0.04 3 0.12 

 0.12 3 0.04 های الزم برای استفاده کافی و موثر از تکنولوژی نبود زیر ساخت 5

 0.4 4 0.1 موجودیت رقیب های فراوان 6

 0.15 3 0.05 مطالعه در جامعهنبود فرهنگ  7

 0.12 3 0.04 ذهعدم در نظر داشت مأهیت انتفاعی تحصیالت خصوصی در وضع قوانین ناف 8

 0.08 2 0.04 نبود ثبات سیاسی در جامعه 9

 0.15 3 0.05 کیفیت سیستم تعلیمی در معارف ضعف در 10

 0.12 2 0.06 مهاجرت نخبه ها یا مغز ها به خارج از کشور 11

 0.09 3 0.03 توجه به کمیت نسبت به کیفیت در ارزیابی عملکرد مؤسسات خصوصی 12

 0.08 2 0.04 معدود بودن ادامه تحصیل در مقاطع ماستری و دکتورا در کشور 13

 0.09 3 0.03 روند صعودی تورم در اقتصاد 14

 0.12 3 0.04 توجه کم بازار به تحقیق و توسعه 15

 0.09 3 0.03 فرهنگ مدرک گرائی نسبت به کیفیتتمایل جامعه به  16

 0.12 3 0.04 ضعف در هماهنگی بین دانشگاه های دولتی و غیر دولتی 17

 0.06 3 0.02 باال بودن ضرب خطر در فعالیت های تحقیقی 18

 0.08 2 0.04 عدم توجه کافی به تحقیقات بنیادی 19

 0.12 2 0.06 انتقال تکنالوژیعالقه به خرید به دانش فنی از خارج و  20

 0.15 3 0.05 رقابت شدید و ناسالم بین مؤسسات تحصیلی عالی خصوصی 21

 0.12 3 0.04 طبقه اناثوجود دیدگاه سنتی در بخش تحصیالت  22

   1  2.83 
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 سسه تحصیالت عالی هریواموقعیت مؤتحلیل 

متاثر میسازد  به گونه ای مستقیم و غیرمستقیم  با در نظر داشت عوامل داخلی و خارجی که موسسه را       

    د:میباشقرار ذیل به دست آمده ( SWOT) تحلیل( که از طریق 5) موقعیت استراتژیک موسسه در گراف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موسسه تحصیالت عالی هریوا( موقعیت استراتیژیک 5)گراف 

هریوا با در نظر داشت نکات قوت، تحصیالت عالی ( نمایش داده شده است موسسه 5طوریکه در گراف )       

تحقیقی خود با آن مواجه اسعععت دارای -هایی که در انجام فعالیت های علمی و تهدید ها فرصعععت ضععععف،

های مدیریتی که در کل شامل منابع داخلی و گروه  مناسب میباشد که این توانمندیتوانمندی های داخلی 

سه از  س شمگیری دارد به این مفهوم که نکات قوت مو سازمان تفاوت چ ضعف های  شود بر  های داخلی می

 های موسسه تهدید ،SOWTنکات ضعف آن بیشتر میباشد. همچنین با در نظر داشت تحلیل به عمل آمده از 

ی به منظور کاهش هر چه بیشععتر ملهای ع ر مقابل فعالیت های خویش متصععور اسععت که باید راه کاررا د

+ فرصت  

-ضعف  قوت +  
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نیز میباشععد که با اسععتفاده از فرصععت های   موسععسععه دارای فرصععت هایعالوتاً .تهدیدات روی دسععت بگیرد

 موجوده خواهد توانست بر تهدیدات و نکات ضعف خویش فائق آید.

 

 موسسه تحصیالت عالی هریوا:  خارجی لی وماتریس ارزیابی عوامل داخ

میباشد به  4 تا 1این ماتریس شامل چهار خانه میباشد که امتیاز نهایی برای نکات قوت و فرصت بین        

 میباشد. 4تا  1همین ترتیب نکات ضعف و تهدید دارای امتیازات منفی بین 

 SWOTاسععت که موسععسععه نظر به تحلیل  هاینه ای در حقیقت بیانگر وضعععیت خا این ماتریس چهار       

 ی میباشد.تدافع ارانه، رقابتی ومحافظ ک اتریس ذکر شده شامل وضعیت تهاجمی،با آن مواجه گردد. م ممکن

عف ضموسسه دارای فرصت ها و قوت ها زیادی میباشد که نسبت به تهدیدات و نکات تهاجمی:  .1

اند میتون در بهترین وضع ممکن است و سازماسازمان در وضعیت غالب میباشد. در این حالت 

ضعف داخل صت های خارجی بهره برداری کند، نقاط  یدات از تهد و ی خود را برطرف نمایداز فر

 خارجی پرهیز کند.

یباشد مموسسه دارای فرصت های خوبی میباشد اما از منظر داخلی دارای ضعف محافظه کارانه:  .2

 طراصععولی خود را حفظ نماید و خود را در معرخ خسععازمان باید شععایسععتگی ها در این حالت 

 های بزرگ قرار ندهد.

ین در محیطی که سعععازمان در آن فعالیت دارد با تهدیدات زیادی مواجه اسعععت همچنتدافعی:  .3

اط ضعف سازمان باید نقسازمان دارای نکات ضعف فراوان از منظر داخلی میباشد در این حالت 

 .دات خارجی پرهیز کندداخلی را اصالح نماید و از تهدی

در محیطی که سازمان در آن فعالیت دارد با تهدیداتی مواجه میباشد اما از منظر داخلی رقابتی:  .4

سعی در  ستفاده از نکات قوت خود  سازمان با ا شد در این حالت  سازمان دارای نکات قوت میبا
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سازمان  سازد خواهد نمود.  ستراتژی های کاهش تهدیدات که فعالیت هایش را متاثر می  باید ا

 .اجرا درآورد هرقابتی را ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقابتی قرار گرفته است،ه در خانه طوریکه در شکل نمایش داده شده است موقعیت استراتژیک موسس       

به این مفهوم که سازمان دارای نکات قوت در بعد داخلی اما از منظر محیط خارجی با تهدیداتی مواجه میباشد. 

 ده موسسه به گونه ای کلی باید از استراتژی های رقابتی استفاده نماید.اماساس یافته های بدست آ بر

 

  

هکارانمحافظه  

 تدافعی رقابتی 

 تهاجمی

4-  

4+  

4+  

 ماتریس تعیین موقعیت موسسه تحصیالت عالی هریوا (1شکل)
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 اهداف و مقاصد .11

 اهداف استراتژیک

 استادان و دیپارتمنت() ارتقاء سطح دانش مسلکی .1

 اهداف فرعی:

 ار کمتناسب با شرایط موجود و بازار  ی جدیدسیس دیپارتمنت هاأانکشاف رشته های علمی و ت. 1

 مقیاس ها:

 .میزان نیاز بخش صنعت در خصوص ایجاد رشته های جدید تحصیلی -

 .جدیدفراهم آوری منابع مورد ضرورت برای ایجاد رشته های  -

 استخدام کدر های ورزیده و متخصص. -

 .های آکادمیک تعداد کاریکولم های درسی مطابق به معیار -

 میزان کسب سرتفیکت های اعتبار دهی و کیفیت تحصیلی. -

 ارتباطات با بانگاه های علمی و تحقیقات معتبر خارجی. -

 دیپارتمنت های فاکولته های موسسه.افزایش  -

 

 های تحقیقی اساتید و محصلینبلند بردن سطح توانمندی  .2

 مقیاس ها:

 جذب اساتید خبره کدر علمی. -

 میزان انعقاد تفاهمنامه ها. -

 علمی.ارتقاء مینار ها و ورکشاپ های س تعداد برگزاری -

 رای ورکشاپ های آموزش الکترونیکی.برگزمیزان  -
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 .آموزش الکترونیکهای ایجاد کمیته تعداد  -

 مدیریتی.برگزاری برنامه های رهبری و میزان  -

مه ها بین از توزیع پرسشنابا استفاده )استادان  (وار و ساالنهسمستر های )ارزیابی میزان  -

  .(محصلین

 ی مختلف پوهنحی به خارج از کشور.ارسال اساتید دیپارتمنت ها -

 

 بهبود فرایند یادگیری محصلین .2

 اهداف فرعی:

 ایه استاندارد با آن ساختن متناسب و آموزشی های برنامه وضعیت مستمر ارزیابی و یشناسائ .1

 .شده پذیرفته علمی

 مقیاس ها:

 .پوهنحی و موسسه در سطح دیپارتمنت،تحصیلی نصاب  -

 نیاز سنجی بخش صنعت. -

 .تعداد جلسات نصاب -

 لی و خارجی در ترتیب نصاب تحصیلی.میزان اشتراک دست اندرکاران داخ -

 .موجودهلم و مواد درسی پوهنحی های وریکابررسی ک -

ا جهت شریک ساختن یافته ها و پیشنهاد راه حل ها و تجدید آنهتعداد تدویر جلسات   -

 مطابق پیشرفت های نوین در حوزه تدریسی.

هتر ساختن ارزیابی های یادگیری محصلین و استفاده از نتایج بدست آمده در بهبود و بتعداد  -

 لم و مواد درسی.وریکاک

 کیفیت از یافتن اطمینان و جدید آموزشی های سیستم استقرار طریق از آموزشی کیفیت بهبود .2

 .موجود آموزشی های سیستم مطلوب
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 مقیاس ها:

 .میزان استفاده از امکانات سمعی و بصری آموزشی -

 معیاری نمودن لکچر نوت ها. -

 میزان استفاده از کتب معتبر علمی درسی  داخلی و خارجی. -

شده - ستفاده از مقاالت علمی تحقیقی انجام  سطح ملی و بین میزان ا صالن در  سط مح  تو

 المللی.

 OBE , SCLبرگزاری ورکشاپ های آموزشی در خصوص روش های نوین تدریس بر اساس  -

اد خرین پیشعععرفت های علمی دنیا از طریق ایجدانشعععجویان و اعضعععاء کدر علمی با آ مجهز نمودن .3

 .محیط یادگیری پویا و خدمات کتابخانه ای

 مقیاس ها:

 تخصصی.انکشاف کتابخانه  -

 استفاده از منابع کتابخانه های دیجیتالی و آنالین. -

 نشریه محصلین مؤسسه. -

 زان  استفاده از آموزش الکترونیک.می -

 از بورسیه های کوتاه و بلند مدت. میزان استفاده -

 .(امکانات مؤسسه در تایم های خالی استفاده از صنوف وبرگزاری دوره های آموزشی ) -

 

 فعالیت های تحقیقیافزایش سطح کمی و کیفی  .3

 :اهداف فرعی

 .بلند بردن سطح توانمندی های تحقیقی اساتید و محصلین .1

 مقیاس ها:

 حمایت از فعالیت های علمی و تحقیقی اعضای کادر علمی، استادان و محصالن. -
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 .تحقیقی-مینارهای علمیبرگزاری همایش ها و س -

 .بودجه مشخص برای اجراء تحقیقات علمی میزان -

 .هر چه بهتر مونوگراف ها و پروژه های تحقیقی محصلین معیاری نمودن -

 .برای اعضاء کدر علمی موسسه ات علمیتحقیقاجراء  میزان -

 .نشریه علمی تحقیقی موسسه -

 توسعه فعالیت های علمی و تحقیقی: .2

 مقیاس ها:

 نظور رفع نیازمندیهای تحقیقی شان.تفاهم نامه ها با بخش صنعت به م میزان -

 با موسسات آکادمیک داخلی و خارجی به منظور اجراء تحقیقات هاتفاهم نامه میزان  -

 .مشترک

 ا، کتابخانه ها و مراکز تحقیقاتی.ه ، توسعه و به روزکردن آزمایشگاهتجهیز -

عالیت های فارتباط با کتابخانه ها/ویب سایت های بین المللی آنالین و استفاده از آنها در  -

 آنها برای محصلین.علمی و تحقیقی و در دسترس قرار دادن 

 در تمام رشته ها و تشویق بخش های مختلف مؤسسه یفعالیت های علمی و تحقیق میزان -

 در فعالیت های علمی و تحقیقی.

 :ارتقاء سطح فعالیت های تحقیقاتیاستفاده از تجهیزات مدرن برای  .3

 مقیاس ها:

 انکشاف بخش نشرات و خدمات چاپی موسسه -

 .بخش مشاوره های تخصصی -

 البراتوار های تخصصی. -

 غنامند نمودن کتابخانه موجوده. -

 سطح پوهنتون و پوهنحی ها. ی موجود دردیجیتالی ساختن کتابخانه ها -
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 ر علمی و تحقیقی اعضای کدر علمی.ایجاد وب سایت مشخص برای نشر آثا -

 کیفی تجهیزات و امکانات تحقیقاتی.ارتقای مستمر کمی و  -

 .حقیقی داخلی و خارجیت-علمیعقد تفاهم نامه ها با موسسات  -

 :تحقیقی-انجام پروژه های علمی  .4

 مقیاس ها:

 .حقیقی ملی و بین المللی ت-سهم گرفتن در پروژه های کالن علمیمیزان  -

 میزان بودجه تحقیقی. -

 ز تحقیقات علمی سایر موسسات علمی.میزان استفاده ا -

 تحقیقی.-همایش های علمیبرگزاری میزان  -

صه  - ستفاده از خال سطح ملی و بینا شاپ های علمی در  سمپوزیم ها و ورک  کنفرانس ها، 

 المللی.

 سسهتم مدیریت مؤستوسعه و انکشاف سی. 4

 اهداف فرعی

 :ارایه خدمات معیاری متناسب با ارزش های آکادمیک .1

 مقیاس ها:

 .اداری و آکادمیک موسسهمیزان شفافیت فعالیت های  -

 ایجاد محیط امن و مصئون. -

 در بین کارمندان.ایجاد انگیزه  -

 شکایات.بررسی و رسیدگی میکانیزم  -

 شیوه های تصمیم گیری مشارکتی. نهادینه نمودن -

 .تطبیق دقیق سیستم مکافات و مجازات -
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 اجتماعی و رسانه ای. –افزایش برنامه های فرهنگی  -

.  ع و بهره وری نیروی انسانی موسسه:منابمدیریت

مقیاس ها:

 .در بخش های مربوطهجذب نیروی انسانی متخصص میزان  -

 .نهادینه نمودن سیستم تصمیم گیری مشارکتی -

 .میزان برنامه های جندر -

 .منابع بشریبرگزاری سمینار ها و ورکشاپ های میزان  -

 فراهم آوری امکانات و تسهیالت مورد نیاز کارمندان و استادان. -

 .اتوماسین اداری -

 .تطبیق دقیق سیستم مکافات و مجازات -

 

 :منابع مالی، جذب منابع مالی متنوع و پایدارمدیریت مؤثر  .3

 مقیاس ها:

 میزان افزایش چشمه های عایداتی. -

 .صالحیت مالی به بخش های مولد موسسه میزان -

 .(قسط بندی نمودنتنوع شیوه های جمع آوری فیس محصلین ) -

بعرای  در نظعر گعرفتن بورسعیه هعای رایگعانمیزان اعانه مالی به محصعلین بعی بضعاعت ) -

 .(بی بضاعت محصلین

 .صلینعقد تفاهم نامه ها با ارگانهای دولتی و غیردولتی به منظور کاهش فیس مح -

 .ایجاد بودجه احتیاطی در داخل موسسه -

 عقد قرارداد ها و تفاهمنامه ها با پوهنتون ها و مؤسسه داخلی و خارجی. -
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سطح  و ورکشاپ های ارتقای ظرفیت و برگزاری سمینار هاتنوع در منابع عایداتی موسسه ) -

 .(بتع بشری و تدارکات و حفظ و مراقآگاهی کارمندان برای بخش های مالی، اداری، مناب

عم از کدر علمی های معیاری بطوریکه توانایی ارایه خدمات مطلوب را برای تمامی اعضاء ا ایجاد زیربنا .4

 و اداری را دارا باشد.

 مقیاس ها:

 .(ساخت ادیتوریم) ها و همایش هاکنفرانس  برگزاری برایگسترش محیط فزیکی  -

 ا.نات و تکنالوژی در تمامی رشته هزیرساخت ها از جمله امکامیزان تقویت و افزایش  -

نصب چوکی در صحن  )توجه به سرسبزی و نهال شانی،آماده سازی محیط آرام تحصیلی  -

 (.مؤسسه، ...

 ورزشی محصالن.فراهم آوری مکان مناسب برای فعالیت های  -

 .(ریوابازسازی مسجد و نمازخانه مؤسسه تحصیالت عالی ههای معنوی ) میزان توجه به نیاز -

 تجهیز البراتوار های مؤسسه. -

 .ایجاد کتابخانه های تخصصی در تمامی رشته ها -

 

 ز کدر علمی واهای معیاری برای سیستم های مدیریتی اطالعاتی برای تمامی اعضاء اعم  ایجاد زیربنا .5

 اداری را دارا باشد.

 مقیاس ها:

 .حقیقی و اداریت-نصب دیتابس ها در تمامی امور علمی -

، فیسبوک ،سایت ویب در) و شبکه الکترونیکیسیستم های اطالع رسانی  نوآوری و تجدید -

)........ 

 البراتوار شمول به مؤسسه مختلف های بخش برای سرعت پر و قوی انترنت آوری فراهم -

 .کمپیوتر
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 .(کمپیوتر البراتوار در ها کمپیوتر) تجهیزات الکترونیکی افزایشمیزان  -

 برنامه و های فعالیت برای مشخص بودجه تخصیصمیزان افزایش بودجه بخش تکنولوژی ) -

 .(معلوماتی تکنالوژی های

بیل نصب تجهیزات الکترونیکی از ق) افزایش امنیت در محیط آکادمیک از طریق تکنولوژی -

اسکنر  تکنولوژی از قبیل استفاده از ابزار ،خان به منظور شناسایی محصلینکارت و کارت 

 (...........ها به منظور تالشی مراجعین
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 مدیریت خطر. 12

عوامل و  اع و احوال کنونی کهبدیهی است که تحقق تمامی اهداف موسسه به گونه کامل آن در اوض       

ارد که داری میباشد. عواملی وجود ماحول فعالیت موسسه وجود دارد کار دشو های زیادی در محیط یرمتغ

اهم آن به  تقریبا باالتر از ساحه کنترل موسسه میباشد و ممکن است که فعالیت موسسه را مختل نماید که

 شرح ذیل است:

 .مشکالت امنیتی و سیاسی .1

 .مشکالت اقتصادی .2

 .متکی بودن موسسه به سرمایه شرکا .3

 .فشار توسط افراد قدرتمند محلی و مرکزیاعمال  .4

 های ذیل را روی دست خواهد گرفت: کار به منظور فائق آمدن به خطرات احتمالی فوق موسسه راه

 مشکالت امنیتی و سیاسیالف: 

 .نصب کمره های امنیتی -

 .ی محصلینکارت و کارت خان به منظور شناسائ نصب تجهیزات الکترونیکی از قبیل -

 .تکنولوژی از قبیل اسکنر ها به منظور تالشی مراجعین ابزاره از استفاد -

 .ی های سیاسی مغایر به ارزش های آکادمیک در داخل موسسهجلوگیری از گرده همائ -

 مشکالت اقتصادیب: 

 .انعطاف پذیری در کاهش نرخ فیس موسسه برای محصلین -

 .قسط بندی نمودن فیس محصلین -

 .برای محصلین بی بضاعتدر نظر گرفتن بورسیه های رایگان  -

 .عقد تفاهم نامه ها با ارگانهای دولتی و غیردولتی به منظور کاهش فیس محصلین -
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 .ایجاد بودجه احتیاطی در داخل موسسه -

 متکی بودن موسسه به سرمایه شرکاج: 

 .ایجاد چشمه های عایداتی دیگر -

 .تفویض صالحیت مالی به بخش های مولد موسسه -

 افراد قدرتمند محلی و مرکزیاعمال فشار توسط د: 

 .ت شفاف در تمامی بخش های اداری و آکادمیک موسسهاجراأ -

 اجتماعی و رسانه ای. –افزایش برنامه های فرهنگی  -

 .قائم نمودن ارتباط نزدیک با وزارت تحصیالت عالی -

 

 تأثیرات محیطی پالن استراتیژیک. 13

اشند که جمله نهاد های اکادمیک در جامعه می ب پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی از       

ه نهاد خدمات تحصلی و علمی را برای دانشجویان عرضه می نمایند. از جمله خصوصیات و ویژگی های عمد

های اکادمیک و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی داشتن پوهنحی های و رشته های مشخص جهت انتقال 

ات تحصیالت می باشد. بناً مؤسس و نوآوری و تولید علم و دانش انشعلم به محصلین، کشف، حفظ و انکشاف د

ب و عالی می توانند از طریق ارائه خدمات آموزش های عالی و تخصصی به محصالن توسط کدر های مجر

 ماهر تأثیرات عمده را در محیط ایجاد نمایند.

عمده در ایجاد تغیرات اساسی در  از آنجائیکه پوهتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی از جمله نهاد های       

یک کشور می باشد، مؤسسه تحصیالت عالی هریوا نیز با ارائه خدمات تحصیالت عالی برای شهروندان سبب 

تغیرات اساسی در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی در جامعه و مردم میگردد و با افزایش 
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افزایش جایگاهی سطح زندگی خانواده بلند می رود و سبب سطح دانش محصلین که عضوی از خانواده هستند 

 می گردد. شهروندی و اجتماعی جامعه و تأثیر آن باالی نسل آینده کشور

دیپارتمنت که شامل پوهنحی های  ششمؤسسه تحصیالت عالی هریوا با داشتن سه پوهنحی و        

انجینری نرم افزار  یکمپیوتر ساینس با دیپارتمنت ها، دیپارتمنت های پاراکلینیک و کلینیکستوماتولوژی با 

خدمات تحصیلی  خارنوالی -دیپلوماسی و قضائی-دیپارتمنت های اداریو حقوق و علوم سیاسی با و دیتابیس 

  نمایند.ارایه می را با کیفیت عالی برای افزایش سطح دانش محصلین 

 حیط می باشد:موارد ذیل از جمله نکات عمده در تأثیر مؤسسه باالی م

 .تقدیم مدیران و رهبران مسلکی، متخصص و مسؤلیت پذیر به جامعه 

 .پاسخگوئی به نیاز های جامعه، محیط و انکشاف اقتصادی 

  به محصلین و جامعه نوین انتقال دانش وتالش جهت دستیابی به برتری ملی. 

 از طریق عرضه  سطح زندگی مردم انکشاف کیفی جامعه و ایفای نقش کلیدی در توسعه اقتصادی

 .و اکادمیکخدمات علمی 

 ارائه تحصیالت عالی علمی و عملی. بلند بردن چانس محصلین در اشتغال زائی از طریق 

  مردم توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی بمنظورترویج فعالیت های تعاملی در هرات. 

 کننده گان در صنوف و برنامه های مؤسسه.آوری بین محصالن و اشتراک ترویج تنوع فکری و نو 

 

 شاخص های تأثیرات محیطی مؤسسه

 تأثیرات اجتماعی و فرهنگی

محصلین که از مؤسسه تحصیالت عالی هریوا فارغ می گردند مجهز با دانش و تحصیالت عالی نوین در        

بخش های مختلف علمی و تخصصی می باشند که سبب ایجاد تغیرات مثبت اساسی در سطح زندگی فردی 
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فرهنگی  و خانوادگی محصلین و افراد ذیدخل می گردد. این تغیرات بصورت غیر مستقیم باعث گسترش سطح

 و اجتماعی جامعه که متشکل از محصالن پوهنتون ها و خانواده های آنها می باشد می گردد.

 ارزش های دینی و اجتماعی

مؤسسه تحصیالت عالی هریوا با در نظر داشت اصول و معیار های دینی، اجتماعی و اخالقی همواره در        

عی می باشد. در ترویج و تطبیق اصول و معیار های تالش ترویج فعالیت های دینی و فرهنگ مثبت اجتما

 دینی و اجتماعی تمام کدر های علمی، اساتید، کارمندان و محصالن مؤسسه با درک موضوع مسؤل می باشند.

محصلین در محیط مؤسسه تحصیالت عالی هریوا با ارزش های اجتماعی و باور های دینی ذیل که        

 آشنا می شوند: رهنگی و اجتماعی جامعه تأثیر گذار می باشدمستقیماً باالی سطح زندگی ف

 .احترام و پایبندی به ارزش های اسالمی، ملی و منطقوی 

 .احترام به قوانین، مقررات و ارزش های تحصلی، علمی، فرهنگی و اجتماعی 

 .سهمگیری در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی همکاری در برنامه های علمی و تحصلی 

 سمینار ها و رکشاپ های که در زمینه های محیطی، اجتماعی و فرهنگی برگزار می گردد. اشتراک در 

 .توجه روی برنامه های رهبری و مدیریتی و ارائه سمینار ها در این بخش 

 آگاهی عمومی

ک خود متعهد به چاپ و نشر گاه نامه مؤسسه که مؤسسه تحصیالت عالی هریوا مطابق اهداف استراتیژی       

و تحقیقات علمی و اکادمی است می باشد. عالوه بر این از جمله اهداف مهم  ها ل مقاالت، فعالیتشام

استراتیژیک مؤسسه تحصالت عالی هریوا در طی پنج سال آینده برگزاری سمینار ها و ورکشاپ ها علمی و 

ندان می باشد. با تحقیقاتی جهت بلند بردن سطح آگاهی کدر علمی، استادان، کارمندان، محصالن و عالقم

افزایش سطح آگاهی عمومی رویه مردم در جامعه تغیر کرده و باعث تطبیق قوانین و مراعات نمودن اصول و 

 تبدیل شدن به یک جامعه متمدن میگردد.
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 مهاجرت ها

هدف تولید علم، ارائه خدمات تحصیلی و همکاری و تشویق محصلین مؤسسه تحصیالت عالی هریوا با        

فراگیری علم و دانش و رسید به اهداف علمی، تحقیقاتی و اقتصادی و بمنظور جلوگیری از مهاجرت نخبه در 

ها و افراد با لیاقت زمینه تحصیالت، کار ورزی و تحقیقات علمی را فراهم می نماید. در حال حاضر مؤسسه 

 داری و خدماتی دارد.کارمند مدیریتی، ا 42استاد دایمی و قراردادی و  106تحصیالت عالی هریوا 

 تأثیرات اقتصادی

 خدمات اقتصادی

از آنجائیکه رشد اقتصادی مسقیماً با رشد سویه تحصیلی و سطح زندگی مردم ارتباط دارد، مؤسسه        

تحصیالت عالی هریوا با داشتن فاکولته های کاربردی و برنامه های عملی و تقدیم افراد متخصص مطابق نیاز 

 را در ارتباط با مسائل اقتصادی ایفاء می نماید.جامعه نقش عمده 

 رشد اقتصادی

استفاده از دانش و مهارت های کسب شده طی سال های تحصیلی محصل سبب رشد خانواده ها، جامعه،        

افراد و ارگان های ذیدخل و در سطح منطقه و کشور می گردد و در طویل المدت سبب می شود تا نسل های 

احتیاجات نهاد های دولتی و خصوصی که به افراد متخصص و ماهر در  ی بهتر داشته باشند.آیند نیز زندگ

بخش های متفاوت نیاز دارند مرفوع گردیده و سبب بلند رفتن عواید کمپنی ها و افراد دخیل در پروسه ها 

 می گردد.

 از جمله نکات عمده در بخش رشد اقتصادی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

 ود وضعیت زندگی خانواده ها.بهب 

 .پیشرفت وضعیت اقتصادی نهاد های دولتی و خصوصی 
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 .بلند رفتن سهام شرکا 

 .پیشرفت اقتصادی جامعه و کشور 

 اشتغال

محصل از پوهنحی های سه گانه )ستوماتولوژی،  150مؤسسه تحصیالت عالی هریوا بطور اوسط ساالنه        

، تکنالوژی طب دندان سیاسی( فارغ میدهد که در بخش های تخصصیکمپیوتر ساینس و حقوق و علوم 

معلوماتی، حقوقی، مدیریتی و خدماتی وارد بازار کار می شوند. از آنجائیکه مؤسسه تحصیالت عالی هریوا دارای 

پوهنحی های کاربردی و تخصصی می باشد محصلین که از مؤسسه تحصیالت عالی هریوا فارغ میگردند 

 د و به عنوان کار آفرین تقدیم جامعه می گردند.متخصصین هستن

 تأثیرات تکنالوژی

 سهولت در استفاده از تکنالوژی

تکنالوژی رشد قابل مالحظه در تمام جهان دارد و روز به روز در حال پیشرفت می باشد. مؤسسه        

استفاده از آنها بمنظور بلند  تحصیالت عالی هریوا همواره در تالش افزایش ابزار و وسایل تکنالوژی معلومات و

بردن مهارت های عملی و سطح دانش محصلین بوده و در این زمینه البراتوار کمپیوتر، البراتوار های مجهز 

را ایجاد و در دسترس محصلین قرار داده است. همچنان  Ciscoبرای فعالیت های عملی محصلین، مرکز 

ز و استفاده از آنها در بخش های مختلف با تکنالوژی رو آشنا ساختن محصلینسمینار های متعددی بمنظور 

 توسط کدر های علمی این مؤسسه برگزار می گردد.

 گسترش ارتباطات تکنالوژیکی

و پوهنحی کمپیوتر ساینس و با داشتن اعضای  Ciscoمؤسسه تحصیالت عالی هریوا با استفاده از مرکز        

ده از تکنالوژی مدرن در پی آن است تا ارتباطات خویش با ارگان کدر علمی در قسمت آموزش، طراحی و استفا
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های اکادمیک و تحقیقاتی را از راه های الکترونیکی افزایش داده و با برگزاری برنامه های علمی در افزایش 

 سطح آگاهی کدر های علمی، استادان، کارمندان و محصلین کمک نماید.

 ن به موارد ذیل اشاره نمود:از جمله نکات عمده در این زمینه میتوا

 تبادله دانش با آنها. ارتباطات با نهاد های علمی و تحقیقاتی ملی و بین المللی و 

 ( برگزاری برنامه ها و سمینار های علمی برای محصلینE-Learning.) 

  استفاده از مرکزCisco .در راه اندازی برنامه های آموزشی 

 داشتن در صدر بازار رقابتیسرمایه گزاری تکنالوژیکی برای قرار 

تکنالوژی و استفاده از وسایل تکنالوژیکی در بخش های اکادمیک و تحقیقاتی یکی از موارد عمده مد        

 نظر گرفته شده در پالن استراتیژیک این مؤسسه می باشد.

ی کند، سهولت های را از آنجائیکه استفاده از تکنالوژی روز تا حد زیادی از دسترسی به فساد جلوگیر م       

در اجرای فعالیت ها بشکل معیاری فراهم میسازد و از ضایع شدن منابع جلوگیری مینماید، استفاده از تکنالوژی 

روز، نو آوری ها، ایجاد سیستم ها بمنظور شفافیت و ایجاد سهولت ها در اجرای فعالیت های علمی، تحقیقاتی، 

 اهداف مهم استراتیژیک مؤسسه در بخش تکنالوژی می باشد.محاسبوی، مدیریتی و معلوماتی از جمله 

 تأثیرات سیاسی و قانونی

 شناخت قوانین

و مقررات کشور از جمله موضوعات اساسی در هر حوزه و منطقه می باشد. مؤسسه آشنائی با قوانین        

ای مشخص تالش میکند لم درسی و داشتن کلینیک حقوقی با برنامه هوریکاتحصیالت عالی هریوا با داشتن ک

تا موضوعات و موارد قانونی را تا حد توان به جامعه و مردم توسط محصلین از طریق برنامه ها، مطالب درسی 

 و ورکشاپ های اگاهی دهی برساند.
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 آموزش قوانین

مؤسسه تحصیالت عالی هریوا با داشتن پوهنحی حقوق و علوم سیاسی و تقدیم افراد تحصیل کرده و        

متخصص به جامعه و شامل شدن آنها در بخش های قضائی، خارنوالی، محاکم، نهاد های عدلی و قضائی و 

 حقوقی کشور رول عمده را در آموزش قوانین و تطبیق آنها در جامعه ایفاء می نماید.

 اجرای درست قوانین

دم تطبیق درست و یکسان یکی از مشکالت عمده در اکثر نهاد های دولتی و خصوصی در افغانستان ع       

قانون توسط تطبیق کننده گان و کسانیکه در رأس هستند می باشد و این باعث شده است تا باور و اعتماد 

مردم باالی ارگان های دولتی بخصوص بخش های عدلی و قضائی کم شده و به ندرت به این بخش ها برای 

 حل مشکالت شان مراجع می کنند.

ؤسسه تحصیالت عالی هریوا فارغ می گردند از اخالق، تخصص و مهارت های ویژه در افرادی که از م       

اجرای فعالیت ها و کار های روزمره خویش بر خور دار می باشند و وارد شدن آنها به نهاد های دولتی و 

 خصوصی در تطبیق قوانین و ایجاد سهولت ها برای مردم و جامعه و رفع مشکالت کمک می کند.


