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پيشـگفتــــار
با توجه به پیشرفت و توسعه سریع در جهان امروز و تغییرات پرشتاب محیطی ،نیاز به برنامه ریزی بر
کسی پوشیده نیست .بی اعتمادی ناشی از تغییرات محیطی و کسب سود بیشتر برنامه ریزی را به ضرورتی
انکارناپذیر تبدیل کرده است .برنامه ریزی استراتژیک با بررسی محیط خارجی و داخلی سازمان ،فرصت
ها و تهدیدهای محیطی و نقاط قوت و ضعف داخلی را شناسایی می کند و با در نظر داشتن چشم انداز
و ماموریت سازمان ،اهداف بلندمدت برای سازمان ترسیم می کند و برای دستیابی به این اهداف از ما بین
گزینه های استراتژیک اقدام به انتخاب استراتژیهایی میکند که با تکیه بر قوت ها و بهره گیری از فرصت
ها ،ضعف ها را از بین برده و از تهدیدها پرهیز کند تا در صورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان
در میدان رقابت شود.
بحث پالن استراتژیک در فاکولته حقوق در سال  1391مطرح و به همکاری هئیت رهبری این نهاد اکادمیک
در سال  1394به عنوان نخستین طرح پالن استراتیژیک تدوین گردید .و با توجه به ضرورت بازنگری برنامه
ریزی استراتژیک به دلیل وجود عوامل مهمی مانند تغییر و تحوالت اجتماعی ،سیاسی،
تکنالوژیکی،اقتصادی ،فرهنگی و تخنیکی در محیط خارجی و نیز ارتباط گسترده سازمان ها با محیط،
پوهنحی حقوق و علوم سیاسی اقدام به تدوین مجدد برنامه استراتژیک و پالن عملیاتی خود در سال 1398
بر اساس پالن استراتژیک موسسه نموده است .تالش بر این است تا این پالن استراتیژیک یک رهنمود خوب
برای توسعه و انکشاف پوهنحی باشد ،تابدین وسیله اسباب ارتقای دانش واعتالی ظرفیتهای تخصصی این
نهاد گردیده ،وزمینهی عروج وصعود بیشتر را برای اعضای پوهنحی فراهم نماید.
با احترام
احمدرفيع عبداللهی
ریيس فاکولته حقوق

مقــــدمـه ( کليات)
پيشرفت و توسعه سریع در جهان امروز و تغييرات پرشتاب محيطی،
آگاهی از تحوالت را ضروری ساخته است .ضرورت امر برنامه ریزی بر
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کسی پوشيده نيست .عدم اطمينان ناشی از تغييرات محيطی و کسب سود
بيشتر برنامه ریزی را به صورت یک ضرورت انکارناپذیر درآورده
است .امروزه هيچ عاملی به اندازه تعيين مسير آتی و راه های دست
یابی به اهدافی که با نگاه به قابليت های درون سازمانی و
متغيرهای محيط بيرونی تدوین شده باشد ،متضمن موفقيت سازمانی
نيست .به جرأت می توان ادعا کرد که وجود تفکر راهبردی در بين
مدیران موسسه و بخصوص دانشکده حقوق و علوم سياسی می تواند به
تدوین سياست های مناسب و شناسایی راه کارهای اجرایی آن ها منجر
شود ،نشانه ای از مدیریت موفق منابع و امکانات است .برنامه های
استراتژیک در آموزش عالی به طور اعم در سطح موسسه و به طور
راهی مناسب برای شناسایی شفاف رسالت ها،
اخص درسطح پوهنحی
اهداف و اولویت هاست و می تواند زمينه ترسيم هم زمان اهداف کالن
آتی را با توجه به تمام مخاطبين فراهم آورد.
از این رو است که سياست های عملياتی موسسه به عنوان ابزاری
اساسی و کارآمد در مدیریت اثر بخش پوهنحی به شمار رفته و به
آن امکان می دهد به شناسایی وجوه اشتراک خود با دیگر مراکز
آموزشی و ویژگيهای متمایزی که امکان حرکت های نوآورانه را فراهم
می آورد ،نائل آید .به نظر می رسد فرآیند روز افزون تشدید رقابت
در بين پوهنتون و پوهنحی ها را نيز تحت تأثير قرار داده است و
چالش ها و فرصت های موجود در محيط ،همه ساله بيش از گذشته رخ
می نمایند .عوامل و متغيرهای محيطی از یک سو و توقع و انتظارات
مخاطبين از پوهنحی ها از دیگر سو ،توجه به رویکردی جامع در خلق،
سازمان دهی و اجرای برنامه های علمی ،آموزشی و تحقيقاتی را که
متضمن استفاده هر چه بهتر از منابع و امکانات باشد ،به خوبی
روشن می سازد .پوهنحی حقوق و علوم سياسی موسسه تحصيالت عالی
اشراق با درک شرایط پيش گفته ،توجه به رویکرد تقاضا محوری در
پاسخ گویی به مخاطبين کليدی خود و حرکت در مسير پالن استراتژیک
موسسه دومين تجربه خود را در تهيه و تدوین تدوین پالن استراتژیک
اقدام نموده است .
براساس الگویی که برای تهيه و تدوین پالن استراتژیک پوهنحی در
نظر گرفته شده است ،در گام نخست برای تدوین پالن استراتزیک پيش
رو ،کميته پالن استراتژیک پوهنحی تشکيل شد .در گام دوم به شناخت
و تعریف پوهنحی اقدام شده است .به این منظور و در جهت جمع آوری
ِتاهای مورد نياز فورم ها و پرسشنامه هایی تهيه و در اختيار،
د
کارفرمایان ،استادان ،محصالن و فارغ التحصيالن پوهنحی قرار گرفت.
هدف از جمع آوری این اطالعات شناخت وضعيت موجود موسسه بود.
در گام سوم ،با استفاده از تکنيک تحقيقاتی تحليل سوات ()SWOT
به استخراج موضوعات مندرجه در پرسشنامه های خانه ُ
پری شده از
جانب کارفرمایان ،استادان ،محصالن و فارغ التحصيالن اقدام شد .بر
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اساس این اطالعات
استخراج و فهرست
ماموریت ،ارزش ها
از این مرحله به
گردد.

نقاط قوت وضعف ،تهدیدها و فرصت های پوهنحی
به دیدگاه،
شد  .در ادامه تدوین این پالن
و اهداف کالن وفرعی پوهنحی نيز پرداخته شده که
عنوان استقرار مسير استراتژیک پوهنحی یاد می

قابل یادآوری است که این پالن برای مدت پنج سال ( )1402-1398و
بر اساس پالن استراتژیک موسسه ترتيب یافته و سعی شده است اهدافی
که در پالن استراتژیک قبلی پوهنحی تحقق نيافته بود در برنامه
جدید بازنگری ولحاظ شود.
در این راستا مشارکت جدی تمام کارفرمایان ،استادان ،مدیران
اجرایی ،فارغ التحصيالن ،محصالن و سایر دوستانی که با ارائه
پيشنهادها و انتقادهای سالم و سازنده خود پوهنحی را در تهيه،
تدوین و نگارش این برنامه همکاری کردند قدر دانی و تشکر نمایيم.
بخش وسيعی از اعضای هيأت علمی و کارکنان دانشکده برای رسيدن به
این مهم نقش اساسی و تعيين کننده داشته و تدوین این برنامه حاصل
تالش این عزیزان در جلسات متعدد و مباحث گروهی می باشد.

الف -معرفی پوهنحی
پوهنحی حقوق و علوم سياسی در سال  1389در چوکات موسسه تحصيالت
عالی اشراق شروع به فعاليت نمود و از همان ابتدای تاسیس در دو
دیپارتمنت قضایی – حارنوالی و اداری دیپلماسی شروع به جذب محصل
نمود .اولين دوره فراغت این دانشکده در سال  1392بوده که تعداد
112فارغ التحصيل را در دو رشته قضایی – حارنوالی و اداری –
تحویل جامعه نموده است .در کل از ابتدا الی اخير
دیپلماسی
سمستر خزانی  98به تعداد  340محصل از دانشکده فارغ التحصيل
گردیده اند .داوطلبان تحصيل در رشته حقوق و علوم سياسی پس از
ثبت نام و شرکت در امتحان کانکور ورودی موسسه و کسب نمره قبولی،
وارد دانشکده حقوق موسسه تحصيالت عالی اشراق می شوند .مدت تحصيل
در پوهنحی حقوق و علوم سياسی موسسه تحصيالت عالی اشراق  4سال
میباشد .دو سال اول دوره تحصيل به شکل عمومی بوده و همه محصالن
دروس مشترک را با هم تعقيب مینمایند .در شروع سال سوم محصالن به
دو رشته تخصصی قضایی -حارنوالی و اداری -دیپلوماسی تقسيم شده
و به ادامه دروس شان میپردازند .در پایان دوران تحصيل محصلين
رشته قضایی -حارنوالی باید مجموع  148کریدت و محصلين رشته
اداری و دیپلماسی باید مجموع  146کریدت را موفقانه سپری نمایند.
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اهداف تاسيس
با تعيين اهداف می توان مسير تحقق سياست های عملياتی را به نحو
دقيقی روشن نمود .اهداف کالن پوهنحی حول محور های چهارگانه
آموزشی ،تحقيقی ،تعامل با جامعه و مدیریت نيروی انسانی به شرح
ذیل می باشد:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

آموزش کادر متخصص و کار آزموده عدلی ،قضائی ،سياسی،اداری
و تقدیم آن ها به جامعه؛
مولد نيروی کار برای نهاد های عدلی و قضائی و همچنان سياسی
و اداری در سطح ملی وبين المللی؛
ارتقاء سطح دارایی های فکری و توانمدی های تحقيقاتی؛
ارتقاء فعاليت های ترویجی ،علمی و تحقيقی متناسب با
دیپارتمنت ها؛
حفظ و ارتقاء جایگاه اجتماعی پوهنحی؛
تعميق فرهنگ قانون مداری و ضابطه گرایی؛
تعميق روابط بين فردی مبتنی بر احترام ،اعتماد و منزلت
انسانی؛
ارتقاء مدیریت منابع انسانی با تاکيد برجذب ،حفظ و توسعه.

دیپارتمنت قضایی و حارنوالی
علوم قضایی یکسری ابزارها و راهکارهای را درراستای ترویج فرهنگ
حاکميت قانون ،حکومت داری سالم ،تربيه کادرهای مسلکی ودر نهایت
تأمين نظم و عدالت اجتماعی ارائه می نماید.
اهداف:
 .1انکشاف توانائی های علمی و مسلکی نسل جوان کشور
 .2ترویج فرهنگ حاکميت قانون
 .3تربيه کادر های مسلکی (حقوقدانها ،قضات ،حارنواالن و وکالی
مدافع)
 .4تأمين نظم و عدالت اجتماعی
 .5تنظيم روابط حقوقی واداری
 .6پالن راه اندازی دوره ماستری
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توانمندیهای فارغان:
فارغ التحصيالن این دانشکده با جمع شرایط مقتضی می توانند در
موارد ذیل نقش فعال داشته باشند:
 -1قضا وحارنوالی؛
 - 2وکالت دعاوی خصوصی و دولتی (داخلی و خارجی)؛
 -3تنظيم قراردادهای اقتصادی و تجاری داخلی و خارجی که تخصص
الزم دارد؛
 -4مشاورحقوقی (کارشناس حقوقی ) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی
و غير دولتی ؛

دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی
علوم سياسی به بررسی اندیشهها و نظریه های سياسی و کارکرد آنها
در عرصه جامعه میپردازد و رشته علوم سياسی ارائه یکسری نظریه
ها یا یکسری ابزارها و راهکارهایی است که بر اساس آنها هر جامعه
شرایط و مشکالت حال را بررسی کرده و از پيش پا برمیدارد و برای
حرکتها و اقدامات بعدی ـ ترسيم فضا برای مسير آینده ـ برنامه
ریزی میکند همچنين از تجارب و دستاوردهای بشر که در طول تاریخ
در عرصه اجتماع به دست آورده است ،بهره میبرد.

اهداف:
.1
.2
.3
.4
.5

انکشاف توانائی های علمی و مسلکی نسل جوان کشور؛
ارتقاء سطح شعور سياسی افراد؛
تربيه کادر های مسلکی (دیپلمات،مدیران سياسی ،کارورزان
وزارت خارجه)؛
تنظيم روابط سياسی ودیپلماتيک؛
پالن راه اندازی دوره ماستری؛

توانمدی های فارغان:
فارغ التحصيالن این دانشکده با جمع شرایط مقتضی می توانند در
موارد ذیل نقش فعال داشته باشند:
 .1وزارت خارجه و داخله وادارات تابعه آن
 .2کميسيون اصالحات اداری
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 .3شورای امنيت ملی و ریاست امنيت ملی
 .4نهاد ریاست جمهوری
 .5نهادهای استراتژیک و ارگانهای سياستگذاری
 .6ولسی جرگه و مشرانو جرگه
 .7ریاستهای پالن و پاليسی و منابع بشری همه وزارت خانه ها
 .8احزاب سياسی
 .9سازمان های بين المللی
مراکز آموزشی و تحقيقاتی
.10

کلينيک حقوقی
پوهنحی حقوق و علوم سياسی موسسه تحصيالت عالی اشراق به عنوان
اولين نهاد تحصيالت عالی خصوصی در والیت هرات با در نظرداشت فقره
 7ماده ( )4مقرره مساعدت های حقوقی افغانستان (کلينيک های حقوقی
مراکزی اند که در آن محصالن پوهنحی های حقوق  ،شرعيات و یا
مدارس دینی کشور به منظور کسب مهارت های مسلکی حقوقی و ارائه
مساعدت های حقوقی تحت نظر وکيل مدافع "مساعد حقوقی" فعاليت می
نمایند ).به تأسيس کلينيک حقوقی به عنوان یک مرکز آموزشی که با
جذب دانشجویان به عنوان منابع سرشار از انگيزه و انرژی ،و به
کار گيری روش های آموزشی عملی به جای صرف طرح مسائل به شکل
نظری ،اقدام به اخذ جواز و ایجاد کلينيک حقوقی در سال 1396
نماید.
کلینیک حقوقی  ،نهادی مردمی دانشگاهی است که در فضایی از دانش
 ،تجربه  ،تعهد  ،و عدالت محوری فعاليت می کند .این نهاد از یک
سو تالش می کند به محرومين خدمات حقوقی رایگان ارائه دهد ،با
ارائه مشاوره ،به آسيب دیدگان اجتماعی کمک کند ،در جهت حل
منازعات به روش های مسالمت آميز اقدام کند و آگاهی مردم را در
مورد حقوق شهروندی و قوانين ارتقا بخشد  .و از سوی دیگر می کوشد
تا دانش و تجربه دانشجویان را افزایش دهد  ،مهارت های حقوقی را
به آنها بياموزد  ،حـسّ تعهد و مسئوليت پذیری را در آنان تقویت
نماید و روحيه نوع دوستی و مشارکت در فعاليت های خير خواهانه
را در آنها پرورش دهد.
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اهداف
 .1ایجاد یک برنامه عملی و تحصيلی حقوقی با برنامه درسی رشته
های حقوق و شرعيات دانشگاه اشراق برای دانشجویان جهت باال
بردن مهارت های مسلکی آنها.
 .2آمادهسازی دانشجویان سالهای اخير رشتههای فوقالذکر بامهارت-
های وکالت دفاع در بخشهای مدنی و جزایی.
 .3شناخت دانشجویان با منابع قانونی ،فقهی و تعاملی قضایای
جزایی.
 .4ارتقای سطع دانش حقوقی افراد جامعه با برگزاری کار گاه های
آموزشی حقوقی.
 .5ارائه مساعدت های حقوقی رایگان برای اقشار بی بضاعت ،زنان و
اطفال.
 .6تالش در جهت ترویج حاکميت قانون.
کلینیک حقوقی موسسه تحصیالت عالی اشراق به عنوان نخستین نمونه
از نوع خود ،به منظور تأمین اهداف واال و ارزشمند فوق ،از چندی
بدینسو افتتاح گردیده است ،تا بتواند به سهم خود گامی مثبت برای
رسيدن به جامعهای عدالت محور و حق مدار بردارد.
بدین منظور کلينيک حقوقی موسسه تحصيالت عالی اشراق اجرای برنامه
های زیر را در دستور کار خود قرار داده است:

 -1برنامه های آموزشی
 - 1برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی درباره روش های
کلينيکی آموزش حقوق
 -2برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی درباره شيوههای
رسيدگی و دادرسی قضایی.
 -3فراهم ساختن شرایط الزم و مناسب برای دانشجویان جهت :
* مواجه شدن با دوسيه های واقعی و همکاری و تحقيق جهت
تدوین دادخواست ها و لوایح حقوقی.
* همکاری با وکال و مشاوران حقوقی و بهره گيری از تجارب
علمی و حرفه ای آنان.
* همکاری در انجام طرح (( آموزش حقوق به همگان))
 -4اعطای تصدیق نامه در کلينيک حقوقی .
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 -2فعاليت های مربوط به مساعدت حقوقی
 -1ارائه مشاوره و خدمات حقوقی رایگان ( به صورت حضوری و تلفنی)
در زمينه حقوق خانواده ( ازدواج ،طالق ،حضانت ،حقوق و تکاليف
زوجين ،حقوق زن ،حقوق کودک و  ،) . . .حقوق جزایی ،ومشاوره
خانواده (روانشناسی).
-2تامين وکيل برای افراد محروم و کم درآمد که که برای دفاع از
حق خود نيازمند به وکيل هستند.

ب -جایگاه فعلی پوهنحی
-1اعضای کدر علمی
در حال حاضر ،پوهنحی حقوق و علوم سیاسی به تعداد  10عضو کدر علمی دارد .جدول زیر ،تعداد اعضای کدر علمی پوهنحی به تفکیک
مدرک و جنسیت نشان می دهد.
جدول شماره  :1تعداد اعضای کدر علمی به تفکیک مدرک و جنسیت
شماره

پوهنحی

1

حقوق و علوم سیاسی

مدرک

مجموع

جنسیت

لیسانس

ماستر

دکتور

ذکور

اناث

0

1

9

8

2

10

یکی از شاخصه های مهم در بررسی وضعیت اعضای کدر علمی پوهنحی ،بررسی نسبت استاد به محصل است  .جدول زیر این موضوع را در
پوهنحی حقوق و علوم سیاسی نشان می دهد.
جدول شماره  :2نسبت استاد به محصل
شماره
1

پوهنحی

تعداد محصلین

تعداد کدر علمی

نسبت استاد به محصل

حقوق و علوم سیاسی

296

10

29.6

بر اساس جدول فوق اورج نسبت استاد به محصل در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی به نسبت  1به  30است.

-2محصالن
در حال حاضر ،پوهنحی حقوق و علوم سیاسی به تعداد  296محصل دارد .جدول زیر ،تعداد محصالن به تفکیک جنسیت گزارش می کند.
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جدول شماره  :3تعداد محصالن به تفکیک جنسیت
شماره

پوهنحی

1

حقوق و علوم سیاسی

مجموع

جنسیت
ذکور

اناث

216

80

296

 -3کارمندان
پوهنحی حقوق و علوم سیاسی دارای  2کارمند در بخش تدریسی و امور محصالن و  1خدمه می باشد .نسبت کارمند به محصل و نسبت
خدمه به محصل در جدول ذیل نشان داده می شود.
جدول شماره  :4تعداد کارمند و خدمه
شماره

پوهنحی

کارمند

خدمه

نسبت کارمند به محصل

نسبت خدمه به محصل

1

حقوق و علوم
سیاسی

2

1

99

198

 -4ليست امکانات فيزیکی
تعداد  10صنف درسی به میزان کافی میز و چوکی پروجیکتور کتابخانه کلینیک حقوقی -البراتوار کریمینالتخنیک
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دیدگاه و ماموریت
دیدگاه ()Vision
پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی مصمم است در راستای غنامندی و توسعه دانش حقوقی
و سیاسی و ارتقاء ظرفیت نهادهای ذیربط به عنوان یک نهاد علمی در میان
سایر پوهنحیهای مشابه در سطح ملی و منطقه ای جایگاه شایستهای را احراز
نماید.

ماموریت ()Mi ssi on
پوهنحی حقوق و علوم سیاسی متعهد است جهت تربیت کادرهای مسلکی در رشته
حقوق و علوم سیاسی و انکشاف تواناییهای علمی از طریق ارتقاء کمی و کیفی
سیستم های آموزشی و تحقیقاتی مبتنی بر تکنولوژی مدرن و همچنان ایجاد فضای
علمی در سطح ملی برای نیل به یک جایگاه عالی ،با توجه به دانش محوری،
قانونمداری و ارزش گرایی در حوزه جنوب غرب ،خدمات شایانی ارائه نماید.

ارزش های پوهنحی
تحصـيالت عالـی موثروبا کيفيت:
انکشاف سيستم تحصيلی در پوهنحی حقوق و علوم سياسی متکي به
موفقيت تالش هایي است که در راستاي انتقال تحصيالت عالي به یک
روش موثر و با کيفيت عالي باشد .بدون تردید ،هيچ ملتي نمي تواند
به رشد اقتصادي ،بدون داشتن یک سيستم تحصيالت عالي با کيفيت،
دست یابد .کليد انکشاف اقتصادي ،کيفيت تحصيالت عالي است نه تعداد
محصالن ،سطح فراغت و جذب محصلين در تحصيالت عالي.
پوهنحی حقوق و علوم سياسی ،اهداف مشخصي را در راستاي بهبود
کيفيت تحصيالت عالي به شمول تطبيق نصاب تحصيلي مطابق هدایت وزارت
تحصيالت عالی ،سيستم استخدام و ترفيع مبتني براصل شایسته ساالري
ومقررات وزارت تحصيالت عالی ،تعيين نموده است .همچنين ،این
پوهنحی پاليسي هایي را جهت افزایش انجام تحقيقات و نشرات ،بهبود
تسهيالت (کتابخانه ها ،تکنالوژي معلوماتي و ارتباطات ،دسترسي به
انترنت) ،بهبود کيفيت و اعتبار دهي طرح نموده است.
بهبود کيفيت ،شامل تحقيق ،ترفيع علمی ،دریافت درجه تحصيل
باالتر از ليسانس استادان وکارمندان پوهنتون وبهبود تدریس با
معيارهای استندرد بين المللی ،نيز مي گردد .این پوهنحی هم مکلف
به داشتن همان اعتبار و معيارهایي مي باشد که همه مؤسسات تحصيالت
عالي دولتي داراي آن هستند .وبرای اعتباردهی از فعاليت های
اکادميک خود برنامه های را روی دست گرفته است و در تطبيق آن
کميته های متعددی را موظف ساخته تا به اهداف پالن استراتيژیک
خود نایل آید.
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تقـــویت وحـدت ملــي
یکي از شرایط کليدي براي تقویت وحدت ملي ،انکشاف نظام تحصيالت
عالي مي باشد که دانشکده حقوق موسسه اشراق هم مانند دیگر نهادهای
تحصيالت عالی برای وحدت ملی تالش می نماید .بخشي از پروسهء مذکور
شامل بهبود زیربناهاي دانشکده مي گردد .در همين راستا توسعه
وانکشاف کتابخانه عمومی ،دسترسي به انترنت سریع ،از جملۀ
مهمترین اهداف دانشکده مي باشند.
حفظ حیثیت و کـــرامـت انسانی
پوهنحی حقوق و علوم سياسی به مثابهء نهاد تحصيلی پابند به
حفظ ارزش هاي اخالقي ،کرامت انساني و اعتماد واحترام متقابل بوده
و به حيث الگوهاي اخالقي براي محصالن عمل نموده و تمام تالش خود
را براي تربيت آنان به عنوان کادرها ،فرهيختگان و محصالن جوان
به کارمی بندد .تدریس و آموزش عالي ،انجام تحقيقات و ارائه
خدمات مربوطه در واقع زمينه هاي جستجوي حقيقت و چاره جویي براي
مشکالت پيچيده  ،رفع چالش هاو رفاه مردم را فراهم ميسازد .بدون
داشتن معيارهاي عالي اخالقي ،چنين تالش هایي نمي توانند موثرواقع
شوند .در نهایت ،این ارزش ها ،توأم با مهارت ها و دانش ،شخصيت
محصالن را به حيث شهروندان آگاه وسالم شکل خواهد داد که یک جامعه
پيشرفته با انکشاف و پایدار را اساس گذاري مينماید.
مساوات وبـرابـري
با در نظرداشت نابرابري هاي موروثي که در هر جامعه اي وجود
دارد ،پوهنحی حقوق و علوم سياسی مکلف است تا از ارائه فرصت هاي
برابر و منصفانه براي تمام کساني که مستحق ورود به این نهاد
مي باشند .پوهنحی حقوق و علوم سياسی بر پيشرفت هاي حاصله نظارت
نموده و زمينهء بحث و تبادل نظر ميان پوهنحی ها پيرامون پيشرفت
ها ،رفع چالش ها و موانع موجود را فراهم خواهد آورد تا آنها
بتوانند تجارب شان را بایکدیگر شریک سازند.
ادارۀ سالم ،موثروکارا
سيستم مؤثر دانشکده بطور شایسته انجام وظيفه نموده و
ازامکانات دست داشته خویش استفاده بزرگی را بدون تکرار عمل و
هدردادن منابع به بار مي آورد .سيستم پوهنتونی کارا و مؤثر،
توان ارائه خدمات موثر  ،جهت حصول به اهداف اجتماعي -انکشافي
حوزه جنوب غرب و سطح ملی خواهد داشت.
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ادارۀ سالم ،کليد مؤثریت و کارآیي است که ایجاد دیپارتمنت
های با کيفيت مستلزم مدیریت سالم منابع بشري ،از استخدام
کارمندان گرفته تا ادارۀ امورمالی  ،تحقيقاتي و سایر امور آن
مي باشد.
فرصت زایی
ایجاد فرصت های مساوی آموزشی وزمينه های برابر تحصيلی برای
کليه شهروندان کشور به منظور فرهيخته ساختن جامعهی خویش .پوهنحی
حقوق و علوم سياسی به مثابهی یک نهاد علمی که عضو پيکر تحصيالت
عالی کشور می باشد ،تعهد دارد که با درنظرداشت اصول ومقررات
کشور ومقام محترم وزارت  ،گام هایی را بردارد ،که جامعه را به
سوی روشنایی  ،علم مداری وقانون پذیری سوق دهد.
زمینه سازی برای رقابت های علمی سالم
پوهنحی حقوق و علوم سياسی به عنوان یک نهاد اکادميک ،درتبانی
وتفاهم هميشه گی با مقام محترم وزارت ازهرگونه رقابت های سالمی
که سبب رشد وانکشاف علمی درسطح کشور ومنطقه شود ،پذیرایی نموده
 ،ودرحد توان و استطاعت خویش می خواهد مجال وموقعيت های تازه
یی را در راستای تحقيق ،تحصيل و دیگر امور علمی گشوده وایجاد
کند.
ترویج فرهنگ نقدپذیری
شک وتردیدی نيست ،که وقادی ونقادی از الزمه های محيط های علمی و
اکادميک در روزگار کنونی محسوب می شود ،آزآن جایی که نقد ونقد
پذیری علل تام و اسباب تمام کسترش وبسط مسایل علمی شمرده می
شود؛ پوهنحی حقوق و علوم سياسی برخود هایی که با معيارهای
نقادانه ومالک های عالمانه درقضایای علمی صورت گيرد ،ازآنها
استقابل کرده و گشودن چنين فضاهایی را برکت ورحمت برای علم
پروری و دانش گستری می داند ،نه زحمت! تقویت وتایيد اصل نسبيت
درقضایای اکادميک
تقویت وتایید اصل نسبیت درقضایای اکادمیک
در روزگار کنونی ،استادید وپروفيسور ها ،بيشتر ازآنکه به تحميل
وتعليم آموزه های علمی به صورت قاطعانه و حرف های نهایی،
بپردازند ،از عنصر نسبيت کارگرفته وبا تواضع وبردباری تمام
دیدگاه ویافته های علمی و پژوهشی خویش را برای دانشجویان مطرح
12

می کنند ،هيچ گاهی تاکيد وترکيز نمی کنند که درفر فالن عرصه این
حرف نهایی و کشف غایی است ،چون درعصر امروز همه از امر اثبات
پذیری و ابطال پذیری علمی آگاه ومطلع اند ،پوهنحی حقوق و علوم
سياسی اشراق در نظردارد که با روی دست گرفتن چنين روش هایی،
زمينه تحرک وپویایی استادن و محصالن را بيشتر فراهم کند.

اهداف استراتژیک پوهنحی
پوهنحی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیالت عالی اشراق به این باور است تا پنج سال آینده به اهداف ذیل نایل آید:

اهداف کالن
 مشارکت در نشر دانش حقوقی که به نوبه خود موجبات استوار سازی ارزشهایی چون عدالت و قانون مندی در
جامعه را فراهم می نماید.
 آماده سازی نیروهای دانش آموخته در رشته حقوق و متعهد و اگاه به نیازهای جامعه که همسو با شریعت اسالمی
باشد.
 شناسایی شاخص های رتبه بندی پوهنحی در سطح ملی توسط مؤسسات معتبر رتبه بندی و تالش در جهت
ارتقای پوهنحی
 ایجاد یک پوهنحی مطابق با نرم و استندردهای ملی و بین المللی با ایجاد تغییرات در کریکولم و نصاب تحصیلی
و همچنین باال بردن ظرفیت اساتید
 افزایش دیپارتمنت ها در سطح لیسانس و برگذاری دوره ماستری
 تاثیر گذاری بر تصمیم گیری های ادارات و ارگان های دولتی و خصوصی
 اشاعه تفکر راهبردی و کارآفرینانه

اهداف فرعی
-1آموزشی
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 کاربردی ساختن رشته ها و برنامه های آموزشی ارائه شده در پوهنحی
 ارائه مهارت های علمی و عملی بصورت همزمان به محصلین
 ایجاد یک نظام آموزشی غنامند و با کیفیت مطابق به نیازمندی های روز جامعه
 بلند بردن کیفیت آموزشی و عیار سازی آن مطابق به معیاری ارتقای کیفیت
 تخصصی نمودن و متناسب سازی روند تدریس و کریدیت های اعضای کادر علمی
 استاندارد نمودن نسبت استاد به محصل
 محصل محور نمودن سیستم آموزشی
 ایجاد زمینه تبادله استاد و محصل در بین مراکز علمی ملی و بین المللی
 افزایش ظرفیت استادان در زمینه استفاده از روش های نوین تدریس
 ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه های آموزشی

-2تحقيقاتی
 انجام پروژه های تحقیقاتی وزارت ها و سازمان های مختلف در پوهنحی
 انجام تحقیقات علمی مشترک میان استادان و محلین
 کمک به نشر آثار علمی استادان در مجالت معتبر علمی بین المللی
 تدویر ورکشاپ های آموزشی جهت افزایش مهارت های عملی و نظری محصالن در حوزه مقاله نویسی و
تحقیقاتی
 تشویق و حمایت مادی و معنوی از دستاوردهای علمی – تحقیقاتی اساتید و محصالن
 زمینه سازی برای اشتراک فعال استادان شایسته پوهنحی در تألیف کتب درسی
 تدارک بورس های کوتاه مدت و بلند مدت
 توسعه زیر ساخت ها و دسترسی آسان به منابع علمی روز دنیا برای محققین
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 بررسی امکان انجام تحقیقات علمی مشترک با پوهنتون های خارج از کشور
 ایجاد منابع مالی کسب درآمد برای پژوهشگران از طریق کار در مراکز تحقیقاتی

-3فرهنگی
 سهیم بودن اساتید و محصلین پوهنحی در برنامه های فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی جامعه
 ایجاد روابط فرهنگی و علمی با سایر پوهنحی های حقوق و علوم سیاسی در سطح محلی و ملی
 افزایش تعداد نشست های فرهنگی
 راه انداری نشریات دانشجویی
 برگزاری مسابقات فرهنگی بین اساتید ،کارکنان و محصلین
 برگزاری سیرهای علمی و تفریحی برای اساتید ،کارکنان و محصلین
 تدویر ورکشاپ های آموزشی و سخنرانی های فرهنگی
 ارائه تسهیالت مناسب و حمایت از نشرایت دانشجویی

-4تکنولوژی
 ایجاد بسترهای آموزش الکترونیک
 تسهیل زمینه دسترسی آنالین محصالن به کتابخانه های الکترونیکی بین المللی
 ساخت سیستم آنالین کتابخانه مرکزی مؤسسه
 طراحی و ساخت پورتال دانشجویی-اداری به منظور سهولت دسترسی و سرعت کار در روند کار
 ایجاد وب سایت در پوهنحی و نشر اهداف ،برنامه ها ،دستاوردها و  ...در آن
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 به روز نگه داشتن تعداد کامپیوترهای در اختیار محصلین به صورت سایت آزاد و یا البراتوار بر اساس آمار
محصلین
 به روز نگه داشتن امکانات دسترسی به شبکه اینترنتی بر اساس تعداد محصلین

تحليل عوامل محيطی داخلی
تحليل سوات()SWO T
پس از مطالعه وضعيت موجود پوهنحی حقوق و علوم سياسی از طریق
جمع آوری اطالعات از محصالن ،استادان ،فارغ التحصيالن ،کارفرمایان
و سایر صاحب نظران نقاط قوت و ضعف و هم چنين فرصت ها و تهدیدات
پوهنحی مشخص شد .پس از تحليل دقيق این اطالعات استراتژی پوهنحی
مشخص شد.

نقاط ضعف

نقاط قوت
 کیفیت آموزش باال

 عدم مهیا نمودن زمینه بورسیه برای دانش جویان نخبه

 برگزاری دوره های نظری ارتقای مهارت

 عدم شریک سازی مهارت ها و تجارب از طریق برگزاری سمینار ها

 تبیین انتظارات ،نقش ها و عملکرد محصلین

 عدم ایجاد انگیزه در قالب مشوق های مالی و غیر مالی

 پذیریش انتقادات و پیشنهادات دانشجویان

 عدم برگزاری دوره های عملی برای کسب مهارت

 ارایه خدمات مشوره برای کاریابی

 رایزینی جهت جذب و استخدام در ادارات

 عدم مناسب بودن امکانات وتجهیزات آموزشی

 برقراری ارتباطات مناسب و روحیه مسئولیت پذیری
 تدوین برنامه های تخصصی توسعه منابع انسانی
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تهدید ها

فرصت ها

 کمبود تخصجججیص بود جه در راسججج تای افزایش ظرف یت کمی و کیفی
دانشکده

 عالقه جامعه و حکومت به تحصیالت عالی

 کاربردی بودن رشته و برنامه های آموزشی

 روحیه منفی رقابتی در بین موسسات تحصیالت عالی

 وجود ساختار آموزشی ،منسجم و با تجربه

 افزایش ظرفیت دانشججججویان از طریق ترویج ،تبلیز مزایاو نقاط  کمبود دسترسی به منابع علمی و به روز به زبان های محلی
 کمبود انگیزه دانش اندوزی در محصلین
قوت و نقاط ضعف
 فراوانی فارغ التحصیالن بخاطر تعداد زیاد دانشگاه ها

نقاط قوت S

عوامل درونی

تحلیل سوات

نقاط ضعفW

 عدم مهیا نمودن زمینه بورسججیه برای دانش جویان
 کیفیت آموزش باال
نخبه
 برگزاری دوره های نظری ارتقای مهارت
 ت ب ی ین ا نظججارات ،ن قشهججا و ع م ل کرد  عدم شجججریک سجججازی مهارت ها و تجارب از طریق
برگزاری سمینار ها
محصلین

عوامل بیرونی

 پججذ یر یش ا ن تقججادات و پیشججج نهججادات  عدم ایجاد انگیزه در قالب مشججوق های مالی و غیر
مالی .
دانشجویان
 ارایه خدمات مشوره برای کاریابی

 عدم مناسب بودن امکانات وتجهیزات آموزشی

 رایزینی جهت جذب و استخدام در ادارات  عدم برگزاری دوره های عملی برای کسب مهارت
دولتی و خصوصی
 برقراری ارتباطات مناسب و روحیه
مسئولیت پذیری

 تدوین برنامه های تخ ص صی تو سعه منابع
انسانی
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 عالقه جامعه و حکومت به تحصیالت عالی

 کاربردی بودن رشته و برنامه های آموزشی
 وجود ساختار آموزشی ،منسجم و با تجربه

فرصت ها O

 افزایش ظرفیت دانشجویان از طریق ترویج،
تبلیز مزایاو نقاط قوت و نقاط ضعف

WO

SO

 با توجه به عالقه جامعه به تحصججیالت عالی  با توجه به کاربردی بودن رشججته و عالقه جامعه به
و همچنان کیفیت آموز شی باال ،و کاربردی

تحصجججیالت عالی میتوان با مه یا نمودن زمی نه

بودن ر شته حقوق سعی در افزایش ک سب

سجججمینار ها و دوره های عملی مهارت و تجارب را

دانشجویان در این دانشکده.

بادانشجویان در میان گذاشت.

 با تدوین برنامه های تخ ص صی تو سعه های  با مهیا نموده زمینه بورسجججیه به دانشججججوان نخبه
منابع ان سانی سعی در افزایش ظرفیت های

میتوان ظرفیت دانشجویان را افزایش داد.

دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
 کمبود تخصججیص بودجه در راسججتای افزایش
ظرفیت کمی و کیفی دانشکده

 روح یه منفی ر قابتی در بین موسجججسججججات
تحصیالت عالی

تهدید ها T

 کمبود دسججترسججی به منابع علمی و به روز به
زبان های محلی
 کمبود انگیزه دانش اندوزی در محصلین

 فراوانی فارغ التحصیالن بخاطر تعداد زیاد
دانشگاه ها

WT

ST

 با استفاده از کیفیت باالی آموزشی میتوان  با افزایش امکانات و تجهیزان آموزشججی و همچنان
کمبود بودجه در را ستای افزایش ظرفیت و

مه یا نمودن زمی نه انت قا م هارت و ت جارب میتوان

کیفیت این دانشکده را جبران نمود.

کمبود انگیزه دانش اندوزی محصجججلین را افزایش

 با توجه به کابردی بودن رشجججته و رایزنی

داد.

برای در جهت اسجججتخدام دانشججججوبان در  با افزایش ظرفیت و امکانات در دانشجججکده و ارایه
ادارات و همچنان مشجججاوره کاریابی میتوان

خدمات عالی به دانشجججویان میتوان روحیه رقابت

زمینه کار را به دانشجویان فراهم نمود.

منفی بین مو س سات تح صیالت عالی را به نفع این
دانشکده ختم نمود
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نتــــایج:
در این پالن استراتیژیک دیدگاه و اهداف پوهنحی حقوق و علوم سیاسی به گونه ای تنظیم شده است که
بتواند این موسسه را به یک سیستم باکیفیت عالی تبدیل نماید .به عبارت دیگر ایجاد یک سیستم وفرهنگ
پوهنتونی که توان فراغت دانش آموختگانی مجهز به دانش و خالقیت های الزم ،برای انکشاف ملی ومنطقه
ای را داشته باشد .از این رو ،این پالن استراتیژیک محصول مشوره ها و همفکری های واقعی در زمینه اهداف
آن دربین مراجع ذیربط می باشد .و با آنکه تاحدی این پالن یک پالن بلند پروازانه به نظر می رسد ولی برای
انتقال سیستم به یک سیستم با کیفیت عالی که بتواند نیازهای انکشافی منطقه وافغانستان را برآورده سازد و
زمینه اشتراک موثر در دانش حقوقی را فراهم سازد که کشورهای جهان را به سرمنزل رشد و شکوفایی هدایت
نموده است ،یک امر الزامی به شمار می آید .بنابراین ،دانشکده خود را متعهد به تطبیق موثر پالن استراتیژک
در دانشکده و تحقق دیدگاه آن میداند .در اخیر قابل یادآوری است که پالن استراتژیک فوق در جلسه
شورای علمی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی مورخ  1397/08/13به شماره جلسه  38و شماره صفحه  40مورد
تصویب اعضاء جلسه قرارگرفت.
ومن اهلل توفیق
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