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 پيشـگفتــــار

 برنامه ریـیی  به نياز محيطی، پرشتاب تغييرات و امروز جهان در سریع توسعه و پيشرفت به توجه با    

 بـه  را برنامه ریـیی  بيشتر سود کسب و محيطی تغييرات از بی اعتمادی ناشی .نيست پوشيده کسی بر

 داخلـی  و خـارجی  بررسـی محـي    بـا  اسـتراتژی   ریـیی  برنامه .است کرده تبدیل انکارناپذیر ضرورتی

 نظـر  در بـا  و کند می شناسایی را داخلی ضعف و قوت نقاط و محيطی تهدیدهای و ها فرصت سازمان،

 به دستيابی برای و کند می ترسيم سازمان برای بلندمدت اهداف سازمان، ماموریت و انداز داشتن چشم

 ها قوت بر تکيه با که کندمی هایی استراتژی انتخاب به اقدام های استراتژی  گیینهميان  از اهداف این

 صـحي   اجرای صورت در تا کند پرهيی از تهدیدها و برده بين از را ها ضعف ها، فرصت از گيری بهره و

 .شود رقابت ميدان در سازمان موفقيت باعث

مطرح و به همکاری هئيت رهبـری ایـن نهـاد     7937در سال  دانشکده اقتصادبحث پالن استراتژی  در 

 ضـرورت  به توجه به عنوان نخستين طرح پالن استراتيژی  تدوین گردید. و با 7935اکادمي  در سال 

 ،اقتصادی اجتماعی، تحوالت و تغيير مانند مهمی عوامل وجود دليل به استراتژی  رییی بازنگری برنامه

دانشـکده   محـي ،  با ها سازمان گسترده ارتباط نيی و خارجی محي  در تخنيکی و فرهنگی ،تکنالوژیکی

نمـوده   7931خـود در سـال    عملياتی پالن استراتژی  و برنامه تدوین مجدد به اقدام اقتصاد و مدیریت

دانشـکده  پالن استراتيژی  ی  رهنمود خـوب بـرای توسـعه و انکشـاف      تا این تالش بر این است است.

ی باشد، تابدین وسيله اسباب ارتقای دانش واعتالی ظرفيت های تخصصـی ایـن نهـاد گردیـده، وزمينـه     

 فراهم نماید. دانشکدهعروج وصعود بيشتر را برای اعضای 

 

 با احترام

 فرزاد اعلمی 

 رییس دانشکده اقتصاد 

 



 

   مقــــدمـه 

 .پيشرفت و توسعه سریع در جهان امروز و تغييرات پرشـتاب محيطـی، آگـاهی از تحـوالت را ضـروری سـاخته اسـت       

ضرورت امر برنامه رییی بر کسی پوشيده نيست. عدم اطمينان ناشی از تغييرات محيطی و کسب سـود بيشـتر برنامـه    

عاملی به اندازه تعيين مسير آتی و راه های دست امروزه هيچ . رییی را به صورت ی  ضرورت انکارناپذیر درآورده است

یابی به اهدافی که با نگاه به قابليت های درون سازمانی و متغيرهای محي  بيرونی تدوین شده باشد، متضمن موفقيت 

موسسـه و بخصـود دانشـکده    سازمانی نيست. به جرأت می توان ادعا کرد که وجود تفکر راهبردی در بـين مـدیران   

مناسب و شناسایی راه کارهای اجرایی آن ها منجر شـود، نشـانه   سياست های می تواند به تدوین  اقتصاد ومدیریت را 

به و   در سط  موسسهدر آموزش عالی به طور اعم  های استراتژی   ای از مدیریت موفق منابع و امکانات است. برنامه

ها، اهداف و اولویت هاست و می تواند زمينه ماموریتفاف راهی مناسب برای شناسایی ش  دانشکدهدرسط   طور اخص

 آتی را با توجه به تمام مخاطبين فراهم آورد.  اهداف کالنترسيم هم زمان 

به   دانشکئهئبه عنوان ابیاری اساسی و کارآمد در مدیریت اثر بخش سياست های عملياتی موسسه از این رو است که 

های متمـاییی کـه   به شناسایی وجوه اشتراک خود با دیگر مراکی آموزشی و ویژگیشمار رفته و به آن امکان می دهد 

 دانشگاهامکان حرکت های نوآورانه را فراهم می آورد، نائل آید. به نظر می رسد فرآیند روز افیون تشدید رقابت در بين 

حي ، همه ساله بيش از گذشـته  را نيی تحت تأثير قرار داده است و چالش ها و فرصت های موجود در م ها دانشکدهو 

از دیگر سو، توجه به  ها دانشکدهرخ می نمایند. عوامل و متغيرهای محيطی از ی  سو و توقع و انتظارات مخاطبين از 

آموزشی و تحقيقاتی را که متضمن استفاده هر چـه  علمی،  ، سازمان دهی و اجرای برنامه هایرویکردی جامع در خلق

 ت باشد، به خوبی روشن می سازد.بهتر از منابع و امکانا

با درک شرای  پيش گفته، توجه به رویکرد تقاضا محـوری  موسسه تحصيالت عالی اشراق دانشکده اقتصاد و مدیریت  

تهيه و  در  تجربه خود را  پالن استراتژی  موسسه دومين در پاسخ گویی به مخاطبين کليدی خود و حرکت در مسير 

 پالن استراتژی  اقدام نموده است. تدوین تدوین 

در نظر گرفته شده است، در گام نخست برای تدوین  دانشکدهبراساس الگویی که برای تهيه و تدوین پالن استراتژی  

تشکيل شد. در گام دوم به شناخت و تعریف پوهنحی اقدام  دانشکدهپالن استراتیی  پيش رو، کميته پالن استراتژی  

نظور و در جهت جمع آوری ِدتاهای مورد نيـاز فـورم هـا و پرسشـنامه هـایی تهيـه و در اختيـار،        شده است. به این م

هـدف از جمـع آوری ایـن اطالعـات شـناخت       دانشکده قرار گرفـت. کارفرمایان، استادان، محصالن و فارغ التحصيالن 

 وضعيت موجود موسسه بود.



 ( به استخراج موضوعات مندرجه در پرسشنامه های SWOT)در گام سوم، با استفاده از تکني  تحقيقاتی تحليل سوات 

خانه پُری شده از جانب کارفرمایان، استادان، محصالن و فارغ التحصيالن اقدام شد. بر اساس این اطالعات نقاط قـوت   

 وضعف، تهدیدها و فرصت های پوهنحی استخراج و فهرست شد . 

 : دانشکدهمعرفی 
فعاليـت   7933باشد که در سال های موسسه تحصيالت عالی اشراق میدانشکدهاقتصاد و مدیریت جیء اولين  دانشکده

های خود را آغاز نموده و از بدو تأسيس همه ساله در قالب دو دیپارتمنت مدیریت تجارتی و مدیریت دولتی به فعاليت

 دهد.خود ادامه می

 تجارتی:مدیریت الف: معرفی 

 در دانشـجویان  توانـایی  و مهـارت  افـیایش  بازرگـانی،  هایسازمان اساسی وظایف با دقيق آشنایی رشته این از هدف  

آوری و تجییه و تحليل اطالعات مرتب  بـه هـر یـ  از ایـن مسـائل، ارزیـابی       ت، جمعمدیری بر مبتنی مسائل شناخت

های متعددی بازاریابی خود به شاخه .شدباگيری و اجرای تصميمات میهای مختلف در مورد هر مسئله، تصميمحلراه

توان به اند. بازاریابی را میهای مختلف این علم نمودهها سعی در پرورش متخصصين در شاخهتقسيم گردیده و دانشگاه

 .هستند المللیبازاریابی بين ها بازاریابی داخلی وترین آنهای متعددی تقسيم کرد که مهمشاخه

  مدیریت دولتیب: معرفی 

ها شامل: امور در سازمان مدیریت اداری ،علوم اداری است که به مطالعه نحوه بکارگيری و اجرای ی  رشته دانشگاهی

رییی و اداری و کارگیینی، امور منابع انسانی، امور پشتيبانی و رفاه، امور برنامه مالی، امور حسابداری و حسابرسی، امور

ها، امور ماليـاتی و بودجـه و   خدمات، امور تغيير و تحول اداری، امور بيمه ای و تأمين اجتماعی، امور تشکيالت و روش

سازد. از طرفی به دليل وسيع بودن آماده میرا برای اینگونه مشاغل  کارمندان دیگر امور مرتب  با مدیریت پرداخته و

گيری و خ  مشی گـذاری عمـومی و همینـين بـه امـور      و گستردگی رشته مدیریت دولتی، این رشته به امور تصميم

عبارتست از نظام اجتماعی خاصی که بر اساس آن عده ای  علم اداره پردازد. به عبارت دیگرتوسعه و حکمرانی هم می

کننـد، بـدین معنـی کـه     های نسبتاً مشخص با یکـدیگر همکـاری مـی   منظور نيل به ی  سلسله هدفاز افراد بشر به 

 .آورندکنند و تصميماتی را به مرحله اجرا و عمل درمیتصميماتی را اتخاذ می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 Vision دیدگاه:

مصمم است تا ضمن بسترسازی و ایجاد فضای علمی مناسب، با بهره گيری از کدر علمی متعهد و دانشکده اقتصاد 

از  بهترین  جایگاه در سط  ملیکه به  تالش داردمجرب، گام موثری در جهت تربيت نيروی انسانی متخصص بردارد. 

 های علمی و موثر برسد. ه از طریق تحقيق و دریافت راه حلطریق تدریس دست یافته و حل مشکالت جامع

 Mission: ماموریت

 دانشجویانهای اسالمی، اخالقی، و با پایبندی به قانون با هدف خدمت به با تکيه بر ارزشو مدیریت دانشکده اقتصاد 

، عهده دار ماموریت موسسهدر راستای تحقق  اعضای کدر علمیهای انسانی و توانمندی های گيری از سرمایهو بهره 

در برنامه رییی در جهت توسعه کمی و کيفی آموزشی، در راه رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه 

 گام بر می دارد.سط  محلی و ملی 

 دانشکده  جایگاه فعلی 

 اعضای کدر علمی -1

جـدول زیـر، تعـداد اعضـای کـدر علمـی       عضو کدر علمی دارد.  3به تعداد  دانشکده اقتصاد و مدیریتدر حال حاضر، 

 به تفکي  مدرک و جنسيت نشان می دهد.دانشکده 

 : تعداد اعضای کدر علمی به تفکي  مدرک و جنسيت7جدول شماره

 شماره دانشکده مدرک جنسیت مجموع

 ليسانس ماستر دکتور ذکور اناث

 7 اقتصاد و مدیریت 4 6 2 1 7 3

نسبت استاد به محصل است . جدول ، بررسی دانشکدهیکی از شاخصه های مهم در بررسی وضعيت اعضای کدر علمی 

 زیر این موضوع را در پوهنحی حقوق و علوم سياسی نشان می دهد.

 : نسبت استاد به محصل2جدول شماره 

 شماره دانشکده تعداد محصلین تعداد کدر علمی نسبت استاد به محصل

 7 اقتصاد و مدیریت 296 3 23.5



 است. 94به  7به نسبت  دانشکده اقتصاد و مدیریت بر اساس جدول فوق اورج نسبت استاد به محصل در 

 محصالن-2

محصل دارد. جدول زیر، تعداد محصالن به تفکي  جنسيت  296به تعداد  دانشکده اقتصاد و مدیریت در حال حاضر، 

 گیارش می کند.

 : تعداد محصالن به تفکي  جنسيت9جدول شماره 

 شماره دانشکده  جنسیت مجموع

 ذکور اناث

 7 اقتصاد و مدیریت  763 63 296

 

 کارمندان -3

خدمه می باشد. نسبت کارمنـد بـه    7کارمند در بخش تدریسی و امور محصالن  و  2دارای  دانشکده اقتصاد ومدیریت

 محصل و نسبت خدمه به محصل در جدول ذیل نشان داده می شود.

 تعداد کارمند و خدمه: 0جدول شماره 

 شماره دانشکده کارمند خدمه نسبت کارمند به محصل نسبت خدمه به محصل

 7 اقتصاد و مدیریت 2 7 773 296

 

 ليست امکانات فيزیکی -4

 صنف درسی 1تعداد -

 به ميیان کافی ميی و چوکی  -

 پروجيکتور  -

 کتابخانه -



 فرهنگ ها و ارزش ها:  

 هایحوزه در حاکم هایارزش حفظ درون بخشی و فرابخشی ضمن مناسب تعامل با تا است آن بردانشکده اقتصاد 

 باشد: پایبند زیر هایارزش به مختلف

 خدمات کيفيت مستمر ارتقاء  

 پذیری مسئوليت 

 کاری انضباط و نظم رعایت 

 تبذیر و اسراف از دوری و وری بهره اصل به اعتقاد 

 انسانی و اخالقی حقوق کامل و رعایت حفظ کرامت انسانی 

 مدارک و شواهد بر مبتنی اقدام و گرایی واقع 

 اسرار از حفاظت 

  تربيت دانش آموختگان متعهد، توانمند و با انگيیه 

 گسترش فرهنگ اخالق حرفه ای در کار 

 استفاده از هيئت علمی و کارکنان متعهد، مجرب و خدمتگذار 

  حفظ شان و منیلت اعضای کدر علمی، کارکنان و دانشجویان 

 پویایی و نوگرایی 

 پایداری در زمينه های آموزشی با توجه به ارتقای کمی و کيفی آموزش 

 استفاده از دیدگاه اساتيد در تصميم گيری های کالن آموزشی 

 های مرتب  در دانشگاه پاسخگویی به نيازهای ذینفعان حوزه دانشکده اقتصاد و مدیریت و سایر حوزه 

 طرز اداره: 

گانـه، ایـن   شـش هـای  دانشـکده  که از لحاظ حقوقی به حيث یکـی از   موسسه تحصيالت عالی اشراقاقتصاد  دانشکده

 از نگاه حقـوقی شـامل مجمـع ماسسـان بـوده، کـه هيئـت اداری        این موسسهتشکيالت  نماید؛ لذافعاليت می موسسه

ی  نهاد علمی و اکادميـ  اسـت کـه     موسسه اشراقباشد. میید برآن، گو میاز اجراآت شان در برابر آن پاسخموسسه 

ری و تدریسی آن از رعایت قوانين، لوای  و مقررات تحصيالت عالی در برابر وزارت محترم تحصـيالت  اهيئت علمی و اد

 اند.عالی و سایر مراجع قانونی مساول اجراآت خویش

 در اشـراق باشد. تشکيل اداری و علمی های خود را در همه امور دارا میها و پاليسیطرزالعمل اشراق نيیاز نگاه داخلی 

 سازی باید اصالحات الزم در آن آورده شود.جهت افیایش ميیان کارایی و بهينه



 برنامه های علمی دانشکده: 

موسسـه تحصـيالت عـالی    بر اساس پالن اسـتراتژی    عالی اشراقموسسه تحصيالت اقتصاد  دانشکدههای علمی رنامهب

 است:باشد، که داری سه محور اصلیمی اقاشر

 الف( تدریس

 در حالی کار مطابق با نياز ها و خواسته های جامعه ، دانشکدهبر اساس نصاب تحصيلی این  دانشکدهبرنامة تدریس این 

. مفردات تمامی مضامين مطابق بـا نيـاز بـازار کـار     کوچکی را ایفا نمایدميباشد تا بتواند در رفع مشکالت جامعه نقش 

توس  استادان با تجربه بـه   دانشجومایی هنترین منابع استفاده شده است. تدریس و رآن از جدید افغانستان بوده و در

 پذیرد.کترا انجام میدرجة ماستر و د

 ب( تحقيق

طریـق    شکافانه مورد بررسی قرار دهـد و از ارد، که مشکالت جامعه را مواقتصاد توس  برنامة تحقيق سعی د دانشکده

حکـومتی را  مسـاوالن حکـومتی و غيـر    در فصل نامه موسسه و دیگر نشریه هـای چـاپی   هاآوردنشر و چاپ این دست

امعه انجـام  های تحقيق شده سازد تا از این طریق بتواند نقش و وظيفة خود را در جها در بخشهای انمتوجه کاستی

 دهد.

 آفرینج( تربيت نيروی کار

روی دانکشده اقتصاد برد و مشکل بيکاری از طریق نيروی کارآفرین قابل حل است. جامعة افغانستان از بيکاری رنج می

تـا از ایـن    مـی دهـد  تربيت نيروی کارآفرین تمرکی کرده و نصاب تحصيلی خود را نيی تا حد امکان به این جهت سوق 

. همینان با استفاده از مشاوره هـای اسـاتيد دانشـجویان    ل جامعه نقشی برازنده داشته باشداند در حل مشکطریق بتو

 بتوانند به شغل های مورد نياز دست یابند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تحليل سوات 

، التحصـيالن فارغ ، استادان، دانشجویان آوری اطالعات ازاقتصاد از طریق جمع دانشکدهپس از مطالعة وضعيت موجود 

 دانشـکده اقتصـاد  چنين فرصت هـا و تهدیـدات   نظران نقاط قوت و ضعف و همها، مالکان و سایر صاحبسایر پوهنحی

 شد. خواهد مشخص دانشکدهمشخص شد. پس از تحليل دقيق این اطالعات استراتژی 

 

 نقاط قوت

  کيفيت آموزش باال 

 ارتقای مهارت  نظری برگیاری دوره های 

  انظارات، نقش ها و عملکرد محصلينتبيين 

  پذیریش انتقادات و پيشنهادات دانشجویان 

  ارایه خدمات مشوره برای کاریابی 

  راییینی جهت جذب و استخدام در ادارات 

  برقراری ارتباطات مناسب و روحيه مسئوليت پذیری 

 تدوین برنامه های تخصصی توسعه منابع انسانی 

 نقاط ضعف 

 ای عملی برای کسب مهارتعدم برگیاری دوره ه 

      عدم مهيا نمودن زمينه بورسـيه بـرای دانـش جویـان

 نخبه 

  عــدم شــری  ســازی مهــارت هــا و تجــارب از طریــق

 برگیاری سمينار ها 

 توس  منابع مالی و غير مالی عدم ایجاد انگيیه  

  بودن امکانات وتجهيیات آموزشینمناسب 

 فرصت ها

  عالقه جامعه و حکومت به تحصيالت عالی 

  کاربردی بودن رشته و برنامه های آموزشی 

  وجود ساختار آموزشی، منسجم و با تجربه 

       افیایش ظرفيت دانشـجویان از طریـق تـرویج، تبليـ

 میایاو نقاط قوت و نقاط ضعف 

 

 تهدید ها 

      کمبود تخصيص بودجـه در راسـتای افـیایش ظرفيـت

 کمی و کيفی دانشکده

 روحيه منفی رقابتی در بين موسسات تحصيالت عالی 

   کمبود دسترسی به منابع علمی و به روز به زبان هـای

 محلی

 کمبود انگيیه دانش اندوزی در محصلين 

 فراوانی فارغ التحصيالن بخاطر تعداد زیاد دانشگاه ها 



 W نقاط ضعف Sنقاط قوت   عوامل درونی

ی
رون

 بی
ل
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 تحلیل سوات 

  کيفيت آموزش باال 

  برگیاری دوره های ارتقای مهارت 

  ــش ــارات، نق ــين انظ ــرد  تبي ــا و عملک ه

 محصلين

   ــنهادات ــادات و پيشــ ــذیریش انتقــ پــ

 دانشجویان 

  ارایه خدمات مشوره برای کاریابی 

    ــتخدام در ــذب و اس ــت ج ــی جه راییین

 ادارات دولتی و خصوصی 

  برقراری ارتباطات مناسب و روحيه

 مسئوليت پذیری 

 دوین برنامه های تخصصی توسـعه منـابع   ت

 انسانی

 

     عدم برگیاری دوره هـای عملـی بـرای

 کسب مهارت

    عدم مهيا نمودن زمينه بورسـيه بـرای

 دانش جویان نخبه 

   عدم شری  سازی مهارت ها و تجـارب

 از طریق برگیاری سمينار ها 

  عدم ایجاد انگيیه 

   عدم مناسب بودن امکانات وتجهيـیات

 آموزشی

 

ها 
ت 

ص
فر

O
   

 

O 

   عالقه جامعه و حکومت به تحصيالت عالی 

     ــای ــه ه ــته و برنام ــودن رش ــاربردی ب ک

 آموزشی  

   وجود ساختار آموزشی، منسجم و با تجربه 

  ،افیایش ظرفيت دانشجویان از طریق ترویج

 تبلي  میایاو نقاط قوت و نقاط ضعف

SO 

      با توجه به عالقه جامعـه بـه تحصـيالت عـالی و

آموزشی باال، و کاربردی بـودن   همینان کيفيت

سعی در افـیایش کسـب    مدیریت تجارتیرشته 

 دانشجویان در این دانشکده.  

        با تـدوین برنامـه هـای تخصصـی توسـعه هـای

منابع انسـانی سـعی در افـیایش ظرفيـت هـای      

 . اقتصاد و مدیریت دانشجویان دانشکده 

WO 

     بـا توجــه بـه کــاربردی بـودن رشــته و عالقــه

جامعه بـه تحصـيالت عـالی ميتـوان بـا مهيـا       

نمودن زمينه سمينار هـا و دوره هـای عملـی    

ــان    ــجویان در مي ــارب را بادانش ــارت و تج مه

 گذاشت.  

       با مهيا نمـوده زمينـه بورسـيه بـه دانشـجوان

نخبه ميتوان ظرفيـت دانشـجویان را افـیایش    

 داد. 

ها
د 

دی
ته

 T
  

 

T 
    کمبود تخصيص بودجه در راسـتای افـیایش

 ظرفيت کمی و کيفی دانشکده

    ــات ــين موسس ــابتی در ب ــی رق ــه منف روحي

 تحصيالت عالی

   کمبود دسترسی به منابع علمی و به روز بـه

 زبان های محلی

 کمبود انگيیه دانش اندوزی در محصلين 

  فراوانی فارغ التحصيالن بخاطر تعداد زیاد

 دانشگاه ها

ST 

       با استفاده از کيفيـت بـاالی آموزشـی ميتـوان

کمبــود بودجــه در راســتای افــیایش ظرفيــت و 

 کيفيت این دانشکده را جبران نمود. 

  با توجه به کابردی بودن رشته و رایینی برای در

جهت استخدام دانشجوبان در ادارات و همینان 

ــه     ــار را ب ــه ک ــوان زمين ــابی ميت ــاوره کاری مش

 .  دانشجویان فراهم نمود

WT 

   ــیان آموزشــی ــات و تجهي ــیایش امکان ــا اف و ب

مهـارت و  همینان مهيا نمودن زمينـه انتقـال   

تجارب ميتوان کمبود انگيـیه دانـش انـدوزی    

 محصلين را افیایش داد. 

      با افـیایش ظرفيـت و امکانـات در دانشـکده و

ارایــه خــدمات عــالی بــه دانشــجویان ميتــوان 

روحيه رقابت منفی بين موسسـات تحصـيالت   

 عالی را به نفع این دانشکده ختم نمود



 ماموریتاهداف استراتيژیک بر اساس 

 سی به تحصيالت عالی معياریتردس

به آموزش و تحقيق و تشویق آنان به نـوآوری، خالقيـت و اسـتقالليت رفتـاری بـرای       دانشجویاندهی و ترغيب انگيیه

بردن و گسترش کيفيت، تدریس در ارتبـاط بـه   شامل بلند. این هدف، موسسه ها در داخل و خارج ازرسيدن به آرمان

 باشد.یادگيری در مقطع ليسانس و باالتر از آن می

 اهداف

 . اقتصاد دانشکده های درسی و ماورای درسی دراز طریق برنامه دانشجویان و راهنماییحمایت  .7

از  هـا نيـی  سـمينار های تقـویتی و  پاسخ، یادگيری موضوعات، برنامهواز طریق پرسش دانشجویان ظرفيت بردنبلند  .2

 . ليسانس و باالتر از آن عميق مسائل علمی، در سط  تشویق به مطالعة طریق

 جامعه.  در آن هایارزش معرفی و تحصيلی مندارزش محيطی ایجاد  .9

 و مقررات کریدت. لوای  اجرای با دانشجویان برای يلیتحص هایدوره در تسهيالت ساختنفراهم و پذیریانعطاف  .0

 هااستراتيژی

بُرد امـور  و پيش های علمیو حمایت از آنان در طرح دانشجویاننمایی ره های معياری جدید برایروش از استفاده  .7

بـه منظـور    دانشـجویان نخبـه و دیگـر    دانشـجویان های تبادل افکـار بـين   ارساختن زمينهموچنان هآموزشی و هم

  بهتر.  رییی برای آیندة کاریبرنامه

های درسـی  برنامه با در نظرداشت وسعت بخشيدن بهمنسجم، مطالعة  راستای در تربيش پذیریانعطاف دادننشان  .2

 . در امور آموزشی دانشجویاندادن و شرکت

 به عنوان ظرفيت سازی  از کشور در خارجآموزشی  تجربة آوردندستبه برای دانشجویان سازیآماده و انگيیه ایجاد  .9

آهنگـی  کـردن اطمينـان از هـم   برای پيدا نفعانذی سایر و التحصيالنفارغ یی،حرفه نهادهای کارفرمایان، با ارتباط  .0

 دادن به خواست آنان.های تحصيلی با نياز بازار و پاسخ مثبتبرنامه

 مشارکت با جامعه و بازار کار

 .دهد آموزش را متعهد متخصص، جوان، نيروی تا است متعهد اقتصاد دانشکده جامعه و بازار کار،به منظور مشارکت با 

 اهداف

کاری و تفاهم های همتعهد آن برای ایجاد فرصت و و مدیریت  اقتصاد دانشکده بلند موقعيت و گاهجای کردنآشنا .7

هـای  به منظور توسعة خدمات تحصيلی، علمی و تعهد آن برای باالبردن کيفيت خدمات تحصيلی و ایجـاد فرصـت  

 دانشجویان شغلی در بازار کار برای 



 .پژوهش و آموزش حوزة در محلی و ملی نيازهای و هاارزش به اولویت دادن  .2

 . ازار کارب به یابیراه منظور به اداری و  تحصيلی و علمی هایبخش در دانشجویان توانایی و ظرفيت افیایش  .9

 هاستراتيژیا

 بـرای  کـارآموزی  زمينـة  آوریفـراهم  منظـور  بـه  خصوصـی  و دولتـی  دفـاتر  و ماسسـات  بـا  رواب  توسعة و ایجاد  .7

 دانشجویان. 

های علمی، فرهنگـی و تحقيقـی کشـور و    و نهاد دولتی ،خصوصی سکتورهای ها،پوهنتون با شدهایجاد رواب  ایجاد .2

 بيرون کشور.

  تحقيق طریق از اوری نو و خالقت  تشویق به

هـای تحقيقـی و تحصـيلی    هـا در زمينـه  ، که به توليد ایدهجوش. موفق و تعاملیوپرورش ی  جامعة پژوهشیِ پرجنب

محيطی، سالمت و ثـروت  های اجتماعی، فرهنگی، زیستمختلفی بينجامد و سبب تغيير مثبت و سبب تفاوت در حوزه

 یافتنی. است دستافغانستان گردد، آرمانی

 اهداف

 . مدرن جامعة به سنتی جامعة انکشاف منظور به جامعه نيازهای رفع و مدرن تحقيقات در بودنگامپيش  .7

 و جامعـه  مشـکالت  و مسائل در بدیل و مناسب کارهایراه وجویجست منظور به تحقيقی کادر مدیریت و بریهر  .2

 منطقه. 

 عایدات مالی برای پوهنحی شود.روهی باعث ایجاد گ و انفرادی صورت به تحقيق انجام طریق از  .9

 استراتيژی

 . تحقيقات برای تشویق و ییرشتهميان تحقيقات انجام برای جدید هایروش ترویج  .7

 موسسه.  اکادمي  علمی تحقيقات در پيشرفته تجهيیات و تکنالوژی از استفاده   .2

 مدیریتی.  و کارآفرینی هایمهارت آوردندستبه منظوربه علمی کادر و دانشجویان تشویق  .9

 نيروی انسانی

بُـرد امـور   گيری همة آنان در پيشکرد برجستة کارکنان و سهمیابی به اهداف استراتيژی  به عملموفقيت ما در دست

 رود.شمار میهای استراتيژی  نو بهمندسازی عادالنه و گسترش مشارکت از موضوعگی دارد. این توانبسته



 هدافا

و  دانشـکده رکنان به منظور کـار مشـترک در سراسـر    کا کامل هایتوانایی از استفاده و انکشاف حمایت، گیاری،ارج  .7

رسـی بـه   ترین افراد و دستبه محل کاری مناسب و برازنده از طریق جذب، پاداش و حفظ به دانشکده نمودنتبدیل

 . دهای علمی و اداریاستعدا

 کارکنان.  علمی و فکری اداری، هایمهارت توسعة و دانش رشد  .2

هـای  تواناییمنظور تحول و رشد اداره بر اساس به دانشکدههای نيروی انسانی یی از تواناییامهنشناخت دادنترتيب  .9

 فردی؛

 کارکنان.  کاری استقالليت به احترام و ابتکارات به دهیارزش سالم، رقابت بستر ایجاد  .0

 .کارکنان و استادان کاری ظرفيت ارتقای و استعدادها رشد برای الزم امکانات کاربستن به  .5

 هااستراتيژی
مندسـازی شـان بـه    کارکنان جدید، توان جذب و تحرک پدیدآوردن منظور به پوهنحًی در مثبت هایانگيیه ایجاد  .7

 و موسسه. ة افراد ماثر در جامعه مثاب

 ماثر.  و گوناگون هایروش با دانشکده موفق و برتر اداری و علمی کارکنان از تمجيد  .2

 . های جهان درحال تغييری از آرمانعنوان بخشهای مختلف، بهدر کارکنان، با شيوه انگيیه ایجاد  .9

 دانشکدههای آنان در جهت رسيدن به آرمانوسودادن سمت و کارکنان ترغيب  .4

 هازیرساخت

شویم. ایجاد تر استراتيژی  خویش نیدی سازد تا به اهداف است که ما را قادر میهای باکيفيت، راهیداشتن زیرساخت

 باعـث  روز تکنـالوژی  از اسـتفاده  بـا  علمی، هایفعاليت  ی  محي  کاری مجهی، مدرن و کارآمد برای آموزش و انجام

 .باشيم داشته تریبيش مییت خویش، رقبای به تناسب با منطقه، سط  در بتوانيم تا گرددمی

 اهداف

 .هاخانهی، فناوری اطالعات وکتابهای فيییکتمام زیر ساخت کيفی و کمی انکشاف و پایدار ثبات ایجاد برای سعی  .7

 امکانـات  بـا  تسـهيالت دانشـکده   گسـترش  منظـور  به فيییکی منابع از بهينة استفادة و هادارایی توسعة و حفاظت  .2

 موجود. 

 هااستراتيژی

 و کارکنـان  هـای نيـاز  بـه  گـویی پاسـخ  بـرای  اسـت روشـی  تغييـر،  درحال نيازهای رفع برای ها،ساختزیر تطبيق  .7

را ارائـه   منطقه سط  در علمی هایفعاليت ترینبه ما. هستيم خدمت مصروف آن در ما کهییجامعه و آموزاندانش

 . های خویش را گسترش دهيمر فعاليتعنوان ی  نهاد علمی برتخواهيم داد تا به



 و هـا فرصـت  تشخيص و محلی آموزشی و تحقيقی هایپروژه گذاریپالن و مدیریت بخش در گرفتن تربيش سهم  .2

 . ای مناسبهزیرساخت و امکانات از استفاده با علمی، تحقيقات نمودنارائه طریق از جامعه نيازهای

 و پـذیرش  روحية ایجاد و اداری و پژوهشی علمی، هایعرصه در آینده تکنولوژیکی تحوالت تشخيص و بينیپيش  .9

 دانشکده.  در تحوالت این تطبيق

 دانشکده.  اطالعات منابع مدیریت و ارائه سازی،ذخيره ایجاد، منظور به سيستماتي  کردروی ی  گرفتندست روی .0

 آموزی برجستهاندوزی و دانشتجربه

توانـد زمينـة اسـتفاده از    مـی  دانشـکده   یابـد، چـرا کـه   این هدف استراتيژی  براساس برتری ما در آموزش تحقق می

انـدوزی بـرای محصـالن هـدایت     تجربـه  سویها ما را بهفراهم سازد. این فرصت دانشجویانهای موجود را برای فرصت

 آورد.را پدید می دانشکده و دانشجویانآید که استحکام رابطه بين کند. در نتيجه، شرایطی به وجود میمی

 اهداف
 در دانشکده.  آموزیدانش العادةفوق باتجربة شدهشناخته رسميت به آموزشی نظام منطقی و استوار ترکيب  .7

 دانشجویان.  از معنوی و علمی پشتيبانی مندنظام چهارچوب آوردنوجودبه  .2

 .دانشجویان جسمی و فکری سالمت سط  ارتقای  .9

 هااستراتيژی

 با ،دانشجویان از وسيعی طيف به گوییپاسخ در آنان گیآماده و استادان دانش و هامهارت از کردنحاصل اطمينان  .7

 ات و استعدادها؛انتظار تجربه، شرای ، داشتدرنظر

 دانشجویان فرهنگی و تفریحی ورزشی، جوامع از حمایت و گسترده و فراگير ورزشی و تفریحی امکانات ارائة   .2

 دانشجویان در فصل نامه دانشجویان. علمی  -یتحقيق مقاالت نشر و چاپ  .9

 .فرهنگی هفتة و دانشجو روز به گیاریارج  .0

 های اجتماعیمسؤوليت

هـای اجتمـاعی خـود را درک کننـد و     جویان، کارکنان و اعضای جامعه مسـاوليت ایجاد شرایطی که در پرتو آن دانش

 هـای اکادميـ  پایـداری نشـان دهنـد. در ایـن هـدف       و فراتر از آن در حفظ ارزش دانشکدهتشویق شوند تا در سط  

های اجتماعی و تدوام خـدمات اجتمـاعی   شود تا روشی در پيش گرفته شود که اصول مساوليتاستراتيژی ، سعی می

 را مشخص گرداند و به عنوان ی  سنت تعریف شود.دانشکده در سط  

 اهداف

 . گی جامعهاد در شکوفایی و بالندهگيری افرسهم رساندن حداکثر به   .7



یی و خانهکه کاهش گازهای گلهاییزیرساخت ایجاد در سعی و سالم زیست محي  به تمایل راه در جامعه تشویق   .2

 محيطی را تضمين کنند.های زیستگیآلوده

 هااستراتيژی

 درسـی،  برنامـة  در و کنـد  رفتـار  متعهدانـه  اجتمـاعی  هایمساوليت برابر در دانشکده کههاییزمينه ساختنفراهم  .7

 . یرفته شدة جهانی اتکا نمایدپذ معيارهای بر خود خارجی و داخلی هایروش و بردهاراه ها،سياست

 و نـوآوری  گـر حمایـت  پایـدار  و فعال طور به که هوادارانی به شدنتبدیل برای جامعه، اعضای همة به دادنانگيیه  .2

 باشند.  اجتماعی کارهای بریره

 .بازیافت افیایش و شودمی محيطیزیست مشکالت سبب کهضایعاتی کاهش منظور به منابع، مدیریت بهبودی  .9
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