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 پیشگفتار
با تخصص دو رشته اداره و  ۱۳۹۱در چوکات مؤسسه تحصیالت عالی جهان در سال  اقتصاد  ځیپوهن

سیس شده است و انگیزه ایجاد این پو
 
  میباشدتقاضای بازار کار  نظر به اساس  هنځیتجارت و امور مالی و بانکی تا

 فعالیت می نماید .و با اهداف دقیق با رعایت معیارهای علمی اکادمیک 

انکشاف جامعه نقش بازی کرده و فعالیت های خویش را مؤفقانه و به  پوهنځی تالش دادر که در این 
ن انجام دهد و به اهداف تعیین شده  برسد. بدون شک که 

 
داف پوهنځی نیاز به جهت رسیدن به اهشکل درست ا

. استچگونگی رسیدن به اهداف تعیین شده را نشان داده  پوهنځی است که پالن استراتیژیک برنامه ریزی های 
در نظر دارد برنامه های خویش را با در نظرداشت محتوای پالن استراتیژیک بهبود و انکشاف دهد و  پوهنځیاین 

همچنان و ها تفاهم نامه تالش می نماید که برنامه های جدید را در عرصه های مدیریتی، تربیتی، تحقیقی، امضای 
ات علمی، ظرفیت سازی کامل استادان انکشاف ک تابخانه مدرن و پیشرفته، مرکز تحقیق، فراهم سازی صنوف درسی

 می شود، تقویت بخشد.  اقتصاد  پوهنځیو کارمندان و سایر موارد را که سبب تقویت و اعتبار علمی 

اعضای کمیته تدوین و نظارت از تطبیق پالن استراتیژیک که در تدوین این پالن در اخیر از تالش های 
دان واحد اداری و محصالن عزیز که در تهیه پالن و نظر سنجی بسیار زحمت کشیدن، از استادان محترم، کارمن
ن نظریات سازنده شان را با ما شریک ساختند 

 
 ما را کمک کردند قلبًا سپاسگزاری نمایم.  و ا

 

 با احت                 رام              

 حنیف هللا بشار 

 اقتصاد پوهنځی رئیس                

 

 

 

 

 



 

5 
 

 مفاهیم

 : مهم و مرتبط به پالن استراتیژیک به شکل خلص ارایه می گردمفاهیم تعریف در این بخش 

اف برنامه به مجموعه اقدام های گ فته می شود که بشکل اگاهانه تهیه شده و برای رسیدن به هدف یا اهد : برنامه 
وردن هدف ی، برنامه، خاص اتخاذ می گردد. به عبارت دیگر

 
ا اهدافی است که تخصیص نقشه راه برای بدست ا

 وظایف وعمل کردهای دیگری را مشخص می کند. ، تقسیم اوقات، منابع ضروری 

در چه مدت ، در کجا، توسط چه کسی، باچه هدفی، چه چیزی  : در تدوین برنامه باید به سواالت زیر جواب داد
 با چه تاثیری و چگونه انجام می شود.، باکدام منابع، زمانی

تدوین می  هنځی پواستراتیژی طرحی است که براساس یک طرزتفکر و اندیشه برای رسیدن به اهداف  : استراتیژی 
پالیسی ها برنامه ها و زنجیره های عملیاتی یک ، شود. به عبارت بهتر، استراتیژی طرحی جامع است که هدف ها

 را در قالب یک کل بهم پیوسته باید دیگر ترکیب می کند. ځیپوهن

 نسبت به اهداف پوهنځیبرنامه استراتیژیک عبارت از خالصه مراحل طرحه شده و اهداف کلی  : تیژیک برنامه استرا
 بخشها یا دیپارتمنت ها است که بصورت جامع تدوین می شود.

با  برنامه ریزی استراتیژیک علم وهنر مجموعه از تصمیم ها واقدامهای مدیریتی است که : برنامه ریزی استراتیژیک 
 اجرا وارزیابی می شود.، عوامل محیطی برای رسیدن به اهداف تدوین توجه به

، اهداف، ارزشها، ماموریت، تدوین است که شامل این دیدگاه، یکی از مراحل برنامه ریزی استراتیژیک : تدوین 
اولویت تعین ، انتخاب استراتیژی های ممکن، تعین حالت استراتیژیک، تحلیل عوامل محیطی )د اخلی وخارجی (

 استراتیژی ها می شود.

ن تعی، اجرای استراتیژی می باشد که شامل تعین اولویت استراتیژیک، مرحله دوم برنامه ریزی استراتیژیک : اجرا 
تدوین پالیسی های  ځیپوهنتجدید یا طراحی ساختار ، تدوین بودیجه، برنامه عمل ساالنه، اهداف کوتاه مدت

 تخصیص منابع می شود.، های ځپوهنانتخاب سبک رهبری ، اجرای  ی

ها و  ارزیابی استراتیژی است که نیاز به ایجاد یک میکانیزم برای تطبیق عملکرد  با معیار، مرحله سوم :  ارزیابی
 پالیسی های وزارت تحصیالت عالی می باشد.

تی و خط سیر کار و بار  : دیدگاه 
 
 ها را نشان میدهد. ځیپوهندیگاه یا ارمان نمای  ی از مسیر ا

نچه که فرد یا ، به عیارت دیگر
 
در یک . میخواهد یځپوهنارمان یا چشم انداز، تصویر ذهنی یا جسمی است از ا

ورد؛ بنهوی که در ذهن شنونده  پوهنځیچیزهای که فرد یا ، تعریف دیگر
 
میخواهد بشکل عینی و ملموس بدست ا

 نیز تصویرواضح و روشن ایجاد می کند.
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فه وجودی سند. ماموریت نشان دهنده علت و فلرا بیان می کی ځدلیل وجود پوهنمقصود و، ماموریت :  ماموریت
ن 

 
را در  یځپوهنهویت یک ، را نشان میدهد. پس بیانیه ماموریت یځپوهناست که همان هدف نهای  ی  ځیپوهنا

های ی ځپوهنرا از سایر  یځپوهنماموریت سندی است که یک ، قالب واژه ها بیان می کند. در یک تعریف دیگر
ت گرفته و به تمام سطوح  یځپوهناز راس هرم ، مشابه متامیز می نماید. ماموریت

 
 میکند. بیانیه ذنفو یځپوهننشا

 قابل فهم بوده و مورد قبول قرارگیرد. یځپوهنشفاف و به تمام سطوح ، باید روشن، ماموریت

ج به مقاصد کاربردی و نتای، یځنپوهتبدیل بیانیه ماموریت و دیدگاه استراتیژیک ، منظور از تعین اهداف :  هدف
نها می شود.، است. بطور کلی یځپوهن

 
 هدف عبارت ازنقطه است که کوشش ها معطوف به رسیدن به ا

نها نیز مشخص باشد؛، باید دست یافتنی، اهداف
 
 چالش برانگیز و دراری بعد زمانی باشد ومراحل وشیوه تحقق ا

 گردد. یځپوهنباعث پخش شدن تمرکز که نباید زیاد باشد  خنځیاهداف پو

رما یځپوهننباید های  باید ها و، ارزشها. است هنځیارزشها، اصول اعتقادی پویا واساسی پو : ارزشها
 
نها اند که ا

نها تدوین می شود. بطور یکلی
 
های برای مسیر اصولی هستند که رهنمود ، یځپوهنارزشهای ، وماموریت برمبنای ا

 ارائه می کنند. یځپوهنتصمیم گیری و رفتارها در ، حرکت ورشد

عوامل داخلی   (Internal Factors Evaluation Matrix))  (IFEM) ماتریکس تحلیل عومل داخلی
بوده و برخالف عوامل خارجی زیر کنترول مدیریت سازمان  یځپوهن ولفه های  ی هستند که مربوط به مسایل داخلیم

می باشند و به دو دسته ؛ قوت ها و ضعف ها تقسیم می شوند که از طریق ماتریکس تحلیل عوامل داخلی تجزیه 
 و تحلیل می شوند.

تجزیه و   : (External Factors Evaluation Matrix (EFEM) ماتریکس تحلیل عوامل خارجی
از  یځپوهنمشاهده و تفسیر فرصت ها و تهدید های ایجاد شده برای ، فرایند بررسی، یځپوهنتحلیل محیط کالن 

بین المللی و ، با توجه به تجزیه و تحلیل محیط کالن یځپوهن، براین اساس. سوی عوامل کالن محیطی است
وری و بین الملل را زیر ، فرهنگی، اجتماعی، قانونی، سیاسی، تحوالت در حیطه های مختلف اقتصادی

 
فن ا

نظرگرفته و مورد کنکاش قرار می دهد که باتوجه به ماتریکس تحلیل عوامل خارجی مطالعه و تجزیه و تحلیل می 
 شود.

یکی از بزارهای مناسب   : Internal Factors Evaluation Matrix(IFEM)عوامل داخلی وخارجی 
ها  یځپوهنبرای تطبیق یا مقایسه مطالعه عوامل داخلی و خارجی است که زمینه ساز تعین حالت استراتیژیک 

 مساعد می سازد.استراتیژی ها  شده و راه را برای انتخاب مناسب

  Opportunitiesفرصت ها   Weaknesses ضعف ها   Strengthsمخفف سوات یعنی قوت ها  : SWOT سوات
این امکان ، استراتیژی است با استفاده از این تحلیلیکی از ابزار های تدوین ، روشاست این  Threats وتهدیدها 
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به تجزیه و تحلیل محیط های داخلی و خارجی پرداخته و دوم تصمیم های استراتیژیکی ، حاصل می شود که نخست
 .ای محیطی متوازن سازد اتخاذ نمود که قوت های سازمان را با فرصت ه

ابع می تواند در زمینه های  ی مانند نوع من یځپوهن، عبارت است از شایسته گی ممتازی که به وسیله ان : تنقطه قو
بت با تامین کنند گان و مواردی از این دست نسبت به رقبا ثمثبت ذهنی میان خریداران روابط متصویر ، مالی

 برترباشد. 

س مانع عملکرد مهارت ها وامکانات توانای  ی است که بطور محسو، محدویت یا کمبود در منابعنوع   : فضع نقطه
 . شود اثر بخش سازمان می

، به عبارت دیگر. عبارت است از هر عامل خارجی که به سازمان در نایل شدن به ماموریتش کمک کند : فرصت
ن ،سازمان را د

 
ن فرصت ظرفیت نهفته ای است که بهره گیری از ا

 
ر جهت مثبت رشد خواهد داد واستفاده از ا

مزیای قابل مالحظه ای برای سازمان خواهد داشت. و در نهایت تهدید، میزان موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی 
 سازمان است.مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین کنندگان کلیدی تغیرات عمده ،وناگهانی تکنولوژی ومواردی

 ی توانند تهدید عمده ای در راه موفقیت سازمان .از این است که م

فرصت  سازمان با استفاده از نقاط قوت  داخلی می کوشد ازدر قالب این استراتیژی ها ، : ( osاستراتیژی تهاجمی )
 های خارجی بهره برداری کند. 

ای بر   جطی خار موجود در محرصت های بهره برداری از ف هدف از استراتیژی  : (owاستراتیژی های محافظه کارانه )
 .عف داخلی به قوت استتبدیل نقاط ض

رات وت،اثقدر اجرای این استراتیژی ها، می کوشند تا با استفاده از نقاط  پوهنځی ها  : (stاستراتیژی های رقابتی) 
نها را از بین ببرند.حناشی از تهدی های موجود در م

 
 ط خارج را کاهش دهند یا ا

ورند ،حالت تدافعی ب : ( WTتدافعی )استراتیژی های 
 
خود ه سازمان های که این استراتیژی ها را به اجرا در می ا

 حیط خارجی است.عف داخلی وپرهیز از تهدید های ناشی از مضمی گیرند وهدف کم کردن نقاط 

استفاده از با :  Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) ماتریکس برنامه ریزی استراتیژیک کمی
روش،گزینه های گوناگون استراتیژی ها شناسای  ی شده ودر مرحله تطبیق،مورد ارزیابی قرار میگیرد. این ماتریکس 
ا برای هر استراتیژی،تعیین اولویت می کند مدیران وبرنامه ریزان سازمان، با توجه به جذابیت نسبی استراتیژی ه

نها،در مورد انتخاب به
 
ترین استراتیژی، تصمیم گیری می نمایند.این روش ،در مرحله وتعیین اولویت بندی ا

ژی استفاده از این روش، می توان استراتی ده قرارا میگیرد.بااتصمیم گیری به عنوان کی چارچوب تحلیلی مورد استف
 های گوناگون را که از جمله استراتیژی های مناسب اند،مشخص کرد ومناسب ترین انها را انتخاب نمود.
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  : یځپوهنوب برنامه استراتیژیک چارچ

در سه مرحله هفت گام مطرح شده است. نخستین مرحله، تدوین  ی ځوب برنامه استراتیژیک پوهنچارچ    
غاز می شود.این بخش شامل نیازمندی واهمیت برنامه 

 
برنامه استراتیژیک است که با مقدمه یا فصل اول ا

می  یځپوهناستراتیژیک ،معرفی مختصر،وظایف وفعالیتها،استراتیژی ها و میزان مؤفقیت استراتیژی های قبلی 
دوم یا فصل دوم مرحله تدوین ،شامل تعیین دیدگاه ،تعیین ماموریت ،تعیین ارزش ها واهداف  شود. در گام
می شود.گام سوم یا فصل سوم دو قسمت دارد؛یکی از قسمت ها مربوط به تحلیل عوامل  یځپوهناستراتیژیک 

 می باشد.  یځپوهنمحیطی است،وقسمت دوم شامل اولویت های برنامه استراتژیک ملی 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرحله اول:  تدوین استراتیژی

شناخت محیط : گام دوم  گام اول: شناخت پوهنځی 

عمومی؛ تحلیل محیط  

؛یتحلیل محیط تخصص  

 تحلیل گروه های ذی نفع,ذی نفوذ و فشار؛

 تحلیل بازار,خدمات و محصوالت؛

 

 

 فرصتها و تهدید ها

 تشکیل تیم تدوین استیری؛

 شناخت استراتیزیک و ساختار سازمان؛

 شناخت فرایند و وظایف؛

فقیت و ظرفیت سنجی؛سایی عوامل بحران مؤشنا  

 قوتها و ضعفها

 گام سوم:  جهت گیری پوهنځی

ماموریت, دیدگاه ارزشهاتعیین  استراتیپژی کالن پوهنځی  

تدوین استراتیژی ها و اهداف : گام چهارم  

 استراتیژی ها

 سیاست ها

 برنامه ها

 اهداف میان مدت

 اهداف بلند مدت

 اهداف کوتاه مدت

ستقرای استراتیژیا : گام پنجم  

عملی و کاربری کردن استراتیژی  : گام ششم  
زمینه سازی و بستر سازی برای اجرا : پنجمگام   

 تدوین نقشه عملی و کاربردی استراتیژی؛

 تدوین کارت امتیازی متوازن؛

نامه های عملیاتی و اجرایی؛تدوین بر  

 تخصص بودجه و منابع

؛تغییر ساختار و تشکیالت پوهنځی  

 بهبود سیستم و فرایند های اداری؛

 تغییردر سبک رهبری و مدیریتی؛

ه یسی ها و سیاست های داخپوهنځیتغییر در پال  

ارزیابی استراتیژی : مرحله سوم   

ارزیابی: گام هفتم  

ارزیابی  .سنجش اندازه گیری ومبانی۱

.تجدید در عمکرد نیروی انسانی3 استراتیژی  

ی دوم
شنهاد

 مدل پی
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 مقدمه
 ۱۳۹۲جهان بوده که در سال تحصیالت عالی  های مهم مؤسسه ځی یکی از جمله پوهن اقتصاد هنځیپو

ی خورشیدی  با دو دیپارتمنت )اداره و تجارت و امور مالی و بانکی( غرض تربیه و پرورش کادر های ورزیده و مسلک
و تقدیم نیروی کاری متعهد به جامعه ایجاد گردیده است. از اینکه رشته اقتصاد از جمله رشته های مهم و مؤثر 

می  پوهنځیی وسیع بوده و محصالن فارغ شده از این ځساحه کاری  فارغان این پوهنجامعه به شمار می رود بناًء 
 تواند در بخش های مختلف فعالیت های مؤثری را انجام دهد. 

ی و با داشتن درجه تحصیالت عالی به سویه ماستر و داک تر کلبا داشتن استادان مجرب و مس پوهنځیاین 
ی ځی و فرهنگی است. هیات رهبری پوهنداشته و مصروف فعالیت های علمبرای محصل خدمات تحصیلی را عرضه 

ن دیدگاه و ماموریت خود را تدوین نموده در راستای تحقق 
 
با در نظرداشت دیدگاه و ماموریت مؤسسه و اهداف ا

 اهداف خویش فعالیت می کند. 
ی ود هیات رهبر د به شمار می ر از اینکه داشتن پالن استراتیژیک مدون از جمله نیاز های مبرم این یک نها

ن، پالن استراتیژیک ځپوهن
 
ن و غرض انجام فعالیت های به شکل منظم و پالن شده ا

 
ی اقتصاد با درک اهمیت ا
 
 
ن فعالیت های خویش را ادامه و گسترش می دهد. موجودیت پالن  کیدسه ساله را تدوین نموده و به تا

 
از ا

 
 
ت را بازتاب نموده هیا پوهنځیه تر می سازد دیدگاه، ماموریت و اهداف نکه اداره را با برنامیاستراتیژیک ضمن ا

 رهبری را متوجه مسوولیت شان می سازد. 
داشت محتوای پالن استراتیژیک مؤسسه تدوین و تهیه گردیده است  پالن استراتیژیک هذا که با در نظر

لوژی، ایجاد برنامه ها، پالن گذاری و تحقیق، کسب عواید، توامیت ها، تکنا : در بر گیرنده موارد مهمی چون
 ارتقای ظرفیت استادان و محصالن است. 

و  این پالن را کمیته تدوین و نظارت از تطبیق پالن استراتیژیک در نتیجه ارزیابی و نیاز سنجی های دقیق
غرض اخذ اخذ نظریات استادان، کارمندان اداری، محصالن برحال و محصالن فارغ شده تدوین گردیده همچنان 

نها مورد ت
 
ایید نظریات گروه های مختلف به ذینفعان نیز ارسال گردیده و بعد از اخذ و درج نظریات سالم و سازنده ا

ی اقتصاد بوده و ځقرار گرفته است. نسخه حاضر پالن استراتیژیک منعکس کننده دیدگاه، اهداف و مقاصد پوهن
را  پوهنځیموقع امور تدوین گردیده و حیثیت سند مسیر یابی  به منظور منظم شدن پالن و برنامه ها و تعقیب به

 دارد. 

 اقتصاد موسسه تحصیالت عالی جهان پوهنځیمعرفی مختصر 
 ۱۳۹۲بوده که در سال  فعال مؤسسه تحصیالت عالی جهان های  پوهنځیجمله از  اقتصاد یکی هنځیپو

اغرض تربیه و تقدیم نیرو های کاری جوان و متعهد ره و تجارت و امور مالی و بانکی( ادا)خورشیدی با دو دیپارتمنت 
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مرین دیپارتمنت ها انسای متخصص، ورزیده و دارای  پوهنځیایجاد گردیده است. مسوولین 
 
به شمول رئیس و ا
ن دارای به تعداد )

 
تاسیس تا سال از  این پوهنځی ( تن استاد می باشد. ۳۶درجه تحصیلی ماستر بوده عالوه بر ا

نها ماستر بوده و متباقی داک تر ۲۸به تعداد ) پوهنځیاز جمله استادان این  .راغت داده است( دوره ف۴حال )
 
( تن ا

 و لیسانس هستند. 
صاب تحصیلی پوهنځی از طرف وزارت تحصیالت عالی تایید گردیده و مطابق نیاز بازار کار کریکولم و ن

ی ځتمام برنامه های این پوهنو ملی به پیشبرده شده و  ظرداشت معیارها و استندردهای علمینبا در  سدر  است.
 دانستهمکلف  پوهنځیجوابگوی نیاز های جامعه است. مسوولین دیپارتمنت ها خود را در تطبیق پالن و اهداف 

ن به رهبریت نهاد تحصیلی بشکل مستمر گزارش ارایه می
 
 در سه تایم  به پیش برده میدروس دارند.  و از  تطبیق ا

ن خدمات انترنتی و ک تابخانه برای همه میسر بوده و کورس های تقویتی نیز دایر می گردد.  شود.
 
  عالوه بر ا

 دیدگاه
ینده به عنوان یکی از بهترین پوهنځی های تحصیلی در عرصه ارایه 

 
پوهنځی اقتصاد در نظر دارد تا در ا

 دانش مدیریتی و امور مالی مطابق با معیار ها و نورم های ملی تبدیل گردد.خدمات علمی و تحقیقی در زمینه 

  ماموریت 
این پوهنځی با ارایه دانش نظری با مهارت های عملی به محصالن خویش و انجام تحقیق در راستای تربیه 

 و تقدیم کادر های متخصص و جوانان رسالتمند فعالیت می کند.

 ها ارزش

 اسالمی و ملی؛ پایبندی به ارزش های .1
 مسوولیت پذیری؛ .2
 وطن دوستی؛ .3
 مدیریت سالم؛ .4
زادی اکادمیک؛ .5

 
 ا

 شفافیت در پیشبرد امور؛ .6
زادی بیان؛ .7

 
زادی و ا

 
 رعایت اصل ا

 ایجاد روحیه همکاری با کارمندان؛ .8
 نهادینه سازی فرهنگ تحقیقاتی. .9
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 ارائه خدمات تحصیلی با کیفیت و معیاری. .10

 .طرزالعمل ها و سایر اسناد تقنینی نافذ درکشور.رعایت قوانین، مقررات، لوایح،  .11

 اهداف
نها به بورسیه ها و تدویر برنامه های ارتقای ظرفی .1

 
 ت؛ارتقای ظرفیت های علمی استادان و محصالن با اعزام ا

 قویت و بهبود روش های نوین تدریس؛ت .2
ماده نمودن فضای مناسب  .3

 
 تحصیلی؛ ا

 بازار کار؛ درسی مطابق نیازاوم کریکولم، مفردات و مواد متدبازنگری  .4
 استخدام استادان معیاری به تناسب محصل؛ .5
 ؛  یبه امور تحقیقات فعالسهمگیری  .6
مین روابط و امضای  .7

 
 با نهاد های داخل و خارج از کشور؛ اری های علمیتوامیت ها و همکتا

 نهادینه سازی فرهنگ مکافات و مجازات؛ .8
 نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مشارک تی؛ .9

درک عالی، به مثابه شهروندان روشن فکر، مسؤول و منتقد، دارای ظرفیت الزم و اندیشه  محصالن باتربیه  .10
 جتماعی، بردباری و احترام متقاب.های مبتنی بر تعهد ا

  پوهنځینقاط قوت 
 خوب؛ یتمدیر -1
 صنوف مجهز و لوازم تدریسی کافی؛ -2
 کیفیت تدریس؛ -3
 صداقت و راستی در پیشبرد امور؛ -4
وری ؛تعهد برای  -5

 
 نوا

 ا ادارات داخلی و خارج؛ب متقابل حسنه روابطو  احترام  -6
 مسوولیت پذیری؛ -7
 بت سالم با موسسات دولتی و خصوصی؛رقاموجودیت روحیه  -8
  ؛ک تابخانه غنی و مجهز -9

 ه روز شده؛نصاب تحصیلی ب -10
لیفاتی اساتید -11

 
 ؛حمایت مالی از فعالیت های تحقیقاتی و تا

 کمپیوتر؛موجودیت کورس های تقویتی زبان و  -12
 .اساتید با تجربه به سویه ماستر و دوک تور  موجودیت -13
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 پوهنځینقاط ضعف 
 کمبود استادان دایمی .1
 عدم همکاری بعضی از استادان در پپشبرد امور؛ .2
 نداشتن یک مرکز تحقیقاتی به سطحه پوهنځی  .3
 پایین بودن درجه تحصیل بعضی از استادان؛ .4
 ؛به سطح پوهنځینبود کنفرانس روم برای برګذاری محافل علمی  .5
 ؛نداشتن ساحه سبز در پوهنخی .6
 نداشتن مرکز صحی به سطح پوهنخی  .7
 هنځیپومحصالن  کمبود منابع عایداتی غیر فیس  .8

 فرصتها 
 ؛(SCLو OBEمیتود جدید تدریس ) موجودیت امکان تدویر سمینار .1
 موجودیت استادان متخصص و دارای درجه تحصیلی بلند در بازار کار؛ .2
 اقتصاد؛ پوهنځیعالقمندی جوانان به  .3
 فارغ شدن تعداد زیادی از جوانان از مکاتب؛ .4
 ولتی؛دپایین بودن جذب پوهنتون های  .5
مین روابط و امضای تفاهم نامه های همکاری؛ .6

 
 عالقمندی ادارات مختلف در تا

 ؛پوهنځی نات کافی مالی برای انکشافامکا .7
 پوهنځیتوجه هیات رهبری مؤسسه به  .8
 جغرافیوی در بازار خدمات تحصیلیموقعیت  .9

 تهدیدها
 های اقتصاد در اک ثر نهاد های خصوصی؛ پوهنځیموجودیت  .1
 ؛.نبود الیحه رتب علمی اساتید در سک تور تحصیلی خصوصی .2
 ؛پوهنځیسطح در عدم استقاللیت مالی  .3
 ؛نبود سالون کنفرانس و دفاتر اداری به حد کافی .4
 زبان های ملی دسترسی نداشتن به منابع علمی و جدید به .5
 موجودیت فساد اداری  .6
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 عواید کسب
ن است. چون  پوهنځی منابعبدون شک مهم ترین مورد یک نهاد و 

 
ن می تواند  پوهنځیعایداتی ا

 
از طریق ا

خدمات معیاری تری عرضه نماید. هرچند مؤسسین این نهاد ارایه خدمات تحصیلی و خدمت به جوانان کشور را در 
اولویت کاری شان قرار داده است و از همینرو در این سک تور سرمایه گزاری نموده اند. اما جهت گسترش فعالیت 

عواید داشته باشند تا اینکه از استقاللیت مالی برخودار شده به  و تداوم کاری نیاز است که مؤسسات خصوصی
 مؤسسه تحصیالت عالی جهان عبارتند از:پوهنځی اقتصاد فعالیت های شان ادامه دهند. مهم ترین منبع عایداتی 

 حق الشمول؛ -

 فیس محصالن؛ -

 ؛ب محصالنتوزیع کارت هویت  -

 .به محصالن توزیع دیپلوم و ترانسکریپت -

 عوامل محیطیتحلیل 

 تحلیل عوامل محیط داخلی

 : در تحلیل عوامل محیطی موارد ذیل در نظر گرفته می شود 

 مسایل مدیریتی؛ -

 منابع بشری )کادری و اداری(؛ -

 مالی و بودجه؛ -

 خدماتی و تولیدی؛ -

 مسایل ارتباط و هماهنگی؛ -

 امکانات؛ -

 تحقیقات و موارد علمی. -
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 عوامل داخلی
IFEM 

 ضریب موزون امتیاز وزنی ضریب وزنی قوت و ضعف شماره

 ۰.۴۸ ۴ ۰.۱۲ مدیریت خوب ۱

 ۰.۱۲ ۳ ۰.۰۴ صنوف مجهز و لوازم تدریسی کافی ۲
 ۰.۱۵ ۳ ۰.۰۵ کیفیت خوب تدریس ۳
 ۰.۲۱ ۳.۵ ۰.۰۶ صداقت و راستی در پیشبرد امور  ۴
وری  ۵

 
 ۰.۱۸ ۳ ۰.۰۶  تعهد برای نو ا

داخلی و احترام و روابط حسنه متقابل با ادارت  ۶
 خارجی

۰.۰۷ ۳ ۰.۲۱ 

 ۰.۱۸ ۳ ۰.۰۶ مسوولیت پذیری  ۷

موجودیت روحیه رقابت سالم با مؤسسات دولتی و  ۸
 خصوصی

۰.۰۸ ۳ ۰.۲۴ 

 ۰.۱۶ ۳.۲ ۰.۰۵ ک تابخانه غنی و مجهز ۹
 ۰.۲۱ ۳.۵ ۰.۰۶ نصاب تحصیلی به روز شده ۱۰
لیفاتی  ۱۱

 
حمایت مالی از فعالیت های تحقیقاتی و تا

 اساتید؛
۰.۰۳ ۳ ۰.۰۹ 

 ۰.۰۶ ۲ ۰.۰۳ موجودیت کورس های تقویتی زبان و کمپیوتر؛ ۱۲

 ۰.۱۲ ۳ ۰.۰۴ موجودیت اساتید با تجربه به سویه ماستر و دوک تور. ۱۳

 ۰.۰۳ ۱ ۰.۰۳ کمبود استادان  ۱۴

 ۰.۰۴ ۲ ۰.۰۲ عدم همکاری بعضی از استادان در پپشبرد امور؛ ۱۵

 ۰.۰۸ ۲ ۰.۰۴ نداشتن یک مرکز تحقیقاتی به سطحه پوهنځی  ۱۶
 ۰.۰۶ ۲ ۰.۰۳ پایین بودن درجه تحصیل بعضی از استادان؛ ۱۷

نبود کنفرانس روم برای برګذاری محافل علمی به سطح  ۱۸
 ؛پوهنځی

۰.۰۳ ۲ ۰.۰۶ 

 ۰.۰۲ ۱ ۰.۰۲ ؛نداشتن ساحه سبز در پوهنخی ۱۹

 ۰.۰۶ ۲ ۰.۰۳ نداشتن مرکز صحی به سطح پوهنخی  ۲۰
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 ۰.۰۴ ۱ ۰.۰۴ هنځیپومحصالن  کمبود منابع عایداتی غیر فیس  ۲۱
 ۲.۷۲۸  ۱ مجموعه

 تحلیل عوامل محیط خارجی
مورد ارزیابی قرار گرفت. اینک عوامل محیط خارجی  پوهنځیچنانکه در باال دیده شد عوامل محیط داخلی 

 : مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا عوامل ذیل اساس عوامل خارجی را تشکیل می دهد

 قوای بشری بیرونی؛ -

 حکومتداری؛ -

 شناسای  ی و تحلیل گروه های ذینفع؛ -

 ؛پوهنځیبررسی وضعیت رقبای  -

 فرصت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ -

 ها.تهدید  -

-  

EFEM 

 ضریب موزون امتیاز وزنی ضریب وزنی فرصت و تهدید شماره
میتود جدید تدریس  موجودیت امکان تدویر سمینار 1

(OBE وSCL)؛ 
۰.۰۶ ۴ ۰.۲۴ 

موجودیت استادان متخصص و دارای درجه  2
 تحصیلی بلند در بازار کار؛

۰.۰۶ ۳.۵ ۰۲۱ 

 ۰.۲۴ ۳ ۰.۰۸ اقتصاد؛ پوهنځیعالقمندی جوانان به  3

 ۰۱۵ ۳ ۰.۰۵ فارغ شدن تعداد زیادی از جوانان از مکاتب؛ 4

 ۰.۲۸ ۳.۵ ۰.۰۸ ولتی؛دپایین بودن جذب پوهنتون های  5

مین روابط و امضای  6
 
عالقمندی ادارات مختلف در تا

 تفاهم نامه های همکاری؛
۰.۰۶ ۳.۵ ۰.۲۱ 

 ۰.۳۲ ۴ ۰.۰۸ ؛پوهنځی امکانات کافی مالی برای انکشاف 7

 ۰.۲۱ ۳ ۰.۰۷ پوهنځیتوجه هیات رهبری مؤسسه به  8
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 ۰.۲۴ ۴ ۰.۰۶ موقعیت جغرافیوی در بازار خدمات تحصیلی 9
های اقتصاد در اک ثر نهاد های  پوهنځیموجودیت  10

 خصوصی؛
۰.۰۷ ۲ ۰.۱۴ 

نبود الیحه رتب علمی اساتید در سک تور تحصیلی  11
 ؛خصوصی.

۰.۰۶ ۱ ۰.۰۶ 

 ۰.۰۴ ۱ ۰.۰۴ ؛پوهنځیعدم استقاللیت مالی در سطح  12

 ۰.۰۶ ۱ ۰.۰۶ نبود سالون کنفرانس و دفاتر اداری به حد کافی؛ 13

دسترسی نداشتن به منابع علمی و جدید به زبان  14
 های ملی

۰.۰۵ ۲ ۰.۱ 

 ۰.۰۷۵ ۱.۵ ۰.۰۵ موجودیت فساد اداری  15

 ۲.۴۱  ۱ مجموعه

 (SWOT)ماتریکس سوات  : جدول

 Sنقاط قوت یا  عوامل داخلی
 : فهرست نقاط قوت

 خوب؛ یتمدیر -1
 صنوف مجهز و لوازم تدریسی کافی؛ -2
 کیفیت تدریس؛ -3
 صداقت و راستی در پیشبرد امور؛ -4
وری ؛ -5

 
 تعهد برای نوا

ا ادارات ب حسنه متقابل روابطو  احترام  -6
 داخلی و خارج؛

 مسوولیت پذیری؛ -7
موجودیت روحیه رقابت سالم با  -8

 و خصوصی؛موسسات دولتی 
 ک تابخانه غنی و مجهز؛  -9

 نصاب تحصیلی به روز شده؛  -10
حمایت مالی از فعالیت های تحقیقاتی و  -11

لیفاتی اساتید؛
 
 تا

موجودیت کورس های تقویتی زبان و  -12
 کمپیوتر؛

موجودیت اساتید با تجربه به  -13
 سویه ماستر و دوک تور.

 

  Wنقاط ضعف یا
 : فهرست نقاط ضعف

 کمبود استادان دایمی .1
همکاری بعضی از استادان در عدم  .2

 پپشبرد امور؛
نداشتن یک مرکز تحقیقاتی به سطحه  .3

 پوهنځی 
پایین بودن درجه تحصیل بعضی از  .4

 استادان؛
نبود کنفرانس روم برای برګذاری محافل  .5

 ؛علمی به سطح پوهنځی
 ؛نداشتن ساحه سبز در پوهنخی .6
 نداشتن مرکز صحی به سطح پوهنخی  .7

 کمبود منابع عایداتی غیر فیس  .8
 هنځیپومحصالن 
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 Oفرصت ها یا 
 : فهرست فرصت ها

میتود  موجودیت امکان تدویر سمینار .1
 ؛(SCLو OBEجدید تدریس )

موجودیت استادان متخصص و دارای  .2
 درجه تحصیلی بلند در بازار کار؛

 اقتصاد؛ پوهنځیعالقمندی جوانان به  .3
جوانان از فارغ شدن تعداد زیادی از  .4

 مکاتب؛
پایین بودن جذب پوهنتون های  .5

 ولتی؛د
مین  .6

 
عالقمندی ادارات مختلف در تا
روابط و امضای تفاهم نامه های 

 همکاری؛
 امکانات کافی مالی برای انکشاف .7

 ؛پوهنځی
 پوهنځیتوجه هیات رهبری مؤسسه به  .8
موقعیت جغرافیوی در بازار خدمات  .9

 تحصیلی

 O Sاستراتیژی های 
 های تهاجمی()استراتیژی 

 ( S2( از طریق)O1کسب ) .1

( S2( از طریق)O2، ،O4کسب ) .2

 ؛

 ( ؛S3( از طریق)O3کسب ) .3

 ( ؛S7( از طریق)O4کسب ) .4

 ( ؛S1( از طریق)O5کسب ) .5

 ( ؛S6( از طریق)O6کسب ) .6

 (S4( از طریق)O8, O7,کسب ) .7

 (S1( از طریق)O9کسب ) .8

 WOاستراتیژی های 
 )استراتیژی های محافظه کارنه(

  ( از طریق )W7, W3, W1رفع ) 

O1؛)  

 (؛O7  ( از طریق )W2 فع )ر

 (؛O12,O3 ,  ( از طریق )W4 فع )ر

 (؛O5  ( از طریق )W6, W5  رفع )

 

 (؛O12, O6,  ( از طریق )W8 فع )ر

 Tتهدید ها یا 
 : فهرست تهدید ها

های اقتصاد در اک ثر  پوهنځیموجودیت  .1
 نهاد های خصوصی؛

در  نبود الیحه رتب علمی اساتید .2
 ؛سک تور تحصیلی خصوصی.

عدم استقاللیت مالی در سطح  .3
 ؛پوهنځی

نبود سالون کنفرانس و دفاتر اداری به  .4
 حد کافی؛

دسترسی نداشتن به منابع علمی و  .5
 جدید به زبان های ملی

 موجودیت فساد اداری  .6

 

 S Tاستراتیژی های 
 )استراتیژی های رقابتی(

( از طریق T1 رفع ) .1

(S1S3,؛)                      

( از طریق T2 رفع ) .2

(S8,S1؛)                        

( از طریق T3 رفع )   .3

(S7,S1؛)                        

( از طریق T4 رفع ) .4

(S5,S1؛)                        

( از طریق 5T رفع ) .5

(S11,S10؛)                        

 ( از طریق )6T رفع ) .6

S1,؛)                        

 
 

 WTاستراتیژی های 
 )استراتیژی های تدافعی(

( برای جلوګیری از W2توجه به )

 (T2بحران )

( برای جلوګیری از W3توجه به )

 (T5بحران )

( برای جلوګیری از W 8توجه به )

 (T3بحران )

( برای جلوګیری از W1توجه به )

 (T1بحران )
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 اقتصاد  پوهنځیاولویت های پالن استراتیژیک  

در جهت رسیدن به اهداف  اقتصاد پوهنځیاین مورد از جمله اولویت های اساسی  : حکومتداری خوب -
 : بوده که برنامه های ذیل را عملی خواهد نمود

 به شمول استادان، کارمندان اداری و کار کنان خدماتی؛ پوهنځیایجاد فضای اعتماد بین همه پرسونل  -

مدن عواید برای  جهت ایجاد فرصت های مختلف -
 
قیق، همکاری های علمی تح : از قبیل پوهنځیبه وجود ا

و  پوهنځید همکاری ها بین کارمندان ، ایجااران، ارایه خدمات برای محصالنکسبه ک و مسلکی با
 ، جلب کمک های داخلی و خارجیمؤسسه، ایجاد همکاری ها بین مؤسسه و نهاد های خارج مؤسسه

جذب کارمندان با داشتن سطح علمی  : اداری جهت بهتر شدن امور اداری چون ایجاد یک سیستم منظم -
 ؛پوهنځیاستفاده از تکنالوژی در  بلند، انکشاف سطح علمی کارمندان اداری و استادان و

جذب کارمندان با داشتن  : ایجاد یک مرکز سمع شکایات منظم اداری جهت بهتر شدن امو اداری چون -
 وکراسی و مبارزه با فساد در جهت جلوگیری از بر  کوشش ،سطح علمی کارمندان سطح علمی بلند، انکشاف

ایجاد سهولت ها به طبقه ذکور و اناث در ابعاد مختلف البته برای استادان،  : توجه به مسایل جندر -
 ؛داری، کارکنان خدماتی و محصالنکارمندان ا

 در نزد مردم با ارایه خدمات بهتر در سطح کشور. و مؤسسه پوهنځیجدی به بلند رفتن جایگاه  توجه -

 برنامه های علمی
 خویشدر تالش است که سطح علمی همه پرسونل )استادان، کارمندان اداری  و خدماتی( اقتصاد پوهنځی

 : را با استفاده از روش های مختلف بلند ببرد که خالصه برنامه های پالن شده قرار ذیل است

گاهی و تحصیلی شان؛معرفی استادان به  -
 
 بورسیه های کوتاه مدت و دراز مدت جهت بلند رفتن سطح ا

 معرفی کارمندان اداری به ورکشاپ ها و بورسیه های تحصیلی جهت بلند رفتن ظرفیت علمی شان؛ -

موزی، مکاتب و پوهنتون های شبانه؛معرفی کارمندان خدماتی به کورس های سواد  -
 
 ا

 ؛ پوهنځیماستری و دوک تورا در سطح  ه هایتالش جهت بستر سازی برای برنام -

ماده سازی لکچر نوت ها ک تب مطابق دوامدار تالش  -
 
برای ساختن کریکولم درسی مطابق نیاز بازار کار و ا

 معیار های قبول شده ملی؛

 استفاده و دستری به تکنالوژی در ابعاد مختلف جهت بهتر شدن روند تدریس؛  -

مده جهانی کوشش به امور اداری جهت استفاده  -
 
 ؛بهتر از امکانات به وجود ا
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 برای فارغ التحصیالن؛ فراهم سازی زمینه کاریابی بهتر -

به  های مهم مؤسسه تحصیالت عالی جهان  پوهنځیاقتصاد از جمله  پوهنځیاز اینکه   :توسعه ظرفیت ها
ت رهبری مؤسسه و شمار می رود بنا بر همچو یک سبب 

 
همواره  پوهنځینیاز به کار و توجه بیشتر دارد؛هیا

های  پوهنځیرا یکی از جمله  پوهنځیا بلند بردن ظرفیت های استادان، کارمندان و محصالن این کوشیده تا ب
ن باید کار شود  ،قرار دهد. در قسمت توسعۀ ظرفیت مطرح در سطح مؤسسه و کشور 

 
اولین موردی که روی ا

بردن سطح تحصیلی کادر های علمی این نهاد است. این نهاد تحصیلی برنامه های توسعوی را نظر به بلند 
 ؛پوهنځیو لیسانس توسعه ظرفیت اعضای جوان  : ک تگوری های ذیل تطبیق خواهد کرد

 ( )پروگرام های سرتیفیکت و دیپلوم پروگرام های کوتاه مدت : ها پوهنځیتوسعه ظرفیت اعضای بزرگسال   -

ولین بخش های مختلف اداری پروگرام های ارتقای ظرفیت مدیریتی برای مسؤ  : ارتقای ظرفیت مدیریتی -

مرین دیپارتمنت هو
 
اخل بعضی از این پروگرام ها در ددایر خواهند شد.  پوهنځیا و کارمندان مالی و اداری ا

 : ی موارد ذیل می باشدبر گیرنده . این پروگرام ها درن در خارج از کشور تنظیم می گرددو بعضی شا
موزش کورس های مسلکی برای  .1

 
 های اداری، مالی، رهبری، مدیریت؛ کارمند در بخش    ا

موزش زبان انگلیسی؛کارمند      تربیت .2
 
 در بخش ا

ی فعالیت های تمام اعضای تسهیل کننده : ی فعالیت های علمیی ظرفیت اعضای تسهیل کنندهتوسعه -
 د.اکادمیک، تریننگ خواهند دی

  ITتریننگ کارمندان  .1
 تریننگ کارمندان ک تابخانه .2

 ها تفاهم نامه
جهان جهت بهتر شدن پروسه تدریس محصلین و شریک ساختن  پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیالت عالی

ن، در تالش است که الی ختم سال 
 
با ادارات مختلف  ۱۴۰۰تجارب اساتید با ادارات خارج از مؤسسه و برعکس ا

ن تفاهم نامه ها، زم
 
ینه همکاری های متقابل ملی و بین المللی تفاهم نامه همکاری را امضا نماید تا با چارچوب ا

این امر کمک خواهد کرد با پوهنتون ها و مراکز تحقیقاتی معتبر  رهبری پوهنځی اقتصاد. وصل نمودن د شودایجا
مؤسسه تحصیالت عالی جهان به طور سریع در روشنای  ی تکنولوژی و تحقیق در سطح ملی و پوهنځی اقتصادی تا 

، پروگرام Faculty exchangeی مشترک، بین المللی رشد کند. از سوی  ی هم توسعه کریکولم، پروگرام های تحقیقات
 های ماستری و دک تورا و سایر فعالیت های ضروری علمی در چوکات این پارتنر شپ ها تنظیم خواهند شد. 

 در انکشاف جامعه پوهنځینقش 
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بدون شک ما را باور به این است که وظیفه مؤسسات تحصیلی تنها تدریس و انتقال دانش نبوده؛ بلکه  
به شمار می  پوهنځی هاتولید دانش و نقش مؤسسات در انکشاف جامعه نیز از جمله وظایف و مسوولیت های مهم 

م و متعهد بوده که با تدویر مؤسسه تحصیالت عالی جهان با درک این موضوع مصمپوهنځی اقتصاد رود. بناًء 
همایش های علمی و فرهنگی، راه اندازی مسابقات علمی و مقاله نویسی، نشر مقاالت مرتبط به مشکل جامعه، 
گاهی دهی و ایفای نقش در انکشاف جامعه نقش خود 

 
انتشار ک تاب، اعزام استادان و محصالن به رسانه ها جهت ا

 را بازی کند.  
 موضوع قرار ذیل است:مهم ترین موارد این  

 فراهم سازی زمینه خدمات تحصیلی معیاری؛ -

گاهی دهی؛ -
 
 تدویر برنامه های ا

 نشر ک تاب؛ -

 اعطای بورسیه های تحصیلی برای استادان؛ -

 الت عالییدسترسی به تحص
ل دانسته و درک می نماید ؤه جوهر علم و دانش مسخود را در توانا ساختن نیروی بشری ب اقتصاد پوهنځی

که هرگاه نیروی بشری مدیریت خوب شود برای جامعه مفیدیت خلق می کند و اگر مدیریت نشود چالش به بار می 
ورد. لذا با ایجاد برنامه های ماستری و دوک تورا و دایر نمودن کنفرانس های علمی در بلند بردن سطح دانش و 

 
 ا

 
گاهی ا

گاهی دهی های مؤثر در مقابل تبعیض، خشونت علیه  خواهد کردبشری سهم فعال را بازی نیروی 
 
و با استفاده از ا

زنان و مردان و کودکان نیز سهم فعال را بازی خواهد نمود. همچنان فراهم سازی زمینه تحصیل برای جوانان به 
 خصوص برای طبقه اناث.

 زیر ساخت
از دارد که باید امکانات جهت تدریس و چنانکه خود نیک می دانید پروسه تدریس به یک محیط سالم نی

ن فراهم گردد. از این رو 
 
الوژی ک تابخانه مرکز تحقیقاتی، مرکز تکن تالش می نماید  اقتصاد پوهنځیارایه خدمات در ا

وری عوایو...را  با استفاده از امکانات  پوهنځیبرای پرسونل  دن بود و باشمعلوماتی مجهز، مکا
 
د مؤسسه و جمع ا

ماده کند
 
تا مشکالت پرسونل و محصلین از این جهت حل گردیده و در جهت انکشاف علمی توجه جدی صورت  ا

ن کامال   داده  ی زیر بنا ها مساعی به خرچ در قسمت ایجاد و توسعههیات رهبری مؤسسه  گیرد.
 
تا تمام زیربناهای ا

 توسعه یابند. 
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 برنامه های ساختمانی  
 مکان مناسب برای ک تابخانه؛ .1
 مناسب برای مرکز تحقیقاتی؛مکان  .2
 میدان و سالون های ورزشی؛ .3
 ساختن یک ک فتریا برای محصالن؛ .4
 مرکز صحی متناسب با نیازمندی؛ .5
 مسافرخانه برای اساتید نیازمند. .6

 پوهنځیانتخاب استراتیژی های 
سطح مورد  در دو  پوهنځییطی پس از مطالعه و تحلیل عوامل مح ،جهت رسیدن به اهداف این استراتیژی 

دومی در سطح دیپارتمنت ها. به این معنی که هر یک از استراتیژی  پوهنځیرار می گیرد. اول در سطح مطالعه ق
 شامل موارد و سه ساله بوده  پوهنځیاستراتیژی های   کمک می کند. پوهنځیهای طبقه پایین به استراتیژی های 

 : ذیل می باشد

 : زیر بناها .1

ن در باال خدمت  پوهنځیدف گسترش و انکشاف ساحه در اینجا ه
 
از قبیل موارد ذیل می باشد که جزئیات ا

 : تان عرض گردید

 ؛مرکز تحقیقاتی و ک تابخانه  -

 : مالی و اداری  .2

 شفافیت مالی؛ -

مین تجهیزات و لوازم مورد نیاز؛ -
 
 تا

 برنامه های سالمتی و محیط زیست .3

 تنظیم زباله ها؛ ایجاد سیستم -

 : تسهیالت کاری برنامه های  .4

قادر شود فعالیت های اکادمیک، اداری و سایر خدمات را به صورت مؤفقانه پیش ببرد  پوهنځیبرای اینکه 
 : نیازمند تسهیالت اضافی در بخش های ذیل می باشد
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فراهم کردن تسهیالت اکادمیک از قبیل اطاق ویدیو کنفرانس، مرکز تحقیق و مجهز کردن تمام صنوف با  -
 ؛پوهنځیوسایل ملتی میدیا در سطح 

 و جلسات کمیته ها؛و  پوهنځیق های مشخص برای شورای علمی ایجاد اطا -

ی و اطاق برای استادان( برافراهم کردن تمام تسهیالت ضروری )مانند کاپیر، پرینتر، کامپیوتر، فرنیچر،  -
 دیپارتمنت ها؛

 فراهم کردن تسهیالت تدریسی؛ -

 استادان، کارمندان و محصالن.برای انتقال فراهم کردن تسهیالت ترانسپورتی  -

 : برنامه های حفظ و مراقبت .5
 : این ک تگوری شامل موارد ذیل می باشد

 ها و وسایل لب؛حفظ و مراقبت از تمام زیربناها و تجهیزات تخنیکی، کمپیوتر  -

 حفظ و مراقبت وسایل ترانسپورتی؛ -

 ؛پوهنځیتعمیر مربوط به دروازه ها، کلکین ها، شیشه، رنگ و سقف تمام از حفظ و مراقبت  -

 .پوهنځیحفظ و مراقبت ساحه سبز در صورت امکان و میسر شدن  -

 : دسترسی به تحصیالت عالی .6

 جذب محصالن بیشتر؛ -

 زمینه سازی انجام سیر های علمی؛ -

 فراهم ساختن زمینه تحصیل معیاری برای محصالن؛ -

 افزایش دسترسی خانم دختر ها به تحصیل؛ -

 فارغ التحصیالن نظر به نیازمندی بازار کار؛ تربیه  -

راسته با زیور دانش و اخالق. -
 
 فراغت محصالن ا

 : حکومتداری خوب .7

 رهبری سالم؛ -

 کاهش فساد؛ -

 شفافیت کاری؛ -

 افزایش روحیه پاسخگوی  ی؛ -

 . پوهنځیازی سیستم دیجیتال س -
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 سرمایه گذاری  .8

بال برای رسیدن به این هدف دو برنامه ذیل را دن سرمایه گذاری  در کشور که    تالش می کند   اقتصاد پوهنځی
از طریق مؤسسه به شکل مثمر و مؤثر انتقال دهد تا عواید خود را به بودجه مؤسسه یکی اینکه  : کردخواهد 

و دوم برای بسترسازی مناسب برای اوالد وطن سرمایه گذاری های مختلف را از امکانات مختلف در استفاده شود 
سطح  ارتقای، سرمایه گذاری باالی استادان جهت پوهنځیتجهیز صنوف، ادارات مربوط قسمت ساخت تعمیر ها، 

ای تقویتی و استفاده از علمی شان و مساعد نمودن شرایط استفاده از امکانات بورسیه، ظرفیت سازی، کورس ه
 از جهت کمی و کیفی پوهنځیانکشاف  ن برنامه ها که با عملی شدن ایمحصالن تکنالوژی، استادان، کارمندان و 

 خواهیم بود.  شا هد 

 علمی و تحقیقیبرنامه های 

 معیاری سازی نصاب درسی؛ -

 تقویت مواد درسی؛ -

 ارتقای ظرفیت استادان؛ -

 ارتقای ظرفیت محصالن؛ -

موزشی.ایجاد  -
 
 برنامه های ا

 تکنالوژی
گاهی پرسونل و محصلین خود، کار های بنیادی پوهنځی اقتصاد 

 
مؤسسه تحصیالت عالی جهت بلند بردن سطح ا

 که در همه صنوف این پوهنځی سکرین های را انجام دهد  یکی از این کار ها استفاده بهتر از تکنالوژی می باشد 
ن استفاده میشودایل سی دی و یک پایه کمپیوتر وجود 

 
. قابل یاد دهانی است که دارد که در جریان تدریس از ا

تمام کارمندان اداری شیوه استفاده از تکنالوژی و  ۱۳۹۷نظر به پالن استراتیژیک هذا قرار است تا ختم سال 
ن فرا گیرند.

 
 انترنت را به شکل درست ا

 جذب اعضای کادری
در نظر دارد که برای  رشد   و رسیدن به   به جذب اعضای کادر پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیالت عالی جهان 

 : علمی نیز توجه کند. که جذب اعضای کادر علمی در جدول ذیل ارایه شده است



 

24 
 

 جذب اعضای کادری

۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ 

۱۲ ۱۰ ۸ 

 جذب کارمندان اداری  
استراتیژیک خویش در نظر دارد که به پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیالت عالی جهان جهت رسیدن به اهداف 

الی  ۱۳۹۷جذب کارمندان اداری نیز توجه کند که جدول ذیل نشان دهنده جذب کارمندان اداری طی سالهای )
 : ( است۱۳۹۹

 و خدماتی  جذب کارمندان اداری

۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ 

۱ ۱ ۱ 

 جذب محصالن
نیروی بشری متخصص و رسیدن به اهداف استراتیژیک پوهنځی  با در نظرداشت رفع نیازمندیهای بازار کار در مورد 

 : در نظردارد که جذب محصالن سیر صعودی داشته باشد که جدول زیر نشان دهنده ای این موضوع خواهد بود

 جذب محصالن

۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ 

500 550 600 

 بودجه ریزی
 . بودجه برای برنامه های آب، سالمتی و محیط زیستالف

رهشما
 

 یونت ساحه مشخصات
مصارف 

 )تخمین(

دونر  مدت تطبیق

 منتظره

دونر 

 ختم آغاز واقعی

 1.الف
سیستم مصوون 

 آب نوشیدنی

استفاده از نل 

 دولتی
   1398 1397 افغانۍ ۵۰۰۰۰ 

 2.الف
سرسبزی 

 پوهنځی اقتصاد
   1399 1398 افغانۍ ۳۰۰۰۰ متر مربع100 الحاقیه

. الف

3 

سیستم برقی 

 جنراتور
    دوامدار ۴۰۰۰۰ کیلو وات 30 تمام مؤسسه

 4.الف
سیستم تنظیم 

 زباله ها
    دوامدار افغانۍ ۲۰۰۰۰  پوهنځی اقتصاد
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 مجموع
 افغانۍ ۹۵۰۰۰

 

 . بودجه برای امکانات فراهم کننده تسهیالت کاریب

ره
شما

 

 مصارف )تخمین( مشخصات
دونر  مدت تطبیق

 منتظره

دونر 

 ختم آغاز واقعی

 1ب

 تسهیالت اکادمیک مانند تجهیزات کمپیوتر لب، اطاق ویدیو

کنفرانس، ماشین چاپ، مرکز تحقیقات و مجهز کردن تمام 

 صنوف با وسایل ملتی میدیا

   1398 1397 افغانی ۱۷۰۰۰۰

 2.ب
ایجاد اطاق های مشخص برای شورای علمی مؤسسه و 

 ها پوهنځیشوراهای علمی 
   1399 1398 افغانۍ ۶۰۰۰۰

 3.ب
فراهم کردن تسهیالت الزمه در مسافر خانه استادان و 

 کارمندان اداری
   1400 1397 افغانۍ ۵۰۰۰۰

 4.ب

 

فراهم کردن تسهیالت ضروری کاری مانند ماشین 

 فوتوکاپی، کمپیوتر و فرنیچر  برای دفاتر

 

   1399 1397 افغانۍ ۱۰۰۰۰۰

 5. ب
 فراهم کردن تسهیالت تدریسی

 
۹۰۰۰۰ 1397 1399   

    دوامدار افغانی۸۰۰۰۰ فراهم کردن تسهیالت ترانسپورتی 6.ب

   1399 1397 افغانی 20000 فراهم کردن تسهیالت سپورتی و آموزش های تربیت بدنی 7.ب

 افغانۍ ۵۷۰۰۰۰ مجموع

 . بودجه برای برنامه های حفظ و مراقبتج

  

ره
شما

 

 مشخصات
مصارف 

 )تخمین(

مدت 

 تطبیق

دونر 

 منتظره

دونر 

 واقعی

 1.ج
وسایل  حفظ مراقبت مرتبط به تمام زیربناها و تجهیزات تخنیکی، کمپیوتر ها و

 لب
 افغانۍ ۵۰۰۰۰

هنگام 

 ضرورت
  

 2.ج
 حفظ و مراقبت وسایل برقی و  ترانسپورتی

 
۷۰۰۰۰ 

هنگام 

 ضرورت
  

 3.ج

حفظ و مراقبت آبرسانی، برق، دروازه ها، کلکین ها، شیشه، رنگ و سقف 

 تمام ساختمان ها

 

۷۰۰۰۰ 
هنگام 

 ضرورت
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 افغانی ۱۹۰۰۰۰ مجموع

 . ظرفیت سازید

 بودجه توامیت )پارتنرشپ( با نهاد های علمی داخلی و بین المللی

ره
شما

 

 کتگوری مشخصات فعالیت
مصارف 

 )تخمینی(
   مدت تطبیق

 1.د

 

پارتنر شپ با 

نهادهای شناخته شده 

 ملی و بین المللی

 سکالرشیپ

برای تمام 

ها و  پوهنځی

 دیپارتمنت ها

۳۰۰۰۰ 1397 1399   

 فیلوشپ

 تدویر سمپوزیم

 سمینار ها

 تبادله محصالن

 ورکشاپ ها

 سیر علمی

کورس های کوتاه 

 مدت

 تحقیقات مشترک

توسعه و بازنگری 

 کریکولم

 افغانی ۳۰۰۰۰ مجموع

 

 ها پوهنځی. بودجه برای ارتقای ظرفیت اعضای ه

ره
شما

 

 تعداد کتگوری مشخصات

مصارف 

فی نفر 

 )تخمین(

مصارف 

 مجموعی

 مدت

 مالحظات دونر
 ختم آغاز

 1.ه

ارتقای ظرفیت 

 ها پوهنځیاعضای 

از لیسانس به 

 ماستری
3 ۱۰۰۰۰۰  ۳۰۰۰۰۰ 1397 1399 

  

 2.ه
ی به از ماستر

 دکتورا
3 ۲۰۰۰۰۰ 

     

۶۰۰۰۰۰  
1397 1399 

    ۹۰۰۰۰۰ مجموع

 

 

 . بودجه برای ظرفیت سازی مدیریتی و اداری و
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ره
شما

 

 تعداد کتگوری مشخصات

مصارف 

فی نفر 

 )تخمین(

مصارف 

 مجموعی

 مدت

 مالحظات دونر
 ختم آغاز

 1.و

ظرفیت سازی 

مدیریتی و اداری 

 کارمندان اداری

آموزش زبان 

 انگلیسی
2 

۷۰۰۰ 

 افغانی

۱۴۰۰۰ 

 افغانی
1397 1399 

  

 مجموع
۱۴۰۰۰ 

 افغانی

  

 بودجه برای جذب اعضای کادر علمی و کارمندان اداری : ز

ره
شما

 

 تعداد کتگوری مشخصات

مصارف 

فی نفر 

 )تخمین(

مصارف 

 مجموعی

 مدت

 مالحظات دونر
 ختم آغاز

 1.ز
جذب کادر علمی و 

 کارمندان اداری

 30 جذب کادر علمی
۵۰۰۰ 

 افغانی

۱۵۰۰۰۰ 

 افغانی
1397 1399 

  

 2.ز
جذب کارمندان 

 اداری
3 

۳۰۰۰ 

 افغانی

۹۰۰۰ 

 فغانیا
1397 1399 

 مجموع
۲۴۰۰۰ 

 فغانیا

  

 بودجه مجموعی

 مالحظات مبلغ افغانی توضیحات شماره

۰۰۹۵۰ بودجه برای برنامه های آب، سالمتی و محیط زیست الف   

  ۵۷۰۰۰۰ برای برنامه های فراهم کردن تسهیالت کاریبودجه  ب

  ۱۹۰۰۰۰ بودجه برای برنامه های فعالیت های حفظ و مراقبت ج

۰۰۰۳۰ للیبودجه توامیت )پارتنرشپ( با نهاد های علمی ملی و بین الم د   

  ۹۰۰۰۰۰ ها پوهنځیبودجه برای ارتقای ظرفیت اعضای  ه

  ۱۴۰۰۰ و اداری بودجه برای ظرفیت سازی مدیریتی و

  ۲۴۰۰۰ بودجه برای جذب کادر علمی و کارمندان اداری ز

  1823000 مجموع
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  پوهنځیاولویت های پالن استراتیژیک 
و به اساس اولویت های وزارت تحصیالت عالی کشور  اقتصاد پوهنځیلویت های پالن استراتیژیک او

و  سایر نهاد های مربوط وزارت تحصیالت عالی کشور  تربیب گردیده تا طور هماهنگ بامؤسسه تحصیالت عالی 
جسته ساختن نقش  و بر پوهنځییه خدمات خوب تحصیلی، رشد جهت بلند بردن ظرفیت های علمی، ارا  مؤسسه
 در انکشاف جامعه ساخته شده است. پوهنځی

 تعیین اولویت استراتیژیک
ساخته شده و تاییدی شورای علمی  درستشکل به  پوهنځیاهداف کوتاه مدت  : تعیین اهداف کوتاه مدت

 داری و محصالن گنجانیده شده است.را می گیرد. در این  پالن  مسایل علمی، ا

 اجرای استراتیژی
 : به سه مورد ذیل نیاز است پوهنځیبرای اجرای استراتیژی 

 : زمینه سازی و بسترسازی برای اجرای کار که این مورد عبارتند از .1

 ؛ پوهنځیتغییر در ساختار و تشکیل  -

 تحول و بهبود سیستم ها و فرایندهای مدیریتی؛ -

 .پوهنځیتغییر در سبک رهبری و مدیریت  -
 پوهنځیا کاربردی کردن استراتیژی عملیاتی ی .2

 ساله   تدوین نقشه تطبیق استراتیژی  -

 صیص منابع مربوطهتدوین بودجه و تخ -
 پوهنځییسی ها و سیاست های داخلی در صورت نیاز تغییر در پال .3

 ارزیابی استراتیژی
 : به شکل ذیل ارزیابی می گردند اقتصاد پوهنځیامکانات افراد و 

 توسط  پوهنځیاستادان 
 
مریت ارتقای   پوهنځیریس مرین دیپارتمنت و ا

 
کیفیت و اعتبار دهی و همچنان توسط ا

کارمندان  صنف و و توزیع پرسش نامه صورت می گیردین کار به شکل حضوری در امحصالن ارزیابی می گردد. 
مر مستقیم 

 
به خصوص مواردی که درج  پوهنځیامکانات  ارزیابی می گردد  از طریق فورم   واحد اداری توسط ا
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ط قوت نقا پالن استراتیژیک گردیده است توسط کمیته تطبیق پالن استراتیژیک در اخیر هر سال ارزیابی گردیده
ن شناسای  ی و موارد 

 
 در پالن سال بعدی گنجانیده می شود.  عف ضو ضعف ا

 نتایج تطبیق پالن ستراتیژیک 
ناسب مو یک محیط گردیده مرفوع  پوهنځیدر  خال ها و کمبودی های موجود، ی این پالنبا تطبیق مؤفقانه

ن قرار ذیل 
 
ورد های متوقعه ا

 
 : می باشدتحصیلی ایجاد خواهد شد، که بعضی دست ا

 را میسر می کند؛فراهم ساختن فرصت های مناسب تحصیلی برای محصالن .1
 خوب را به جامعه تقدیم نماید؛اقتصاد قادر خواهد شد تا محصالن  پوهنځی .2
 ؛میسر خواهد گردید ایجاد فرصت های شغلی برای تعداد زیادی از جوانان .3
 خواهد شد؛ی داخل مؤسسه و دیگر مؤسسات ها پوهنځیاقتصاد قادر به رقابت با  پوهنځی .4
 پاسخ مثبت برای متقاضیان نیروی کار متخصص در سطح کشور و منطقه داده خواهد شد؛ .5
 و سایر اهداف انکشافی کمک خواهد کرد؛ MDGsدولت را در رسیدن به اهداف  .6
 هد کرد؛تطبیق این پالن استراتیژیک رشد پایدار را با در نظرداشت حفاظت محیط زیست کمک خوا .7
 از طریق جلب وجوه و مدیریت بهتر خواهد شد. پوهنځیباعث ازدیاد ظرفیت مالی  .8

یید شورای علمی 
 
 اقتصاد پوهنځیتا

را مطابق به پالن استراتژیک پوهنتون منعکس میکند، اقتصاد پوهنځیپالن استراتژیک فوق که برنامه های اساسی 
شورای  (                       در جلسه شماره )          ( مورخ ) که و جامعه ترتیب گردیده است  ا  بازارو بر اساس نیازه

 تصویب گردیده است.  اقتصاد پوهنځیعلمی 

 پوهنځیشورای علمی 

یید شورای علمی موسسه تحصیالت عالی جهان
 
 تا

ه تحصیالت ( شورای علمی موسس                      در جلسه شماره )          ( مورخ ) اقتصاد پوهنځیپالن استراتژیک 
 عالی جهان تصویب گردیده است. 

 شورای علمی موسسه


