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چکیده
موجودیت برنامه های استراتیژیک در سازمانهای انتفاعی و غیر انتفاعی جهت سوق و نیل کردن منابع موجودهی سازمان و ایجاد یـک رهنمـود
واضح و شفاف برای متصدیان امور و مسئولین ضروری پنداشته میشود .تنظیم ،تدوین و اداره و اعمال برنامه های استراتیژی نیز ،مسـتلزم یـک
سلسله اقدامات جدی و موثریت ،کفایت و مقدار متصدیان است تا در پرتو برنامه های تدوین شده و استفادهی بهینه از منابع ،سـازمان را بسـوی
اهداف تعیین شده اش نیل کند.
به گفتهی (مدرس ,4939 ,ص )4 .ماتریس برنامه ریزی استراتیژی کمـی بـرای مشـشد شـدن جـذابیت نسـبی(میزان مقبولیـت) ،تناسـ و
امکانپذیریی استراتیژیها به کار میرود و به عنوان یک چارچوب تحلیل در این راستا از آن استفاده میشـود .بـا اسـتفاده از ایـن روش ،میتـوان
بصورت عینی استراتیژیهای گوناگونی که در زمرهی بهترین استراتیژیها هستند ،مششد نمود .در این روش کلیه استراتیژیها فهرسـت میشـود و
از خبرگان و مدیران ارشد پوهنتون خواسته میشود تا دیدگاه خود را در مورد میزان جذابیت نسبی هر یک از استراتیژیها بـا توجـه بـه فراـتها و
تهدیدات محیطی و نقاط قوت و ضعف داخلی نهایی شده ،اعالم نمایند .پس از تحلیل این نظرات میتوان استراتیژیها را اولویت بندی نمود.
اساساً منطق برنامه ریزی و تصمیم گیری پوهنتون رنا در زمینهی انتشاب راهبرد کلی این نهاد ،برمبنای تحلیل و تجریـه مـاتریس هـای قابـل
ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی استوار است که این تحلیل و تجریهی عوامل چهارگانه به تدوین برنامـه هـای اسـتراتیژی
پوهنتون رنا منتج گردید تا در پرتو درونمای موقفی خویش اهداف اش را مششد و منابع اش را برای اکتسـاب آن نیـل کنـد .اولویـت بنـدی
نمودن استراتیژیها براساس میزان اولویت و اهمیت اهداف مطرح شده توسط هیئت رهبری پوهنتون اورت میگیرد ،تا براساس اقتضـای زمـان و
بعد مکان با در نظرداشت عواملی که در باال ذکر شد ،برنامه ریزی های عملیاتی پوهنتون ترتی  ،افراد توظیف و فعالیت آغاز گـردد تـا پیرامـون
برنامه های طرح شده ،منابع تنظیم و تسهیل گردند.
برنامهی استراتیژیک پوهنتون رنا براساس ماتریس برنامه ریزی شده و اال محافظه کاری ،منحیث رهنمود کلی مـورد اسـتفاده و اعمـال قـرار
میگیرد تا میزان موثریت افزایش یاف ته ،نقاط ضعف بررسی ،قلم داد و به نقاط قوت تبدیل گردنـد و از سـوی دیگـر نقـاط قـوت مو جـوده بایـد
تششید و استفاده بهینه از آن به عمل آید( .اینگونه ،تحلیل و تجزیهی ماتریس را به وظایف  SO, ST, WT, WOتقسیم نمـوده و مـال
تدوین برنامه استراتیژیک پوهنتون رنا قرار میدهیم).
در ادامه با بکارگیری و تحلیل ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی ،اولویت هر یک از اسـتراتژیهای اسـتشراش شـده کـه در نتیجـهی تجزیـه و
تحلیل دادههای گردآوری شده از سوی مدیران ارشد پوهنتون رنا میباشد ،ارایه شده است .برنامهی استراتیژیک پوهنتون رنا برای مـدت  7سـال
ترتی گردیده است که در هر سال  2مرتبه در اخیر هر سمستر مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا لگام گسیشتگی ها و مشکالت عملـی آن بـر
حس مقتضی زمان و معیار های پوهنتونی مهار و فعالیت ها مجدداٌ آغاز گردند.
این برنامه به شکل چرخشی بوده و با تعویض سال اول استراتیژیک به سال عملیاتی ،یکسال در اخیر برنامـهی اسـتراتیژیک عـالوه میگـردد و
برنامه همواره برای مدت پنج سال باقی میماند.
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تدوین چشم انداز ،ماموریت ،اهداف بلندمدت و ارزشهای محوری
تصمیم گیری و انتشاب گزینه های راهبردی (استراتیژیهای وظیفهای) پوهنتون رنا
استراتیژی سازمانی و استراتیژیهای وظیفهای پوهنتون رنا
اهداف عملیاتی و اجرایی
اقدامات اجرایی

.2

تدوین چشم انداز ،ماموریت ،اهداف بلندمدت و ارزشهای محوری

2.1

دیدگاه پوهنتون رنا

پوهنتون رنا در تکاپوی هنجارهای جدید پژوهش و آموختن بوده و همواره در معیاری سازی و برتر ساختن سطح دانش تالش
ورزیده و برای رسیدن به یک پوهنتون پژوهش محور حرکت می کند ،تا برای جامعه افغانستان بیشتر خدمت نماید.

2.2
.4

.2
.9
.1

.7

.2
.0

مولفه های مأموریت پوهنتون
خدمت گیرندگان (مشاطبین):
 جامعهی علمی و متقاضیان تحصیالت عالی
 انعت و حوزه های فرهنگی و اجتماعی جامعه
خدمات:
 آموزش ،پژوهش ،فناوری و مشاوره علمی
حوزهی جغرافیایی:
 ملی ،منطقه ای و بینالمللی
تعالی و بالندگی:
 ایجاد فضای رقابتی علمی
 ارتقای جایگاه پوهنتون در کشور و منطقه
فلسفه وجودی:
 تربیت اعضای هیئت علمی و کادر ورزیده
 ارایهی آموزش تحصیالت عالی در مقاطع لیسانس و ماستری
 تولید علم و پاسشگویی به نیازهای علمی جامعه
ویژگیهای متمایز:
 منحصر به تحصیالت عالی و فعالیت های پژوهشی
توجه به انتظارات جامعه:
تمامی حقوق مانند حفظ ،تغییر و حذف جزیی و کلی این برنامه به پوهنتون رنا محفوظ است.
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 توجه به معیارهای اخالقی ،اجتماعی و اقتصادی
 .1نیروی انسانی:
 توجه به نیروی انسانی پوهنتون به عنوان یک سرمایهی االی
 تامین منافع مادی و معنوی نیروی انسانی
 .3فناوری:
 بهرهگیری از فناوریهای نوین در انجام وظایف

مأموریت پوهنتون رنا

2.3

پوهنتون رنا در راستای غنامندی علم و دانش در کشور و تربیه نسل جوان از طریق تدریس ،تحقیق و عرضه خدمات ،فعالیت می
نماید.
( دیدگاه و ماموریت پوهنتون رنا در مجلس مورخ  03دلو  6031و ثبت پروتوکول شماره  61بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی
مطرح گردید و بعد از بحث ،تغییرات الزم به شرح فوق به اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت) .

حوزهها و زمینه های تدوین اهداف استراتیژیک

2.4











2.2

آموزش
پژوهش
فناوری
نیروی انسانی
دانشجویی
مدیریت
زیرساختارها
همکاریهای علمی
منابع مالی
فرهنگی

اهداف استراتیژیکی پوهنتون








ایجاد محیط یادگیریی پویا و خالق و پرورش کادر علمی ،پژوهشگران و کارآفرینان متعهد و کارآزموده
دستیابی ،حفظ و توسعهی جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی پوهنتون در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی
تقویت و توسعه رشته های علوم انسانی و ارتباط با حوزه های فرهنگی و اجتماعی و سیاستگذار ،ایجاد نهضـت نـرم افـزاری ،کسـ
ف ناوریهای نوین (از جمله ،فناوری اطالعات و ارتباطات) و کاربردی کردن و تجاریسازی دستاوردهای علمی و پژوهشی
برخورداری از نیروی انسانی مستعد ،بالنده و خالق ،مؤمن ،معتقد به اال اخالق اسالمی ،علمی و انسانی
توسعه و ارتقای کیفیت خدمات دانشجویی
بهبود دوامدار مدیریت اجرایی و علمی پوهنتون
فراهم آوردن امکانات و تجهیزات سشتافزاری و نرمافزاریی روزآمد
تمامی حقوق مانند حفظ ،تغییر و حذف جزیی و کلی این برنامه به پوهنتون رنا محفوظ است.
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ارتقای همکاری با مراکز علمی  -فرهنگی در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی
فراهم آوردن منابع مالی پایدار

ارزشهای محوری پوهنتون
پاسشگویی به نیازهای علمی جامعه و محیط بینالمللی
مرجعیت و مقبولیت علمی در تراز جهانی
تالش دوامدار در دانش آفرینی و دانش گستری
کیفیت در ارایه خدمات آموزشی ،پژوهشی ،فناوری و مشاورهای
حفظ کرامت و منزلت نیروی انسانی
تقویت روحیهی رقابت علمی
توسعهی همکاریهای بین المللی
آزادگی در نظریه پردازی علمی
ارتباط هدفمند و دوامدار با دانش آموختگان
نهادینه کردن روحیهی خالقیت و نوآوری علمی

.3

تصمیم گیری و انتخاب گزینه های استراتیژیکی پوهنتون

3.1

مقدمه

تصمیم گیری و انتشاب گزینه های استراتیژیکی پوهنتون براساس بررسی و ارزیابی و میزان تاثیر گذاری عوامل روی اهداف درازمـدت ایـن نهـاد
استوار است که در پرتو تجزیه و تحلیل های بدست آمدهی فرایند برنامه ریزی ،استراتیژی های پوهنتون را چنین اولویت بندی میکنیم:

3.3

جدول اولویت هر یک از گزینه های استراتیژیک
استراتیژی

اولویت

نمره
رمز عملی

4

بازنگری و بهبود نظام جامع پژوهشی پوهنتون

4/31

43

بهبود و توس عه نظام نیروی انسانی (اعضای کادر علمی) افغانی با راه اندازی راهکار های کادر پروری

7/30

9

افزایش تولیدات علمی پوهنتون

9/31

24

توسعهی ارتباط پوهنتون با جامعه ،مراکز ،دستگاهها و نهادهای تصمیم ساز
و تصمیم گیر در حوزه های اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و انعتی کشور

2/31

22

تولید و ارایه فناوریهای متناس با نیاز جامعه

9/31

42

بهبود و توسعهی روابط و تعامالت بینالمللی پوهنتون

2/32

49

تجهیز پوهنتون به فناوریهای نوین

9/32
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42

افزایش توان علمی برخی رشتهها برای تبدیل شدن به قط علمی در کشور

2/30

3

تقویت ،حفظ و یا حذف مراکز تحقیقات مدل  2 ،4و 9

1/37

44

تالش برای جذب منابع مالی

4/32

47

افزایش جذابیت پوهنتون برای جذب و حفظ اعضای کادر علمی ودانشجویان برتر

7/37

41

بازنگری نظام جامع آموزشی پوهنتون

1/30

0

حفظ ایانت و حرمت ساحت علم

2/37

41

بررسی و بازنگری نظام تصمیمگیری پوهنتون

7/32

47

ارتقای جایگا ه علمی دانشکده های علوم انسانی ،هنر و علوم طبیعی

4/30

1

ااالح فرآیندهای اجرایی

9/37

40

ساماندهی امور دانشجویی و فرهنگی پوهنتون

9/30

2

ایجاد مرکز پژوهشی مجزا برای پوهنتون

4/37

2

ایجاد و راه اندازی برنامه های فوق لیسانس در رشته های اداره تجارت ،علوم فناوری و حقوق

2/31

27

بازبینی و ارتقای نظام روابط عمومی پوهنتون

4/31

1

بازنگری و ااالح ساختار کالن و تفصیلی پوهنتون

1/31

7

بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی متعهد در پوهنتون (کارکنان)

7/31

29

فراهم سازی ،ایجاد و توسعهی فضای فیزیکی پوهنتون

1/31

21

ایجاد پوهنحی های جدید

7/31

4

4931
1 9 2

سیستم رمز گذاری برنامهی استراتیژیکی هدفهمند براساس سال های تحت برنامه
4931
4930
4932
4937
29 22 24 27 43 41 40 42 47 41 49 42 44 47 3 1 0 2 7

3.4

گزینه های استراتیژی جدول ماتریس اولویت بندی شده باال

.4
.2
.9

تحلیل ،تششید ،ذهنیت سازی و اقدام
بررسی ،تششید و تحلیل تهدید ها و فرات ها
اقدام و اعمال برنامه

21

تمامی حقوق مانند حفظ ،تغییر و حذف جزیی و کلی این برنامه به پوهنتون رنا محفوظ است.

برنامهی استراتیژیک پوهنتون رنا

3.2

7

جدول اهداف دهگانه با در نظرداشت برنامهی استراتیژیکی

شماره هدف

استراتیژی

مرتبط
4/31

بازنگری و بهبود نظام جامع پژوهشی پوهنتون

7/30

بهبود و توسعهی نظام نیروی انسانی (اعضای کادر علمی)

9/31

افزایش تولیدات علمی پوهنتون

2/31

توسعهی ارتباط پوهنتون با جامعه و مراکز و دستگاهها و نهادهای تصمیمساز و
تصمیمگیر در حوزه های اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی وانعتی

9/31

تولید و ارائه فناوریهای متناس با نیاز های جامعه

2/32

بهبود و توسعهی روابط و تعامالت بینالمللی پوهنتون

9/32

تجهیز پوهنتون به فناوریهای نوین

2/30

افزایش توان علمی برخی رشتهها برای تبدیل شدن به قط علمی در کشور

1/37

تقویت ،حفظ و یا حذف مراکز تحقیقاتی مدل  2 ،4و 9

4/32

تالش برای جذب منابع مالی

7/37

افزایش جذابیت پوهنتون برای جذب و حفظ اعضای هیئت علمی ودانشجویان برتر

1/30

بازنگری نظام جامع آموزشی پوهنتون

2/37

ایانت حرمت ساحت علم

7/32

بررسی و بازنگری نظام تصمیمگیری پوهنتون

4/30

ارتقای جایگاه علمی دانشکده های علوم انسانی ،هنر و علوم طبیعی

9/37

ااالح فرآیندهای اجرایی

9/30

ساماندهی امور دانشجویی  -فرهنگی پوهنتون

4/37

ایجاد مرکز پژوهش مجزا در پوهنتون

2/31

ایجاد و راه اندازی برنامه های فوق لیسانس در رشته های اداره تجارت ،علوم فناوری و حقوق

4/31

بازبینی و ارتقای نظام روابط عمومی پوهنتون

تمامی حقوق مانند حفظ ،تغییر و حذف جزیی و کلی این برنامه به پوهنتون رنا محفوظ است.

برنامهی استراتیژیک پوهنتون رنا

1/31

بازنگری و ااالح ساختار کالن و تفصیلی پوهنتون

7/31

بهبود و توسعهی نظام نیروی انسانی در پوهنتون

1/31

فراهم سازی ،ایجاد و توسعهی فضای فیزیکی پوهنتون

7/31

ایجاد پوهنحی های جدید متناس با نیازهای توسعهای کشور

8

یاد داشت « :شمارهی هدف مرتبط ،منبعد منحیث کد نمبر بودجه و منابع مربوط به اعمال برنامهی هدف محور استفاده شود».

.4

استراتیژی سازمانی و استراتیژیهای وظیفهای پوهنتون

4.1

مقدمه

در این بشش نتایج نهایی مربوط به استراتیژی سازمانی (کالن) پوهنتون رنا و نیز استراتیژیهای وظیفهای پوهنتون جمع بنـدی و نتیجـه گیـری
میگردد.

4.2

استراتیژی سازمانی(كالن) پوهنتون رنا

استراتیژی سازمانی « جهتی » را که سازمان می باید به سمت آن حرکت کند تا بتواند چشم انداز ،مأموریت و نیز اهداف بلند مدت را بـه انجـام
برساند ،مششد مینماید .همانگونه که در ماتریس داخلی و خارجی چهارخانهای نشان داده شد موقعیـت پوهنتـون رنـا در بشـش اسـتراتیژیی
محافظه کارانه قرار گرفت.
اتشاذ استراتیژی محافظهکارانه بعنوان استراتیژی سازمانی و کالن پوهنتون ،به معنی آن است که پوهنتون بایـد در اـدد ااـالح نقـاط ضـعف
داخلی برآید تا بتواند از فراتهای محیطی پیشرو بهرهگیری نماید .بنابراین ،استراتیژی سازمانی (کالن) پوهنتون رنا «استراتیژی محافظهکارانه»
میباشد .به عبارت دیگر ،قرار گرفتن در ناحیهی استراتیژی محافظه کارانه به معنی آن است که سازمان از نظر محیط بیرو نی در وضعیت مناسبی
قرار دارد .بنابراین ،از نظر استراتیژیک ،پوهنتون رنا باید ضمن حفظ شایستگی های محـوریی خـود ،در برخـی از حوزههـای و ظیفـهای داخـل
درادد از بین بردن نقاط ضعف سازمان برآید ،تا بتواند درآینده از فراتهای محیطی پیشرو ،نهایت استفاده و بهره را ببرد.

4.3

تدوین استراتیژیهای وظیفهای پوهنتون رنا

در این قسمت به اختصار استراتیژیهای بیرون آمده براساس بششهای مشتلف وظیفه ای ارایه میگردند:
استراتیژیهای وظیفهای

بخش وظیفه ای
ساختاری




نظام نیروی انسانی


فرایندهای مدیریت

تقویت ،حفظ و پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی پوهنتونی
ااالح فرآیندهای اجرایی
بازنگری و ااالح ساختار کالن و تفصیلی پوهنتون
ایجاد پوهنحیهای جدید
بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی (اعضای کادر علمی ) در پوهنتون
بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی برای جامعه حس نیازمندیها
بررسیوبازنگری نظام تصمیمگیری پوهنتون

تمامی حقوق مانند حفظ ،تغییر و حذف جزیی و کلی این برنامه به پوهنتون رنا محفوظ است.

9

برنامهی استراتیژیک پوهنتون رنا

 ااالح فرآیندهای اجرایی
تالش برای جذب منابع مالی
سیستم مالی
 توسعهی ارتباط پوهنتون با انعت و جامعه
 تولید و ارایهی فناوریهای متناس با نیازهای جامعه
تجهیز پوهنتون به فناوریهای نوین
تکنولوژی
 توسعهی فضای فیزیکی پوهنتون
توسعه ارتباط پوهنتون با انعت و جامعه
روابط عمومی و امور بینالملل
 بهبود و توسعهی روابط و تعامالت بینالمللی پوهنتون
 بازبینی و ارتقای نظام روابط عمومی پوهنتون
افزایش توان علمی برخی رشتهها برای تبدیل شدن به قط علمی در کشور
آموزشی
 افزایش جذابیت پوهنتون برای جذب و حفظ اعضای هیأت علمی ودانشجویان برتر
 بازنگری نظام جامع آموزشی پوهنتون
 حفظ ایانت و حرمت ساحت علم
 ااالح فرآیندهای اجرایی
 ارتقای جایگاه علمی دانشکده های علوم انسانی و هنر
 ایجاد و راه اندازی تحصیالت عالی در مقاطع ماستری
 ایجاد پوهنحی های جدید
بازنگری و بهبود نظام جامع پژوهشی پوهنتون
 افزایش تولیدات علمی پوهنتون
 تولید و ارایهی فناوریهای متناس با نیاز جامعه
پژوهشی
افزایش جذابیت پوهنتون برای جذب و حفظ اعضای کادر علمی ودانشجویان برتر

 توسعهی ارتباط پوهنتون با انعت و جامعه
افزایش جذابیت پوهنتون برای جذب و حفظ اعضای کادر علمی ودانشجویان برتر،
دانشجویی و فرهنگی
ساماندهی امور دانشجویی و فرهنگی پوهنتون

4.4

بررسی مقایسهای وضعیت بخشهای گوناگون وظیفهای پوهنتون رنا

در جدول ذیل وضعیت هر یک از بششهای وظیفهای مورد مطالعه در محیط داخلی پوهنتون ارایه شده است .همانگونه که دادههای جـدول بـاال
نشان میدهد ،وضعیت آموزشی و وضعیت پژوهشی پوهنتون بهتر از سایر بششهای وظیفهای می باشند .در نقطهی مقابل وضعیت پژوهشـی و
وضعیت خدمات دانشجویی  -فرهنگی پوهنتون ضعیفترین بششهای وظیفهای پوهنتون می باشند .شکل زیر نیز مبین این واقعیت میباشد.

شماره

4.2

4

جدول ماتریس بررسی مقایسهای وضعیت بخشهای مختلف وظیفهای
حوزه وظیفهای مورد مطالعه

وضعیت ساختاری

نمره
عوامل
داخلی

وزن

حالت

./27

7/494

خوب

زمان اقدامات
تحلیل وضعیت
در فرآیند کادر پروری
طی سال های بعدی از
میان برداشته شود .

31

37

32
√

30
√

31
√

تمامی حقوق مانند حفظ ،تغییر و حذف جزیی و کلی این برنامه به پوهنتون رنا محفوظ است.

برنامهی استراتیژیک پوهنتون رنا

2

وضعیت نظام نیروی انسانی

7/17

7/710

9

فرایندهای مدیریت

7/07

7/749

1

وضعیت مالی

7/27

7/412

7

وضعیت فناوری

7/17

7/710

2

وضعیت روابط عمومی

7/27

7/494

0

وضعیت آموزشی

7/27

7/412

1

وضعیت پژوهشی

7/27

7/711

3

وضعیت خدمات دانشجویی -
فرهنگی

7/97

7/702

افراد شایسته به امور
خوب نیست
اداری مسلط گردند.
با بهبود وضعیت های
باال از میان برداشته
معتدل
میشود .
استمرار باید حفظ و
خوب است
تقویت گردد.
باید بیشتر توجه روی
موارد فناوری اورت
خوب نیست
گیرد.
توظیف واحد ارتباطات
خوب
نیاز است.
با پرورش کادر علمی و
جذب کادر ورزیده طی
خوب
سه سال آینده رفع
شود.
هرچه زودتر این روند
غیر قابل تحمل
آغاز و مثمر گردد.
امور محصالن بیشتر
توجه نماید تا وضعیت
خوب نیست
فعلی بهبود یابد.

√

√

11

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

یاد داشت  :حس اولویت بندی و اهمیت ماتریس ،برنامهی عملیاتی سال  4931پوهنتو ن رنا ترتی گردیده و بعد از تصوی هیئت مدیره تطبیق
میگردد.

.2

اهداف اجرایی  -عملیاتی پوهنتون

2.1

اهداف اجرایی  -عملیاتی

 .4ایجاد محیط یادگیری پویاوخالق و پرورش کادر علمی ،پژوهشگران و کارآفرینان متعهد و کارآزموده
افزایش و بهبود سرانهی فضای فیزیکی پوهنتون

بهبود مستمر نظام ارزیابی وضعیت آموزشی

افزایش تعداد قط های علمی پوهنتون

ایجاد محیط آموزشی خالق

افزایش استفاده از روشهای نوین آموزشی

افزایش تعداد بشش ها و پوهنحی های جدید

افزایش اختیارات و مسئولیتهای پوهنحی ها

ااالح و به روز رسانی رشتهها و برنامههای درسی بر اساس نیازهای جامعه

ایجاد و تقویت همکاریهای بین رشتهای


تمامی حقوق مانند حفظ ،تغییر و حذف جزیی و کلی این برنامه به پوهنتون رنا محفوظ است.

برنامهی استراتیژیک پوهنتون رنا
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ایجاد فرهنگ استاد دانشجویی
ایجاد کرسیهای نظریهپردازی
ایجاد و راه اندازی برنامه های فوق لیسانس
افزایش تعداد دوره های فوق لیسانس

 .2دستیابی ،حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی پوهنتون در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی
انتشار و توسعهی مجالت با نمایه های معتبر علمی با استاندارد جهانی

دسترسی به اطالعات و اسناد علمی

افزایش تعداد قط های علمی

افزایش تولیدات علمی

ایجاد ،تقویت و تعدیل پژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتی پوهنتون

شناسایی جایگاه و رتبه علمی پوهنتون در مقایسه با سایر پوهنتون ها

توسعهی نظام ارزشیابی درونی در سطح پوهنتون

افزایش کت تالیفی اعضای کادر علمی

افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی اعضای کادر علمی

ایجاد کرسیهای نظریهپردازی

 .9تقویت و توسعه رشته های علوم انسانی و ارتباطات با حوزه های فرهنگی و اجتماعی و سیاستگذار ،ایجاد نهضت نرم افزاری ،کس
فناوریهای نوین ،و کاربردی کردن و تجاریسازی دستاوردهای علمی و پژوهشی
ایجاد و تقویت دورههای کارورزی دانشجویان

پاسشگویی به چالشهای نظری و کاربردی در حوزههای علوم انسانی

هدایت پایان نامهها و رسالههای دانشجویی در راستای نیازهای جامعه

ایجاد ،توسعه و تقویت مراکز کارآفرینی ،رشد و پار فناوری پوهنتون

بازنگری و ایجاد رشتههای جدید با در نظر گرفتن نیازهای جامعه

برگزاری دورههای آموزشی تشصصی مورد نیاز جامعه

ایجاد و توسعهی مراکز تحقیقاتی مشتر با مراکز علمی بینالمللی

 .1برخورداری از نیروی انسانی مستعد ،بالنده و خالق معتقد به اال پیشرو
گزینش و جذب کارکنان توانمند ،متشصد ،مؤمن و متعهد به اال پیشرو در پوهنتون

گزینش ویژه عمومی و علمی اعضای هیئت علمی توانمند ،متشصد

افزایش توانمندیهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی

افزایش توانمندیهای حرفهای کارکنان

افزایش رضایت شغلی اعضای هیات علمی

افزایش رضایت شغلی کارکنان

بهبود نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی

بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان

تمامی حقوق مانند حفظ ،تغییر و حذف جزیی و کلی این برنامه به پوهنتون رنا محفوظ است.

برنامهی استراتیژیک پوهنتون رنا
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افزایش جذابیت پوهنتون برای جذب دانشجویان ممتاز و مستعد

 .7توسعه و ارتقای کیفیت خدمات دانشجویی
ارتقای سطح رفاه دانشجویان

 .2بهبود دوامدار مدیریت اجرایی و علمی پوهنتونی
افزایش کارایی سازمانی پوهنتون

افزایش اثربششی سازمانی پوهنتون

 .0فراهم آوردن امکانات و تجهیزات سشتافزاری و نرمافزاری روزآمد
توسعهی امکانات و تجهیزات سشت افزاری

توسعهی امکانات و تجهیزات نرم افزاری

 .1ارتقای همکاری با مراکز علمی  -فرهنگی در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی
ارتقای توانمندی روابط بینالمللی پوهنتون

برگزاری دورههای آموزشی جدید مشتر با مراکز علمی معتبر بینالمللی

ایجاد و توسعه همکاریهای علمی با مراکز معتبر بینالمللی

 .3فراهم آوردن منابع مالی پایدار
افزایش جذب کمکهای مالی (تزیید سرمایه)

افزایش درآمدهای آموزشی پوهنتون

افزایش درآمدهای پژوهشی پوهنتون


.2

اقدامات اجرایی  -عملیاتی پوهنتون

2.1

فهرست اهداف عملیاتی و اقدامات اجرایی
هدف عملیاتی

افزایش و بهبود سرانهی فضای فیزیکی
پوهنتون

اقدامات اجرایی



بهبود مستمر نظام ارزیابی وضعیت آموزشی


افزایش تعداد قط های علمی پوهنتون




فراهم سازی زمینهی نسبی جای دایمی برای پوهنتون
بازسازی و تعمیر بناهای موجود
توسعهی فضای فیزیکی دانشکده های مقاطع لیسانس و ماستری
بازنگری و ااالح نظام ارزیابی آموزشی
اجرای نظام ارزیابی آموزشی تدوین شده
شناسایی گروه های توانمند که از پتانسیل کافی برای تبدیل شدن به قط عملی برخوردارند
برقراری رابطه با پوهنتون های معتبر بینالمللی
بنیانگذاری مرکز پشتیبانی از چاپ مقاالت اعضای هیئ ت علمی در مجالت معتبر بینالمللی
تسهیل در فرایند چاپ کت اعضای هیئت علمی در پوهنتون
تمامی حقوق مانند حفظ ،تغییر و حذف جزیی و کلی این برنامه به پوهنتون رنا محفوظ است.

برنامهی استراتیژیک پوهنتون رنا



تنظیم تفاهم نامه بین پوهنتون و ناشران معتبر در چاپ کت اعضای هیئت علمی پوهنتون
استفاده از روشهای آموزش مبتنی بر حل مساله ( Problem based
)learning
بکارگیری روش تدریس کارگاهی و مبتنی بر کارگروهی
برگزاری سمینارهای علمی در سطح گروههای آموزشی
تجهیز گروه ها و کالسها به تجهیزات کمک آموزشی
استفاده از روش آموزش کارگاهی
استفاده از دستیار آموزشی()Teaching assistant
بهره گیری از روشهای آموزش الکترونیکی
استفاده از روش پروفایل آموزشی دروس (  )Teaching profileتوسط اعضای
هیئت علمی
شناسایی گروهها و بششهای با عملکرد باال
تبدیل گروه های واجد شرایط به بشش
تبدیل بشش های همگون به دانشکده
سپردن اختیار تنظیم و نحوهی هزینه کرد بودجه به دانشکده ها
سپردن اختیارات برخی از کمیته های پوهنتون به دانشکده ها
سپردن اختیار سازماندهی گروه ها و بششها به دانشکده ها
بررسی و تعیین سایر موضوعات و حوزههای سپردپذیر به دانشکده ها و گروه ها

برنامههای

شناسایی رشته و گرایش های جدید
شناسایی رشته ها و گرایش های موجودی که نیاز به ااالح و بازنگری دارند
حذف رشته ها و گرایش های غیر نیاز
بازنگری واحدهای درسی غیر ضروری
طراحی دوره های آموزشی جدید
شناسایی مراکز علمی معتبر بین المللی
تنظیم تفاهم نامه همکاری مشتر
اخذ مجوز از مراجع ذیصالح
اجرای دوره آموزشهای مشتر با مراکز مزبور
بررسی تطبیقی رشته ها و گرایش های جدید بین رشته ای در پوهنتون های معتبر بین المللی
امکان سنجی ایجاد رشته ها و گرایش های شناسایی شده
راه اندازی رشته ها و گرایش های بین رشته ای
ایجاد روح علمی در بین دانشجویان
تقویت حرمت ،منزلت و شان متقابل استاد و دانشجو
ایجاد حلقه های علمی متشکل از اساتید و دانشجویان
شناسایی حوزه های مستعد برای تشکیل کرسی نظریه پردازی

ایجاد محیط آموزشی خالق



افزایش استفاده از روشهای نوین آموزشی





افزایش تعداد بششها و دانشکده های جدید



افزایش اختیارات و مسئولیتهای دانشکدهها و

گروههای آموزشی



ااالح و به روز رسانی رشتهها و
درسی بر اساس نیازهای جامعه






افزایش برگزاری دورههای آموزشی جدید

مشتر

با مراکز علمی معتبر بینالمللی



ایجاد و تقویت همکاریهای بین رشتهای





ایجاد فرهنگ استاد  -دانشجویی





ایجاد کرسیهای نظریهپردازی
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تمامی حقوق مانند حفظ ،تغییر و حذف جزیی و کلی این برنامه به پوهنتون رنا محفوظ است.

برنامهی استراتیژیک پوهنتون رنا




ایجاد و توسعه آموزشهای مجازی





انتشار و توسعه مجالت با نمایه های معتبر

علمی

با استاندارد جهانی


افزایش کارآمدی پژوهشی پوهنتون



افزایش تولیدات علمی






ایجاد ،تقویت و تعدیل مرکز تحقیقاتی
پوهنتون








شناسایی جایگاه و رتبه علمی پوهنتون
در مقایسه با سایر پوهنتونها





توسعه نظام ارزشیابی درونی در سطح

پوهنتون
افزایش کت تالیفی اعضای هیئت علمی


افزایش تعداد طرحهای تحقیقاتی اعضای

هیئت علمی


افزایش تعداد مجلههای علمی  -پژوهشی
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شناسایی و دعوت از نشبگان و اساتید ممتاز برای عضویت در کمیته علمی کرسی نظریهپردازی
راه اندازی کرسیهای نظریه پردازی منتش
شناسایی رشته هایی که امکان آموزش مجازی آنها وجود دارد
راه اندازی رشته های آموزشی مجازی
توسعه و تقویت مرکز آموزشهای مجازی پوهنتون
رایزنی با موسسات علمی معتبر بین المللی دارای نمایه
شناسایی گروه ها یا رشته هایی که واجد شرایط راه اندازی مجله می باشند
شناسایی افراد معتبر داخلی و خارجی به منظور عضویت در هیئت تحریریه مجالت تعیین شده
انتشار مجالت تعیین شده
انجام طرح جامع پژوهشی پوهنتون
تصوی طرح جامع پژوهشی پوهنتون
ابالغ و اجرای طرح جامع پژوهشی تصوی شده پوهنتون
افزایش حق التالیف مقاالت پژوهشی با نمایهی معتبر بین المللی
تاسیس مرکز پشتیبانی از چاپ مقاالت اعضای هیئ ت علمی در مجالت معتبر بینالمللی
چاپ مقاالت مشتر اعضای هیات علمی پوهنتون با اعضای هیات علمی معتبر خارجی
حضور اعضای هیئ ت علمی و دانشجویان در کنفرانسها ،همایشها و سمینارهای علمی در سطح
ملی و بینالمللی
تجمیع و ساماندهی مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها
رایزنی با مراجع ذیصالح جهت راه اندازی مراکز تحقیقاتی گونهی 9
ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده های پوهنتون
پی گیری برای تشصید ردیف بودجه ای برای مراکز پژوهشی گونهی 4
راه اندازی مراکز پژوهشی گونهی  2براساس توانمندی گروه ها
ایجاد مراکز پژوهشی در حوزه های نوین علمی
تعمیم و تجهیز مراکز تحقیقانی به فناوریهای نوین
شناسایی مراجع سیاستگذار در زمینه ایجاد سیستم نظارت ،ارزیابی و اعتبار سنجی پوهنتون ها
(ارزیابی خودی و تضمین کیفیت)
رایزنی با موسسات معتبر بینالمللی به منظور ارزشگذاری و تعیین رتبه و جایگاه
تسریع نظام ارزشیابی درونی در سطح گروههای پوهنتون
تسهیل در فرایند چاپ کت اعضای هیئت علمی در دانشگا
تنظیم تفاهمنامه بین پوهنتون و ناشران معتبر در چاپ کت اعضای هیئت علمی پوهنتون
انتشار کت و نرم افزار و آثار هنری در مقیاس بینالمللی
ایجاد دفتر پژوهش های کاربردی در دانشکده ها
راه اندازی مراکز پژوهشی گونهی  2و  9براساس توانمندی گروه ها
افزایش امتیاز پژوهشی در ارزیابی علمی اعضای هیئت علمی
شناسایی گروه ها یا رشته هایی که واجد شرایط راه اندازی مجله می باشند
انتشار مجالت تعیین شده
تمامی حقوق مانند حفظ ،تغییر و حذف جزیی و کلی این برنامه به پوهنتون رنا محفوظ است.

برنامهی استراتیژیک پوهنتون رنا

ایجاد و تقویت دورههای کارورزی

دانشجویان


دانشجویی 

هدایت پایان نامهها و رسالههای
در راستای نیازهای جامعه
ایجاد ،توسعه و تقویت مراکز کارآفرینی،
رشد و پار فناوری پوهنتون







بازنگری و ایجاد رشتههای جدید با
در نظر گرفتن نیازهای جامعه
برگزاری دورههای آموزشی تشصصی مورد
نیاز جامعه
ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی مشتر
با مراکز علمی بینالمللی









جذب کارکنان توانمند و متشصد و متهعد

به اال پیشرو



جذب اعضای هیئت علمی توانمند ،متشصد
و متعهد




افزایش توانم ندیهای آموزشی و پژوهشی

اعضای هیئت علمی


افزایش توانمندیهای حرفهای کارکنان


افزایش رضایت شغلی اعضای هیئت علمی
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تنظیم تفاهم نامه همکاری ( ) Internshipبین پوهنتون و بششهای جامعه
تعمیم واعمال واحد کارورزی در برنامه درسی رشته های واجد شرایط
تنظیم تفاهم نامه همکاری بین پوهنتون و بشش انعت
تعمیم واعمال واحد کارورزی در برنامه درسی رشته های واجد شرایط
ایجاد دفاتر کارآفرینی در دانشکده ها
توسعهی مرکز رشد پوهنتون
راه اندازی دورهی مدیریت کارآفرینی در قال رشته و گرایش
گنجانیدن واحددرس مبانی کارآفرینی در تمامی رشته های آموزشی پوهنتون
رایزنی با سازمان ها ،نهادها و بشش انعت برای توسعه پار فناوری
بررسی تطبیقی رشته های جدید در سطح پوهنتونهای معتبر بین المللی
راه اندازی رشته ها و گرایش های جدید
طراحی دوره های آموزشی بلند مدت ویژه بششهای مورد نیاز در جامعه
طراحی دوره های آموزشی کوتاه مدت ویژه بششهای مورد نیاز در جامعه
شناسایی مراکز علمی معتبر پژوهشی در سطح بین الملل
رایزنی با مراکز علمی معتبر به منظور انجام طرحهای پژوهشی مشتر
عرضه توانمندیهای علمی – پژوهشی پوهنتون به سازمان ها و موسسات بینالمللی برای
همکاریهای مشتر
بازنگری در آیین نامهی جذب و استشدام کارکنان پوهنتون
برنامهریزی جذب کارکنان از پوهنتونهای معتبر
ساماندهی تامین نیروی انسانی خدماتی شرکتهای خصوای
گزینش ویژه کارکنان جهت جذب کارکنان مستعد و خالق و لزوم استمرار در
االحیت های علمی و عمومی
بازنگری در شاخدهای جذب و استشدام اعضای هیئت علمی
برنامه ریزی جذب اعضای هیئت علمی دانشآموخته از پوهنتونهای
معتبر داخلی و خارجی
دعوت به همکاری اساتید ممتاز از پوهنتونهای داخل و خارش کشور
به اورت وابسته ()Visiting professor
گزینش ویژهی علمی و عمومی جهت جذب اعضای هیئت علمی مستعد،
بالنده ،خالق و متعهد به اال مترقی و لزوم استمرار در االحیت های علمی و عمومی
اعزام اعضای هیئت علمی به فراتهای مطالعاتی
برگزاری کارگاههای توانافزایی ویژه اعضای هیئت علمی
حضور اعضای هیات علمی در سمینارها ،کنفرانسها و همایشهای
ملی و بینالمللی
هدفگذاری ،نیازسنجی و برنامهریزی مستمر آموزشی کارکنان
برگزاری دورههای و کارگاههای آموزشی تدوین شده
واگذاری دفتر کار اختصاای به اعضای هیئت علمی
تمامی حقوق مانند حفظ ،تغییر و حذف جزیی و کلی این برنامه به پوهنتون رنا محفوظ است.

برنامهی استراتیژیک پوهنتون رنا




افزایش رضایت شغلی کارکنان




افزایش جذابیت پوهنتون برای جذب
دانشجویان ممتاز و مستعد







بهبود نظام ارزیابی عملکرد اعضای هیئت

علمی


بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان




منزلت اعضای هیئت علمی،

تکریم و ارتقای
کارکنان و دانشجویان براساس هنجارهای 
فرهنگ اسالمی – افغانی
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برخورداری از تجهیزات اداری مناس
رایزنی جهت افزایش حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی
ااالح ساختار حقوق و دستمزد کارکنان پوهنتون
ایجاد فضای فیزیکی کاری مناس برای کارکنان
برنامهریزی مسیر ترقی شغلی کارکنان
متناس سازی مشاغل با شاغلین
تامین بورس برای دانشجویان مقطع ماستری
شناسایی و جذب دانشجویان ممتاز و نشبهی کشور
تامین اعتبارات تشویقی پژوهشی برای دانشجویان مستعد و تالشگر
گزینش ویژهی دانشجویان جهت جذب دانشجویان خالق و مستعد و بالنده و لزوم استمرار در
االحیت های علمی و عمومی
بازنگری در شاخدها و استانداردهای ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی
بازخورد مستمر ن تایج ارزیابی عملکرد به اعضای هیئت علمی
ارزیابی و ممیزی مستمر اعضای هیئت علمی درجذب و نگهداری بر اساس
قوانین و مقررات مربوطه
بازنگری در شاخدها و استانداردهای ارزیابی عملکرد کارکنان
بازخورد مستمر نتایج ارزیابی عملکرد به کارکنان
مطالعه و پژوهش به منظور ارتقای فعالیتهای فرهنگی ومنزلت اقشار پوهنتون
توسعهی کانونها و تشکلهای فرهنگی ،هنری ،و ورزشی ترویج همکاری و مشارکت اقشار
پوهنتونی در برنامههای علمی ،مذهبی ،تفریحی و ورزشی تقویت مشارکت و همکاری
دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی و اجرایی پوهنتون
ساماندهی و گسترش نشریات فرهنگی  -علمی
معرفی دانشمندان و ششصیتهای علمی  -فرهنگی کشور



اعتالی معرفت ،بصیرت و ارزشهای دینی





افزایش کارایی سازمانی پوهنتون




افزایش اثربششی سازمانی پوهنتون





ارتقای توانمندی روابط بینالمللی پوهنتون


تشکیل کانونهای ترویج فرهنگ دینی
برگزاری همایشها و سمینارهای علمی  -دینی
همکاری بین پوهنتون و حوزه های علمی
بهینه سازی ،طراحی مجدد و مستند سازی فرایندها و فعالیتهای اداری و مالی
ااالح ساختار سازمانی پوهنتون
ااالح و بهبود آیین نامهها و دستورالعملهای اداری
بازنگری و ااالح آی ین نامه مالی و معامالتی پوهنتون
بازنگری و ااالح نظام بودجهریزی پوهنتون
بازنگری و ااالح نظام تصمیمگیری پوهنتون
افزایش مشارکت کارکنان و اعضای هیئت علمی
طراحی ساختار و فرایندهای واحد روابط بین الملل پوهنتون
جذب و بکارگیری نیروی انسانی متشصد در واحد روابط بین الملل
تمامی حقوق مانند حفظ ،تغییر و حذف جزیی و کلی این برنامه به پوهنتون رنا محفوظ است.

برنامهی استراتیژیک پوهنتون رنا




برگزاری دورههای آموزشی جدید مشتر
مراکز علمی معتبر بینالمللی

با






ایجاد و توسعه همکاریهای علمی با مراکز

معتبر بینالمللی



مطالعاتی

افزایش جذب متقاضیان فراتهای
از سایر کشورها
افزایش درآمدهای آموزشی پوهنتون







افزایش جذب کمکهای مالی

افزایش درآمدهای پژوهشی پوهنتون
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برگزاری دورههای آموزشی حرفهای برای کارکنان واحد روابط بینالملل
رایزنی به منظور تسهیل در قوانین و مقررات روابط بین الملل با سایر مراکز علمی معتبر
طراحی دوره های آموزشی جدید
شناسایی مراکز علمی معتبر بین المللی
تنظیم تفاهم نامه همکاری مشتر
اخذ مجوز از مراجع ذیصالح
اجرای دوره آموزشهای مشتر با مراکز مزبور
شناسایی مراکز معتبر بین المللی
تنظیم تفاهم نامه های همکاری آموزشی و پژوهشی
اخذ نمایندگی از مراکز معتبر بینالمللی
انجام طرحهای آموزشی و پژوهشی در دورهی تفاهمنامه
برگزاری همایشها و سمینارهای مشتر با مراکز علمی معتبر بینالمللی
تهیه امکانات و تسهیالت الزم برای متقاضیان فراتهای مطالعاتی
اعالم آمادگی پوهنتون برای جذب فراتهای مطالعاتی
طراحی و برگزاری دورههای تشصصی مبتنی بر نیاز انعت
طراحی و برگزاری آموزشهای کوتاهمدت کاربردی
ایجاد و توسعهی آموزشهای مجازی
توسعه دورههای آموزشی نیمه حضوری
جذب تریید سرمایه
تنظیم گردش سرمایهی دورانی
افزایش کیمت دانشجویان
رایزنی با مراکز انعتی و سازمانها به منظور جل همکاریهای پژوهشی
رایزنی با سازمانها و موسسات برای جل همکاریهای پژوهشی
شناسایی حوزههای علمی درآمدزا به منظور ایجاد مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی گونهی  2و 9

.7

بررسی ،وزن سنجی برنامهی استراتیژیی بر اساس دورنمای پوهنتون رنا

7.1

دورنما  /چشم انداز

پوهنتون رنا ،پوهنتونی پیشرو در آموزش ،تولید و ترویج علم سودمند و کاربردی  ،گسترش مرزهای دانش و فناوری در مقیاس جهانی با مرج عیت
علمی و هویت اسالمی در کشور ،و در تعاملی پویا و سازنده با مراکز علمی و فرهنگی ملی و فراملی است.

7.2

وزن سنجی برنامه استراتیژی

مجموعهی اهداف استراتیژیکی با درنظرداشت دورنمای پوهنتون رنا به وزن  1,77ردیف گردیده است کـه هریـک از اهـداف براسـاس اولویـت و
زمان سنجی درست از وزن معین در ماتریس بشش سوم تنظیم و در معرض اجرا قرار خواهد گرفت.

تمامی حقوق مانند حفظ ،تغییر و حذف جزیی و کلی این برنامه به پوهنتون رنا محفوظ است.

برنامهی استراتیژیک پوهنتون رنا

7.3

18

زمانبندی تطبیق برنامه استراتیژی

وزن  1,77از مجموعه  3که براساس تناس و فیصد ،شامل  %77اهداف کلی با تجزیهی دورنمای پوهنتون رنا میگردد که در زمانبنـدی  7سـال
پی در پی با تمام رویه ها و نزاکت های اعمال برنامه با موثریت نسبی مقتضای زمانی کس میگردد .پس مسلم است که رسیدن بـه دورنمـای
کلی مستوج برنامه استراتیژی  47مساوی به  %477است.

تمامی حقوق مانند حفظ ،تغییر و حذف جزیی و کلی این برنامه به پوهنتون رنا محفوظ است.

