
 
 

ي دولتد افغانستان اسالمي جمهور  

 د لوړو زده کړو وزارت

 ریاست التقوی د لوړو زدکړو مؤسسه

پوهنځی اقتصاد  

 

 

 

 

پوهنځی اقتصاد  

 

پالن پراختیایي ژیکیسترات  
 

 

 

۱۴۰۰- ۴۱۴۰  

2021-2025 



 أ
 

د  پوهنځي التقوی د لوړوزده کړو مؤسسه د اقتصاد د

 پالن ژیک( ستراتی۱۴۰۴ – ۱۴۰۰)

 

: يترتیبوونک  

 ټې غړيستراتیژیک  پالن کمیپوهنځي د د 

 

 تائیدونکي: 

 

 (                       )                پوهنځي علمي شورا اقتصادد 

 

 

  

 (                )  علمي شورا التقوی د لوړو زدکړو مؤسسهد 

 

 

 

 

 

 



 ب
 

 د مطالبو فهرست

 مخ           عنوان      

 

 1 ................................................................................................................................ژندنهېپ. ۱

 2....  لوړو زده کړو ته الس رسې ..................................................................................................۲

 3................................................................................................ د پوهنځی د رامنځ ته کیدو علتونه ۳

 3.........د استادانو شمیر ............................................................................................................۴

 4..................................................................................................................... درسي میتودونه ۵

 5....... تجهیزات او وسایل ..........................................................................................................۶

 5..خکینې ستراتیژی ............................................................................................................... م۷

 7. د ستراتیژیک پالن د کمیټې جوړښت ...........................................................................................۸

 7............ لرلید .....................................................................................................................۹

 7................. ماموریت .........................................................................................................۱۰

 8.......... ستراتیژیکې موخې ....................................................................................................۱۱

 9.................... د موخو د ترالسه کولو لپاره کړنالرې ....................................................................۱۲

 9. د پوهنځی علمي او اکادمیک سیستم رغول ...............................................................................۱۳.۱

 10............... د یو شمیر دیپارتمنتونو ایجادول ...........................................................................۱۳.۲

 10....... د درسې پروسې پرمختګ او و معقول درسي نصاب ټاکل .....................................................۱۳.۳

 11. د بوهنځي مالي او اداري سیستم رغول ................................................................................۱۳.۴

 11. د محصلینو جذب او ظرفیتنو لوړول ...................................................................................۱۳.۵

 12. د ښځینه محصلینو د شمیر زیاتوالی ....................................................................................۱۳.۶

 13لنې پرمختک کې ونډه اخستل ....................................................................................... د ټو۱۳.۷

 14. معلوماتي ټکنالوژي ته السرسی ........................................................................................۱۳.۸

 16هنځي لپاره د عایداتي منبع پیداکول ....................................................................... د اقتصاد پو۱۳.۹

 18د اقتصاد پوهنځي عمده عملي او اکاډمیک فعالیتونه ..................................................................... ۱۱

 19...مسلکي استادانو زیاتول ..................................................................په علمي کادر کې وړ او  ۱۱.۱

 20.... د کادر غړو ظرفیت لوړول..........................................................................................۱۱.۲



 ب
 

 20........................................................................................... علمي څیړنه او پالن جوړونه ۱۱.۳

 21. د کریکولم پراختیا ......................................................................................................۱۱.۴

 21ه ......................................................................................د کیفیت تظمین او اعتبار ورکون ۱۱.۵

 22نصاب ته پراختیا ورکول ............................................................................................... 11.۶

 23......................................................................................د بریښنایی زده کړو پروګرامونه  ۱۱.۷

 23د محصلینو لپاره د خدماتو او اسانتیاوو پراختیا ...................................................................... ۱۱.۸

 24................................................................................ تیرو ترسره شوو چارو ته لنډه کتنه ......۱۲

 25. راتلونکو پینځو کلونو لپاره کاري پالن .................................................................................۱۳

 29وګرامونو لومړیتوب ............................................... د چاپیریالي عوامولو مطالعه او د ستراتیژیکو پر۱۴

 35. اقتصاد پوهنځي کلنۍ عملیاتي پالن .....................................................................................۱۵

 39......................................................... د اقتصاد پوهنځي لپاره د بودیجي ټاکل .........................۱۶

 42. د ستراتیژی تطبیق .......................................................................................................۱۷

 42............................................................ پایله ............................................................۱۸

 

 



1 
 

 پېژندنه . ۱

سیس سره سم په  
 
هجري لمریز کال کې  ۱۳۹۱د اقتصاد پوهنځی د التقوی د لوړو زده کړو مؤسسې له تا

هلې ځلې شروع کړي دي، تر څو په مالی او  رامنځ ته شوی دې او له هماغه ورځې را په دې خوا په علمي ډګر کې

 اداري برخو کې متخصص کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي.

څرنګه چې دغه پوهنځي د هیواد مالی او اداري برخو ته د کاري قوت تولیدونکي نهاد دې، ځکه نو الزمه ده  

شي، ددغه هدف ترالسه کول کومه  چې په دې تحصیلي نهاد کې تدریس د ټولنې له غوښتنو او ارزښتونو سره سم عیار

اسانه چاره نده او تل له ننګونو او ستونزو سره مخ وي په ځانګړي ډول په اوسنې وخت کې چې د قانون حاکمیت 

زمونږ د ټولنې له مهمو او مبرمو اړتیاوو څخه ګڼل کیږی، دغه رسالت د اقتصاد پوهنځی ملک فوي ترڅو د اوسنی او 

 ه پوره دقت او ډ ټولنې له اړتیاوو سره سم تر سره کړي.راتلونکي ځوان نسل روزنه پ

په دې پنځه کلن ستراتيژيک پالن کې اقتصاد پوهنځی خپل لیدلوري او اهدافو ته په ک تو د خپل ماموریت  

په موثره توګه ترسره کېدو لپاره ټولې اړتیاوې او اسانتیاوې په هر اړخیزه توګه په پام کې نیولي دي. د دې پالن د 

شویه چې غړي ی  ی د دواړو اړوندو څانګو څخه تعین  ترتیبولو لپاره د علمي شوری د پریکړې پر بڼسټ کمیټه و ټاکل

شوي دي. په یاد پالن کې پر بنسټيزو تاسیساتو او اسانتیاوو رامنځته کولو سربېره، د پوهنځي علمي، اکاډمیکو او 

څېړنیزو چارو د پراختیا په برخه کې ظرفیت لوړونې او علمي پروګرامونو ته ځانګړې پاملرنه شوې ده.  د دې 

ک پالن په ترتیبولو کې د التقوی د لوړو زدکړو مؤسسه او د اقتصاد پوهنځي ستراتیژیکو پراختیاي  ي پالنونو او ستراتېژی

 د ښکیلو خواوو رغنده نظرونه په پام کې نیول شوي چې داقتصاد پوهنځي اداره ي  ې بشپړ پلي کېدو ته ژمنه ده. 

 

 لوړو زده کړو ته الرسیس: 

زده کړې د وګړو یو له اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي، چې له نېکه مرغه د هېواد د اساسي قانون له مخې د لسانس 

تر کچې پورې لوړې زده کړې د دولت لخوا په وړیا توګه د قانون د حکمونو په پام کې نیولو سره د پوهنتونونو لخوا 

پورته لوړې زده کړې د یو لړ لګښتونو په ورکولو سره په وړاندې کېږي. عامه وګړي د لسانس پروګرام زده کړو څخه 

هېواد او له هېواد څخه بهر ترسره کولی شي. اقتصاد پوهنځی لوړو زده کړو ته د السرسي په موخه ګڼ شمېر علمي 

ه توګه د پروګرامونه په بېال بېلو برخو او وختونو ) سهار او له وخته وروسته( کې پرمخ بیاي  ي. لوړو زده کړو ته په شفاف

 السرسي په موخه پوهنځی په راتلونکو پنځو کلونو الندې کړنې ترسره کوي: 

د اقتصاد په برخه کې لوړو زده کړو د اهمیت په اړه عامه وګړو ته د عامه پوهاوي په پار هر اړخیز معالومات  .1

 وړاندې کول 

 د کانکور له الرې په شفافه توګه زده کړو ته د السرسي زمینه برابرول  .2

 وړتیا او ظرفیت په پام کې نیولو سره بېالبېلو علمي پروګرامونه ته د محصیلینو ورپېژندل  د .3

 له هر ډول توپیر پرته هېوادوالو ته په مساویانه ډول د زده کړو حق ورکول او اسانتیاوې برابرول  .4

 جادول د وخت او بازار د غوښتنو او اړتیاوو په پام کې نیولو سره د نویو علمي پروګرامونو ای .5
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 الف( د پوهنځي د رامنځته کېدو الملونه
 د اقتصادپوهنخی د الندې الملونو په نظر کېې نيولو سره رامنځته شوی دی:

د ټولنې د موجوده حاالتو او شرايطو په نظر کې نيولو سره، د وخت د غوښتنو مطابق د هېواد په  .1

 برول.مالي،اداري،بانکدارۍاومدیریت په برخوکې دتحصیالتوزمینه برا

محصلینو وړتیازیاتول ترڅووتوانیږي چې دګران هیوادافغانستان ورځنۍټولنیزې اقتصادي ستونزې تحلیل  .2

 اودحل  مناسبه الر ورته  ومومي.

 سوداګرۍ،ملي خدمتونواوښوونیزوډګرونوکې دکارګمارنې لپاره محصلین په مختلفو اړینو مهارتونو  سنبالول. .3

 و دولتي او نا دولتي مامورينو او کارمندانو مسلکي پوهې ته وده ورکول.د مسلکي لوړو زده کړو څخه د محروم .4

 د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت په موجوده اداراتو کي د سالم او اصولي مديريت رامنځته کول. .5

 محصلینوته  زمینه برابرول  ترڅوپه  نړیواله  کچه داقتصادي علوموپه  ډګرکې مخکښ رول ولوبوي. .6

دمحصلینوپوهاوي زیاتول څووکوالی شي دافغانستان اقتصادمختلف سیاسي اوټولنیز اړخونه تحلیل او  .7

 وڅیړي،اواغیزمنواقتصادي اومالي سیاستونوپرجوړولوالس په کارشي.

 التقوی دلوړوزده کړومؤسسې داقتصاد پوهنځی دهیواد اونړیوال مارکیټ دغوښتنې او اړتیاسره سم دوه څانګې لري

 څانګه مالي  :۱

 اداري څانګه : ۲

یادې څانګې دتحصیلي دورې په څلورم صنف اوم سمسترکې جالکیږي. دلوړوزده کړو وزارت دقانون له مخې 

 یومحصل په زمان واحد کې یواځې یوله پورتنیوڅانګوڅخه تعقیب اوزده کړوته په کې دوام ورکوالیشي.

 ب( د استادانو شمېر
هېواد بچيانو ته د لوړو زده کړو د ترالسه کولو زمينه او امکانات مساعد کړي د اقتصاد پوهنخی نه يوازې دا چې د 

دي، بلکې د يو شمېر روزل شوو او پر شرايطو برابر علمي کادرونو ته ي  ې د کار کولو فرصت او موقع هم ورکړې ده، 
( ۳۰. ياد پوهنځی اوسمهال )ترڅو د ټولو اداري او اکاډميکو اصولو په نظر کې نيولو سره په ارامه فضاء کې کار وکړي

 تنه دايمي او قراردادي استادان لري چې په الندې جدول کې ښودل شوي دي.

 اړونده څانګه ګڼه

 د استادانو شمې  

  
 کتن 

ور
کت
دو

 

 
ې  
س
ما

س 
سان

لي
 

 ۰۲ ۱۰ ۰۳ مالي څانګه ۱
هغه شمې  استادان چ   د لیسانس کالم ک  ليکل شوي دي، 

ي يي  جريان لري
 ماسې 

 ۰۴ ۰۹ ۲ څانګه يادار  ۲
هغه شمې  استادان چ   د لیسانس کالم ک  ليکل شوي دي، 

ي يي  جريان لري
 ماسې 

  ۰۶ ۱۹ ۵ مجموعه شمې  

 

خکې مو يادونه وکړه چې په اقتصاد  پوهنځي کې دوه ډوله استادان دنده اجرا کوي چې يو ډول )ډېر شمېر(ي  ې د نوموړي م

پوهنځي د علمي کادر دايمي غړي دي او ددغه پوهنځي د رسمي اعضاوو په نامه سره ياديږي او بل ډول )کم شمېر( ي  ې حق 
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مخېله دې پوهنځي سره د مختلفو مضامينو په تدريس کېبوخت دي،  الزحمه استادان دي، کوم چې د همېشنۍ همکارۍ له

 چي اک ثره ي  ې د ننګرهار پوهنتون د علمي کادرغړي دي.

ددې پوهنځي د استادانو د علمي ظرفيت د لوړولو په منظور، په نظر کې ده چې د راتلونکو پنځو کلونو په ترڅ کې استادانو ته 

ه استفادې، د لوړو تحصيالتو د استحصالزمينه او د علمي تجاربو د الزياتو لوړولو د فيلوشيپ او سکالرشيپ فرصتونو څخه پ

 په منظور، نور امکانات هم برابر شي.

د انګلېسي ژبې پياوړتيا، يو له مهمواهدافو څخه ګڼل کېږيچي د علمي کادر غړو د مسلکي انګلېسي د پياوړتيا په خاطر يوه 

ړې ده او په راتلونکي کې په پام کې ده چې دې برخه کي نور ګامونه هم اوچت او د دبهرني ژبي د پياوړتيا دوره بشپړه ک

 .انګلېسي ژبي د پياوړتيا پروګرام د پوهنځي د پروګرام يوه برخه وګرځول شي

 ج( درسي ميتودونه

( Capstoneو )کړی دیچې په هغه کې انترنشيپ ا  تطبيق  د اقتصاد پوهنځي د خپلو فعاليتونو له پيل څخه کريديت سيستم

يعني د حضوري ساعتونو ترڅنګ عملي کار، صنفي پروژي، ک تابتون ته مراجعه، کورنۍ دندې اجرا کول، پرک تيک او له 

اداراتو څخه ک تنه شامله ده. نظر هغه امکاناتو ته په ک تو سره چي ياد پوهنځی ي  ې په الس کې لري، استادان د مختلفو 

ترڅو خپلو ګرانو هيوادوالو ته د الښه خدمت مصدر وګرځي لکهپه الندي ډول د يو  ميتودونو او روشونو څخه استفاده کوي

 څو څخه ي  ي د نموني په توګه يادونه کوو.

 پاور پاينټ او نوي ټکنالوژۍ څخه د لکچرونو په برابرولو کي کار اخيستل ؛. 1

 په ګډه کار اخيستل ؛  د سپيني تختي ، مارکر او ددرسي ک تابونو څخه. 2

 حصلينو د استعداد د پراختيا په منظور هغوي ته په نوي او زاړه درس کي ونډه او د نظر وروکولو پوره وخت ورکول د م. 3

 محصلينو ته د پوښتني پوره وخت ورکول ؛.4

 سيمنارونه، ورکشاپونه او کورنۍ وظيفي ورکول او ارايه کول ؛.  5

 لکچر ميتود ؛د( 

 نفي بحثونه پرمخ بيول، رول لوبل او ځاني مطالعه( ؛محصل محوري ميتود )ګروپ ي کارونه، ص. 1

 ډله ييز ميتود ؛. 2

 د سوال او ځواب ميتود ؛. 3

 او داسې نور ؛

 ( درسي سيستم او تحصيلي نصابو

د اقتصاد پوهنځي تحصيلي نصاب له يوې خوا د ټولنې د موجوده شرايطو او حاالتو په نظر کې نيولو سره او له بلې خوا په 

اړوندو نهادونو کې د کار بازار په نظر کې نيولوسره،په ملي او نړيوال معيارسنبال چمتو شویچې د لوړو زده کړو محترم وزارت 
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ستم لري.ياد پوهنځی همېشه هڅه کوي چې خپل تحصيلي نصاب د وخت د اړتياوو په له اصولو سره سمو درسي کريډېټ سي

افغانستان  اساس ال پياوړي کړي. دغه پوهنځي د هغه درسي مفرداتو څخه په خپل روان درسي بهير کي استفاده کوي ، چي د

 په نږدې ټولو اقتصاد پوهنځيو کې تدريس کيږي.

 ه ( تجهيزات او وسايل

( سيستم څخه Wi-Fiخونو کي استادان سپينې تختې، مارکر، او همدارنګه ځينې محصلين زمونږ د انټرنټ د )په ټولو درسي 

او علمي درسي ک تابونه زموږ په واک کي راکړل شوي دي، له هغو څخه ددرسي موادو په  ګ ټه اخلي. دلته ډير غوره، نوي

 د تدريس پر مهال استفاده کوي.څخه ګران استادان  LCDچمتو کولو کې او په درسي خونو کي به د

 ( د ستراتيژيک پالن د پروسې قاعدې او طريقېی

د اقتصاد پوهنځی د التقوی د لوړو زده کړو مؤسسې په چوکاټ کې يو فعاله پوهنځی دی چې د غوره علمي او تحصيلي برنامو 

ه په ټوله کې د تعليم او تحصيل د ټولو په درلودلو سره ي  ې نه يوازې دا چې د دې مؤسسې د رهبرۍ پام ځانته اړولی دی، بلک

مينه والو د توجه وړ ګرځيدلی دی چې له نېکه مرغه ي  ې ورځ تر بلې د محصلينو په شمېر کې زياتوالی راځي. د اقتصاد پوهنځي 

ده د خپل  تدريسي، علمي او تحصيلي رسالت په نظر کې نيولو سره، د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو او لوړو ز 

کړو مؤسساتو رياست په رهبرۍ، د التقوی د لوړو زده کړو مؤسسې د مشرتابه په الرښوونه، د نوموړي پوهنځي د ستراتيژيک 

پالن د ترتيب او تنظيم کمېټې او همدارنګه د ياد پوهنځي د دواړو څانګو )مالي څانګې او ادارې څانګې( په ګډې همکارۍ 

ترتيب او تنظيم چارې د پوهنځي د رئيس په مشرۍ پيل او دا دی اوس ي  ې په  سره، د دې پنځه کلن ستراتيژيک پالن د

 منظمه توګه تکميل کړ چې په راتلونکو پنځو کلونو کې د تطبيق وړ دی.

 مخکیني ستراتیژي

 . د معیاري لوړو زده کړو چمتو کول1

مطابق لوړې زده کړې چمتو کړی وي،  اقتصاد پوهنځي په تیرو پنځو کلونو کې خپلو ګرانو محصلینو ته د خپل وس او توان

 چې تر دا مهاله ی  ی ګڼ شمیر محصلین په مالي او اداري برخه کې د ټولنې د خدمت لپاره وړاندي کړي دي.

 . تحقیق او ایجاد2

ته  اقتصاد پوهنځي  په څېړنه کې د څېړنيزو فعاليتونو له الرې د ټولنې پرمختګ ته دکار کولو په موخه د څېړنې کمېټه رامنځ 

 کړی وه، چې په اساس ي  ې په منظمه توګه څېړنيزو فعاليتونو ته رسېدنه کیدله.

 . د محصلینو جذب او ظرفیت3

اقتصاد پوهنځي په تیرو کلونو کې دواړه نارینه او ښځینه محصالن په شفاف ډول د کانکور له الرې په داوړو )مالي او 

په برخه کې  مختلف سيمينارونه او ورکشاپونه په الر اچولي وه،  اداري(څانګو کې جذب کړي دي او ددوي د ظرفيت لوړونې

د څېړنو  حافظې تقويت  اسباب او الرې چارې، د وخت مديريت، الک ترونيکي حکومتولي، کارموندنه، لکه جنډر، د

 ميتودولوژي او داسې نور.
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 . د با استعداده علمي کادر ګمارنه او ساتنه4

ره شکل ترسره شوی وی، نو په همدی موخه اقتصاد پوهنځي د کادرونو په جذب کې ډیر ددی لپاره چې تدریسې بهیر په غو

دقت کړې چې اک ثره تدریسې چاری ی  ی د ماسترانو او دوک تورا لرونکو استاد لخو پر مخ تللې، او هم ی  ی د استادانو په ساتنه 

 کې پوره همکاري کړي ده.

 . د ټولنی پرمختګ5

په تعلیم او تربیه کې دې، نو په همدې خاطر اقتصاد پوهنځي په تیرو کلونو کې ټولنې د څرنګه چې د هرې ټولنی پرمختګ 

 ږمارکیټ او ټولنې د غوښتنو مطابق کادر وړ غړې وړاندې کړي دي، چې د ټولنې په پرمختګ کې ی  ی پوره ونډه اخستي ده

 د ستراتیژیک پالن کمیټې جوړښت
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 (visionلرلید )

مسلکي استادانو پر مټ چې په تدریس، څیړنه او خدماتو کې ځانګړی وړتیا لري د اقتصاد  اقتصاد پوهنځۍ غواړې چې د

 کاروباري مدیریت او څیړنې په برخه کې د معیاري لوړو زده کړو پوهنځي په تو ګه وپيژندل شي .

 (Missionمامویت )

ړو پر مټ په مدیریتي او تشبسي اقتصاد پوهنځۍ غواړي چې خپل محصلین د شته تحصیلي نصاب، څیړنو او عملي زده ک

وړتیاوو سمبال، ټولنې ته د خدمت او پرمختګ په موخه دولتي او خصوصي سک تور ته د رهبرۍ دندو پرمخ وړلو لپاره وړاندې 

 کړې.

 (Valuesارزښتونه )

 ټولنې ته د لوړ او وړ کېفيت لرونکو بشري ظرفيتونو وړاندې کول.

 بشري ظرفيتونو وړاندې کول.ملي او نړېوالو ارزښتونو ته د ژمن 

 ټولنې او خلکو ته د صادقو، په وطن مئينو، د خدمت هيله مند کادرونو معرفي کول.

 د تدريس، څېړنې او عملي کار په بهير کې د لوړو زده کړو مؤسسو د قوانينو مقررو او لوايحو تطبيقول.

 د کار او مارکيټ په نظر کې نيولو سره د بشري ظرفيتونو روزل.

 اتیژیکې موخېستر 

د اقتصاد پوهنځي اداره ستراتېژیک پالن جوړونې څخه موخه د لوړو زده کړو د بهیر چټک تیا او ښه والی دی تر څو په ټولنه 

کې د شته ناورینونو او ستونزو  پای ته رسېدو په برخه کې خپله ونډه واخلي. پوهنځی د ټاکلو ارزښتونو، لیدلوري او معیارونو 

سره داسې وړ، مسلکي او معیاري کادرونه روزي چې د ټولنې په پرمختګ او د ستونزو په حل کې د خدمت په پام کې نیولو 

وړاندې کولو جوګه شي. پوهنځی پورته ارزښتونو او لیدلوري ته د رسېدو په موخه په راتلونکو پنځو کلونو کې الندې اهداف 

 تعقیبوي: 

 

 

 جوړولاقتصاد پوهنځي لپاره د نوې تدریسي ودانۍ . 1

د اقتصاد پوهنڅۍ په پام کې لري چې د چارو د تنظیم او ښه والي په موخه یوه ودانۍ جوړه کړې تر څو ټول کارونه په منظمه 

 توګه ترسره شي. 

 د کمیټو پراختیا .2
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کمیټه،  د اقتصاد پوهنځې غواړې چې د کارونو د تنظیم لپاره ځینې کمیټې ایجاد کړي لکه د پالن او پالیسۍ کمیټه، د نصاب

 د څیړنو کمیټه او تضمین کیفیت کمیټه تر څو ټول کارونه په درست ډول ترسره شي.

 څیړنو ته پراختیا ورکول. 3

د اقتصاد پوهنځې په څیړنه کې د څیړنیزو فعالیتونو له الرې د ټولنې پرمختګ ته د کار کولو په موځه د څیړنې کمیټه رامنځ ته 

 څیړنیزو فعالیتونو ته رسیدنه کیږي. کړې، چې په اساس ی  ی په منظمه توګه

 په ټولنه کې په پراخه توګه ونډه اخستل. 4

 د اقتصاد پوهنځې د ټولنې په مهمو مسایلو لکه عامه پوهاوی، پراختیا، او داسې نورو برخو کې فعاله ونډه لري.

 په اقتصاد پوهنځي کې په عصري وسایلو سمبال مجهز ک تابتون جوړول. 5

 ت لوړونې په موخه اقتصاد پوهنځې غواړې چې خپل ک تابتون جوړ کړي چې د اقتصاد د مسلک زرګونهد محصلینو د ظرفی

ک تابونه په کې موجود وي،  ددې لپاره چې د ک تابتون څخه په معقوله توګه استقاده وشي، نو اقتصاد پوهنځې په پام کې لري 

 ترڅو بیالبیل طرز العملونه پرمختیای  ی پالنونه جوړ کړي.

 ملي سطحه هوکړه لیکونه امضاء کول په. 6 

اقتصاد پوهنځې غواړې چې په  ملي کچه د دولتي پوهنتون )ننګرهار پوهنتون(  او ځینې خصوصي پوهنتونو سره هوکړه 

 لیکونه السلیک کړي.

 د محصلینو لخوا د هر نوښت، فکر او طرحې څخه مالتړ کول. 7

ینو له هر نوښتګر فکر او طرحې څخه مالتړ وکړي او عملي کولو لپاره ی  ې اقتصاد پوهنځې غواړي چې د خپلو استادانو او محصل

 فرصتونه برابر کړي.

 استادانو او محصلینو ته د ظرفیت لوړونې په پاره علمي سفرونه، سمینارونه او ورکشاپونه برابرول. 8 

استادانو د ظرفیت لوړنې لپاره علمي سفرونه او اقتصاد پوهنځۍ غواړې چې د خپلو علمې او اداري چارو له الرې د محصلینو او 

 سیمینارونه برابر کړي.

 په اقتصاد پوهنځې کې د لڼد مهاله کورسونو ایجادول .9

اقتصاد پوهنځې غواړي چې د خپلو هیوادوالو لپاره لنډ مهاله کورسونه دایر کړې تر څو هغوي خپله سویه اوچته او د ټولنې د 

 خدمت مصدر وګرځي.

10 .Business Incubation Center جوړول 

محصلین به وکولې شي چې ددې سنټر له الرې خپل مهارتونه اضافه کړې، او هم به وکوالی شي چې نظري درس په عملي بڼه 

 واړوي.
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 د موخو د ترالسه کولو لپاره کړنالری 

 د اقتصاد پوهنځي اهداف د الندې کړنالرې په عملي کولو سره ترالسه کیداي شي

 پوهنځي علمي او اکاډمیک سیستم رغول. د 1

 د استادانو د شمیر او علمي کچې لوړوالی

 د یو شمیر ښځینه استادانو د استخدام ترڅنګ، د دایمې استادانو شمیر په کافي اندازه لوړول

 د استادانو لپاره د دوک تورا درسونو د تکمیل په موخه الزم فرصتونه برابرول،

یتونو لوړونې په پاره علمي کنفرانسونو، سمینارونو، ورکشاپونو او نورو اړوندو علمي او څیړنیزو د استادانو او محصلینو د ظرف

 پروګرامونو په الره اچول،

 په پوهنځي کې وظیفوي ثبات رامنځته کول او په دې موخه باتجربه، مسلکي او د لوړې سوی  ی درلودونکو استادانو هڅوونه.

 او شعبو ایجادول. د یو شمیر دیپارتمنتونو 2       

 ( د بشري منابعو مدیریت دیپارتمنت ایجادول،1)                

 ( د مارکیټنګ دیپارتمنټ ایجادول2)               

 ( د پوهنځي په کچه د ازموینو فرعي کمیټې ایجادول3)              

 (  د پوهنځي په کچه د فرهنګي چارو فرعي کمیټې ایجادول4)             

 . د درسي پروسې پرمختګ او د معقول درسي نصاب ټاکل3     

( په ملي او نړیوالو معیارونو برابر او د کار بازار او وخت شرایطو په پام کې نیولو سره په مناسبو وختونو کی د 1)            

 تحصیلي نصاب بیا ک تنه او تجدید،

ر بازار او د وخت شرايطو په پام کې نيولو سره په مناسبو وختونو کېد په ملي او نړيوالو معيارونو برابر او د کا( 2)         

 تحصيلي نصاب بياک تنه او تجديد؛

د نوي تحصيلي نصاب د تطبيق لپاره الزمه زمينه برابرول او په دې برخه کې د مؤسسې له ادارې څخه وخت په ( 3)        

 کړي؛ وخت غوښتنه کول، ترڅو په کافي اندازه اسانتياوې برابرې

د محصلينو د مسلکي پوهې او مهارتونو د لوړوالي په موخه په تحصيلي نصاب کې د نورو نويو مضامينو ترڅنګ د ( 4)        

 کمپيوتر مضمون ځای پر ځای کول؛

 د تيورييکي تدريس ترڅنګ د محصلينو لپاره د عملي تدريس زمينه برابرول؛( 5)        

 نې لپاره د نظارت کړنالره جوړول؛د درسي بهير د اروز ( 6)        
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 د کرېديت سيستم عملي کول؛( 7)        

 د ک تابتون د غنامندۍ لپاره هلې ځلې کول( 8)        

د اقتصاد پوهنځي د اړتيا وړ ک تابونه لست کول او د السته راوړلو لپاره ي  ې مختلفې الرې چارې پيدا کول، ترڅو د ک تابتون د 

 غنامندۍ سبب وګرځي؛

 د محصلينو ليکل شوي پايليکونه د علمي اثارو په توګه يوه يوه کاپ ي ک تابتون ته حواله کول؛(   9)    

 د نورو بهرنيو اداراتو او خپرندويه ټولنو سره د تفاهمنامو السليک کول؛( 10)   

 د ک تاب لوستنې فرهنګ ته وده ورکول؛( 11)  

 هڅول ترڅو علمي ليکنې ترسره کړيد پوهنځي استادان او نور ليکواالن دې ته ( 12)

 ( د پوهنځي مالي او اداري سيستم رغول2

 د پوهنځي د مالي او اداري سيستم د بيا رغولو لپاره الندې کړنې په ترسره کېږي:

 د پوهنځي او اړوندو څانګو لپاره د فايلينګ منظم سيستم فعالول او ال پسې ګړندی کول؛( 1)

 مراتبو اصل مراعاتول؛په اداري کړنو کې د سلسله ( 2)

د هېواد نافذه قوانين، مقررات، د لوړو زده کړو وزارت لوايح، د التقوی د لوړو زده کړو مؤسسې د کړنالرې او د پوهنځي ( 3)

 داخلي تصاميم د قانونيت د اصل پر بنسټ پلي کول؛

 ره کول؛ټول اداري فعاليتونه او هغه فعاليتونه چې مالي بڼه ولري، په مستند ډول ترس( 4)

 په ټاکلې او غوښتل شوې نېټه راپول اخيستل او ورکول؛( 5)

 په اداره کې د مکافاتو او مجازاتو اصل په احسنه توګه په پام کې نيول؛( 6)

د پوهنځي د علمي شوری، د استادانو شوری، د محصلينو د استازو شوری او ښځينه محصلينو شوری لپاره د ټاکلې ( 7)

 لي کول؛کړنالرې ترتيبول او پ

په پوهنځي کې د مالي ثبات په موخه د حق الزحه ي  ي استادانو شمېر په تدريجي ډول کمول او د دايمي استادانو شمېر ( 8)

 زياتول؛

 ( د محصلينو جذب او ظرفيتونو لوړول3

زارت د په دې پوهنځي کې د محصلينو جذب او شموليت د کانکور د ازموينې له الرې صورت نيسي چې د لوړو زده کړو و

اليحې سره سم، د کانکور په ازموينه کې د ګدون شرايط )د تابعيت تذکرې درلودل، شپږ قطعې عکسونه، د دولسم ټولګي د 

 فراغت اسناد( په پام کې نيول شوي دي. پوهنځی د الندې کړنو په ترسره کولو مکلف ګڼل کېږي:
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مې هلې ځلې کول ترڅو د محصلينو شمېر په کافي اندازه د هر کال په تېرېدو سره د محصلينو د جذب په برخه کې الز ( 1)

 زياتوالی ومومي؛

د ښځينه محصلينو لپاره د ارام او ډاډمن خوندي چاپېريال رامنځته کول، ترڅو په کافي اندازه تشويق او په تدريجي ( 2)

 ډول ي  ې شمېر زيات شي؛

 ي کنفرانسونو او علمي څېړنو په توګه ترسره کول؛د محصلينو لپاره عملي برنامې د سيمينارونو، ورکشاپونو، علم( 3)

 محصلينو لپاره د علمي سفرونو برابرول؛( 4)

 د نارينه او ښځينه محصلينو د جنسيت انډول په پام کې نيول؛( 5)

 ( له نورو علمي، فرهنګي، ټولنيزو او خپرنيزو اداراتو سره اړيکې ټينګول4

او نورو اړوندو نهادونو سره د اړيکول رامنځته کول او پالل؛ ترڅو  شاروالۍ، طاق تجارت، اګمرک، مستوفیتد هېواد له ( 1)

له يوې خوا محصلينو ته د انترنشيپ زمينه مساعده شي او له بلې خوا د پوهنخي څخه فارغو شوو ځوانانو ته د کار زمينه 

 سازي وشي؛

دارنګه يو شمېر بهرنيو سيالو پوهنځيو سره د هېواد له دولتي او خصوصي پوهنتونونو سياليو پوهنځيو سره او هم( 2)

 تواميتونه رامنځته کول؛

 د يو شمېر خپرندويه ټولنو سره د اړيکو ټنيګول، ترڅو په خپرنيزه برخه کې متقابلې همکارۍ ولرو؛( 3)

 د علمي ک تابونو او ليکنو نندارتونو دايرېدو لپاره زمينه سازي کول؛( 4)

 زیاتوالی:( د ښځینه محصلینو د شمیر 5

د هیواد د پرمختګ لپاره الزم دې  چې د نارینه سره سره ښځینه هم بې له کوم امتیاز او تبعیضه په اړوند چارو کې فعاله برخه 

 واخلي، خو له بده مرغه په هیواد کې د روانې جګرې له امله د ښځینو ونډه د نارینه په پرتله کمه ده. 

نه محصلینو شیمیر د نه شتون برابر دې. اقتصاد پوهنځۍ غواړي چې په راتلونکو په همدې اساس اقتصاد پوهنځي کې د ښځی

فیصدو ته ورسوي نو په همدې اساس د جنسیت انډوالتوبه په موخه اقتصاد پوهنځی  ۳۰پنځه کلونو کې دغه سلنه حد اقل 

 په الندې ذکر شویو ټکو خپل هدف ته ځان رسوي.

اډمن خوندي چاپيریال رامنځته کول، ترڅو په کافي اندازه تشویق او په تدریجي ډول .  دښځینه محصلینو لپاره د ارام او ډ1

 ی  ې شیمیر زیات شي،

 .  د نارینه او ښځینه محصلینو د جنسیت انډول په پام کې نیول،2

 . د خصوصي سکالرشیپونو په واسطه د ښځینه محصلینو شمیر زیاتول،3

 وهنځي په بار کې مثبت ذهنیت سازي کول،. په ښځینه لیسو کې د پوهنتون او اقتصاد پ4
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 . د پوهنځي په علمي چارو کې د ښځینه محصلینو ونډه زیاتول،5

 . ښځینه محصلینو ته د لنډ مهاله کورسونو )انګلیسی، کمپیوتر او داسې نور( مفت دایرول،6

 . د فراغت څخه ورسته ښځینه محصلینو ته د کار زمینه برابرول،7

 ادانو ګمارل،. د ښځینه مسلکي است8

 . د ترانسپورت سهولت برابرول.9

 د مسلکي او تکړه علمي کدرونو ګمارنه او ساتنه: (6

د التقوی د لوزو زده کړو مؤسسې د اقتصاد پوهنځي د دوک تورا او ماسترۍ په کچه دایمې او حق الزحمه مسلکي او تکړه علمي 

زده کړې سر ته رسولي دي مګر د تشویق او ساتنې لپاره ی  ې کدرونه لري چې اک ثرو ی  ې د خارجي هیوادونو څخه خپلې لوړی 

کومه مؤثره پالیسي نلري، نو په همدې اساس د اقتصاد پوهنځۍ په راتلونکو پنځه کلونو کې د خپلو علمي کدرونو د تشویق او 

 ساتنې لپاره الندې ستراتیژي په نظر کې لري.

 . د مسلکي علمي کدرونو ګمارنه:1     

 د تعداد په اساس د دوک تورا او ماسترۍ په کچه د استادانو ګمارل،. د محصلینو 1

 . د تحقیق په ګاڼه سمبال د ځوان ګدرونو شمیر زیاتول،2

 . په پوهنځي کې د دایمې علمي کدرونو شیمر زیاتول،3

ه کړو د ترالسه کولو . د استادانو د علمي کچې د لوړتیا په موخه ی  ې په خپله برخه کې یو شمیر استادانو ته د دوک تورا  زد4

 زمینه مساعده کړې ده،

 . یو شمیر استادان علمي سیمینارونو، کنفرانسونو، ښوونیزو او څیړنیزو پروګرامونو او نورو برنامو ته معرفي کول،5

 . د محصلینو لپاره وخت په وخت د اړتیا سره سم، علمي سیمینارونه، کنفراسونه او عملي برنامې په الره اچول،6

شمیر محصلین نورو دولتي او خصوصي اداراتو ته د انترنشیپ پروګرام له الرې د عملي زده کړو د ترالسه کول په موخه . یو 7

 معرفي کول.

. د یو شمیر استادانو له خوا د علمي څیړنو ترسره کول او د التقوی علمي مجله کې د خپریدو په موخه د مؤسسې فرهنګي 8

 چارو معاونیت ته استول.

 د مناسب معاش یقیني کول:. 2    

 . استادانو ته د هغوۍ د زده کړو د درجې په اساس سیمه کې نورو پوهنتونونو ته په ک تنه برابر معاش ورکول.1

 . د یو معلوم او پاکې پروسې له الرې استادانو ته ترفیع کول،2

 . د استادانو د ناستې، خوراک او ارامتیا لپاره مناسب ځاي پیدا کول.3
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 . د علمي کدر ظرفیت لوړونه:3  

 . د استادانو د ظرفیت لوړونې لپاره د تریننګ او روکشاپونو په الره اچول،1

 . په اونې کې مناسب درسي ساعتونه ورکول،2

 . د علمي کدر د ظرفیت لوړونې په موخه هغوي ته د انګلیسي ژبې او کمپیوټر پروګرامونو وړاندې کول،3

 لي لپاره په هیوا کې د لوړو زده کړو زمینه برابرول،. د علمي سوي  ې د لوړوا4

 . د مؤثرې تدریسی میتود په موخه د تدریسې میتودونو، سیمینارونو او ورکشاپونو ورکول.5

 . څیړنه او تحقیق:7

علمي د ټولنې په پرمختګ کې څیړنه او ایجاد مهم رول لوبوي. په ټولنه کې د ستونزو د حل او پرمختګ لپاره الزمه ده چې 

 څیړنې ترسره شي. په راتلونکو پنځه کلونو کې د علمي تحقیق د الپرمختګ لپاره اقتصاد پوهنځۍ الندې ټکي په نظر کې نیولي:

 . په پوهنځي کې د څیړنې او تحقیق لپاره یو مؤثر میکانیزم رامنځته کول،1

 مختلفو تجارتي ادارو څخه لیدنه( . د علمي معاونیت په همکارۍ په سمستر کې د یو علمي څیړنې سفر برابرول )2

 . د انفرادي تحقیق لپاره د حق الزحمې ورکول،3

 . د معیاري تحقیق په بدل کې استادانو ته حق الزحمه ورکول تر څو د الخه تحقیق لپاره تشویق شي،4

 . انفرادي تحقیق لپاره د بودیجې مشخص کول،5

 کمول ترڅو ال زیات وخت تحقیق ته ورکړي،. د انفرادي تحقیق په صورت کې د استاد کاري لوډ 6

 . د پوهنځي په سطحه د اقتصاد په برخه کې د میاشتنۍ علمي مجلي نشرول،7

 . په پوهنتون کې ګروپ ي تحقیق ته وده ورکول،8

 . د ګروپ ي تحقیق لپاره د بودیجي مختص کول،9

 . په ګروپ ي تحقیق کې د محصلینو د ونډې اخستنې لپاره خاص کار کول،10

 . معیاري ګروپ ي تحقیق په نړیوالو مجلو کې چاپ ته سپارل،11

 . د تحقیق لپاره د ملکي او بهرنیو څیړنیزو ادارو څخه د تحقیق بودیجې الس ته راوړل،12

 . په پوهنځي کې د تحقیق لپاره ځانګړي څیړنیزو کمپییوتر لیب جوړول،13

 او څیړنیزو ادارو سره د څیړنې او تحقیق تقاهم السلیک کول، . د علمي معاونیت د دفتر په همکاری د بهرنیو تحقیقاتي14

 . د معلوماتو د تجزی  ې او تحلیل پروګرامونه )سافټوریز( پيدا کول او استادانو او محصلینو ته په کې سیمینارونه برابرول،15

 تفاهم کول. . د دولتي او شخصي ادارو سره د محصلینو د عملي کارونو )انترنشیپ( ته د زمینې برابرولو16
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 . د ټولنې پرمختګ کې ونډه اخستل:8

 اقتصاد پوهنځۍ د راتلونکو پنځو کلونو لپاره په ټولنیزو کارونو کې پراخه اخستنې په موخه الندې فعالیتونه په نظر کې نیسې:

 . په ټولنه کې د وړو کاروبارونو د رواجولو په خاطر د سیمې خلکو ته مفت سیمینارونه ورکول،1

 کاروبارونو خاوندانو ته د کاروبار د کم لګښت او د ګ ټې د زیاتولو په پار ورکشاپونه دایرول، . د وړو2

 . وړو کاروبانو ته د ودی په موخه د پوهنتون دننه  د کلکیسیون جوړول،3

تعلق پاتی شي  . د فارغ شویو محصلینو د بیا راټولونی لپاره پروګرامونه په الر اچول تر څو د فارغ شویو محصلینو یو همیشه4

 د پوهنتون او د پوهنځي سره،

 . د پوهنتون او پوهنځي په برنامو کې د ممتاز فارغ شویو محصلینو د ګډون کولو دعوت تر څو محصلین تشویق کړل شي.5

 . په دنده ګمارل شویو محصلینو په اړه د اداراتو څخه د محصلینو د ظرفیت فیډ بیک اخستل،6

 شویو فارغانو ته د خپل کامیاب ژوند په باره کې د یو لکچر  ورکولو زمینه برابرول،. ممتاز او په کار ګمارل 7

 . په پوهنځي کې د فرهنګي کمیټي جوړول،8

 . په کمیټه کې د زیات شمیر محصلینو ثبت کول،9

پوره تیارۍ سره . د هیواد د فرهنګي مناسبتونو )نوروز، د هقان ورځ، د استقال ورځ، د استاد ورځ او داسې نور( په 10

 لمانځل،

 . د نورو پوهنتونو د پوهنځیو سره په شریکه د کرکټ او نورو تمریناتي لوبو جوړول،11

 . په ټولنه کې د نشې ضد پوهاوي لپاره کمپاین کول،12

 . د چاپيریال ساتنې لپاره کمپاین ) د نیالګیو لګول، ټولنیز ځایونو کې د ک ثافت دانۍ لګول او داسې نور( کول.13

9 : ي ټکنالوژي ته الرسیس 
 . معلومات 

اوسنې عصر کې معلوماتي ټکنالوژي د ژوند په هر اړخ کې مهم رول لري. معلوماتي ټکنالوژي په نړیوال تجارت باندې اغیزمن 

مونو اثر لري. معلوماتي ټکنالوژي د مالوماتو په ترالسه کولو، خوندیتوب، د اړیکو په ټینګولو، ښه مدیریت او د روزنیز پروګرا

په برخه کې زغنده دنده ترسره کوي، اړینه ده چې پوهنتونونه هم په کافي اندازه خپلې چارې د معلوماتي ټکنالوژۍ پر مټ 

پیاوړې کړي. اقتصاد پوهنځی هم د معلوماتي ټکنالوژۍ ځخه د خپلو چارو په انسجام او چټکیا په موخه الندې کړنې ترسره 

 کوي:

 دوه ورکول،. زیربیناوو ته پراختیا او 1

 . د اداري، تخنیکي او مدیریتي چارو سمون او پراختیا،2

 . د محصلینو حاضري په انالین ډول اخستل،3
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 . د محصلینو انالین پورټل جوړول،4

 ( ته پراختیا ورکول،WiFi. سوپر وای فای )5

 . د پوهنځي څانګې د معلوماتي ټکنالوژۍ په پواسطه وصلول،6

 کې ډیجیټل ټیلیفون اسانتیاوې رامنځته کول،. په ټولو ادرې دفترونو 7

 . د معلوماتي ټیکنالوژۍ ټولو کارکوونکو ته روزنیز ورکشاپونه برابرول.8

 . د معلوماتي ټکنالوژۍ د استعمال په هکله استادانو او اداري  پرسونل ته روزنیز ورکشاپونه برابرول.9

 

ي منبع پیدا کول: 10
ي لپاره د عایدات 

 . د اقتصاد پوهنځ 

 پوهنځيپه راتلونکي کې د یو پرمختللي  چېیکي برخه کې پراختیا ومومي زپه علمي، اداري او فچې هوډ لري  ځیپوهناقتصاد 

 عوايدو د چې غواړي  نو په همدې خاطر اقتصاد پوهنځۍپه توګه وکوالی شي په فوق العاده توګه خپل خدمات وړاندې کړي. 

اقتصاد  د لپاره، کلونو پنځو راتلونکو د. کړي چمتو سرچينې عايد د سربيره عوايدو کونکو زده د څخه سرچينو نورو له

 :کړي زيات عايد خپل څخه سرچينو الندی له چې لری پالنپوهنځۍ 

 د فوق لیسانس پروګرامونو پيل او پراختیا:. 1

چې په فوق لیسانس  څرنګه چې د اقتصاد پوهنځي ډیرۍ استادان د دوک تورا او ماسترۍ لرونکې دي او دا وړتیا هم لري

پروګرامونو کې تدریس ورکړي،او پوهنخۍ هم اوس مهال یواځې د لیسانس په کچه زده کړې وړاندې کوي،نو که چیرې د 

اقتصاد پوهنځۍ په خپل چوپړ کې د فوق لیسانس برنامې شرو کړې نو د یوې خوا به د محصلینو په علمي ظرفیت کې 

 ي ته یو عایداتي سرچینه وګرځول شي.زیاتوالی راشې او له بلې خوا به پوهنځ

 ( ګدې څیړنې ترسره کول:Stakeholders. د اړونده ملي او نړیوالو شرکاوو )2

په موخه د ملي او نړیوالو شرکاوو په ګډه همکاری   پياوړتيا ال د کړو  زده عملي محصالنود خپلو د چې غواړی  د اقتصاد پوهنځۍ

 ازمويل لپاره جوړولو د توليداتو يا او تطبيق د پروژو  د موسساتو او ادارو  کمپنيو، زياتو د به سره ددېڅیړنې ترسره کړي،

 .وي سرچينه عايداتي يوه لپاره پوهنځي  د به هم او وي موجود نتايج شوي

 جوړول:  نو. سوداګریز او څیړنیز نندارتونو3

نندارتونونه په الره واچوي چې له یوې خوا به  د اقتصاد پوهنځۍ غواړي چې په راتلونکو کلونو کې ځينې سوداګریز او څیړنیز

 خلک په ملي سطحه تولید شوي توکي ننداره کړي او له بلې خوا به د پوهنځي لپاره یو اضافي عایداتي سرچینه السته راشي.

 . لنډی مودی مسلکي رونیز کورسونه رامنځ ته  کول:4

ل استادان لري، نو که چیرې د اقتصاد پوهنځې ځينې لنډ څرنګه چې اقتصاد پوهنځۍ د ماستری او دوک تورا په سطحه قاب

مهاله کورسونه ) لکه د بشري منابعو مدیریت، مارکیټنګ، د خرڅالو مدیریت، د پروژې مدیریت، محاسبه، 
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بینکنګ،څیړنه، د کمپیوټر په برخه کې لڼد مهاله کورسونه،  او داسې نور( دایر کړي، نو له یوې خوا به د مارکیټ د تقاضا 

 مطابق خلک عرضه شي او بلې خوا به د پوهنځي لپاره یوه عایداتي سرچینه اضافه شي.

 . د بهرنیو مرستو د جلب لپاره د معیاري پروفوزلونو ترتیبول:5

 کې برارولو فرصتونو د کړو  زده اومسلکي کړو  زده لوړو د سره افغانانو د غواړي  اداری  ورکوونکې بسپنه يا دنران شمير زيات 

 ځواک کاري  د چې معنی پدی  يعنی. کړي سمبال لري اړتيا ورته دوی چې مهارتونو او پوهه هغه په دوی څو تر وکړي مرسته

 .کوي مرسته سره

 يکړ  برابری اسانتياوي شکل هغه په او يکړ  پياوړی  اړيکي خپلی سره ډونرانو د چېي وکړو  به کوشش  اقتصاد پوهنځۍ باید

 له او ورکړي فنډونه تعليمي زيات ال ته پوهنځي  ياد څو تر جلب ډونران زيات الي چې ش وکوالی څو تر غواړی  ي  ی دوی چې

 .کړو  ترالسه څخه سرچينو نوو  د عايدات دخپل الری  دی

 . د مشورو ورکولو خدمات وړاندې کول:6

 پوهی، علمي خپلی شی کوالی استاذانو قتصاد پوهنځيا د ی  ې مټ پر چې دی څخه وسيلو مهمو هغو له يو ورکول مشوره

 ادارو، سک تور  عامه ادارو، حکومتي د شمول په کړي، شريک سره ادارو  نورو د بهر څخه پوهنځي د تجربی او مهارتونه

 .کی برخو سوداګرۍ او ډلو ټولنيزو 

 له او دی مخ نن ورسره سازمانونه او اداري  مختلفی چې ووايو ځواب ته ننګونو او ستونزو  هغو اقتصاد پوهنځې غواړي تر څو

 .ولوبوو  لرو  رغنده کې لوړولو په عايداتو د پوهنځي د شو وکوالی الری  دی

 . په مختلفو برخو کې ټریننګونه وړاندې کول:7

 مسلکي او تعليمي دوامداره د اک ثرا برخه دغه. دي شامل کنفرانسونه او سيمينارونه ورکشاپونه، کورسونه، لنډ کې دې په

 خپلو د کې سيمو ځانګړو  په اک ثرا موسسات او سکيټورونه خصوصي او عامه. کيږي اداره الرې  له واحدونو پرمختياي  ي

 اضافی الری  دی له او وواي  ي ځواب ته اړتيا دې شي کولی اقتصاد پوهنځې لري؛ اړتيا ته پرمختګ مسلکي لپاره کارکوونکو

 .کړي توليد عايدات

 چوپړتياوي غوره او وخت په برخه ياده چې  شي کوالی او  لري مسلکي کدرونه او کې وړ  برخو مختلفو په چې اقتصاد پوهنځې

 .کړي وړاندې

 :و پلورل. د استادانو لخوا د لیکل شوو اثار 8

ډیرۍ استادان کوشش کوي چې د لوړو زده کړو وزات په چوکات کې د کریکولم د مفرداتو مطابق په خپل مسلک کې علمي 

درسي مفردات وړاندې کړي،نو له یوې خوا به محصلین د شته درسي ک تابونه ولیکي، تر څو محصلینو ته د بازار مطابق 

 ک تابونو څخه استفاده وکړي او له بلې خوا به پوهنځي لپاره دعاید یوه سرچینه ورګرځي.

ي عمده 11
 فعالیتونه: علمي او اکاډمیک . د اقتصاد پوهنځ 
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په  اقتصاد پوهنځي ادارهاو علمي بنسټونو اصلي دنده د علمي کړنو ترسره کول دي. په همدې اساس،  ، پوهنځېود پوهنتونونو

له  چېپه توګه بېالبېل ساینسي، ټولنیز او څېړنیز پروګرامونه پر مخ یوسي  ځيپام کې لري چې د یو با کیفیته او پرمختللي پوهن

د علمي او  پوهنځیلړ کې  دې لي او پرمختګ کې پوره ونډه لرلي وي. پهامله ی  ې په هېواد او نړۍ کې د انساني ژوند په ښه وا

 اکاډمیکو پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره الندې کړنې ترسره کوي:

 . د تخصصي او مسلکي برخو د پرمختګ په موخه نویو علمي پروګرامونو ایجادول، چې عبارت دي له:1

     a:د ماسټرۍ پروګرامونه ) 

I (۱۴۰۴کې د ماسټرۍ پروګرام                                           )( په مالي برخه 

ii(                         په اداره او تجارت برخه کې د ماسټرۍ پروګرام )۱۴۰۴) 

   b:د نویو څانګو ایجاد ) 

I(                             د مارکیټنک څانګه په اقتصاد پوهنځي کې )۱۴۰۴) 

ii(۱۴۰۳یریت څانګه په اقتصاد پوهنځي کې                             )( د مد 

iii(                           د بینکنګ څانګه په اقتصاد پوهنځي کې )۱۰۱۴) 

 . د بورسیو السته راوړل2

 . د څیړنې معیاري کول3

 . د ښونیزو او ورکشاپونو دایرول4

 . نندارتونونو ته پراختیا ورکول5

 لوماتي ټیکنالوژۍ سرچنې تشخیص او پراختیا ورکول. د مع6

 . ویب پاڼې اپډیټ کول7

 . د نویو علمي او څیړنیزو  مجلو او ژونالونو تاسیس کول8

 . علمي نصاب د مارکیټ او بازار غوښتنو سره برابرول9

 . د ک تابتونو معیاري کول10

 ( رابللVisiting Professorsاستادانو ). د علمي تجربو د شریکولو په موخه د نورو پوهنتونو څخه د 11

 . د علمي سیرونو پراختیا12

 وړ او مسلکي استادانو زیاتول: ک  په علمي کادر   11.1
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د لوړو زده کړو وزارت قانون او مقرراتو سره سم په بېال بېلو علمي، مسلکي او تخصصي برخو کې ټولنې  اقتصاد پوهنځیدا چې 

 د مسلکي او وړ کادرونو په جذبولو کې الندې ټکي په پام کې ونیسي: چېتل هڅه کوي  او سیمې ته وړ کادرونه روزي، نو

. د لوړو زده کړو وزارت قانون د تقرر شرایطو په رڼا کې داسې اشخاص په کادر کې جذبول چې اکاډمیکو ارزښتونو ته ژمن 1

 وي. 

 ګمارلد مسلک او تخصص په پام کې نیولو سره د پیاوړو او مناسبو اشخاصو . 2

 په تقرر کې وړ دوک تور او ماستر تشخیصول او لومړيتوب ورکول . 3

 په کادر کې د شمولیت لپاره د شفافي پروسې رامنځته کول . 4

 او وړتیاوو ی  ې پوره ګ ټه اخستل د لوړې سوي  ې او اليقو استادانو او غړو ساتنه پوهنځيد . 5

 ورکولد موجوده علمي کادرونو ظرفیت ته وده او پراختیا . 6

 د زده کړياالنو او استادانو لپاره د علمي سفرونو او تبادلې د زمينې برابرول. 7

 . د کادر غړو ظرفیت لوړول: 11.2

ادارو بشري ځواک او کار کوونکي ګڼل  واو علمي موسساتو د هر اړخیز پرمختګ یو مهم المل د اړوند ، پوهنځېود پوهنتونونو

مادي او  ېرهبرۍ چارې په ښه ډول ترسره کوي او هم ورته د اهدافو تحقق لپاره بېالبېل کېږي. کار کوونکي د مربوطه ادارو د

د پرمختګ او پراختیا  د اقتصاد پوهنځي ادارهمعنوي سرچینې رامنځته او ورڅخه موثره ګ ټه پورته کوي. پر همدې اساس، 

لو په پار الندې کړنې په راتلونکو پنځو کلونو کې د علمي او اداري کاري ځواک د ظرفیت د کچې د لوړو چېلپاره په پام کې لري 

 ترسره کړي:

 .برابرولکادر غړو ته په  دوک تورا پروګرامونو کې د زده کړو زمینه علمي د  .1
 په پرمختیاي  ي او روزنیزو چارو کې ګ ټه پورته کول او پوهنځي مسلکي او منلو کادرونو څخه د پوهنتون ود شت .2

 برابرول فرصتونونوژندنې په اړه د داخلي روزنو او ټريننګونو ېد پ و پرسونل ته د نويو اړتياو د پوهنځي .3
 استادانو او غړو ساتنه. منلو کادرونو،د  ځيد پوهن .4
 اداري مديران په هغه مهارتو روزل او سنبالول چې د کارونو د ښه پرمخ بيولو وړتيا ترالسه کړي.  .5
 درونو سمبالول.اک يد علم ېباندو نوې ټکنالوژۍ اوړتياوو ، په ښوونيزو مهارتونو .6
 د پلي کيدو  په اړه د اداري پرسونل روزل. و د ستراتيژيک پالن او کړنالر  .7

 دنې او وده ورکونې په موخه دلرې واټن د زده کړې لپاره اسانتياوو  برابرول.ېد غوره زده کړې او ښوونې د زيات .8
 .د روزنې اسانتیا برابرولبو ژ بهرنیوتدريسي غړو ته د انګريزي او نورو  .9
 اسانتياوو برابرول. عملي کولوپروژو  يړنيزو او عملې، څياستادانو له پاره د علم او وړ  وپوه .10

نه او پالن جوړونه:  11.3 ړ  علمي څې 

په نړیواله کچه څېړنې او د څېړنو په پار پالن جوړونه د پوهنتونونو د ودې او پرمختګ په برخه کې خپل ځانګړی رول لوبوي. 

هره ټولنه او د ټولنې وګړي د ستونزو حل او پرمختګونو رامنځته کولو په غرض علمي څېړني ترسره کوي. د څېړنو پواسطه 

نورې له و کې زیاتوالی راولي، چې په نتیجه کې ی  ې هم ټولنه له ستونزو خالصېږي او هم پوهنتونونه په خپلو صادراتو او عواید
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هم په راتلونکو پنځو کلونو کې ژمن دی چې د علمي څېړنو د ترسره  اقتصاد پوهنځي ادارهنړۍ سره د سیالۍ جوګه کېږي. بنًا 

 لپاره الندې کړنې ترسره کړي: پراختياکولو او 

 کچه د څېړنو یو موثر میکانېزم رامنځته کول  او څانګو په د پوهنځي .1
 او امکاناتو برابرول ېجېاو پروژو د ترسره کولو له پاره د بود کړنوړنيزو ېد څ .2

 زو پروګرامونو پرمخ بيولو له پاره  د مرستو جلبولیړنېسره اړيکو ټينګول او دڅ پوهنتونونودنړيوالو  .3
 شريکول ی  ې او د اړوند ادارو سره ړنيزو پروژو د پايلو او السته راوړنو خپرولېد څ .4
ړنيزو پروژو ېسک تور دستونزو او اړتياوو حل له پاره د څ يد پوهنتوني څيړنيزو مرکزونو له لوري د خصوص .5

 طرحه کول
 د څېړنې په برخه کې د علمي، اداري پرسونل او محصیلینو روزل .6
 يړنيزو او نظر ې، څيدعلم چېته استول  ړنيزو پروګرامونو ترسره کولو له پاره استادان بهرنيو هيوادونوېد څ .7

 واد ته راستانه شي.ېغوره پايلو سره ه لهکارونو ترسره کولو وړتيا ترالسه او 

 

 د کریکولم پراختیا:  11.4

دا چې نړۍ او ټولنه په دوامداره توګه د بدلون او پرمختګ په حال کې ده، پوهنتونونه او تحصیلي موسسې اړ دي،چې د 

پروګروامونو کریکولمونه د وخت، بازار او نورو ښکېلو خواوو د غوښتنو او اړتیاوو په پام کې نیولو سره د کریکولم خپلو علمي 

د خپلو اړوند  ځید بیاک تنې په ترڅ کې د نصاب موضوعاتو کې وخت په وخت نوي او مثیت بدلونونه رامنځته کړي.  پوهن

تنوته د ځواب ویلو په موخه په راتلونکو پنځو کلونو کې الندې کړنې ترسره علمي پروګرامونو د مثبت بدلون او د شرکاوو  غوښ

 کوي:  

 د اقتصاد پوهنځي لپاره د ملي نصاب او مفرداتو انکشاف لپاره هلې ځلې .1
 پیاوړي کول ځي په کچه د کریکولم د کمېټيد پوهن .2

 هیه کول کړنالرې او پالیسۍ ت ېغړو لپاره د اصالحاتو په موخه نو د کریکولم کمېټې د .3
کادر غړو لپاره د کریکولم د نوي والي او سمون په موخه د الزمو  علمي په کچه د پوهنځي او د څانګود  .4

 تریننګونو چمتو کول
 .کول ې د متخصصو اشخاصو، فارغانو او کارګمارنې مراجعو سره مشور  په بیاک تنه او پراختیا کې د کرېکولم  .5
 په بيا سمونه کې ملتيا. کریکولمسره د  نونړيوالو پوهنتونو لهاړتيا سره سم  له .6
 څخه د نويو چاپ شويو خپرونو او ک تابونو ترالسه کول. نونړيوالو معتبرو پوهنتونوله  .7

 کریکولم څخه د مطلوبو موخو د السته راوړلو په غرض ارزونهله  .8
 ټاکل شوي کریکولم سره سم د درسي موادو تهیه او برابرولله  .9
 ډاډ په موخه د اړوندو علمي پروګرامونو څخه راپورونه راټولول د کریکولم د پلي کېدو څخه د .10
 د کريکولم او مفرداتو د تطبيق لپاره د زمېنې برابرول .11

ن او اعتبار ورکونه:  11.5  د کیفیت تضمی 
ه پوهنتونونه د خپلو ملي او نړیوالو تحصیلي معیارونو په رڼا کې د خپلو خدماتو د ښه باور  ترالسه کولو په موخه تل هڅ

ارې د ملي او یا هم د نړیوالو اعتبار ورکونکو چپه خپلو علمي او څېړنیزو پروګرامونو کې بهتروالی راولي.  نوموړې  چېکوي 
کې ارزول کېږي چې په پایله کې ی  ې اړوند پوهنتونونو خدمات د اعتبار  بهیرادارو لخوا  دبیا ک تنې او ارزونې پروسو په 

په  د اقتصاد پوهنځي اداره علمي او څېړنیزو چارو د نوي والي او غوره والی سبب ګرځي.بېالبېلې درجې ترالسه کوي او د 
کلونو کې  د ښه باور او اعتبار تر السه کولو لپاره د کیفیت د تضمین او اعتبار ورکولو په برخه کې الندې  وراتلونکو پنځ

 کړنې تر سره کوي:



19 
 

 ت تضمین او اعتبار السته راوړل د ملي او بین المللي تضمینونکو ادارو څخه د کیفی .1
 د خدماتو کیفیت او درجې لوړول  او پوهنځي په ملي او بین المللي کچه د پوهنتون .2
 د کیفیت د تضمین او لوړولو په موخه د مسلکي کاري ټیم رامنځته کول  .3

 د اعتبار زیاتولو لپاره د ټولنیزو ستونزو په حل کې فعاله ونډه اخستل  په ټولنه کې د پوهنځي .4
 زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرول  وکې د ښ په پوهنځي .5
 برابرولد نظري زده کړو په څنګ کې عملي زده کړو ته اسانتیاوې  .6
 د کیفیت د ښه والي په موخه د نورو پوهنتونونو او تحصیلي موسسو سره همغږې  .7
 په زده کړو کې د تدریس نویو میتودونو څخه ګ ټه پورته کولو لپاره اسانتیاوې برابرول  .8
 څانګو سره همغږي  له اړوندود ستراتېژیکو موخو د تحقق لپاره  د پوهنځي .9

 د روزنیزو پروګرامونو پیاوړتیا او عامول  .10
 ه عامه پوهاوی ورکول محصیلنو، اداري او علمي کادر غړیو ته کیفیت د ښه والي د معیارونو په هکل .11

و موادو چمتو وایل:  11.6 ن  د ښونې 

نن ورځ د نړۍ پوهنتونونه په دې هڅه کې دي چې د باور ترالسه کولو لپاره خپلو علمي پروګرامونو د کريکولمونو د سمون 

په تدریس سره  د مناسبو ښوونیزو موادو چېو میتودونو په پام کې نیولو سره چمتو کړي، یوروسته اړونده درسي مواد د نو

وکوالی شي چې له یوې خوا د وخت شرایط  او بدلونونه په پام کې ونیسي او له بلې خوا د خپلو اړوند ښکېلو خواوو غوښتنو 

په راتلونکو  اقتصاد پوهنځیپوهنتون د لوړې درجې او باور تر الس کول وي.  مربوطهچې پایله به ي  ې د  ته مثبت ځواب وواي  ي

باور د ترالسه کولو په موخه د خپلو علمي پروګرامونو د ښوونيزو موادو د چمتو کولو په برخه کې الندې پنځه کلونو کې د ښه 

 کړنې تر سره کوي:

 د نصاب او  درسي موادو د سمون او ښه والي لپاره د کريکولم  کمېټې چارو ته  پراختيا ورکول .1
 و مېتودونو سره همغږې کولید کرېکولم کمېټې کړنې د نو .2
 چارو ته ځانګړې پاملرنه او پراختيا ورکول ټوکې د نصاب او کریکولم کمې څانګوپه  .3

د درسی موادو د پياوړتيا په موخه د علمي کادر غړیو د تالیفاتو چارو ته خاصه توجه کول په دې برخه کې د  .4
 هغوی هڅونه

 و پروګرامونو برابرولد علمي کادر غړو لپاره د هېواد په داخل او له هېوادڅخه بهر د روزنیز  د پوهنځي .5
 

 د بریښناتي زده کړو پروګرامونه:  11.7

دا چې په نړیواله کچه پوهنتونونه د حضوري زده کړو تر څنګ د غیر حضوري زده کړو پروګرامونه پر مخ وړي او د شته 

خپلو خدماتو کې د خپلو خدماتو پوښښ ته پراختیا ورکوي ، دې موخې ته د رسېدو په پار پوهنتونونه په د امکاناتو پر مټ 

ټکنالوژۍ ونډه زیاته او موثره ګ ټه ترې پورته کوي. د علمي او څېړنیزو بهیرونو د پیاوړتیا او موثریت لپاره پوهنتونونه خپلو 

اړوند ښکېلو خواوو ته د برېښنای  ي اسانتیاوو په چمتوکولو سره هر اړخیز نوی والی او مثبت بدلون رامنځته کوي. د حضوري 

 ېد انالین کورسونو او ګډو زده کړو لپاره د انالین سرچینو اسانتیاو چېاړ دي  همونو سره په څنګ کې پوهنتونونعلمي پروګرا

په راتلونکو پنځو کلونو کې الندې کړنې ترسره  چارې د ښه مدیریت په موخه پوهنځیرامنځته او ګ ټه ترې پورته کړي. د نوموړې 

 کوي:

 یا ورکول کمېټې ته پراخت د برېښناي  ي زده کړو  .1
 د برېښناي  ي زده کړو په اړه علمي کادر غړيو ته د ورکشاپونو برابرول .2
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 کې د برېښناي  ي زده کړو عامول په ټولو څانګو .3
 څخه بشپړه څارنه ي  ي زده کړو د پروګرامونو پلي کېدود برېښنا .4
 رامنځته کول )کړنالرې(د برېښناي  ي زده کړو د ښه ترسراوي لپاره د یوې ځانګړې پاليسۍ .5

 الومات ورکولعمحصیلینو ته د برېښناي  ي زده کړو په هکله م ټولود  .6

 د محصلینو لپاره  د خدماتو او اسانتیاوو پراختیا:  11.8

پوهنتونونه هڅه کوي تل په خپلو علمي او خدماتي چارو کې محصلینو ته د پام وړ سهولتونه برابر او غوره 
ېواد او په نړیواله کچه د محصیلینو توجه او رضایت خپل کړي.  پوهنتونونه د ه چېپایلو په لرلو سره محصلین وروزي 

د خدماتو او سهولتونو په وړاندې کولو سره پوهنتونونه غواړي چې له یو پلوه په علمي ټولنې کې خپل حیثیت لوړ کړي 
د پیاوړي کولو په  د غوره خدماتو او اسانتیاوو  ځیاو له بل پلوه له همدې الرې مالي او مادي امکانات پراخه کړي. پوهن

 موخه الندې کړنې ترسره کوي: 

 زمینه برابرول  سفرونومحصیلینو ته د علمي  .1
 برابرولسپورتي اسانتیاوې  .2
 د برابرولو ترڅنګ، د الزمو مهارتونو چمتووالیمحصلینو ته د زده کړو  .3
 الومات په واک کې ورکول عد وېبسایټ له الرې محصلینو ته پوره م .4
 و او شکایاتو ته السرسی د محصلینو وړاندیزون .5
 سک تورونو سره د توامیتونو رامنځته کول  ود علمي او عملي زده کړو په برخه کې محصلینو لپاره اړوند .6

 چمتو کولمحصلینو ته د عملي پیاوړتیا په موخه د بېالبېلو تمثیلي پروګرامونو او سمینارونو  .7
 و نارینه( لپاره ټرانسپورټ ته پراختیا ورکولمحصلینو )ښځینه اد پوهنځي د امکاناتو په پام نیولو سره  .8
 د محصلینو د علمي ظرفیت لوړاوي په موخه ک تابتوني سهولتونو پراختیا ورکول .9
 محصلینو ته د ښې زده کړې لپاره د مناسب چاپېریال رامنځته کول  .10
 په نړیوالو علمي سیالیو کې محصیلینو ته د برخې اخستنې زمینه برابرول  .11

و تررسه شوو   چارو ته لنډه کتنهتې 
برخو کې ځينې ګړندي ګامونه پورته شوي دي چې د ياد پوهنځي په د اقتصاد پوهنځي د ايجاد راهيسې په بېالبېلو 

پرمختګ کې او د اهدافو په ترالسه کولو کې ي  ې ګ ټور ثابت شوي دي. د دغو فعاليتونو لړۍ د تېر وخت په پرتله ورځ 
خواته روانه ده. د پوهنځي اداره په دې هڅه کې ده چې فعاليتونه ي  ې ال پسې منسجم او تر بلې د ښه کېدو او پياوړتيا 

 . منظم شي. ياد پوهنخي په تېر وخت کې د مختلفو برخو په نظر کې نيولو سره الندې کړنې ترسره کړي دي

 او اکاډميک ډګر ک  الف( په علمي 
خه کې يو شمېر استادانو ته د ماسترۍ زده کړو د د استادانو د علمي کچې د لوړتيا په موخه ي  ې په خپله بر  .1

 ترالسه کولو زمينه مساعده کړې ده؛
يو شمېر استادان علمي سيميارونو، کنفرانسونو، ښوونيزو او څېړنيزو پروګرامونو او نورو برنامو ته معرفي  .2

 شوي دي؛
و عملي برنامې په الره د محصلينو لپاره وخت په وخت د اړتيا سره سم، علمي سيمينارونه، کنفرانسونه ا .3

 اچول شوي دي؛

يو شمېر محصلين نورو دولتي او خصوصي اداراتو ته د انترنشيپ پروګرام له الرې د عملي زده کړو د ترالسه  .4
 کولو په موخه معرفي شوي دي؛

يو شمېر استادانو علمي څېړنې ترسره کړي دي او د التقوی علمي مجله کې د خپرېدو په موخه د مؤسسې  .5
 چارو معاونيت ته استولي دي؛ فرهنګي

 د کرېديت سيستم اليحه په تمامه معنی عملي شوی ده. .6
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 ب( په مایلي او اداري ډګر ک  
د پوهنځي ټول اداري اجراات په منظم ډول د قانونيت اصل پر بنسټ ترسره شوي دي او په دې برخه کې  .1

 اداري سلسله مراتب په پام کې نيول شوي دي؛
مالي څانګه او اداري څانګه( ال تر اوسه پورې جال جال دفتري خونې نه لري چې د د پوهنځي دواړه څانګې ) .2

 کارونو د خنډ او ځنډ سبب ګرځي، هيله ده چې په راتلونکې د مؤسسې اداره دغې ټکي ته توجه وکړي؛
د پوهنځي رياست کمپيوتر نه لري، همدارنګه په اړوندو څانګو کې چې کوم کمپيوترونه شتون لري، هغه  .3

 په سمه توګه کار نه کوي؛ هم
 درسي خونې تخريب شوې دي، او دوباره ترميم ته اړتيا لري؛ .4
د مؤسسې په کچه ک تابتون شتون لري، ولې دا چې د محصلينو او مراجعينو شمېر ي  ې زيات دی، په همدې  .5

 اساس شته ک تابونه بسنه نه کوي؛
 شنه ساحه، غوره درسي چاپېريال او مجهز کانتين شتون لري؛ .6

 ــ اسایسي ارزښتونه (۷)
د التقوی د لوړو زده کړو مؤسسې د مشرتابه تر رهبرۍ الندې، د اقتصادپوهنځی په خپله هره اړونده برخه کې د 

 الندې ارزښتونو په پام کې نيولو سره په دوامداره توګه علمي او اداري خدمات وړاندې کوي:

 الف( صداقت او رښتينویلي 
ټول علمي او اداري پرسونل ي  ې په پوره ايماندارۍ او صداقت سره خپلې دندې د اقتصادپوهنځي اداره وياړي چې 

 پرمخ وړي او په راتلونکي کې هيله لري چې دغه ارزښت ال پسې پياړی کړي.

 ب( متقابل درناوی

د اقتصادپوهنځي په چوکاټ کې د کارمندانو خپلمنځي اړيکې او همدارنګه له محصلينو سره د چلند ډول د متقابل 
اوي له مخې ترسره کېږي. متقابل درناوی او ښه سلوک هغه څه دي د دې پوهنځي د فعاليتونو لومړيتوبونه درن

 تشکيلوي.

 ج( عدالت او مساوات
د اقتصادپوهنځي اداره خپلو ټولو کارمندانو )علمي او اداري پرسونل( ته په يو نظر ګوري او هېڅوک يو پر بل برتري 

پوهنځي اداره دا خپل مکلفيت ګڼې چې له محصلينو سره په هېڅ صورت توپيري چلند ترسره نه لري. همدارنګه د ياد 
 نه شي. د عدالت او مساواتو اصل په پورته توګه په پام کې نيول کېږي.

 د( وړتيا او شايسته ساالري
ې برخه کې له د اقتصادپوهنځي ټول کارمندان د وړتيا او شايسته ساالرۍ د اصل له مخې ګمارل شوي دي او په د

هېڅ ډول توپير په پام کې نه دی نيول شوی. وياړو چې وړ او مناسب اشخاص د اړوندو دندو د پرمخ بيولو لپاره په 
دنده ګمارلي دي. همدارنګه د تشويق او هڅونې په موخه وړ او مناسب استادان او محصلين په بېالبېلو طريقو 

 . ستايل کېږي

 ـه( اخالق
، کارمندان او محصلين د ټولنې ټول اخالقي معيارونه په پوره توګه په پام کې نيسي او په دې د اقتصادپوهنځي اداره

برخه کې په مسؤالنه توګه چلند کوي. د ياد پوهنځي استادان همېشه په دې هڅه کې دي چې ګران محصلين په 
 اخالقي روحيه سمبال وروزي.
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ي  و( سالمه اداره او رهېر
ره او رهبري د بري لومړی شرط دی او يوه اداره هغه وخت سالمه ګڼل کېږي چې په دې پوهېږو چې سالمه ادا

اغېزمنتوب او ګ ټورتوب ولري. د التقوی د لوړو زده کړو مؤسسه په ټوله کې او د حقوقو او سياسي علومو پوهنځي اداره 
ده. د ياد پوهنځي  په ځانګړي ډول، له داسې يوې سالمې، فعالې او رغنده رول درلودونکې رهبرۍ څخه برخمنه

رهبري په دې هڅه کې چې د ټاکلو موخو په د تعقيبولو په برخه کې تر ممکنه حده ګړندي ګامونه پورته کړي او په 
 راتلونکي کې د ټولنې د سالمې رهبرۍ لپاره په کار پوه او ورزيده اشخاص وروزي.

 ز( دریسي ميتودونه
د کرېدېت اليحې سره سم عيار شوی دی چې د تيوريکي او  د اقتصادپوهنځی درسي بهير د لوړو زده کړو وزارت

حضوري درسي ساعتونو ترڅنګ؛ عملي درسي ساعتونو، صنفي پروژو، ک تابتون ته مراجعه کول، کورنيو دندو اجراء 
 کول او داسې نورو مواردو ته هم پوره پاملرنه شوې ده. موجوده امکاناتو ته په ک تو سره، استادان په تدريس کې له يو

 شمېر الندې ميتودونه او وسايلو څخه استفاده کوي.

 د لکچرنوټونو برابرولو کې د پاورپاينټ او عصري تکنالوژۍ څخه استفاده کول؛ .1
 د سپينې تختې، مارکر او درسي ک تابونو څخه استفاده کول؛ .2
 د تېر درس او نوي درس ترمنځ د اړيکو پيدا کول او په دې برخه کې محصلينو ته ونډه ورکول؛ .3
 محصلينو ته د پوښتنو پوره وخت ورکول؛ .4

 سيمينارونه، ورکشاپونه او کورنۍ دندې وركول؛ .5
 لکچر ميتود څخه استفاده کول؛ .6
محصل محوري ميتود )لکه: ګروپ ي کارونه، صنفي بحثونه، رول پلی، ځاني مطالعه او داسې نور( په الره  .7

 اچول؛
 ډله ييز ميتود عملي کول؛ .8
 کول؛د سوال او ځواب ميتود عملي  .9

 ح( غوره دریسي سيستم او تحصيلي نصاب
نيولو  د التقوی د لوړو زده کړو مؤسسې په چوکاټ کې د اقتصادپوهنخی درسي سيستم د نړيوالو معيارونو په پام کې

سره د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کريديت اليحې له مخې عيار شوی دی او د اړتيا سره سم وخت په وخت په 

رامنځته کوي. اوسمهال د ياد پوهنځي دواړه څانګې مالي څانګه/ اداري څانګه( هر يو په ځانګړي توګه  کې نوی والی

جال جال تحصيلي نصاب )کريکولم( لري چې د مؤسسې په کچه طی مراحل او تصويب شوی دی او د لوړو زده کړو 

ټوله کې د اقتصادپوهنځي تحصيلي وزارت ته د تائيد په موخه استول شوی. د دواړو څانګو تحصيلي نصاب چې په 

نصاب تشکيلوي، د وخت د غوښتنو او شرايطو سره او همدارنګه د کار بازار ته په ک تو سره چمتو شوي دي چې 

 اوسمهال ي  ې د تطبيق چارې روانې دي.

 راتلونکوپينځو کلونولپاره کاري پالن
يوه نوموتې تحصيلي مؤسسه ګڼل کېږي، بلکې التقوی د لوړو زده کړو مؤسسه نه يوازې دا چې د ختيځ زون په کچه 

د غوره تحصيلي او اکاډميکو خدماتو په ترسره کولو سره د ټول هېواد په کچه له ځانګړي اعتبار او حيثيت څخه 

برخمنه ده، چې په دې اساس ي  ې د محصلينو شمېر ي  ې ورځ تر بلې د زياتېدو په حال کې دی. بناء په راتلونکو پينځو 

دمحصلينو شمېر نور هم زياتيږي او نوي صنفونه ايجاديږي چې له يادې درسي خوني ورته  صادپوهنځيکلونو کې داقت

ک فايت نه کوي. د پوهنځي او په ټوله کې د مؤسسې رهبري په دې هڅه کې ده چي دنوموړي پوهنځي لپاره کافي 
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څه ډول چې الزمه ده بريالۍ نده اما امکانات برابر کړي اما په تاسف سره بايد وويل شي چي دغه چاره تر اوسه پوري 

 بيا هم رهبري په هڅه کي ده.

پوهنځي په اداري او علمي برخه کې د ديپارتمنتونو ايجاد ته ضرورت لري نو کوشش به وشي ترڅو د اداري او   دا چي

لپاره جال جال علمي چارو د ال سمون په منظور په راتلونکي کې په ګوته شوي ديپارتمنتونه ايجاد او هر ديپارتمنت 

مرين په دنده وګمارل شي.
 
 ا

ښځوته د ښو   له هلکانو سره يو ځای د نجونو تشويقول تحصيل ته، ترڅو په راتلونکي کې د هيواد  په پوهنځي کي

ملکي خدماتو د اجرا کولو په خاطر ښځينه ملکي مامورينې موجودې وي او زموږ خويندې په دولتي اداراتو کي مشکل 

مقررې شي، په دي توګه به د ښځينه   وخېد تحقق لپاره به په پوهنځي کي ښځينه استادانې همم ونه لري، ددې

 محصالتو او استادانو په شمېر کې زياتوالی راوستل شي.

د محصلينو او صنفونو په زياتوالي سره د علمي کادرونو زياتوالی ته اړتيا احساسېږي،چې په دې توګه به په شرايطو 

ده وګمارل شي او موجوده استادانو ته به په کافي اندازه د ماسترۍ او دوک تورا د زده کړو زمينه برابر اشخاص په دن

 مساعده شي.

 د درسي موادو د منظم کولو په منظور د ځينو علمي کادرونو درسي مواد د ک تاب په بڼه چاپول.

سيس.
 
 د ارزيابۍ د يوې منظمي کمېټې تا

 جوړول. د پوهنځي لپاره د علمي تحقيقاتو کمېټې

 په راتلونکو پنځو کلونو کي النديني تدابير په نظر کې دي: 

 الف(د علمي کادر د اکمال په برخه ک  
اټکل کېږي چې په راتلونکو پينځو کلونو کې د پوهنځي د محصلينو په شمېر کې په کافي اندازه زياتوالی رامنځته شي، 

ي کادرونو استخدام ته اړتيا احساسېږي، بناء په نظر په همدې اساس د موجوده علمي کادرونو ترڅنګ، د نور علم

کې ده چې اړتيا ته په ک تو سره لږ تر لږه په هر ديپارتمنت کې درې تنه په شرايطو برابر اشخاص استخدام او په علمي 

 کادر کې شامل شي.

 ب(د محصلينو د جذب په برخه ک  
اناثو محصلينو جذب ته ځانګړې پاملرنه کول،  ٪۳۰په پوهنځيکې د محصلينو د شمېر لوړوالو په ترکيب کې ي  ې د 

 په مالي او اداري برخو کې ښځينه مسلکي اشخاص ټولنې ته وړاندې شي.  ترڅو

 د بيال بيلو والياتو محصالنو جذب ته پاملرنه او د تنوع رعايت. 

 د ک تني د پروګرام دوامدار ساتل.له نورو پوهنتونونوسره د استادانو د تبادلې او د هيواد له بيال بيلو پوهنتونونو څخه 
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 ج(د تدريس د شېوې ښه کولو په برخه ک  
يديال هدف دی چې راتلونکو 

 
دفوق العاده تدريس د حمايېلپاره مساويانه او پياوړیتدريسي فرهنک ايجادول زموږ يوا

 پينځو کلونو کېي  ې په پام کي لرو.

و په موخه د ديپارتمنتونو مرکزي مسوليت دی او دا ستراتيژيک ټکي دموثر تدريس د پروګرامونو د عملي کول  

 دهرډيپارتمنت د مسلکي فعاليت کليدي برخه د.

د مثال په توګه استادان د خپل علمي او اداري موقف ترڅنګ، بايد هريود تدريس په بهير کي فعاله ونډه واخلي او 

دايقيني کړي چې ښه نه ښه استادان پدي هم وپوهيږي چي کاري بوج دمسوليتونو په اساس مختلف وي .اداره بايد 

په تدريسي خونوکې تدريس کوي، ترڅو د محصالنو په تدريسي بهير ښه تاثير ولري او د تجاربو په اساس نورو 

پوهنځيوته ماډل رول ولوبوي. په عمومي توګه د تدريس د شېوې د ښه کولو لپاره الندې اهداف په نظر کې نيول 

 کېږي:

 موثقو معلوماتو وړاندې کوللومړی هدف( د پوره او 
 . د پوره، پر وخت او موثقو معلوماتو وړاندې کولو لپاره الندې فعاليتونه پام کې نيول شوي دي

 فعاليتونه: 

د پوره معلوماتو د وړاندې کولو لپاره دا بايد يقينې شي چې هر علمي واحد )پوهنځی/ ديپارتمنت( د ارزونې يو قوي 
ځاني او اصالحي ارزونو په ترسره کولو سره چې د محصلينو د غبرګون پر مټ والړه  سيستم او کمېټه ولري، ترڅو د

ده، د هر استاد د ضعف او قوت نقاط په نښه شي. استادان د يادو نقاطو په نظر کې نيولو سره، کوالی شي چې د 
ګ ټورتوب ي  ې زيات وي. استادۍ ميتودونو ته بدلون ورکړي او له داسې يو ميتود څخه استفاده وکړي چې موثريت او 

استادان به د ځاني ارزونې او د ديپارتمنت به د اصالحي ارزونې په نتيجه کې موثق او کافي معلومات وړاندې کړي، 
 ترڅو د ستونزو د حل په برخه کې کوټلی ګامونه پورته شي.

په ګوته کول او  کوي دهغوی  هغه استادان چي خپل مسوليتونه ښه درک کوي او محصالنوته په ښه شکل تدريس
 تشويقول، ترڅو په راتلونکي کې ال ښه وځلېږي.

د تدريس د مؤثريت يقينې کول، چې په دې برخه کې د پوهنځي اړونده څانګې مسوليت لري ترڅو دا يقينې کړي چې 
د هرې څانګې مضامين  د مفيديت او مؤثريت په نظر کې نيولو سره تدرسېږي او هغه څه چې دوی ي  ې ترسره کوي، 

 مؤثر او ګ ټور تمامېږي.

 دا يقيني کول چي ايا سوکالي اويا پولي انعامات په موثره توګه د کورس لږوني)کموني(ځای نيوالی شي.

دايقيني کول ترڅو مشران استادان په فعاله ډول او په ژمن شکل د تدريس په بهيرکې د شاګردانو په څارنه کي برخه 
 واخلي.

 ته سيستم ته اوښتل )تحول(. له استاد محوري څخه شاګرد محوري 

 دديپارتمنتونو په کچه د ځان ارزوني او تضمين کيفيت د معيارونو عملي کول.

ي ک  مسلکي ساختار پياوړی کول
 دويم هدف( په پوهنځ 

  فعاليتونه: 

 ظرفيت پياوړي کول.دتعليمي او تحصيلي نوښت د حماي  ي او سهولتونو د را منځته کولو لپاره د 
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ګرامو نو او دسپلين لپاره د مختلفو منابعو ښوونيز او روزنيز نوي فن په ګوته کول او ښوونځي د نوي د مختلفو پرو 

 ښوونيز علم د تجربي لپاره هڅول

علمي برنامو لکه: ورکشاپونو، سيمينارونو، فيلوشيپونو اوسکالرشيپونو ته ځانګړي پاملرنه کول ترڅو تر راتلونکو پنځو 

سلنه په حدودو  ۲۰لنه استادان لږ تر لږه د ماسترۍ په ګاڼه سمبال شي او همدارنګه د س ۹۹کلونو پورې د پوهنځي 

 کې د دوک تورا او مافوق دوک تورا په کچه. 

يال برابرول دريم هدف(  دمحصالنو لپاره د يوشان او ګډ تحصيليچاپې 
وپېژني او يو د بل له تجاربو  د ګډ او يو شان تحصيلي چاپېريال برابرول د دې زمينه مساعدوي چې محصلين يو تربله

 . او زده کړو څخه برخمن شي

 فعاليتونه:

 په ټولو ديپارتمنتونوکې د وړتيا ټوليزه همغږي رامنځته کول او په مسلکي توګه د استادانو لپاره الرښونه کول. 

 ل شي.د دې لپاره چي وړتيا يا مهارتونه ډير شي بايد د علمي تجاربو د شريکولو سلسله په الره واچو 

 ټول ديپارتمنتونه بايد څپل پروګرامونه بيا ارزيابي او ورباندي ک تنه وکړي.

 . د محصلينو ترمنځ دې د عدالت اصل په پوره توګه مراعات شي او په مختلفو برخو کې د دوی هڅې وستايل شي

 څلورم هدف( د محصلينو لپاره د نړيوالو تجاربو او فرصتونو پياوړي کول
راتلونکي توپير بايدد نورو پوهنځيو سره دنړيوالو تجاربو او دلوړو تحصيلي سطحودرلودل وي، په تيره دغه پوهنځي 

 بيا په عملي او تيورکي برخو کي د اسانتياوو برابرول.

ۍ په برخه ک    د(د دریسي پرویس  د ارزياتر
وختونو کې د پوهنځي درسي پروسه  د راتلونکو پنځو کلونو په موده کې  په پام کې ده چي د اړتيا سره سم او په ټاکلو

او محصلين تر ارزيابۍ الندې وي. زموږ دغه ارزيابيپه دوو برخو کې صورت نيسي چې يو ي  ې د درسي پروسې ارزيابي 

کول دي او بل هم د محصلينو د علمي سوي  ې ارزيابي کول دي. د دغو دواړو ارزيابيو اساس په ريښينولی، صداقت، 

 . پر منل شوو اصولو والړ دي عدالت او د لوړو زده کړو 

ي  . 1  د دریسي پرویس  ارزياتر
په دېډول ارزيابۍ کې په دوامدار ډول سره درسي پروسه تر څارني الندې نيول کېږي، د محصالنو نظرونه راټولېږي 

او په جلساتوکې ورباندې بحث کېږي. په دې لړکې نيمګړتياوېيو په يو په ګوته کېږي او د حل مناسبې الرې چارې ورته 

 لټول کېږي. د درسي پروسې ارزيابي هم په درې طريقو سره ترسره کېږي چې په الندې ډول دي:
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  ي ي ارزياتر
 د استاد له لوري ځاتن

په دې ډول ارزيابۍ کې هر استاد د خپل اړوند مضمون يا مضامينو  تدريس د محصلينو د نظرياتو پر مټ ارزوي او 

مر سره شريکوي. د تدريس د پروسې منفي او مثبت نقاط په پام کې نيسې او د 
 
نتيجه ي  ې د خپل اړوند ديپارتمنت له ا

 س د بهبود پالن ترتيب او عملي کوي. محصلينو د فيډبک له مخې د راتلونکي سمستر لپاره د تدر 

  ي  د ديپارتمنت له لوري اصالحي ارزياتر
په دې ډول ارزيابۍ کې د ديپارتمنت مشر د محصلينو د نظرياتو د راټولولو په غرض يوه ځانګړې فورمه ترتيبوي او د 

پر محصلينو وېشي  ديپارتمنت په شوری کې ي  ې تصويبوي. همدغه پاڼې د تضمين کيفيت د اړوندې کمېټې په مرسته

او د هر استاد او مضمون په اړه ي  ې د هغو نظريات را اخلي او پايلې ي  ې اوباسي او د پوهنځي له رياست سره ي  ې 

 شريکوي.

ي  . 2  د محصلينو د علمي کځ   ارزياتر
ه مخې په دې ډول ارزيابۍ کې د محصلينو د زده کړو کيفيت ارزولکېږي او د لوړو زده کړو وزارت د ازموينو د اليحې ل 

زموينه زموږ لپارهيوه 
 
ټول محصلین تر ارزونې وروسته درجه بندي کېږي. په حقيقت کي هره منځنۍ او وروستۍ ا

نهاي  ي ارزيابي ده. دفوق العاده تدريس د حماي  ې لپاره بايد مساويانه او پياوړي فرهنک ولرو. د محصلينو په درجه او د 

ام کې نيول کېږي. همدارنګه رقابتي ازموينو او د پارچو د تجديد نظر نمرو په ورکړه کې د عدالت اصل په پوره توګه پ

 موده هم په پام کې نيول کېږي.

 ـه(د علمياو تحصیلي خدماتو دغوره وایلي او لوړوایلي په برخه ک  
په علمي او تحصيلي برخه کې پوهنځی همېشه په دې هڅه کې دی چې د ښه نه ښه تدريس او علمي خدمات وړاندې   

ه د کار اهل کسان په دنده وګماري او بېرته ي  ې فيډبک واخلي. پوهنځی په دې برخه کې د راتلونکو پنځو کړي، پ

 کلونو په موده کې الندې تدابير په پام کې لري:

 د پوهنځي په کچه د تدريس په برخ کې سمون او بدلون رامنځته کول.( 1)

 کې نيولو سره د مفيد تحصيلي نصاب رامنځته کول.د کار د بازار او د ټولنې د موجوده شرايطو په نظر ( 2)

 د محصلينو روحي او جسمي سالمتۍ ته ځانګړې پاملرنه کول.( 3)

په دغه پالن کي غوره تدريس د پوهنځيد اوليتونو يوه برخه ده، د نړيوالو او عامه بوختياوو تجربې شاګردانو ته ددې 

ټه واخلي او ددې ترڅنګ روغتيا او سالمتيا رامنځ ته قدرت ورکوي چېد اقتصاد پوهنځي د علمي وضيعت څخه ګ 

 کول د علمي او کاميابه ژوند ترسره کولو لپاره د اولني شرطونو د جملي څخه دي.

 ( په برخه ک  Computer Labو( د کمپيوتر ليب)
ادان ترې هيله موجوده ده چي راتلونکو پنځو کلونوکې به دغه پوهنځی خپل کمپيوتر ليب ولري چې محصلين او است

 په وړيا ډول استفاده وکړي.
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نشيپ په برخه ک    ز( د عملي کار او انې ړ
تمه ده چي د ملکي خدماتو انستيتوت، به د تحقيق او ارزيابۍ له واحد سره يوځای د شوې ژمنې اوپروتوکول له 

 عملي کار او انترنشيپ برخه کي خپلو مرستو ته دوام ورکړي.  مخي

        ح( د ټريننګونو په برخه ک  
 هيله ده دغه پوهنځی په مسلکي برخو کې د تريننګ پرګرام ته تر پنځو کلونو هم دوام ورکړي.

 ط( د اړتياوو د پوره کېدو په برخه ک  
ساس په نښه شوي دي په الندې ډول دي Needs Assessmentهغه ډېر ضروري اړتياوې چې د نياز سنجي ) 

 
 : ( پر ا

 څانګې تر اوسه پورې خپل مستقل دفترونه نه لري.د اقتصادپوهنځى دواړه موجوده  .1
 له هيواد څخه بهر کوم معتبر پوهنتون سره تواميت نه لرو. .2
په هېواد دننه دولتي او نادولتي مؤسسات هغسې چې الزمه ده، عملي زده کړو ته د محصلينو د منلو په برخه کې  .3

 پوره همکاري نه کوي.
 و مامورينو نه شتون.د پوهنځي لپاره ځانګړی تدريسي مديريت ا .4

 فزيکي زيربنا لکه د دفترونو فرنيچر او دفتري وسايلو ته اړتيا ده چې په دې توگه دي: .5
 دوه دانې مستقل پراجک تورونه. .6
 څلور پاي  ې د دفتر ميزونه او ورسره دفتري څوکۍ. .7
 څلور دانې لپ ټاپ کمپيوټرونه. .8
يرکنډيشن . 9

 
 . درې دانې ا

 يوه مستقله ک تابخانه. .10

 

 

 

 چاپيریالی عواملو مطالعه او دستراتیژیکو پروګرامونو لومړیتوبد 

د افتصاد پوهنځې اک ثره تدریسي چارې د ماسټرۍ او دوک تورا په کچه د علمي کادرونو له خوا ی  ې د تدریسې چارې پر 

 مخ وړل کیږي.

کړې، تر څو په داخلي  اقتصاد پوهنځې د ستراتیژیک پالن د جوړولو په موخه د ټولنې بیالبیلو اقشارو ته مراجعه

چاپیریال کې د خپلو کمزو او پياوړو ټکو معلومولو او په بهرنې چاپیریال کې د فرصتونو او ننګونو په معلومولو سره 

 . راتلونکې ستراتیژیکې موخې وټاکې او د السته راوړلو لپاره ی  ې هڅې وکړې

 

 دداخلي محیطي عواملو تحلیل

موخه لومړې د اقتصاد پوهنخې داخلي پیاوړي ټکي او ورپسې د کمزوتیا ټکي په دداخلي محیطي عواملو د تحلیل په 

 ګوته کوو، ترڅو معلومه شي چې د کومو کمزورو ټکو د پیاوړي کولو له الرې کوالی شو سترتیژیکي موخو ته ورسیږو.

 پیاوړي ټکي:

 اقتصاد پوهنځې مسلکي او علمي کادرونه لري:. 1
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اقتصاد پوهنځي دداخلي محیطي عواملو د معلومولو په ترڅ کې دا څرګنده شوه، چې اقتصاد پوهنخې د مسلکي او   

 علمي کادرونو لرونکې ده، چې د ماسټرۍ او دوک تورا پورې تحصیلي اسنادو لرونکې ده.

 اقتصاد پوهنځۍ مجهز تدریسې چاپیریال لري:. 2

په ترڅ کې دا څرګنده شوه ، چې اقتصاد پوهنخې د زده کړو لپاره مناسب اقتصاد پوهنخې دداخلي عواملو د معلومو 

درولودل، او د  LCDتحصیلي چاپیریال درلودونکې دي لکه شنه سیمه، مناسب کالسونه، په هر کالس کې 

 ازموینو د اخستلو لپاره مناسب چاپیریال درلودل.

 اقتصاد پوهنځۍ د محصلینو د ظرفیت لوړونې لپاره کار کوي:. 3

اقتصاد پوهنځې دداخلي عواملو د معلومولو په ترڅ کې دا څرګنده شوه، چې پوهنځې د محصلینو لپاره علمي 

 سیمینارونه، ورکشاپونه او حتي په هغوې باندې څیړنې ترسره کوي.

 اقتصاد پوهنخې د نوښتګر فکر څخه مالتړ کوي:. 4

دا څرګنده شوه، چې اقتصاد پوهنخې د خپلو  افتصاد پوهنځي د داخلي محیطي عوامولو د معلومولو په ترڅ کې

استادانو او د ګرانو محصلینو د هر ډول نوښتګر فکر څخه پوره مالتړ او هم ددغسې فکر د ترسره کولو لپاره زمینه 

 سازي هم کوي.

 .اقتصاد پوهنځېي محصلین په ټولنه کې په پراخه کچه برخه اخلي:5

علومولو په ترڅ کې دا څرګنده شوه، چې اقتصاد پوهنخي محصلین د افتصاد پوهنځي د داخلي محیطي عوامولو د م

 سیمې په بیالبیلو  اداراتو کې کار کوي.

 .اقتصاد پوهنځې د لوړوزده کړو وزارت د ملکي قوانینو او مقرریو الیحې عملي کوي:6

پوهنخي د لوړو زده افتصاد پوهنځي د داخلي محیطي عوامولو د معلومولو په ترڅ کې دا څرګنده شوه، چې اقتصاد 

 کړو د وزارت د قانون اړوند کړنې ترسره کړي.

 .د غوره محصلینو هڅونه:7

افتصاد پوهنځي د داخلي محیطي عوامولو د معلومولو په ترڅ کې دا څرګنده شوه، چې اقتصاد پوهنخي تل هڅه کړې 

 تر څو د خپلو غوره محصلینو هڅونه وکړي.

 کمزوي ټکي:

 دوک تورا لرونکو استادانو کمبود: .په اقتصاد پوهنځې کې د1

افتصاد پوهنځي د داخلي محیطي عوامولو د معلومولو په ترڅ کې دا څرګنده شوه، چې اقتصاد پوهنخي په کافي 

 اندازه دوک تورا لرونکې استادان نلري.

 .په اقتصاد پوهنځي کې د ښځینه محصالنو او استادانو کمبود شتون:2

واملو د معلومولو په ترڅ کې دا څرګنده شوه، چې اقتصاد پوهنخي د ښځینه اقتصاد پوهنځي د داخلي محیطي ع

 محصالنو او استادانو کم رنګې موجوده ده.

 .اقتصاد پوهنخې خپل مستقل ک تابتون او کمپیوتر لیب نلري:3
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اقتصاد پوهنځي د داخلي محیطي عواملو د معلومولو په ترڅ کې دا څرګنده شوه، چې اقتصاد پوهنخي معیارې 

 ک تابتون او کميپوتر لیب نلري.

 نلرل: Staff Room.په اقتصاد پوهنځي کې د استادانو لپاره د 4

اقتصاد پوهنځي د داخلي محیطي عواملو د معلومولو په ترڅ کې دا څرګنده شوه، چې اقتصاد پوهنخي د استادانو 

 نلري. Staff Roomلپاره مناسب 

 موجود ندې: common Room.په اقتصاد پوهنځې کې د محصلینو لپاره مجهز 5

اقتصاد پوهنځي د داخلي محیطي عواملو د معلومولو په ترڅ کې دا څرګنده شوه، چې اقتصاد پوهنخي د محصلینو 

 لپاره کوم منظم د ناستې ځاې نلري.

 لپاره زمینه نده برابره کړې:.اقتصاد پوهنځي د استادانو لپاره کوم خارجي یا داخلي سفرونو 6

اقتصاد پوهنځي د داخلي محیطي عواملو د معلومولو په ترڅ کې دا څرګنده شوه، چې اقتصاد پوهنخي تر اوسه کوم 
 استاد ته د تحصیل یا نورو برخو کې د سفرونو زمینه سازي نده کړې

 

 (internal Factors Evaluation Matrix(  )IFEMد داخلي عواملو تحلیل )

 د وزن نمری امتیاز وزن پیاوړي ټکي شمیر

S1 مسلکي او علمي کادرونه لري  
 0.085 4 0.295 اقتصاد پوهنځ 

S2 یال لريا ۍ مجهز تدریس  چاپېر
 0.085 4 0.295 قتصاد پوهنځ 

S3 لپاره کار کوي  
ۍ د محصلینو د ظرفیت لوړوي 

 0.075 3 0.270 اقتصاد پوهنځ 

S4 د نوښتګر فکر ا  
 0.075 3 0.270 څخه مالتړ کويقتصاد پوهنځ 

S5  په ټولنه ک  په پراخه کچه برخه 
ي محصلیر  اقتصاد پوهنځن 

 اخلي 

0.185 2 0.060 

S6  د لوړوزده کړو وزارت د ملکي قوانینو او  
اقتصاد پوهنځ 

 مقرریو الیځ  عملي کوي

0.185 2 0.060 

S7 0.085 4 0.295 د غوره محصلینو هڅونه 

 

 امتیاز د وزن نمرې وزن کمزوري ټکي شمیره

W1 ک  د دوکتورا لرونکو استادانو کمبود  
 3 0.081 0.174 په اقتصاد پوهنځ 

W2  ي ک  د ښځینه محصالنو او استادانو کمبود
په اقتصاد پوهنځ 

 شتون

0.174 0.081 3 

W3 خپل مستقل کتابتون او کمپیوتر لیب نلري  
 3 0.081 0.174 اقتصاد پوهنځ 

W4  ي ک  د استادانو لپاره د
 2 0.070 0.135 نلرل Staff Roomپه اقتصاد پوهنځ 

W5  ک  د محصلینو لپاره مجهز  
 commonپه اقتصاد پوهنځ 

Room موجود ندې 

0.135 0.070 2 

W5  ي یا داخلي سفرونو ي د استادانو لپاره کوم خارچ 
اقتصاد پوهنځ 

 لپاره زمینه نده برابره کړې

0.294 0.088 4 

  3.388 1.000 Total 
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 د خارجي )بهرنیو( عواملو تحلیل

( پر بنسټ د QSMPد خارجي عواملو د تحلیل په موخه الزمه ده چې فرصتونه او ننګونې په ګوته او په پایله کې د )

 ستراتیژیو لومړیتوب وټاکو.

 فرصتونه: 

 په اقتصاد پوهنځې کې د نویو دیپارتمنتونو ایجادول:. 1

بهرني چاپيریالي عواملو د معلومولو په ترڅ کې دا څرګنده شوه، چې اقتصاد پوهنځې د ا فرصت اقتصاد پوهنځي د 

 لري، جې نوې دیپارتمنتونه رامنځته کړي.

 .په اقتصاد پوهنځې کې د ماسټرۍ برنامې  رامنځته کول.2

صاد پوهنځې د ا فرصت اقتصاد پوهنځي د بهرني چاپيریالي عواملو د معلومولو په ترڅ کې دا څرګنده شوه، چې اقت

 لري، چې په راتلونکو کلونو کې د ماسټرۍ برنامې شروع کړي.

 برنامې رامنځته کول: Guest lecturers.په اقتصاد پوهنځې کې د 3

اقتصاد پوهنځي د بهرني چاپيریالي عواملو د معلومولو په ترڅ کې دا څرګنده شوه، چې اقتصاد پوهنځې د ا فرصت 

 سلسله رامنځته کړي. Guest lecturesلري، تر څو د 

 .په اقتصاد پوهنځې کې د محصلینو لپاره د انترنیت سهولت برابرول:4

اقتصاد پوهنځي د بهرني چاپيریالي عواملو د معلومولو په ترڅ کې دا څرګنده شوه، چې اقتصاد پوهنځې د ا فرصت 

 لري، ترڅو محصلینو ته د انترنیت سهولت رامنځته کړي.

 مخنیوی کول: Pligiarismنځي کې د محصلینو لخوا په لیکل شوو مونوګرافونو کې د .په اقتصاد پوه5

اقتصاد پوهنځي د بهرني چاپيریالي عواملو د معلومولو په ترڅ کې دا څرګنده شوه، چې اقتصاد پوهنځې د ا فرصت 

 مخه ونیسي. Pligiarismلري، تر څو د محصلینو لخوا په لیکل شوي مونوګرافونو کې د 

 

: ننګ  
 وتن

 .اقتصاد پوهنځي ته امنیتي تهدیدات موجود دې:1

 د سیمې بې ثباته اوسنې امنیتې وضعیت د نورو بڼسټونو ترڅنګ د اقتصاد پوهنځي لپاره هم یو ګواښ ګڼل شوی.

 .د خلکو غربت او بیکاري د اقتصاد پوهنځي په محصلینو منفي اثر اچوي:2
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ه شوې نو اک ثره محلصین د فیس د نلرو له وجې پوهنتون ته رسیدګي دا چې د خلکو غربت او بیکاري تر یوه حده زیات

 نشې کوالی.

 .په ټولنه کې د رقابتي پوهنتونونو ډیروالۍ:3

دا چې په سیمه کې د رقابتي پوهنتون زیاتوالۍ شتون لري، نو په همدې خاطر اقتصاد پوهنځی نشې کوالی چې ډیر  

 محصلین جذب کړی.

 او علمي برنامې شتون نلري: .اقتصاد پوهنځی کې تفریحي4

دا چې استادان او محصلین دواړه تفریحي او عملي برنامو ته اړتیا لري، تر څو کارونه په درست شکل صورت 

 ونیسې، نو د تفریحي او علمي برنامو نشتون د اقتصاد پوهنځي لپاره د ننګونې په توګه ګڼل کیږي.

 نشتوالی: Job security.په اقتصاد پوهنځي کې د 5

د اقتصاد پوهنځي کارکونکو لپاره د وظیفې نشتون ددې سبب کیږي، چې په کارکونکو کې ادلون بدلون راشي  چې 

 همدغه ادلون بدلون د اقتصاد پوهنځې لپاره یو ګواښ ګڼل کیږی.

 

 

یال د عواملو تحلیل ي چاپې 
ن
 د بهرت

ه  امتیاز د وزن نمرې وزن فرصتونه شمېر

O1  ک  د نویو دیپارتمنتونو ایجادولپه اقتصاد  
 3 0.097 0.235 پوهنځ 

O2 ۍ برنام   رامنځته کول   ک  د ماسې  
 4 0.099 0.290 په اقتصاد پوهنځ 

O3  ک  د  
 3 0.097 0.235 برنام  رامنځته کول Guest lecturersپه اقتصاد پوهنځ 

O4  نیت سهولت   ک  د محصلینو لپاره د انې 
 4 0.099 0.290 برابرولپه اقتصاد پوهنځ 

O5   ي ک  د محصلینو لخوا په لیکل شوو مونوګرافونو
په اقتصاد پوهنځ 

 مخنیوی کول Pligiarismک  د 

0.290 0.099 4 

 

ه    شمېر
 امتیاز د وزن نمره وزن ننګوي 

T1 ي تهدیدات موجود دې
ي ته امنین 

 4 0.099 0.290 اقتصاد پوهنځ 

T2 ي اثر  د خلکو غربت او بیکاري د اقتصاد
ي په محصلینو منف 

پوهنځ 

 اچوي

0.275 0.097 3 

T3  ي پوهنتونونو ډیروالۍ
 4 0.099 0.290 په ټولنه ک  د رقابن 
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T4 ک  تفریځي او علمي برنام  شتون نلري 
 3 0.097 0.275 اقتصاد پوهنځ 

T5  ي ک  د
 4 0.099 0.290 نشتوال Job securityپه اقتصاد پوهنځ 

  1.000 2.951 Total 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عواملو مقایسه او نهایي نمرې بهرنیود داخلي او 

    MATRIX EXTERAL & INTERNAL   عواملو نهایي نمرې بهرنیود داخلي او 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.
95
1 

3.388 
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 بهرنيداخلي عوامل/ 

 عوامل

 پیاوړي ټکي 

  مسلکي او علمي کادرونه لري1
 .اقتصاد پوهنځ 

یال لريقتصاد .ا2 ۍ مجهز تدریس  چاپېر
 پوهنځ 

  لپاره  . 3
ۍ د محصلینو د ظرفیت لوړوي 

اقتصاد پوهنځ 

 کار کوي

  د نوښتګر فکر څخه مالتړ کويا.4
 قتصاد پوهنځ 

 په ټولنه ک  په پراخه  . 5
ي محصلیر  اقتصاد پوهنځن 

 کچه برخه اخلي 

  د لوړوزده کړو وزارت د ملکي قوانینو . 6
اقتصاد پوهنځ 

 عملي کوياو مقرریو الیځ  

 د غوره محصلینو هڅونه. 7

 کمزوري ټکي

  ک  د دوکتورا لرونکو استادانو  1
.په اقتصاد پوهنځ 

 کمبود

ي ک  د ښځینه محصالنو او 2
.په اقتصاد پوهنځ 

 استادانو کمبود شتون

  خپل مستقل کتابتون او کمپیوتر 3
.اقتصاد پوهنځ 

 لیب نلري

ي ک  د استادانو لپاره د 4
 Staff.په اقتصاد پوهنځ 

Room نلرل 

  ک  د محصلینو لپاره مجهز 5
.په اقتصاد پوهنځ 

common Room موجود ندې 

ي یا 6ا ي د استادانو لپاره کوم خارچ 
.قتصاد پوهنځ 

 داخلي سفرونو لپاره زمینه نده برابره کړې

 

 

 

 

 

 (SWOTروش )

 فرصتونه

  ک  د نویو 
په اقتصاد پوهنځ 

 دیپارتمنتونو ایجادول

  ک  
ۍ  په اقتصاد پوهنځ  د ماسې  

 برنام   رامنځته کول

  ک  د 
 Guestپه اقتصاد پوهنځ 

lecturers برنام  رامنځته کول 

  ک  د محصلینو 
په اقتصاد پوهنځ 

نیت سهولت برابرول  لپاره د انې 

ي ک  د محصلینو 
په اقتصاد پوهنځ 

لخوا په لیکل شوو مونوګرافونو ک  د 

Pligiarism مخنیوی کول 

 تهاجمي وضعیت

 O1شو له  یپه مرسته کوال  S1,S2د . 1

 څخه استفاده وکړو

 O5په مرسته کوالی شو چې له  S3.د 2

 څخه استفاده وکړو

په مرسته کوالی شو چې له  S3. د 3

O4 څخه استفاده وکړو 

په مرسته کوالی شو چې له  S7. د 4

O5 څخه استفاده وکړو 

په مرسته کوالی شو چې له  S4. د 5

O3 څخه استفاده وکړو 

 

 محافظه کاري وضعیت

موږ دخپل تحلیل په ترڅ کې داپایله . 1

په مرسته  O1ترالسه کړه ، چې د 

W1,W2, .حل کېږي 

موږدخپل تحلیل په ترڅ کې داپایله ترالسه .2

 کېږي.حل  W3په مرسته  O4کړه ، چې د 

 

 فرصتونه

  ک  د نویو 
په اقتصاد پوهنځ 

 تهاجمي وضعیت

تر  پايلهدا کېموږ دخپل تحليل په ترځ 

 وضعیتمحافظه کاري 

ترالسه  کېموږ دخپل تحليل په ترڅ 
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 دیپارتمنتونو ایجادول

  ک  د 
ۍ په اقتصاد پوهنځ  ماسې  

 برنام   رامنځته کول

  ک  د 
 Guestپه اقتصاد پوهنځ 

lecturers برنام  رامنځته کول 

  ک  د محصلینو 
په اقتصاد پوهنځ 

نیت سهولت برابرول  لپاره د انې 

ي ک  د محصلینو 
په اقتصاد پوهنځ 

لخوا په لیکل شوو مونوګرافونو ک  د 

Pligiarism مخنیوی کول 

 

په  s1,s2دي  T2 ، چېالسه کړه 

ږي  موږ دخپل تحليل په کېمرسته رفع 

 T5 ، چېتر السه کړه  پايلهدا کېترځ 

 ږيکېپه مرسته رفع  s2,s3دي 

موږ دخپل تحليل په ترځ کې داپايله 

په  S5دي  T5تر السه کړه ، چې 

 .  مرسته رفع کېږي

 T1په مرسته  W4او  W5د  ، چېکړه 

 ږيکېرفع 

ترالسه  کېموږ دخپل تحليل په ترڅ  

رفع  T5په مرسته  W3د  ، چېکړه 

 ږيکې

ترالسه  کېموږ دخپل تحليل په ترڅ 

په  W3او , W2,w1د  ، چېکړه 

 ږي کېرفع  T4مرسته 

 

 

 :لپاره د نوې تدریسي ودانۍ جوړولاقتصاد پوهنځي لومړۍ موخه: 

   څارونکي  فعالیتونه فصیلت نوښتونه شمیره
 کتنن

محصلینو د جلب،  جذب او د چارو د  د 1

یو مناسب ځای  کې د په ښه تنظیم لپاره د 

 نوې تدریسي ودانۍ جوړول.

په دې سره به د 

 اقتصاد پوهنخۍ

نوې د خپلې 

څښتنه  ودانۍ

 شي.

 نوووې ودانووۍ د جوړولووو د 

لپووواره ځووواندړې بوووودیجې 

د پوهنتووووووون د ټاکوووووول، او 

سووووووره پوووووورې  رهبوووووورې 

 مشوره کول.

 رییس اقتصاد پوهنځيد 

اداري او مالي چارو 

 مرستیال

 

 

 کمیټو پراختیا:د دویمه موخه: 

د اقتصاد پوهنځې غواړې چې د خپل ستراتیژیک پالن پواسطه خپلو کمیټو ته وده  او پراختیا ورکړي، لکه د تضمین 

کمیټه، د علمي ځیړنو کمیټه، تحصیلي کمیټه ، د پالن او پالیسۍ کمیټه، د نظم او دیسپلین کمیټه، د سپورټس کیفیت 

 کمیټه او فرهندي کمیټه.

 :څیړنو ته پراختیا ورکولدریمه موخه: 

   څارونکي  فعالیتونه فصیلت نوښتونه شمیره
 کتن 

نو یو مؤثر  1 ي په کچه د څېر 
د پوهنځ 

م رامنځته کول  میکانېر 

پدې رسه به د 

محصلینو او هم د 

  ستونزې حل 
ټولن 

 . ي
 ش 

پروپزلونو  محصلینو لخوا د د

 ، لیکل

کتونو رسه تماس  د مختلفو رس 

 نیول

ي رییس
 د پوهنځ 

 د ډیباتمنتونو آمرین

نو کمیټه  د څېر 

 

، اداري  2   په برخه ک  د عملي
ي  د څېر 

 پرسونل او محصلینو روزل

پدې رسه به د 

محصلینو په پوهه ک  

ي 
 زیاتوالي راش 

د پروژو د تررسه کولو لپاره د 

 بودیځ   او امکاناتو برابرول

ي رییس
 د پوهنځ 

 د ډیباتمنتونو آمرین

نو کمیټه  د څېر 

 

 

 :په ټولنه کې په پراخه توګه ونډه اخستلڅلورمه موخه: 
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   څارونکي  فعالیتونه فصیلت نوښتونه شمیره
 کتن 

محصلینو ته د زده کړو د برابرولو  1

 د الزمو مهارتونو چمتووال ترڅنګ،

د پدې رسه به 

محصلینو په علمیت  

 . ي
 ک  زیاتوال راش 

محصلینو لپاره اړوندو سکتورونو رسه  د

 ، د توامیتونو رامنځته کول

ي رییس
 د پوهنځ 

 ډیباتمنتونو آمرین

 ټول استادان

 

محصلینو وړاندیزونو او شکایتونو ته د  2

 الرسش

پدې رسه به د 

شته محصلینو 

ي 
 ستونزې حل ش 

د محصلینو د عمل پیاوړتیا په موخه د 

بیالبیلو تمثیل پروګرامونو او سمینارونو 

 چمتول کول. 

ي رییس
 د پوهنځ 

 ډیباتمنتونو آمرین

 ټول استادان

 

 

 :پنځمه موخه: په اقتصاد پوهنځي کې په عصري وسایلو سمبال مجهز ک تابتون جوړول

 غواړي د مطالعې د فرهنګ د دودولو او عامولو لپاره بریښنایي کتابتون ته پراختیا ورکړي. اقتصاد پوهنځۍ 

 :شپږمه موخه: په ملي سطحه هوکړه لیکونه امضاء کول

   څارونکي  فعالیتونه فصیلت نوښتونه شمیره
 کتن 

هوکړه  ویهمکار ليیتحصګډو د  کچهپه ملي  1

 لیکونو پراختیا

په دې سره به د تضمین 

کیفیت یو معیار بشپړ 

 شي.

د هوکړه لیکونو د پالېسۍ سره سم له معتبرو 

ارګانونو سره هوکړه لیکونو تر سره کول، او د 

 تر سره شویو هوکړه لیکونو پراختیا.

 د پوهنخي رییس

 ډیباتمنتونو آمرین

 

 

په سیمه اییزه کچه د ګډو تحصیلي همکاریو  2

 اړیکې رامنځته کول.

تضمین په دې سره به د 

کیفیت یو معیار بشپړ 

 شي.

د ګډو تحصیلي همکاریو پراختیا لپاره د سیمې 

هېوادونو د بېال بېلو تحصیلي بنسټونو سره د 

 همغږۍ غونډې ترسره کول.

ي رییس
 د پوهنځ 

 ډیباتمنتونو آمرین

 

 

 

 محصلینو لخوا د هر نوښت، فکر او طرحې څخه مالتړ کولاومه موخه: 

   څارونکي  فعالیتونه فصیلت نوښتونه شمیره
 کتن 

محصلینو لپاره مشوره ورکونې مرکز  1

 پراختیا

په دې سره به د تضمین 

کیفیت یو معیار بشپړ 

 شي.

 رییس د پوهنخي د بودیجې ځاندړي کول

 ډیباتمنتونو آمرین

 استادان

 

 

محصلینو د طرحو او نوښتونو د اورېدلو او  2

 عملي کولو لپاره زمینه برابرول.

خپل  محصلین څوتر

مسلک کې پرمختګ 

وکړي، او فکري ودې 

لپاره یې زمینه برابره 

 شي.

د طرحو او نوښتونو لپاره هر کال یوه ورځ 
 مشخصول.

د دې ورځې لپاره د نوښتونو او طرحو د 
 ورځې نوم ورکول.

د طرحو او نوښتونو لپاره د یوې کړنالرې 
 جوړول او پلي کېدا

ي رییس
 د پوهنځ 

 آمرینډیباتمنتونو 

محصلینو چارو 

 مرستیال

 

 

 اتمه موخه: استادانو او محصلینو ته د ظرفیت لوړونې په پاره علمي سفرونه، سمینارونه او ورکشاپونه برابرول

و د ظرفیت لوړونې استادان او ونیمحصلد  ېاو اداري چارو له الر کویمډد خپلو اکا يړغوا اقتصاد پوهنځۍ

 .سیمینارونه برابر کړيلپاره علمي سفرونه او 

 په اقتصاد پوهنځې کې د لنډ مهاله کورسونو جوړول:نهمه موخه: 

اقتصاد پوهنځې غواړي چې د خپلو هیوادوالو لپاره لنډ مهاله کورسونه دایر کړې تر څو هغوي خپله سویه اوچته او د 

 ټولنې د خدمت مصدر وګرځي.
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 جوړول: Incubation Centerلسمه موخه: د 

به وکولې شي چې ددې سنټر له الرې خپل مهارتونه اضافه کړې، او هم به وکوالی شي چې نظري درس په محصلین 

 عملي بڼه واړوي
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 شمېره

 

 د کار څرنګوالی د اجرأ وخت  منابع  اجرأ کوونکې هدف  فعاليتونه

اسد سرطان جوزا ثور حمل سنبله    حوت دلوه جدی قوس عقرب ميزان 

 او پوهنځي لرلید او ماموریت اقتصادد ۱

 په اړه معلومات  ويب  سايټ ته کارمندانو

 ورکول 

ول د تضمين کيفيت د معيار تکميل /پوهنځي رئيس   

پاني خصوص ي کمیټه د ویب  

 

کيبشري/مالي/فزي  

 

             

ړو کميټو لپاره د ځانګاقتصاد پوهنځي د د  ۲

 دفترونو جوړول 

ول د تضمين کيفيت د معيار تکميل  / علمي معاونيت/اداري معاونيت 

 پوهنځي رئيس

کيبشري/مالي/فزي               

ي ترسره کول د انفرادي او ګروپي څيړن ۳ ول کيفيت د معيار تکميلد تضمين   /پوهنځي رئيس   

 څيړنو کميټه

کيبشري/مالي/فزي               

/پوهنځي رئيس د محصلينو علمي ضرفيت جوړول  په علمي څيړنو کي د محصلینو شرکت ۴  

 څيړنو کميټه

کيبشري/مالي/فزي               

ي د خصوص ي سکتور سره د علمي څيړن ۵

 شریکول 

ول تکميلد تضمين کيفيت د معيار  /پوهنځي رئيس   

 څيړنو کميټه

کيبشري/مالي/فزي               

ه کول تحصيلی همکاريو هوکړه ليکونه ترسر  ۶  /علمي معاونيت/اداري معاونيت د علمي کادرونو او محصلينو مالنړ 

 پوهنځي رئيس

 

کيبشري/مالي/فزي               

په الره اچول  يسياليعلمي  ۷ /علمي معاونيت علميد ټولنی پرمختګ کې ونډه او   کيبشري/مالي/فزي                

ه ش  کال کلنې عملیاتي پالن ۱۴۰۰اقتصاد پوهنخي د   
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 پوهنځي رئيس فعاليتونو رايجول 

 لميدفارغو او برحاله محصلينو  لپاره ع   ۸

  ترتيبول  سیمنارونو

 / علمي معاونيت/اداري معاونيت د کادرونو روزنه او مالتړ

 پوهنځي رئيس

کيبشري/مالي/فزي               

نتياوي زدکړو اسبريښنايې  محصلينو لپاره د د ۹

 رمنځ ته کول 

ول د تضمين کيفيت د معيار تکميل  / علمي معاونيت/اداري معاونيت 

 پوهنځي رئيس

کيبشري/مالي/فزي               

اوي دنظري زدکړو ترڅنګ دعملي زدکړو اسنتي ۱۰

 رمنځ ته کول 

 / معاونيت/اداري معاونيتعلمي  د کادرونو روزنه او مالتړ

 پوهنځي رئيس

کيبشري/مالي/فزي               

 هډپه ټولنه کي د استادانو او محصلینو  ون ۱۱

هاخستن  

 / علمي معاونيت/اداري معاونيت د ټولنی پرمختګ کې ونډه

  پوهنځي رئيس

کيبشري/مالي/فزي               

 Business incubation centerد  ۱۲

 جوړول 

ه د قتصاد پوهنځي محصلينو لپار اد 

 عملي کارونو زمينه سازي 

 / علمي معاونيت/اداري معاونيت

 پوهنځي رئيس

کيبشري/مالي/فزي               

ونهدایمي ښځينه علمي کدر  ۱۳ ول د تضمين کيفيت د معيار تکميل   / علمي معاونيت/اداري معاونيت 

 پوهنځي رئيس

کيبشري/مالي/فزي               

استادانو لپاره د څيړنو د ميتودولوژی د  ۱۴

 سیمنارونو برابرول

زل د استادانو د څيړنو په برخه کې رو  / دڅيړني کميټهعلمي معاونيت/ 

 پوهنځي رئيس

کيبشري/مالي/فزي               

 د محصلينو لپاره د څيړنو د ميتودولوژي ۱۵

 سيمنارونو برابرول

ړنو د محصلينتو د ظرفيت لوړول د څي

 په برخه کې 

 / دڅيړني کميټهعلمي معاونيت/

 پوهنځي رئيس

کيبشري/مالي/فزي               

(SPSS,Stata, E-Viewsد څيړني اړوند د) ۱۶ اړوند  

 ورکشاپونو برابرول

 / دڅيړني کميټهعلمي معاونيت/ د استادانو د ظرفيت لوړول 

 پوهنځي رئيس

کيبشري/مالي/فزي               

کيبشري/مالي/فزي/  پوهنځي رئيس علمي معاونيت/و د څيړنو مالتړ او د تکراری موضوعاتاپډيټ   د محصلينو د مونوګرافونو  ۱۷               
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 دڅانګو امرين مخنيوي    Databaseکول 

سره کول څيړنو تر  ۲په ملي او نړيوال معيار د  ۱۸ ولنی کې ونډه او د ټد ټولني په پرمختګ  

 د ستونزو حلول 

 / دڅيړني کميټهعلمي معاونيت/

 پوهنځي رئيس

کيبشري/مالي/فزي               

 د ممتازو محصلينو لپاره د ستاينغونډي ۱۹

 جوړول 

 / علمي معاونيت/اداري معاونيت د محصلينو هڅونه او تشويق

 پوهنځي رئيس

کيبشري/مالي/فزي               

ل استادانو ستاينغونډي ترتیبو د ممتازو  ۲۰  / علمي معاونيت/اداري معاونيت د استادانو تشويق او هڅونه 

 پوهنځي رئيس

کيبشري/مالي/فزي               

ت په د تدريس بهبود او د ټولنی د ضرور  د پوهنځيو لپاره د نوی کادرونو ګمارنه ۲۱

 اساس د کادرونو ګمارنه

 / علمي معاونيت/اداري معاونيت

 پوهنځي رئيس

کيبشري/مالي/فزي               

کيبشري/مالي/فزي علمي معاونيت هڅونه، تشويق او مالتړ د پوهنځيو او څانګو ارزونه ۲۲               
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 کال لپاره د اقتصاد يوهنځي لپاره د بودیجې ځانګړنه:  ۱۴۰۰د 

 

 ګڼه

 

 فعالیتونه

 

 موخه

 

وروستۍ د غوښتنې 

 نېټه

 

 د ضرورت وړ بودیجه

ااانګي د  ۱ ا ااارت څا االي ،اداره او تجا ا ا اااد  ما اقتصا

 لپاره ځانګړي مجهزدفترونه

 د کال په اوږدو کې  د کار د ښه اجرا لپاره 

 

 افغانۍ ۵۰۰۰۰۰

ااارت د    ۲ ا ا االي ،اداره او تجا ا ا ا اااد  ما ا اااره اقتصا ا ا لپا

 ترتيبول کتابتون 

 افغانۍ ۱۰۰۰۰۰ جوزا میاشت د کتابتون بډاینه 

ااانګي د  ۳ ا ااارت څا االي ،اداره او تجا ا ا اااد  ما اقتصا

 ويترین لپاره 

 افغانۍ ۷۰۰۰ اسد مياشت  

 افغانۍ ۲۵۰۰۰۰ د کال په اوږدو کې  تدريس ي چمتوالی  د استادانو لپاره مجهز سټاپ روم  ۴

ااوهنځي  ۵ ا ا ا ا ا ا ا ا اااد پا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالکار داقتصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي سا ا ا ا ا ا ا ا ا روانا

 استخدام 

 افعانۍ ۲۲۰۰۰ حمل مياشت  رواني مشوري 

 افغانۍ ۲۶۴۰۰۰د کال 

 افغانۍ ۱۰۰۰۰۰  د کارونو سرعت  د انالین زده کړو سټوډیو جوړول  ۶

ااولګ   OBE& SCLد  ۷ ااې ټا ااه  ا اااره یااو نمونا لپا

 جوړول 

د تضاامين کيفياات معيااارونو 

 پوره کول 

 افغاني ۱۰۰۰۰۰ 

۸ Business Incubation center   افغاني ۲۰۰۰۰۰  دمحصلينو عملي زده کړي 

 سرچینې:: د اړتیا وړ بشري ۲

 

 ګڼه
 موخه  فعالیتونه

د غوښتنې وروستۍ 

 نیټه
 د ضرورت وړ بودیجه

 افغانۍ ۳۰۰۰۰ حمل مياشت  د کيفيت د ښه والی  ( تنو رسمي استاذانو ګمارل ۲د ) ۱

 افغانۍ ۳۶۰۰۰۰د کال 

 افغانۍ  ۸۰۰۰ حمل مياشت  د کارونو سرعت د يو تن خدماتي پرسونل ګمارل  ۲

 افغانۍ ۹۶۰۰۰د کال 

اات  د پوهنځي لپاره اجرائيه مدير ګمارل  ۳ اارونو سااارعت/د کيفيا د کا

 ښه والی 

 افغانۍ ۱۲۰۰۰۰ 

۴     

۵     

۶     

۷     

 په الره اچول: /عملي سيرونو : د محصلینو لپاره د علمي برنامو۳

 

 ګڼه
 موخه فعالیتونه

د غوښتنې وروستۍ 

 نېټه
 د اړتیا وړ بودیجه 

ااي  ۱ ااه د محصاالینو لپاااره د عملا زده کااړو زمينا

 برابرول

 افغانۍ ۱۵۰۰۰۰ د کال په اوږدو کې د عملي زده کړې پياوړتیا



2 
 

ااه الره  ۲ ا اافرونو پا ا ااي سا ا اااره علما ا ااتاذانو لپا د اسا

 اچول 

 افغانۍ ۲۰۰۰۰۰ د کال په اوږدو کې  هڅونه

ااارت  ( علمي برنامو په الره اچول ۱۰د ) ۳ ا ا ااي مها ا االینو علما ا د محصا

 لوړول 

 افغانۍ ۵۰۰۰۰ د کال په اوږدو کې

 افغانۍ ۵۰۰۰۰ د کال په اوږدو کې د محصلینو پوهه لوړول  ( سيمينارونو برابرول۵د ) ۴

اات  ۵ ا ا ا ا ااه راغالسا ا ا ا ا ااه د ښا ا ا ا ا االینو تا ا ا ا ا ااو محصا ا ا ا ا نویا

 غونډه

 افغانۍ ۵۰۰۰ د هر کانکور وروسته  د محصلینو هڅونه

 افغانۍ ۵۰۰۰ د سمستر په پای کې  د استاذانو هڅونه د سمستر د غوره استاذ لپاره غونډه ۶

د اخري سمستر په پای  محصلینو سره اړیکه  فارغو محصلینو الوداعیه ۷

 کې 

 افغانۍ ۵۰۰۰

االينو  ۸ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااازو محصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اتر د ممتا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا د سمسا

 ستاينغونډه

 افغانۍ ۵۰۰۰  د محصلينو هڅوونه 

 افغانۍ ۲۰۰۰۰ د کال په اوږدو کې بيالبيلې موخې  نورې بيالبيلې غير پالن شوې برنامې  ۹

 ښوونکو لپاره د برنامو په الره اچول:: د رسمي غونډو او ۴

 

 ګڼه

 

 فعالیتونه

 

 موخه

 

وروستۍ د غوښتنې 

 نېټه

 

 د اړتیا وړ بودیجه

 افغانۍ ۱۱۰۰۰ د کال په اوږدو کې  د معیارونو پوره کول  د څانګې شوراګانې  ۱

ااوړونې ) ۲ ا اااره د ظرفیااات جا ااتاذانو لپا ( ۴د اسا

 برنامې

 افغانۍ ۳۵۰۰۰ د کال په اوږدو کې  ظرفیت لوړول 

ااتاذانو  ۳ ا ا ااډې )اسا ا ا ااالس او غونا ا ا ااومي مجا ا عما

 سره( 

اال او  ا ا ا ا ا ااايلو حا ا ا ا ا ا ااو مسا ا ا ا ا د اهما

 فصل کېدل

 افغانۍ ۵۰۰۰ د کال په اوږدو کې 

ااه  پوهنځي رياست ته د مېلمنو راتلل ۴ ا ا ااوعاتو پا ا ااو موضا ا د محتلفا

 اړه 

 افغانۍ ۱۲۰۰۰ د کال په اوږدو کې 

۵     

۶     

۷     

 لوړنې لپاره د مختلفو برنامو په الره اچول:: د کارمندانو/ښوونکو د ظرفیت ۵

 

 ګڼه

 

 فعالیتونه

 

 موخه

 

وروستۍ د غوښتنې 

 نېټه

 

 د اړتیا وړ بودیجه

ااه  ۱ ا ا اايمينارونو پا ا اااپونو/ سا ا ااو ورکشا ا د محتلفا

 الره اچول 

ااو  ا ا ا ا ا ا ااتاذانو د ظرفیتونا ا ا ا ا ا د  اسا

 لوړول 

 پورې اړه لري  PDC د کال په اوږدو کې 

۲     

۳     

۴     

۵     
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۶     

۷     

 : قرطاسیه او نور اړوند توکي:۶

 

 ګڼه

 

 فعالیتونه

 

 موخه

 

وروستۍ د غوښتنې 

 نېټه

 

 د اړتیا وړ بودیجه

 افغانۍ ۶۰۰۰ حمل مياشت تدر س لپاره مارکر او های الیټر ۱

 افغانۍ ۲۰۰۰ حمل اداري استعمال ( درجنه قلمونه۵) ۲

 افغانۍ ۱۶۰۰۰ د کال په اوږدو کې  د تدر س مواد چاپ ورقي A4( بنډله ۴۵) ۳

 افغانۍ ۱۹۰۰۰ د کال په اوږدو کې  چاپ لپاره پرنټر ټونر ۱۶ ۴

 افغانۍ ۸۰۰ د کال په اوږدو کې یاداشتونو لپاره ( جلده یاداشت کتابچې ۲) ۵

 افغانۍ۱۰۰۰ د کال په اوږدو کې د دفتري چارو تنظيم  فایلونه  ۲۰ ۶

 افغانۍ ۱۰۰۰۰ د کال په اوږدو کې  بيالبیلې موخې  نور د اړتيا وړ توکې  ۷

 : د اړتیا وړ دفتري وسایل، فرنیچر، او د معلوماتي تکنالوژۍ اړوند وسایل:۷

 

 ګڼه

 

 فعالیتونه

 

 موخه

 

وروستۍ د غوښتنې 

 نېټه

 

 د اړتیا وړ بودیجه

 افغانۍ ۸۰۰۰۰ حمل مياشت د کارونو سرعت  ليپ ټاپ کمپیوتر څلور داني  ۱

 افغانۍ ۱۵۰۰۰ حمل مياشت د کيفيت ښه والی   ۲

 افغانۍ ۴۰۰۰ حمل د کمپيوټر حفاظت لپاره  انټي وایروس ۳

 

 افغانۍ ۱۰۵۰۰ حمل د کيفيت ښه والی  (۲چای خوري شيشه ئې ميزونه ) ۴

اااپونو او  يو عدد پروجکتور ۵ ا ا ا ا ا ااو ورکشا ا ا ا ا ا د مختلفا

 سيمينارونو لپاره 

 افغانۍ ۱۰۰۰۰ 

ااه او  ۶ ا ااوکۍ/ ميزونا اااره چا ا ااو لپا ااده کميټا د اړونا

 کميپوټرونه 

 افغانۍ ۷۰۰۰۰  د تضمين کيفيت معيارونه 

 افغاني  ۲۰۰۰۰  د کارونو د سرعت لپاره  یو دانه رنګه پرنټر ۷

 ۲۸۰۳۸۸۰۰ ټوټل  
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 د ستراتیژی تطبیق

څخه ي  ې ډاډ ترالسه کړي، د دې ته ژمنه ده ، چې ستراتېژيک پالن پلی اوله پلي کېدا قتصاد پوهنځۍ ا .1

 ستراتېژيک پالن د پلي کېدا لپاره اړيڼه ده ، چې کلنی عملياتي پالن ترتيب او فعاليتونه ورته په نښه شي.

 موږ غواړو ، چې د موخو ترالسه کولو لپاره الندې مواردو ته خپله پاملرنه ډېره کړو  .2

 د ستراتېژيک پالن د کمېټې له خوا د کلني پالن ترتيبول. .3

 ستراتېژيک پالن په رڼا کې د اړونده ادارو کلنيو عملياتي پالنونو جوړول د .4

 .د پالنونو او راپورونو له کړنو څخه له اسنادو سره د کره پايلو ترالسه کول .5

د ستراتېژيک پالن د کمېټې له لورې د پالن دپلي کېدا پر وخت د ستونزو او خنډونوپه نښه کول، تحليلول  .6

 الزمې الرې لټول.او د حل لپاره ي  ې 

د پوهنځي په کچه د يو باصالحيته کمېسيون رامنځته کول څو د ستراتېژيک پالن له پلي کېدا څخه څارنه  .7

 وکړي.

 استراتېژۍ ارزیابي 
د ستراتېژيک پالن له پلي کېدا څخه د ډاډ ترالسه کولو په موخه ځينې اړخونو ته بايد پاملرنه وشي تر څو دا 

 ژيک پالن اهداف په ښه شکل پلی کېږي او کنه؟جوته شي ، چې د ستراتې

 د پوهنځي په داخل کې د اکاډميکو او اداري شوراګانو ارزونه. .1

د تضمين کيفيت کمېټې له لوري استادانو، ادارو، محصلينو او اړونده سک تورونو د نظرياتو پر اساس  .2

 ارزونې ترسره کول.

 وا ارزونه.د لوړو زده کړو وزارت د پروسو له الرې د ارزونکو لخ .3

 د بېال بېلو ملي او نړيوالو ادارو لخوا ارزونه او اعتبار ترالسه کول. .4

 د پالن له پلي کېدا څخه مخکې حاالتو او وروسته حاالتو مقايسه کول .5

 پايله: 
د اقتصادپوهنځي ستراتېژيک پالن د التقوی د لوړو زده کړو مؤسسې د ستراتيژيک پالن په رڼا کې ترتيب شوی دی، ترڅو 

ياد پوهنځی د خپل ماموريت، لرليد، مرام او اهدافو په نظر کې نيولو سره، خپلو هيلو ته ورسېږي. د اقتصاد پوهنځی پرته 

له جنسي، مذهبي، قومي، سمتي او مليتي توپيرونو څخه د هېواد بچيانو ته تحصيلي خدمات وړاندې کوي او دا ي  ې پتيلې 

نه سمبال ځوانان
 
د علمي او کاري کدرونو په توګه ټولنې ته د خدمت کولو په موخه وړاندې  ده چې د غوره تحصيل په ګا

 کړي.

مرينو، استادانو، اداري او خدماتي 
 
د دغه ستراتيژيک پالن پياده کول او عملي کول د پوهنځي د رهبرۍ، د څانګو د ا

 ترالسه شي. کارمندانو او ټولو ګ ټه اخيستونکو مکلفيت ګڼل کېږي، ترڅو په ښه شکل سره مثبتې پايلې

 په ټوله کې د اقتصادپوهنځي ستراتيژيک پالن په الندې نقاطو بحث کوي:

    دغه ستراتيژيک پالن د پنځو کلونو لپاره جوړ شوی دی.۱
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    ددغه ستراتيژيک پالن پر مټ بايد ټولې دخيلې خواوې د پوهنځي تدريسي بهير ته پوره پاملرنه وکړي.۲

 مصروفيتونو په ډګر کي چي کوم فرصتونه وجود لري هغه الپسي غني کړي.   په نړيواله برخه او عامه ۳

   په ټوله کې د محصلينو روغتياي  ي وضعيت او په زړه پورې بوختوونکی تحصيلي ماحول رامنځته کولو کې پوره هڅه وشي. ۴

 لري. ځکه چې پر محصلينو باندې د زيات فشار واردول د هغو په روغتياي  ي او رواني وضعيت بد اثرات

    د داسي يو باثباته کلتور رامنځ ته کول کوم چي په ټولو علمي برخو کي د غوره تدريس مالتړ وکړي.۵

    د اقتصادپوهنځي د نورو مخکښو پوهنځيو په څير ددي قوي وعده ورکوي چي په علمي برخه کي به يو سم کلتور رامنځ ۶

 به څيړنه کوي.ته کوي . او ددي د اړونده نظم او ترتيب په برخه کي 

    د ډيپارتمينتونو ترمنيځ معنوي تشويقونو ته وده ورکول او د پوهنځي د علمي ساحو تر مينځ همکاري رامينځ ته کول.۷

   د ډيپارتمينتونو سره همکاري کول تر څو په ډيپارتمينتونو کي يو مثبت کلتور ايجاد شي او د هغي پر مټ پوهنځي په ۸

 اولي تر څو دغه ډيپارتمينټونه په موثره توګه په خپل منځ کي سره کار وکړي.خپل علمي جوړښت کي تغير ر 

   هغه الرو ته وده ورکول کوم چي پوهنځي ته د دې قدرت ورکوي چې په خپل وخت علمي هستوي)مرکزي( فعاليتونه ۹

لف، بحثونه او داسې نور.
 
 توليد او رامنځ ته کړي . لکه څيړنه، سکالرشيپ، تا

  


