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(۱۰۴۱ – ۱۰۴۱د بايزيد روښان د لوړو زده کړو مؤسسې پنځه کلن سرتاتيژيک پالن )  

 بايزيد روښان د لوړو زده کړو مؤسسه

 د علمي چارو معاونيت

 د پالن او پاليسۍ کمېټه

 پالن سرتاتيژيک دوم مؤسسه تحصيالت عالی بايزيد روښان

۱۰۴۱ - ۱۰۴۱ 

هپیام رئیس مؤسس

پهنای آن نهایت وسیع و بغرنج جوامع امروزی بخصوص دولت ها و مؤسسات امور خویش را که ابعاد و 
( آن محسوس و مطلوب باشد . این    OUTPUT)    یجبوده و است ، باید طوری تنظیم وبه پیش بربد که نتا

 امر بدون پالن و پالنګذاری ممکن و مقدور نبوده و نیست . پس پالن چه است ؟
عبارت ازخط مشی است که مؤسسه ) دولت ( ، ملت  ، اداره ویاهم فرد جهت تنظیم  Planر عموم پالن بطو 

و تحقق فعالیت های خویش آنرا طرح و مطابق آن عمل مینامید .  به اختصار پالن طرح قبلی برای رسیدن به 
 ،گذاری عبارت از پـروسه تشخیص وتعریف اهداف هدف به شکل منظم و سیستامتیک میباشد . ولی پالن

هت تحقق ج یلارک اقدامات و وساتد، طراحی وضعیت مطلوب و تعین فعالیت ها توام با زمانبندی وتطبیق آن
 اهداف وسنجش دقیق مصارف ورشح آن میباشد .

برای پنج سال طرح  حداقلگوناگون دارد که از جمله یکی هم پالن سرتاتیژیک میباشد که انواع  پالن
 وترتیب میگردد.

اهمیت ور خ پالن اعم از سرتاتیژیک وییره برای موسسات اعم از دولتی وییر دولتی در به این ترتیب داشنت
سسات تحصیالت عالی دولتی وخصوصی نیز یک امر مؤو دارای ارزشمندی خاص میباشد. چنین پالن در 

 الزمی ومطلوب میباشد.
( 8188- 8102)  های  یک سالسسه تحصیالت عالی بایزید روښان نیز درین راستا عمل منوده،  پالن سرتاتیژمؤ
 تیب و به اساس آن حتی ا لوسع امور خویش را تنظیم و در پرتو آن عمل منوده است .تر را 
( با در نظر  داشت   8186 -8188پنج ساله دوم خویش را برای سالهای ) سرتاتیژیک ون این موسسه پالن ـکن

ی و تکمیل منوده است که در روشنایی آن ریز  رحـنیاز سنجی  و اولویت های کاری توسط کمیته موظف ط
ما را اهیم توانست به اهداف عالی در عرصه تحصیلی و علمی درموسسه دست یابیم و همچنان خو ما 

آماده ساخنت محیط آکادمیک و  قـــــــادر خــواهد ساخت تا در برابر تامین نیازهای قانونی محصلین و
زمینه ورشایط رقابت به همین ترتیب در مؤسسه بهرت گردیم. آموزشی برای آنـــــها مصدر خـــــــدمت 

آنـرا به نقطه قوت تبدیل و به همین و  تشخیصرا در امور مؤسسه نقاط ضعف ، علمی تحصیلی را ایجـــاد 
 نقاط قوی را قویرت وبهرت سازیم .ترتیب 



 

(۱۰۴۱ – ۱۰۴۱کلن سرتاتيژيک پالن )د بايزيد روښان د لوړو زده کړو مؤسسې پنځه   

اهیم  ها و مفمعیار ، اصول در روشنی سرتاتیژیک پنج ساله قبلی وفعلی بل یاد آوری است که پالن های قا
با استفاده از نظریات وتجــــــــــارب نخبگان امور و و سرتاتیژیک وزارت محرتم تحصیالت عالی  پالن 

 ښان طرح وترتیبدقیق از رشایط موجود مؤسسه تحصیالت عالی بایزید رو  و معلوماتتجارب  پرتودر 
 ګردیده است .

ن سرتاتیژیک موسسه تحصیالت عالی بایزید روښان اظهار سااس رح وتدوین پال ــجا دارد که از کمیته ط
منوده  ویش ادای مسؤلیتـوامتنان مناییم که انها ) اعضای کمیته ( با تالش های موثر، مثمر وخستګی ناپذیر خ

 سسه خواهد شد، طرح وترتیب منایند.مؤو این سند معترب را که راه ګشای رشد وانکشاف این 
متام منسوبین موسسه تحصیالت عالی بایزیدروښان اعم از هییت رهربی ، استادان  اضا این است کهــتق

وکارمندان این سند را مطالعه و در تطبیق آن از هیچ نوع سعی وکوشش ابا  نه ورزند. درپالن سرتاتیژیک 
 هذا اهداف درازمدت این موسسه معین وتثبیت ګردیده که در روشنی آن همنوا ساخنت فعالیت های شان

باعث میشود تا فرزندان این کشور بطور مطلوب آموزش دیده و کادر برازنده به جامعه تقدیم و در نهایت 
 دند.گر خویش  محبوبسبب پیرشفت و ترقی جامعه و کشور 

 بااحرتام
 بایزید روښان رئیس عمومی مؤسسۀ تحصیالت عالی
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(۱۰۴۱ – ۱۰۴۱بايزيد روښان د لوړو زده کړو مؤسسې پنځه کلن سرتاتيژيک پالن )د   

 فصل اول

 کلیات

 

وده خصوصی کشور ب تحصیالت عالی  ن یکی از مؤسساتښارو  بایزید تحصیالت عالیمؤسسۀ  الف( تاریخچه:
وزارت محرتم تحصیالت عالی ثبت و  در( 088( و شامره مسلسل )0080شامره ثبت ) به82/08/0932یخ رتا به که

ا و در تعاملی پویو طب معالجوی  ستوماتولوژی ی حقوق و علوم سیاسی،هاپوهنځیبا داشنت  واست راجسرت 
همه اقشار جامعه عرضه خدمات آموزشی و تولید علم برای بهتحصیلی کشور متعهد  ،سازنده با سایر مراکز علمی

 موظف گردید تا در راستای اهداف نښارو زید بنابرین مؤسسۀ تحصیالت عالی بای بخصوص قرش جوان میباشد.
 دورمنای تحصیلی خویش نایل آید. بهپیش برده تا  بههای خود را زیر فعالیت

 چارت تشکیالتی مؤسسه)  0 -0

ره می هموااستخدام کارمندان شایسته و داشنت تشکیالت سنجیده شده یکی از اهداف این نهاد تحصیلی است و
های تحصیلی بلندتر در پیشربد امور خویش استفاده مناید. مؤسسۀ با درجه بهکوشد تا از کارمندان با تجر

داند که بسرت الزم و مناسبی را برای انجام امور تحصیلی، فرهنگی خود را ملزم می نښارو  بایزید تحصیالت عالی
ای و تأمین نیازهدر تولید دانش، انتشار علوم را های بنیادی فراهم منوده تا از این طریق نقش اساسی و تحقیق

از وجود مدیران و کارکنان خالق و متخصص،  یشخو امورجامعه ایفا مناید. این نهاد تحصیلی تالش دارد در انجام 
 های زیر ایفای وظیفه مناید. مدیریت پویا و متعهد در قالب تشکیالت منسجم شامل بخش
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ریاست

اداری او مالی 
معاونیت

امریت منابع بشری

اداری مدیریت

محاسبی او مالی 
مدیریت

معلوماتی تکنالوژی 
مدیریت

تدارکاتو مدیریت

حفظ او مراقبت 
مدیریت

ترانسپورت مدیریت

مالی کمیته

لومړنی روغتیایی 
هگخدماتو څان

امنیت مدیریت

اداری شورا

محصالنو چارو معاونیت

جدید الشموالنو 
مدیریت

فارغانو مدیریت

محصالنو او 
آرشیف مدیریت

مدیریت MIS

مدیریت اجراییه

مدیریت امتحانات 
و نتایج

فارغانو ټولنه

نظم او دسپلین 
کمیټه

کارموندنی مرکز

احصایې مدیریت 

آمر البراتوار ها

علمی او تدریسی معاونیت

حقوق او سیاسی علوم 
پوهنځی

تدریسی مدیریت

قضاء او 
څارنوالی

اداره او 
دیپلوماسی

حقوقی کلینیک

ستوماتولوژی 
پوهنځی

تدریسی مدیریت

PCB

کلینیک

پارا کلینیک

روغتون

مالجوی طب 
پوهنځی

تدریسی مدیریت

PCB

کلینیک

پارا کلینیک

روغتون

نشرات او علمی 
تحقیقاتو آمریت

تضمین کیفیت آمریت

کمیټی

څیړنه تضمین کیفیت

کریکولم پالن او پالیسی

یگفرهن بریښنایی

کتابتون

علمی شورا

امناء هیت سکرتریت

 
( یالت0-0جدول  یالتی مؤسسۀ تحص ده چارت تشک ن د ( نشان ده  .روښانعالی بایزی
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(۱۰۴۱ – ۱۰۴۱بايزيد روښان د لوړو زده کړو مؤسسې پنځه کلن سرتاتيژيک پالن )د   

 مقدمه 0-8

است و از طریق آن می توان نقاط قوت  بهرت امور  هر نهادی حایز اهمیتپیشربد داشنت پالن  سرتاتیژیک برای 
های خود پی برد. اگر در نهادی فهمیده نشود که نقاط ضعف ها و چالشو ضعف خویش را دانست و بر فرصت

های سد راه موجودیت ها موجود است و چه چالشنقاط قوت کدام فرصت بهکجاست و برای تبدیل نقاط ضعف 
فیت در آن نهاد موجود منی باشد و آن نهاد از جمع نهادهای حساب می گردد ، بدون شک کینقاط قوت قرار دارد

های نظام آموزشی از آنجایکه یکی از ویژگی کجا می خواهد برسد. بهکه منی فهمد چه کاری انجام می دهد و 
 مقاصد به ر رسیدناکادمیک، تالش مستمر برای ارتقای کیفیت آن بوده و حرکت پویا و بالنده را در مسی آرمانی و

ه روښان ک بایزیدعالی منود. لذا مؤسسۀ تحصیالت  طی خواهند تحصیلی  -ارزش یک مؤسسه علمی  با واال و
هامنا های معترب خصوصی در چوکات وزارت تحصیالت عالی بوده نیاز دارد تا در این امر مهم کهیکی از مؤسسه

های متین بهرت علمی و تحصیلی برای جوانان محصل میباشد با تهیه این پالن  سرتاتیژیک بتواند گام ارائه خدمات 
 بردارد. راستای اهداف واالی خود و استواری را در

لی و با مطالعه وضعیت داخ ښانبنا براین کمیته پالن  سرتاتیژیک مؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید رو   
عنوان  بههای ها و چالشعف خویش در داخل نهاد تحصیلی و تشخیص فرصتبیرونی و کشف نقاط قوت و ض

انکشاف  و تدوین های معیاری و تایید شده، پالن  سرتاتیژی کنونی راعوامل بیرونی از طریق توزیع پرسشنامه
ت ی وزار داده است  و در انکشاف آن رهنمود تهیه پالن  سرتاتیژیک که از طرف ریاست محرتم پالن و پالیس

عنوان رهنامی مدون و کتبی رسمشق کار کمیته انکشاف و تطبیق پالن   بهتحصیالت عالی تدوین شده است  را 
های اعضای اداری و اکادمیک ریاست محرتم پالن و پالیسی نیز سرتاتیژیک قرار داده است در ضمن آن رهنامیی

 است.  در نحوه انکشاف این پالن سودمند و کارساز واقع شده
دیدگاه  بههای آن ها و چالشدر این پالن پیش از بررسی عوامل داخلی و خارجی نهاد تحصیلی و کشف فرصت

است تا مسیر فعالیت کنونی و  آینده  نهاد تحصیلی در روزنه روشن  شده و ماموریت این نهاد تحصیلی پرداخته
چی هدفی و برای  بهاکنون چه کاری انجام می دهند و آن را قرار بگیرد تا کارمندان این نهاد تحصیلی بفهمند که 

 های رسیدن آن چگونه است. کی انجام می دهند و در کجا می خواهند برسند و راه
های کاری مهم این نهاد تحصیلی است و توسط کمیته تطبیق و انکشاف پالن  تطبیق این پالن یکی از اولویت

شورای رهربی این نهاد  بهمر نظارت و کنرتول می شود و از تطبیق آن در اخیر هر ربع گونه مست بهسرتاتیژیک 
های درجه بهتحصیلی گزارش ارایه می گردد امیدواریم با تطبیق این پالن  سرتاتیژیک نهاد تحصیلی بایزید روښان 
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های خویش سطح کشور و منطقه فعالیت بهمعترب عنوان یک نهاد تحصیلی  بهعالی کیفی نایل آید، انتظار داریم 
 . ربیمپیش ب بهرا 

 همچونروښان با انجام اموری بایزید عالیهای مؤسسۀ تحصیالت بنا براین اصل مهم با مشارکت متامی واحد
ات، نیاز مکانتحصیلی با رویکرد توسعه ای و با استفاده از ا علمی و های این نهادارتقاء کمی و کیفی فعالیت

دی های راهرب ها بر اساس برنامههای مؤسسه در بعد آموزش و تحقیق، محوری کردن فعالیتمحوری کردن فعالیت
های های مختلف در راستای پالیسیها و پوهنحیهای معاونیتو توسعه ای افغانستان و محوری کردن فعالیت

 بایزیدروښان محقق خواهد شد.عالی مؤسسۀ تحصیالت 
 بااحرتام

 کمیته پالن  سرتاتیژیک
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 مؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید روښان رای نظامبسرتاتیژیك  ریزی و مدیریت ( الگوی جامع برنامه8-0شکل)
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 فصل دوم

 و اهداف کالن ،هاارزشمأموریت انداز،چشم

 (Vision( دیدگاه )1- 2

 او څېړنيزو د چې کوي هڅه توګه په بنسټ علمي معياري يو د مؤسسه کړو زده لوړو د روښان بايزيد ديدگاه:
 هېواد د الرې، له برابرولو د زمينې د کړو زده د کې برخه عميل او نظري په او کولو؛ وړاندې د خدماتو تحصييل

 .يش وپېژندل توګه په  نهاد علمي معترب يو د کچه په
 تقویت کننده این دیدگاه1-1-2) 

 مجهز کادری جهت آموزش های عملی و ارایه خدمات صحیداشنت شفاخانه 
 صنوف جدا گانه برای محصالن طبقه اناث

 داشنت تعمیر دایمی و جایداد شخصی
 داشنت عزم و اراده راسخ در راستای دیدګاه فوق

 رایکان ترانساورت
 حصیلیاز طریق ارایه بورسیه های تحصیلی و تخفیف در پرداخت فیس دوره ت تشویق محصالن ممتاز

یعنی  فیس دوره تحصیلی  تحصیل ادامه بدهند بهترتیبی که اقشار مختلف بتوانند  بهفیس مناسب تحصیلی  اخذ 
با درنظر داشت سطح اقتصادی افراد جامعه به نحویکه قرش بی بضاعت نیز بتوانند از خدمات تحصیلی بهره مند 

 ګردند و دریافت میګردد.
 یژه برای طبقه اناثموجودیت سهولت های و

   استفاده از تکنالوژی معارص در میتودهای تدریس
 همکاری صمیامنه بین اعضای کادر علمیموجودیت

 و متعهد علمی متخصص  هایکادروجود و استخدام 
 و شهروندان باالی موسسه با توجه به خدمات ارایه شده اعتامد عامه مردم

  مقررات وزارت تحصیالت عالیعملکرد مؤسسه مطابق با قوانین و 
 ورزشی و سهولت های داشنت امکانات

یم می شود بهرشح زیر  بهاین دیدگاه   :اجزای کوچک تقس
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 ا.هتطبیق، ارزیابی و انکشاف دیدگاه، ماموریت و پالن  سرتاتیژیک در سطح نهاد تحصیلی و پوهنحی
 مناید. ایفادرستی  بهسطح ملی و منطقوی  بهانکشاف جامعه خویش را در  نقشاین نهاد تحصیلی می کوشد تا 

در راستای دیدګاه مورد نظر این نهاد تحصیلی می کوشد تا با رهربی سامل فعالیت های هر بخش را بسوی دیدګاه 
 .و ماموریت خویش سوق دهد

 های کیفی و کمی را رسلوحه کاراین نهاد تحصیلی تشخیص، ایجاد و انکشاف عواید مالی جهت تطبیق برنامه
 خود قرار داده و آن را یکی از اهداف بزرگ خویش قلمداد می کند.

های کشور نظارت و ارزیابی منوده تا رشایط و نیازمندی بههای خویش را مطابق این نهاد تحصیلی متام برنامه
های نیازمندی بهمطابق  متخصص مسلکی والن برنامۀ کارا و مثمر را در سازمان خویش فعال داشته و فارغ التحصی

 جامعه تقدیم مناید. بهبازار کار را 
انسته دمهم خویش  جمله فعالیت های   را نیز از ات علمیمتام استادان این نهاد تحصیلی عالوه بر تدریس، تحقیق

 های تحقیقی خودشان متمرکز هستند.گونه مستمر روی فعالیت بهو 
تحصیلی  هایبه، متخصص و متعهد با درجهکارمندان با تجرکوشیده تا با استخدام و ګامشنت ن نهاد تحصیلی ای

 .بهبود بخشد بطور مستمرنتایج فعالیت خویش را باال و ساردن کار به اهل آن 
 ا و خدماتعالیت هف بهبود و ارتقای کیفیتاین نهاد تحصیلی سعی و تالش می مناید  تا از تجارب محصالن در امر 

 مهارت، اخالق و دانش محصالن را بلند بربد.سطح گونه مستمر استفاده منوده و در تالش است تا  بهخویش 
عال خویش های فها و بخشها، پوهنحیبخش تضمین کیفیت این نهاد تحصیلی متام استادان، کارمندان، دیاارمتنت

 نقاط قوت تبدیل کند. بها تشخیص و آن را را ارزیابی می مناید تا نقاط ضعف خویش ر 
نحوه استفاده  و دادهمنابع الکرتونیکی، دیجیتلی و فزیکی را انکشاف همواره تالش می مناید تا این نهاد تحصیلی 
 افزایش دهد.متذکره محصالن از منابع 

 بهره مند شوند.و معیاری از تدریس باکیفیت  محصلین خرج می دهد تا بهاین نهاد تحصیلی متام سعی خویش را 
  (Mission( مأموریت )8-2

 نظر په واړتياو  د ټولنې د توګه په بنسټ تحصييل – علمي يو د مؤسسه کړو زده لوړو د روښان بايزيد: ماموريت
 همدې په موخه په روزنې مسلکي او ساملې د وګړو د او ده بوخته فعاليتونو څېړنيزو او علمي پر رسه نيولو کې

 .کوي وړاندې خدمات معياري کې برخه
 :های گوناگون تجزیه می گرددارزش بهرشح زیر  بهاین ماموریت 
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 دوست؛ تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص، كارآفرین، خالق و وطن
طرف موارد مهم و مبتنی بر  بهمنظور نیازسنجی و سوق دهی تحقیقات  بهسیب پذیر آ ارزیابی نقاط شناسایی و 
 .نیاز کشور

ا ها بها، مراکز تحقیقاتی، افراد و سازمانتحقیق محور و نوآوری در پوهنځیانتقادی و سازی تفكر  نهادینه
 های كشور؛سواالت، نیازها و رفع چالش بههای جهانی باهدف پاسخگویی استفاده از فرصت

 و دارای درجه تحصیلی بلندتر. بهاستخدام استادان با تجر
 استفاده تکنالوژی در تدریس جهت باکیفیت سازی و معارص سازی تدریس؛

 ارزیابی دوامدار از کیفیت تدریس و رفع نقاط ضعف بخش تدریسی و تحقیقی؛
ی اهی خدمات تحقیقی، علمی و تحصیلی مؤثر در جهت رفع نیازمندیراه اندازی تحقیقات علمی هدفمند و ارایه

 افغانستان.
 های علمی و تحقیقاتی؛ ی پروژهایجاد منابع عایداتی و تولید ثروت بر پایه

 نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی ترتیب شده از طرف وزارت تحصیالت عالی؛
 تولید و توسعه علممنظور به ایجاد مراکز و البراتوارهای تحقیقاتی 

 ( Valuesها )( ارزش8-3
 ملی افغانستان؛و های اسالمی ارزش بهپابندی 

 اتباع کشور؛ تحصیالت عالی برای بهدسرتسی  فراهم منودن زمنیه به 
الم با ارشادات دین مبین اس تبا رعایت حجاب اسالمی  برای اتباع کشور طوریکه مکان درسی مناسب در مطابق

 و رعایت حجاب اسالمی در آن رعایت ګردیده باشد
 ات علمی  جهت تولید وتوسعه علم.مترکز باالی تحقیق

  اسالمی و تربیه فرزندان کشور به روحیه محبت و صداقت با وطناخالق ارزشهای 
احرتام به کرامت انسانی با تکیه بر آزاد اندیشی و تقویت روحیه تتبع و تحقیقات علمی در چوکات احکام 

  رشیعت اسالمی
 ؛با احرتام به آرا و افکار متقابل کار جمعی و گروهی

 همكاری و مشاركتی؛مصالح عمومی و ملی بر منافع فردی، سمتی، قومی و تقویت روحیه ترجیح
 ارزشی كشور؛و  حقوقیگیری از آنها در چارچوب نظام بهرهتجربیات و دستاوردهای علمی برش و  بهنهادن  ارج
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 یط جهانی و فرآیندهای انکشاف علم و تکنالوژی در جهان؛تعامل فعال با مح بهاحرتام  
 بهبود و انکشاف جامعه؛آموزش، نتایج تحقیقات و تکنالوژی در  بهپابندی و اولویت دادن 

 (Goals) سرتاتیژیک ( اهداف 8-2
 انکشاف و بازنگری در فرایند تحقیقات؛

 بهبود آموزش و بازنگري نصاب تحصیلی؛
 ظرفیت؛ ارتقای های تقویت برنامه

 و ریفورم و محو فساد اداری؛ HEMIS تطبیق
 اسناد تقنینی؛ بازنگری

 بازنگری در فرایند رفاهی محصلین؛
 بهبود و تجدید نظر در ساختارها و فرایندها؛

 ایجاد مراکز عایداتی؛
 انکشاف همکاری با نهادهای داخلی و خارجی؛

 ر دهی مراکز علمیی مستقل ارتقای کیفیت و اعتباایجاد اداره 
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 فصل سوم

 تحلیل عوامل محیطی

از آنجایی که عوامل درونی ) نقاط قوت و ضعف( و عوامل بیرونی ) تهدید ها و فرصت ها( زمینه بهره              
مندی از منافع نهفته در فرصت ها و اجتناب از تهدید ها را فراهم می سازد، بنابر این یک نهاد تحصیلی تشخیص 

ف آن است و در برابر کدام چالش می دهد کدام عوامل بیانګر نقاط قوت و چه عواملی نشان دهنده نقاط ضع
عف و نیز چالش ها وفرصت های موجود  سرتاتیژی ها ضچه فرصتی وجود دارد تا با در نظرداشت نقاط قوت و 

و برنامه های خود را طرح و تدوین مناید. در همین راستا مؤسسه تحصیالت عالی بایزید روښان با در نظرداشت 
در برابر نقاط ضعف و بکارګیری فرصت در مقابل تهدید  قوت فاده از نقاطموارد فوق الذکر کوشیده است تا است

 تدوین مناید.ترتیب و های موجود یعنی با در نظرداشت عوامل داخلی و بیرونی پالن  سرتاتیژیک خود را 
 شناخت محیط درونی (Methodology)شناسی( روش9-1

از  یدر مجموعه نښاتحصیالت عالی بایزید رو مؤسسۀ معنای شناخت وضعیت به محیط داخلی،  تحلیل  
مؤسسۀ این تحلیل موجب شناخت نقاط قوت و ضعف که  .بودهعوامل قابل مدیریت، توسط خود نهاد تحصیلی 

 هبآورد. در این قسمت راهربدهای مبتنی بر آن را فراهم می شده و امکان ارایه نښاتحصیالت عالی بایزید رو 
ا ههای مختلف محیط درونی این نهاد تحصیلی با کمک پوهنځیشده و حوزهرداخته شناخت محیط درونی پ

تی از ابتدا فهرسن ښامؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید رو  وضعف قوتنقاط کردن برای مشخص.  ګردید ترشیح
" "داخلی نامه،ی سواالت و پرسشتدوین گردید. ساس، با تهیهنهاد های مهم عوامل محیط داخلی موثر بر حوزه

مشخص شد. در راستای  مرتبودن و تأثیرگذاری هر یک مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، عوامل مه
ترین نقاط قوت و ضعف با استفاده از مشارکت  ، عمدهنښامؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید رو های اساسی اولویت

در قالب عناوین زیر تحلیل وضعیت های اصلی این نهاد تحصیلی مسئوولین بخش و ارقام ارایه شده توسط 
 -گردید:

 نښامؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید رو ( شناخت محیط درونی 9-2
های مختلف محیط درونی از برای این منظور، بخشه و  شدشناخت محیط درونی پرداخته  بهدر این قسمت 

منابع برشی، فرهنگ و قوانین، حوزه  های علمی، حامیت از محصالن، زیربناها، بودجه و اعتبارات،جمله برنامه
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ا هو عوامل موثر در این بخشن ښامؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید رو ها و عملکرد همکاریارتباطات، روابط و
 ترشیح خواهد شد. عناوین کلی مورد بررسی که مفاهیم فوق را در بر دارند عبارتند از:

 هااهداف و برنامه
 های علمیبرنامه

 تحصیالت عالی  بهدسرتسی 
 زیربناها

 داری خوبحکومت
 های مختلف محیط درونی مؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید روښان( بررسی بخش9-3

ی قرار مورد بررسن ښامؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید رو های مختلف مرتبط با محیط درونی در این قسمت بخش
 .گرفت

 ها( اهداف و  سرتاتیژی9-3-0
 فراهم سازی تسهیالت اکادمیک؛ و های علمیبرنامهبهبود 

 تکنالوژی در تدریس، تحقیق، عرضه خدمات و تدابیر امنیتی؛از  استفاده
 تحصیالت عالی با کیفیت و معیاری؛ بهاتباع کشور  دسرتسی

 های و توسعه ای و ساختامن مؤسسه؛فعالیتبناء، انکشاف زیر 
 و انکشاف متوازن شهری؛ سهم در انکشاف جامعه افغانستان

 همدلی؛حامیت، تشویق و ترییب محصالن در کسب دانش و ایجاد انگیزه یکدیگر پذیری، تعاون و
 تحصیلی خارجی –های علمی و تقویت روابط با مؤسسات علمی توسعه توامیت

 جامعه؛ همگون سازی آن با نیازهایهای تحقیقی وایجاد و گسرتش برنامه
 مرکز فناوری، اخرتاعات و اکتشافات مؤسسه ایجاد و توسعه

 توسعه و گسرتش منابع عایداتی مؤسسه ییر از فیس محصل؛
 های روز؛روز  سازی و نو سازی آن مطابق نیازمندی بهبازنگری اسناد مؤسسه و 

 خصوصی و دولتی کشور؛ هایهامهنگی و ارتباطات با ادارات و نهادهای اداری و ایجادانکشاف برنامه
 ؛تضمین کیفیت و اعتباردهی ملی و بین املللی

 ؛نقش مؤسسه در مبارزه با فساد اداری
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 فراهم منودن زمینه ارتقای ظرفیت علمی و اداری کارمندان در داخل و خارج از کشور
را در دست دارد  هاییدر راستای پالن  سرتاتیژیک خویش برنامهن ښامؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید رو همچنین 

تحصیالت عالی ، افزایش کیفیت آن و افزایش  تعداد محصالن  بهبهبود دسرتسی که عنارص اصلی آن عبارتند از 
  گردد دو برابر بهن ښامؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید رو در سیستم 

 های علمی( برنامه9-3-8
لمی است که عافزایش تعداد اعضای کادر نښاتحصیالت عالی بایزید رو  مؤسسۀبهبود کیفیت بهرتین راه برای  

طی ن اښمؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید رو دارای سویه تحصیلی ماسرتی و دکتورا باشند. و یکی از اهداف مهم 
ماسرتی  ، تخصص های  سویه بهعلمی خویش را اکرثیت اعضای کادرجذب سرتاتیژیک نیز این است تا  این پالن 

علمی مساعد و دکتورا را برای اعضای کادرسطح ماسرتی  بههمچنان زمینه تحصیالت ، و دکتورا در نظر گرفته
 سازد. 

 (انکشاف مسلکی اعضای کادرعلمی وکارکنان9-4
سازی کادرهای علمی الف: یت   ظرف

مؤسسات تحصیلی دولتی و ها و مؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید روښان و در مجموع متام پوهنتون  
سطح سویه تحصیلی و علمی علمی مواجه هستند. رهربی این مؤسسه تالش می مناید تا کمبود کادر بهخصوصی 

و اشرتاک  مدت درازهای کوتاه مدت و کورس بهرا از طریق معرفی  جوان و تازه وارد کادرهای استخدام شده
های ماسرتی و دکتورا در داخل و گرامپرو   های ملی و بین املللی  و نیز در سمینار ها، سماوزیم ها ورکشاپ 

 خارج از کشور بلند بربد.
 کارمندان مسلکیارتقای تحصیلی و ب:

هر چه مسلکی ساخنت کارمندان اداری خود کار ارتقای ظرفیت و مؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید روښان روی 
ی معارص تشویق می ژیکهای تکنالوو مهارت زبانهای خارجیفراگیری   به. معاونیت اداری کارمندان را منوده

 درنظر دارد.ه ساله همموزشی را نیزآ  ترنینگ های منایند و برای این منظور تدویر
 علمی و کارکنان افزایش تعداد اعضای کادر5-3) 

م کادر علمی تخدا  الف. اس
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پشت کار حاصل شدنی نیست؛ از این و علمی مجرب بهبود و ارتقای کیفیت بدون استخدام کادرهمه می دانند 
 سویه بهجوان  هایعلمی خود از استادان و کادردر استخدام کادر ښانرو مؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید رو 

 ماسرت را در اولویت استخدام خویش قرار داده است.  و دکتور تخصص،
م افراد کار فهم اداری تخدا  ب. اس

های هم از استخدام افراد شایسته و کار فهم خود در بخشبایزید روښان اکنونمؤسسۀ تحصیالت عالی گرچند 
خش باز می استد و ی بایزید روښان از چر اداری، افتخار دارد؛ چون بدون مدیران مدبر و کاردان چرخ گردنده

 های جامعه منی رساند.نیازمندی های مبتنی برهای بلند و فعالیتبرنامه بهبایزید روښان را 
 ها( مشوق9-6

بب ابتکار آنان س که، کارمندان و محصلین استادان های فعالیت خویش و در آیندهطول سالدر این نهاد تحصیلی 
های کاری های فرهنگی، ورزشی و کمیتهو یا در فعالیت یدهتحقیقات علمی گردارتقای کیفیت تدریس، آموزش و 

که در انجام وظیفۀ محوله شان  همچنان کارمندان امنیتی خود راو  اند ها سهم فعال داشتهپوهنځیمؤسسه و 
 نو محصلیی کارمندان، . استادانداده و میدهدابتکار و سخت کوشی نشان داده اند، مورد ستایش و تقدیر قرار 

 هایکه از موقف شان سؤاستفاده و در انجام کار سهل انگاری می کنند و یا مرتکب اعامل و رفتار ضد ارزش
 .می گیرند قراراکادمیک می شوند، مورد مجازات  اسالمی و

 ( ترفیع اعضای کادر علمی9-7
ها، مقررات و سایر ها، طرزالعملاصول و مطبق پالیسی بههمیشه پا بند مؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید روښان 

جویایی  همیشه قوانین تصویب شده از جانب وزارت محرتم تحصیالت عالی بوده و می باشد. بنابرین این مؤسسه
رسنوشت ترفیع اعضای کادری علمی خود بصورت قانونی از مقامات محرتم وزارت تحصیالت عالی شده 

تصویب طرزالعمل استخدام و ترفیعات اعضای کادرعلمی مؤسسات خصوصی و  همیشه جواب ترتیب وکه
های کاذب و ییر این مؤسسات را دریافت منوده است. این نهاد تحصیلی از ترفیع بهدسرتس قراردادن آن  بهبعدآ 

می خویش علادررضوری جلوگیری منوده و منتظرتصویب و تطبیق طرزالعمل مذکور می باشد تا برای اعضای ک
 .وطن و جامعه گردد بهتدریس ، خدمت  بهرسنوشت روشن تری تعین منوده و باعث دل گرمی ایشان 

 های تحصیلی ( باز نگری و انکشاف برنامه9-8
ی مختلفی را مطابق به  نیاز مندی ها هاپالن ایجاد رشته روښان در پنج سال آینده مؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید

  امعه دارد.ج
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 .ایجاد دیاارمتنت ها و پوهنځی های جدید 1-8-3) 
 عرصی سازی شیوه های تدریس بامعیارات ملی وبین املللی 2-8-3) 

( OBLبه منظور موثر ساخنت پروسه انتقال دانش،موسسه توجه و اهتامم جدی به اموزش مبتنی به نتیجه )
مینامید برای این که دراین مو سسه اموزش مبتنی بر نتیجه و معطوف   ( SCLواموزش مبتنی به محصل محور)   

های  درین زمینه برای اعضای کادر علمی  شاپکاموزش مبتنی له محصل محور نهادینه شود، حسب رضورت ور 
 دید.گر موسسه دایر خواهد 

 تقویت نقش تکنالوژی معلوماتی در امورعلمی3-8-3) 
موسسه تحصیالت عالی بایزید روښان امکانات اموزش الکرتونیکی را در سطح لیسانس در رشته های مختلف 

-E  صنف  بنامبه ارخویش را ساختاری را نده در ساختآیخدمات انجام میدهد و درنظر دارد تا در پنج سال 

Learningموسسه عملی سازد در دورازاین طریق بتواند تحصیالت عالی از راه تا و توسعه مناید  زیتجه. 
 الف: ایجاد سیستم آموزش از راه دور

 ب: اخذ امتحان از طریق انرتنت و سافت ویرهای مشخص
 ج: ایجاد سیستم آگاهی دهی واحد و مشخص برای کارمندان و محصالن نهاد تحصیلی

 د: ازدیاد بسته )پکیج( انرتنت
 وفزیکی ر: کتابخانه دیجیتلی

 کنفرانسز: داشنت سیستم ویدویو 
 : انکشاف دیتابیسژ
  قبهبود و گسرتش روند تحقی( 9-9

الیحه  بهمرکز فناوری و تحقیقات علمی در مؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید روښان فعال گردیده است و مطابق 
پیش می برد؛ اما از آنجای که تحقیقات بعد از محصل عنرص دوم تحصیل محسوب  بههای تحقیقی را کاروظایف 

می گردد نیاز است تحقیقات و مرکز فناوری گسرتش، انکشاف و معیاری گردد. برای حصول این هدف مؤسسۀ 
هیز جتحصیالت عالی بایزید روښان در نظر دارد تا زیربنای مشخصی را برای مرکز فناوری و تحقیقات ایجاد و ت

 مناید.
 ( جهانی شدن9-10
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 تحصیالت عالی معترب جهانی سساتهای مؤبه الف: استفاده از تجر

 تحصیلی جهانی هایاز مفردات درسی نهاد ب: استفاده

 ( انکشاف نیروی برشی و کاریابی9-11
 الف: مقدمه

در  های زیادیبه دارای تجربایزید روښان افراد متخصص و مؤسسۀ تحصیالت عالی با وجود که نیروی برشی 
بین املللی  ملی ومعترب  هایعلمی که اکرثاً فارغ التحصیالن نهادهای مختلف کاری می باشند و بخش کادربخش

 این بخشهم هستند فرصت خوبی را برای ارتقای کیفیت در نهاد تحصیلی بایزید روښان ایجاد کرده است؛ اما باز
بایزید روښان از طریق ایجاد مؤسسۀ تحصیالت عالی این اساس  بهمی طلبد.  انکشاف و تقویه بیشرتی را

های کوتاه مدت بر انکشاف کیفی و از های ارتقای ظرفیت، سیر علمی، ادامه تحصیلی و ایجاد کورسبرنامه
 طریق استخدام کارمندان شایسته و الیق بر انکشاف کمی نیروی برشی خود تاکید می مناید.

 مراکز کاریابی و کار آموزی و توسعه  ادب: ایج
 ( ارتقای کیفیت-12 3

های کاراین طرف ایجاد گردیده و  به 0936تحصیالت عالی از سال  ۀمرکز ارتقای کیفیت در سطح مؤسس
عنوان عنرص اساسی و جز الینفک هر نهاد  بهارتقای کیفیت  وپیش می برد؛  بهارتقای کیفیت را  بهمربوط 

تحصیلی مکلف اند یک تشکیل منظم را جهت ارتقای کیفیت در  هایتحصیلی حساب می شود. از این رو نهاد
همه جانبه نقاط ضعف نهاد تحصیلی را هایها و بررسینهاد تحصیلی خویش ایجاد منایند تا آن تشکیل با نظارت

 دام عملی منایند.برجسته و جهت رفع آن اق
 انکشاف جامعه بهدرسی مطابق  نصاببازنگری  (13-3) 
 تحصیالت عالی و حامیت از محصالن به( دسرتسی 9-14

نه ی ناسب برای دسرتسی الف: ایجاد زم عالی بههای م یالت   همه افراد جامعهتحص

 ب: رشد فیصدی جذب محصالن در هر سال
فعالیت  کنرتول صحتهای ج: انجام 

 د: راهنامیی محصالن تازه ورود
ل لی  ه و جمنازیومیر: ارایه خدمات 
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 ( ارایه خدمات صحت روانی9-15
 محصالنبرای ( افزایش خدمات 9-16

 های مدیریت و رهربی در هنگام فرایتالف: آموزش نحوه
 نویسی، مقاله نویسی، کتاب نویسی مونوګرافهای آموزشی ب: برگزاری دوره

 های کاریابی برای محصالننحوه ج: آموزش

 های آسیب پذیرگروه به( رسیده گی -917
 افراد معلول  بهرسیدګی الف: کمک با محصالن نیازمند و 

 همکاری با محصالن مناطق جنگ زده و محروم از تحصیلب:
 همکاری با بازماندگان شهداج:

 هاآن بهو اختصاص بورسیه رایگان  اقلیت های قومی د: در نظر گرفنت 
فعالیت های آمریت   دعوت و ارشادج:  انکشاف 

 دسرتسی محصالن اناث به تحصیالت عالی  ( 9-18
 داری خوب ( حکومت9-19

 های تحلیلی و تصمیم گیری خوب برای افراد جامعهالف: افزایش مهارت

 همدلی، تعاون ویب: ایجاد انگیزه یکدیگر پذیر 
 های مدیریت و رهربی در هنگام فرایتآموزش نحوهج: 

 د: بازنگری اسناد مؤسسۀ تحصیالت عالی 

 هامهنگی میان ادارات کشورهای اداری و ایجاد: انکشاف برنامهذ 
 ستقاللیت مالیا20-3) 

 کسب عواید21-3) 
ی مارایه خدمات تحصیلی برای داوطلبان تحصیالت عالی  که با منظور مؤسسه تحصیالت عالی بایزید روشان

 مختلف اصولی کسب عواید می مناید،در برابر ارایه خدمات تحصیلی از طریق مجاری مناید
 نقش مؤسسه تحصیالت عالی بایزید روشان در جامعه افغانی22-3)
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ه و ت برای فرزندان کشور تربیاین مؤسسه از بدو تاسیس به هدف فراهم منودن زمینه تحصیالت عالی با کفی   
تقدیم جوانان تحصیل یافته ، متخصص و مسلکی را جهت انجام خدمات صادقانه به جامعه افغانی جز اساسی از 
تعهدات خود نسبت به جامعه افغانی دانسته و در این راستا سعی و تالش ورزیده است. چنانچه مؤسسه تحصیالت 

( تن جوانان کشور را در رشته  414)    الی اکنون به تعداد  1395ز سال عالی بایزید روشان از هنګام تاسیس ا
های ستوماتولوژی و حقوق فارع و جهت انجام به خدمت جامعه تقدیم منوده است جدیداْ  با تاسیس شفاخانه 

 هکادری در کنار ارایه خدمات تحصیلی زمینه خدمات صحی را نیز به هموطنان خویش فراهم منوده است که نقش
عمده ای را  تا اکنون در جامعه افغانی به حیث یکی از نهاد ارایه خدمات صحی نقش ایفا منوده کرده  و در آینده 

 نیز با سعی و تالش بیشرت در نظر دارد تا نقش برجسته تر و بیش از پیش را در این عرصه ایفا مناید. 
 مبارزه به فساد 23-3)

درتطبیق پالن کنونی موسسه تحصیالت عالی بایزید روښان جهت نهادینه شدن اخالق و مبارزه علیه فساد         
در متام سطوح با پوهنځی ها کارمیکند تا ارزش های اکادمیک و اصول اداری میان استادان و کارمندان اداری 

 پیاده شود. 
 فعالیت های بین املللی24-3)

مهم واساسی برای نهادهای تحصیلی هامناارتباط مسمرت ودرپرتو قانون با نهادهای تحصیلی یکی از موارد       
خارجی و مطرح درسطح بین املللی میباشد. که امروز موارد مربوط به تضمین کیفیت و اعتباردهی  در سطح 

 م مناید.وزارت تحصیالت عالی نیز بران تاکید دارد تا متام نهادی های تحصیالت عالی به امر اقدا
تا اکنون فعالیت جریان دارد در چوکات وزازت تحصالت  1395موسسه تحصیالت عالی بایزید روښان از سال 

عالی کشور جهت ینامندی هرچه بیشرت ارتباطات این نهاد تحصیلی با نهادهای بین املللی ازطریق برنامه های اتی 
 اقدام می مناید.

 الف: تفاهم نامه و توامیت ها
کی از معیارهای که باعث اعتبارموسسات تحصیلی میکردد عبارت از ایجاد و برقراری تفاهم نامه ها ی       

وتوامیت ها با موسسات بزرک تحصیلی داخلی و خارجی میباشد. موسسه تحصیالت عالی بایزید روښان در حال 

 د،همکاری دار تفاهم نامه  و پوهنتون رنا مستقبلحارض با موسسه تحصیالت عالی 

 فعالیت های اجتامعی 25-3)
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فعالیت های اجتامعی موسسا ت تحصیالت عالی درکنار عرضه خدمات تحصیلی در جامعه تاثیر کذار است      
ومنیتواند از جامعه دور نکهداشته شود پس هر نهاد تحصیلی مسولیت های در برابر جامعه  دارد که باید انراانجام 

 دهد.
 حفظ محیط زیستالف: اکاهی دهی عامه در بخش 

محیط زیست در افعانستان در اثر عوامل طبیعی ، عدم رعایت قانون و استفاده نامطلوب  از منابع کشور      
ستخت مترضر کردیده است. ازقبیل تخریب فرش نباتی، الودکی های اب، خاک وییره، این همه خطر جدی به 

ی محیط زیست توسط موسسات،نهاد های صحت برشی می باشد. و اکربرای کاهش و جلوکیری الودکی ها
دولتی و خصوصی وکافه مردم تدابیر مشخص علمی اتخاذ نکردد، که خدای ناخواسته به فاجعه جربان ناپذیر 
مواجه خواهیم شد. یکی  از این کاهش وجلوکیری ازالودکی هوا یرس، پرورش، احیا و حفاظت جنکالت 

درتصفیه هوا و جذب ګازات وګرد وخاک تحفظ حیات وحش، ودرختان بوده که در رسسبزی محیط می افزاید.
 تعادل اقلیم نقش داشته وده ها فواید اقتصادی و معیشتی رادارامی باشد.

 ( زیربناها9-26
 های جدید دایمی برای مؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید روښانالف: اعامر ساختامن

 های تدریسی ب: ایجاد و تجهیزشفاخانه

لیه مناسب و معیاری برای اناث  لی  ج: اعامر 

 د: تجهیز و تکمیل زیربنایی تکنالوژی معلوماتی

 عوامل موثر بر زیربناها
 .ی انکشافی مبتنی بر نیازهای نهاد تحصیلیاختصاص بودجه

 .انکشاف زیربناهای علمی، تدریسی و اداری
 .ایجاد و توسعه زیربناهای تکنالوژی معلوماتی

 ف زیربناهای تحقیقات علمی و نرشات علمی.توسعه و انکشا
 .مؤسسۀ تحصیالت عالی بایزید روښانعوامل محیط درونی 

های داخلی خود را تشخیص کند و نقاط برای هر نهاد تحصیلی در گام نخست نیاز است تا امکانات و توانایی
های بیرونی را در نهاد نقاط قوت خویش تبدیل مناید و نیز تاثیرات و تحوالت عامل بهضعف عوامل داخلی را 

های های دخیل در کیفیت نهاد تحصیلی را تشخیص کند و چالشها و چالشتحصیلی خویش بسنجد؛ فرصت
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یش صیلی خوهای بیرونی در ارتقای کیفیت نهاد تحفرصت تبدیل کرده و از فرصت بهبیرونی را در حد امکان 
 استفاده کند. 
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 فصل چهارم

 شناخت محیط خارجی

بعضی موارد و امکانات در تحت صالحیت نهاد تحصیلی بایزید روښان و منسوبین کاردان این نهاد تحصیلی      
که بر انجام آن تعهد خاص دارند تحت نام شناخت محیط داخلی ترشیح شده است که بعضی آن در نهاد تحصیلی 

آن نرسیده است و  بهون نهاد تحصیلی بایزید موجود بوده و آن را در جدول نقاط قوت و بعضی دیگر که تا کن
شده است. عالوه بر موارد  شمرده نام نقاط ضعف بهبنا بر دلیلی در این نهاد انجام داده نشده است در جدول 

سیب بهبود کیفیت آ این نهاد تحصیلی است که در امر  صالحیتها، خارج از تحت صالحیت، بسیاری از فعالیت
ی شود در هنگام تحلیل وضعیت موجود آنان را در نظر نگرفت؛ زیرا از یک طرف تاثیر مستقیم می رساند و من

که آن را در  نیز محسوب ګردد همعنوان موانع بر انجام وظایف بهباالی کیفیت دارد و از طرف دیگر می تواند 
 این بخش تحت نام محیط خارجی مطالعه می مناییم.

ذینفعان این  بههای توزیع شده هامنند محیط داخلی از بررسی و تحلیل پرسشنامهتحصیلیمحیط خارجی نهاد 
فارغ التحصیالن، استخدام  بهها نهاد تحصیلی خارج شده است؛ اما آنگونه که الزم بود، می بایست پرسشنامه
ی شد و در تحلیل آن امانت داری کنندگان، ادارات ذیربط، متخصصین خارجی و داخلی و افراد جامعه توزیع م

درستی رعایت می شد و بررسی حالت موجوده از تحلیل آنها بیرون کشیده می شد، نشده  بهو صداقت علمی 
است و این را باید شجاعانه اعرتاف کرد؛ اما برای تشخیص درست محیط داخلی و خارجی این نهاد تحصیلی از 

ی استادان، کارمندان، محصالن و رسمایه گذاران و تصمیم عقل جمعی افراد های توزیع شده براتحلیل پرسشنامه
 خربه و کمیته انکشاف و تطبیق پالن  سرتاتیژیک تهیه شده است.

ها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین معنا ها و چالشهای فرصتتحلیل محیط خارجی در دو بخش تحت نام
آن پیدا کند و از امکانات داخلی می تواند در جهت  بهیی واند روزنههای که این نهاد تحصیلی می تکه فعالیت

های که این نهاد تحصیلی در انجام آن خود را انجام عوامل خارجی استفاده کند تحت نام "فرصت" و فعالیت
 قارص می داند و امکانات داخلی جوابگوی آن عوامل نیست آن را تحت نام "چالش" نامگذاری کرده است.

ها تبدیل کند و فرصت بهها را که دور از دسرتس است همواره می کوشد تا چالشگرچند این موسسه تحصیلی
نفع خود سودجویی مناید و تحت نام نقاط قوت خود بیاورد؛ اما در بسا موارد نیازمند آنست تا جامعه و  بهاز آن 

 همکاری مناید.نظام تحصیلی و امنیت کشور این مؤسسۀ تحصیلی را
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 فصل پنجم

 هاسرتاتیژی ارزیابی تدوین 

از تجزیه و تحلیل محیطی مؤسسۀ تحیالت عالی بایزید روښان و برمال ساخنت نقاط قوت و ضعف )محیطی  بعد
ی های رضوری را شناسایسرتاتیژی های کمی و کیفی، ها و تهدیدها )محیطی خارجی(، با تحلیلداخلی( و فرصت

گرفتیم. این مراحل عبارت اند از ارزیابی عوامل را در نظر تدوین  ها، سه مرحلهسرتاتیژی کردیم و برای تدوین 
عقل ها، هاست که با استفاده از توزیع و تحلیل پرسشنامهسرتاتیژی درونی، ارزیابی عوامل بیرونی و تعیین نوع 

 های کمیته تدوین و انکشاف پالن  سرتاتیژیک انجام گرفت. و فیصله جمعی
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 فصل هفتم

 سرتاتیژیک و عملیاتی اهداف 

منظور  بههای نهاد تحصیلی بایزید روښان تعیین گردید. سرتاتیژیک و عملیاتی و شاخص در این قسمت اهداف  
 اهداف  بهمنظور دستیابی به سرتاتیژیک الزامی است. از طرفی،  اهداف نهاد تحصیلی، تحقق اهداف  به یدستیاب

 های تدوین شده اصلی رضوری خواهد بود. سرتاتیژی  بهسرتاتیژیک، توجه 
 پای


