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 مقدمه

های با کشورهای در حال انکشاف و توسعه، داشتن و نداشتن برنامه یافتهتوسعههای مهم کشورهای یکی از تفاوت

گفت  توانهای علمی و اقتصادی است. افغانستان نیز از این امر مستثنا نیست و میانکشافی و راهبردی در عرصه

باشد. های انکشافی میانداز و طرحاین کشور نداشتن برنامه چشم نیافتگیتوسعهو  ماندگیعقبکه یکی از عوامل 

های داخلی، بیش از چهار دهه است که خصوص بعد از اشغال کشور توسط شوروی سابق و همچنین تداوم جنگبه

ت. سهای سنگینی را بر مردم این سرزمین تحمیل کرده اهای گوناگون مواجه نموده و هزینهاین کشور را با محرومیت

لی انکشاف م پلانها و اختلافات داخلی ـ برای نخستین بار ادامه تنش باوجوداخیر ـ  هایسالولی خوشبختانه در 

ا توانند تاند که میشدههزاره و پلان استراتژیک وزارت تحصیلات عالی توسط حکومت مرکزی طراحی و تدوین

 حدودی کشور را در مسیر انکشاف و توسعه سوق دهند.

های مزبور ملی و همچنین با توجه به تجربه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری نیز با آگاهی از پلان مؤسسه

آمیز قریب به یک دهه فعالیت در عرصه آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی به این نتیجه رسیده است که توفیق موفقیت

علمی و داشتن سهم بیشتر در انکشاف و تر در عرصه رقابتی آموزشی و بیشتر، ماندن و حضور مفید و پررنگ

 باشد.بینانه میها و پلان استراتژیک دقیق و واقعها، برنامهتوسعه کشور وابسته به داشتن طرح

های که دارد، در تلاش است تا مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری بر اساس این مرامنامه و دیگر برنامه

های که دارد در راستای این مهم گام بردارد و بتواند به آن اهداف بالای که تعریف بینیبا رسیدن به اهداف و پیش

 کرده دست یابد.

درخشان ضمن رسیدن به اهداف بزرگ خویش  یباسابقهاین دانشگاه با داشتن نیروهای متخصص و متعهد همیشه و 

میان تمام مردم افغانستان تلاش کرده است که در  آمیزمسالمتزیستی همواره برای رفاه و انکشاف جامعه و نیز هم

بضاعت این مهم را برای مردم عزیز این راه همیشه در کنار مردم بوده و در بسیاری از موارد با دستگیری افراد بی

 .اندکردهبه واقعیت ثابت 

 

 مرامنامه

با شعار  را و آکادمیک خویشعلمی رسمًا فعالیت  9831در سال مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری 

در سطح کشور جزء  دو بار. این مؤسسه آغاز نموده است >انصاری کانون علم، عقلانیت و تخصص< در ولایت هرات

قرار دارد. بدین منظور است  موردتوجهدر میان مردم  نامخوشیک مرکز  عنوانبهو  شدهشناختههای برتر دانشگاه

ف های فراوانی داشته تا به اهدافی بلندی که تعریکه این دانشگاه برای بهتر شدن و رسیدن به جایگاه بهترین، تلاش
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گانه و اساسی را در نظر گرفته که پنجکرده دست یابد. بدین منظور دانشگاه برای رسیدن به اهداف خویش اصول 

 نماید:فعالیت می هاآنبر اساس 

 دانشگاه هایفعالیتبه قانون:  پایبندی (1)

 ای از قوانینبایست در چارچوب عادلانهمی)ره( مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری  هایفعالیت

ای تهشایس صورتبه و بوده دانشگاهیان یهمه قانونی حقوق از کامل حمایت یدربرگیرندهصورت پذیرد و 

 .اجرا گردد

 تعدالت و مساوارعایت  (2)

 یسرمایه یتوسعهمعتقد است برای فراهم آوردن و  مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری

بایست این اطمینان وجود داشته و دانشگاهیان، می خواجه عبدالله انصاری دانشگاه مابینفی اجتماعی

 خواجه عبداللههایی برابر جهت برخورداری از امکانات دانشگاه از فرصت دانشگاهیان یهمهباشد که 

 باشندبرخوردار می

 کار آییو  اثربخشی  (8)

 از کارا یاستفاده خود، هایفعالیت و تصمیمات کلیهموظف است در  خواجه عبدالله انصاریدانشگاه 

 مًارا دائ هاآنو اثربخشی  ییاکار زیست را مدنظر قرار داده وطبیعی و حفاظت از محیط و انسانی منابع

 .پایش نموده و بهبود دهد

 یپذیرمسئولیت (4)

 مسئولیت و نموده عمل مسئولانه محوله، امور یکلیهنماید در تعهد می خواجه عبدالله انصاریدانشگاه 

 .بپذیرد را خود هایفعالیت و تصمیمات نتایج

 پاسخگویی (5)

 استادان، کلیه به محوله، هایمسئولیت یحیطهداند در خود را موظف می خواجه عبدالله انصاریدانشگاه 

 .باشد پاسخگو عزیز کارمندان و دانشجویان

ریزی، گذاری، برنامهمراحل هدف تمامی در را فوق اصول یهمهمصمم است  دانشگاه خواجه عبدالله انصاری

 ،گفتهپیش اصول اساس بر خواهدمی عزیز دانشگاهیان یهمهو تصمیمات خود لحاظ نماید و از  فرایندهای کاری

و  شنیدن نقدها و تحلیل درگرومعتقدیم بالندگی و رشد این نهاد،  حّدبه  چراکهبپردازند؛  نهاد این عملکرد نقدبه

 .باشدآتی دانشگاه سبز می هایگذاریسیاستدر  هاآنبررسی و بکار بستن 
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 های دانشگاهاولویت

جلب و رضایت آرامش استادان، کارمندان و دانشجویان مرامنامه زیر با محوریت تسریع در امور و احترام به  منظوربه

ز اجرای . هدف اقرارگیریهمه مسئولین دانشگاه  موردتوجهبخشی از مرامنامه دانشکده  عنوانبه استلازم  رجوعارباب

رای همه استادان، کارمندان و دانشجویان و نهایتاً افزایش ، آرام و بدون دغدغه ببانشاطاین مرامنامه تأمین محیطی 

 شود:بازدهی عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه است. بدین علت این مرامنامه به شرح زیر ارائه می

 در کمترین زمان ممکن رجوعاربابانجام و پیگیری امور  .9

 در اسرع وقت کنندگانمراجعههای گویی و پیگیری مکتوبپاسخ .2

 در صفحات مجازی دانشجویان هایپیامپاسخگویی به ایمیل یا  .8

 و رعایت ادب و احترام رجوعارباببرخورد مناسب با  .4

 حسن نیت در انجام امور .5

 و عدم رفع تکلیف در انجام امور پذیریمسئولیت .6

 عدل و انصاف بر اساسانجام امور  .7

 شفافیت در انجام امور .3

 اداری راتبمسلسلهو رعایت  هاجایگاهاحترام به  .1

 رجوعاربابارائه توضیحات کافی مراحل انجام کار به  .91

 آمده به وجوداحتمالی  تأخیرتدر صورت عدم انجام کار و یا  رجوعارباببه  کنندهقانعارائه توضیحات  .99

 مطابق برنامه موقعبهو حضور  رجوعاربابارائه برنامه زمانی حضور در دانشگاه جهت اطلاع  .92

د و شأن اساتی درخور باکیفیت هاکلاسوزشی مناسب و با تجهیزات کامل برای برگزاری فراهم کردن مکان آم .98

 دانشجویان

 (VISION)دیدگاه 

خدمات مطلوب آموزشی، ی هخواهد از طریق ارائمؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری می

ترویج دانش در راستای انکشاف عرصه تدریس، تحقیق و  گیری از تکنولوژی روز و انجام تحقیقات دربهره

 .های برتر در سطح کشور، فعالیت نمایدعنوان یکی از پوهنتونملی و رفاه جامعه به
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 (MISSION)مأموریت 

نهاد علمی از طریق تدریس، تحقیق و ترویج عنوان یکمؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری به

استعدادها و کارآفرینی لازم با استفاده از منابع موجود و با وفایی کدانش، خدمات آموزشی را در جهت ش

 د.نمایه میائگیری از دانش و تکنولوژی نوین، اربهره

 (VALUESها )ارزش

 های حقوق بشری؛حفظ کرامت انسانی و احترام به آموزه -

 های ملی و اسلامی؛حفظ ارزش -

 رعایت عدالت، برابری و ترویج اخلاق انسانی؛ -

 عقلانیت، تخصص و دانش؛ توجه به اصل -

 تعهد به همگرایی و تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی؛ -

 پذیری در قبال مردم و کشور.حفظ و تقویت روحیه همکاری، مشارکت و مسئولیت -

 

 کلی اهداف

هدف اصلی مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری، انجام رسالت ملی و میهنی در جهت ایجاد انکشاف 

در جامعه، اجرای عدالت آموزشی و توزیع عادلانه امکانات فرهنگی و علمی با افزایش کمی و کیفی سطوح و توسعه 

 آگاهی و شعور فردی و اجتماعی در جامعه است.

های آموزشی و تحقیقاتی برای انطباق با استانداردهای معتبر همواره توسعه امکانات و زیرساخت مؤسسهاین 

های عملیاتی خود را دنبال پلانان خود را در سرلوحه اهداف قرار داده و بر اساس آن مندی مشتریجهانی و رضایت

بدین  و با همین نگاه درگذر ُنه سال فعالیت پرثمر خود، در آسمان علم، عقلانیت و تخصص درخشیده است. کندمی

 برای مشتاقان فراگیری دانش و منظور، این مؤسسه با فراهم نمودن محیط علمی سالم و پویا و با استانداردهای لازم

 د:کنمیمندان تحصیلات عالی، اهداف ذیل را دنبال علاقه

 ی علمی افغانستان؛هجامعکسب جایگاه برتر در عرصه تحقیق در  -

 ؛های نظری، علمی، آموزشی و پژوهشیپرورش و انکشاف استعدادهای دانشجویان در عرصه -

 ؛سازی امکانات برتر و نیروی انسانی لازمبا فراهم تحصیلیهای اندازی دورهراه -
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نت و تدوین متون های آموزشی و پژوهشی شامل کتابخانه، لابراتوارها، کافیارتقای امکانات و ظرفیت -

 ف؛های مختلدرسی در رشته

ارتقاء کیفی کادر علمی و اداری از طریق جذب استادانی با سطح علمی دکتری و فراهم نمودن زمینه بورسیه  -

 ؛و ارتقای سطح علمی و مهارتی کارمندان یدکترسویه و ارتقای سطح علمی استادان ماستر به 

یری گجهت بهره اراک مدرن و بهبود مستمر و اصلاح تشکیلات و نظام اداری و ایجاد یک نظام اداری شفاف، -

 ؛(…مؤثر از امکانات و منابع )انسانی، مالی، فیزیکی و 

ژه نقاط ویبه سایر نقاط کشور، به (ره)مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری  هایفعالیتگسترش  -

ایر سمحروم از مراکز تحصیلات عالی و نیز برقراری ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر در کشور و 

 ا؛کشوره

برای آینده مؤسسه تحصیلات خواجه عبدالله  هاآنفراهم نمودن زمینه بورسیه محصلان و کادر سازی  -

 ؛(ره)انصاری 

 اهداف آموزشی

 آموزش معیاری دانشجویان و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد؛ .1

 المللی؛های ملی و بینمعیاری سازی آموزش مطابق به استاندارد .2

 جهانی؛ یشدهپذیرفتههای گیری عملی دانشجویان با رعایت روشها و سهمرشد و تقویت فعالیتانکشاف،  .3

 های علمی و عملی برای دانشجویان مستعد، نخبه و کوشا؛ها و زمینهمساعد ساختن فرصت .4

 بسترسازی برای تحقق دانشجو محوری؛ .5

 ؛های مختلف آموزشیزارها و شیوهابهای نظری و عملی با استفاده از ی آموزشمساعد ساختن زمینه .6

 های تحقیقاتی؛های تحقیق دانشجویان و یادگیری فنون و روشفراهم ساختن زمینه .7

 های مختلف جامعه؛گسترش ارتباط و تعاملات با بخش منظوربهسازی دانشجویان توانمند .8

 سازی منابع درسی و مطالعاتی؛فراهم .9

 ق دیگران.ترویج فرهنگ قانون مداری و احترام به حقو .11

 تعهدات دانشگاه

عه های که از وضعیت جامآموزش عالی که دارد با نیازسنجی باکیفیتپرورش نخبگان جامعه  منظوربهاین دانشگاه 

الملل، اقتصاد، های حقوق، علوم سیاسی و روابط بینی آموزش عالی را برای دانشجویان رشتهدهد زمینهانجام می
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را  شناسی و انجنیری سیولمهندسی شبکه، مهندسی دیتابیس، ادبیات انگلیسی، روان، افزارنرممدیریت، مهندسی 

 سازد.برای دانشجویان در مقطع لیسان فراهم می

 ازجملههای آن دانشگاه خواجه عبدالله انصاری نخستین دانشگاه در حوزه غرب کشور است که بسیاری از رشته

تمام  و پیشرفته سالاریشایستهدر این راه بر اساس تخصص و  حقوق و علوم سیاسی از سمستر اول جدا بوده و

است. این دانشگاه با توجه به نیازهای که در سطح جامعه  گرفتهشکلبر اساس سیستم کریدت  شاندرسیهای برنامه

 ربردیدهد، همواره بسترهای دانش نظری را با دانش عملی و نیز کاهای که انجام می، بر اساس نیازسنجیوجود دارد

بر دانش نظری است تا علاوه درصدداست که این دانشگاه  رویازاینسازد. ساختن آن برای دانشجویان فراهم می

 .ندداربرمیمحض، زمینه کاربردی سازی و نیز پژوهش محوری را در میان دانشجویان فراهم ساخته و در این راه گام 

 

 

 اسدالله رادمندکتر د
 

 مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاریرئیس 
 

 

 
 


