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 (VISION)دیدگاه  .0

خدمات مطلوب آموزشی، ی هطریق ارائخواهد از مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری می

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

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

 

 (MISSION)مأموریت  .2

نهاد علمی از طریق تدریس، تحقیق و ترویج عنوان یکعبدالله انصاری بهمؤسسه تحصیلات عالی خواجه 

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

 د.نمایه میائگیری از دانش و تکنولوژی نوین، اربهره

 

 (VALUESها )ارزش .3

 های حقوق بشری؛به آموزهحفظ کرامت انسانی و احترام  -

 های ملی و اسلامی؛حفظ ارزش -

 رعایت عدالت، برابری و ترویج اخلاق انسانی؛ -

 توجه به اصل عقلانیت، تخصص و دانش؛ -

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

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

 

 یدیوظایف کل .0

 طرح و ترتیب پلان کاری، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعیین شده -

 هایها و برنامهحصول اطمینان از طرح و ترتیب پیشنهادات غرض غنامندی، انکشاف و تعدیل فعالیت -

 ارتقای ظرفیت؛

 العمل به وسیله آمریت انکشاف مسلکی؛های تعریف شده در طرز حصول اطمینان از اجرای برنامه -

 ها، تحلیل و اجرای آن به وسیله آمریت انکشاف مسلکی؛حصول اطمینان از جمع آوری نظر سنجی -

 صلاح؛وار و سالانه به مقامات ذیارائه گزارش ماهوار، ربع -

 ارزیابی از اجراآت و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر؛ -
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 های ارتقای ظرفیت؛منظور اجرایی شدن برنامهها به طرح و تدوین رهنمود -

 د؛برنهای ارتقای ظرفیت را به پیش میها و ادارات و نیز استادانی که برنامههماهنگی با نهادها، دانشگاه -

 دهی در مورد ارتقای ظرفیت به استادان، کارمندن و استادان؛ارائه خدمات آگاهی -

 های ارتقای ظرفیت؛رای برنامهها در اجهمکاری فنی و تخنیکی با تمام بخش -

 های ارتقای ظرفیت؛ایجاد تقویت هماهنگی با نهادها، موسسات، ادارات به منظرو برگزاری بهتر برنامه -

 های مختلف و بالا بردن ارتقای ظرفیت استادان، کارمندان و محصلان.انجام مطالعات و تحقیقات در عرصه -

 ظرفیت سنجی .5

نامه، شنامه، توزیع پرسراهکاری مختلف از قبیل مصاحبه با کارکنان، طرح پرسشبه منظور بهبود ارتقای ظرفیت 

 نامه و تحلیل آن از استادان، کارکنان و محصلان وجود دارد. جمع آوری پرسش

. رضایت، نیازها و توقعات 2. خلاهای ظرفیتی؛ 1گردد: های این ظرفیت سنجی در دو بخش تصنیف و ارائه مییافته

 وضعیت موسسه. کارکنان از

 خلای ظرفیتی  .5.0

خلای ظرفیتی این موسسه را از زوایای مختلف و با تمرکز بر سطوح نهادی، سازمانی و فردی ظرفیت تحت بررسی 

 های مختلف در جدول زیر انعکاس داده شده است: های ظرفیت سنجی در بخشقرار داد. یافته

 )ره( صاریخلاهای ظرفیتی موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله ان

 خلاء ظرفیتی سرمایه ظرفیتی شماره

لایحه وظایف منظور شده  1

-ها و آمریتبرای همه بخش

 ها

 ها از قبیل مدیران تدریسی روشن نیست.لایحه وظایف برخی از بست -

 بین لایحه وظایف مدیر امور محصلان و مدیران تدریسی تداخل وجود دارد.  -

 ساختار تشکیلاتی 2

 

 جوابگو نیستساختار تشکیلاتی  -

 ها بدون تحلیل و حجم و اهمیت کارخصص بستت -

 ها در ساختارهای معاونین دانشکدهنبود بست -

 نبود بست مشاور امور دانشجویی -

 المللنبود بست آمریت روابط بین -

 نبود بست آمریت تحقیقات -

 نبود بست مدیریت ارتقای کیفیت و اعتبار دهی -

 علمی در دانشکده کامپیوترساینس نبود بست سه نفر کادر -
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 نبود بست ریاست دانشکده انجنیری -

 نبود بست آمریت دیپارتمنت سیول دانشکده انجنیری -

 نبود بست مدیریت تدریسی دانشکده انجنیری -

 گذاریپلان 3

 پلان استراتژیک -

 پلان عملیاتی سالانه -

 پلان انفرادی -

 پلان بهبود تدریس -

 پلان انکشافی -

 پلان تطبیقی -

 گذاری موثری پلانمهارت کافی کارکنان در زمینهنبود  -

 هانبود نظارت منظم و دوامدار از تطبیق پلان در همه بخش -

 گذاریکم باوری مسئولین به مشوره با همتایان در زمینه پلان -

 های عملیاتیاجرای ناقص پلان -

 هاهای تدوین شده کمیته و بخشتوجه نکردن به پلان -

 های تمام بخشنداشتن پلان انکشافی برا -

 نداشتن پلان تطبیقی -

 کارکنان 4

سوابق تحصیلی تمام  -

 کارکنان موجود است

سوابق تحصیلی تمام  -

 استادان موجود است

تقرر غیر رقابتی برخی از کارمندان با درنظرداشت سوابق تحصیلی و تجربه  -

 کاری

اسناد استادان موسسه از طریق وزارت تحصیلات عالی به عنوان کادر رسمی  -

 طی مراحل نشده است. 

 استادان با سویه تحصیلی دکترا محدود است. -

 استادان از طریق رقابت آزاد جذب شود. -

 تمام کارکنان از طریق رقابت آزاد جذب شود. -

 سفرهای بیش از حد استادان -

 ارتباطات و هماهنگی 5

ارتباطات کارمندان از طریق  -

 تلگرام و واتساپ

 هماهنگی و ارتباط -

 ارتباطات و هماهنگی با نهادهای بیرونی ضعیف است. -

ها با استادان و زیر ها توسط ریاست دانشکدهسازی گزارشعدم شریک -

 های خویشمجموعه

 های بیرونی و خارجیشرکت محدود و کمتر هیئت رهبری دانشگاه در برنامه -

 منابع 6

 تجهیزات متوسط دفاتر  -

-   

 نبود تخصیص برای حمایت از تجهزات موسسه -

 نبود دفترهای کاری کافی برای کارمندان  -

 نداشتن وسیله نقلیه برای حمل و نقل استادان و کارمندان -

 نبود یک آرشیف منظم برای موسسه -

 های اداریکمبود کامپیوتر برای انجام فعالیت -
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 ها برای دانشجویان و مراجعین ندارد. بخشچوکی انتظار در بسیاری از  -

 ماشین فوتوکاپی محدود است.  -

 دسترسی به اینترنت برای دانشجویان وجود ندارد.  -

 آب آشامیدنی در دسترس دانشجویان وجود ندارد.  -

 های کافی برای دانشجویان وجود ندارد. توالت -

 محل مناسب برای مطالعه وجود ندارد.  -

 کتابخانه و کتابدار آن در دسترس نیست.  -

 جلسات 7

جلسات دوامدار و متعدد با  -

 کارکنان، استادان و محصلان

های فرعی و جلسات کمیته -

 اصلی

ها و ها، شوراهای علمی دانشکدهعدم تکثیر منظم صورت جلسات کمیته -

 شورای علمی موسسه

 دانشکده و های فرعی و اصلی در سطحبرگزار نشدن جلسات منظم کمیته -

 نهاد

 ظرفیت فردی و تخنیکی 8

 های نظریبرگزاری آموزش -

رهنمودهای برای تدریس و  -

 آموزش

-توانایی در برگزار کنفرانس -

 ها

راه اندازی سیرهای علمی  -

 آموزشی

 های ارتقای ظرفیتظرفیت پایین کارکنان در بخش -

 نبود یک برنامه مشخص برای ارتقای ظرفت در هر معاونت -

 رهنمودهای مربوط به ارتقای ظرفیتنبود  -

 نبود یک بستر آنلاین برای شریک سازی تجارب و آموزش -

 های آموزشیشرکت محدود کارکنان در برنامه -

 های آموزشیشرکت محدود محصلان در برنامه -

 های موسسهنبود مرکز تحقیقات برای انجام پژوهش -

 

 هاها و نظرسنجییافته  .5.2

 دد. های انجام گرگیرد تا در پیوند به رضایت کارکنان، استادان و محصلان فعالیتدر این بخش تلاش صورت می

 هامیزان رضایت از دانشکده  .5.2.0

های دانشکده، آمرین دیپارتمنت و مسئولین کمیته های مشخص در خصوص کارکرد و اجراآت ریاستپرسش

دهد که از کارکرد روسای نشان می مطرح شده که نظریات آنها در این بخش انعکاس داده شده است. نظرخواهی
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رضایت دارند که برخی از موارد دانشکده .... رضایت، از آمرین دیپارتمنت ... درصد و از مسئولین کمیته ها .... 

 آنها عبارتند از: 

 شوند. نمرات دانشجویان سر موقع اعلان نمی (1)

 شود.های دانشجویان رسیدگی نمیبه شکایت (2)

 گیرد. توهین و تحقیر قرار میشخصیت دانشجو مورد  (3)

 شود. به دانشجویان احترام گذاشته نمی (4)

 شود. نسبت به دانشجویان با تبعیض برخورد می (5)

 ی منظم برای دانشجویان ندارد. هیچ برنامه (6)

 کند نقش ندارند. های که دانشگاه برگزار میدانشجویان در برنامه (7)

 ها و آمرین بسیار ضعیف اند. سیستم مدیریت اداری دانشکده (8)

 استادان، در ادارات خویش حضور ندارند.  (9)

 سازی قوانین و مقررات با دانشجویان وجود ندارد. شریک (11)

 برای ارتقای ظرفیت دانشجویان هیچ برنامه مشخص ندارند.  (11)

 عدم اطلاع رسانی به موقع؛  (12)

 میزان رضایت از استادان .5.2.2

 باشند: دهد که رضایت دانشجویان به این شکل میهای انجام شده نشان میتحقیقات و پرسش

 شود.آید و زود از کلاس خارج میاستادان سر موقع در کلاس نمی (1)

 های قدیمی استفاده کرده و بروز نیستند. استادان از لکچرنوت (2)

 دهند. استادان برای دانشجویان فرصت مباحثه و گفتگو را نمی (3)

 نامه و لکچر نوت ندارند. استادان خودشان درس (4)

 کنند. استادان به شکایات استادان در موقع شان رسیدگی نمی (5)

 دهند. استادان یک هفته قبل از امتحان نهایی لکچرنوت خویش را در اختیار دانشجویان قرار می (6)

 پروایی نسبت به گرفتن حاضری در کلاس.بی (7)

 میزان رضایت از بخش مالی .5.2.3

 ترین دلایل آن قرار زیر است:سیار پایین است که عمدهمیزان رضایت از بخش مالی ب

 برخورد بسیار تند و خشن با دانشجویان؛ (1)
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 رفتار تبعیض آمیز با دانشجویان؛ (2)

 انجام ندادن کار به موقع؛ (3)

 های بیش از حد بین مدیریت مالی و معاونت مالی؛کاغذبازی (4)

 راهنمایی نکردن دانشجویان؛ (5)

 عدم اطلاع رسانی به موقع؛  (6)

 رضایت از امور محصلانمیزان  .5.2.0

دهد های مهم و حساس مدیریت محصلان و معاونت امور محصلان است که نظر سنجی نشان مییکی از بخش

 های زیر وجود دارد:که میزان رضایت از آنها ... درصد است. اما در مجموع شکایت

 های دانشجویی؛گیری نکردن برنامهنا آشنایی نسبت به سیستم و پی (1)

 یر رسیدگی کردن به امورات دانشجویان؛تأخیر یا د (2)

 هاتوقعات برنامه .6

 ها از آمریت انکشاف مسلکی قرار آتی شناسایی شده اند:توقعات برنامه

ها شریک ساخته شود تا در تطبیق به مشکل روبرو نشوند و ها به شکل کامل با تمام بخشاسناد برنامه (1)

 ها باید در هماهنگی کامل تطبیق و عملی گردد. برنامه

گذاری صورت گیرد و صلاحیت داشته باشند تا در روی ظرفیت کارمندان، دانشجویان و استادان سرمایه (2)

 ها جلوگیری نمایند. نبود شخص اول از هر نوع تأخیر در تطبیق برنامه

 عتبار دهی صورت گیرد. باید بر اساس مصوبات کمیته ارتقای کیفیت و اها تمام برنامه (3)

 نشست منظم با کارمندان، استادان و دانشجویان برگزار گردد.  (4)

 پلان ارتقای ظرفیت .7

کارکنان  های استادان،ی، تقویت بهبود عملیات و پاسخگویی سریع به نیازمندیافزایش موثریت ساختاری ـ وظیفه

 و دانشجویان از رهگذر ظرفیت برتر مدیریتی و تخنیکی در این موسسه امکان پذیر است. 
 مصارف مسئول تطبیق کننده زمان تطبیق هدف شاخص وضعیت فعلی اقدامات شماره

کردن کارکنان، حساس - 1

استادان نسبت به تطبیق 

 پلان

ارائه گزارش بر حسب  -

 هاپلان

 شاخص: 

حرکت هماهنگ و مصمم همگگی در 

 راستای ارتقای ظرفیت )بلی/خیر(

 وضعیت فعلی:

همه متعهد به اجرای 

ارتقای ظرفیت این موسسه 

باشد تا هماهنگ حرکت 

 کنند

 ماه جوزا

1399 

آمریت انکشاف 

مسلکی و آمریت 

کیفیت و ارتقای 

 اعتبار دهی
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نقشه راه وجود دارد ولی هماهنگی در  هاپلاننظارت از  -

 حرکت وجود ندارد. 

ای اندازی تحلیل وظیفهراه 2

ساختاری و بازنگری تشکیل 

 و لایحه وظایف

 شاخص: 

موجودیت تشکیل مناسب با لایحه 

 وظایف پاسخگو )بلی/نخیر(

 وضعیت فعلی:

تشکیل متوسط و نامناسب بوده و 

برخی از لوایح وظایف نیازمند 

 بازنگری جدی دارد. 

 اساختن تشکیلات مناسب ب

 لوایح وظایف مناسب

سرطان 

1399 

آمریت انکشاف 

مسلکی و آمریت 

 استادان

 

استخدام رقابتی کارمندان و  3

 استادان

 شاخص: 

تعداد کارکنان/استادان که از طریق 

 رقابت استخدام شده

 وضعیت فعلی:

تا بحال فقط .... کارکن از طریق 

 رقابت استخدام شده اند. 

دسترسی به ساختار مناسب 

طریق رقابت آزاد و از 

ایجاد سیستم ترفیع و 

 تقاعد.

 ماه سرطان

1411 

آمریت انکشاف 

مسلکی و آمریت 

 استادان

 

ایجاد آرشیف الکترونیکی  4

 برای اسناد و مدارک

 ایجاد آرشیف برای اسناد مهم

شاخص: موجودیت و استفاده منظم از 

 آرشیف موسسه )بلی/نخیر(.

 وضعیت فعلی: آرشیف ندارد.

شفافیت و حفظ اسناد ایجاد 

 و مدارک

 ماه اسد 

1411 

  آی تی و دیتابس

ایجاد روابط همکاری با  5

 نهادهای خارجی

های ایجاد شاخص: تعداد مشارکت

 شده

-وضعیت فعلی: با شش دانشگاه تفاهم

 نامه همکاری امضا شده است. 

جوزا ـ  تقویت روابط خارجی

 حوت

1411 

معاونت تحقیقات و 

 امور فرهنگی

 

شاخص: موجودیت و فعالیت مرکز  ایجاد مرکز آنلاین آموزش 6

 آموزش آنلاین )بلی/نخیر(

وضعیت فعلی: چنین مرکز وجود 

 ندارد.

ارائه خدمات آموزشی 

 الکترونیک

 سرطان

1411 

  آی تی و دیتابیس

سازی و بهبود وضعیت فعال 7

 سایت موسسهوب

روز شده و سایت بهشاخص: ویب

 بهتر )بلی/خیر(

انتقال و توسعه دانش از 

 طریق سایت موسسه

سرطان 

1411 

 آی تی، دیتابس

 و آمریت فرهنگی
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سایت فعلی فعلی: وب وضعیت

 رضایت بخش نیست. 

ایجاد و مدیریت صفحه  8

 اجتماعی

شاخص: موجودیت و مدیریت موثر 

 صفحات اجتماعی )بلی/نخیر(

وضعیت فعلی: فیسبوک دارد ولی 

رام انستاگفعال نیست، تویتر ندارد، 

 ندارد

سرطان  انتقال پیام و اطلاع رسانی 

1411 

  آمریت فرهنگی

بلند بردن سطح تحصیلی  9

 استادان

شاخص: تعداداستادانی که از بورسیه 

 برخوردار شده اند )بلی/نخیر(

 وضعیت فعلی: 

به تعداد ... از بورسیه تحصیلی 

 برخوردار شده اند.

سرطان الی  ارتقای ظرفیت استادان 

حوت 

1411 

 معاونت تحقیقات

 معاونت علمی

 

بلند بردن سطح تحصیلی  11

 کارکنان

شاخص: تعداد کارکنانی که از 

بورسیه برخوردار شده اند 

 )بلی/نخیر(

 وضعیت فعلی: 

به تعداد ... از بورسیه تحصیلی 

 برخوردار شده اند.

سرطان الی  ارتقای ظرفیت کارکنان 

حوت 

1411 

 معاونت تحقیقات

 علمیمعاونت 

 

بلند بردن سطح تحصیلی  11

 دانشجویان

 

شاخص: تعداد دانشجویانی که از 

بورسیه برخوردار شده اند 

 )بلی/نخیر(

 وضعیت فعلی: 

به تعداد ... از بورسیه تحصیلی 

 برخوردار شده اند.

سرطان الی  ارتقای ظرفیت دانشجویان 

حوت 

1411 

 معاونت تحقیقات

 معاونت علمی

 

 های آموزشیبرگزاری برنامه 12

 زبان انگلیسی یکساله -

نامه کارگاه روش پایان -

 نویسی دو روزه

نویسی مقالهکارگاه روش -

 دو روزه

شاخص: تعداد استادان، دانشجویان و 

های کارمندان که از از برنامه

آموزشی برخوردار شده اند 

 )بلی/نخیر(.

 وضعیت فعلی: 

ارتقای ظرفیت دانشجویان، 

 استادان و کارکنان

سرطان الی 

حوت 

1411 

آمریت انکشاف 

مسلکی، مدیریت 

استادان و آمریت 

ارتقای کیفیت و 

 اعتبار دهی
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کارگاه طی مراحل اسناد  -

 اداری

های نرم کارگاه برنامه -

افزار کامپیوتر )ورد، 

اکسیل و پاورپوینت( دو 

 ماهه

کارگاه برنامه کاربردی  -

SPSS  روز 11برای 

 مدتکارگاه برنامه کوتاه  -

استناددهی در منابع علمی 

END NOTES  سه روزه 

کارگاه برنامه نرم افزار  -

(ARC GIS )11  روزه 

 ETABSکارگاه آموزش  -

 پنج روزه

کارگاه برنامه آموزش  -

AUTO CAD یک ماهه 

کارگاه برنامه آموزش  -

 روزه 15رانندگی 

های آموزشی تعداد ... از برنامه

 برخوردار شده اند. 

راه اندازی سیر علمی  13

 وزشیآم

شاخص: تعداد سیرهای علمی برگزار 

 شده )بلی/خیر(.

وضعیت فعلی: فقط سه سیر علمی در 

 داخل شهر هرات برگزار شده است. 

بهبود و کسب اطلاعات 

 بیشتر

سرطان الی 

حوت 

1411 

 آمریت فرهنگی

 انجمن دانشجویان

 

های مشترک با نشست 14

استادان، کارکنان و 

 دانشجویان

های مشترک شاخص: تعداد نشست

 برگزار شده )بلی/نخیر(

وضعیت فعلی: نشست مشترک 

 برگزار نشده است. 

بهبود و شریک سازی 

 هاایده

جوزا و 

 1411قوس 

روابط عمومی و 

آمریت ارتقای 

کیفیت و اعتبار 

 دهی

 

تنظیم دفاترکاری و تجهیزات  15

 کافی برای کارکنان

شاخص: موجودیت دفاتر و تجهیزات 

 کافی )بلی/خیر(.

سرطان الی  های اداریبهبود فعالیت

حوت 

1411 

  معاونت اداری
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وضعیت فعلی: تجهیزات اداری 

 نامناسب است. 

ایجاد سیستم جلسات مشترک  16

 هاتمام بخش

شاخص: تعداد جلسات برگزار شده 

 )بلی/خیر(

وضعیت فعلی: جلسات مرتب برگزار 

 شود.نمی

بهبود شریک سازی و 

 تصمیم گیری مشترک

جوزا و 

 قوس

1411 

  سکرتر ریاست

تدارک کامپیوتر برای  17

 کارکنان

شاخص: تعداد کامپیوترهای 

 خریداری شده )بلی/نخیر(

 میزان  بهبود کارهای اداری

1411 

  معاونت اداری

کاهش سفرهای برون مرزی  18

 استادان

های که تعداد مسافرت شاخص:

بوسیله استادان و کارمندان صورت 

 گیرد )بلی/نخیر(.می

وضعیت فعلی: نصف استادان در سال 

 سه بار به خارج مسافرت دارند. 

کاهش میزان شکایت و 

 رسیدگی به امور بهتر

جوزا الی 

 حوت 

1411 

 معاونت اداری

 معاونت علمی

 

تقویت حضور کارکنان و  19

 استادان در اداره

شاخص: میزان حضور و فیدبک داده 

 شده )بلی/نخیر(

وضعیت فعلی: وضعیت حضور 

 نامناسب است. 

جوزا الی  بهتر شدن امور اداری

حوت 

1411 

 معاونت علمی

 معاونت اداری

 

های ارائه شده به شاخص: گزارش ارائه گزار به موقع 21

 موقع )بلی/نخیر(. 

ها وضعیت فعلی: وضعیت گزارش

 نامناسب است

و  هابهبود وضعیت گزارش

 ارائه فیدبک

جوزا الی 

 حوت 

1411 

  هاتمام بخش

 

( مورد تصویب اعضای شورای علمی 23طی پروتکل شماره ) 27/2/1411پلان ارتقای ظرفیت در جلسه مورخ این 

 موسسه قرار گرفت. 

 

 

 دکتر اسدالله رادمند

 )رح(رئیس موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری 


