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ارتباطات در جهان امروزی نقش اساسی را به   

مثابه یک پل ارتباطی بخاطر نزدیکی و ایجاد 

که میان مردم و دولت ایفا می نماید هماهنگی 

اهمیت و جایگاه آن در حل و فصل بحران ها ، 

فرهنگ سازی ، حق و عدالت خواهی ، ایجاد تفاهم 

و اعتماد سازی  میان افکار عمومی و سازمان ها 

های  نزدیکی مردم با دولت و ارگانآشکار است. 

گردد تا اهداف و دیدگاه  مختلف دولتی باعث می

 های ادارات به شکل واقعی و در مطابقت به

نیازمندی های جامعه شکل گرفته و تاثیرات بسزایی 

در این  را در رشد و انکشاف جامعه داشته باشد.

مسووالن ارتباطات به عنوان  میان نقش عمده ای که

برنامه ریزان و مجریان امر برعهده دارند، نیز 

حایز اهمیت است، زیرا پالنگذاری درست در فرایند 

شود  یژیک باعث میارتباطات و اطالع رسانی استرات

تا مقاصد و اهداف سازمان از طریق برقراری 

 محقق شود. ارتباط موثر با افکار عامه

از جانب دیگر تامین ارتباط با مردم نه تنها 

باعث ایجاد انگیزه، هماهنگی، تشویق و همکاری 

مردم در تطبیق برنامه های ادارات می گردد بلکه 

با در نظر زمینه های بهبود پیشبرد برنامه ها 

داشت نظریه ها، پیشنهادات و انتقادات سالم 

و در رسیدن به اهداف  مخاطبان نیز فراهم گردیده

تعیین شده اداره، شفافیت و سرعت به وجود می 

آید، که این خود از یکسو باعث رضایتمندی مردم 

از کارکردهای اداره گردیده و از جانب دیگر باعث 

در این پالن  پیشرفت و ترقی کشور می گردد.
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،رسالت، وظایف، اف هدااستراتیژیک دیدگاه، 

و نوع پیام رسانی  وسایل و کانال های ارتباطی

های وزارت تحصیالت عالی انعکاس یافته است. در 

این پالن استراتیژیک چگونگی برقراری روابط با 

مردم به گونه درست و سیستماتیک تنظیم شده است 

و در نهایت دستیابی به روش ها و راهکار های 

مبتکرانه، موثر و فراگیر برای رسیدگی به چالش 

ی حقوقی عامه در سطح های فرا راه آگاهی ده

 افغانستان فراهم گردیده است.

بنأ ریاست اطالعات، نشرات و ارتباط عامه در 

چوکات وزارت تحصیالت عالی منحیث یکی از اداره 

به مثابه پلی مستحکم بین  های کلیدی این وزارت

ایجاد و فعالیت می  مردم، رسانه ها و این اداره

استراتیژی این ریاست در راستای تطبیق  .نماید

ملی تحصیالت عالی و رسیدن به اهداف تعیین شده و 

دیدگاه  این وزارت برنامه های خویش را در 

راستای تامین ارتباط با مردم مطابق قوانین، 

مقرره ها، لوایح و طرزالعمل های موجود تحت 

هدایات مقامات محترم وزارت  مورد  تطبیق قرار 

 د.میده
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 دیدگاه

با کیفیت عالی و تقویت نظام تحصیالت عالی  فانکشا

مطابق معیارهای بین المللی که به نیازهای 

توسعوی و رشد جامعهء افغانستان پاسخ داده و با 

برخورداری از استقاللیت مالی و اکادمیک، 

کادرهای شایسته، الیق، ملبس با تکنالوژی معاصر 

و متعهد به ارزش های افغانی و اسالمی مطابق با 

یازهای عصر حاضر را تقدیم جامعه نموده، خدمات ن

 علمی، اجتماعی، فرهنگی و تحقیقات علمی با کیفیت

ن را ارئه داشته، برای مردم افغانستان و جها

قابل قبول و مورد احترام باشند، دیدگاه وزارت 

 تحصیالت عالی را شکل میدهد.

 وزارت تحصیالت عالی رسالت 

انکشاف متوازن، فراهم آوری امکانات دسترسی 

عادالنه و رقابتی به تحصیالت عالی با کیفیت مطابق 

به نیازهای بازار کار داخل و خارج کشور و تقدیم 

دانشمندان و کادرهای ماهر، شایسته و متعهد برای 

اقتصادی، سیاسی، خدمت، سهمگیری در حل مشکالت 

تحقیقات علمی اجتماعی و فرهنگی، به راه اندازی 
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هدفمند و ارئه ای خدمات تحقیقی، علمی و تحصیلی 

 مؤثر در جهت رفع نیازمندی های افغانستان.

 

 

 

 

 اهداف

  ارتقآ کیفیت سیستم تحصیالت عالی دولتی و

خصوصی در افغانستان برمبنای استقالل کامل 

علمی، اداری و مالی نها دهای تحصیالت عالی 

متخصص و در  جهت رفع نیازمندی های کادرهای

 کل منابع بشری

  بلند بردن ظرفیت علمی و سویۀ تحصیلی اعضای

 کادر علمی موسسات  تحصیالت عالی کشور

  انکشاف مستمر نصاب تحصیلی که پاسخگوی

نیازهای علمی، اجتماعی ، سیاسی  اقتصادی 

 کشور در سطح ملی باشد

  ایجاد و تقویت برنامه های ماستری و دکتورا

 اجد شرایطدر پوهنتون های و

  توسعه و انکشاف برنامه ارتقا کیفیت در

موسسات تحصیالت عالی مطابق معیارهای بین 

 المللی

 پوهنتون ها و نهاد های  انکشاف زیربنا های

 تحصیالت عالی
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  بهبود و معیاری ساختن سیستم شمولیت در

 تحصیالت عالی

  ،تقویت و توسعه البراتوارهای تدریسی

ریسی در پوهنتون تحقیقاتی و شفاخانه های تد

 ها

  ایجاد و انکشاف زیر بناهای الکترونیکی و

تقویه نقش تکنالوژی معلوماتی در بهبود 

 کیفیت آموزش و حکومتداری خوب 

  ،ایجاد توامیت ها و قراردادهای همکاری علمی

تبادل اعضای کادر علمی و محصالن میان 

 پوهنتون های کشور، منطقه و جهان 

  اعضای کادر کار برای فراهم سازی شرایط بهتر

های  بهتر علمی و علمی به منظور فعالیت 

 تحقیقاتی و تامین معیشت شان

 وضعیت رهایشی  اتخاذ تدابیر الزم برای بهبود

 محصالن بر اساس مطالعات دقیق

  آغاز پروسه تطبیق تدریجی زبان انگلیسی به

 EMIحیث زبان تدریس

 مبارزه مستمر علیه تمام انواع فساد ها 

  داشتن توجه جدی بر تطبیق پالیسی های مبذول

 جندر

  بازنگری و اصالح مستمر قوانین، مقررات و

 طرزالعمل های تحصیالت عالی

  شناسایی منابع جدید عایداتی و تطبیقPPP 

Private –Public Partnership)) 
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 توجه به رشته های دارای اولویت ملی 

 رسالت ریاست اطالعات، نشرات و روابط عامه

نشرات، اطالعات و ارتباط عامه، بر ریاست 

مبنای ماده یازدهم قانون دسترسی به اطالعات، 

مرجع مسوول اطالع رسانی به شهروندان کشور از 

فعالیت های وزارت تحصیالت عالی میباشد که، 

تمام اطالعات مربوط به دست آوردها، پیشرفت 

ها و چالش ها را به گروه های رسانه یی، چه 

 صی، بازتاب می دهد.دولتی و چه خصو

این استراتیژی به منظور تامین ارتباطات 

میان ریاست نشرات وزارت تحصیالت عالی و 

ادارات ذیربط دولتی و غیر دولتی و شهروندان 

؛ تا در روشنایی محتوی و افغانستان آماده گردیده است

، آگاهی دهی منظم و به موقع در سراسر افغانستان به طور موثر و تطبیق آن

ماهنگ مدیریت شود و زمینه های دسترسی تمام شهروندان افغان به ه

 معلومات مهیا گردد.

 برعالوه به نیازمندی های اطالعاتی و معلوماتی شهروندان پاسخ فراهم گردد

نشرات به دو زبان ملی و انگلیسی با توجه به مواد مندرج در  قانون رسانه 

ن حیث پل ارتباط میان مردم استراتیژی وزارت تحصیالت عالی م ها و پالن

 و مقامات وزارت تحصیالت عالی .

هماهنگی با بخش رسانه های  دیداری ، شنیداری، چاپی و پاسخ دهی به 

 انتقادات این رسانه  از کارکردهای  وزارت تحصیالت عالی.

تحریر و تهیه اخبار و گزارش با در نظرداشت معیارهای ژورنالستیک، منافع 

 ارت تحصیالت عالی به پیش برده می شود.ملی و پالیسی وز

بازتاب بینش مقام رهبری وزارت و تکثیر دست آوردهای که در جهت تلفیق 

 اهداف ملی و مردمی صورت گرفته است.
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تالش در جهت حفظ وحدت میان محصالن نهادهای علمی دولتی و خصوصی 

ن های وتشویق آنان به ایجاد رقابت های سالم علمی و اکادمیک در پوهنتو

شان با در نظر داشت امکانات و ابزار اطالع رسانی ، تامین ارتباط با مردم 

 .دولتی و غیر دولتی  و ارگانها ی ذیربط

کنترول، انسجام و سوق دهی ذهنیت عامه در جهت تامین اهداف وزارت 

 .تحصیالت عالی 

ی و هماهنگای پشتیبانی، همکاری تشویق و ترغیب مردم و نهادهای ذیربط بر

 .در تسریع تطبیق برنامه های وزارت تحصیالت عالی 

جلوگیری از مداخالت، تخریب ذهنیت عامه و فعالیت های مغرضانه بیرون 

سازمانی، برای تخریب روند رو به انکشاف تحصیالت عالی در کشور، با 

استفاده از معیارهای خبرنگاری و در مطابقت به قانون رسانه های همگانی 

 ر قوانین نافذه کشور.و سای

 

 

 

 

 وظایف ریاست اطالعات، نشرات و ارتباط عامه

  تامین ارتباط نزدیک با خبرنگاران و مدیران رسانه های اعم از

 بصری، سمعی، مطبوعاتی ورسانه ها ی اجتماعی 

 پ های تصویری و صوتی از یتهیه اخبار، گزارش ها، مصاحبه ها، کل

تحصیالت عالی و نهادهای دومی و فعالیت ها و کارکردهای وزارت 

 از طریق رسانه های داخل سازمانی و بیرون سازمانی  نشر آن

  ،تامین ارتباط  دوامدار با هیات  رهبری وزارت تحصیالت عالی

مسووالن ادارات مرکزی و نهادهای  دومی و اخذ اطالعات و معلومات 

 در بخش های مختلف کاری این وزارت 
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  ،ژه مردم به وی نظریات، انتقادات و مشکالتپاسخ دهی به سواالت

یمیل، تیلیفون و محصالن از طریق صفحات فیسبوک، ویب سایت، ا

 مالقات رو در رو

  نشر اطالعیه ها، اعالمیه ها و پیام ها به مناسبت های مختلف و با توجه

 به نیازمندی های فرهنگی، علمی و آموزشی 

  ر رابطه به تحصیالت مردم د ارائه سواالت، خواست ها و مشکالت

 ت عالی و مسووالن امور در وزارت تحصیال عالی به هیات رهبری

  تنظیم سیمینارها، کنفرانس ها و ورکشاپ ها که از طرف ادارات مختلف

 راه اندازی می گردد

 تهیه و چاپ بروشور تحصیالت عالی و بازنگری آن در هر شش ماه 

 عالی و پوهنتون ها  درج تمام معلومات در رابطه به وزارت تحصیال

به زبان های دری، پشتو و انگلیسی در ویب سایت رسمی وزارت 

 تحصیالت عالی

 

 

  

 :وسایل و کانال های ارتباطی 

 ویب سایت رسمی وزارت تحصیالت عالی 

 مجله تحصیالت عالی 

 هفته نامه تحصیالت عالی 

 صفحه رسمی تحصیالت عالی در فیسبوک 

  ایمیل آدرس 

  مطبوعاتیدعوت نامه های 

 صفحه تویتر 
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  رادیو و تلویزیون تحصیالت عالی) در حال

 ایجاد است(

 مستند سازی 

 بروشور ها 

 بیلبورد ها 

 ، اطالعات و ارتباط عامهریاست نشرات ماموریت 

نشرات، اطالعات و ارتباط عامه یکی از  ریاست 

ریاست های کلیدی این وزارت میباشد و به مثابه 

پل ارتباطی میان دولت و مردم نقش مهم و سازنده 

را ایفا میکند. این ریاست روی تامین روابط و 

تبادل نظریات و پیام ها تمرکز می نماید و 

مسئولیت دارد تا وزارت تحصیالت عالی را در 

قیق ت همگانی داخلی و بین المللی بصورت دمطبوعا

خش برنامه ها و دست آوردهای  این از طریق پ

مناسب موضوعات و مشکالت پیش بینی  وزارت و تنظیم

شده معرفی نماید. عالوه برآن ریاست نشرات، 

اطالعات و ارتباط عامه مسئولیت تحریر بیانیه 

 های مقام را نیز به عهده دارد.

ری با تصاویر، اطالعیه ها، نوشتن گزارشات خب

اعالمیه ها و پیام ها به زبان های رسمی دری و 

 پشتو با در نظر داشت معیارهای خبرنگاری.

ترتیب وتنظیم دست آوردها، فراهم نمودن مصاحبه 

های مطبوعاتی برای محترم وزیر صاحب و سخنگویی 

محترم وزیر صاحب  در مورد بحث روی موضوعات 

ات به مطبوعات و رسانه ها  رائه معلوماکلیدی، 
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آماده ساختن کمره های  در مورد اتفاقات وزارت،

عکاسی تصویر برداری از تمام پروگرام ها، غنی 

سازی ویب سایت وزارت از نگاه معلومات و اطالعات، 

حفاظت از وسایل تخنیکی و گرافیکی ویب سایت، 

آپلود نمودن معلومات معلومات تمامی ریاست ها، 

 والیتی و واحد های دومی.آمریت های 

نشر گزارشات و سایر مواد نشراتی از طریق صفحه 

رسمی تحصیالت عالی در فیسبوک، ویب سایت، ارسال 

به رسانه های همگانی بیرون سازمانی، هفته نامه، 

 ماهنامه در اسرع وقت

  خن آخرس

پالیسی نشراتی ریاست اطالعات، نشرات و ارتباط 

خبرنگاری و در مطابقت عامه با رعایت معیارهای 

 به قوانین نافذه و منافع ملی کشور می باشد.

این ریاست در چوکات تشکیالتی وزارت تحصیالت عالی 

فعالیت داشته و گزارشات کار و فعالیت های خویش 

را به شکل ربع وار به مقامات ذیربط این وزارت 

 ارائه میدارد.

فعالیت های نشراتی این ریاست منوط به فعالیت 

های مقامات ادارات مرکزی ونهادهای دومی این 

 وزارت می باشد.

نشر گزارشات باید باعث رضایتمندی، رفع 

نیازمندی معلوماتی، تشویق و قناعت مردم شده و 

، توازن و سرعت باشد. دارای معقولیت، عینیت
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همچنان اصل بی طرفی با در نظرداشت منافع ملی 

 کشور نیز رعایت گردد.

یزان رشد تحصیالت عالی را از نظر ریاست نشرات م

کمی و کیفی با همکاری ریاست های مختلف وزارت 

تحصیالت عالی ارزیابی نموده و در اخیر سال مالی 

 انرا با مقایسه به یک سال کاری سنجش می نماید.

در این سنجش میزان پیشرفت ها، مشکالت و راه های 

ل حل تشخیص گردیده و در پالن کاری سال آینده شام

 میگردد.

ریاست نشرات، اطالعات و ارتباط عامه برای تطبیق 

بهتر پالیسی نشراتی خویش خواهان همکاری مقامات 

وزارت تحصیالت عالی و ریاست های ادارات مرکزی و 

همچنان پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی کشور 

بوده و تقاضامند است تا منحیث عضو تیم کاری 

هیچ نوع همکاری با این وزارت تحصیالت عالی از 

 ریاست دریغ نورزند.

 

 

 


