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سریزه

شالید

د لـوړو زده کـړو وزارت پـه ټولـو برخـو کـې د خپلـو کړنو
روڼتیـا ،حسـاب او راپور ورکولو ته ژمـن دی .دغه وزارت
د اساسـي قانـون او د هېـواد د نـورو نافـذه قوانینـو پـه
مسـلم حق
رڼـا کـې اطالعاتـو ته السرسـی د ښـاروندانو َ
بولـي او د کـره او پـه وخـت اطالعاتـو لپـاره هېـڅ ډول
هڅـه نه سـپموي.
لـه همـدې کبلـه یـې د یـوې رسـالې پـه بڼـه د خپلـو
فعالیتونـو ،کړنـو او السـته راوړنـو یـوه ټولګه جـوړه کړې
چـې موخـه یـې د خلکـو خبـرول او پـه ځانګـړي توګـه
د افغانسـتان علمـي ټولنـې غـړو تـه د الزیاتـو معلوماتـو
ورکـول دي.
د السـته راوړنـو او پرمختـګ پـه اړه راپـور او خبـر ورکول
یـو اداري اصـل دی او د یـوه مسـوول او حسـاب
ورکوونکـي جوړښـت یـوه برخـه ده .دا د خلکـو حق دی
چـې وپوهېـږي چـې پـه هېـواد کـې د لـوړو زده کـړو په
ډګـر کـې څـه پېـښ شـوي او څـه کېـږي.
د دغـې ټولګـې لوسـتونکي بـه د دې منځپانګـې پـه
لوسـتلو سـره وپوهېـږي چـې د زیـر بنایـي او روبنایـي
او د کیفیـت او کمیـت لـه پلـوه پـه دغـه وزارت کې مهم
بدلونونـه رامنځته شـوي ،چې دا ټول د مشـرتابه پالوي
او مسـووالنو د هڅو محصول دی .د افغانسـتان د ولس
او دولـت هیلـه د روزنیزو جوړښـتونو په تېـره بیا د هېواد
د لـوړو زده کـړو وده او پرمختـګ دی چـې په هېواد کې

د لـوړو زده کـړو وزارت پـه داسـې حـال کـې چـې د
سـوکاله او پـه ځـان بسـیا افغانسـتان لپـاره د خلکـو د
هیلـو او ارمانونـو مرجـع دی ،د افغانسـتان اسلامي
جمهـوري دولـت د پالیسـیو د موخـو ترالسـه کولـو پـه
برخـه کـې یو لړ موخـې ،ماموریتونه او مسـوولیتونه لري
او د کار بـازار د اړتیـاوو سـره سـم د سـیالۍ لـه الرې
پـه عادالنـه توګـه کیفیـت لرونکـو لـوړو زده کـړو تـه پـه
السرسـي او د تکـړه ،متخصصـو او وطنپالـو کادرونـو پـه
روزلـو کـې مهـم رول لـري.
د لـوړو زده کـړو وزارت د سـتراتیژيک پلان پلـي کېـدو
او موخـو تـه د رسـېدو لپـاره پر دغـو مـواردو متمرکز دی
لکـه :علمـي پروګرامونـه ،د تحصیلـي نصـاب بیاکتنـه
او پراختیـا ،د کیفیـت د تضمیـن خپلواکـې ادارې
رامنځتـه کـول ،د وړتیـا تثبیـت او اعتبـار ورکـول ،د
اداري سیسـټم اصلاح ،د تقنینـي اسـنادو بیاکتنـه
او پراختیـا او  HEMISپلـي کـول ،د ظرفیـت لوړولـو
پروګرامونـو همغـږي کـول او پیاوړتیـا ،د علمـي څېړنـو
معیـاري کـول ،د شـپېځایونو (لیلیـو) ښـه مدیریـت،
لـوړو زده کړو ته السرسـی ،مدیریت او ښـه حکومتولۍ،
د بنسـټونو پراختیا او وده ،جنسـیتي مساوات او د فساد
لـه عواملو سـره دوامـداره مبـارزه د دغـه وزارت په کاري
لومړیتوبونـو کـې نیـول شـوي دي.

لیدلوری

د لـوړو زده کـړو وزارت ژمـن دی چـې لـه انسـاني
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د رغنـده بدلونونـو او پرمختګونو سـرچینه ده.
د همـدې لپـاره د لـوړو زده کـړو وزارت مشـرتابه پلاوي
پـه هېـواد کې د علمي غوښـتنو او ارمانونو ترالسـه کولو
لپـاره په دوامـداره توګه هڅه کړې ترڅـو په علمي ټولنه
کـې د علمـي او کلتـوري پروګرامونـو پیاوړتیـا او زیاتولو
او بهـر تـه د اسـتادانو او محصالنـو لېږلو سـره د ځوانانو
فکـري او علمـي ودې تـه الر هـواره کړي .لـه نېکه مرغه
دغـه هیلـه تـر ډېـره بریـده ترالسـه شـوې ،چـې د لـوړو
زده کـړو وزارت مشـرتابه پـر دې بسـنه نـه کـوي .د نويو
علمـي پروګرامونـو او حـلالرو او د پایلو پر بنسـټ کاري
کړنلارې پـه تعقیـب او پلـي کولـو سـره پـه دې لټه کې
دی چـې د سـیمې هېوادونـو پـه کچـه د افغانسـتان د
لـوړو زده کـړو ادارې تـه ال ډېـر اعتبـار ورکړي.
د لـوړو زده کـړو وزارت هڅـه کـوي چـې پـه ۱۴۰۰
کال کـې د هېـواد تحصیلـي نظـام لپـاره لـوی ګامونـه،
جـدي هڅـې او اساسـي فعالیتونه ترسـره کـړي ترڅو د
افغانسـتان د علمـي ټولنـې لپـاره د تېـر کال پـه څېر د
پـام وړ السـته راوړنـې ووینـو.
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ځـواک او نویـو ټکنالوژیـو څخـه پـه ګټـې اخیسـتنې د
پرمختللـي تحصیلي نظام او شـفافې او متحرکې ادارې
پـه لرلـو سـره؛ د سـیمې پـه کچـه د علـم تولیـد کـې د
ژمـن ،څانګپـوه (متخصـص) ،کارموندونکـی او مخکـښ
بشـري ځـواک پـه روزنـه کـې لـوړ ځـای ولـري.
له اغېزناک ،ګټور ،روڼ او اسـانه معلوماتي مدیریتي
سیسټم څخه برخمنتیا؛
د معقولـو ،کـره او رڼـو کړنـو د ارزونـې سیسـټم څخه
برخمنتیا؛
له اړتیا سره سم د اداري واحدونو پراختیا؛
د نړیوالـو پوهانـو پـه کچـه لـه وړ ،ژمـن ،مومـن او
څانګپـوه علمـي کادرونـو څخـه برخمـن؛
د ټولنـې وګـړو لپـاره د تلپاتـې روزنیـزو ،څېړنیـزو او
کلتـوري فرصتونـو پـه رامنځتـه کولـو کـې وړتیـا؛
د علمـي او څېړنیـزو پـروژو پـر بنسـټ د شـتمنۍ د
تولیـد او عایداتـي سـرچینو څخـه برخمـن؛
د هېـواد لـه اړتیـاوو سـره سـم د پرمختللـي تحصیلي
نصـاب څخـه برخمن؛
د هېـواد د پراختیـا ،د علـم تولید او علمـي خدمتونو
پـه برخه کـې مخکښ؛
د سـیمې او نـړۍ د معیارونـو پـر بنسـټ د څارنـې،
ارزونـې او کیفیـت لوړولـو خپلواکـې ادارې څخـه
برخمـن.

ماموریت:

د لـوړو زده کـړو وزارت پـه علمـي ډګـر کـې د ژمـن،
متخصص ،متشـبث او مخکښ بشـري ځواک د ښـوونې
او روزنـې پـه موخـه د نويـو رونیـزو ټکنالوژیـو ،شـفافې
ادارې او متحـرک تحصیلـي نظـام څخـه پـه ګټـې هڅه
کـوي چې د سـیمې هېوادونو په کچـه د ټولنې اړتیاوې
پـوره کړي.
د ژمـن ،څانګپـوه ،کارموندونکـی ،پـوه او وطنپـال
انسـاني ځـواک روزنـه؛
د هېـواد د ننګونـو هـواري ،اړتیـاو پـوره کولـو او د
پوښـتنو ځوابولـو پـه موخـه لـه نړیوالو فرصتونـو څخه په
ګټې اخیسـتنې سـره پـه پوهنتونونو ،څېړنیـزو مرکزونو،
اشـخاصو او سـازمانونو کـې د نوښـت او څېړنیـز تفکـر
بنسـټ اېښـودل؛
د ملـي واکمنتیـا زیاتوالـي ،د شـتمنۍ رامنځتـه
کولـو او د ټولنـې د عامـه هوسـاینې تامینولـو پـه موخـه
د عصـري ټکنالـوژۍ رامنځتـه کـول ،لېـږدول ،جذبول،
ځایـي کـول ،خپـرول او کارول؛
پـه هېـواد او بهـر کـې د کار بـازار اړتیـاوو سـره سـم
کیفیـت لرونکـو لـوړو زده کـړو تـه د مسـاوي او رقابتـي
السرسـي اسـانتیاوو چمتـو کـول؛
د افغانسـتان د اړتیـاوو پـوره کولـو لپـاره د هدفـي

علمـي څېړنو ترسـره کول او د اغېزناکـو څېړنیزو ،علمي
او تحصیلـي خدماتـو چمتـو کـول؛
د علـم پراختیـا پـه موخـه د شـتمنۍ تولیـد او د
عایداتـي سـرچینو رامنځتـه کـول؛
پـه کورنیـو او نړیوالو کنګرو کې ګډون او د مطالعاتي
فرصتونو رامنځته کول او د ګټې اخیستنې اسانتیا؛
د څېړنیـزو السـته راوړنـو او د تحصیلـي پایلیکونـو
(مونوګـراف) د ثبـت ملـي بنسـټ رامنځتـه کـول؛
د څېړنیـزو السـته راوړنـو د ثبـت ملـي بنسـټ د
تاسـیس لـه الرې د پوهنتونونو ،علمـي کادر ،څېړونکو،
کارکوونکـو او محصالنـو د ټولـو څېړنیـزو چـارو څارنـه،
ارزونـه او کنټـرول؛
د پوهنتونونـو علمـي کادر لپـاره د څېړنیـز ګرنـټ
سیسـټم رامنځتـه کـول؛
د علـم سـنجولو د اعتبـار وړ شـاخصونو
( )Scientometricsپـر بنسـټ د پوهنتونونـو ،علمـي کادر
او څېړونکـو تنظیمـول؛
د محصالنو لپاره د خدماتو وړاندې کولو سمون.

موخې

د سـتراتیژيک پروګـرام لویـې موخـې د ماموریـت،
لیدلـوري او ارزښـتونو پـر بنسـټ تدوینېـږي .د لوړو زده
کـړو وزارت د ټولنـې د رښـتیني پرمختـګ او ودې لپـاره
د پوهـې او ارزښـت د موجودیـت اړتیـا تـه پـه پـام سـره
او دا چـې انسـان د دوامـداره پرمختـګ پـه حـال کـې
دی ،د پراختیـا د محـور پـه توګـه د پرمختـګ موخه او د
پرمختـګ تـر ټولـو مهم فاکتـور هم دی .د افغانسـتان د
لـوړو زده کـړو وزارت د ټولنـې پرمختیـا په پروسـه کې د
روزنـې او علـم پـر اغېزنـاک رول بانـدې کلـک بـاور لري
او د خپـل ماموریـت ،لیدلوري او مشـخصو ارزښـتونو پر
بنسـټ خپلـې لویـې او اساسـي موخـې په النـدې ډول
تعقیبوي:
د څېړنو په پروسه کې بیاکتنه او پراختیا؛
د تحصیلي نصاب بیاکتنه او د روزنې سمون؛
د ظرفیت لوړولو د پروګرامونو پیاوړتیا؛
د  HEMISاو اصلاح تطبیـق او د اداري فسـاد لـه
منځـه وړل؛
د تقنیني اسنادو بیاکتنه؛
د محصالنو د هوساینې د پروسې بیاکتنه؛
په جوړښتونو او پروسو کې سمون او بیاغور؛
د عایداتي مرکزونو رامنځته کول؛
لـه کورنیـو او بهرنیـو بنسـټونو سـره د همـکارۍ
پراختیـا؛
د علمـي مرکزونـو د اعتبـار ورکولـو او کیفیـت لوړولو
خپلواکـې ادارې رامنځتـه کول.
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لومړی څپرکی
د ښـې حکومتولـۍ پـه څېـر د مفاهیمـو رامنځتـه کېـدل د ټولنې پـه اداره کـې د حکومتونو د بدلون په حـال کې رول
او پـه اوسـنۍ نـړۍ کـې د حکومتونـو د کړنـو پـه اړه د لیدلـوري بدلـون بیانـوي .نـن سـبا حکومتولـي د هغې پروسـې
مانـا لـري چـې لـه مخـې یـې دولتي موسسـې عامه چـارې اداره کـوي ،عامه سـرچینې مدیریت کـوي او پـه ټولنه کې
د افـرادو حقونـه سـاتي .د ښـې حکومتولـۍ پلـي کـول کوالی شـي پـه هېـواد کـې د ودې او پرمختګ پروسـه ګړندۍ
کـړي او سـتونزې او ننګونـې پـه چټکـۍ او اسـانۍ هـوارې کـړي .په وروسـتيو کلونـو کې د سـمون او ودې لپـاره یو له
مطـرح حـل الرو او غوراویـو څخـه د دولتـي ادارو اغېزناکتیـا او ګټورتیـا زیاتـول او د «ښـې حکومتولـۍ» رامنځته کول،
پیـاوړي کـول او پراختیا ګڼـل کېږي.
د لـوړو زده کـړو وزارت ښـه حکومتولـي لـه خپلـو اصلـي مسـوولیتونو او ماموریتونـو څخـه ګڼـي او د معیارونـو ترالسـه
کولـو لپـاره یـې پـه بېالبېلـو کچـو او اړخونو کې هڅې کـړي دي .د لـوړو زده کړو وزارت مشـرتابه پالوی پـه دغه وزارت
کـې د ښـې حکومتولـۍ معیارونـو پلـي کولـو تـه ژمـن دی او پـه دې برخـه کې یې غـوره فعالیتونه ترسـره کـړي دي .د
تشـکیالتي جوړښـت بیا کتنه او اصالح ،د تقنیني اسـنادو بیاکتنه او پراختیا ،د ډېری اداري پروسـو برېښـنایي کول،
لـه اداري فسـاد سـره د مبـارزې لپـاره د عمـل پلان پلـي کـول ،معلوماتـو تـه د السرسـي پـه اړه د قانون پلي کـول ،په
ټولـو دولتـي او خصوصـي تحصیلـي بنسـټونو کـې د اعتبـار ورکولـو او کیفیـت د تضمیـن معیارونـو پلي کـول ،د مالي
راپـور ورکولـو نړیوالـو معیارونـو او انتوسـای اصولـو پـر بنسـټ د کورنـي تفتیـش د راپورونو د سیسـټم معیـاري کول ،د
بودجـې د لګولـو د اغېزناکتیـا زیاتـول ،د پېچلو اداري پروسـو اسـانه کـول ،د کانکور ازموینې د نظـام اصالح او په دغه
لویـه ملـي پروسـه کـې د روڼتیـا پیاوړتیـا او د قوانینـو مراعتـول ،د خصوصـي لـوړو زده کـړو موسسـو د ودې او کیفیـت
پراختیـا پـه موخـه د څارنیز سیسـټم رامنځته کـول ،د تحصیلي بورسـونو آنالین ازموینـې معیاري کول ،پـه پوهنتونونو
کـې د محصالنـو د ډیپلـوم او ټرانسـکرېپټ پروسـې اسـانه کـول او فارغینو ته یې همهاله وېشـل ،د  ۸لویـو پوهنتونونو
د مالـي خپلواکـۍ ټینګښـت ،د ټولـو مالي ،اداري او لوجسـتیکي پروسـو برېښـنایي کول ،په پوهنتونونـو کې د اعتبار
ورکولـو او د کیفیـت تضمیـن ټولـو اړینـو معیارونـو پلـي کـول ،د علمـي څېړنـو بنسـټیز کـول او پیاوړتیـا او د اعتبار وړ
ملـي علمـي ژورنـال رامنځتـه کـول ،پـه ډېټابېـس کـې د ټولـو اسـتادانو او محصالنو مشـخصاتو شـاملول ،د لـوړو زده
کـړو وزارت د معلوماتـي سیسـټم ( )HEMISتطبیـق او د افغانسـتان پـه څېړنیـزه او تحصیلـي شـبکه ( )AfgRENکې
د ټولـو پوهنتونونـو شـاملول د هېـواد پـه تحصیلـي نظـام کې د ښـې حکومتولۍ د ټینګښـت پـه برخه کې د لـوړو زده
کـړو وزارت لـه مهمـو فعالیتونـو څخـه دي چـې پـه دې برخه کې نـور اغېزنـاک فعالیتونه هـم روان دي او پـه راتلونکي
کې بـه هـم دوام ولري.

څارنه او ارزونه د بدلون او اغېزناکتیا المل کېږي

پـه پرمختللـو ټولنـو کـې څارنـه او ارزونـه د نظـام د اغېزناکتیـا او ګټورتیـا اسـاس دی او تـل یـو مهـم او د پـام وړ مقـام
لـري .دغـه چـاره پـه لـوړو زده کـړو کـې دوه چنـده مهـم دی ،ځکـه چـې د لـوړو زده کـړو نظـام د مخکښ او پالیسـۍ
جوړوونکـي هغـه پـه توګـه د دې تـوان لـري چې په ټولنیـزو ،کلتوري او انسـاني اړخونو کـې پراختیا تـه الر هواره کړي
او نـورې برخـې هـم تـر اغېـزې النـدې راولي .سـازمانونه د ځانګـړو موخو لپـاره رامنځته کېـږي ،له دې کبلـه الزمه ده
چـې تـل د هغـو کیفیـت او کړنـې تـر څارنـې او ارزونـې الندې ونیول شـي ترڅو یـې پیـاوړي او کمزوري ټکـي په ګوته
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شـي او د ترالسـه شـویو پایلـو لـه مخـه یـې مطلوبـو موخو تـه د رسـېدو لپـاره د فعالیتونـو او کړنو الره هواره شـي.
د لـوړو زده کـړو وزارت پـه ټـول هېـواد کـې د تحصیلـي خدماتـو وړانـدې کولـو او زده کـړو تـه د الرې پـر هوارولـو کار
کـړی ،د منظـم کاري پلان پـر بنسـټ ټول سیسـټم څـاري او ارزوي او په ټولو دولتـي او خصوصي تحصیلي بنسـټونو
کـې تحصیلـي پروسـې لـه نـږدې څـاري او ارزوي یـې .پـه  ۱۳۹۹کال کـې د لـوړو زده کـړو وزارت د څارنـې او ارزونې
پروګـرام د تېـر پـه پرتلـه ال جـدي و .دا پخپلـه د کیفیت په لوړولو کـې مهم رول لوبوي او کوالی شـي چې د معیاري او
کیفیـت لرونکـي تحصیلـي خدماتـو وړاندې کولو لپـاره غوره چاپېریال چمتو کـړي .د لوړو زده کـړو وزارت له دولتي او
خصوصـي پوهنتونونـو سـره لـه نـږدې کار کوي او د الرښـوونې تر څنـګ یې خپلو نیمګړتیاوو او تشـو تـه ورپام کوي او
د وضـع شـويو معیارونـو سـره سـم ټوله تحصیلي پروسـه په مسـلکي توګـه څـاري او ارزوي .د اکاډمیکو چـارو د څارنې
او ارزونـې ریاسـت لـه رامنځتـه کېـدو سـره ټـول خصوصـي او دولتي بنسـټونه پـه اساسـي ډول څارل کېـږي چې دغه
چـاره د تحصیلـي خدمتونـو پـه وړانـدې کولـو ،د پوهنتونونـو معیـاري کولـو ،پراخـو اصالحاتـو ،د قانـون حاکمیـت او
روڼتیـا پـه برخه کـې د بنسـټیزو بدلونونو المـل کېږي.

په لوړو زده کړو کې د ښځو رول او شتون

لـوړو زده کـړو تـه السرسـی او لـه لـوړو علمـي مهارتونـو څخـه برخمنتیـا د فـردي او ډلهییـزو وړتیـاوو او تـوان د ودې له
تـر ټولـو کلیـدي عواملـو څخـه دی .دا چې د اسـتوګنې په میتودونـو کې بدلونونه رامنځته شـوي او لـه صنعتي ټولنې
څخـه اطالعاتـي ټولنـې تـه د نـړۍ مـډل بدلـون موندلـی نو ښـو دندو ته د رسـېدو لپـاره د لـوړو زده کړو ترالسـه کول،
لـوړ ټولنیـز شـخصیت او لـوړ هویت ترالسـه کول اړین شـوی دی.
د یـوه هېـواد د ودې د کچـې سـنجولو لپـاره یـو له مهمـو معیارونو څخه په هغـه هېواد کې د ښـځو د اهمیت ،پوهې او
اعتبـار کچـه ده .پـه افغانسـتان کې د ښـځو او نجونو رسـمي زده کړو ته الر هـوارول اوږد تاریخ لري .پـه  ۱۲۹۸لمریز
کال کـې د امـان اللـه خـان د پاچاهـۍ په دوره کې د ښـځو زده کړو لپاره لومړنـي فرصتونه برابر شـول .دغه تحصیلي
فرصتونـه پـه  ۱۳۱۱لمریـز کال کـې د کابـل پوهنتـون له تاسـیس سـره همهاله پیل شـول او دغې پروسـې تر ۱۳۷۱
کال پـورې دوام وکـړ .د  ۱۳۶۰څخـه د  ۱۳۷۰لمریـز کال تـر پایـه پـورې چـې زیاتـره ځوانـان د عسـکرۍ خدمـت ته
سـوق شـول ،محصالنـې تـر ډېـره لـوړو زده کـړو کې جـذب شـوې .تـر  ۱۳۶۹کال پورې د ښـځینه محصالنـو د جذب
شـمېر مـخ پـه زیاتېـدو و ،خـو پـه ۷۰یمـه لسـیزه کـې دغه لړۍ راکمه شـوه تـر څو چـې د طالبانـو د واکمنۍ پـه دوره
کـې ثانـوي ښـوونځي او پوهنتونونـه د ښـځو پـر مـخ وتړل شـول .پـه  ۱۳۸۱کال کې تعلیمـي او تحصیلي موسسـې د
ښـځو پـر مـخ یوځـل بیـا پرانیسـتل شـوې او پـه ښـوونځیو او د لـوړه زده کړو موسسـو کـې د نجونو د شـمولیت پروسـه
زیاتـه شـوه .پـه  ۱۳۸۱کال کـې د ښـځینه محصالنـو شـمېر لـه صفـر څخـه پـه  ۱۳۹۷کال کـې  ۴۹۰۶۷ته ورسـېد.
همدارنګـه د ښـځینه اسـتادانو شـمېر پـه  ۱۳۸۱کال کـې لـه  ۲۰۴کسـانو څخـه پـه  ۱۳۹۷کال کې  ۸۲۲کسـانو ته
لـوړ شـو .پـه خصوصـي لـوړو زده کـړو موسسـو کـې د نجونو شـمېر هم پـه  ۱۳۸۹کال کې لـه  ۲۶۶۹کسـانو څخه په
 ۱۳۹۷کال کـې  ۵۲۶۹۶کسـانو تـه لـوړ شـو او د لـوړو زده کـړو په خصوصي موسسـو کې د ښـځینه اسـتادانو شـمېر
پـه  ۱۳۸۹کال کـې لـه  ۵۶څخـه پـه۱۳۹۷ـ کال کـې ۱۶۱۷کسـانو تـه لوړوالی ښـيي .اوس مهـال د لـوړو زده کړو
پـه ټولـو خصوصـي او دولتـي بنسـټونو کـې څـه دپاسـه  ۴۰۰زره محصلان پـه زده کړو بوخـت دي چې  ۲۸سـلنه یې
نجونې دي.
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کورونا؛ د افغانستان په تحصیلي نظام کې د یوه ډیجیټالي انقالب

افغانسـتان لـه هغـو هېوادونـو څخـه دی چـې د نـورو هېوادونـو پـه پرتله کورونـا ته ورتـه هر نړیـوال بحران لـه رامنځته
کېـدو زیـان منونکـی دی .د کرونـا وایـروس خپرېـدو د نـورو یـادو برخـو پـه څېـر روزنیـزه پروسـه هـم اغېزمنه کـړه او د
ټولـو روزنیـزو بنسـټونو دروازې یـې وتړلـې ،د هېـواد شـاوخوا  ۵۰۰زره محصلان یې په کور کښـېنول او روزنیزه پروسـه
یـې لـه ننګونـې سـره مـخ کـړه خو د افغانسـتان دولـت په هـره برخه کې لـه کورونا سـره د مبـارزې لپاره پلان جوړ کړ
او الزم تدابیـر یـې ونیول.
د لـوړو زده کـړو وزارت د افغانسـتان د تحصیلـي نظـام مسـوول په توګه چې د هېواد د ځوان نسـل د روزنې مسـوولیت
لـري ،الس پـه کار شـو او د دې لپـاره چـې د هېـواد تحصیلـي نظـام لـه بحـران سـره مخامـخ نـه شـي ،د محصالنـو او
پوهنتـون تـر منـځ واټـن رامنځتـه نه شـي ،محصالنـو ته معقولـه بوختیا رامنځته شـي ،ننګونـه په فرصت بدلـه کړي ،د
هېـواد د ځـوان نسـل پـر وړانـدې خپـل رسـالت ادا کړي او پـه هېواد کـې د روزنې په برخـه کې بدلـون رامنځته کړي،
لسـتوڼي یـې بـډ وهـل او په برېښـنایي میتـود د حضـوري روزنې پر بدیلـې طرحې یـې کار وکړ.
د لوړو زده کړو وزارت تر پراخې هڅې وروسـته بریالی شـو چې آنالین روزنیز سیسـټم رامنځته کړي چې د ټکنالوژۍ
پـه اړه تـر ټولـو کمـې پوهـې سـره د ګټـې اخیسـتنې وړ ده او ډېـرې اسـانتیاوې هم لـري او د کرونـا پر مهـال له لیرې
واټـن څخـه د روزنـې لپـاره اغېزنـاک دی .پـه برېښـنایي ډول د حضـوري روزنې بدیله طرحـه د ( )HELMSپـه نامه له
ولسمشـر سـره شـریکه شـوه چـې هرکلی یـې وکـړ او د کابینې له خوا د درسـي ممـد په توګه تصویب شـوه.

د یادونـې وړ ده چـې لومړنـی آنالیـن روزنیـز سیسـټم د «علـم وړتیـا ده» پـه شـعار د (افغـان اېکـس) تـر نامـه الندې په
 ۱۳۹۷کال د لـوړو زده کـړو وزارت لـه خـوا جـوړ شـوی و چـې لـه دغـه سیسـټم څخه په ګټې اخیسـتنې غوښـتونکي
کـوالی شـي د انټرنـټ لـه الرې د وخـت او ځـای لـه محدودیـت پرته هـر چېرته او هـر وخت پـه لومړنیو اسـانتیاوو لکه
موبایـل او لپټـاپ سـره د هېـواد او نړۍ معتبرو پوهنتونونو ()MOOCتحصیلي کورسـونو ته السرسـی ولري او د خپلې
مسـلکي پوهـې پـه لوړولو کـې ترې ګټـه واخلي.
د لوړو زده کړو د روزنیز مدیریت سیسټم یا ( )HELMSڅه دی؟
د لـوړو زده کـړو د روزنیـز مدیریـت سیسـټم د نـړۍ په کچه یـو له تر ټولو اغېزناکـو آنالین روزنیزو سیسـټمونو څخه دی
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پـه تېـرو اوولـس کلونـو کـې پـه افغانسـتان کـې لـوړو زده کـړو وزارت هڅه کـړې چـې د هېـواد د ځوانانو په روزلو سـره
د بشـري ځـواک کمـی جبـران کـړي .په  ۱۳۸۱کال کې د افغانسـتان د لـوړو زده کړو وزارت په ډېـری برخو کې خپل
کارونـه نـوي پیـل کـړل .پـه دغـه کال کـې پـه لوړو زده کړو کې ښـځو لـږ رول درلـود او د بېالبېلـو الملونو لـه مخې یې
پـه تحصیلـي بنسـټونو کـې د شـتون لپـاره الر هـواره نه وه؛ خو په وروسـتیو څو کلونو کـې په لوړو زده کړو کې د ښـځو
رول او شتون مخ په زیاتېدو دی.
د لـوړو زده کـړو وزارت د ښـځو د شـتون پـه اړه شـته سـتونزې پـه جدیت پلټلـي او د پروګرامونـو او سـتراتېژیو په چمتو
کولـو یـې د هـواري الرې تدویـن کـړي چـې لـه هغـو څخـه جنسـیتي سـتراتېژي او د لـوړو زده کـړو بنسـټونو کـې د
جنسـي تبعیـض او ځورونـې د مخنیـوي پالیسـي یـادوالی شـو .دغه وزارت په پرلهپسـې څارنې سـره د مثبـت تبعیض
پالیسـۍ پلـي کولـو د اصالحـي تصمیمونـو نیـول او مالتړیـزو ګامونـو هڅـه کـړې ترڅو د ښـځو شـمېر زیات شـي او د
ښـځینه محصالنـو او علمـي کادر د غـړو لپـاره فرصتونـه الزیـات کړي.
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چـې د پرانیسـتي کـوډ ( )open sourceلـه ټکنالوژیـو څخـه پـه ګټـې اخیسـتنې طرحـه ،پراختیـا او عیار شـوی چې
پـه نـړۍ کـې څـه دپاسـه  ۹۰میلیونـه ګټـه اخیسـتونکي او د نړۍ تـر ټولو معتبـر تحصیلي بنسـټونه هم دغه سیسـټم
لـري .دغـه سیسـټم داسـې ډیزایـن شـوی چـې په اسـانۍ سـره د ګټـې اخیسـتنې وړ دی او د ټکنالـوژۍ پـه اړه له تر
ټولـو کمـې پوهـې سـره ترې ګټه اخیسـتالی شـو چـې  ۱۷۰تحصیلي بنسـټونه تر پوښـښ النـدې راولي.
دغـه سیسـټم د ویډیـو کنفرانـس ،موبایـل اپلېکشـن ،د هېـواد رسـمي ژبـو او انګرېـزي ژبـې څخـه د ګټـې اخیسـتنې
وړتیـا ،مدیریتـي سیسـټم ،راپـور ورکـول ،د ارقامـو شـننه ،ټولـې مدیریتـي اړتیـاوې او د کورسـونو عیـارول لکـه کورنۍ
دنـده ،د ټولګـي کار ،ازموینـې (صنفـي ،منځنـۍ او وروسـتۍ) ،حاضـري ،نمـرې ورکول ،د درسـي توکو لکـه انځوریزو
او غږیـزو توکـو ،سلایډ ،کتـاب او نـورو توکـو شـریکول او آنالیـن کنفرانـس په څېـر اسـانتیاوې لري.
پـه دغـه سیسـټم کـې یـو له مهمـو بحثونو څخه د روزنې له پروسـې څخه د لـوړو زده کړو وزارت څارنـه ده؛ په پرمختللو
ټولنـو کـې څارنـه او ارزونـه د نظـام اغېزناکتیـا او ګټورتیـا تـه الر هـواروي او تـل لـه اهمیـت لرونکـي موقعیـت څخـه
برخمـن دی .پـه لـوړو زده کـړو کـې د دغې چارې اهمیت دوه برابـره دی ،ځکه چې د لوړو زده کـړو نظام د مخکښ او
خـطمشـیې تعینوونکـي نظـام پـه توګـه د دې توان لري چې پـه ټولنیـزو ،کلتوري او انسـاني اړخونو کـې ودې ته الره
هـواره کـړي او نـورې برخـې هـم تـر اغېز النـدې راولي ،له همـدې کبله د لـوړو زده کـړو وزارت د یوه سیسـټم رامنځته
کولـو پـه برخـه کـې چـې ټـول تحصیلي بنسـټونه تر پوښـښ الندې راولـي او د دغـه وزارت څارنـې ته الر هـواره کړي،
هڅـه کـړې چـې لـه یوې خوا داسـې یـو سیسـټم رامنځته کړي چـې د آنالین روزنې پروسـه کـې ټولـې نیمګړتیاوې او
ګـډوډۍ لـه منځـه والړې شـي او لـه بلـې خـوا د روزنـې پروسـه وڅـارل شـي ترڅـو تحصیلـي خدمتونه په ښـه کیفیت
وړاندې شـي.
پـه اوسـنیو شـرایطو کـې چـې د کورونـا وایـروس خپرېـدو عـادي ټولنیـز فعالیتونـه محـدود کـړي ،کـه چېرې پـه فعاله
توګـه د تحصیلـي بنسـټونو د درسـونو پـه وړاندې کولـو کې له برېښـنایي روزنې څخه ګټـه واخلو ،نو دغه ګواښـوونکي
شـرایط کېـدای شـي پـه داسـې یـوه اسـتثنایي فرصـت بانـدې بدل شـي چـې د هېواد پـه روزنیـزه برخه کـې د بدلون
او د غیرحضـوري روزنـو وړانـدې کولـو لپـاره د بنسـټونو د پیاوړتیـا او پـه راتلونکـي کـې له ورته شـرایطو سـره د مخامخ
کېـدو پـه صـورت کـې د هېـواد د تحصیلـي نظـام د زغـم د کچـې لوړولـو المل شـي .خو ویالی شـو چې د افغانسـتان
تحصیلـي نظـام پـه څـو برخـو کـې له دغـې ناروغۍ څخه مثبتـه اغېزه اخیسـتې ده .د دغـه مثبت بدلـون المل آنالین
مـاډل تـه د دوديـزې زده کـړې مـاډل ناڅاپـي بدلـون دی .کـه څـه هـم د هېـواد د تحصیلـي نظـام تـر دې مخکـې له
لیـرې واټـن څخـه د زده کـړې مـاډل کاراوه ،خـو دغـه میتـود د افغانسـتان پـه تحصیلي نظام کـې پراخ نـه و .د کوویډ
  ۱۹د وایـروس خپرېـدو تحصیلـي بنسـټونه دې تـه اړ کـړل چـې خپلـې تخنیکـي زیربنـا تـه وده ورکـړي او محصالنوتـه آنالیـن روزنـه ورکـړي .همدارنګـه دغـه نـوي فرصت د افغانسـتان د لـوړو زده کړو د حوزې ډېری کسـانو تـه دا وړتیا
ورکـړه چـې لـه خپلـو محصالنـو سـره د اړیکو لپـاره ټکنالوژي کارولـو څرنګوالـی زده کړي .تر دې وروسـته ښـایي دغه
نـوی وضعیـت پـه افغانسـتان کـې د کارموندنـې سـتراتېژۍ کې د بدلون المل شـي .پـه دې ډول چې د لـوړو زده کړو
موسسـې ښـایي داسـې کسـان وګومـاري چـې د نـړۍ لـه وروسـتیو ټکنالوژیو سـره ډېـر بلـد وي ،ترڅو پـه دې ډول په
پوهنتونونـو کـې داسـې اسـتادان وګومـارل شـي چـې پـه ټولګیو کـې د تدریس سـربېره وکوالی شـي په مجـازي ډول
هـم روزنـه ورکـړي چـې تـل د ځـواب ویلـولپـاره محصالنـو تـه د السرسـي وړ وي او تـل نـوي مطالـب د دوی پـه واک
کـې ورکـړي .بـل المـل دا دی چـې د هېـواد پـه پوهنتونونـو کې آنالیـن تدریس چـې د کوویـډ  ۱۹ -وایـروس له المله
رامنځتـه کېـږي ،د هېـواد روزنیـز سیسـټم یـې د اسـتاد محوره روزنـې میتود څخه پـه محصل محور میتـود باندې بدل
کـړی دی .هغـه موخـه چـې د افغانسـتان تحصیلـي نظـام لـه څـو کلونـو راهیسـې د ور رسـېدو هڅـه وکـړه .په اسـتاد
محـوره میتـود کـې تدریـس پـه یو طرفه توګـه ده او اصولن محصلان غلي وي ،خو پـه آنالین تدریس کـې محصالن د
زده کـړې پـه پروسـه کـې ډېـر فعالیـت کوي .دا په داسـې حال کـې چې ځینې افغـان محصالن له دغه نـوي وضعیت
څخـه شـکایت کـوي ،خـو دا میتـود پـه غیـر مسـتقیم ډول د دوی د خالقیـت المـل کېـږي او د دوی انتقادي-تحلیلي
وړتیـا تـه وده ورکوي.
په افغانسـتان کې د برېښـنا او اڼترنټ په برخه کې د ټولو ننګونو سـره سـره ،محصالنو ته د اسـانتیاوو نشـتوالي سـره
سـره او دا چـې آنالیـن روزنـه پـه افغانسـتان کـې یوه نـوې تجربه ده؛ بیا هم ویالی شـو چـې موږ د هېواد پـه تحصیلي
نظـام کـې د یـوه ډیجیټالـي انقلاب پـه لـوري روان یو چې اوس مهـال زموږ له بېړنـۍ اړتیا څخه شـمېرل کېږي.

د نړیوالو معیارونو له مخې د تحصیلي نصاب بیاکتنه

د یـوه هېـواد پـه تحصیلـي نظـام کـې یـو له مهمـو او کلیـدي عناصرو څخـه تحصیلـي نصـاب دی .تحصیلـي نصابونه
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د مسـلکي ،څانګپـوه (متخصـص) او ژمـن کاري ځـواک روزنـې ،پوهنتونونـو تـه د ټکنالـوژۍ چټک پرمختـګ ته د الرسيس
الر هوارولـو ،د وخـت لـه غوښـتنو رسه د نصـاب ودې ،د ټولنـې اړتیـاوو ،نړیـوال کېـدل ،نـوي اقتصـاد او د لـوړو زده کـړو د
کیفیـت لوړولـو پـه موخـه د لـوړو زده کـړو وزارت پرېکـړه کړې چې داسـې یو نـوی دريس نصاب جوړ کړي چـې په هغه کې
اسلامي ،ملي ،کلتـوري او ټولنیـز ارزښـتونه ،نړیـوال معیارونـه ،د دولتـي ادارو اړتیـاوې ،خصـويص بنسـټونه او د کار بازار
پـه پـام کـې ونیـول يش .دې موخـې تـه د رسـېدو لپـاره وزارت د «واحـد تحصیلي نصـاب؛ واحـد ولـس» تر رسلیـک الندې
د تحصیلي نصابونـو د بیاکتنـې او پراختیـا پروسـه پیـل کـړه .د تحصیلي نصـاب د نـوي کولـو پـه اړه د چـارو د ال ښـه مـخ
تـه وړلـو پـه موخـه د لـوړو زده کـړو وزارت کـې د تحصیلي نصـاب د بیاکتنـې او پراختیا ميل پروګـرام پیل شـو .د تحصیيل
نصـاب د بیاکتنـې او پراختیـا ملي پروګـرام پـه لومـړي ګام کـې  ۱۶۵تحصیلي څانګـې تشـخیص او پـه ګوتـه کـړې ترڅو
نصابونـه یـې د نړیوالـو معیارونـو او د کار بـازار د اړتیـاوو رسه سـم اصلاح يش او وده ومومـي.
د تحصیلي نصابونـو د بیاکتنـې او پراختیـا مرحلـه کـې د محصالنـو لپـاره یـو لـړ مهارتونـه او وړتیـاوې لکـه «سـم فکر کول
او څېړنـه ،د معلومـايت ټکنالـوژۍ د کارولـو مهـارت ،خبرې اتـرې او اړیکې ،ډلییـز کار او د همکارۍ روحیـه ،د خالقیت او
نوښـت پیاوړتیـا ،لـه بېالبېلـو کلتورونـو پوهـاوی ،د وطن پالنې حـس ،افغاين او اسلامي روحیه» هم په پام کې نیول شـوي
چـې دغـه موضـوع مهـم رول لـري .د پورتنيـو معیارونـو رسبېـره ،د یونسـکو لخـوا د ۲۱مـې پېـړۍ مهارتونو په توګـه تعریف
شـوي معیارونـه هـم د نصـاب بیاکتنـې او پراختیـا مرحلـې پـه بهیـر کـې پـه پـام کـې نیول شـوي دي .لـه بلې خـوا په دې
مرحلـه کـې د تدریـس او روزنـې نـوي میتودونـه او د معلومـايت ټکنالـوژۍ کارول چـې د «د پایلـو پر بنسـټ روزنـه ،محصل
محـوري روزنـه ،د سـتونزې د حـل پـر بنسـټ روزنـه ،د قضیې پر بنسـټ روزنه ،برېښـنایي زده کـړې ،د برېښـنایي زده کړې
د توکـو تولیـد او د ټکنالـوژۍ او سـافټویر کارول» پکـې شـامل دي هـم د تدریس کیفیت ښـه کولـو او رسچینو ته د چټک
الرسيس لپـاره هـم کارول کېږي.
لـه ( )۱۶۵پروګرامونـو څخـه تـر اوسـه د  ۷۱علمي پروګرامونو تحصیيل نصابونه بیاکتل شـوي او ټاکل شـوې چې د ۱۴۰۰
کال په بهیر کې دغه پروسـه بشـپړه يش او هڅه ويش چې له ټولو ښـکېلو بنسـټونو رسه په سلا کې نوي نصابونه داسـې
چمتـو يش چـې لـه یـوې خـوا د کار بـازار تـه بشـپړ ځـواب ویونکـی وي او لـه بلـې خـوا په علمـي بنسـټونو کې د اسـتاد او
محصـل د رول او ماموریـت څرګنـد تعریـف وړانـدې کـړي .د نصـاب لـه معیـاري کولـو او پلي کولـو رسه به د افغانسـتان د
پوهنتونونـو علمـي او اکاډمیـک اعتبـار بېرتـه راژونـدی او د هېـواد د تحصیلي بنسـټونو فارغان بـه د کار په ملي او نړیوال
مارکېـټ کـې د شـتون او سـیالۍ وړتیـا ومومـي او لـه بلې خـوا د دغو نصابونـو تطبیق به ميل ارزښـتونه پیـاوړي او د هېواد
تحصیلي نظـام بـه د نړۍ لـه تحصیلي نظامونو رسه یوشـان کړي.
د هغو تحصیيل نصابونو جزئیات چې د بیاکتنې کار یې بشپړ او وروستی شوی په الندې جدول کې وړاندې کېږي:
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پـه حقیقـت کـې پـه یـوه هېـواد کـې د محصالنـو او د متخصص او مسـلکي بشـري ځـواک د روزنـې د الرې نقشـه ده.
لـه دې کبلـه د معیـاري تحصیلـي نصـاب تطبیـق له یـوې خوا په تحصیلي بنسـټونو کـې د تدریس او روزنې د سـمون
المـل کېـږي او لـه بلـې خوا مسـلکي او وړ بشـري ځـواک د کار بـازار ته وړانـدې کېږي.
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په  ۱۳۹۹کال کې د انجینیرۍ پوهنځي د ( )۲۱ډیپارټمنټونو د تحصیلي نصابونو چاپول او پوهنتونونو ته
یې سپارل

شمېره

پوهنځی

ډیپارټمنټ

1

ساختامين

صنعتي او مدين ودانۍ

3

ساختامين

2
4
5
6
7
8
9

ساختامين

مهنديس

ساختامين

د ودانۍ د رغولو اداره

ښار جوړونه

ټرانسپورټي ودانۍ

د رېل پټلۍ

الکرتومیخانیک

د برېښنا برابرول

ټرانسپورټي ودانۍ
الکرتومیخانیک

د ټرانسپورټي ودانیو انجنیري
اتومیخانیک انجنیري

کیمیاوي ټکنالوژي

د عضوي موادو ټکنالوژي

کیمیاوي ټکنالوژي

د خوراکي توکو ټکنالوژي

10

کیمیاوي ټکنالوژي

12

جیوماتیک او کادسرت

جیودیزي انجنیري

کمپیوټرساینس

معلومايت سیسټمونه

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21

جیوماتیک او کادسرت
کمپیوټرساینس
کمپیوټرساینس

د غیرعضوي موادو ټکنالوژي

د جغرافیایي اطالعاتو سیستم ()GIS
شبکه انجیرني

کمپیوټر انجنیري

د اوبو رسچینو او چاپېریال ساتنې انجنیري

هایډرولیک او د هایډرو تخنیکي ودانۍ

انجنیري

سول

د اوبو رسچینو او چاپېریال ساتنې انجنیري
انجنیري
انجنیري

د اوبو رسولو او چاپېریال ساتنې انجنیري
انرژيB.Sc

انرژي .B.Eng
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شمېره

پوهنځی

ډیپارټمنټ

1

کرنه

اګرانومي

3

کرنه

حیواين علم

کرنه

د نباتاتو ساتنه

2
4
5
6
7
8
9

10

کرنه
کرنه

ځنګلونه او طبیعي منابع
خاوره پېژندنه او اوبه لګول

کرنه

هارټیکلچر

کرنه

بایوټکنالوژي او د بذري تخمونو تولید

کرنه

کرنه

کرنه

اقتصاد او کرنیزه پراختیا
اګري بزنیس

د خوراکي توکو ټکنالوژي

په  ۱۳۹۹کال کې د ښوونې او روزنې پوهنځي د ( )۸ډیپارټمنټونو د تحصیلي نصاب چاپول او پوهنتونونو
ته یې سپارل

شمېره

پوهنځی

ډیپارټمنټ

1

ښوونه او روزنه

ریايض

3

ښوونه او روزنه

کیمیا

2
4
5
6
7
8

ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه

فزیک

بیولوژي
تاریخ

جغرافیه

ټولنپوهنه

بدين روزنه او سپورټي علوم
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په  ۱۳۹۹کال کې د کرنې پوهنځي د ( )۱۰ډیپارټمنټونو د تحصیلي نصاب چاپول او پوهنتونونو ته یې
سپارل
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د ( )۲۷پروګرامونو د تحصیلي نصابونو نوملړ چې د اړوند کلسټرونو له الرې یې د بیاکتنې او پراختیا پروسه
د  ۱۳۹۹کال په بهیر کې بشپړه شوې او په لنډ وخت کې چاپېږي.

شمېره

پوهنځی

ډیپارټمنټ

1

اقتصاد

سوداګرۍ

3

اقتصاد

احصائیه او اکونومرتي

2
4
5
6
7
8
9

اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد

اداره او عامه پالیسۍ

د پراختیا مطالعات

اداره او عامه پالیسۍ
ښوونه او روزنه

12

ښوونه او روزنه

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

د تشبثاتو اداره

اداره او عامه پالیسۍ

10

13

عامه مالیه او بانکداري
عامه اداره

ښوونه او روزنه

11

اقتصاد

ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه
ښوونه او روزنه

عامه پالیيس

فقه او عقیده

تفسیر او حدیث

اسالمي علوم او کلتور
مشاوره

عمومي ارواپوهنه

تر لومړين ښوونځي مخکې ښوونه او روزنه

د ذهني وروسته پاتې کسانو ښوونه او روزنه او ارواپوهنه
د ړندو ښوونه او روزنه او ارواپوهنه
د کڼو ښوونه او روزنه او ارواپوهنه
عمومي ښوونه او روزنه
روزنیز مدیریت
دري

پښتو

اوزبېکي
عريب

انګرېزي
ترکي

ترکمني
رويس

13

دویم څپرکی

د تقنیني اسنادو برخه

دا چـې د وزارتونـو او نـورو ادارو تشـکیالتي جوړښـت د اساسـي قانـون د احکامـو پـر بنسـټ تنظیم شـوی او فعالیتونه
یـې د عامـه خدمتونـو لپـاره د حقوقـي قواعـدو او ارګانیـک قوانینـو بانـدې والړ دي ،د لـوړو زده کـړو وزارت هڅه کړې
چـې د یـوه اکاډمیـک بنسـټ پـه توګـه خپـل فعالیتونه د اساسـي قانون د  ۴۳او  ۴۶مادو سـره سـم تنظیم کـړي او په
عمـل کـې د لـوړو زده کـړو موسسـو پراختیا د نن او سـبا نسـل تـه د متوازنو لوړو زده کـړو خدماتو چمتو کولـو په برخه
کـې ګام پورتـه کـړي .د موثریـت کچـې تـه د ودې ورکولـو ،د موثر اجرایي نظام ترالسـه کـول ،د چارو اسـانه او ګړندي
کولـو لپـاره بایـد قوانیـن او مقرراتـو د اجرایـي ارګانونـو د موخـو او ماموریتونـو پـه مختـه وړلو کـې د هغـه اغېزناکتیا او
پراختیـا پـه پـام کـې نیولو سـره وپلټل شـي او د اصلاح لپاره یـې الزم ګام پورته شـي.
د لوړو زده کړو وزارت د ښـې حکومتولۍ او روڼتیا د ټینګښـت په موخه سـختو او پېچلو پروسـو د اسـانه کولو په موخه
هڅـه وکـړه چـې د دغـه وزارت بېالبېلـې الیحـې ،مقـررات او چلنلارې بیـا وګـوري .د لـوړو زده کـړو وزارت د تقنینـي
اسـنادو لړلیـک چـې پـه  ۱۳۹۹کال کـې تدوین ،تعدیـل او بیا کتل شـوی دی:
د مقررو لړلیک

شمېره
1
2
3
4

نوم

اړوند اداره

د لوړو زده کړو وزارت د دندو د
تنظیم مقررې خپرول
د لېسانس دورې د روزنې مقررې
د دولتي او خصويص محصالنو ریاست
خپرول
د پولې هاخوا تحصیيل سندونو له پولې بهر د اسنادو د ارزونې او مساواتو
ارزونې او مساواتو د مقررې بیاکتنه
ریاست
او تعدیل
د علمي کادر د غړو د علمي –
د څېړنې ،تالیف او ژباړې ریاست
څېړنیزو فعالیتونو د میتود د
مقررې مسودې تدوین
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د اکاډمیکو چارو
د برخې السته راوړنې
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د الیحو لړلیک

نوم

شمېره

د برېښنایي روزنې الیحه

د محصالنو ریاست

د وفات شوي وارثانو ته د خصويص
لوړو زده کړو موسسې فعالیت د
دوام د جواز صادرولو الیحه
د خصويص لوړو زده کړو موسسې
د ځای بدلون او پلورلو الیحه
په والیتونو کې د لوړو زده کړو
موسسې د څانګې رامنځته کولو
الیحه
د لوړو زده کړو موسسو اکاډمیکو
چارو د څارنې او ارزونې د
فعالیتونو الیحه

د علمي پروګرامونو د پراختیا ریاست

1
2
3
4
5
6

اړوند اداره

د کرېډټ سیسټم الیحه

د محصالنو ریاست

د علمي پروګرامونو د پراختیا ریاست
د علمي پروګرامونو د پراختیا ریاست
د اکاډمیکو چارو د څارنې او ارزونې
ریاست

د چلنالرو لړلیک

شمېره
1
2
3

4
5
6
7
8
9

نوم

د اطالعاتو او معلوماتو د راټولولو او
وړاندې کولو کړنالره
د فوق لېسانس پروګرامونو
کمېسیون د غونډو جوړولو او
فعالیت کړنالره
په خصويص لوړو زده کړو موسسو
کې د خارج بست (قرادادي)
استادانو ګومارلو او فعالیتونو
کړنالره
د علمي کادر د غړو د علمي
ترفېعاتو د اجرا کولو کړنالره
د علمي کادر د غړو جذبولو
کړنالره
د علمي پروګرامونو رامنځته کولو
او بیاکتنې کړنالره
د فوق لېسانس پروګرامونو کې د
شمولیت ازموینې اخیستو کړنالره
د لوړو زده کړو موسسو کې د
ډیپارټمنټونو او پوهنځیو رامنځته
کولو کړنالره
د فوق لېسانس پروګرامونو کې په
دویم دور کې د ( )۳۰محصالنو د
ظرفیت جذبولو کړنالره

اړوند اداره
د نرشاتو ریاست

د علمي کادر د غړو د ګامرنې او ترفېعاتو
ریاست
د علمي کادر د غړو ګامرنې او ترفېعاتو
ریاست
د ګامرنې او ترفېعاتو ریاست

د علمي پروګرامونو د پراختیا ریاست
د علمي پروګرامونو د پراختیا ریاست
د علمي پروګرامونو د پراختیا ریاست
د علمي پروګرامونو د پراختیا ریاست

15

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

20
21
22

د لوړو زده کړو موسسو رسه د
پوهنتونونو د ګډون څرنګوايل
کړنالره
د لوړو زده کړو وزارت او اړوند
موسسو د مهرونو د چمتو کولو او
ساتلو کړنالره
د لوړو زده کړو موسسو د علمي
– څېړنیزو خپرونو د چارو تنظیم
کړنالره
د کیفیت تضمین او اعتبار ورکولو
ریاست کاري کړنالره
د لوړو زده کړو موسسو اکاډمیک
اعتبار او د کیفیت د ښه وايل
فعالیتونو کړنالره
د احصایې او مالوماتو ترالسه کولو
او تبادلې کړنالره
د لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونو
سټراټیژیک پالن د بیاکتنې او
نهایي کولو د کمېټې د رامنځته
کولو او فعالیت څرنګوايل کړنالره
د دولتي او ګروپي بورسونو لپاره د
پر رشایطو برابرو نوماندانو د ټاکلو
کړنالره
د بورسیو د پرېښودونکو د چارو
تنظیم کړنالره
د تقنیني او حقوقي اسنادو
د تسوید ،تعدیل او بیاکتنې
بورډ رامنځته کولو او د فعالیت
څرنګوايل او د لوړو زده کړو
پالیسیو د تدوین کړنالره
د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو
انسټیټیوټونو علمي ،اداري او
زیربنایي معیارونو ارزونې چلنالره
د فوق لېسانس (ماسټري او
ډکټورا) پروګرامونو کې د تاجیل
اخیستلو چلنالره
د مسلکي او تخنیکي لېسو او
انسټیټیوټونو فارغانو د منلو
چلنالره

د علمي پروګرامونو د پراختیا ریاست

د څېړنې ،تالیف او ژباړې ریاست
د کیفیت تضمین او اعتبار ورکونې ریاست
د کیفیت تضمین او اعتبار ورکونې ریاست
د پالن ،پالیسۍ او تقنین ریاست
د پالن ،پالیسۍ او تقنین ریاست

د بورسونو د چارو د تنظیم او بهرنیو اړیکو
ریاست
د بورسونو د چارو د تنظیم او بهرنیو اړیکو
ریاست
د پالن ،پالیسۍ او تقنین ریاست

د علمي پروګرامونو د پراختیا ریاست
د علمي پروګرامونو د پراختیا ریاست
د دولتي محصالنو ریاست
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شمېره

نوم

اړوند اداره
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شمېره
23

24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35

نوم

اړوند اداره

د دولتي ،خصويص او بهرنيو
پوهنتونونو زدکړیاالنو ته د
(ټرانسکرېپټ) منرو جدول
صادرولو چلنالره
د زدکړیاالنو د نظم او ډسپلین د دولتي او خصويص محصالنو د چارو ریاست
چلنالره
د پولې هاخوا اسنادو ارزونې او
د پولې هاخوا اسنادو د ارزونې او مساواتو
غیرحضوري ،نیمه حضوري روزنې
ریاست
چلنالره
د لوړو زده کړو وزارت دویم
د برشي رسچینو ریاست
واحدونو او مرکزي ادارو منسوبینو
ظرفیت لوړولو چلنالره
جنډر ته د ځواب ویلو بودجې
د جندر آمریت
جوړولو کمېټې کړنالره
د ملکي خدماتو کارکوونکو
د برشي رسچینو ریاست
شکایتونو ته د رسېدنې او اداري
فساد په اړه مالوماتو ترالسه کولو
کمېټې کړنالره
د لوړو زده کړو موسسو د بودجې
مايل او حسايب ریاست
منظم ترتیب ،تصنیف او لګولو
کړنالره
د ټرانسپورټي وسایطو د وېش،
اداري او زېربنا ریاسرتیاست
کارولو او ساتنې کړنالره
د لوړو زده کړو وزارت د روغتیایي
اداري او زېربنا ریاست
کلینیک خدماتو څخه د ګټې
اخیستنې کړنالره
د پراختیایي پروژو څارنه او
اداري او زېربنا ریاست
مدیریت د څرنګوايل کړنالره
د علمي آثارو (دريس کتابونو او
د څېړنې ،تالیف او ژباړې ریاست
دريس توکو) او علمي مجلو د
چاپولو او نرشايت چارو کړنالره
د انټرنېټ او معلومايت ټکنالوژۍ
د معلومايت ټکنالوژۍ ریاست
وسایلو جوړولو ،پراختیا او کارولو
کړنالره
د معلومايت ټکنالوژۍ د پروژو
د معلومايت ټکنالوژۍ ریاست
مخته وړلو کړنالره
د دولتي او خصويص محصالنو او له پولې
هاخوا اسنادو ارزونې او مساواتو ریاستونه

17

36
37
38
39
40
41
42
43

د برېښنایي اجرااتو (د برېښنایي
آرشیف مدیریت) کړنالره
له لوړو زده کړو وزارت رسه د
مراجعینو د اړیکو د تنظیم کړنالره
اداري فساد رسه د مبارزې کمېټې
د رامنځته کولو او فعالیت کړنالره
د تفتیش له ابزارو څخه د ګټې
اخیستنې کړنالره

د کورين تفتیش د کمېټې کړنالره
د تفتیش د سپارښتونو د تعقیب
کړنالره
د لوړو زده کړو موسسو کې د
حقوقي کلینیکونو رامنځته کولو او
د فعالیت کړنالره
د دولتي او خصويص لوړو زده کړو
موسسو فارغانو ته د ډیپلوم وېشلو
کړنالره

د دفرت ریاست
د دفرت ریاست

د کورين تفتیش ریاست
د کورين تفتیش ریاست
د کورين تفتیش ریاست
د علمي پروګرامونو د پراختیا ریاست
د دولتي او خصويص محصالنو ریاست

د پالیسیو لړلیک

شمېره
1
2
3
4

نوم

د لوړو زده کړو وزارت د اړیکو
پالیيس
د لوړو زده کړو وزارت د جنډر
پالیيس
د لوړو زده کړو په موسسو کې
د تبعیض او جنيس ځورونو د
مخنیوي پالیيس
د کورين تفتیش پالیيس

اړوند اداره

جنډر آمریت
جنډر آمریت
د کورين تفتیش ریاست
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د پالن ،پالیسۍ او تقنین برخه

د لـوړو زده کـړو وزارت د پلان ،پالیسـۍ او قانـون جوړونې برخې د دغه وزارت د اقتصـادي او ټولنیزې پراختیا او ودې
لپـاره د لـوړو زده کـړو وزارت لنډمهالـه ،منځمهالـه او اوږدمهالـه پراختیایـي پلان طرحه کړی .همدارنګـه یادې برخې
لـه اړونـد برخـو سـره پـه ګـډه مرسـته په لنډمهـال ،منځمهـال او اوږدمهـال کـې د پراختیایي پـروژو د مالي لګښـت او
ارزښـت د تثبیـت پـه موخـه پـه پراختیایـي برخـه کـې د وزارت ټـول پالنونـه او پروګرامونـه همغـږي کـړي او د تطبیـق
مرحلـه کـې د پـروژو لـه کیفیـت څخـه د کنټـرول پـه موخـه د افغانسـتان د ملـي پراختیا سـتراتېژۍ سـره پـه مطابقت
کـې د وزارت د سـتراتیژیک پلان او پالیسـیو د پراختیـا او پلـي کولو او په مالي لګښـتونو کې د وضاحـت په برخه کې
مشـخصې طرحـې وړانـدې کـړي او د تدویـن برخـه د تقنیني اسـنادو د بیاکتنې او د طـی مراحلو څرنګوالـي دنده پر
غـاړه لري.
د پالن او پالیسۍ د برخې تر ټولو مهمې السته راوړنې په لنډه توګه وړاندې کېږي:
د دولتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو د  ۴۰ستراتیژیکو پالنونو بیا کتنه او نهایي کول
اداري فساد سره د مبارزې د عمل پالن جوړول
نشه یي توکو سره د مبارزې د عمل پالن جوړول
د ښځو د پیاوړي کولو د پالن جوړول
د ارقامو او معلوماتو راټولولو لپاره د ځانګړو احصائیوي فارمټونو طرحه او ترتیب
د (محصالنـو ،اسـتادانو ،فارغانـو ،معلولینـو ،کارکوونکو ،خدماتي کارکوونکـو ،پوهنځيو ،ډیپارټمنټونـو او زېربنا) په
برخـو کـې د  ۱۳۹۹کال د ارقامـو او معلوماتـو ډېټابېس راټولول ،شـننه ،یوځای کـول او ثبتول
د تحصیلي بنسټونو د غوښتنو په پام کې نیولو سره د کلني پراختیایي پالن چمتو کول
د  ۱۳۹۹کال لپاره د محصالنو د جذبولو پالن جوړول
د پوهنتونو او لوړو زده کړو موسسو د چارپېره دېوال د منظور شویو  ۲۱پروژو د کانسپټ نوټ چمتو کول
د فـراه د لـوړو زده کـړو موسسـې د تدریسـي ودانـۍ او د البیرونـي پوهنتـون د سـړک رغونـې لپـاره د هنـد د مالي
مرسـتې راجلبول

د کیفیت د تضمین او اعتبار ورکولو برخه

د لـوړو زده کـړو وزارت د کیفیـت تضمیـن او اعتبـار ورکولـو برخه د کیفیت د ښـه والي او اعتبار ورکولو پروسـې د پیل،
بیـا کتنـې او څارنـې مسـولیت لـري او د لـوړو زده کـړو د کیفـي معیارونـو طرحـه کولـو لپـاره الزمـې اسـانتیاوې چمتو
کـړي ،د کیفیـت ښـه والـی هڅـوي ،پـه مسـتقیم ډول د کیفیـت د لوړولـو پروګـرام څخـه بیاکتنه کـوي او ډاډ ترالسـه
کـوي چـې د کیفیـت تضمیـن او اعتبـار ورکولـو معیارونـه د مسـلکي بیاکتنـې پروسـې لـه الرې د لـوړو زده کـړو پـه
موسسـو کـې پلـي کېـږي .همدارنګـه دغه اداره د لوړو زده کړو موسسـې په ملـي او نړیواله کچه د منل شـویو معیارونو
پـر بنسـټ او پـه افغانسـتان کـې د کار بـازار اړتیاوو او شـرایطو سـره سـم څـاري او ګوري.
د کیفیت د تضمین او اعتبار ورکولو د برخې تر ټولو مهمې السته راوړنې په لنډه توګه وړاندې کېږي:
د لـوړو زده کـړو موسسـو د اعتبـار ورکولـو د معیارونـو عملـي او تطبیقـي پوهـې پیاوړتیـا لپـاره د دقیـق روبرکسـونو
اصلاح او پراختیـا او پـه درېیـو تحصیلـي بنسـټونو کـې یـې پـه بریالـۍ توګـه د ازمایښـتي پروسـې پلـي کول
د علمي پروګرامونو د دورې او د کلني څارنېز راپور بیاکتلو کره کول
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د لوړو زده کړو وزارت په بودجه کې د کیفیت تضمین او اعتبار ورکولو ادارې لپاره خپلواک کوډ رامنځته کولو طرحه
د اعتبار ورکولو بېالبېلو پړاوونو کې د نوماندو لوړو زده کړو بنسټونو کې د عدم مسوولیت فورم هراړخیز تطبیق
د لـوړو زده کـړو موسسـو څخـه د  ۱۶کسـانو نویـو مسـلکي کتونکـو ټـاکل او روزل او پـه هېـواد کې د نومانـدو لوړو
زده کـړو موسسـو پـه کچـه د مسـلکي بیاکتنـې اړونـد چارو پـه درېیو مرحلـو کـې د دوی ګومارنه
د ملکي لوړو زده کړو له قانون سره سم د بورډ د غړو بشپړول
د منظـم اداري سیسـټم طرحـه او پلـي کـول او د لـوړو زده کـړو موسسـو د کیفیت تضمیـن او اعتبـار ورکولو مرحلو
اړونـد معتبـرو اسـنادو ډیجیټال کولو چـارو پیلول
د تحصیلي بنسټونو د علمي مرستیاالنو د کار پر مهال د روزنې طرحه او د هغه پرانیستل
تر بیاکتنې مخکې د لیدنې چلنالرې تسوید
د مرکـز او والیتونـو د  ۱۶تحصیلـي خصوصـي بنسـټونو پـه ګـډون د نومانـدو لـوړو زده کـړو موسسـو د بیاکتنـې له
چـارو مخکـې د مسـلکي روزنـې ورکشـاپ جوړول
د اعتبار ورکولو او کیفیت تضمین ملي سمپوزیم پالن چمتو کول او تدوینول
د پوهنځیـو د مشـرانو د کړنـو د ارزونـې فورمـو چمتـو کـول او اسـتول د علمي مرسـتیال په مټ ،د علمي مرسـتیال
د ارزونـې فورمـه د موسسـې د مشـر پـه مـټ ،د مالـي او اداري مرسـتیال د ارزونـې فورمه د موسسـې د مشـر په مټ او
د محصالنـو د مرسـتیال د ارزونـې فورمـه د موسسـې د مشـر پـه مـټ ،د موسسـې د مسـوولیتونو پـه وړانـدې د ځـواب
ویونکـي حکومتولـۍ یـو له برخـو څخه دی
د تحلیـل پروسـې بشـپړول د کیفیـت تضمین او اعتبـار ورکولو د لومړۍ ،دویمې او درېیمـې مرحلې د ځان ارزونې
( )۵۰راپورونـه او اړونـد لـوړو زده کـړو موسسـو تـه د فیډبـک وړانـدې کـول ترڅـو د کیفیـت تضمیـن او اعتبـار ورکولـو
معیارونـو مسـتندولو او تطبیـق پـه پروسـه کې اړوند اصالحات راشـي
د کیفیـت تضمیـن او اعتبـار ورکولـو د معیارونـو چـوکاټ تشـرېح کولـو په برخه کـې د کابل ،کابل طبـي پوهنتون،
کندهـار ،هـرات ،کاردان ،د افغانسـتان امریکایـي پوهنتـون او کاتـب پوهنتونونـو علمـي مرسـتیاالنو لپـاره د روزنیـز
ورکشـاپ جوړول
د  ۳۴دولتي او خصوصي لوړو زده کړو موسسو څخه تر بیاکتنې مخکې لیدنه
د لـوړو زده کـړو موسسـو د علمـي پروګرامونـو د دورې د بیاکتنې  ۲۸راپورونو او د  ۹۵کلنیو څارنیزو راپورونو شـننه،
تاییـد او د فیډبـک وړاندې کول
مسـلکي بیاکتونکـو تـه د بیاکتنـې د میتودونـو روزنـه او د کیفیـت تضمیـن او اعتبـار ورکولـو چـوکاټ معرفـي کولـو
ورکشـاپ جوړول
د  ۳۱تحصیلـي بنسـټونو بیاکتنـه چـې دغـه تحصیلي بنسـټونه پکې شـامل دي (کنـړ ،د ننګرهار والیت خراسـان،
د ننګرهـار والیـت روشـان ،د هـرات او کابـل دنیـا او غالب ،پیام ،بدخشـان ،ننګرهار ،پولي تخنیـک ،باختر ،جهان ،زم
زم پکتیـا ،د شـهید ربانـي ښـوونې او روزنـې ،ملـي ،سلام ،بغلان ،جامع ،اراکوزیا ،بسـت ،میرویس نیکه ،آسـیا ،سـبا،
سـید جمـال الدین ،رڼا ،خاتـم النبیین او افغانسـتان)
د کابل ،کاتب او طبي کابل (ابو علي سینا) پوهنتونونو د اعتبار ورکولو د سند ساتنې لیدنه
پـه درې ژبـو :دري ،پښـتو او انګرېـزۍ کـې د علمـي پروګرامونـو د بیاکتنـې الرښـود بشـپړول او د هېـواد پـه کچـه
ټولـو دولتـي او خصوصـي لـوړو زده کـړو موسسـو ته یې وېشـل ترڅـو د کلنۍ څارنې پلي کولو پروسـه کـې او د علمي
پروګرامونـو دوره یـي بیاکتلـو لپـاره ترې ګټه واخیسـتل شـي.
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د علمي کادر د غړو ګومارنې او ترفیعاتو برخه

د علمـي کادر د غـړو د ګومارنـې او ترفېعاتـو برخـه د علمـي کادري غـړو د ترفېـع لپـاره د موضـوع مشـخص کولـو د
وړاندیـز پلټنـې ،د قانـون لـه غوښـتنو سـره سـم د علمـي ترفیعاتـو د دوسـیو مطالعـه ،د ترفیعاتـو اصلـي اثـر مطالعه او
کـه چېـرې اړتیـا وي د شـکلي او متنـي پلټنـې لپـاره یـې اسـتولو او د علمـي کادر د غـړو د ګومارنـې او ګوښـه کېدو د
دوسـیو او وړاندیزونـو پلټنـې مسـوولیت پـر غاړه لري .د یادونـې وړ ده چې په  ۱۳۹۹کال کې د کرونـا وایروس له کبله
رامنځتـه شـویو سـتونزو لـه الملـه د علمـي کادر د غـړو د ګومارنـې او ترفېعاتو پروسـه لږه ترسـره شـوې ده.
د علمي کادر د غړو د ګومارنې او ترفیعاتو برخې تر ټولو مهمې السته راوړنې په لنډه توګه وړاندې کېږي:
په تحصیلي بنسټونو کې د  ۲۰کسانو ښځینه علمي کادر او  ۱۲۹کسانو نرینه علمي کادر ګومارنه
په تحصیلي موسسو کې د  ۹ډیپارټمنټونو ښځینه آمرینو ګومارنه او  ۹۶ناینهوو ګومارنه
د تقنینـي اسـنادو پـه رڼـا کـې د هېـواد پـه تحصیلي بنسـټونو کې د  ۳کسـانو ښـځینه علمي کادر منفکـول او ۱۱
نرینـه منفکول
د هېواد په تحصیلي بنسټونو کې په درېیم او څلورم اکاډمیکو بستونو کې د  ۳ښځینه او  ۲۲نارینهوو ګومارنه
د خصوصي لوړو زده کړو بنسټونو د علمي کادر غړو څخه د  ۲۲کسانو ګومارنه
د  ۹خصوصي تحصیلي بنسټونو د علمي کادر د غړو ګومارنې د څرنګوالي طی مراحل
د پوهنځیو په کچه د شپې پروګرامونو د مسوولینو په توګه د  ۲۲کسانو تعینول
له تحصیلي بنسټونو څخه له علمي کادر غړو څخه د  ۲ښځینه او  ۵نرینه غړو تبدیلول
د پوهنځیو د  ۱۵مرستیاالنو ګومارنه
د علمي کادر د  ۳۶۳غړو د رتبو تثبیت
د علمـي کادر د  ۱۰غـړو پوهانـد رتبـې تـه ۸۳ ،کسـانو پوهنـوال رتبـې تـه ۱۱۹ ،کسـانو پوهندوی رتبـې ته۲۱۱ ،
کسـانو پوهنمـل رتبـې تـه او  ۳۰۶کسـانو پوهنیـار رتبـې تـه ترفېع کول
پـه تحصیلـي بنسـټونو کـې د  PDC ۱۴مرکزونـو رامنځتـه کولـو لپـاره د تدارکاتـي او قانونـي اسـنادو طـی مراحل
او اړتیا سـنجول
د (پکتیـا ،پکتیـکا ،بدخشـان ،پـروان ،پنجشـېر ،سـمنګان ،فاریـاب ،سـرپل ،دایکنـدي ،لوګـر ،تخـار ،لغمـان او
بغلان) پوهنتونونـو او د لـوړو زده کـړو موسسـو کـې د  PDCمرکزونـو رامنځتـه کـول

د علمي پروګرامونو د پراختیا برخه

د لـوړو زده کـړو وزارت د علمـي پروګرامونـو د پراختیـا ریاسـت د لـوړو زده کـړو د کیفیـت لوړولـو او ودې او د بشـري
سـرچینو پیاوړتیـا پـه موخـه د لېسـانس او فـوق لېسـانس پـه کچـه د علمـي پروګرامونـو رامنځتـه کولـو لـه الرې د
برېښـنایي روزنـې او زده کـړو نصابونـو د پراختیـا او بیاکتنـې پـه برخـه کـې فعالیـت کـوي.
د علمي پروګرامونو د پراختیا د برخې تر ټولو مهمې السته راوړنې په لنډه توګه وړاندې کېږي:
د (بدخشـان ،لغمـان ،کندهـار ،غزنـي ،پولـي تخنیـک ،اروزګان ،فراه او دایکنـدي) اتو پوهنتونـو او دولتي لوړو زده
کـړو موسسـو کې د شـپې  ۱۲پروګرامونـو رامنځته کول؛
په هرات پوهنتون کې د (کرنیزو فارمونو مدیریت) په نامه د ماسټرۍ یوه پروګرام رامنځته کول
د الکټرونیکي روزنې ملي کمېسیون رامنځته کول
د خصوصي لوړو زده کړو موسسو د ډیپارټمنټونو جال کول چې مخکې نه و جال شوي؛
د خصوصي لوړو زده کړو موسسو د خپلسرو پوهنځیو او ډیپارټمنټونو په ګوته کول؛
د لـوړو زده کـړو وزارت پـه انټرنټـي پاڼـې او رسـمي پاڼـو کـې د ټولو هغو خصوصي لـوړو زده کړو موسسـو ،پوهنځیو
او ډیپارټمنټونـو د لړلیـک خپـرول چـې لـه دغـه وزارت څخـه یې د خپل فعالیـت قانوني جواز ترالسـه کړی دی؛
د ازموینـو درنـې ادارې سـره د جـواز لرونکـو ټولـو خصوصـي لـوړو زده کـړو موسسـو ،ډیپارټمنټونـو او پوهنځیـو د
لړلیـک شـریکول؛
د ټولـو خصوصـي لـوړو زده کـړو د موسسـو ،پوهنځیـو او ډیپارټمنټونـو د جوازونـو ،د دولتـي او خصوصـي لـوړو زده
کـړو موسسـو د ماسـټرۍ او دوکتـورا پروګرامونـو او د خصوصـي لـوړو زده کړو د کمېسـیون د پرېکړو سـکن او ډیجیټل
کول
د دغـه ریاسـت ټولـو آمریتونـو لپـاره د پرمختللو او عصري ډېټابېس طرحه او ډیزاین او د لېسـانس او فوق لېسـانس
دورې ورځنیـو او شـپې پروګرامونـو د لړلیـک پـه شـمول لـه اړونـد جوازونـو سـره یـې د هر آمریـت الزم معلومـات په یاد

د څېړنې ،تالیف او ژباړې برخه

د څېړنـې ،تالیـف او ژبـاړې برخـه چـې د ښـوونیزو توکـو د کیفیـت لوړولـو او د ښـو ښـوونیزو توکـو د تولیـد او همـداراز
د علمـي څېړنـو څرنګوالـي او پـه نړیوالـو ژورنالونـو کـې د علمـي کادر غـړو د څېړنیـزو علمـي مقالـو خپرېـدو تـه د الر
هوارولـو او د علمـي کادر غـړو د څېړنیـزو پـروژو د تمویـل پـه برخـه کـې فعالیت کوي ،پـه  ۱۳۹۹کال کې پـه بېالبېلو
برخـو کـې یوشـمېر السـته راوړنـې درلودې.
د څېړنې ،تالیف او ژباړې برخې مهمې السته راوړنې په لنډه توګه وړاندې کېږي:
د علمي کادر غړو د څېړنیزو او علمي فعالیتونو مقررې د مسودې تدوین
د پوهنتونونو د څېړنې ،تالیف او ژباړې آمریتونو د کار او فعالیت کړنالرې د مسودې تدوین
د علمي کادر غړو د څېړنیزو او علمي رسالو لیکل او د درسي توکو او کتابونو د ژباړې او تالیف الرښود سمون
د پوهنتونونو د علمي خپرندویو چارو د تنظیم الیحې سمون
د علمي کادر غړو د نړیوالو علمي آثارو خپرېدو الیحې د مسودې تدوین
د درسي کتابونو د ژباړې او تالیف د طرحې چمتو کول
د علمي کادر غړو د علمي آثارو د خپرېدو او چاپ طرحې چمتو کول
د برېښنايي کتابتونونو جوړښت د طرحې چمتو کول
د علمـي کادر غـړو د څېړنیـزو ،تالیفـي او ژبـاړې د اسـنادو د ثبـت وړتیـا پـه درلودلـو سـره د برېښـنايي مدیریـت
سیسـټم جوړېـدل
د علمي کادر غړو لپاره د علمي پروفایل رامنځته کول
د څېړنې ،تالیف او ژباړې په برخو کې د جامع او معیاري ډېټابېس جوړول
د علمي کادر غړو تر  ۶۰۰ډېرو څېړنیزو پروپوزلونو راټولونه او څېړنه
د علمي څېړنو د  ۱۵۱پروژو بشپړ تمویل او تطبیق
د تمویل په حال کې  ۱۰پروژې
د تالیفي کتابونو لیکلو لپاره د معیاري او ځانګړي فارمټ رامنځته کول
د ژباړې کتابونو لیکلو لپاره د معیاري او ځانګړي فارمټ رامنځته کول
د څېړنیز پروپوزل لیکلو لپاره د معیاري او ځانګړي فارمټ رامنځته کول
د تالیف پروپوزل لیکلو لپاره د معیاري او ځانګړي فارمټ رامنځته کول
د ژباړې پروپوزل لیکلو لپاره د معیاري او ځانګړي فارمټ رامنځته کول
د علمي مجلې جوړولو لپاره د معیاري او ځانګړي فارمټ رامنځته کول
د لـوړو زده کـړو او اطالعـات او کلتـور وزارتونـو تـر منـځ د کتاب وېش نړیوالـې شـمېرې ((  ISBNد همکارۍ هوکړه
لیک السـلیکول
د بهرنیو چارو وزارت له الرې یادې مرجع ته د  ISBNملي استازولۍ ترالسه کولو لپاره وړاندیز
لـه اړونـدو ادارو سـره پـه همغـږۍ د نړیوالـو معتبـرو ژورنالونو د ډلبنـدۍ او پېژندنې په اړه د بشـري سـرچینو عالي
شـورا تـه د یـوې طرحې جوړول او اسـتول
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ډېټابېس کـې درجول؛
د ایډکـس پلټفـورم لپـاره د نړیـوال الکټرونیکـي  ۹کورسـونو چمتـو کـول او د افغـان اکـس پلټفـورم لپـاره د کورنـي
الکټرونیکـي  ۱۶کورسـونو چمتـو کول.
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د بورسونو برخه

د بهرنیـو اړیکـو او بورسـونو د تنظیـم برخـه د لـوړو زده کـړو وزارت قوانینـو ،پالیسـیو ،مقرراتـو او لوایحـو سـره سـم د
نړیوالـو او کلتـوري اړیکـو ،تحصیلـي بورسـونو تنظیـم او مدیریـت او لـه کورنیو او نړیوالو علمي بنسـټونو سـره د علمي
توامیتونـو برخـو کـې فعالیـت کوي.
دغـه برخـه د لـوړو زده کـړو وزارت لـه لیدلـوري او موخـو سـره سـم پـه یـوه واحـد کتـار کـې د لـوړو زده کـړو سـکټور
تلپاتـې او متوازنـې پراختیـا ،د بهرنیـو اړیکـو اسـانتیا او تنظیم ،د بورسـونو مدیریـت او عادالنه وېش ،د هوکـړه لیکونو،
توامیتونـو او تړونونـو تعدیـل ،تصحیـح او همغـږۍ برخـو کـې فعالیـت کوي.

د بورسونو په برخه کې د پام وړ السته راوړنې په لنډ ډول وړاندې کېږي:
هنـد ،روسـیې ،چیـن ،قزاقسـتان ،جاپـان ،کوریـا ،ایـران ،ترکیـې ،مصـر ،پاکسـتان ،جرمنـي ،تاجکسـتان ،ټایلنډ،
کانـاډا ،پرتـګال ،آذربایجـان ،برېټانیـا او چک او سـلواک هېوادونو ته د ماسـټرۍ او دوکتورا په کچه تحصیلي بورسـونو
ته د  ۴۶۰کسـانو اسـتول
هنـد ،ازبېکسـتان ،ترکیـې ،مالیزیـا ،رومانیـا ،بنګلهدېـش ،قزاقسـتان ،مصـر او پاکسـتان تـه د لېسـانس بورسـونو
لپـاره د  ۴۵۳کسـانو معرفـي کـول
هنـد ،ازبکسـتان ،ترکیـې ،مالیزیـا ،رومانیا ،بنګلهدېش ،قزاقسـتان ،مصر او پاکسـتان ته د لېسـانس بورسـونو لپاره
د  ۸۸کسـانو استول
د علمي کادر هغو  ۳۶۰غړو ته د معاش ورکول ،چې اوسمهال ایران کې پر زده کړو بوخت دي
پـه ترکیـه کـې د  ،۳۱۵ایـران کـې  ،۱۴مالیزیـا کـې  ۴۷او هنـد کـې  ۸هغـو محصلینـو د لګښـت ورکـړه چـې پـه
دولتـي لګښـت د زده کـړو دوام تـه اسـتول شـوي دي
د  ۱۴۰۰مالـي کال د معـاش ترالسـه کولـو لپـاره بهرنیـو چـارو وزارت تـه د لېسـانس ،ماسـټرۍ او دوکتـورا په کچه
د  ۱۴۰۸محصالنـو د نوملـړ اسـتول او چمتـو کول
د معـاش ورکولـو لپـاره د هغـو  ۱۵۰۰بېالبېلـو دولتـي کارکوونکـو او اسـتادانو د تحصیلـي راپورونو شـننه او څېړنه،
چـې د لـوړو زده کـړو وزارت لـه لـوري بېالبېلـو هېوادونـو تـه د زده کـړو دوام په موخه اسـتول شـوي دي
د تحصیلي بورسونو د معاش ورکولو بهیر اسانه کول
د چین هېواد بیجېنګ د بهرنیو مطالعاتو او کابل پوهنتونونو تر منځ د علمي همکاریو د هوکړه لیک السلیکول
ازبکسـتان تـه د افغـان محصلینـو لېږلـو لپـاره د افغانسـتان او ازبکسـتان لـوړو زده کـړو وزارتونـو تـر منـځ د علمـي
همکاریـو د هوکـړه لیـک السـلیکول
لـه چیـن ،ایـران او تاجکسـتان سـره د والیتونو او مرکـزي پوهنتونونو او لوړو زده کړو وزارت تر منـځ د علمي تړونونو،
پروتوکـول ،هوکـړه لیک او  ۳تفاهم لیکونو څارل او السـلیکول
د بهرنیـو تحصیلـي بنسـټونو او لـوړو زده کـړو وزارت ترمنـځ د  ۹۷تړونونـو ،هوکړه لیکونو او تفاهم لیکونو د مسـودې
سـمون او طی مراحل
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25

درېیم څپرکی

محصلینو د هېواد د تحصیلي نظام اساسـي رکن جوړ کړی او د بشـري ټولنې هڅاندې انسـاني شـتمنیو او راتلونکې
جوړوونکـي ګڼـل کېـږي ،د افغانسـتان د لـوړو زده کـړو وزارت ،محصـل محـوري یو له خپلـو لومړیتوبونو څخـه بولي او
د دغـې چـارې ترسـره کولـو لپـاره هغـو فعالـو او پـوه محصلینو تـه نـوي پروګرامونه او خدمـات برابروي چې پـه علمي،
کلتـوري او ټولنیـزو فعالیتونـو کې ګډون تـه لېواله وي.

د محصلینـو خدمـات لـه هغـه ټـول خدمـات او فعالیتونـه دي چـې د فکـري او ټولنیـز پرمختـګ ،د پټـو اسـتعدادونو
پراختیـا او د محصلینـو وظیفـوي او کاري فرصتونـو د ظرفیـت جوړونـې الر هـواروي ،دغه خدمات د نویو شـامل شـویو
محصلینـو د بلدېـدو ،علمـي مشـاورې ،کاري او کسـبي ،روانـي روغتیا ،د شـخړو هـواری او د لیلیې خدماتـو په کمېټو
کې شـامل دي.
اوسـمهال پـه  ۳۹دولتـي او  ۱۲۸خصوصـي پوهنتونونـو او تحصیلـي بنسـټونو کـې تـر څلـور سـوه زرو ډېـر محصلیـن
پـه زده کـړو بوخـت دي ،دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې پـه وروسـتیو پنځـو کلونـو کـې شـاوخوا ۱۵زره محصلیـن د
لېسـانس ،ماسـټرۍ او دوکتـورا پـه کچـه لـه هېـواده بهـر زده کړو ته اسـتول شـوي او پـه  ۱۳۹۹کال کـې د کانکور له
الرې شـاوخوا  ۷۰زره محصلیـن د دولتـي پوهنتونونـو پـه درسـي پروسـه کـې شـامل شـوي دي.
پـه دولتـي پوهنتونونـو کـې د شـته ښـوونیزو ظرفیتونو او اسـانتیاو او دولتـي او خصوصـي پوهنتونونو کـې د محصلینو
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د محصالنو
برخې السته راوړنې
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ډېروالـي پـه پـام کـې نیولو سـره ،د لـوړو زده کـړو وزارت په وروسـتیو کلونو کې الکټرونیکـي زده کړو ته پـام ورګرځولئ
او هڅـه کـوي چـې د آنالیـن ،پـر زده کـړو والړ او محصـل محـوره زده کـړو لـه الرې او لـه نویـو درسـي الرو چـارو څخه
پـه ګټـې ځـان سـیمییزو او نړیوالـو معیارونـو تـه نـږدې او د کاري بـازار اړتیـاوې پـوره کـړي او پـه یـوه خوندي ښـوونیز
چاپېریـال کـې د پوهـې ،مهـارت او مسـلکي چلنـد پـه لرلو سـره زموږ د ګـران هېواد افغانسـتان پـه اقتصـادي ،ټولنیز
او سیاسـي وده کـې خپـل ملـي او اسلامي رسـالت ادا کړي.
د محصالنـو د خدماتـو پـه برخـه کې د دولتـي او خصوصي پوهنتونونـو د محصالنو چارو او د بهرنیو تحصیلي سـندونو
د ارزونـې او مسـاواتو ریاسـتونو پـه  ۱۳۹۹کال کـې یوشـمېر السـته راوړنـې لرلـې چې ترټولـو مهمې یې پـه لنډه توګه
بیانېږي:

دولتي محصالن

په  ۱۳دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د محصالنو خدماتو د انسجام دفترونو رامنځته کول
د حقوقو او شرعیاتو پوهنځیو د محصلینو حقوقي روزنې ته الر هوارول
د محصلینو لپاره د کارموندنې او مسلکي مهارتونو د روزنیزو پروګرامونو جوړول
د عملـي کارونـو ترسـره کولـو لپـاره رسـنیو تـه د ژورنالیـزم پوهنځیـو د محصلینـو ورپېژنـدل او هغـوی تـه د روزنیـزو
پروګرامونـو جوړول
د ولسمشر په ګډون سره په پوهنتونونو کې محصلینو ته د سولې خبرو ترسره کول
د خدماتو وړاندې کولو د ښه کېدو لپاره د اسنادو د پروسس او پذېرش سیسټم بیاکتنه
د مرکز دولتي تحصیلي بنسټونو د  ۶۳۹۲فارغانو ډیپلومونو ته اعتبار ورکول
د والیتونو دولتي تحصیلي بنسټونو د  ۲۷۴۱۹فارغانو ډيپلومونو ته اعتبار ورکول
د مرکز او والیتونو د دولتي تحصیلي بنسټونو فارغانو  ۳۹۰۰ټرانسکرېپټونو ته اعتبار ورکول
بهرنیـو چـارو وزارت تـه د والیتـي دولتـي پوهنتونونـو د  ۱۲۰۴۲ډېپلومونـو او مرکـزي دولتـي پوهنتونونـو ۱۵۲۰
ډيپلومونـو د اعتبـار ورکولـو څېړنـه
بېالبېلـو دولتـي ادارو تـه د مرکـز فارغانـو  ۱۵۰۲او والیتـي تحصیلي بنسـټونو د  ۹۷۰۰مکتوبونو ځوابـول او اعتبار
ورکول
د دولتي تحصیلي بنسټونو د  ۱۳۹۸او  ۱۳۹۷فارغانو ته د نمرو ټرانسکرېپټ صادرول
بېالبېلو وزارتونو ته د سـوابقو د  ۴۵۵تخصصي فورمونو ،سـتاژ قضا ،او کارموندنې په برخه کې د  ۱۰۱۳محصلینو
د فراغت سـندونو تـه اعتبار ورکول
د تحصیلي مدیریت ښه والي لپاره د  HEMISسیسټم د معلوماتو بشپړول
د ښوونکو۱۴ ،پاسو او ښوونې کارکوونکو د تحصیلي سویې لوړېدو هوکړه لیک د طرحې د مېکانیزم ترتیبول
د ښوونکو۱۴ ،پاسو او د پوهنې کارکوونکو د تحصیلي سویې لوړېدو د طرحې څارنه او تطبیق
د دولتي پوهنتونونو د  ۱۳۹۹تازه شامل شویو نوم لیکنه او د پذیرش چارو انسجام
د دولتـي پوهنتونونـو د محصالنـو چـارو مرسـتیالیو او خدماتـو ډولونـو او شـمېر تثبیـت لپـاره د مرکـزي غرفـو د
خدماتـو وړانـدې کولـو طرحـه

خصوصي محصالن

د  ۱۲۱خصوصي تحصیلي بنسټونو د سمسترواره پایلو طی مراحل او راغونډول
د خصوصي تحصیلي بنسټونو د فارغانو د  ۷۹کتابونو طی مراحل
د خصوصي لوړو زده کړو بنسټونو د سمسترواره پایلو لپاره د خپلواک دفتر جوړول
د سـندونو روڼوالـي او خوندیتـوب لپـاره د خصوصـي لـوړو زده کـړو بنسـټونو د سمسـترواره پایلـو لپـاره د آرشـیف
جوړول
خصوصي لوړو زده کړو بنسټونو ته د شهیدانو او معلولینو له کورنیو د  ۸۳کسانو ورپېژندل
خصوصي لوړو زده کړو بنسټونو ته په ځانګړي تخفیف سره د  ۱۰۳بېوزله محصالنو معرفي کول
تحصیلي بنسټونو ته د (شهر دوبی) د ودونو تاالر د شهیدانو ورثهوو څخه د  ۱۹کسانو معرفي کول
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د لوړو زده کړو نورو بنسټونو ته د شپږ لغو شویو طبي تحصیلي بنسټونو د ( )5344محصالنو د تبدیلۍ او لیږدونې پروسه
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د لوړو زده کړو نورو بنسـټونو ته د شـپږ لغوه شـویو طبي تحصیلي بنسـټونو د  5344محصلینو د تبدیلۍ سـندونو
طی مراحل
د خصوصي تحصیلي بنسټونو فارغانو ته د  ۸۴۰ډیپلومونو طی مراحل
د خصوصي بنسټونو فارغانو ته د  ۸۸۳۴سرټیفېکېټونو او د نمرو ټرانسکرېپټونو تصدیق او طی مراحل
د والیتونو خصوصي تحصیلي بنسټونو فارغانو ته د  ۱۳۲۳۴سرټیفېکېټونو او ټرانسکرېپټونو طی مراحل
د ټولو خصوصي تحصیلي بنسټونو له تاسیس څخه تر اوسه د محصالنو د شمولیت د اساس د کتابونو سکن
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د بهرنیـو تحصیلـي سـندونو د ارزونـې پـه برخـه کې له اداري فسـاد سـره د مبـارزې او د جعلي اسـنادو مخنیوي او
پېژندنـې پـه موخه د مېکانېـزم جوړول
د تخصصـي او مسـلکي تحصیلـي سـندونو د ارزونـې کمېسـیون جـوړول او د ( )ACCAکمېسـیون کاري بهیـر
پرانیسـتل
د ملـي قابلیتونـو د تثبیـت بـورډ ( )NQFرامنځتـه کـول او د یـوه جامـع او ملـي قابلیتونـو د سـند پربنسـټ یـې د
کاري بهیـر پیـل
ازبکستان کې د فارغ شویو افغان محصالنو د سندونو د ستونزې هواری
د ( )ACCA, FIA, CIA, PMPاو ورته نورو تخصصي او مسلکي سندونو د ارزونې او مساواتو کمېسیون جوړول
د افغانسـتان ملـي قابلیتونـو د تثبیـت کمېټـې جـوړول او وروسـته یـې د لوړو زده کړو ملـي قابلیتونـو د تثبیت بورډ
بانـدې بدلول
د بهرنیو تحصیلي سندونو د ارزونې او مساواتو پروسې ګړندي کول
د افغانستان د ملي قابلیتونو د تثبیت چوکاټ رامنځته کول
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څلورم څپرکی

د لـوړو زده کـړو وزارت مالـي او اداري برخـې پـه  ۱۳۹۹کال کـې پـه بېالبېلـو برخـو کـې یوشـمېر السـته راوړنې لري،
چـې لـه هغـو څخـه د بودجـې پـه برخـه کـې د اصالحاتـو راوړل او د برنامې پر بنسـټ یـې مدیریت ،د افغـان حکومت
لـه پراختیايـي بودجـې څخـه د افغانسـتان پوهنتونونـو اسـتادانو تـه د دوکتـورا په کچه هـر کال د  ۱۰۰ملي بورسـونو
طرحـې جـوړول ،د افغـان حکومـت پراختیايـي بودجې څخه د افغانسـتان پوهنتونونو اسـتادانو لپـاره د ډلهییزو څېړنو
د طرحـې جـوړول ،د لـوړو زده کـړو وزارت مراجعینـو لپـاره د پـه وخـت ،ښـو او هراړخیـزو خدماتـو وړانـدې کولـو لپـاره
پـه پرمختللـي ډول د عامـه خدماتـو ریاسـت رامنځتـه کولـو طرحـه ،په اداري چـارو کې د چټکـۍ او روڼوالـي رامنځته
کولـو او برېښـنايي حکومتولـۍ تطبیقولـو پـه موخه د لوړو زده کړو وزارت د برېښـنايي مراسلاتو د عملـي کولو طرحه،
د عامـه سـاتنې تصـدۍ عمومي ریاسـت تـه د ټولو دولتـي تحصیلي بنسـټونو د امنیـت خوندیتـوب څرنګوالي طرحې
وړانـدې کـول ،د لـوړو زده کـړو وزارت د مدیریتـي سیسـټمونو(  ) HEMISد پراختیـا طرحـه او د نوښـت ،ټکنالوژۍ او
علمـي څېړنو شـبکې )(1.E-LEARNING, 2. AFGREN, 3. TECHNOLOGY CAPACITY BUILDING, 4.RESEARCH AND INNOVATION
جوړولو طرحه د لوړو زده کړو وزارت د مالي او اداري برخې له مهمو او د پام وړ السته راوړنو څخه دي.

د بشري سرچینو برخه

د لـوړو زده کـړو وزارت د بشـري سـرچینو څانګـه د هېـواد نافـذه قوانینـو او مقرراتو سـره سـم د لـوړو زده کـړو وزارت د
کارکوونکـو ګومارنـې ،د روزنیـزو سـیمینارونو او ورکشـاپونو پـه جوړولو سـره د لـوړو زده کـړو وزارت دکارکوونکو ظرفیت
لوړوالـي ،د لـوړو زده کـړو وزارت کارکوونکـو د حاضـرۍ کنټـرول او مالـي او حسـابي ریاسـت تـه یـې د معاشـونو اجـرا
کولـو پـه موخـه د راپـور اسـتولو ،د ادارې پراختیـا او پرمختـګ لپـاره د طرحـو وړاندې کولـو ،د دندو تصنیف او شـننه،
لـه کارکوونکـو سـره د اړیکـو څارنـه ،شـکایتونو تـه د رسـېدنې ،روغتیـا او د بشـري سـرچینو د معلوماتـو چمتـو کولو په
ډېټابېـس کـې ثبـت او خوندیتـوب مسـوولیت لري.

د بشري سرچینو برخې مهمې السته راوړنې په لنډه توګه بیانېږي:
د کارکوونکو د سوانحو برېښنايي کول او په یوې ځانګړې برېښنايي سرچینې کې یې ساتل

په  ۱۳۹۹کال کې د لوړو زده کړو وزارت السته راوړنو ته کتنه

د مالي او اداري
برخې السته راوړنې
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د دندو د الیحو او تشکیالتي جوړښتونو ډیجیټل کول
په ټولو برخو کې د الکټرونیکي حاضرۍ سیسټم فعالول
د ملکـي خدماتـو قانـون د معیارونـو او یـاده برخـه کـې د اسـانتیاوو برابرولـو پـر بنسـټ د کارکوونکـو د ګومارنـې
سیسـټم رامنځتـه کـول
پـه مرکـز او دویمـو واحدونـو کـې د کال پـه وروسـتیو کـې د دوی د کاري راپـور پـر بنسـټ د کارکوونکـو داجرااتـو
حضـوري ارزونـې فرهنـګ تطبیقـول
د مرکزي او دویمو ادارو اړوند روزنیزو اړتیاوو پوره کول
د لوړو زده کړو موسسو د تشکیالتي جوړښتونو برابرول
د بشري سرچینو ریاست لپاره د پالن ،پالیسۍ او الرښودونو د سندونو بیاکتنه او ترتیب
تحصیلي بنسټونو ته د زده کړو دوام په موخه د مرکز او دویمو واحدونو د کارکوونکو معرفي کولو الر هوارول
د ادارې د کارکوونکو ظرفیت لوړولو برخې لپاره د بودجې د تدارک دوام
د قانون په رڼا کې د درېیمو او څلورمو بستونو د ازموینې اخیستل
د بارکوډ معلوماتو پر بنسټ د معیاري پېژندکارټونو وېش
د وزارت د ملکي خدمتونو د  ۵۵۱کارکوونکو حضوري ارزونه او قانوني طی مراحل
د وزارت  ۱۱۰تنو متقاعدینو د تقاعد اسنادو طی مراحل
وزارت کې د برېښنايي پېژندپاڼو ترالسه کولو لپاره د ملکي خدمتونو  ۲۹۵کارکوونکو ثبت
د شتمنۍ ثبتولو فورمونو ته پر شرایط برابرو ،بانکي پور او شکایتونو ته د ډېټابېسونو جوړول
له مالي ،اداري ،حسابي او تدارکاتي برخو څخه د  ۸۹۴کسانو شتمنیو ثبتولو د فورمونو طی مراحل کول
د هېواد بشري سرچینو د ادارو ترمنځ د بشري سرچینو غوره ریاست نوم خپلول

د جندر برخه

جنـدر د هغـې ټولنـې جـوړ شـوی ټولیـز تصـور دی چـې پـه یـوه ټولنیـز نظـام کې پـه دقیقـه توګـه د ښـځو او نرینهوو
کـړه وړه ،مکلفیتونـه ،مسـوولیتونه ،رول او حقونـه تـر مالحظـې الندې نیسـي او د بې عدالتیو پر وړاندې حق غوښـتنه
کـوي .جنـدر یـوازې د ښـځو نـه ،بلکـې پـه الزمـو شـرایطو کـې د نرینـهوو وضعیـت تـه هم پـام کـوي او په ټولـه کې د
ټولنیـز عدالـت رامنځ تـه کولو غوښـتونکی دی.
لـه ځورونـې سـره د مبـارزې کمیټـې رامنـځ تـه کـول ،د ښـځو د ملي اقتصـاد پیاوړتیـا برنامې د پلان ترتیـب ،په مرکز
او تحصیلـي بنسـټونو کـې د وړکتـون جـوړول ،د کانکـور په ازموینـه کې د نجونو لپـاره د مثبت تبعیـض رامنځته کول،
د ښـځو ظرفیـت لـوړاوي لپـاره د روزنیـزو ورکشـاپونو جـوړول ،د انګرېـزۍ ژبـې ښـوونیزو کورسـونو جـوړول ،د خونـدي
او سـالم کاري چاپېریـال رامنځتـه کـول ،لـه ښـځو څخـه د مالتـړ پالیسـیو او چلنلارو تدویـن ،جنـدر تـه د ځـواب
ویلـو بودجـې د کمېټـې جـوړول ،پـه دولتـي او خصوصـي لـوړو زده کـړو بنسـټونو کـې د جنـدر برخـې رامنځتـه کول،
پوهنتونونـو کـې د نجونـو لپـاره د ټرانسـپورټ برابـرول ،نجونـو تـه د لیلیې جـوړول او تجهیـز ...په لوړو زده کـړو وزارت
کـې د ښـځو او نجونـو د مالتـړ مهـم فعالیتونـه دي چـې پـه سـمه توګـه ترسـره شـوي دي .لـوړو زده کـړو وزارت په یاد
بنسـټ کـې د جنـدر موضـوع د لـوړو زده کـړو ملـي سـتراتېژیک پلان پـه پـام کـې نیولو سـره په اساسـي ډول پـه پام
کـې نیولـې چـې پـه یـاده برخـه کـې د مهمو السـته راوړنـو المل شـوی دی.
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 رسیدگی همه جانبه برای حل مشکالت مالی بورسیه های تحصیلی
 معیاری سازی سیستم راپور دهی در بخش بودجه عادی و انکشافی

حسابي
ظرفیتاو
 مالي
برخهمعیاری ساختن سیستم مالی و حسابی ،معاشات ،جمع آوری عواید و
رسیدگی و
سازی برای
حسـابي برخـه د بودجـې جوړولـو ،د مالـي چـارو تنظیـم ،د نقـدي حوالـو د عامـه
وزارت مالـي
د لـوړو زده
براساساوبرنامه
کـړوسازی
بودجه
لګښـتونو اجـرا او د هغـو حسـابونو ترتیـب ،د بودجهيـي چـارو د حوالـو چمتـو کـول ،د عمـده او پرچـون پېـر د حوالـو
 ترتیب پالن بودجوی سال مالی  ۰۰۱۱و ارایه و دفاع آن در وزارت مالیه
ترتیـب ،د جېـب خرڅونـو او سـفرونو د پیسـو اجرا او ترتیبول ،اداري ریاسـت او د لیلیو عمومـي مدیریتونو د خپرولو په
مالی
استقاللیت
شـاملوپوهنتون
عوایدد توسط
مدیریت
چگونگی
ترتیب
موخـه تـرتهیه و
اسـتول ،د میاشـتنیو
هغو ته
دارایترتیب او
هاینوملړ
محصلینـو د
بهیر کې
اعاشـې
طرحد بـدل
وروسـته
کنټـرول
لګښـتونو د عمومـي راپـور راغونـډول او ترتیـب او همـداراز د قطعيـې راپـور چمتـو کـول مسـوولیت پر غـاړه لري.
یافته ریاست د پام وړ السته راوړنې په لنډه توګه وړاندې کېږي:
حسابي
مالي او
تحقق
دعواید
د مرکزي ریاستونو او دویمو ادارو د بودجهيي اړتیاوو د فورمونو ترتیبول
شمېر
میلیونافغانی
افغانیوبهدمیلیون
په ارقام
271

247

165

تحقق یافته

پالن ۱۴۰۰
مصرف شوي عواید

بودجه عادی

پالن ۱۳۹۹
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په  ۱۳۹۹کال کې د جندر برخې یوشمېر مهمې السته راوړنې په الندې ډول دي:
تحصیلي بنسټونو کې د ښځو ځورونې مخنیوي پالیسۍ او د جندر تګالرې بیاکتنه
دولتي پوهنتونونو کې د جندر  ۲۸ادارو رامنځته کول
د کیفیت د تضمین په یوه معیار کې د جندر موضوعاتو شاملول
د  GBVپالن تطبیقول
د  ۱۴۰۰کال کانکور په ازموینه کې د نجونو لپاره د ځانګړو څانګو د کوډ ټاکل
د جندر پوهاوي اړوند  ۴۷ورکشاپونو جوړول
د عدالت لپاره د ښځو موسسې سره د جندر په برخه کې د همکارۍ هوکړه لیک السلیکول
پوهنتونونو کې د جندر کمېټې جوړول ،د شکایتونو ترالسه کول او هغو ته رسېدنه
تحصیلي نصاب کې د جندر موضوعاتو شاملول
د لوړو زده کړو وزارت د پنځو لویو پروژو د پراختیايي بودجې شننه
له هېواده بهر تحصیلي بورسونو ته د  ۶۸نجونو استول
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د روڼوالي ټینګښت او په وخت سره د راپور ورکولو لپاره د ټولو اړوندو برخو ترتیب ،تنظیم او معیاري کول
د تحصیلي بورسونو ټولو مالي ستونزو د هواري لپاره هراړخیزه رسېدنه
د عادي او پراختیايي بودجې په برخه کې د راپور ورکولو سیسټم معیاري کول
د برنامـې پـر بنسـټ د مالـي او حسـابي ،معاشـونو او د عوایدو راټولولو سیسـټم معیاري کـول او د ظرفیت جوړونې
ارقام به میلیون افغانی
لپاره رسـېدنه
1399
مجموع فیصدی مصرف 97%:
مالیې6,وزارت کې یې دفاع
د  ۱۴۰۰مالي کال د بودجې د پالن ترتیب او په
مجموع بودجه منظور شده318,304,528 :
4,860
4,868چمتو کول
د مالي خپلواکي لرونکو پوهنتونونو له لوري د عوایدو مدیریت طرحې څرنګوالي ترتیب او
ارقام به میلیون افغانی

1399
1,685
1,458

مجموع بودجه منظور شده6,318,304,528 :

4,868

0
0
کود ۲۵

کود ۲۲

مصرف

بودجه انکشافی

مجموع فیصدی مصرف 97%:

کود ۲۱

بودجه

1,685
1,458

0
0
کود ۲۵

کود ۲۲

مصرف

4,860

کود ۲۱

بودجه
1399
عادي بودجه 1399

1,053

بودجه انکشافی
1399
1,053

61%
غیر اختیاری
فیصدی مصرف

د تدارکاتو برخه

بودجه

پراختیايی بودجه 1399

46

685

87.7%
اختیاری

685

د لـوړو زده کـړو وزارت د تدارکاتـو برخـه د وزارت لپـاره د اجناسـو او خدماتـو برابرولـو او تدارکاتـو قانـون او سـتراتېژۍ
تطبیـق ،د پرچـون او عمـده پېرودلـو د مدیریـت او مشـرۍ ،د پېرودلـو او چمتوکولـو پـه موخـه خصوصـي او دولتـي
87.7%پېرودلـو کـې د نـرخ
کمپنیـو څخـه د خدماتـو او اجناسـو د فرمایـش وړاندیـز ،څارنـه او کنټـرول ،پـه پرچـون او عمـده
61%
لپـاره د اجناسـو او خدماتـو آفـر وړانـدې کولـو د
اخیسـتلو او پېرودلـو پروسـې کنټـرول ،د داوطلبـۍ برنامـې اعلان
اختیاری
اختیاری
غیر
غونـډې د څارنـې او کنټـرول ،د داوطلبـۍ ګټونکې کمپنۍ او اشـخاصو سـره د تړونونو ترتیب او السـلیک ،د کار کلني
اجناسـو او خدماتـو چمتـو کولـو پـه موخـه د بودجې له
پلان پـر بنسـټ د بودجهيـي اړتیـاوو وړاندیـز او
تشـخیص او د بودجه
فیصدی مصرف
شـتون څخـه د ډاډ ترالسـه کولـو مسـوولیتونه پـه غـاړه لري.
د تدارکاتو برخې مهمې السته راوړنې په لنډه توګه وړاندې کېږي:
46
په پروژو کې د تړونونو اجرااتو د ارزونې فورم تطبیق
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شمېره

مايل کال

1

1399

په ودانیزو ترمیامتو کې
سپام
 3,451,531افغانۍ

د وسایطو د پرزو په
پېرودلو کې سپام

 1,195,212افغانۍ

د خوراکي توکو په
تدارکاتو کې سپام
 1,655,015افغانۍ

په تفکیک د ( )۴۶پروژو تړون کول:
 -1د ( )245,112,578.70افغانیو په ارزښت د غیرمشورتي اجناسو او خدماتو ( )۳۳تړونونه
 -2د ( )99,338,020.40افغانیو په ارزښت د ودانیزو چارو برابرولو ( )۱۳تړونونه
د کرونا له المله د څه دپاسه  ۲۰پروژو تعدیالت او د هغو په وخت مدیریت.
د ټولـو دولتـي پوهنتونونـو د تدارکاتـو کارکوونکـو د تدارکاتـي وړتیـا لوړولـو پـه موخه دوی تـه د وړتیا لوړولـو روزنیز
پروګـرام جوړول.

د زېربنا پراختیا او ودې برخه

الف :اداري برخه
د لـوړو زده کـړو وزارت د اداري او زیربنایـي برخـې د مرکـز او دویمـو واحدونـو پـه کچـه د پراختیایـي او ودانیـزو پـروژو
د چـارو د مشـري او مختـه وړلـو ،د ودانیـزو پـروژو د څارنـې او ارزونـې او د پـروژو د کار لـه کیفیـت څخـه د ډاډمنتیـا،
د مرکـز او دویمـو واحدونـو پـه کچـه د ودانیـو او تاسیسـاتو د سـاتنې ،د ټرانسـپورټي خدمتونـو وړاندې کولـو ،د وزارت
د مرکـز پـه کچـه د اوبـو او برېښـنا رسـولو ،د مرکـزي ادارو د قرطاسـیې او تنظیفاتـي اړتیـاوو برابرولـو ،د وزارت مرکـز
کارکوونکـو ،مرکـزي پوهنتونـو او محصالنـو تـه د روغتیایـي خدمتونـو وړانـدې کولـو او د وزارت مرکـزي ادارو د تېلـو او
سـوند توکـو د برابرولـو مسـوولیت پـه غـاړه لري.
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د هغو پروژو د النجو هواری چې په ستونزمن حالت کې وې
د مقیاسـي سـپما د تامیـن پـه موخـه د تخنیکي ریاسـتونو له لـوري د وزارت د اړتیاوو راغونډولو او سـروې د طرحې
وړاندې کول
پـه تدارکاتـي پروسـه کـې د روڼوالـي او د داوطلبیو د اسـنادو محرمیت سـاتلو پـه موخه په امنیتي کمرو سـمبال او
مجهـز د آفـر وړانـدې کولـو د غونډو جلا دفتر جوړول
د افغانستان تړونونو د پرمختګ ارزیابۍ په سیسټم  ))ACPMSکې د  ۶۰پروژو د معلوماتو اضافه کول
د معلوماتو برېښنايي کولو لپاره د ډېټابېس جوړول
د البېروني او هرات پوهنتونونو د حقوقي کمپلکس النجو هواری
د مشـورتي او غیرمشـورتي خدماتو ،ودانیزو چارو او اجناسـو تفکیک سـره د  ۱۳۹۹کال تدارکاتي پالن کې د ۶۰
تدارکاتـي پـروژو اضافه کول
په عامه لګښتونو کې د سپما او عامه وجوه اغېزناک کنټرول ،د بېلګې په توګه:
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 8میلیون

 4.5میلیون

په  ۱۳۹۹کال کې د لوړو زده کړو وزارت السته راوړنو ته کتنه

 17میلیون

 18میلیون

 6میلیون
 4میلیون
 2میلیون

د 1399تنظیفاتي توکي

د ۱۳۹۸تنظیفاتي توکي
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د  ۱۳۹۸قرظاسیې

0

صرفه جویی در مصارفات قرطاسیه باب

د وزارت ملکیتونـو ،تېـل ،روغنیاتـو ،تقلیـه وسـایطو ،مرکـزي ډیپـو او بودجهيي کوډ تفکیک سـره د پـروژو ثبت لپاره
د ډېټابېـس جوړول
د مرکز او والیتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو د ځمکو د سندونو او قبالو راغونډول
د لسو تحصیلي بنسټونو لپاره د قبالو اخیستل او طی مراحل
د لوړو زده کړو وزارت شاوخوا  ۴۰زره جریبه جایداد د ډېټابېس ثبت او راجسټر
د قرطاسیې په لګښتونو کې سپما
ب :د پراختیايي پروژو برخه
د لـوړو زده کـړو وزارت اداري او زېربنـا برخـې د مرکـز او والیتونـو تحصیلـي بنسـټونو کـې د ترمیـم او جوړولو برخه کې
 ۱۷ودانیـزې پـروژې ګټـې اخیسـتنې ته سـپارلي چـې جزئیات یـې په الندې جـدول کې وړانـدې کېږي:
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د ننګرهار پوهنتون د روغتون زېږون برخې د ودانۍ جوړول

26,000,000.00

افغان حکومت

2,000,817.00

افغان حکومت

د کابل پوهنتون د ښځینهوو مرکزي لیلیې د تشنابونو ترمیم
د عيل آباد تدریيس روغتون د جراحۍ ودانۍ د
تشنابونو ترمیم
د میوند تدریيس روغتون د تشنابونو ترمیم او جوړول
د لوړو زده کړو وزارت د بڼ د څراغونو جوړول

د تخار پوهنتون د احاطوي دېوال جوړول
د هلمند لوړو زده کړو موسسې د خوړنځي سالون او
د ښځینهوو لیلیې د ودانۍ جوړول
د بلخ پوهنتون د برېښنا برج نصب ،منتاژ او جوړول
د عيل آباد روغتون د ارتفاعي زېرمې ،هاوس پمپ او
څښاک اوبو جوړول او ترمیم
د کندهار د ټکنالوژۍ او کرنې ميل پوهنتون د ۳۰
کیلو واټه فوټو لټاییک سولر سیسټم
د کابل پوهنتون اقتصاد پوهنځي د تشنابونو ترمیم
د بامیانو پوهنتون د ښځینهوو لیلیې پخلنځي او
خوړنځي سالون
د هرات پوهنتون د مشاورې مرکز تجهیز او جوړول
د پروان پوهنتون د وړکتون ترمیم او تجهیز

د البېروين پوهنتون د وړکتون ترمیم او تجهیز
د سمنګان لوړو زده کړو موسسې د نارینهوو لیلیې د
ودانۍ جوړول
د هلمند پوهنتون احاطوي دېوال جوړول
ټولټال

5,515,000.00

افغان حکومت

2,726,460.00

افغان حکومت

16,676,032.50

هند

44,671,275.00

افغان حکومت

6,095,000.00

افغان حکومت

852,180.00

افغان حکومت

1,084,300.00

39,287,296.60
10,648,000.00

افغان حکومت
نړیوال بانک
افغان حکومت

19,483,515.00

نړیوال بانک

3,965,076.00

نړیوال بانک

3,893,780.00

نړیوال بانک

5,284,687.00

نړیوال بانک

18,760,000.00

هند

11,715,528.75

هند

218,658,948

د معلوماتي ټکنالوژۍ د خدماتو او برېښنايي زېربناوو د جوړښت
برخه

د معلوماتـي ټکنالـوژۍ د زېربنـاوو (الکټرونیکـي زېربنـاوو) جوړښـت او تحصیلـي بنسـټونو(علمي کادر او محصالنـو)
لپـاره د ټکنالـوژۍ خدماتـو وړانـدې کولـو وضعیت کې ښـه والی د لـوړو زده کړو وزارت یـو له مهمـو کاري لومړیتوبونو
څخـه دی .دغـو جوړښـتونو کـې د الکټرونیکـي او نـوري فایبـر شـبکې او ټکنالوژۍ اړوند سیسـټمونه شـامل دي چې
د باکیفیتـه ټکنالوژیکـي خدماتـو وړانـدې کولـو تـه الر هـواروي چـې پـه دوه مهمـو برخـو ټینـګار کـوي؛ یـو د اوسـني
وضعیـت ښـه والـي او د لـوړو زده کـړو وزارت او دویمـو واحدونـو د معلوماتـي ټکنالـوژۍ د زېربناوو کمښـتونو رفع کول
او بـل د لـوړو زده کـړو پـه هغـو موسسـو کـې د معلوماتـي ټکنالـوژۍ د زېربنـاوو جـوړول چې پـه هغو کـې د معلوماتي
ټکنالـوژۍ زېربناوې شـتون نـه لري.
پوهنتونونـو کـې د معلوماتـي ټکنالوژۍ د مرکزونو جوړول ،د شـبکې ټرافیک ( )Traffic Localizationسـیمییز کول،
د افغانسـتان تحصیلي او څېړنیزې شـبکې ( ) AfgRENپراختیا او وضعیت ښـه کول او همداراز په معیاري او ډاډمن
ډول د شـبکې جـوړول هغـه چارېـدي چـې پـه وروسـتیو کلونـو کـې د تحصیلـي بنسـټونو لپـاره ترسـره شـوي دي .د
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د پروژې نوم

د تړون ټوله بیه

متویلوونکی
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زېربنـا برنامـو کـې د خصوصـي لوړو زده کړو موسسـو ،پوهنـې وزارت او نورو دولتـي او غیردولتي ادارو تـر منځ د اړیکو
لپـاره پـه لـوړو زده کـړو کې پـه معیاري ،تخنیکـي ،قانوني او ډاډمـن ډول معلوماتـي ټکنالوژۍ ته الر هـواروي .آنالین
بـاوري برېښـنايي کتابتونونـو سـره د پوهنتونونـو نښـلول ،د تحصیلـي او څېړنیـزې شـبکې لـه خدماتو ګټه اخیسـتنه،
د معلوماتـي ټکنالـوژۍ پـه ګټـې اخیسـتنې سـره د تدریـس او روزنې کیفیت ښـه والی ،د برېښـنايي زده کـړو فرهنګ
جوړونـې معیـاري خدماتـو وړانـدې کـول او د معلوماتـي ټکنالـوژۍ د اهمیـت او ګټـو پـه اړه د پوهاوي کچـې لوړول د
یـاد وزارت لـه مهمـو موخـو څخـه دي او همداراز یې باید یادونه وشـي چې برېښـنايي زده کـړې ( )E-learningد لوړو
زده کـړو پـه پراختیـا او کیفیـت کـې مهـم رول لوبـوي .اوسـمهال لـوړې زده کړې نشـي کوالی چـې د نویو برېښـنايي
اسـانتیاوو او فرصتونـو څخـه پرتـه غوره کیفیت ترالسـه کړي .لـه همدې المله یاد وزارت د برېښـنايي زده کړو پالیسـۍ
تدویـن کـړې او هغـه پـه درې کاري پړاوونـو کې عملي کوي .په ښـه توګه د یادې پالیسـۍ ترسـره کولو پـه موخه ،لوړو
زده کـړو وزارت پـه پـام کـې لـري څـو د نویـو ښـوونیزو الرو چـارو پـه ځانګـړې توګـه د محصل محـوره ،او پایلـې محوره
زده کـړو پـه برخـه کـې ګامونـه پورتـه کـړي .د ارتباطـي او معلوماتـي ټکنالوژۍ اسـانتیاوو ته السرسـی د لـوړو زده کړو
وزارت پـه کاري لومړیتـوب کې دی.
په علمي چارو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د رول پیاوړتیا
د هېـواد پـه نهـو سـترو پوهنتونونـو (کابـل پوهنتـون ،کابل طبي پوهنتون ،د شـهید اسـتاد رباني ښـوونې او روزنې
پوهنتـون ،د کابـل پولـي تخنیـک پوهنتـون ،د خوسـت شـیخ زاید پوهنتـون ،هرات پوهنتـون ،کندهـار پوهنتون ،بلخ
پوهنتـون او ننګرهـار پوهنتـون) کـې پـه څـو پړاوونـو کـې د الکټرونیکـي زده کـړو د ورکشـاپونو او کنفرانسـونو ترسـره
کول.
د افغانسـتان څېړنیـزه او تحصیلـي شـبکه( )AfgRENد سـویل ختیځـې اسـیا لـه څېړنیـزې او تحصیلـي شـبکې
( )TEINسـره وصـل او  ۱۴تحصیلـي بنسـټونه لـه انټرنـټ او یـادې شـبکې سـره ونښـلول شـول.
د هغـو نهـو مرکـزي او والیتـي پوهنتونونـو  ۷۵اسـتادان او تخنیکـي مسـوولین چـې برېښـنايي زده کړو کې شـامل
دي ،د اېډکـس ( )MOOCsآنالیـن کورسـونو جوړولـو پـه اړه پـه څـو پړاوونـو کـې پـه هېـواد او لـه هېـواده بهـر وروزل
شول.
د افغانستان لوړو زده کړو د اېډکس غړیتوب ترالسه کړ
د  AfghanXپنځـه کورسـونه ډيزایـن او د اېډکـس پـه سراسـري پلټفـورم کـې خپـاره شـول او د اېډکـس خلاص
پلټفـورم ( ) Open edxد ممبيـي  IITپوهنتـون پـه تخنیکـي مرسـته پراختیـا وموندلـه او د افغانسـتان لـوړو زده کـړو )
( AfghanX.edu.afتـه ورکـړل شـول .تحصیلـي بنسـټونو تـه یـې ددې الر هـواره کـړه چـې داخلي کورسـونه په ملي
ژبـو ثبـت او پـه هغـو پلټفورمونـو کـې چـې د افغانسـتان لـوړو زده کـړو مالکیـت دی ،آپلـوډ او وړاندې شـي.
د  ۳۸پوهنتونونو ویبپاڼو برخې کارکوونکو ته د  Drupalرونیز پروګرام جوړ شو
د  TEIN*CCپـه مالـي او تخنیکـي مرسـته د ټولـو پوهنتونونـو لپـاره د On Campus Security for Afghan
 Engineersپـه نـوم درې ورکشـاپونه جـوړ شـول.
د  TEIN*CCپـه مالـي او تخنیکـي مرسـته د Linux Administrationبرخه کې د ورکشـاپ جوړول (پروپوزل یې
د یـادې شـبکې له لوري تایید شـوی دی)
د  HEDPپـه مالـي او تخنیکـي مرسـته د  ۱۲پوهنتونونـو تخنیکي کارکوونکو لپاره د معلوماتـي ټکنالوژۍ مرکزونو
څخه د اسـتفادې په اړه د بېالبېلو ورکشـاپونو جوړول.
د ښـو خدماتـو وړانـدې کولـو او سېسـټمونو امنیـت خوندیتوب لپـاره د لوړو زده کـړو وزارت او پوهنتونونو سـرور روم
په پرمختللو او د اړتیا وړ وسـایلو سـمبال شـو .
له وقفې پرته خدماتو او برېښـنا برابرولو لپاره د سـولر سیسـټم  ۲۴سـاعته برېښـنا سـره د وزارت سـرور روم سـمبال
شوی دی
د لوړو زده کړو وزارت له خپلواک نوري فایبر سره وصل او  ۱۰۰ام بي انټرنېټ فعال شو.
د نړیوال کېدو په برخه کې
پـه درېیـو پړاوونـو ( پـه زده کـړو او تدریـس کـې د معلوماتـي ټکنالـوژۍ یوځـای والـی ،ګـډې زده کـړې او بشـپړ
آنالیـن) کـې ،پـه تحصیلـي بنسـټونو کـې د  E-Learningزده کـړو پیـل
د تحصیلي نیټې بدلون او له نړیوالو سیسټمونو سره یې یوشان کېدل
د افغانستان پرانیستې دولتدارۍ ( )OGPد موخو تطبیق

د اطالع رسونې او مطبوعاتو برخه (د ویاندوی دفتر)

د لـوړو زده کـړو وزارت د ویانـدوی دفتـر د یـوه منظـم پالن پر بنسـټ د لوړو زده کړو وزارت د اطالع رسـونې او نشـراتي
ټـول فعالیتونـه تنظیـم کـړي او پـه لنـډه مـوده کې یې پـه بېالبېلو برخـو کې د پام وړ السـته راوړنـې هم لرلې.
د ویاندوی دفتر مهمې السته راوړنې په لنډ ډول وړاندې کېږي:
د خبرونـو ،رپوټونـو او خبرتیـاوو خپرولـو لپاره د شـپږو ټولنیزو شـبکو( واټسـاپ ،ټلگـرام ،ټویټر ،انسـټاگرام ،یوټیوب
او لینکډېـن) جوړول
اطالعاتو ته د السرسي قانون پنځلسمې مادې پر بنسټ د انټرنټي پاڼې منځپانګې بډایه کول
د لومړي ځل لپاره د وزارت او دویمو ادارو نشراتي برخو تر منځ د همغږۍ رامنځ ته کول
د دویمو ادارو د ټولو علمي او اکاډمیکو فعالیتونو خپرول
د مرکز او دویمو ادارو په ټولنیزو رسنیو کې د لوړو زده کړو وزارت او دویمو ادارو د ټولو خبرونو خپرول
د  ۱۴۰۰کال په تشکیل کې د دویمو واحدونو لپاره د عامه پوهاوي یو یو بست وړاندیز
د  ۱۴۰۰کال لپاره د ستراتېژیک پالن چمتو کول او د وزارت مشرتابه شورا له لوري یې تاییدېدل
د تشریفاتي خبرونو د خپرېدو مخنیوی
د وزارت خبرونو د حجم ډېروالی
د اطالع رسونې په فعالیتونو کې د نظم او همغږۍ رامنځ ته کول
د رسنیزو فرصتونو رامنځ ته کول
په فزیکي او برېښنايي ډول د اطالعاتي بانک جوړول او په یاد بانک کې د تر  ۲۰۰۰ډېرو سندونو راغونډول
د ټلوېزیوني مستندونو چمتو کول او خپرول
په ټولنیزو رسنیو کې د اطالع رسونې له پرمختللو بڼو ګټه اخیستل
د وزارت له السته راوړنو د کلیپونو جوړول او په فېسبوک ،انټرنټي پاڼه او یوټیوب کې یې خپرول
د لوړو زده کړو وزیر او معینانو سره د ځانګړو مرکو تنظیم
د نشراتي کارکوونکو ظرفیت لوړولو لپاره د برنامو ترسره کول
د نشراتو په برخه کې د انګرېزي او اوزبېکي څانګو د فعالېدو هڅې
د ډېټا ژورنالیزم برخې رامنځ ته کولو هڅې
د ټولیزو رسنیو له الرې د وزارت ټولو السته راوړنو او فعالیتونو انعکاس
په حرفهيي ډول د برېښنايي اونیزې د منځپانګې او بڼې بدلول
د هېواد مطرح چاپي رسنیو کې د لوړو زده کړو وزارت کړنو اړوند تر  ۵ډېرو مقالو خپرول
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پـه دولتـي او خصوصـي تحصیلـي بنسـټونو کـې د زده کـړو لـه کیفیـت او روڼوالـي څخـه د نړیوالـې ټولنـې څارنې
طرحـې ترتیـب او تطبیق
د افغانستان پرانیستې دولتدارۍ سکرتریت ته په  ۲۰۲۰کال کې د ژمنه شویو  ۶نصابونو بیاکتنه
د آسیا پسفیک اعتبار ورکولو سازمان کې د لوړو زده کړو وزارت غړیتوب ترالسه کول
د سـویډن پـه مالـي همـکارۍ د اعتبـار ورکولـو او نصـاب معیاري کولـو لپـاره د  UNESCOپه پروپوزل کـې د لوړو
زده کړو وزارت شـاملېدل
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پنځم څپرکی

اداري فساد سره مبارزه

اداري فسـاد یـو لـه زړو ناروغیـو او پـه اصـل کـې د اداري نظـام ترټولـو زوړ ټـپ بلـل کېـږي ،ځکـه چـې له دولت سـره
یوځـای زېږېدلـې ښـکارنده ده یعنـې لـه کلـه نـه چـې د بشـر فعالیتونو سـازماني بڼه ځـان ته غـوره کړه ،اداري فسـاد
هـم د داخلـي تعامالتـو او د سـازمان لـه متـن سـره د چاپیریال تعامـل څخه راوټوکېـد .نو الزمه ده چې د اداري فسـاد
د لـه منځـه وړلـو پـه نویـو کړنالرو سـره دغـه پدیده له منځه یوسـو او لـه ټولنیزو سـازماني ناخوالـو پاکـه او خالي ټولنه
ولـرو .فسـاد موخـو تـه د سـازمان نـه رسـېدو او پرمختـګ مخنیـوي په برخه کـې یو اساسـي خنډ دی.
افغانسـتان کې اداري فسـاد یو له جدي سـتونزو او موخو ته د رسـېدو په برخه کې سـتر خنډ دی ،حکومت له فسـاد
سـره د مبـارزې او اداري فسـاد د کچـې راټیټولـو پـه موخـه جـدي اقدامـات کـړي چې له اداري فسـاد سـره د مبارزې
ملـي سـتراتیژۍ طرحـه یې یـو مهم او عملـي اقدام دی.
د لـوړو زده کـړو وزارت هـم د دغـې شـومې پدیـدې د لـه منځـه وړلـو لهپـاره لـه اداري فسـاد سـره د مبـارزې پلان
چمتـو کـړی او پـه دې برخـه کـې یـې مهـم ګامونـه اوچت کـړي دي
د تقنیني سندونو بیاکتنه
له اداري فساد سره د مبارزې عمل پالن تطبیق
په مرکز او دویمو ادارو کې د نظارتي سیسټمونو جوړول
د کاري پروسېجرونو ساده کول
په فزیکي او آنالین ډول د اکاډمیکو چارو د شکایاتو برخې جوړول
د پلټنې بهیر په برخه کې د پالیسیو چمتو کول
د روڼوالي ،حساب ورکونې او ځواب ویلو فرهنګ پیاوړي کول
د اداري سیسټمونو برېښنايي کول
د بورسونو مدیریت سیسټم الکترونيکي کول
له هېواده بهر تحصیلي جعلي سندونو د پېژندنې مېکانېزم جوړول
لویې څارنوالۍ ته د  ۱۱قضیو استول
په سوانحو کې د  ۱۵اخطارونو درجول
د ګوښـه کېـدو یـو مـورد ،د کتبـي سپارښـتنې  ۲۰مورده ،د سـندونو باطلېدو دوه مـورده ،د تبدیلـۍ درې مورده ،د
تقاعد یـو مورد
د مالي راپور ورکولو او بودجهيي پالن جوړونې بهیر اصالح
په مرکز او والیتونو کې د  ۱۴۲پوهنتونونو د بېالبېلو برخو ارزونه

د اکاډمیکو چارو د نظارت او ارزونې برخه

د لـوړو زده کـړو وزارت د اکاډمیکـو چـارو څارنـې او ارزونـې برخـه د پالیسـیو ،قوانینـو ،مقرراتـو ،لوایحـو او چلنلارو د
تطبیـق څرنګوالـي څارنـه او پـه ټولـو دولتـي او خصوصـي پوهنتونونـو او لـوړو زده کړو موسسـو کې د تدریـس کیفیت
ښـه کېـدو ،لـه کیفیـت څخـه د ډاډ ترالسـه کولـو ،د لوړو زده کـړو وزارت ملي پلان سـتراتېژیکو موخو او تثبیت شـویو
معیارونـو سـره سـم د اکاډمیکـو چـارو ښـه والـي ،د ټولو لوړو زده کړو بنسـټونو د لېسـانس او تر لېسـانس پورتـه برنامو
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له اداري فساد سره
د مبارزې او نظارت
برخې السته راوړنې
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د اکاډمیکـو چـارو د ارزونـې پروګـرام سـازماندهي او د یادو بنسـټونو کیفي کچـې لوړېدو په موخـه د اکاډمیکو پالنونو
لـه تطبیـق څخـه د ډاډ ترالسـه کولـو ،د ټولـو دولتـي او خصوصـي لـوړو زده کـړو بنسـټونو ،علمـي کادر ،څېړونکـو،
کارکوونکـو د اکاډمیکـو چـارو د کنټـرول او ارزښـت موندنې څارنه او د اسـتادانو او محصالنو د اکاډمیکو چارو سـتونزو
د څېړنـې او هغـو تـه د رسـېدنې مسـوولیت پر غـاړه لري.
د لوړو زده کړو وزارت د اکاډمیکو چارو ارزونې او څارنې برخې په  ۱۳۹۹کال کې الندې السته راوړنې لرلې:
 :-1د لوړو زده کړو موسسو د مسوولینو ،کمېسیونونو غړو او کارکوونکو د ظرفیت لوړول
د اکاډمیکـو چـارو د ارزونـې او څارنـې ریاسـت د پروګرام معرفـي کولو ،د کارکوونکو لپاره د لوړو زده کړو موسسـو او
د نظـارت ریاسـت اړونـد تقنیني سـندونو توضېـح ،د نظارت او ارزونې ریاسـت د اکاډمیکو چارو د ارزونې کمیسـیونونو
غړو او دولتي او خصوصي لوړو زده کړو موسسـو د مسـوولینو لپاره د ښـوونیزو ورکشـاپونو جوړول.
د هغـو  ۴۰خصوصـي تحصیلـي بنسـټونو علمـي مرسـتیاالنو تـه د انجینیـري برنامـو د ارزونـې چـک لیسـتونو الرو
چـارو معرفـي کولـو لپـاره د ورکشـاپونو جـوړول چـې د انجینیـرۍ برنامـې لـري.
د هغـو  ۱۴خصوصـي تحصیلـي بنسـټونو علمـي مرسـتیاالنو ته د فوق لېسـانس برنامو د ارزونې چک لیسـتونو الرو
چـارو معرفـي کولـو لپاره د ورکشـاپونو جـوړول چې د ماسـټرۍ برنامې لري.
د  ۱۲۸خصوصـي لـوړو زده کـړو بنسـټونو لپـاره د اکاډمیکـو چـارو تقنینـي سـندونو توضېـح پـه تـړاو د ورکشـاپونو
جوړول.
 :-2د خصوصي لوړو زده کړو موسسو له برنامو د اکاډمیکو چارو ارزونه
د هغو  ۲۰طبي بنسټونو بیا ارزونې بهیر بشپړول چې مخکې په ټیټه کټګورۍ کې راغلي وو
د خصوصي تحصیلي بنسټونو د انجینیرۍ  ۴۰برنامو د ارزونې بهیر بشپړول
د  ۱۳خصوصي پوهنتونونو اړوند ماسټرۍ  ۳۲برنامو د ارزونې بهیر بشپړول
 :-3د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو موسسو بیاکتنه او نظارت

د مرکـز او والیتونـو  ۲۱دولتـي تحصیلـي بنسـټونو (کابـل پوهنتـون ،کابـل طبـي پوهنتـون ،پولـي تخنیـک ،د
شـهید اسـتاد ربانـي ښـوونې او روزنـې پوهنتـون ،بدخشـان ،تخـار ،ننگرهار ،هـرات ،بلخ ،کندهـار ،خوسـت ،بامیان،
دایکنـدي ،هلمنـد  ،پکتیـا ،بغلان ،کنـدز ،کنـړ او لغمـان) پوهنتونونـو د ورځنـۍ برخـې د برنامـو نظـارت او بیاکتنـه.
د مرکـز او والیتونـو  ۲۱دولتـي تحصیلـي بنسـټونو (کابـل پوهنتـون ،کابـل طبـي پوهنتـون ،پولـي تخنیـک ،د
شـهید اسـتاد ربانـي ښـوونې او روزنـې پوهنتـون ،بدخشـان ،تخـار ،ننگرهار ،هـرات ،بلخ ،کندهـار ،خوسـت ،بامیان،
دایکنـدي ،هلمنـد  ،پکتیـا ،بغلان ،کنـدز ،کنـړ او لغمـان) پوهنتونونـو د شـپې برخـې د برنامـو نظـارت او بیاکتنـه.
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د  ۱۱۹خصوصـي تحصیلـي بنسـټونو باکتنـه او نظـارت چـې لـه هغـې ډلـې یـې  ۶۹پـه مرکـز او  ۵۰نـور په(کابل،
بدخشـان ،تخـار ،ننگرهـار ،هـرات ،بلخ،کندهـار ،خوسـت ،بامیـان ،دایکنـدي ،هلمنـد ،پکتیا ،بغلان ،کنـدز او کنړ)
والیتونـو کې دي.
 :-4له دولتي پوهنتونونو سره د خصوصي لوړو زده کړو موسسو کلستر جوړونه
له نږدې دولتي لوړو زده کړو بنسټونو سره د خصوصي بنسټونو د کلسترسازۍ طرحې ترتیب او چمتو کول.
له  ۲۷دولتي پوهنتونونو سره د  ۱۲۸لوړو زده کړو بنسټونو د کلستر سازۍ هوکړه لیکونو السلیکول
د وزارت او پوهنتونونو په کچه د  HELMSسیسټم بهیر د لړۍ څارنه او نظارت
 :-5د لوړو زده کړو موسسو علمي کادر غړو او محصالنو د اکاډمیکو چارو ستونزو څېړنه او هغو ته رسېدنه
د اکاډمیکـو چـارو نظـارت او ارزونـې ریاسـت واټسـاپ ګـروپ او اېمېـل لـه الرې د دولتـي او خصوصـي بنسـټونو
اسـتادانو ،علمـي کادر غـړو او محصالنـو د اکاډمیکـو چـارو شـکایتونو تـه د رسـېدنې برېښـنايي سیسـټم جـوړول.
پـه  ۱۱۹خصوصـي لـوړو زده کـړو موسسـو کـې د علمـي کادر غـړو او محصلینو تر  ۵۰۰ډېـرو اکاډمیکو شـکایتونو
ته رسـېدنه.
د دولتي لوړو زده کړو بنسټونو د علمي کادر غړو او محصالنو تر  ۲۰۰ډېرو اکاډمیکو شکایتونو ته رسېدنه.

