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انکشاف همکاری با 

نهاد های داخلی و 

خارجی

طی مراحل تطبیق و پیگیری یاداشت تفاهم نامه، 

موافقت نامه، قرارداد ها و توامیت های علمی

تعداد  تفاهم نامه ها و 

موافقت نامه ها طی 

مراحل شده

1400/1/31400/6/30بشری و مالی81

ریاست ارتباط 

خارجه و تنظیم 

بورسیه ها

%0%50%50%0وزارت امور خارجه

بر قراری روابط با ادارات داخلی 

و خارجی جهت زمینه سازی 

تبادل تجربات کسب مهارت 

های علمی و فرصت های 

تحصیلی

طی مراحل پروپوزل های ترفیعی تحقیق2
تعداد پروپوزل های 

طی مراحل شده
1399/10/11400/9/25مالی و بشری600

ریاست 

تحقیق،تالیف 

وترجمه

معیار سازی و تمویل تحقیقات%25%25%25%25نهاد های تحصیلی

طی مراحل پروپوزل های تمویلی تحقیق3
تعداد پروپوزل های 

تمویل شده
1399/10/11400/9/25مالی و بشری100

ریاست 

تحقیق،تالیف 

وترجمه

ریاست های مالی و 

حسابی و تدارکات
معیار سازی و تمویل تالیفات25%25%25%25%

4
طی مراحل پروپوزل های ترجمه برای ترفیعات 

علمی

تعداد پروپوزل های 

طی مراحل شده
1399/10/11400/9/25مالی و بشری950

ریاست 

تحقیق،تالیف 

وترجمه

معیار سازی و تمویل ترجمه%25%25%25%25نهاد های تحصیلی

5
 (مقاالت علمی )طی مراحل پروپوزلهای تالیفی

برای ترفیعات علمی

تعداد پروپوزل های 

طی مراحل شده
1399/10/11400/9/25مالی و بشری200

ریاست 

تحقیق،تالیف 

وترجمه

%25%25%25%25نهاد های تحصیلی
حل مشکالت در جامعه و 

استفاده از آن در تحقیقات دیگر

6

 تحریر و نشر مقاالت علمی پیرامون مبارزه علیه 

مواد مخدر از لحاظ تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی، صحی و اسالمی

1399/10/30۱۴۰۰/۹/۲۵مالی و بشری15تعداد مقاالت

وزارت تحصیالت 

عالی مؤسسات 

تحصیالت عالی 

دولتی

موسسات تحصیالت 

عالی
25%25%25%25%

ارتقای سطع علمی پیرامون 

تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی، صحی و 

اسالمی مواد مخدر

7

تحقیقات علمی و نشر آن پیرامون مبارزه علیه 

مواد مخدر از لحاظ تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی ،صحی و اسالمی

1399/10/30۱۴۰۰/۹/۲۵مالی و بشری10 تعداد تحقیق

ریاست 

تحقیق،تالیف 

وترجمه

نهادهای تحصیالت 

عالی
25%25%25%25%

ارتقای سطع علمی پیرامون 

تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی، صحی و 

اسالمی مواد مخدر

8
تهیه و چاپ مجالت وزارت  تحصیالت عالی و 

نهادهای تحصیلی دولتی
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵بشری و مالی16تعداد مجالت چاپ شده

ریاست اطالعاتء 

نشرات و روابط 

عامه

ریاست مالی و 

حسابی
25%25%25%25%

تقویت فرهنگی اطالع رسانی و 

کتابخوانی

وزیر تحصیالت عالی

 وزارت تحصیالت عالی به اساس نتایج1400پالن کاری سال مالی 

جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت تحصیالت عالی

ریاست پالن ،پالیسی وتقنین
:منظور کننده

"بصیر"دوکتور عباس 

مسول اجرا

انکشاف و بازنگری در 

فرآیند تحقیقات

تاریخ ختمتاریخ آغازشاخص
وزارت ها و ادارات 

همکار
هدف اصلیشماره

مقدار هدف 

(Target)
نتایج متوقعهمنابع مورد نیازفعالیت عمده

ی
مال

ل 
سا

ل 
 او

بع
ر

ی
مال

ل 
سا

م 
دو

ع 
رب

ی
مال

ل 
سا

م 
سو

ع 
رب

ی
مال

ل 
سا

م 
هار

 چ
بع

ر
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مسول اجرا تاریخ ختمتاریخ آغازشاخص
وزارت ها و ادارات 

همکار
هدف اصلیشماره

مقدار هدف 

(Target)
نتایج متوقعهمنابع مورد نیازفعالیت عمده

ی
مال

ل 
سا

ل 
 او

بع
ر

ی
مال

ل 
سا

م 
دو

ع 
رب

ی
مال
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سا

م 
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ع 
رب
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ل 
سا

م 
هار
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9
چاپ آثار علمی پوهنتون ها و موسسات تحصیالت 

عالی
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵بشری و مالی10تعداد اقار چاپ شده

ریاست اطالعاتء 

نشرات و روابط 

عامه

ریاست مالی و 

حسابی
30%20%30%20%

رفع ضرورت تحصیلی تمام نهاد 

های تحصیالت عالی

چاپ کتاب های علمی10
تعداد کتاب های چاپ 

شده
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵بشری و مالی6000

ریاست اطالعاتء 

نشرات و روابط 

عامه

ریاست مالی و 

حسابی
25%25%30%25%

رفع نیازمندیهای شفاخانه های 

کادری

ایجاد و اعتبار دهی مجالت داخلی11
تعداد مجالت ایجاد و 

اعتبار دهی شده
1399/10/11400/9/25مالی60

ریاست 

تحقیق،تالیف 

وترجمه

ریاست های مالی و 

حسابی و تدارکات
تقویت سویه و اگاهی علمی25%25%25%25%

12
بازدید قبل از بازنگری در مطابقت به طرزالعمل 

کاری از نهاد های تحصیلی دولتی و خصوصی

تعداد نهاد های 

تحصیلی بازدید شده
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۳۹۹/12/30منابع بشری ومالی25

ریاست تضمین 

کیفیت و اعتبار 

دهی

%0%0%0%100نهاد های تحصیلی

اماده گی نهاد های تحصیلی 

برای شمولیت در پروسه 

اعتباردهی

13
نهاد تحصیلی دولتی و  (۲۵)بازنگری موسساتی 

خصوصی

تعداد نهاد های 

بازنگری شده
۱۴۰۰/4/1۱۴۰۰/6/30منابع بشری ومالی25

ریاست تضمین 

کیفیت و اعتبار 

دهی

نهاد های تحصیلی و 

HEDP
0%0%100%0%

ارتقای کیفی نهاد های 

تحصیلی مطابق معیارها

14

آغاز بحث روی ایجاد رشتۀ ماستری تضمین 

کیفیت و اعتباردهی در یکی از پوهنتون های 

معتبر کشور جهت تخصصی سازی کارمندان

طرح ریزی رشته 

ماستری
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۳۹۹/۱2/30منابع بشری ومالی1

ریاست تضمین 

کیفیت و اعتبار 

دهی

ریاست انکشاف 

برنامه های علمی و 

HEDPاداره 

100%0%0%0%
تخصصی سازی پروسه تضمین 

کیفیت و اعتباردهی

15
بازنویسی پالیسی منع آزار و اذیت جنسی دختران 

در نهادهای تحصیالت عالی
آمریت جندر1398/10/011399/9/20منابع بشری ومالی1 پالیسی۱تعداد 

ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
25%25%25%25%

رفع چالش های جنسیتی و 

افزایش قشراناث در سطوح 

مختلف

آمریت جندر1399/10/011400/9/25منابع بشری ومالی1 استراتیژی۱تعداد تدوین استراتیژی جنسیتی16
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
25%25%25%25%

رفع چالش های جنسیتی و 

افزایش قشراناث در سطوح 

مختلف

17
بازنگری، نهایی سازی و طی مراحل پالن های 

نهاد تحصیلی دولتی و خصوصی (3۰)استراتیژیک 

تعداد پالن های 

استراتیژیک نهایی شده
1399/10/011400/9/25منابع بشری و مالی30

ریاست 

پالن،پالیسی 

وتقنین

HEDP10%20%30%40%

نهایی سازی و معیاری نمودن 

پال نهای استراتیژیک نهاد های 

تحصیلی

18
تدوین پالن استراتیژیک سوم وزارت تحصیالت 

عالی

پیشرفت در تدوین 

پالن استراتیژیک
1399/10/011400/6/30منابع بشری و مالی70%

ریاست 

پالن،پالیسی 

وتقنین

HEDP25%25%20%...

داشتن اهداف معین، فعالیتهای 

مشخص و برای اجرا آن پالن 

واحد در پنج سال اینده

انکشاف و بازنگری در 

فرآیند تحقیقات

ایجاد اداره مستقل 

ارتقای کیفیت و 

اعتبار دهی مراکز 

علمی
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مسول اجرا تاریخ ختمتاریخ آغازشاخص
وزارت ها و ادارات 

همکار
هدف اصلیشماره

مقدار هدف 

(Target)
نتایج متوقعهمنابع مورد نیازفعالیت عمده

ی
مال
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سا
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ر
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مال
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رب
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سا
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19
قانون تحصیالت عالی و )بازنگری و تعدیل قوانین

(قانون ایجاد پوهنتون های بین المللی
1399/10/011400/9/25بشری2تعداد قوانین

ریاست امور 

محصالن دولتی، 

انکشاف برنامه 

های علمی و 

ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین

%25%25%25%25وزارت عدلیه

داشتن مقررات در بخش های 

مختلف جهت قانونمند شدن 

فعالیتها

20

اصالح، بازنگری و تعدیل  مقرره های وزارت 

مقرره تنظیم امور سویه های )تحصیالت عالی 

تحصیلی و اسناد تحصیلی، مقرره تنظیم امور 

اعطای اسناد تحصیلی موسسات تحصیالت عالی 

،مقرره تنظیم امور مربوط به تاسیس و فعالیت 

موسسات تحصیالت عالی دولتی دولتی با دول 

خارجی، مقرره تنظیم امور پذیرش محصل خارجی 

به موسسات تحصیالت عالی کشور، تعدیالت در 

مقرره های تحصیالت عالی  لیسانس ، فوق 

لیسانس، استقاللیت مالی پوهنتونها، مقرره 

تحصیالت عالی خصوصی و مقرره تحصیالت عالی 

از راه دور

1399/10/011400/9/25بشری9تعداد مقرره ها

ریاست هایارزیابی 

اسناد بیرون 

مرزی، امور 

محصالن دولتی، 

انکشاف برنامه 

های علمی، امور 

محصالن 

خصوصی، مالی و 

حسابی و ریاست 

پالن، پالیسی و 

تقنین

%25%25%25%25وزارت عدلیه

داشتن مقررات در بخش های 

مختلف جهت قانونمند شدن 

فعالیتها

21
طی مراحل دیپلوم،سرتفکیت و ترانسکریپت نمرات 

نهادهای تحصیالت عالی دولتی

تعداد اسناد طی مراحل 

شده
139۹/10/011۴۰۰/9/25 بشری45000

ریاست محصالن 

دولتی

نهاد های تحصیلی 

دولتی
25%25%25%25%

دسترسی فارغ التحصیالن به 

اسناد معتبر تحصیلی

22
طی مراحل دیپلوم،  سرتفکیت و ترانسکریپت 

نمرات نهادهای تحصیالت عالی خصوصی

تعداد دیپلوم، 

ترانسکریپت  و 

سرتفکیت های طی 

مراحل شده

139۹/10/011۴۰۰/9/25 بشری و تجهیزات16500
ریاست محصالن 

خصوصی

نهاد های تحصیلی 

خصوصی
25%25%25%25%

دسترسی فارغ التحصیالن به 

اسناد معتبر تحصیلی

23
 )طی مراحل و ارزیابی اسناد تحصیلی خارج مرز 

و تعین معادلت آن (لیسانس ، ماستری و دوکتورا

تعداد اسناد تحصیلی 

ارزیابی شده
139۹/10/011۴۰۰/9/25 بشری3000

ریاست ارزیابی 

اسناد تحصیلی 

خارج مرز

نهاد های تحصیلی 

خارجی
25%25%25%25%

دسترسی فارغ التحصیالن به 

اسناد معتبر تحصیلی

24

ایجاد مراکز دریچه واحد ارایه خدمات در پوهنتون 

کابل، طبی،پلیتخنیک و تعلیم و )های مرکزی 

برای ارایه خدمات ثبت نام، صدور کارت،  (تربیه

کارت شناسایی و اسناد تحصیلی

تعداد مراکز دریچه 

های واحد ایجاد شده
1399/10/231400/9/25مالی و بشری4

ریاست امور 

محصالن دولتی

پوهنتون های شامل 

پالن
25%25%25%25%

عرضه خدمات معیاری با 

کیفیت و تسریع  روند اجراات 

اداری

25
ایجاد کمپیوترلپ در نهادهای تحصیلی نورستان، 

بدخشان، تخنیکی غزنی،پنجشیر، نیمروز و ارزگان

تعداد نهاد های 

تحصیلی که در آن 

کمپیوتر لیب ها ایجاد 

شده

۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵بشری و مالی6
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
HEDP10%20%30%40%

فراهم سازی محیط معیاری و 

امکانات بهتر برای ادامه تحصیل

بازنگری در فرایند 

رفاهی محصلین

بازنگری اسناد تقنینی
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مسول اجرا تاریخ ختمتاریخ آغازشاخص
وزارت ها و ادارات 
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26
پروژه ساختمانی در مرکز و  (30)تکمیل کار 

والیات

تعداد پروژه های 

ساختمانی تکمیل شده
30

منابع بشری، مالی 

و تجهیزات
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵

ریاست های 

اداری و زیربنا ها 

، پالن پالیسی و 

تقنین ، مالی و 

حسابی و تدارکات

مالیه،  )وزارت 

شهرسازی و اراضی ، 

مبارزه علیه مواد 

(مخدر و اقتصاد 

25%25%25%25%
فراهم سازی محیط معیاری و 

امکانات بهتر برای ادامه تحصیل

27
طی مراحل پروژه های اجناس و خدمات غیر 

مشورتی، خدماتی و ساختمانی

تعداد پروژه های طی 

راحل شده
26

بشری، تخنیکی و 

مالی
ریاست تدارکات۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵

ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین 

واداری و زیر بنا و 

مالی

27%27%23%23%
فراهم سازی خدمات بیشتر و 

بهتر برای ادامه تحصیل

28

صنف انالین برا ی پوهنتونهای  مرکز و  (9)ایجاد 

کابلء طبی کابلء تعلیم و تربیهء )والیات

(پولیتخنیکءکندهارء هراتء ننگرهارء بلخء خوست

تعداد نهاد های 

تحصیلی که در آن 

صنوف انالین ایجاد شده

۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵بشری و مالی9
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی

نهادهای تحصیالت 

عالی دولتی
10%20%30%40%

تقویه نقش تکنالوژی معلوماتی 

در بهبود کیفیت آموزش

۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵منابع مالی و بشری1فیصدی پیشرفتدو البراتوار انجنیری پوهنتون کابل29
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
%40%30%20%10اترا

تقویه نقش تکنالوژی معلوماتی 

در بهبود کیفیت آموزش

ایجاد برنامه های لیسانس روزانه دولتی30
تعداد برنامه های ایجاد 

شده
1399/10/11400/9/25بشری و مالی9

ریاست انکشاف 

برنامه های علمی

نهاد های تحصیلی 

دولتی
25%25%25%25%

افزایش جذب محصالن، 

تخصصی کردن برنامه های 

علمی و بلند بردن سطح 

تحصیلی

ایجاد برنامه های لیسانس شبانه دولتی31
تعداد برنامه های ایجاد 

شده
1399/10/11400/9/25بشری و مالی12

ریاست انکشاف 

برنامه های علمی

نهاد های تحصیلی 

دولتی
25%25%25%25%

افزایش جذب محصالن و فراهم 

سازی زمینه تحصیالت عالی 

برای همه

ایجاد برنامه های لیسانس خصوصی32
تعداد برنامه های ایجاد 

شده
1399/10/21400/9/26بشری10

ریاست انکشاف 

برنامه های علمی

ریاست امور 

محصالن خصوصی
25%25%25%25%

افزایش جذب محصالن، 

تخصصی کردن برنامه های 

علمی و بلند بردن سطح 

تحصیلی

ایجاد برنامه های ماستری دولتی33
تعداد برنامه های ایجاد 

شده
1399/10/31400/9/27بشری3

ریاست انکشاف 

برنامه های علمی

ریاست تضمین 

کیفیت و اعتباردهی
25%25%25%25%

افزایش جذب محصالن، 

تخصصی کردن برنامه های 

علمی و بلند بردن سطح 

تحصیلی

ایجاد برنامه های ماستری خصوصی34
تعداد برنامه های ایجاد 

شده
1399/10/41400/9/28بشری3

ریاست انکشاف 

برنامه های علمی

ریاست تضمین 

کیفیت و اعتباردهی
25%25%25%25%

افزایش جذب محصالن، 

تخصصی کردن برنامه های 

علمی و بلند بردن سطح 

تحصیلی

بازنگری نصاب های تحصیلی برنامه های لیسانس35
تعداد نصاب های 

بازنگری شده
1399/10/61400/9/30بشری40

ریاست انکشاف 

برنامه های علمی

ریاست مالی و 

حسابی
25%25%25%25%

نوآوری در برنامه های علمی 

مطابق تقاضای بازار و معیار 

های بین المللی

بازنگری در فرایند 

رفاهی محصلین

بهبود اموزش و 

بازنگری نصاب های 

تحصیلی
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مسول اجرا تاریخ ختمتاریخ آغازشاخص
وزارت ها و ادارات 

همکار
هدف اصلیشماره

مقدار هدف 

(Target)
نتایج متوقعهمنابع مورد نیازفعالیت عمده

ی
مال

ل 
سا

ل 
 او

بع
ر

ی
مال

ل 
سا

م 
دو

ع 
رب

ی
مال

ل 
سا

م 
سو

ع 
رب

ی
مال

ل 
سا

م 
هار

 چ
بع

ر
بازنگری نصاب های تحصیلی برنامه های ماستری36

تعداد نصاب های 

بازنگری شده
1399/10/71400/9/31بشری10

ریاست انکشاف 

برنامه های علمی

ریاست مالی و 

حسابی
25%25%25%25%

نوآوری در برنامه های علمی 

مطابق تقاضای بازار و معیار 

های بین المللی

بازنگری نصاب های تحصیلی برنامه های دوکتورا37
تعداد نصاب های 

بازنگری شده
1399/10/81400/9/32بشری1

ریاست انکشاف 

برنامه های علمی

ریاست مالی و 

حسابی
25%25%25%25%

نوآوری در برنامه های علمی 

مطابق تقاضای بازار و معیار 

های بین المللی

38
تدویر و همآهنگ سازی برنامه های علمی که 

شکل آنالین با دول خارجی

تعداد برنامه هاای دایر 

شده
1399/10/11400/9/25مالی100

ریاست ارتباط 

خارجه و تنظیم 

بورسیه ها

%25%25%25%25وزارت امور خارجه
ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی 

و افزایش کسب تجارب علمی

39
ایجاد دیپارتمنت  پیشگیری سؤ استفاده از ادویه 

(ابو علی سینا)مخدر در پوهنتون طبی کابل 

پیشرفت در ایجاد 

دیپارتمنت
1399/10/30۱۴۰۰/۹/۲۵مالی و بشری1

پوهنتون طبی 

ابوعلی )کابل 

(سینا

ریاست انکشاف 

برنامه های علمی
25%25%25%25%

ارتقای سطح علمی محصالن از 

تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی، صحی و 

اسالمی

1399/10/171400/9/41مالی و بشری250تعداد بست های تزئیدی وزارت1400 تزئید بست ها در تشکیل سال 40
ریاست منابع 

بشری

کمیسیون اصالحات 

اداری و خدمات 

ملکی

25%25%25%25%

بهبود روند اجراات اداری و 

کیفیت تدریس در نهادهای 

تحصیالت عالی

41

دوسیه تقرر کادر های جدید  (۳۰۰)طی مراحل 

نهاد های تحصیلی دولتی مطابق به قانون 

تحصیالت عالی

تعداد دوسیه های طی 

مراحل شده
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵منابع بشری و مالی300

ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
%20%30%30%20ریاست منابع بشری

کاهش نسبت محصل و استاد 

طبق پالن استراتیژیک وزارت 

تحصیالت عالی

42

دوسیه تقرر کادر های جدید  (۹۳۰)طی مراحل 

نهاد های تحصیلی خصوصی مطابق به قانون 

تحصیالت عالی

تعداد دوسیه های طی 

مراحل شده
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵منابع بشری و مالی930

ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی

ریاست امور 

محصالن خصوصی
10%30%30%30%

کاهش نسبت محصل و استاد 

طبق پالن استراتیژیک وزارت 

تحصیالت عالی

43

دوسیه ترفیعات اعضای کادری  (۷۶۰)طی مراحل 

علمی نهاد های تحصیلی مطابق به قانون 

تحصیالت عالی

تعداد دوسیه های طی 

مراحل شده
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵بشری760

ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
%25%25%25%25ریاست منابع بشری

تشویق اساتید و معیاری سازی 

فعالیتهای آن

44

تن کارمند اداری و   (۲۰۰)طی مراحل و تقرر

کارکن خدماتی در مرکز وزارت به شمول چهار 

پوهنتون مرکزی

تعداد کارمندان و 

کارکنان استخدام شده
139۹/10/01۱۴۰۰/9/۲5منابع بشری200

ریاست منابع 

بشری

کمیسیون مستقل 

اصالحات اداری و 

خدمات ملکی

20%25%30%25%
تکمیل بست های خالی مطابق 

تشکیل وتسریع روند امور

45
تقاعد اساتید و کارکنان مطابق به پالن و ماده 

 قانون کارکنان خدمات ملکی138

تعداد دوسیه های 

اساتید و کارمندان 

تقاعد شده

139۹/10/01۱۴۰۰/9/۲5بشری و مالی110
ریاست منابع 

بشری

ریاست عمومی 

خزینه تقاعد
25%25%25%25%

دسترسی متقاعدین به حقوق و 

امتیازاتشان

46

بادغیس، سرپل، پنجشیر،  )تهیه انترنت وایمکس 

و  (نیمروز، زابل، شفاخانه تدریسی البیرونی، فاریاب

(ارزگان، دایکندی، فراه، غور) برای P0Pانترنت 

تعداد نهاد های 

تحصیلی
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵بشری و مالی11

ریاست تکنالوژی 

معلوماتی

نهادهای تحصیالت 

عالی
10%20%30%40%

بهبود آموزش و تهیه امکانات 

تکنالوژیکی

بهبود اموزش و 

بازنگری نصاب های 

تحصیلی

بهبود و تجدید نظر 

در انکشاف ساختار 

ها و فرایند ها

 ، HEMISتطبیق 

ریفورم و محو فساد 

اداری

Page 5 of 10



مسول اجرا تاریخ ختمتاریخ آغازشاخص
وزارت ها و ادارات 

همکار
هدف اصلیشماره

مقدار هدف 

(Target)
نتایج متوقعهمنابع مورد نیازفعالیت عمده

ی
مال

ل 
سا

ل 
 او

بع
ر

ی
مال

ل 
سا

م 
دو

ع 
رب

ی
مال

ل 
سا

م 
سو

ع 
رب

ی
مال

ل 
سا

م 
هار

 چ
بع

ر

(HEMIS)پیشرفت در انکشاف  سیستم 47
سیستم معلومات 

مدیریت
1400/۴/۱1400/9/25منابع بشری و مالی30%

ریاست تکنالوژی 

معلوماتی

اداره ملی احصائیه و 

معلومات و ریاست 

های مرکزی

0%0%15%15%
فراهم سازی جهت ارایه 

معلومات دقیق

48
شبکه سازی برای نهادهای تحصیلی سرپل، 

بادغیس، فاریاب و لوگر

تعداد نهاد های شبکه 

سازی شده
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵بشری و مالی4

ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
HEDP10%20%30%40%

سرعت بخشیدن به کار های 

اداری و تدریسی

بررسی و تفتیش ریاست های مرکزی وزارت49
تعداد ریاست های 

بررسی شده
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵ بشری و مالی5

ریاست تفتیش 

داخلی
%25%25%25%25ریاست های مرکزی

حصول اطمینان از کیفیت و 

موثریت کار ها و اجراآت به 

موقع امور

بررسی و تفتیش نهاد های تحصیلی دولتی50
تعداد نهاد های بررسی 

شده
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵ بشری و مالی15

ریاست تفتیش 

داخلی

نهاد های تحصیلی 

دولتی
25%25%25%25%

حصول اطمینان از کیفیت و 

موثریت کار ها و اجراآت به 

موقع امور

بررسی و تفتیش نهاد های تحصیلی خصوصی51
تعداد نهاد های بررسی 

شده
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵ بشری و مالی14

ریاست تفتیش 

داخلی

نهاد های تحصیلی 

خصوصی
25%25%25%25%

حصول اطمینان از کیفیت و 

موثریت کار ها و اجراآت به 

موقع امور

52

نظارت وارزیابی از نهادهای تحصیالت عالی دولتی 

پیرامون تطبیق برنامه های جندر از طریق واحد 

جندر مرکزی

آمریت جندر139۹/10/011۴۰۰/9/2۵ بشری و مالی10تعداد نهادهای تحصیلی
نهادهای تحصیالت 

عالی
25%25%25%25%

دریافت چالش ها و مشکالت 

جندر

53

نظارت وارزیابی از نهادهای تحصیالت عالی 

خصوصی پیرامون تطبیق برنامه های جندر از 

طریق واحد جندر مرکزی و مسؤلین جندر واحد 

دومی دولتی

139۹/10/011۴۰۰/9/2۵ بشری و مالی100تعداد نهادهای تحصیلی

آمریت جندر 

مرکزی و واحد 

های دومی

نهادهای تحصیالت 

عالی دولتی و 

خصوصی

25%25%25%25%
دریافت چالش ها و مشکالت 

جندر

54

دریافت جمع اوری کتاب های اساس ، نتایج 

سمسـتر وار و کتاب های فارغان محصالن نهاد 

تحصیلی خصوصی مرکز و والیات در جهت تطبیق 

آنها به سوابق و معیاری سازی سیستم

تعداد نهاد های 

تحصیلی که از آن 

اسناد محصالن دریافت 

شده

139۹/10/011۴۰۰/9/2۵منابع بشری و مالی131
ریاست محصالن 

خصوصی

نهاد های تحصیلی 

خصوصی
25%25%25%25%

تسهیل دستررسی قانونمند 

محصالن به نتایج تحصیلی

55
ارزیابی امور اکادمیک  برنامه های حقوق وعلوم 

سیاسی  مقطع  لیسانس خصوصی

تعداد برنامه های 

ارزیابی شده
۱۴۰۰/۱/۳۱۴۰۰/۹/۲۵بشری و مالی107

ریاست نظارت و 

ارزیابی 

امورآکادمیک

%33.3%33.3%33.3%0نهاد های تحصیلی

دریافت چالش های فرا راه 

کیفیت تدریس و اقدامات 

اصالحی

56
ارزیابی امور اکادمیک برنامه های شرعیات  مقطع  

لیسانس خصوصی

تعداد برنامه های 

ارزیابی شده
۱۴۰۰/۱/۳۱۴۰۰/۹/۲۵بشری و مالی24

ریاست نظارت و 

ارزیابی 

امورآکادمیک

%33.3%33.3%33.3%0نهاد های تحصیلی

دریافت چالش های فرا راه 

کیفیت تدریس و اقدامات 

اصالحی

57
ارزیابی امور اکادمیک  برنامه های کمپیوتر 

ساینس مقطع لیسانس خصوصی

تعداد برنامه های 

ارزیابی شده
۱۴۰۰/۱/۳۱۴۰۰/۹/۲۵بشری و مالی41

ریاست نظارت و 

ارزیابی 

امورآکادمیک

%33.3%33.3%33.3%0نهاد های تحصیلی

دریافت چالش های فرا راه 

کیفیت تدریس و اقدامات 

اصالحی
 ، HEMISتطبیق 

ریفورم و محو فساد 

اداری
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مسول اجرا تاریخ ختمتاریخ آغازشاخص
وزارت ها و ادارات 

همکار
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ل 
سا
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 چ
بع

ر
58

ارزیابی امور اکادمیک نهاد های تحصیلی مقطع  

لیسانس دولتی

تعداد نهادهای  ارزیابی 

شده
۱۴۰۰/۱/۳۱۴۰۰/۹/۲۵ بشری و مالی18

ریاست نظارت و 

ارزیابی 

امورآکادمیک

%33.3%33.3%33.3%0نهاد های تحصیلی

دریافت چالش های فرا راه 

کیفیت تدریس و اقدامات 

اصالحی

59
نظارت وارزیابی  برنامه های ماستری نهاد های 

تحصیلی دولتی

تعداد برنامه های  

ارزیابی و ظارت شده
۱۴۰۰/۱/۳۱۴۰۰/۹/۲۵ بشری و مالی44

ریاست نظارت و 

ارزیابی 

امورآکادمیک

%0.0%50.0%50.0%0نهاد های تحصیلی

دریافت چالش های فرا راه 

کیفیت تدریس و اقدامات 

اصالحی

60
نظارت و ارزیابی   برنامه های  ماستری نهاد های 

تحصیلی خصوصی

تعداد برنامه های  

ارزیابی شده
۱۴۰۰/۱/۳۱۴۰۰/۹/۲۵ بشری و مالی44

ریاست نظارت و 

ارزیابی 

امورآکادمیک

%0.0%0.0%100.0%0نهاد های تحصیلی

دریافت چالش های فرا راه 

کیفیت تدریس و اقدامات 

اصالحی

61
نظارت و ارزیابی از  برنامه های شبانه نهادهای 

تحصیلی دولتی

تعداد برنامه های  

ارزیابی و ظارت شده
۱۴۰۰/۱/۳۱۴۰۰/۹/۲۵ بشری و مالی18

ریاست نظارت و 

ارزیابی 

امورآکادمیک

%33.3%33.3%33.3%0نهاد های تحصیلی

دریافت چالش های فرا راه 

کیفیت تدریس و اقدامات 

اصالحی

62
ارزیابی اجراات از بست های دوم الی هشتم در 

مرکز وزارت

تعداد کارکنان که 

اجراات آن ارزیابی شده
551

بشری ، تخنیکی و 

مالی
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵

ریاست منابع 

بشری

کمیسیون مستقل 

اصالحات اداری و 

خدمات ملکی

28%20%25%27%
تسریع روند امور و بهبود در 

اجراات

63
پروژه تجهیز سازی تکنالوژی معلوماتی نهادهای 

تحصیلی و مرکز وزارت

تعداد نهاد های 

تحصیلی دولتی 

تجهیزشده

۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵منابع مالی و بشری7
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
HEDP10%20%30%40%

تقویه نقش تکنالوژی معلوماتی 

در بهبود کیفیت آموزش

64
ایجاد سیستم الکترونیکی کتابخانه در نهاد های 

تحصیلی دولتی

تعداد سیستم های 

الکترونیکی ایجاد شده
1399/10/11400/9/25بشری و مالی39

ریاست 

تحقیق،تالیف 

وترجمه

ریاست های مالی و 

حسابی و تدارکات، 

تکنالوژی معلوماتی

25%25%25%25%
فراهم سازی محیط تحقیقاتی 

برای نهاد های تحصیلی

65

ادبیات  )شبکه سازی تعمیر ها در پوهنتون کندهار

در ( تعمیر طبی) در پوهنتون غزنی (و انجنیری

در  (لیلیه ذکور و تعمیر طبی )پوهنتون هرات

تعلیم و تربیهء شفاخانهء حقوقء  )پوهنتون ننگرهار

و تعمیر های پوهنتون فراه(اداری و طب

تعداد تعمیر های شبکه 

سازی شده
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵بشری و مالی11

ریاست تکنالوژی 

معلوماتی

نهادهای تحصیالت 

عالی
10%20%30%40%

سرعت بخشیدن به کار های 

اداری و تدریسی

66

 )اتصال تعمیرات به فایبر در پوهنتون ننگرهار

ء در (لیلیه ها ) ء در پوهنتون البیرونی(شرعیات

ء در پوهنتون (زراعت)پوهنتون سمنگان

و پوهنتون پروان (دو کمپس)بدخشان

تعداد تعمیر های 

متصل شده
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵بشری و مالی7

ریاست تکنالوژی 

معلوماتی

نهادهای تحصیالت 

عالی
10%20%30%40%

سرعت بخشیدن به کار های 

اداری و تدریسی

 انترانت نهاد تحصیلی67
تعداد نهاد های 

تحصیلی
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵بشری و مالی14

ریاست تکنالوژی 

معلوماتی

نهادهای تحصیالت 

عالی
10%20%30%40%

تقویه نقش تکنالوژی معلوماتی 

در بهبود کیفیت آموزش

 ، HEMISتطبیق 

ریفورم و محو فساد 

اداری
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مسول اجرا تاریخ ختمتاریخ آغازشاخص
وزارت ها و ادارات 

همکار
هدف اصلیشماره

مقدار هدف 

(Target)
نتایج متوقعهمنابع مورد نیازفعالیت عمده

ی
مال

ل 
سا

ل 
 او

بع
ر

ی
مال

ل 
سا

م 
دو

ع 
رب

ی
مال

ل 
سا

م 
سو

ع 
رب

ی
مال

ل 
سا

م 
هار

 چ
بع

ر

۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵بشری و مالی%100فیصدی پیشرفتلییز تورخم الی پوهنتون کابل68
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی

نهادهای تحصیالت 

عالی
10%20%30%40%

تقویه نقش تکنالوژی معلوماتی 

در بهبود کیفیت آموزش

۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵بشری و مالی12تعداد مراکز ایجاد شده  در نهاد های تحصیلیPDCمراکز  (ایجاد 69
ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی

HEDP اداری و 

زیربنا، مالی و حسابی
25%25%25%25%

بلند بردن سطح دانش مسلکی 

استادان

70

اعزام استادان و کارمندان وزارت تحصیالت عالی و 

نهاد های تحصیلی دولتی به برنامه های اموزشی 

کوتاه مدت به خارج از کشور

1399/10/11400/9/25مالی700تعداد اعزام شده گان

ریاست ارتباط 

خارجه و تنظیم 

بورسیه ها

%25%25%25%25وزارت امور خارجه
ارتقای ظرفیت علمی و مسلکی 

و افزایش کسب تجارب علمی

71
معرفی و اعزام  استادان نهادهای تحصیلی دولتی 

به برنامه های ماستری خارج از کشور

تعداد استادان اعزام 

شده
1399/10/11400/9/25منابع مالی120

ریاست ارتباط 

خارجه و تنظیم 

بورسیه ها

%75%25%0%0وزارت امور خارجه

افزایش دسترسی به تحصیالت 

عالی و استفاده از ظرفیت 

علمی  کشور های خارجی

72

معرفی و اعزام کارمندان ادارات دولتی و اشخاص 

واجد شرایط به صورت آزاد  در مقطع ماستری به 

خارج از کشور

1400/4/11400/9/25منابع مالی150تعداد  اعزام شده گان

ریاست ارتباط 

خارجه و تنظیم 

بورسیه ها

%80%20%0%0وزارت امور خارجه

افزایش دسترسی به تحصیالت 

عالی و استفاده از ظرفیت 

علمی  کشور های خارجی

73
معرفی و اعزام تن استادان نهادهای تحصیلی 

دولتی به برنامه های دوکتورا خارج از کشور

تعداد استادان اعزام 

شده
1400/4/11400/9/25منابع مالی80

ریاست ارتباط 

خارجه و تنظیم 

بورسیه ها

%75%25%0%0وزارت امور خارجه
ارتقای ظرفیت علمی و افزایش 

موثریت استادان و کارمندان

74

اعزام اساتید نهادهای تحصیالت عالی دولتی جهت 

ادامه تحصیل در مقطع دوکتورا به خارج از کشور 

(از بودجه دولت)

تعداد استادان اعزام 

شده
1399/10/11400/9/25منابع مالی100

ریاست ارتباط 

خارجه و تنظیم 

بورسیه ها

%85%0%4%11وزارت امور خارجه
ارتقای ظرفیت علمی و افزایش 

موثریت استادان و کارمندان

75

برنامه معرفی و اعزام  کارمندان ادارات دولتی و 

اشخاص واجد شرایط به صورت آزاد  در مقطع 

دوکتورا به خارج از کشور

1400/4/11400/9/25منابع مالی30تعداد اعزام شده گان

ریاست ارتباط 

خارجه و تنظیم 

بورسیه ها

%66%34%0%0وزارت امور خارجه

افزایش دسترسی به تحصیالت 

عالی و استفاده از ظرفیت 

علمی  کشور های خارجی

76
معرفی و اعزام  کاندیدان در بورس های تحصیلی 

دورۀ لیسانس به خارج از کشور
1400/4/11400/9/25منابع مالی300تعداد اعزام شده گان

ریاست ارتباط 

خارجه و تنظیم 

بورسیه ها

%60%40%0%0وزارت امور خارجه

افزایش دسترسی به تحصیالت 

عالی و استفاده از ظرفیت 

علمی  کشور های خارجی

77

 تن از اساتید نهاد های دولتی 15آموزش حد اقل 

و کارمندان ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی 

غرض بازنگری مسلکی

تعداد استادان و 

کارمندان شامل در 

پروسه اموزش

1400/4/11400/9/25مالی و بشری15

ریاست تضمین 

کیفیت و اعتبار 

دهی

HEDP0%0%100%0%مسلکی سازی بازنگران

78
تدویر ورکشاپ اموزشی برای اعضای کادری علمی 

و مجالت (تحقیق، تالیف)در مورد
1399/10/11400/9/25مالی5تعداد ورکشاپ دایر شده

ریاست 

تحقیق،تالیف 

وترجمه

ریاست های مالی و 

حسابی و تدارکات
25%25%25%25%

بلند بردن ظرفیت اعضای 

کادری علمی

تقویت برنامه های 

ارتقای ظرفیت

 ، HEMISتطبیق 

ریفورم و محو فساد 

اداری
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مسول اجرا تاریخ ختمتاریخ آغازشاخص
وزارت ها و ادارات 

همکار
هدف اصلیشماره

مقدار هدف 

(Target)
نتایج متوقعهمنابع مورد نیازفعالیت عمده

ی
مال

ل 
سا

ل 
 او

بع
ر

ی
مال

ل 
سا

م 
دو

ع 
رب

ی
مال

ل 
سا

م 
سو

ع 
رب

ی
مال

ل 
سا

م 
هار

 چ
بع

ر
79

 25تدویر ورکشاپ های آموزشی مورد نیاز برای 

تن اعضای کمیسیون 45تن کارمندان مسلکی  و

های ریاست نظارت وارزیابی

تعداد ورکشاپ های 

دایرشده
1400/6/1۱۴۰۰/۹/۲۵ بشری و مالی5

ریاست نظارت و 

ارزیابی 

امورآکادمیک

.......0%0%0%100%

ارتقای ظرفیت کارمندان 

مسلکی واعضای کمیسیون  

ریاست نظارت وارزیابی

80
ورکشاپ آموزشی معرفی قوانین، مقررات و شیوه 

نظارت وارزیابی امور آکادمیک

تعداد نهادهای 

تحصیلی که برای شان 

ورکشاپ دایر شده است

1400/4/1۱۴۰۰/6/30منابع بشری و مالی167

ریاست نظارت و 

ارزیابی 

امورآکادمیک

%0%100%0%0نهاد های تحصیلی

ارتقای ظرفیت کارمندان و 

معاونان علمی نهاد های 

تحصیلی دولتی وخصوصی

81
تدویر ورکشاپ های آموزشی و آگاهی دهی مرتبط 

 زون7به تضمین کیقیت و اعتباردهی در 

تعداد ورکشاپ های 

دایرشده
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵مالی و بشری7

ریاست تضمین 

کیفیت و اعتبار 

دهی

HEDP25%25%25%25%
وسیع سازی پروسه تضمین 

کیفیت و اعتباردهی

82
کنفرانس آگاهی دهی روبریکس های جدید برای 

نهاد های تحصیلی
۱۳۹۹/۱۰/۱1399/12/30مالی و بشری1کنفرانس دایر شده

ریاست تضمین 

کیفیت و اعتبار 

دهی

نهاد های تحصیلی 

دولتی و خصوصی و 

NC PR

100%0%0%0%
بهبود پروسه بازنگری و 

اعتباردهی

1400/4/1۱۴۰۰/6/30منابع بشری ومالی1تدویر سمپوزیمتدویر سمپوزیم ملی تضمین کیفیت واعتباردهی83

ریاست تضمین 

کیفیت و اعتبار 

دهی

ریاست مالی و 

حسابی و اداره 

HEDP

0%0%100%0%
بومی سازی هرچه بیشتر 

اعتباردهی

84
 تدویر برنامه های کوتاه مدت ارتقای ظرفیت 

.جهت کادر سازی و تحصصی سازی مفتشین

تعداد برنامه های دایر 

شده
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵ بشری و مالی6

ریاست تفتیش 

داخلی
ارتقای ظرفیت مفتشین%25%25%25%25ریاست منابع بشری

85
 تدویر برنامه های دراز مدت  ارتقای ظرفیت جهت 

.کادر سازی و تحصصی سازی مفتشین

تعداد برنامه های دایر 

شده
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵ بشری و مالی5

ریاست تفتیش 

داخلی
ارتقای ظرفیت مفتشین%25%25%25%25ریاست منابع بشری

تربیت ماستر ترینر (TOT)تدویر ورکشاپ 86
تعداد نهاد های 

تحصیلی
۱۳۹۹/۱۰/۱1399/12/30بشری و مالی18

ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی

HEDP اداری و 

زیربنا، مالی و حسابی
100%0%0%0%

بلند بردن سطح دانش مسلکی 

استادان

87

سمینارها پیرامون مبارزه علیه مواد  (10)تدویر  

سمینار  (7)مخدر در نهادهای تحصیلی دولتی و 

برای نهادهای خصوصی

1399/10/30۱۴۰۰/۹/۲۵مالی و بشری17تعداد سمینارها
نهادهای 

تحصیالت عالی

ریاست های منابع 

بشری و مالی و 

حسابی

25%25%25%25%

ارتقای سطح آگاهی عامه از 

اضرار، بدیل ها و کاهش مواد 

مخدر

88

کمپاین های آگاهی دهی در باره اضرار (75) تدویر 

 (25)مواد مخدر در در نهادهای تحصیلی دولتی و 

کمپاین در نهادهای تحصیلی خصوصی

1399/10/30۱۴۰۰/۹/۲۵مالی و بشری100تعداد کمپاین ها
نهادهای 

تحصیالت عالی

ریاست های منابع 

بشری و مالی و 

حسابی

25%25%25%25%

ارتقای سطح آگاهی عامه از 

اضرار، بدیل ها و کاهش مواد 

مخدر

تدویر  و رکشاپ دسترسی به اطالعات89
تعداد ورکشاپ های 

دایرشده
۱۳۹۹/۱۰/۱۱۴۰۰/۹/۲۵بشری10

ریاست اطالعاتء 

نشرات و روابط 

عامه

ریاست مالی و 

حسابی
10%20%40%30%

افزایش گاهی کارکنان پیرامون 

قانون دسترسی به اطالعات

بودجه. 1

تقویت برنامه های 

ارتقای ظرفیت
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مسول اجرا تاریخ ختمتاریخ آغازشاخص
وزارت ها و ادارات 

همکار
هدف اصلیشماره

مقدار هدف 

(Target)
نتایج متوقعهمنابع مورد نیازفعالیت عمده

ی
مال

ل 
سا

ل 
 او

بع
ر

ی
مال

ل 
سا
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ع 
رب

ی
مال

ل 
سا
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ع 
رب

ی
مال

ل 
سا

م 
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 چ
بع

ر

بودجه 

انکشافی

شماره

1

2

3

4

                                                                            

1400مجموع بودجه منظور شده سال مالی 

پیشبینی پالن مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد.  2

%7,157,057,147100مجموع 100%1,684,892,660

%2,292,643,42126.9ربع چهارم 32.0%453959317

%2,548,397,26224.7ربع سوم 35.6%415647363

%1,258,959,31722.7ربع دوم 17.6%383247363

%1,057,057,14725.6ربع اول 14.8%432038617

بودجه عادیربع
فیصدی پالن شده تطبیق 

بودجه انکشافی
بودجه انکشافیفیصدی پالن شده تطبیق بودجه عادی

8,841,949,8071,684,892,660 7,157,057,147 بودجه عادی

"درویش"نوراحمد 

معین مالی و اداری

با احترام.      قرار شرح فوق پالن کاری هذا ترتیب و تقدیم است

کارشناس توحید و تطبیق پالن استراتیژیک

"مبارز"پوهنیار بری عبداهلل باباخانی

رئیس پالن، پالیسی و تقنین

:تصدیق کننده  :توحید و ترتیب کننده  :تائید کننده 
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