
ره
ما

ش

هدف اصلی
مقدار هدف  

طی سال
(فعالیت های عمده)مقاصد 

منابع مورد 

نیاز
 شاخص

تاریخ 

آغاز 

فعالیت

تاریخ 

ختم 

فعالیت

تاریخ 

تحویل 

دهی

ربع 

اول

  ربع 

دوم

  ربع 

سوم

 ربع 

چهارم
    مالحظات نتایج متوقعهوزارت ها و ادارات همکارمسول اجرا

تدویر  کنفرانس ملی11

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد کنفرانس 

های  دایر شده

5/5/1401

8/5/1401

15/5/1401

 وزارت ها و ادارات ذیربطپوهنتون کابل......100%...
تقویت نقش سکتور تحصیالت 

عالی در کشور
...

211

ایجاد و اعتبار دهی ژورنال های 

بین المللی در نهاد های 

تحصیلی دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد ژورنال های 

ایجاد و اعتباردهی 

 شده

3/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تحقیق، 

تالیف و ترجمه
وزارت ها و ادارات ذیربط

مستند سازی ژورنال ها و  

ایجاد سهولت برای اعضای کادر 

علمی و متخصصین کشور

...

320

ایجاد و اعتبار دهی ژورنال های 

ملی در نهاد های تحصیلی 

دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد ژورنال های 

ایجاد و اعتباردهی 

 شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تحقیق، 

تالیف و ترجمه
 وزارت ها و ادارات ذیربط

مستند و معیاری سازی ژورنال 

ها و  ایجاد سهولت برای اعضای 

کادر علمی و متخصصین کشور

...

4۷۲۰۰

بررسی و طی مراحل مقاالت 

علمی  نشر شده در ژورنال های 

ملی و بین المللی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد مقاالت 

علمی نشر شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401
25%25%25%25%

ریاست تحقیق، 

تالیف و ترجمه
…

معیاری سازی مجالت علمی 

ملی و جلوگیری از مجالت 

تقلبی ملی و بین المللی

...

5150
تألیف و چاپ کتاب درسی و 

ممد درسی برای مقطع لیسانس

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد کتاب تألیف  

شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تحقیق، 

تالیف و ترجمه
…

معیار سازی کتب درسی مقطع 

لیسانس

در یک دوره تحصیلی 

 برابر مصارف 8بیشتر 

در نظر گرفته شده 

عاید برای دولت کسب 

.می شود

6670

بررسی و طی مراحل آثار علمی 

ترجمه شده اعضای کادر علمی 

جهت ترفیع

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد آثار علمی 

ترجمه شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تحقیق، 

تالیف و ترجمه
…

معیاری سازی و  ترویج فرهنگ 

ترجمه آثار علمی
...

7360

بررسی، ثبت و طی مراحل 

پروپوزل های اعضای کادر 

علمی  جهت تعیین موضوع 

ترجمه

بشری و 

تخنیکی

تعداد پروپوزل 

های بررسی، ثبت 

و طی مراحل شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تحقیق، 

تالیف و ترجمه
…

حصول اطمینان از مثمریت و 

موثریت پروپوزل های اعضای 

کادر علمی

...

 وزارت تحصیالت عالی بر اساس نتایج1401پالن کاری سال 

:منظور کننده
"حقانی"الحاج مولوی عبدالباقی 

سرپرست وزارت تحصیالت عالی

دافغانستان اسالمی امارت                         امارت اسالمی افغانستان
دلوړو زده کړو وزارت                       وزارت تحصیالت عالی

ریاست پالن، پالیسی و تقنین
آمریت تدوین، توحید و تطبیق پالن ها

معینیت علمی

انکشاف 

تحقیقات، 

تولید علم و 

نوآوری
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8500

بررسی و طی مراحل رساله 

علمی تحقیقی اعضای کادر 

علمی جهت ترفیع

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد رساله علمی 

تحقیقی بررسی و 

طی مراحل شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تحقیق، 

تالیف و ترجمه
…

معیاری سازی تحقیقات علمی و 

بلند بردن ظرفیت علمی اعضای 

کادر علمی

...

9410

بررسی، ثبت و طی مراحل 

پروپوزل های علمی تحقیقی 

اعضای کادر علمی جهت ترفیع

بشری و 

تخنیکی

تعداد پروپوزل 

های  تحقیقاتی 

تایید و طی مراحل 

شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تحقیق، 

تالیف و ترجمه
…

حصول اطمینان از مثمریت و 

موثریت پروپوزل های اعضای 

کادر علمی

...

10135

بررسی و طی مراحل آثار علمی 

تألیفی اعضای کادر علمی جهت 

ترفیع

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد آثار تألیفی 

بررسی و طی 

مراحل شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تحقیق، 

تالیف و ترجمه
…

معیاری سازی کتب درسی 

تالیفی
...

11120

بررسی و طی مراحل پروپوزل 

های تعیین موضوع تألیفی 

اعضای کادر علمی جهت ترفیع

بشری و 

تخنیکی

تعداد پروپوزال 

های بررسی و طی 

مراحل شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تحقیق، 

تالیف و ترجمه
…

حصول اطمینان از مثمریت و 

موثریت پروپوزل های اعضای 

کادر علمی

...

1290

طی مراحل، تائید و تمویل پروژه 

های تحقیقاتی نهاد های 

تحصیلی دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد پروژه های 

تحقیقاتی تائید و 

طی مراحل شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تحقیق، 

تالیف و ترجمه
…

معیاری سازی و تمویل 

تحقیقات و استفاده از آن در 

حل مشکالت جامعه

...

1325

بازدید هیئت اداری ریاست 

تحقیق، تالیف و ترجمه از مراکز 

تحقیقاتی نهاد های تحصیلی 

دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد مراکز 

تحقیقاتی بازدید 

شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تحقیق، 

تالیف و ترجمه
…

اطمینان از فعال بودن و معیاری 

شدن مراکز تحقیقاتی
...

144000
نشر و طبع کتب درسی و ممد 

درسی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد کتب طبع و 

نشر شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401
25%25%25%25%

ریاست اطالعات، 

نشرات و روابط 

عامه

…

دسترسی محصالن به کتب و 

مواد درسی و رفع نیازمندی 

های نهاد های تحصیلی

...

1548
نشر و طبع هفته نامه وزارت 

تحصیالت عالی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد شماره های  

هفته نامه های 

طبع و نشر شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%

ریاست اطالعات، 

نشرات و روابط 

عامه

…
شفافیت، حسابدهی و آگاهی 

عامه

طی هر هفته به تیراژ 

 شماره چاپ می 300

.گردد

162500
نشر و طبع مجالت علمی نهاد 

های تحصیلی دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد مجالت طبع 

و نشر شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%

ریاست اطالعات، 

نشرات و روابط 

عامه

…
دسترسی محصالن به مجالت و 

مقاالت علمی
...

1725
تهیه و پخش کلیپ های مستند 

علمی و تخنیکی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد کلیپ های 

تهیه و پخش شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%

ریاست اطالعات، 

نشرات و روابط 

عامه

وزارت اطالعات و فرهنگ 

رسانه ها, 
...آگاهی علمی و تخنیکی

انکشاف 

تحقیقات، 

تولید علم و 

نوآوری
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184000
چاپ اسناد تقنینی وزارت 

تحصیالت عالی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد اسناد 

تقنینی چاپ شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%

ریاست اطالعات، 

نشرات و روابط 

عامه

…
دسترسی به اسناد تقنینی 

وزارت تحصیالت عالی
...

196000
چاپ کتب مختلف النوع اداری و 

دفتری

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد کتب طبع و 

نشر شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%

ریاست اطالعات، 

نشرات و روابط 

عامه

…
رفع نیازمندی های ریاست های 

مرکزی و نهاد های تحصیلی
...

20300000
چاپ فورمه جات، مکاتیب و 

نیازمندی های مختلف اداری

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد فورمه جات 

و مکاتیب چاپ 

شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%

ریاست اطالعات، 

نشرات و روابط 

عامه

…
رفع نیازمندی های ریاست های 

مرکزی و نهاد های تحصیلی
...

2160000
چاپ دوسیه جات مریضان 

شفاخانه های کادری

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد دوسیه های 

چاپ شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%

ریاست اطالعات، 

نشرات و روابط 

عامه

…
رفع نیازمندی های شفاخانه 

های کادری
...

221000
تهیه و چاپ تقویم سر میزی 

وزارت

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد تقویم های 

چاپ شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%

ریاست اطالعات، 

نشرات و روابط 

عامه

وزارت اطالعات و فرهنگ
ارائه تسهیالت و رفع نیازمندی 

های ادارات
...

تهیه و چاپ بروشور وزارت231000

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد بروشورهای 

چاپ شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%

ریاست اطالعات، 

نشرات و روابط 

عامه

...آگاهی عامه…

سپانسر فیسبوک رسمی وزارت2412

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد سپانسرهای 

تمویل شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%

ریاست اطالعات، 

نشرات و روابط 

عامه

آگاهی عامهوزارت مخابرات
نرخ تبادله  ) دالر 1500

90)

251000
کتاب )تهیه و چاپ اندبوک 

(رهنما

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد اندبوک های 

چاپ شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%

ریاست اطالعات، 

نشرات و روابط 

عامه

...آگاهی عامه…

26150

فراهم سازی تسهیالت الزم 

برای  اشتراک اعضای کادر 

علمی نهاد های تحصیلی دولتی 

در سمینارها، کنفرانس های  

بین المللی و سفرهای خارجی

بشری و 

تخنیکی

تعداد اعضای کادر 

علمی معرفی شده 

به سمینارها، 

کنفرانس ها و 

سفرهای خارجی

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ارتباط ریاست  

خارجه
…

بلند بردن ظرفیت اعضای کادر 

علمی

مصارف توسط دونرها 

پرداخت می گردد

انکشاف 

تحقیقات، 

تولید علم و 

نوآوری
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2737

فراهم سازی تسهیالت الزم 

برای اشتراک کارمندان وزارت 

تحصیالت عالی و نهاد های 

تحصیلی دولتی در برنامه های 

کوتاه مدت علمی و سفرهای 

خارجی

بشری و 

تخنیکی

تعداد کارمندان 

معرفی شده به 

برنامه ها و 

سفرهای خارجی

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست  ارتباط 

خارجه
بلند بردن ظرفیت کارمندان…

مصارف توسط دونرها 

پرداخت می گردد

2875

فراهم سازی زمینه صدور و 

تمدید ویزه برای اتباع خارجی 

جهت دعوت به برنامه های 

علمی و تحقیقاتی

بشری و 

تخنیکی

تعداد اتباع 

خارجی دعوت 

شده

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست ارتباط 

خارجه

وزارت امور خارجه و 

نمایندگی کشورها
تبادل تجربیات علمی

مصارف توسط دونرها 

پرداخت می گردد

292
چاپ کتاب های آموزش 

الکترونیکی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد اثر

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست انکشاف 

برنامه های علمی
…

بلند بردن سطح آگاهی استادان 

ومحصالن از روش آموزش 

الکترونیکی

...

3022
 MISایجاد سیستم عمومی 

برای وزارت تحصیالت عالی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد مادل های 

ایجادشده

1/2/1401

30/4/1401

10/5/1401

30%70%.....
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی

اداره ملی احصائیه و 

معلومات

دسترسی سریع دیجیتالی به 

معلومات
...

31۱

پالن گذاری، ضروریات، روش، 

آزمایش، آموزش و تطبیق 

HEMISمحصالن خصوصی  

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد سیستم 

ایجاد شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست محصالن 

خصوصی

اداره ملی احصائیه و 

معلومات

سرعت عمل در اجراات، ایجاد 

شفافیت و کاهش فساد اداری
...

32۱۴۰
اسکن کتاب های اساس 

شمولیت، نتایج و فراغت

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد نهاد های 

تحصیلی خصوصی

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست محصالن 

خصوصی
…

ایجاد شفافیت و جلوگیری از 

جعل و تذویر اسناد

نرخ تبادله  ) دالر10000

(90به افغانی 

33۱

ایجاد سرور و سیستم خدماتی 

آنالین محصالن و نهاد های 

تحصیلی خصوصی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد سیستم 

ایجاد شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401
25%25%25%25%

ریاست محصالن 

خصوصی
…

ایجاد شفافیت و جلوگیری از 

جعل و تذویر اسناد

نرخ تبادله  ) دالر5000

(90به افغانی 

HEMISانکشاف و تطبیق  342
بشری و 

تخنیکی

تعداد مودل های 

انکشاف یافته

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%

ریاست های  

نظارت و ارزیابی و 

منابع بشری

اداره ملی احصائیه و 

معلومات

سرعت عمل در اجراات، ایجاد 

شفافیت و کاهش فساد اداری
...

351
تهیه طرح ایجاد اداره مستقل 

اعتباردهی نهاد های تحصیلی

بشری و 

تخنیکی

تعداد طرح ترتیب 

شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

10%20%35%35%

ریاست تضمین 

کیفیت و 

اعتباردهی

اداره امور، کمیسیون 

اصالحات اداری و وزارت 

های ذیربط

شفافیت در اعتباردهی به نهاد 

های تحصیلی
...

3690%
طرح تقویت آمریت آموزش 

الکترونیکی

بشری و 

تخنیکی

فیصدی پیشرفت 

تقویت آمریت

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

10%20%35%35%
ریاست انکشاف 

برنامه های علمی

اداره امور، کمیسیون 

اصالحات اداری

زمینه سازی برای تدریس غیر 

حضوری، دسترسی مناطق دور 

دست به آموزش

...

371

ایجاد سیستم الکترونیکی 

کتابداری و کتابخانه دیجیتالی 

در مرکز

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد کتابخانه 

های شامل سیستم

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تحقیق، 

تالیف و ترجمه
…

فراهم سازی منابع جدید و 

سیستماتیک برای اعضای کادر 

علمی و محصالن

...

انکشاف 

تحقیقات، 

تولید علم و 

نوآوری

ریفورم اداری 

و ایجاد 

سیستم، 

حکومتداری 

خوب و 

مبارزه با 

فساد اداری

Page 4 of 22



ره
ما

ش

هدف اصلی
مقدار هدف  

طی سال
(فعالیت های عمده)مقاصد 

منابع مورد 

نیاز
 شاخص

تاریخ 

آغاز 

فعالیت

تاریخ 

ختم 

فعالیت

تاریخ 

تحویل 

دهی

ربع 

اول

  ربع 

دوم

  ربع 

سوم

 ربع 

چهارم
    مالحظات نتایج متوقعهوزارت ها و ادارات همکارمسول اجرا

تفتیش ریاست های مرکزی386
بشری و 

تخنیکی

تعداد ریاست های 

مرکزی تفتیش 

شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تفنیش 

داخلی
اداره عالی تفتیش

تطبیق قوانین به طور کلی و 

بلند کردن موثریت و مثمریت 

فعالیت ها

...

تفتیش نهاد های تحصیلی دولتی3913

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد نهاد های 

تحصیلی دولتی 

تفتیش شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تفنیش 

داخلی
اداره عالی تفتیش

تطبیق قوانین به طور کلی و 

بلند کردن موثریت و مثمریت 

فعالیت ها

...

4032
تفتیش نهاد های تحصیلی 

خصوصی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد نهاد های 

تحصیلی خصوصی 

تفتیش شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تفنیش 

داخلی
اداره عالی تفتیش

تطبیق قوانین به طور کلی و 

بلند کردن موثریت و مثمریت 

فعالیت ها

...

4180
تفتیش و بررسی قضایا در نهاد 

های تحصیلی دولتی و خصوصی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد قضایای 

بررسی شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تفنیش 

داخلی
اداره عالی تفتیش

تطبیق قوانین به طور کلی و 

بلند کردن موثریت و مثمریت 

فعالیت ها

...

4275%

 ساده سازی پروسه کاری، 

ارزیابی و معادلت اسناد 

تحصیلی بیرون مرزی

بشری و 

تخنیکی

فیصدی پیشرفت 

در  میکانیزم ایجاد 

شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

20%20%20%15%

ریاست ارزیابی و 

معادلت اسناد 

تحصیلی بیرون 

مرزی

ریاست  ارتباط خارجه

ایجاد سهولت و سرعت در 

پروسه کاری و جلوگیری از 

ضیاع وقت مراجعین و 

کارمندان اداری و جلوگیری از 

جعل و تزویر

...

432272

طی مراحل دوسیه های تقرر 

اعضای کادر علمی جدید نهاد 

های تحصیلی خصوصی

بشری و 

تخنیکی

تعداد دوسیه های 

طی مراحل شده
1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
...

کاهش نسبت محصل و استاد و 

بهبود کیفیت تدریس
...

44300

طی مراحل دوسیه های تقرر 

اعضای کادر علمی جدید نهاد 

های تحصیلی دولتی

بشری و 

تخنیکی

تعداد دوسیه های 

طی مراحل شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
...

کاهش نسبت محصل و استاد و 

بهبود کیفیت تدریس
...

456

طی مراحل دوسیه های تقرر 

مجدد اعضای جدید کادر علمی  

نهاد های تحصیلی

بشری و 

تخنیکی

تعداد دوسیه های 

طی مراحل شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

10%25%30%35%
ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
...

کاهش نسبت محصل و استاد و 

بهبود کیفیت تدریس
...

4620

طی مراحل دوسیه های تبدیلی  

اعضای کادر علمی  نهاد های 

تحصیلی

بشری و 

تخنیکی

تعداد دوسیه های 

طی مراحل شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
...

رسیدگی به مطالبات عینی 

اعضای کادر علمی طبق الیحه 

با در نظرداشت انکشاف متوازن

...

47700

طی مراحل دوسیه های ترفیعات 

اعضای کادر علمی  نهاد های 

تحصیلی دولتی

بشری و 

تخنیکی

تعداد دوسیه های 

طی مراحل شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
...

انسجام بهتر فعالیت های 

آکادمیک و بهبود کیفیت 

تدریس

...

48250
طی مراحل اسناد تعیین آمرین 

دیپارتمنت ها

بشری و 

تخنیکی

تعداد اسناد های 

طی مراحل شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

10%25%30%35%
ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
...

انسجام بهتر فعالیت های 

آکادمیک به سطح دیپارتمنت ها
...

ریفورم اداری 

و ایجاد 

سیستم، 

حکومتداری 

خوب و 

مبارزه با 

فساد اداری

Page 5 of 22



ره
ما

ش

هدف اصلی
مقدار هدف  

طی سال
(فعالیت های عمده)مقاصد 

منابع مورد 

نیاز
 شاخص

تاریخ 

آغاز 

فعالیت

تاریخ 

ختم 

فعالیت

تاریخ 

تحویل 

دهی

ربع 

اول

  ربع 

دوم

  ربع 

سوم

 ربع 

چهارم
    مالحظات نتایج متوقعهوزارت ها و ادارات همکارمسول اجرا

4920

طی مراحل اسناد تقرر آمرین  

تحقیقات علمی، مجله های 

علمی، امور استادان و بانک 

معلوماتی، تضمین کیفیت و 

انکشاف مسلکی

بشری و 

تخنیکی

تعداد اسنادهای 

طی مراحل شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
...

هماهنگی فعالیت های 

آکادمیک و تحقیقات علمی
...

5025
طی مراحل اسناد تعیین 

مسولین برنامه های شبانه

بشری و 

تخنیکی

تعداد اسنادهای 

طی مراحل شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
...

توسعه زمینه دسترسی به 

تحصیالت عالی به کارکنان و 

سایر اتباع کشور

...

51150
طی مراحل اسناد انفکاک 

اعضای کادر علمی

بشری و 

تخنیکی

تعداد اسنادهای 

طی مراحل شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
...

تقرر و جایگزین اعضای کادر 

علمی جدید در بست های 

آکادمیک

...

52400

طی مراحل دوسیه تثبیت  رتبه 

علمی اعضای کادر علمی نهاد 

های تحصیلی دولتی

بشری و 

تخنیکی

تعداد دوسیه های 

طی مراحل شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
...

رشد و ارتقای سویه تحصیلی 

اعضای کادر علمی
...

5340

طی مراحل دوسیه ارتقای سویه 

علمی اعضای کادر علمی  نهاد 

های تحصیلی دولتی

بشری و 

تخنیکی

تعداد دوسیه های 

طی مراحل شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
...

تشویق اعضای کادر علمی و 

رشد و ارتقای سویه تحصیلی 

اعضای کادر علمی

...

5480
طی مراحل اسناد شکایات 

اعضای کادر علمی

بشری و 

تخنیکی

تعداد اسنادهای 

طی مراحل شده
1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
...

رسیدگی به شکایات متقاضیان 

بست های کادر علمی
...

5520

بازنگری و معقول سازی 

تشکیالت ریاست های مرکزی 

وزارت تحصیالت عالی

بشری و 

تخنیکی

تعداد تشکیل 

بازنگری شده 

ریاست های مرکزی

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401
20%25%30%25%

ریاست منابع 

بشری
کمیسیون اصالحات اداری

داشتن اداره سالم، پاسخگو و 

معیاری
...

5639

بازنگری و معقول سازی 

تشکیالتی نهاد های تحصیلی 

دولتی

بشری و 

تخنیکی

تعداد تشکیل 

بازنگری شده نهاد 

های تحصیلی

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

20%25%30%25%
ریاست منابع 

بشری
کمیسیون اصالحات اداری

داشتن اداره سالم، پاسخگو و 

معیاری
...

57198

طی مراحل تقرر کارمندان اداری 

و کارکنان خدماتی مرکز وزارت 

تحصیالت عالی

بشری و 

تخنیکی

تعداد کارمندان و 

کارکنان تقرر یافته

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

20%25%30%25%
ریاست منابع 

بشری
کمیسیون اصالحات اداری

تکمیل بست های خالی مطابق 

تشکیل جهت تسریع روند امور
...

58266

طی مراحل تقرر کارمندان اداری 

و کارکنان نهاد های تحصیلی 

دولتی

بشری و 

تخنیکی

تعداد کارمندان و 

کارکنان تقرر یافته

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

20%25%30%25%
ریاست منابع 

بشری
...

تکمیل بست های خالی مطابق 

تشکیل جهت تسریع روند امور
...

591150
ثبت دارایی کارمندان عالی 

رتبه، تدارکاتی و مالی و حسابی

بشری و 

تخنیکی

تعداد کارمندان 

ثبت شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

20%25%30%25%
ریاست منابع 

بشری
...شفافیت و مبارزه با فساداداره امور

ریفورم اداری 

و ایجاد 

سیستم، 

حکومتداری 

خوب و 

مبارزه با 

فساد اداری
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6020

تطبیق پروسه ارزیابی حضوری 

کارمندان ریاست های مرکزی 

وزارت

بشری و 

تخنیکی

تعداد ریاست های 

مرکزی ارزیابی 

شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

20%25%30%25%
ریاست منابع 

بشری
...

تسریع روند امور و بهبود در 

اجراآت
...

615

تطبیق پروسه نظارت از ارزیابی 

حضوری کارمندان نهاد های 

تحصیلی دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد موسسات 

تحصیلی ارزیابی 

شده

1/1/1401

20/6/1401

30/6/1401

20%25%30%25%
ریاست منابع 

بشری
...

تسریع روند امور و بهبود در 

اجراآت و مرکزی سازی سیستم 

سوانح کارمندان

...

625

انتقال دفاتر سوانح کارمندان و 

اعضای کادر علمی نهاد های 

تحصیلی دولتی به مرکز جهت 

درج سیستم معلوماتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد موسسات 

تحصیلی شامل 

سیستم

1/4/1401

30/9/1401

10/10/1401

...50%50%..
ریاست منابع 

بشری
...

شفافیت و دسترسی سریع به 

اطالعات و مرکزی سازی ارائه 

معلومات

...

634

جمع آوری، تحلیل، توحید و 

ترتیب پالن های کاری ، 

انکشافی، ظرفیت جذب 

محصالن جدیدالشمول و ارتقای 

ظرفیت اعضای کادر علمی سال 

 وزارت تحصیالت عالی1402

بشری و 

تخنیکی

تعداد پالن های 

ترتیب شده

1/9/1401

20/12/1401

25/12/1401

......25%75%
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
...

تطبیق اهداف و مقاصد وزارت و 

تسریع روند امور
...

642

ترتیب پالن های تفصیلی و 

تطبیقی پروژه های انکشافی 

1401سال 

بشری و 

تخنیکی

تعداد پالن های 

ترتیب شده

1/2/1401

30/3/1401

10/4/1401

100%......…
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
 وزارت اقتصاد

آگاهی پیرامون چگونگی 

پیشرفت پروژه های انکشافی و 

مصارف بودجه انکشافی

در صورت مواصلت 

بودجه انکشافی از 

وزارت مالیه

6520
 1401ترتیب پالن تدارکاتی سال 

وزارت تحصیالت عالی

بشری و 

تخنیکی

تعداد واحدهای 

مرکزی

1/1/1401

30/3/1401

10/4/1401

اداره تدارکات ملیریاست تدارکات........100%

رفع نیازمندیهای وزارت و 

جلوگیری از خریداری های 

پرچون

...

6639

ترتیب کانسپت نوت های پروژه 

های انکشافی پیشنهادی سال 

1402

بشری و 

تخنیکی

تعداد کانسپت 

نوت های ترتیب 

شده

20/11/1401

20/12/1401

25/12/1401
.........100%

ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
...

هویت بخشی پروژه های 

انکشافی
...

6739

جمع آوری، تحلیل، توحید و 

ترتیب گزارشات وزارت 

گزارشات پالن  )تحصیالت عالی 

های کاری، انکشافی،  مبارزه 

علیه فساد اداری، جلوگیری از 

آلودگی هوا، توانمند سازی 

معلولین و معیوبین، مبارزه با 

(مواد مخدر 

بشری و 

تخنیکی

تعداد گزارشات 

ترتیب شده 

ماهوار،ربعوار،شش 

ماه و ساالنه

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین

اداره امور، اداره مبارزه با 

ارتشا و فساد اداری، 

وزارت داخله و وزارت 

شهدا و معلولین

ایجاد شفافیت، حسابدهی و 

آگاهی عامه
...

68179

جمع آوری، تحلیل، توحید و 

ثبت ارقام و معلومات از نهاد 

های تحصیلی دولتی و خصوصی

بشری و 

تخنیکی

تعداد نهاد های 

تحصیلی دولتی و 

خصوصی

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین

اداره ملی احصائیه و 

معلومات

ایجاد بانک معلوماتی مطمئن و 

پایدار
...

ریفورم اداری 

و ایجاد 

سیستم، 

حکومتداری 

خوب و 

مبارزه با 

فساد اداری
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69100%
 طرح و انکشاف سیستم 

دیتابیس احصائیه و معلومات

بشری و 

تخنیکی

فیصدی پیشرفت 

انکشاف سیستم

5/1/1401

30/3/1401

20/4/1401

100%.........
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین

اداره ملی احصائیه و 

معلومات

ایجاد بانک معلوماتی مطمئن و 

پایدار
...

تهیه و توزیع گاز مرکز وزارت7020000

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

مقدار گاز مصرف 

شده به کیلو

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست اداری و 

زیربنا
...عرضه خدمات و تسهیالت...

7140000
تهیه و توزیع تیل پطرول مرکز 

وزارت

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

مقدار تیل مصرف 

شده به لیتر

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست اداری و 

زیربنا
...عرضه خدمات و تسهیالت...

72130000
تهیه و توزیع تیل دیزل مرکز 

وزارت

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

مقدار تیل مصرف 

شده به لیتر

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست اداری و 

زیربنا
...عرضه خدمات و تسهیالت...

تهیه و توزیع  قرطاسیه وزارت7330

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

انواع مختلف 

قرطاسیه

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست اداری و 

زیربنا
...عرضه خدمات و تسهیالت...

74238
تهیه و توزیع  موبالیل مورد 

ضرورت وزارت

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد گیلن های 

موبالیل

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست اداری و 

زیربنا
...عرضه خدمات و تسهیالت...

7540
تهیه و توزیع رنگ پرنترهای 

وزارت

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

انواع رنگهای پرنتر

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست اداری و 

زیربنا
...عرضه خدمات و تسهیالت...

7616
تهیه و توزیع مواد تنظیفاتی 

مرکز وزارت

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

انواع مواد 

تنظیفاتی

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست اداری و 

زیربنا
...عرضه خدمات و تسهیالت...

طی مراحل تسهیالت برق وزارت77363636

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

میزان برق مصرف 

شده به کیلو وات

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401
25%25%25%25%

ریاست اداری و 

زیربنا
...عرضه خدمات و تسهیالت...

78
 مصرف 

تلیفون ها

طی مراحل تسهیالت مخاربراتی 

وزارت

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

میزان مصارفات 

مخابراتی اجرا شده

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست اداری و 

زیربنا
...عرضه خدمات و تسهیالت...

79
صفایی 

ساالنه

طی مراحل تسهیالت صفایی 

وزارت

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

میزان پرداخت 

صفایی

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست اداری و 

زیربنا
...عرضه خدمات و تسهیالت...

80
حفظ و 

مراقبت

خریداری اجناس حفظ و 

مراقبت وزارت

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

میزان مصارفات 

اجرا شده

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست اداری و 

زیربنا
...عرضه خدمات و تسهیالت...

8142
تهیه و خریداری پرزه جات و 

ترمیمات وسایط نقلیه وزارت

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد وسایط نقلیه

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست اداری و 

زیربنا
...عرضه خدمات و تسهیالت...

ریفورم اداری 

و ایجاد 

سیستم، 

حکومتداری 

خوب و 

مبارزه با 

فساد اداری
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8226000
طی مراحل تسهیالت مراسالت 

پستی وزارت

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد قطعه 

مراسالت پستی 

وزارت

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

...عرضه خدمات و تسهیالت...ریاست دفتر25%25%25%25%

8314501
طی مراحل  معاشات و سایر 

حقوق کارمندان

بشری و 

تخنیکی

تعداد کارمندان 

شامل تشکیل

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست مالی و 

حسابی
وزارت مالیه

اجرای حقوق و امتیازات 

کارمندان
...

84131

مطالبه و جمع آوری کتاب 

اساس شمولیت محصالن نهاد 

های تحصیلی خصوصی شامل 

امتحانات کانکور بهاری از اداره 

ملی امتحانات

بشری و 

تخنیکی

تعداد نهادهای 

تحصیلی شامل 

امتحانات

1/1/1401

30/3/1401

30/3/1401

100%.........
ریاست امور 

محصالن خصوصی
اداره ملی امتحانات

ایجاد شفافیت و جلوگیری از 

جعل و تذویر اسناد
...

85131

مطالبه و جمع آوری کتاب 

اساس شمولیت محصالن نهاد 

های تحصیلی خصوصی شامل 

امتحانات کانکور خزانی از اداره 

ملی امتحانات

بشری و 

تخنیکی

تعداد نهادهای 

تحصیلی شامل 

امتحانات

1/6/1401

30/8/1401

30/8/1401

......100%...
ریاست امور 

محصالن خصوصی
اداره ملی امتحانات

ایجاد شفافیت و جلوگیری از 

جعل و تذویر اسناد
...

86131

مطالبه و جمع آوری کتاب های 

فراغت و  نتایج سمستروار نهاد 

های تحصیلی خصوصی جهت 

بررسی، تطبیق، حفظ و 

نگهداشت

بشری و 

تخنیکی

تعدادنهاد های 

تحصیلی  شامل 

امتحانات
1/1/1401

25/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست امور 

محصالن خصوصی
...

ایجاد شفافیت و جلوگیری از 

جعل و تذویر اسناد
...

8780000

 ) تصدیق و ثبت اسناد تحصیلی 

دیپلوم، ترانسکریپت و 

نهاد های تحصیلی  (سرتفیکیت

دولتی

بشری و 

تخنیکی

تعداد اسناد 

تحصیلی طی 

مراحل، تصدیق و 

ثبت شده

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401
25%25%25%25%

ریاست محصالن 

دولتی
...

دسترسی به اسناد تحصیلی 

معتبر و جلوگیری از جعل و 

تذویر اسناد

...

8820000

 ) تصدیق و ثبت اسناد تحصیلی 

دیپلوم، ترانسکریپت و 

نهاد های تحصیلی  (سرتفیکیت

خصوصی

بشری و 

تخنیکی

تعداد اسناد 

تحصیلی طی 

مراحل، تصدیق و 

ثبت شده

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست محصالن 

خصوصی
...

دسترسی به اسناد تحصیلی 

معتبر و جلوگیری از جعل و 

تذویر اسناد

...

895

برگزاری مسابقات و تورنمنت 

های ورزشی به منظور ترویج 

فرهنگ ورزشی در نهادهای 

تحصیالت عالی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد رشته های 

ورزشی برگزار شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
آمریت انسجام 

خدمات محصالن
...

ایجاد رقابت های سالم ورزشی 

و رشد بدنی و تمین حفظ 

سالمت بدنی محصالن

...

9039
فراهم سازی وسایل ورزشی در 

نهاد های تحصیلی دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد نهاد های 

تحصیلی دولتی

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
آمریت انسجام 

خدمات محصالن
...

تجهیز موسسات تحصیلی به 

وسایل ورزشی
...

ریفورم اداری 

و ایجاد 

سیستم، 

حکومتداری 

خوب و 

مبارزه با 

فساد اداری
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9110

برگزاری برنامه های ویژه جهت 

تقدیر و تشویق محصالن خالق 

و مبتکر و پویا در نهاد های 

تحصیلی دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد برنامه های 

اجرا شده

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
آمریت انسجام 

خدمات محصالن
...

ایجاد فضای سالم و رقابت های 

مثبت میان محصالن
...

926

برگزاری برنامه های ویژه وحدت 

ملی و فرهنگ افغانی محصالن 

در نهاد های تحصیلی دولتی

بشری و 

تخنیکی

تعداد برنامه های 

اجرا شده

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
آمریت انسجام 

خدمات محصالن
...ایجاد وحدت ملی میا محصالن...

9329

آشنا سازی محصالن 

جدیدالشمول با محیط 

آکادمیک در نهاد های تحصیلی 

دولتی

بشری و 

تخنیکی

تعداد برنامه های 

اجرا شده

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
آمریت انسجام 

خدمات محصالن
...

پیشرفت تحصیلی و سازگاری 

بهتر محصالن با محیط آکادمیک
...

9420
باز نگری نصاب های تحصیلی 

برنامه های  لیسانس

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد نصاب های 

بازنگری شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست انکشاف 

برنامه های علمی

اداره امور، وزارت های 

ذیدخل و جامعه مدنی

عیار سازی نصاب ها مطابق 

نیازمندی های جامعه
...

956
باز نگری نصاب های تحصیلی 

برنامه های ماستری

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد نصاب های 

بازنگری شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست انکشاف 

برنامه های علمی

اداره امور، وزارت های 

ذیدخل و جامعه مدنی

عیار سازی نصاب ها مطابق 

نیازمندی های جامعه
...

961
باز نگری نصاب های تحصیلی 

برنامه های دوکتورا

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد نصاب ها
1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست انکشاف 

برنامه های علمی

اداره امور، وزارت های 

ذیدخل و جامعه مدنی

عیار سازی نصاب ها مطابق 

نیازمندی های جامعه
...

9750
شامل سازی نهاد های تحصیلی 

در پروسه اعتباردهی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد نهاد های 

تحصیلی شامل 

پروسه

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%

ریاست تضمین 

کیفیت و 

اعتباردهی

....
ارتقای کیفی نهادهای تحصیلی 

مطابق معیارها
...

981
تدوین چارچوب معیارهای 

اعتباردهی بر اساس برنامه

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد طرح ترتیب 

شده

1/4/1401

20/12/1401

29/12/1401

...40%30%30%

ریاست تضمین 

کیفیت و 

اعتباردهی

...
اعتبار دهی برنامه ای نهاد های 

تحصیلی
...

9949
بازدید قبل از بازنگری نهاد های 

تحصیلی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد نهاد های 

تحصیلی بازدید 

شده

1/1/1401

30/9/1401

10/10/1401

40%30%30%...

ریاست تضمین 

کیفیت و 

اعتباردهی

...

حصول اطمینان از آماده بودن 

موسسسات تحصیالت عالی 

شامل پروسه اعتباردهی

...

10062

بازدید از برنامه های تضمین 

کیفیت  نهاد های تحصیلی که 

شامل پروسه اعتباردهی نیستند

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد نهاد های 

تحصیلی بازدید 

شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%

ریاست تضمین 

کیفیت و 

اعتباردهی

....
اگاهی دهی نهاد های تحصیلی 

از برنامه های تضمین کیفیت
...

10113

بررسی حفظ سند اعتباردهی 

نهاد های تحصیلی اعتباردهی 

شده

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد نهاد های 

تحصیلی 

اعتباردهی شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%

ریاست تضمین 

کیفیت و 

اعتباردهی

...
حصول اطمینان از تطبیق 

معیارهای اعتباردهی
...

ریفورم اداری 

و ایجاد 

سیستم، 

حکومتداری 

خوب و 

مبارزه با 

فساد اداری

 فراهم سازی 

زمینه تطبیق 

معیارهای 

تضمین 

کیفیت و 

اعتباردهی 

در نهادهای 

تحصیالت 

عالی

بازنگری و 

تدوین نصاب 

ها
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102169

  وهنحیارزیابی اختصاصی پ

 موسسه تحصیالت 77های 

عالی خصوصی والیات

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد پوهنحی 

های  نهاد های 

تحصیلی ارزیابی 

شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست نظارت و 

ارزیابی آکادمیک
...

 ارتقای کیفی نهاد های 

تحصیلی مطابق معیارها 

ودریافت چالش ها فرا راه 

کیفیت تدریس واقدامات 

اصالحی

...

10332

نظارت وارزیابی امور علمی از 

برنامه های لیسانس نهاد های 

تحصیلی دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد برنامه های 

لیسانس ارزیابی 

شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست نظارت و 

ارزیابی آکادمیک
...

 ارتقای کیفی نهاد های 

تحصیلی مطابق معیارها 

ودریافت چالش ها فرا راه 

کیفیت تدریس واقدامات 

اصالحی

...

10420

نظارت وارزیابی امور علمی از 

برنامه های شبانه نهاد های 

تحصیلی دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد برنامه های 

شبانه ارزیابی شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست نظارت و 

ارزیابی آکادمیک
...

 ارتقای کیفی نهاد های 

تحصیلی مطابق معیارها 

ودریافت چالش ها فرا راه 

کیفیت تدریس واقدامات 

اصالحی

تطبیق این فعالیت 

همزمان با ارزیابی 

برنامه های روزانه 

.صورت می گیرد

10527

نظارت وارزیابی امور علمی از 

برنامه  های تحصیلی مقطع فوق 

لیسانس نهاد های تحصیلی 

خصوصی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد برنامه های 

فوق لیسانس 

ارزیابی شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست نظارت و 

ارزیابی آکادمیک
...

 ارتقای کیفی نهاد های 

تحصیلی مطابق معیارها 

ودریافت چالش ها فرا راه 

کیفیت تدریس واقدامات 

اصالحی

 26 برنامه در والیات و 1

برنامه در مرکز کابل می 

.باشد

10628

نظارت وارزیابی امور علمی از 

برنامه  های تحصیلی مقطع فوق 

لیسانس نهاد های تحصیلی 

دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد برنامه های 

فوق لیسانس 

ارزیابی شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست نظارت و 

ارزیابی آکادمیک
...

 ارتقای کیفی نهاد های 

تحصیلی مطابق معیارها 

ودریافت چالش ها فرا راه 

کیفیت تدریس واقدامات 

اصالحی

...

10727

نظارت از اجراات کلستر های 

نظارت و ارزیابی موسسات 

تحصالت عالی دولتی با نهاد 

های تحصیلی خصوصی

اول
تعداد کلسترهای 

نظارت شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست نظارت و 

ارزیابی آکادمیک
...

بخاطر هماهنگی بیشتر ونظاتر 

از نهاد های تحصیلی خصوصی 

توسط نهاد های دولتی  تکمیل 

پروسه کلستر سازی نهاد های 

تحصیلی خصوصی با نهاد های 

تحصیلی دولتی

...

1081500
 ارزیابی و معادلت اسناد 

تحصیلی خارج مرز

بشری و 

تخنیکی

تعداد اسناد 

ارزیابی و معادلت 

شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%

ریاست ارزیابی و 

معادلت اسناد 

تحصیلی بیرون 

مرزی

وزارت امور خارجه و 

نمایندگی کشورها

اعتباربخشی علمی اسناد 

تحصیلی خارج مرز

اسنادهای تحصیلی 

لیسانس، ماستری و 

دکتورا

PDCنظارت و ارزیابی از مراکز 10926

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

 PDCتعداد مراکز 

نظارت و ارزیابی 

شده

1/10/1401

20/12/1401

29/12/1401

.......100%
ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
...

اطمینان از تطبیق اهداف و  

فعالیت ها
...

 فراهم سازی 

زمینه تطبیق 

معیارهای 

تضمین 

کیفیت و 

اعتباردهی 

در نهادهای 

تحصیالت 

عالی
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1102
ایجاد وای فای زون هادر نهاد 

های تحصیلی دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد وای فای 

زون های ایجاد 

شده در نهاد های 

تحصیلی

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
...

دسترسی محصالن به انترنت 

مجانی و افزایش مقدار باند 

انترنتی

...

1117

اتصال کیبل فایبر نوری نهاد 

های تحصیلی و ایجاد شبکه 

 Local)محلی انترانت 

Internet)

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد نهاد های 

تحصیلی اتصال 

شده به کیبل نوری

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
...

دسترسی به خدمات 

الکترونیکی و سیستم های 

مدیریتی و معلوماتی

...

11210

فراهم سازی وسایل آموزش  

به نهاد  (آنالین)الکترونیکی 

های تحصیلی دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد نهاد های 

تحصیلی که 

وسایل آموزش 

آنالین فراهم 

گردیده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
...

رشد و بهبود آموزش 

الکترونیکی افزایش مهارت های 

آموزشی اعضای کادر علمی و 

محصالن با استفاده از وسایل 

دیجیتال

...

1136
ایجاد کمپیوتر لب ها برای نهاد 

های تحصیلی دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد کمپیوتر لب 

های ایجاد شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
...

رشد و بهبود آموزش 

الکترونیکی و افزایش مهارت 

های آموزشی اعضای کادر 

علمی و محصالن با استفاده از 

وسایل دیجیتال

...

11454

ارایه خدمات انترنت برای نهاد 

های تحصیلی دولتی  و مرکز 

وزارت تحصیالت عالی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد نهاد های 

تحصیلی و کمپس 

های خریداری شده
1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
...

دسترسی محصالن کارمندان و 

اعضای کادر علمی به انترنت 

مخابراتی و افزایش مقدار باند 

انترنتی

...

1153

% 30پرداخت مصارف از بابت 

 از سال های AfgRENخدمات 

2022 و 2021 ، 2020

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

پرداخت مصارف 

ساالنه خدمات 

AfgRE N

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401
25%25%25%25%

ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
TIEEN*ccاداره 

دسترسی به شبکه تحقیقاتی و 

تحصیلی افغانستان

نرخ  ) دالر 225000

(90تبادله به افغانی 

116512
 برای IP Publicخریداری 

2022سال 

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد ای پی های 

خریداری شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
استفاده از شبکه تحقیقاتیApnicاداره 

نرخ تبادله  ) دالر1534

(90به افغانی 

1171

تمدید تفاهم نامه میان 

TIEN*CC و وزارت تحصیالت 

عالی برای چهار سال آینده 

(2025 الی 2202)

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد تفاهم نامه 

های تمدید شده

1/1/1401

30/3/1401

10/4/1401

100%.........
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
TIEEN*ccاداره 

دسترسی به شبکه تحقیقاتی 

جنوب شرق آسیا

نرخ  ) دالر296000

(90تبادله به افغانی 

11814

لییز انترانت تورخم الی 

 موسسه 14پوهنتون کابل و بین 

تحصیالت عالی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد نهاد های 

تحصیلی وصل 

شده به انترانت

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
...

وصل نمودن پوهنتون ها به 

شبکه تحقیقاتی و تحصیلی 

افغانستان

...

1191
ایجاد سیستم سولر برای مرکز 

AFgRE N

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد سیستم 

سولر ایجاد شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
...

ایجاد سیستم برق و جلوگیری 

از غیر فعال شدن خدمات 

الکترونیکی

نرخ تبادله  ) دالر81000

(90به افغانی 

 انکشاف و 

بهبود 

آموزش 

الکترونیکی
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12028
دیزاین وب سایت های نهاد های 

تحصیلی دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد وب سایت 

های دیزاین شده 

نهاد های تحصیلی

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
وزارت مخابرات

پخش فعالیت های نهاد های 

تحصیالت عالی از یک دریچه 

الکترونیکی به مردم و اگاهی 

عامه

...

12138
راجستر دومن های نهاد های 

تحصیلی دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد دومن های 

راجستر شده نهاد 

های تحصیلی

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
وزارت مخابرات

تشخیص آدرس الکترونیکی به 

اساس یک آدرس مشخص
...

1221

خریداری الیسنس جهت ارایه 

 WHMخدمات ویب میل 

(ایمیل های رسمی وزارت )

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد سیستم 

عامل

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
...

ایجاد پایگاه معلوماتی جهت 

حفظ و مراقبت از معلومات مهم 

اداره

...

12338

 برای SSL Certificate اخذ 

وب سایت وزارت تحصیالت 

عالی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

 SSLتعداد 

C ertificate 

اخذ شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
وزارت مخابرات

جلوگیری از بروز خرابی ها و 

داشتن امنیت باال علیه هکر ها
...

1242

هاستنگ پالت فورم افغان 

ایکس و اجاره نمودن دو پایه 

سرور اختصاصی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد سرور های 

اجاره شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
شرکت قرادادی

حفظ و نگهداری از معلومات 

موجوده
...

125350

خریداری انتی ویروس برای 

سرور و کمپیوتر های وزارت 

تحصیالت عالی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد یوزر انتی 

ویروس خریداری 

شده
1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
...

 امن نگهداشت از معلومات 

کمپیوتر و جلوگیری از ازبین 

رفتن آن

...

12617
سرویس نمودن ماشین های 

فوتوکاپی شعبات مرکز وزارت

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد ماشین های 

فوتوکاپی ترمیم 

شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
...

 حل مشکالت و ارایه خدمات 

بهتر به کارمندان وزارت
...

 خریداری باطری سیموس127150

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد بطری های 

خریداری شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
...

 رفع مشکالت کمپیوتر های 

وزارت
...

خریداری الیسنس زوم1281

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد سیستم 

عامل

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
... برگزاری جلسات آنالین...

1291

خریداری فایر وال سیستم بک 

اپ و وسایل مورد ضرورت مبرم 

برای مرکز وزرت تحصیالت عالی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد وسایل 

خریداری شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
...

 امنیت بهتر از شبکه داخلی 

وزارت و رفع مشکالت
...

1301

ایجاد سیستم مراسالت 

الکترونیکی وزارت تحصیالت 

عالی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد سیستم 

عامل ایجاد شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
...

تسریع پروسه های 

کاری،جلوگیری از ضیاع وقت و 

ارسال به موقع مکاتیب به 

مرجع مربوطه

...

 انکشاف و 

بهبود 

آموزش 

الکترونیکی
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1311

 (server manager)ایجاد 

C itrix - Xen O rchestra 

برای ریاست امور جامعات و 

تخصصات

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد سرورهای 

ایجاد شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
...

تسریع روند مدیریت سرور و 

 هاMISبیکپ سرور برای تمام 

نرخ تبادله  ) دالر6600

(90به افغانی 

1321

 VASخریداری جواز 

S ervices  ( S hort code - 

IVR - Callcenter etc)  اترا

برای ریاست امور جامعات و 

تخصصات

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد سیستم 

عامل خریداری 

شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
...

تسریع پروسه های کاری و 

جلوگیری از ضیاع وقت
...

1331

 SMS andخریداری سرویس 

Voice ODB  برای ریاست 

امور جامعات و تخصصات

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد سیستم 

عامل خریداری 

شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
...

تسریع پروسه های کاری و 

جلوگیری از ضیاع وقت
...

1341

خریداری واتساپ گیتوی برای 

 WhatsApp)وزارت 

G ateway)

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد سیستم 

عامل خریداری 

شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست تکنالوژی 

معلوماتی
...

تسریع روند پروسه های کاری و 

جلوگیری از ضیاع وقت

نرخ تبادله به  ) دالر1000

(90افغانی 

1351

 Zoomخریداری الیسنس 

Server برای سرورمحصالن 

خصوصی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد الیسنس 

Zoom  S erver 

خریداری شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست محصالن 

خصوصی
...

امنیت و دریافت اجازه فعالیت 

سرور سیستم خدمات محصالن
...

1361

ایجاد مراسالت الکترونیکی 

برای نهادهای تحصیالت عالی 

خصوصی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد سیستم 

عامل ایجاد شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست محصالن 

خصوصی
...

تسریع پروسه های 

کاری،جلوگیری از ضیاع وقت
...

13724

تهیه و تدوین کورس های 

اساس و )آموزشی پلتفورم های 

آموزش الکترونیکی (ساختار

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد کورس های 

تدوین شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401
25%25%25%25%

ریاست انکشاف 

برنامه های علمی
...

توسعه، رشد و ترویج آموزش 

الکترونیکی و بهبود کیفیت 

محتوای آموزشی

...

1382
ایجاد دیتا سنتر برای پلت فورم 

های آموزش الکترونیکی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد دیتا سنتر 

های ایجاد شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1401

25%25%25%25%
ریاست انکشاف 

برنامه های علمی
وزارت مخابرات

مدیریت تخنیکی و موثر جهت 

استفاده از سیستم های آموزش 

الکترونیکی

...

139۳۰
طی مراحل تدارکاتی پروژه های 

اجناس و امور ساختمانی

بشری و 

تخنیکی

تعداد پروژه های 

اجناس و 

ساختمانی

1/1/1401

25/12/1401

29/12/1401

اداره ملی تدارکاتریاست تدارکات25%25%25%25%

فراهم سازی زمینه اشتراک 

داوطلبان و عقد قرارداد پروژه 

ها

ارقام ارائه شده در 

صورت مواصلت 

نیازمندی ها قابل تحقق 

.است

140۳۰
کارشناسی و اجرای تعدیالت 

قراردادها

بشری و 

تخنیکی

تعداد پروژه های 

اجناس و 

ساختمانی

1/1/1401

25/12/1401

29/12/1402

اداره ملی تدارکاتریاست تدارکات25%25%25%25%
فراهم سازی فرصت های تطبیق 

قراردادها

ارقام ارائه شده در 

صورت مواصلت 

نیازمندی ها قابل تحقق 

.است

 انکشاف و 

بهبود 

آموزش 

الکترونیکی

توسعه و 

بهبود 

زیرساخت ها
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1414
ترتیب پروپوزل ها برای پروژه 

های  انکشافی

بشری و 

تخنیکی

تعداد پروپوزل 

های  ترتیب شده

1/3/1401

25/12/1401

29/12/1403

25%25%25%25%
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
...

جذب کمک ها جهت انکشاف و 

اعمار زیربناها

فعالیت متذکره در 

صورت دریافت دونر 

.تطبیق می گردد

14250

جمع آوری، تحلیل و توحید 

معلومات در رابطه به فرصت ها، 

چالش ها و راه های حل سرمایه 

گذاری در سکتور تحصیالت 

عالی

بشری و 

تخنیکی

تعداد نهاد های 

تحصیلی

1/3/1401

25/12/1401

29/12/1404

25%25%25%25%
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
...

فراهم سازی فرصت های 

سرمایه گذاری در سکتور 

تحصیالت عالی

...

1434

ایجاد هماهنگی میان کمک 

کنندگان و وزارت تحصیالت 

عالی جهت تمویل و تطبیق 

پروژه های انکشافی

بشری و 

تخنیکی

تعداد جلسات با 

کمک کنندگان

1/3/1401

25/12/1401

29/12/1405

25%25%25%25%
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
 دونرهای تمویل کننده

 جذب کمک ها جهت انکشاف و 

اعمار زیربناها

فعالیت متذکره در 

صورت دریافت دونر 

.تطبیق می گردد

1448

تجهیز مطبعه وزارت تحصیالت 

خریداری ماشین آالت  )عالی 

(طباعتی عصری

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد ماشین آالت 

خریداری شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1406

25%25%25%25%

ریاست نشرات، 

اطالعات و ارتباط 

عامه

...
تسریع روند امور و بهبود 

کیفیت چاپ
...

145100%

اتخاد تدابیر جهت فراهم سازی 

زمین برای اعمار تعمیرات 

دایمی به نهاد های تحصیلی 

خصوصی واجد شرایط

بشری و 

تخنیکی

فیصدی پیشرفت 

طرح ترتیب شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1407

10%20%35%35%
ریاست  اداری و 

زیربنا

وزارت های مالیه، اقتصاد  

و شهرسازی

فراهم سازی محیط معیاری و  

امکانات بهتر برای ادامه تحصیل
...

146100

ارتقای درجه تحصیلی اعضای 

کادر علمی نهاد های تحصیلی 

دولتی از درجه ماستری به 

درجه دکتورا از طریق بورسیه 

های خارج کشور

بشری و 

تخنیکی

تعداد اعضای کادر 

علمی معرفی شده 

به برنامه های 

دکتورا

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1408

...30%60%10%
ریاست ارتباط 

خارجه
...

استفاده از ظرفیت های علمی 

کشورهای خارجی

در صورت دریافت 

بورسیه ها از مراجع 

بورس دهنده

147100

ارتقای درجه تحصیلی اعضای 

کادر علمی از درجه ماستری به 

درجه دکتورا به مصرف دولت

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد اعضای کادر 

علمی معرفی شده 

به برنامه های 

دکتورا

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1409

...20%70%10%
ریاست ارتباط 

خارجه
...

استفاده از ظرفیت های علمی 

کشورهای خارجی

تبادله  )  میلیون دالر2

( افغانی90به 

14850

ارتقای درجه تحصیلی اعضای 

کادر علمی از درجه لیسانس به 

درجه ماستری از طریق بورسیه 

های خارج کشور

بشری و 

تخنیکی

تعداد اعضای کادر 

علمی معرفی شده 

به برنامه های 

ماستری

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1410

...30%60%10%
ریاست ارتباط 

خارجه
...

استفاده از ظرفیت های علمی 

کشورهای خارجی

در صورت دریافت 

بورسیه ها از مراجع 

بورس دهنده

149120

معرفی و اعزام کارمندان ادارات 

دولتی و اشخاص واجدشرایط به 

بورسیه های دوره ماستری

بشری و 

تخنیکی

تعدادکارمندان و 

اشخاص اعزام 

شده به برنامه های 

ماستری

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1411

...30%60%10%
ریاست ارتباط 

خارجه

وزارت امور خارجه و 

نمایندگی کشورها

استفاده از ظرفیت های علمی 

کشورهای خارجی

در صورت دریافت 

بورسیه ها از مراجع 

بورس دهنده

 ارتقای 

ظرفیت

توسعه و 

بهبود 

زیرساخت ها
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15020

معرفی و اعزام کارمندان ادارات 

دولتی و اشخاص واجدشرایط به 

بورسیه های دوره دوکتورا

بشری و 

تخنیکی

تعدادکارمندان و 

اشخاص اعزام 

شده به برنامه های 

دوکتورا

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1412

...30%60%10%
ریاست ارتباط 

خارجه

وزارت امور خارجه و 

نمایندگی کشورها

استفاده از ظرفیت های علمی 

کشورهای خارجی

در صورت دریافت 

بورسیه ها از مراجع 

بورس دهنده

151180

تجزیه، تحلیل و ارسال 

گزارشات تحصیلی اعضای 

کادرعلمی برحال بورسیه های 

 به ادارات HEDPدولتی و 

مربوطه

بشری و 

تخنیکی

تعداد گزارشات 

تحصیلی ترتیب 

شده محصالن

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1413

25%25%25%25%
ریاست ارتباط 

خارجه

وزارت امور خارجه و 

نمایندگی کشورها

اجرای حقوق و امتیازات دوره 

تحصیلی اعضای کادر علمی
...

152۱۵۰

طی مراحل مصارف تحصیلی 

محصالن شامل بورسیه ها به 

HEDPمصرف 

بشری و 

تخنیکی

تعداد محصالن 

شامل بورسیه های 

HEDP

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1414

25%25%25%25%
ریاست ارتباط 

خارجه
وزارت امور خارجه

اجرای حقوق و امتیازات دوره 

تحصیلی اعضای کادر علمی

مصارف توسط بانک 

جهانی پرداخت می 

.گردد

153۴۵۰

اجرای گزارشات تحصیلی 

محصالن شامل بورسیه های 

گروپی

بشری و 

تخنیکی

تعداد محصالن 

شامل بورسیه های 

گروپی

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1415

25%25%25%25%
ریاست ارتباط 

خارجه
وزارت امور خارجه

اجرای حقوق و امتیازات دوره 

محصالن شامل بورسیه ها

مصارف توسط بانک 

جهانی پرداخت می 

.گردد

1541250
طی مراحل مدد معاش محصالن 

شامل بورسیه های گروپی

بشری و 

تخنیکی

تعداد محصالن 

شامل بورسیه های 

گروپی

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1416

25%25%25%25%
ریاست ارتباط 

خارجه

وزارت های امور خارجه و 

مالیه

اجرای حقوق و امتیازات دوره 

محصالن شامل بورسیه ها
...

155209

طی مراحل مصارف مالی 

محصالن شامل بورسیه های 

دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد محصالن 

شامل بورسیه ها
1/1/1401

29/12/1401

29/12/1417

25%25%25%25%
ریاست ارتباط 

خارجه

وزارت های امور خارجه و 

مالیه

اجرای حقوق و امتیازات دوره 

محصالن شامل بورسیه ها

تبادله به  ) دالر1722000

( افغانی90

156510

ارتقای مهارت های کاری 

کارکنان ریاست های مرکزی 

وزارت

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد کارکنان 

آموزش دیده

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1418

20%30%25%25%
ریاست منابع 

بشری
...ارتقای ظرفیت کارمندان انستیتوت خدمات ملکی

157170

ارتقای مهارت های کاری 

 موسسه تحصیالت 5کارکنان 

عالی دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد کارمندان 

آموزش دیده

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1419
20%25%35%20%

ریاست منابع 

بشری
...ارتقای ظرفیت کارمندان...

15810
ارتقای مهارت های مدیریتی و 

رهبری شفاخانه های کادری

بشری و 

تخنیکی

تعداد مدیران 

آموزش دیده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1420

25%25%25%25%
ریاست منابع 

بشری
انستیتوت خدمات ملکی

ارتقای ظرفیت کارکنان 

شفاخانه ها

فعالیت متذکره در 

صورت دریافت بورسیه 

از کمیسیون اصالحات 

.اداری تطبیق می گردد

15920

تدویر برنامه سواد آموزی برای 

کارکنان خدماتی وزارت 

تحصیالت عالی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد کارکنان 

آموزش دیده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1421

20%30%30%20%
ریاست منابع 

بشری
وزارت معارف

ارتقای سویه تحصیلی کارکنان 

خدماتی و عرضه بهتر خدمات
...

160150

تدویر برنامه های آموزش و 

آگاهی دهی پروسه اجتماعی 

سازی کارمندان جدیدالتقرر

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد کارمندان 

آموزش دیده

1/3/1401

20/12/1401

29/12/1422

...40%40%20%
ریاست منابع 

بشری
...

افزایش سطح آگاهی کارمندان 

جهت تطبیق اهداف اداره
...

 ارتقای 

ظرفیت
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161100

زمینه سازی و تطبیق تفاهم 

نامه ها با ادارات و موسسات 

جهت ارتقای مهارت های 

تخصصی کارمندان

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد کارمندان 

آموزش دیده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1423

25%25%25%25%
ریاست منابع 

بشری
...

افزایش سطح آگاهی کارمندان 

جهت تطبیق اهداف اداره
...

16240

زمینه سازی تطبیق برنامه 

لیسانس و فوق لیسانس برای 

کارمندان در نهاد های تحصیلی 

دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد کارمندان 

شامل ارتقای 

سویه تحصیلی

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1424

20%30%25%25%
ریاست منابع 

بشری
...ارتقای سویه تحصیلی کارمندان...

163150

تدویر ورکشاپ آموزشی ثبت 

فورمه جات دارایی کارمندان 

عالی رتبه، تدارکات و مالی و 

حسابی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد کارمندان 

شامل ورکشاپ

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1425

20%25%30%25%
ریاست منابع 

بشری
اداره امور

آگاهی دهی از چگونگی خانه 

پری فورمه جات ثبت دارایی ها
...

16420

تدویر ورکشاپ ها جهت ارتقای 

مهارت های بازنگران در پروسه 

های اعتباردهی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد اعضای کادر 

علمی آموزش دیده

1/7/1401

20/12/1401

29/12/1426

......50%50%

ریاست تضمین 

کیفیت و 

اعتباردهی

...

مسلکی سازی اساتید پروسه 

های بازنگری نهادهای 

تحصیالت عالی

...

165160

تدویر برنامه های آگاهی دهی 

تضمین کیفیت و اعتباردهی به 

 زون7سطح 

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد برنامه های 

تدویر شده

1/4/1401

20/12/1401

29/12/1427

...20%30%50%

ریاست تضمین 

کیفیت و 

اعتباردهی

...

مسلکی سازی اساتید پروسه 

های بازنگری نهادهای 

تحصیالت عالی

...

1667

ارتقای سطح آگاهی و مهارت 

های تخصصی محصالن  از 

طریق تدویر برنامه های 

آموزشی، کنفرانس ها، 

نهاد )سمینارها و ورکشاپ ها 

(های تحصیلی دولتی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد برنامه های 

تطبیق شده
1/1/1401

20/12/1401

29/12/1428

25%25%25%25%
 آمریت انسجام 

خدمات محصالن
...

ارایه تسهیالت به محصالن و 

بلند بردن سویه محصالن
...

16711

تدویر ورکشاپ تدریس مبتنی 

بر نتایج و آموزش شاگرد 

(OBE-SCL)محورر

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد ورکشاپ 

های دایر شده در 

نهاد های تحصیلی

1/10/1400

29/12/1400

29/12/1429

100%.........
ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
...

بلند بردن سطح دانش مسلکی 

اعضای کادر علمی
...

16814
تدویر ورکشاپ آموزشی جهت 

PDCارتقای ظرفیت آمرین 

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد آمرین 

آموزش دیده شده

1/4/1401

30/6/1401

29/12/1430

...100%......
ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
...

بلند بردن سطح دانش آمرین 

PDCها 
...

16910
تدویر ورکشاپ رهبری نهاد 

های تحصیلی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد ورکشاپ 

های دایر شده در 

نهاد های تحصیلی

1/7/1401

30/9/1401

29/12/1431

.....100%..
ریاست تقرر و 

ترفیعات علمی
...

بلند بردن سطح دانش مسلکی 

اعضای کادر علمی
...

1708

تدویر برنامه های آموزشی برای 

کارمندان مرکزی و والیتی 

آمریت انسجام خدمات محصالن

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد برنامه های 

تطبیق شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1432

25%25%25%25%
آمریت انسجام 

خدمات محصالن
...

بلند بردن ظرفیت مسلکی 

کارمندان
...

 ارتقای 

ظرفیت

Page 17 of 22



ره
ما

ش

هدف اصلی
مقدار هدف  

طی سال
(فعالیت های عمده)مقاصد 

منابع مورد 

نیاز
 شاخص

تاریخ 

آغاز 

فعالیت

تاریخ 

ختم 

فعالیت

تاریخ 

تحویل 

دهی

ربع 

اول

  ربع 

دوم

  ربع 

سوم

 ربع 

چهارم
    مالحظات نتایج متوقعهوزارت ها و ادارات همکارمسول اجرا

1717

تدویر ورکشاپ های آموزشی 

روش تحقیق و روش نشر 

مقاالت علمی در ژورنال های 

معتبر بین المللی برای اعضای 

کادر علمی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد ورکشاپ 

های تدویر شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1433

25%25%25%25%
ریاست  تحقیق، 

تالیف و ترجمه
...

بلند بردن ظرفیت علمی اعضای 

کادر علمی
...

1722

تدویر ورکشاپ های آموزشی 

تهیه و تدوین کورس های 

آموزش آنالین برای اعضای کادر 

علمی نهاد های تحصیلی دولتی 

و خصوصی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد ورکشاپ 

های تدویر شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1434

25%25%25%25%
ریاست انکشاف 

برنامه های علمی
...

افزایش مهارت های اعضای 

کادر علمی در زمینه استفاده و 

ترویج آموزش الکترونیکی

...

1732

تدویر ورکشاپ های آموزشی 

اعضای کمیته های آموزش 

الکترونیکی در نهاد های 

تحصیلی دولتی و خصوصی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد ورکشاپ 

های تدویر شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1435

25%25%25%25%
ریاست انکشاف 

برنامه های علمی
...

افزایش مهارت های اعضای 

کادر علمی در زمینه استفاده و 

ترویج آموزش الکترونیکی

...

1741

تدویر ورکشاپ نهایی سازی 

پالن استراتیژیک سوم وزارت 

تحصیالت عالی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد ورکشاپ 

های دایر شده
5/6/1401

5/6/1401

29/12/1436

…100%......
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
...

تدوین استراتیژی موثر و کارا با 

در نطرداشت نظریات و 

پیشنهادات

تطبیق فعالیت متذکره 

بستگی به موافقت 

ریاست  مالی و حسابی  

.دارد

1755

تدویر ورکشاپ های آگاهی 

دهی از فارمت ها و رهنمود های 

پالن های استراتیژیک و کاری، 

گزارشات، ارقام و احصائیه ها در 

سظح زون ها

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد ورکشاپ 

های دایر شده

1/2/1401

30/3/1401

29/12/1437

100%.........
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین

نهاد های تحصیلی دولتی 

و خصوصی

ارتقای ظرفیت نهاد های 

تحصیلی جهت بکارگیری 

فارمت ها و رهنمودها

تطبیق فعالیت متذکره 

بستگی به موافقت 

ریاست  مالی و حسابی 

.دارد

17639

جمع آوری نظریات و طرح های 

پیشنهادی واحدهای مرتبط در 

مورد بازنگری، تدوین واصالح 

اسناد تقنینی نافذ و جدید

بشری و 

تخنیکی

تعداد واحدهای 

دومی

1/1/1401

30/3/1401

29/12/1438

100%.........
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین

 ریاست الوزرای امارت 

اسالمی افغانستان، اداره 

امور و وزارت عدلیه

 و 5تحقق مفاد مصوبات شماره 

 کابینه در جهت طی مراحل 15

اسناد تقنینی پایدار، با ثبات و 

مبتنی بر احکام شریعت

...

1771
تکمیل پروسه بازنگری قانون 

تحصیالت عالی ملکی

بشری و 

تخنیکی

تعداد طرح ابتدایی 

و اسناد تقنینی 

بازنگری و تکمیل 

شده

1/1/1401

30/3/1401

29/12/1439

100%.........
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین

 ریاست الوزرای امارت 

اسالمی افغانستان، اداره 

امور و وزارت عدلیه

 و 5تحقق مفاد مصوبات شماره 

 کابینه در جهت طی مراحل 15

اسناد تقنینی پایدار، با ثبات و 

مبتنی بر احکام شریعت

در صورت دریافت 

نظریات و پیشنهادات 

جدید، پروسه بازنگری 

طی ربع های بعدی نیز 

.انجام خواهد پذیرفت

 ارتقای 

ظرفیت

 بازنگری، 

تعدیل و 

تدوین اسناد 

تقنینی و 

تخنیکی
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17812
 بازنگری مقرره های وزارت 

تحصیالت عالی

بشری و 

تخنیکی

تعداد طرح ابتدایی 

و اسناد تقنینی 

بازنگری و تکمیل 

شده

1/1/1401

25/12/1401

29/12/1440

25%25%25%25%
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین

 ریاست الوزرای امارت 

اسالمی افغانستان، اداره 

امور و وزارت عدلیه

 و 5تحقق مفاد مصوبات شماره 

 کابینه در جهت طی مراحل 15

اسناد تقنینی پایدار، با ثبات و 

مبتنی بر احکام شریعت

تکمیل فیصدی تطبیق 

فعالیت متذکره  الی 

ارسال طرح ابتدایی 

مقرره ها به وزارت 

.محترم عدلیه می باشد

17952

تحلیل وارایه نظریات حقوقی و 

اصالحی پیرامون اسناد واصله از 

مقام محترم وزارت، تفاهم نامه 

ها و موافقت نامه ها مقام وزارت 

تحصیالت عالی با سایر نهادهای 

داخلی و بیرونی

بشری و 

تخنیکی

تعداد اسناد، 

تفاهم نامه ها و 

موافقت نامه های 

واصله

1/1/1401

25/12/1401

29/12/1441

25%25%25%25%
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
...

تنظیم و کاربرد اسناد حقوقی بر 

وفق احکام شرعی و قوانین 

نافذه

تکمیل فیصدی فعالیت 

های مندرج در پالن، به 

ارسال به موقع اسناد از 

جانب مراجع ذیربط 

.ارتباط دارد

18032

رسیدگی به قضایای حقوقی 

منسوبین وزارت تحصیالت عالی 

طبق احکام مقامات ذیربط در 

پرتو اسناد تقنینی نافذه

بشری و 

تخنیکی

تعداد قضایای 

حقوقی رسیدگی 

شده

1/1/1401

25/12/1401

29/12/1442

25%25%25%25%
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
...

تامین مصونیت شغلی و 

وظیفوی منسوبین در مطابقت 

به احکام شرعی و قوانین

تکمیل فیصدی فعالیت 

های مندرج در پالن 

بستگی به مواصلت 

قضایا به ریاست پالن، 

.پالیسی و تقنین دارد

1814

هماهنگی با ریاست اداری و 

زیربناها در جهت دفاع از حقوق 

مشروع وزارت تحصیالت عالی 

در محاکم و نهادهای عدلی و 

قضایی کشور به منظور حفظ 

امالک وزارت تحصیالت عالی

بشری و 

تخنیکی

تعداد قضایای 

حقوقی رسیدگی 

شده

1/1/1401

25/12/1401

29/12/1443

25%25%25%25%
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
...

مصونیت امالک وزارت 

تحصیالت عالی از غصب 

اشخاص

تکمیل فعالیت متذکره 

بستگی به دریافت 

قضایا از جانب مقام 

محترم وزارت و مرجع 

.مربوطه دارد

1822

تدوین لوایح و طرزالعمل های 

طرزالعمل های ایجاد )مورد نیاز 

برنامه های علمی و بازنگری 

(نصاب های تحصیلی

بشری و 

تخنیکی

تعداد لوایح و 

طرزالعمل های 

تدوین شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1444

25%25%25%25%
ریاست انکشاف 

برنامه های علمی
...قانونمند شدن فعالیت ها...

1831

بازنگری و نهایی سازی پالن 

استراتیژیک سوم وزارت 

تحصیالت عالی

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد پالن های 

استراتیژیک 

بازنگری شده

1/2/1401

30/5/1401

29/12/1445

50%50%......
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
...

تعیین اهداف و فعالیت  های 

مشخص در جهت سیستم 

حکومتداری خوب

تطبیق فعالیت متذکره 

بستگی به موافقت  

ریاست مالی و حسابی 

.دارد

18415

کارشناسی، بازنگری و طی 

مراحل پالن های استراتیژیک 

نهاد های تحصیلی دولتی و 

خصوصی

بشری و 

تخنیکی

تعداد پالن های 

استراتیژیک 

بازنگری و طی 

مراحل شده

1/1/1401

25/12/1401

29/12/1446

25%25%25%25%
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
...

معیاری سازی پالن های 

استراتیژیک نهاد های تحصیلی

تکمیل فعالیت متذکره 

بستگی به ارسال پالن 

ها از جانب نهاد های 

.تحصیلی دارد

 بازنگری، 

تعدیل و 

تدوین اسناد 

تقنینی و 

تخنیکی
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18530

کارشناسی و طی مراحل 

گزارشات ساالنه از تطبیق پالن 

های استراتیژیک نهاد های 

تحصیلی دولتی و خصوصی

بشری و 

تخنیکی

تعداد گزارشات  

بررسی و طی 

مراحل شده

1/1/1401

25/12/1401

29/12/1447

25%25%25%25%
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
...

حصول اطمینان از تطبیق پالن 

های استراتیژیک، شفافیت، 

حسابدهی و آگاهی عامه

تکمیل فعالیت متذکره 

بستگی به ارسال 

گزارشات از جانب نهاد 

.های تحصیلی دارد

1861
تدوین پالیسی های مورد نیاز 

تحصیالت عالی

بشری و 

تخنیکی

تعداد پالیسی های 

تدوین شده

1/1/1401

30/10/1401

29/12/1448

30%30%30%10%
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
...

تدوین اسناد تخنیکی و 

رهنمودی کارا و موثر

تکمیل فعالیت متذکره 

بستگی به ارسال طرح 

ها و پالیسی ها از جانب 

ریاست های مرکری و 

.نهاد های تحصیلی دارد

1871

جمع آوری ، تجزیه و تحلیل 

طرح ها و پیشنهادات جهت 

تعدیل پالیسی ها

بشری و 

تخنیکی

تعداد پالیسی های 

های واصله

1/3/1401

30/6/1401

29/12/1449

25%75%0%0%
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
...

حصول اطمینان از مطابقت 

پالیسی ها با قوانین، اهداف و 

فعالیت های پالن استراتیژیک 

وزارت

تکمیل فعالیت متذکره 

بستگی به ارسال طرح 

ها  از جانب ریاست 

های مرکزی و نهاد های 

.تحصیلی دارد

1888

ارایه نظریات مسلکی و حقوقی 

در خصوص پالیسی های واصله 

از نهادهای  داخلی و بیرونی 

وزارت

بشری و 

تخنیکی

تعداد پالیسی  

های های واصله
1/3/1401

25/12/1401

29/12/1450

25%25%25%25%
ریاست پالن، 

پالیسی و تقنین
معیاری سازی پالیسی ها...

تکمیل فعالیت متذکره 

بستگی به ارسال  

پالیسی ها از جانب 

نهادهای داخلی و 

.بیرونی دارد

18912

بازنگری و ترتیب الیحه وظایف 

بست های شامل تشکیل 

ریاست های مرکزی وزارت 

تحصیالت عالی

بشری و 

تخنیکی

تعداد لوایح وظایف 

بازنگری شده 

ریاست های مرکزی

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1451

25%25%25%25%
ریاست منابع 

بشری
کمیسیون اصالحات اداری

داشتن اداره سالم، پاسخگو و 

معیاری
...

1906

طرح پالیسی های خدمات 

محصالن در امور مشاوره و 

روانشناسی، ورزشی، مرکز 

رسانه ها، کلینیک آموزش 

حقوقی، تنظیم کار عملی و 

ستاژ محصالن و ایجاد فرصت 

های شغلی برای آنها

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

تعداد پالیسی های 

طرح شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1452

25%25%25%25%
آمریت انسجام 

خدمات محصالن

نهاد های تحصیلی دولتی 

و خصوصی و ریاست 

پالن، پالیسی و تقنین

دستیابی به اهداف و استراتژی 

های اداره و ارایه خدمات و 

تسهیالت به محصالن

...

191

بهبود و 

توسعه روابط 

با نهادهای 

آکادمیک و 

غیر آکادمیک

40

طی مراحل تطبیق و پیگیری 

تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها ، 

قرارداد ها و توامیت های علمی

بشری و 

تخنیکی

تعداد تفاهم نامه 

ها، موافقت نامه 

ها، قراردادها و 

توامیت های طی 

مراحل شده

1/1/1401

29/12/1401

29/12/1453

25%25%25%25%
ریاست ارتباط 

خارجه
...

برقراری ارتباط با موسسات 

خارجی جهت زمینه سازی 

تبادل تجربیات، کسب مهارت 

های علمی و فرصت های 

تحصیلی

...

 بازنگری، 

تعدیل و 

تدوین اسناد 

تقنینی و 

تخنیکی
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19212

ایجاد رشته های  تحصیلی 

لیسانس در بخش روزانه نهاد 

های تحصیلی دولتی

بشری و 

تخنیکی

تعداد رشته های 

ایجاد شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1454

25%25%25%25%
ریاست انکشاف 

برنامه های علمی
...

فراهم سازی فرصت های 

دسترسی بیشتر محصالن به 

تحصیالت عالی

...

1938

ایجاد رشته های تحصیلی 

لیسانس در بخش شبانه نهاد 

های تحصیلی دولتی

بشری و 

تخنیکی

تعداد رشته های 

ایجاد شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1455

25%25%25%25%
ریاست انکشاف 

برنامه های علمی
...

فراهم سازی فرصت های 

دسترسی بیشتر محصالن به 

تحصیالت عالی

...

19410

ایجاد رشته های  تحصیلی 

لیسانس در  نهاد های تحصیلی 

خصوصی

بشری و 

تخنیکی

تعداد رشته های 

ایجاد شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1456

25%25%25%25%
ریاست انکشاف 

برنامه های علمی
...

فراهم سازی فرصت های 

دسترسی بیشتر محصالن به 

تحصیالت عالی

...

1958

ایجاد رشته های  تحصیلی 

ماستری نهاد های تحصیلی 

دولتی

بشری و 

تخنیکی

تعداد رشته های 

ایجاد شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1457

25%25%25%25%
ریاست انکشاف 

برنامه های علمی
...

فراهم سازی فرصت های 

دسترسی بیشتر محصالن به 

تحصیالت عالی

...

1964

ایجاد رشته های  تحصیلی 

ماستری در  نهاد های تحصیلی 

خصوصی

بشری و 

تخنیکی

تعداد رشته های 

ایجاد شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1458

25%25%25%25%
ریاست انکشاف 

برنامه های علمی
...

فراهم سازی فرصت های 

دسترسی بیشتر محصالن به 

تحصیالت عالی

...

1971

ایجاد رشته های تحصیلی 

دوکتورا نهاد های تحصیلی 

دولتی

بشری و 

تخنیکی

تعداد رشته های 

ایجاد شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1459

25%25%25%25%
ریاست انکشاف 

برنامه های علمی
...

فراهم سازی فرصت های 

دسترسی بیشتر محصالن به 

تحصیالت عالی

...

ایجاد پوهنتون بین المللی19890%

بشری، 

مالی و 

تخنیکی

فیصدی پیشرفت 

ایجاد پوهنتون
1/1/1401

20/12/1401

29/12/1460

25%25%25%25%
ریاست انکشاف 

برنامه های علمی

کشورهای همکار و وزارت 

امور خارجه

فراهم سازی فرصت های 

دسترسی بیشتر محصالن به 

تحصیالت عالی

...

1997

تالش جهت ایجاد مراکز خدمات 

محصالن در امور ورزشی، رسانه 

ای، کلینیک های حقوقی، 

مشاوره شغلی، کلینیک مشاوره 

روان شناسی و تنظیم کار عملی 

و ستاژ در نهاد های تحصیلی 

دولتی

بشری و 

تخنیکی

تعداد مراکز ایجاد 

شده

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1461
25%25%25%25%

 آمریت انسجام 

خدمات محصالن
...

ارایه خدمات و تسهیالت به 

محصالن
...

2002

زمینه سازی جهت جلب 

همکاری های موسسات و 

دونرهای های ملی و بین المللی 

در بخش خدمات محصالن

بشری و 

تخنیکی

تعداد دونرها های 

همکار

1/1/1401

20/12/1401

29/12/1462

25%25%25%25%
آمریت انسجام 

خدمات محصالن
...

ارایه خدمات و تسهیالت به 

محصالن
...

201200

معرفی و اعزام کاندیدان و 

محصالن به بورسیه های 

گروپی  )تحصیلی دوره لیسانس 

(و آزاد

بشری و 

تخنیکی

تعداد محصالن 

اعزام شده به 

بورسیه های دوره 

لیسانس

1/4/1401

30/9/1401

29/12/1463

...40%60%...
ریاست ارتباط 

خارجه

وزارت امور خارجه و 

نمایندگی کشورها

استفاده از ظرفیت های علمی 

کشورهای خارجی

در صورت دریافت 

بورسیه ها از مراجع 

بورس دهنده

دسترسی 

عادالنه به 

تحصیالت 

عالی
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ره
ما

ش

هدف اصلی
مقدار هدف  

طی سال
(فعالیت های عمده)مقاصد 

منابع مورد 

نیاز
 شاخص

تاریخ 

آغاز 

فعالیت

تاریخ 

ختم 

فعالیت

تاریخ 

تحویل 

دهی

ربع 

اول

  ربع 

دوم

  ربع 

سوم

 ربع 

چهارم
    مالحظات نتایج متوقعهوزارت ها و ادارات همکارمسول اجرا

202140

تامین هماهنگی با اداره ملی 

امتحانات و نهاد های تحصیلی 

خصوصی جهت اخذ امتحان 

کانکور بهاری

بشری

  تعداد امتحانات 

کانکور نهاد های 

تحصیلی خصوصی

1/1/1401

30/3/1401

29/12/1464

100%..........
ریاست امور 

محصالن خصوصی
...اخذ امتحانات معیاریاداره ملی امتحانات

203140

تامین هماهنگی با اداره ملی 

امتحانات و نهاد های تحصیلی 

خصوصی جهت اخذ امتحان 

کانکور خزانی

بشری
 تعداد امتحانات  

کانکور اخذ شده

1/6/1401

30/8/1401

29/12/1465

......100%...
ریاست امور 

محصالن خصوصی
...اخذ امتحانات معیاریاداره ملی امتحانات

کارشناس توحید و تطبیق پالن استراتیژیک

.تا الحال بودجه تصویب نگردیده است.تا الحال بودجه تصویب نگردیده است.تا الحال بودجه تصویب نگردیده است

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

آمرتدوین، توحید و تطبیق پالن ها

"حسیب"حافظ مولوی محمد حامد 

معین مالی و اداری

"خیرخواه"دوکتور لطف اهلل

معین علمی

"منیب"مفتی رضوان اهلل

رئیس پالن، پالیسی وتقنین

:نظارت کننده

"    ځالند"محمد داود 

. وزارت تحصیالت عالی بر اساس نتایج ترتیب و تقدیم است1401قرار شرح فوق پالن کاری سال 

عبداهلل باباخانی

:تائید کننده:توحید و ترتیب کننده :تصدیق کننده

1401مجموعه بودجه منظور شده سال 

فیصدی  پالن شده تطبیق

دسترسی 

عادالنه به 

تحصیالت 

عالی

(ارقام به افغانی )بودجه . 1

بودجه انکشافی بودجه عادی

مبلغ فیصدی پالن شده تطبیقمبلغ

بودجه انکشافی بودجه عادی
ربع

ربع اول

ربع دوم

ربع سوم

ربع چهارم

مجموع

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....

....

....

....

....

Page 22 of 22


