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 سسهؤم 1400از تطبیق پالن سال  خالصه اجرایی
تمام شاخص های تعین شده وزارت تحصیالت عالی مانند بخش های )حکومت داری،  1400پالن  عملیاتی سال 

دسترسی به تحصیالت عالی، انکشاف برنامه علمی،  تحقیق، تکنالوژی،   فعالیت های بین المللی  و زیربنا ( را  نیز در 

 خود جا داده است، 

ای را که پالن نموده بود موفق به تطبیق آن گردیده و با وجود شیوع کرونا در کشور زاول موفق گردید تا  فعالیت ه

  .دست آوردهای بزرگ را بدست آورد

 

را به روییت پالن تطبیقی موسسه در معرض اجرا قرار داده است. و توسط کمیته نظارت  1400زاول فعالیت های سال 

کرونا و  قرنطین موسسه تحصیالت بر تطبیق پالن استراتیژیک نظارت صورت گرفته است. با وجود  موجودیت  بحران 

عالی زاول  توانست پالن خویش را با فیصدی بلند در معرض تطبیق قرار دهد. که فعالیت های اجرا شده آن قرار ذیل 

 میباشد.

 مطابق به پالنخالصه از فعالیت های اجرا شده 

ماده نموده بود به اساس آپالن عملیاتی مبنی بر پالن پنج ساله خویش 1400ر سال دموسسه تحصیالت عالی زاول 

 پالن تطبیقی موارد ذیل را عملی نموده است: 

  .ایجاد و تطبیق  طرح سیستم مدیریت اطالعات و مدیرت آموزش الکترو نیکی موسسه .1

 ( MIS(ت اطالعات موسسهانکشاف و تطبیق  دیتا بیس موسسه،  راجستر تمام محصلین موسسه و الکترو نیک مدیری .2

 (ZLMSایجاد سیستم مدیریت آموزشی موسسه تحصیالت عالی زاول) .3

 تجهیز کتابخانه با کتابهای به روز شده به شکل فزیکی والکترو نیکی .4

 ایجاد صنوف تدریسی مورد نیاز و تجهیز البراتوار های مورد نیاز طبی و کمپیوتر ساینس  .5

 انکشاف اساسنامه و مستندات کلینیک حقوقی موسسه، شریک سازی آن با وزارت محترم تحصیالت عالی   .6

 طرح مجله پژوهشی و علمی موسسه  .7

 تجهیز البراتوار های موجود موسسه در دانشکده های مختلفه   .8

 روند تجدید نظر نصاب های سایر دانشکده های موجود. تکمیل نصاب دانشکده اقتصاد و آغاز .9



  
 

2 
 

 

جذب استادان کادری به اساس الیحه جذب استادان کادری وزارت محترم تحصیالت عالی  در فاکولته های طب  .10

 معالجوی، ستو ماتولوژی، اقتصاد، کمپیوتر ساینس، حقوق و علوم سیاسی

 کلینیک حقوقی و محکمه  تمثیلی تجهیز .11

 تجدید نظر تشکیل موسسه و جذب کارمندان اداری به اساس رقابت آزاد .12

 (و نهاد نسل نو مضای تفاهم نامه ها با دانشگاه های داخلی) ابن سینا، غرجستان،  پوهنتون علوم طبی ابو علی ابن سیناا .13

 (و جامعته المصطفی امضای تفاهم نامه ها با  دانشگاه های بین المللی  )اهل و بیت ایران و عالمه طبا طبایی  .14

عملیاتی  دانشکده های شش گانه و تایید آن از جانب شورای علمی انکشاف پالن های استراتیژیک و پالن های  .15

 موسسه

 تدویر سمینارهای علمی در بخش های طبی و  علوم انسانی، علوم طبیعی   .16

 بلند بردن ظرفیت های مدیریتی کارمندان اداری موسسه  .17

 راه اندازی آموزش های کوتاه مدت برای کادر علمی موسسه  .18

 

 

 

 

 

 


