
(افغانی)انکشافی(افغانی)عادیربع چهارمربع سومربع دومربع اول

دومبرگزاری ورکشاپ مهارت تحقیقی اساتید

نیروی انسانی 

حق +متخصص

+ الزحمه استاد

پذیرایی

تعداد جلسات 

برگزار شده
یددیپارتمنت هادانشکدهحق الزحمه ارایه کننده و پذیرای از اشتراک کننده گان1/4/140130/4/140110/5/14011AFN 3,000.00یک ماه1 سات یاری ا یقات علیم مع ق جام ت هارت ان قای م ارت

سومراهنمایی و حمایت از آثار تحقیقی محصالن

نیروی انسانی 

+نشریه+متخصص

+ انتشارات+ سایت

منابع تحقیق

تعداد مقاله های 

نشر شده
انکشاف و توسعهآمریت پژوهش و فرهنگیدیپارتمنت هاپرداخت حق التألیف، انتشارات و پخش آن1401/2/11401/12/51401/12/1011AFN 12,000.00در طول سال2

اولحمایت مادی و معنوی از آثار اساتید

نیروی 

سای+نشریه+انسانی

+ ت

هزینه +انتشارات

چاپ

تعداد کتابهای 

چاپ شده
حمایت مادی و معنوی از استاد و توسعه علمی جامعهآمریت پژوهش و فرهنگیدیپارتمنت هاپرداخت حق التألیف، انتشارات و پخش آن1401/2/11401/12/51401/12/1011AFN 150,000.00در طول سال2

اشتراک اعضای کدر علمی در کنفرانس 

های علمی
سوم

حمل و 

هز+هماهنگی+نقل

ینه بود و باش

1تعداد کنفرانس

مطابق با 

برنامه 

اعالم شده

1401/1/101401/12/201401/12/25

مطابق با 

برنامه 

اعالم شده

مطابق با 

برنامه 

اعالم 

شده

مطابق با 

برنامه 

اعالم شده

مطابق با 

برنامه 

اعالم شده

AFN 8,000.00انکشاف و توسعهدیپارتمنت هادانشکدهحمل و نقل و مجوز سفر، هماهنگی ها

دریافت حق اشتراک در حد اقل یک مرکز 

معتبر علمی در حوزه حقوق و علوم سیاسی
دوم

+ مرکز علمی معتبر

هزینه +کمپیوتر لب

اشتراک

تعداد مراکز معتبر 

علمی
کشاف و توسعهدیپارتمنت هادانشکدهحق اشتراک1/2/14011401/12/201401/12/250.250.250.250.25در طول سال1 ان

اولنشر مجله علمی در سطح ملی

نیروی انسانی 

+نشریه+متخصص

+ سایت

ترانسپورت+انتشارات

تعداد مجالت 

چاپ شده
کشاف و توسعهآمریت دیپارتمنت ها و  پژوهشدانشکده هاپرداخت حق التألیف، انتشارات و پخش آن1401/2/11401/12/251401/12/300.250.250.250.25AFN 65,000.00در طول سال1 ان

اولتولید و تدوین منابع درسی

نیروی انسانی 

+نشریه+متخصص

+ انتشارات+ سایت

منابع تحقیق

تعداد متون 

تولید شده
تون دریسآمریت دیپارتمنت ها و  پژوهشدانشکده هاپرداخت حق التألیف، انتشارات و پخش آن1401/2/11401/12/201401/12/3011AFN 150,000.00در طول سال2 ویم سازی م کشاف و ب ان

1401/3/11401/3/301401/4/201AFN 4,000.00

1401/8/11401/8/301401/9/251AFN 4,000.00

پذیرایی در جلسات شورای علمی1401/1/61401/1/201401/1/211800دو هفته

پذیرایی در جلسات شورای علمی1401/5/151401/5/291401/5/301800دو هفته

نداردنداردندارد1401/1/151401/2/51401/2/670سه هفته70

نداردنداردندارد1401/6/11401/6/211401/6/2270سه هفته70

نداردنداردندارد1401/2/61401/2/131401/2/208یک هفته8

نداردنداردندارد1401/6/221401/6/291401/6/308یک هفته8

نداردنداردندارد1401/1/151401/2/51401/2/620سه هفته20

نداردنداردندارد1401/6/11401/6/211401/6/2220سه هفته20

نداردنداردندارد1401/3/101401/3/251401/3/311800دو هفته1800

نداردنداردندارد1401/8/101401/8/241401/8/301800دو هفته1800

نداردنداردندارد1401/4/111401/4/181401/4/2320یک هفته20

نداردنداردندارد1401/9/121401/9/191401/9/2620یک هفته20

نداردنداردندارد1401/4/111401/4/121401/4/132دو روز2

نداردنداردندارد1401/9/121401/9/131401/9/142دو روز2

برگزاری مستمر جلسات شورای علمی و 

دیپارتمنت ها
ور اداریدانشکده حقوق و علوم سیاسیدیپارتمنت هاپذیرایی در جلسات شورای علمیندارد1401/1/151401/12/221401/12/3066664800در طول سال24تعدا جلساتپذیرایی+ نیروی بشریاول د ام پیشبر

ریفرم و اصالحاتدانشکده حقوق و علوم سیاسیدیپارتمنت هانداردنداردندارد1401/4/151401/4/301401/5/122دو هفته22

ریفرم و اصالحاتدانشکده حقوق و علوم سیاسیدیپارتمنت هانداردنداردندارد%5.00%1401/9/151401/9/301401/10/195.00دو هفته22

تعداد آمرین

ور اداریدانشکده حقوق و علوم سیاسیدیپارتمنت هااول د ام پیشبر

ور اداریدانشکده حقوق و علوم سیاسیدیپارتمنت ها د ام پیشبر

تعداد اساتید

ور اداریدانشکده حقوق و علوم سیاسی د ام پیشبر دیپارتمنت ها

ور اداریدانشکده حقوق و علوم سیاسی د ام پیشبر

ور اداریدانشکده حقوق و علوم سیاسیدیپارتمنت ها د ام پیشبر

ور اداری د ام پیشبر

شعبه غزنی (ص)پوهنتون خاتم النبیین

معاونت علمی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

                     1401پالن عملیاتی سال تحصیلی

1

2
خدمات اداری برای محصلین، ریفورم اداری و 

ایجاد سیستم، حکومت داری خوب و مبارزه با 

فساد اداری

 نیروی 

سالن +بشری

+ طراحی + اجالس

اول انجام ارزیابی خودی استادان

فرم + نیروی بشری

ارزیابی
انجام ارزیابی دیپارتمنت از استادان

+ نیروی بشری

پرسشنامه ارزیابی

ه گزارش بهبود تدریس نیروی انسانیاولتهیه و ارائ
تعداد گزارش 

استادان

اول
فرم + نیروی انسانی 

ارزیابی
ارزیابی امرین دیپارتمنت از سوی رییس دانشکده

تعداد محصلین

مالحظات

مقدار یا 

فیصدی 

هدف طی 

سال

شاخص منابع مورد نیاز
درجه 

اولویت

مقدار هدف و یا فیصدی فعالیت های پالن 

شده
بودجه مورد نیاز

تاریخ تحویل 

دهی

تاریخ ختم 

فعالیت

تاریخ 

آغاز 

فعالیت

مدت 

زمان 

تطبیق 

فعالیت

نتایج مورد انتظار دالیل ضرورت بودجه و شرح مصارف

دیپارتمنت ها

ره
ما

ش

ادارات همکارفعالیت های عمدهاهداف اصلی مسئول اجرا

دانشکده حقوق و علوم سیاسیدیپارتمنت ها2

اول حق الزحمه ارایه کننده، هماهنگی و گواهی اشتراک و  پذیراییدوماه2تخصصی- برگزاری نشست های علمی
تعداد 

نشست های 

علمی

تنظیم به موقع جداول درسی
لوازم + نیروی انسانی

دفتر
تعداد سمسترها اول

انکشاف تحقیقات، تولید علم و نوآوری

انکشاف و توسعه علمی امریت فرهنگیدیپارتمنت ها

جمع آوری و تصویب پالنهای عملیاتی 

انفرادی
اول

توزیع و جمع آوری 

پالن های عملیاتی 

انفرادی و تصویب آن 

در شورای علمی 

دیپارتمنت

لوازم + نیروی انسانیاول

دفتر

تعداد 

کورس پالیسی ها

اولتحویل کورس پالیسی ها به نمایندگان

تهیه فرم تحویل 

کورس پالیسی ها، 

تحویل کورس پالیسی 

به نماینده محصالن

 تعداد صنف ها

جمع آوری و تصویب کورس پالیسی ها

ور اداریدانشکده حقوق و علوم سیاسیدیپارتمنت ها د ام پیشبر تعداد اساتید



جمع آوری گزارش های ماهوار اساتید 

علمی و قراردادی
اول

تهیه +نیروی انسانی

فرم

تعداد گزارش 

استادان
ور اداریدانشکده حقوق و علوم سیاسیدیپارتمنت هانداردنداردندارد%25%25%25%1401/1/301401/10/291401/11/125در طول سال22 د ام پیشبر

اولتهیه گزارش سالیانه
فرم + نیروی انسانی

گزارش
جام فعالیت هادانشکده حقوق و علوم سیاسیدیپارتمنت هانداردنداردندارد1401/12/151401/12/291401/12/301دو هفته1تعدا گزارش نان از ان ی کسب اطم

تعداد 

کورس پالیسی ها
صل دریسدانشکده حقوق و علوم سیاسیدیپارتمنت هانداردنداردندارد1401/4/131401/4/271401/4/3070دو هفته70 یق رسف ب ط نان از ت ی کسب اطم

تعداد 

کورس پالیسی ها
صل دریسدانشکده حقوق و علوم سیاسیدیپارتمنت هانداردنداردندارد1401/9/141401/9/281401/9/3070دو هفته70 یق رسف ب ط نان از ت ی کسب اطم

دومبرگزاری دوره در مورد آموزش مجازی

نیروی 

سیستم +انترنت+انسانی

اموزش الکترونیک

تعداد دوره های 

رگزار شده ب
ندهAFN 20,000.00ندارد1401/7/21401/7/301401/8/91یک ماه1 ن ه ک زحمه ارای ت+ حق ال ن یک+ انبر ون کبر وزش ال تم ام شکدهفعال سازی سیس نت هادان پارتم یکITبخش +دی ون کبر وزش ال بود ام ه کشاف و ب ان

ته1تعداد جلساتانترنت+نیروی انسانیدوممشارکت در جلسات علمی آنالین ف تAFN 500.00ندارد1401/8/11401/8/151401/8/191دو ه ن نه انبر شکدههزی نت هادان پارتم وزیسیITبخش +دی ش تجربه آم زای توسعه علیم و اف

ته1 ف شکدهنداردنداردندارد1401/4/181401/4/251401/4/261یک ه نت هادان پارتم نان از توسعه و راه اندی ی حصول اطم

ته1 ف شکدهنداردنداردندارد1401/9/151401/9/221401/9/231یک ه نت هادان پارتم دی

گزارش کمیته آموزش الکترونیک بر اساس 

رهنمود
اول

سانیدومبررسی نواقص مدیریتی و اداری6 وی ان ته1دفعات برریسنبر ف نت حقوقنداردنداردندارد1401/10/11401/10/81401/10/101یک ه پارتم شکدهدی ص آنمایل-معاونت اداری+دان ع نواق تم اداری و رف بود سیس ه ب

دومشناسایی و دعوت از اساتید نخبه

وی  نبر
سانی پورت+ان س + تران

نه تماس هزی

ید  سات تعداد ا

دعوت شده
ته1 ف پورت و تماسAFN 500.00ندارد1401/5/11401/5/201401/5/251سه ه س نه تران نت حقوقهزی پارتم شکدهدی ید+دان سات ور ا ام

تادان  س تخدام ا س وزیسی از مجرای ا یت آم یف بود ک ه ب

ورزیده

دومبرگزاری ورکشاپ آشنایی با نامه نگاری7

سانی وی ان + نبر

رگزاری و  نه ب هزی

شاپ ات ورک ی تجهبر

شاپ  تعداد ورک

ها
ته1 ف ندهAFN 3,000.00ندارد1401/4/41401/4/111401/4/151یک ه ن ه ک زحمه ارای شکده پذیرانی+ حق ال دان

نت ها پارتم -معاونت اداری+دی

مایل
ندان یت اداری کارم قای ظرف ارت

برگزاری ورکشاپ استفاده از ابزارهای 

نوین آموزشی
دوم

سانی وی ان + نبر

رگزاری و  نه ب هزی

شاپ ات ورک ی تجهبر

شاپ  تعداد ورک

ها
ته1 ف ندهAFN 3,000.00ندارد1401/6/191401/6/241401/6/301یک ه ن ه ک زحمه ارای شکده پذیرانی+ حق ال دان

نت ها پارتم ور + دی ریت ام آم

ید سات ا
ن تادا س یت تدریس ا یف بود ک ه ب

دومبرگزاری ورکشاپ روش تدریس نوین

سانی وی ان + نبر

رگزاری و  نه ب هزی

شاپ ات ورک ی تجهبر

شاپ  تعداد ورک

ها
ته1 ف ندهAFN 3,000.00ندارد1401/6/191401/6/241401/6/301یک ه ن ه ک زحمه ارای شکده پذیرانی+ حق ال دان

نت ها پارتم ور + دی ریت ام آم

ید سات ا
ن تادا س یت تدریس ا یف بود ک ه ب

سومچاپ بروشور معلوماتی و قوانین
سانی ع ان ناب نه + م هزی

ن زای چاپ و دی
نه چاپAFN 4,500.00ندارد1401/6/11401/6/301401/6/315در طول سال5تعداد بروشور شکده هزی دان

نت ها پارتم -معاونت اداری+دی

مایل

ته های حقوق و علوم   درست رش
ی

اطالع رسانی و معرف

یایس س

اولبارگزاری لوایح و مقررات در ویب سایت
ح قررات+ لوای + م

ییک ن همکاری تخ

تعداد 

سخه های  ن

زاری شده بارگ

شکده نداردنداردندارد1401/2/151401/3/151401/3/213یک ماه3 دان
نت ها پارتم -معاونت اداری+دی

دفبر ریاست+ معاونت علیم+ مایل

وزیسی و  قررات آم ی و م گایه از قوانیر اطالع رسانی و آ

بایط ض ان

تفاهم نامه با نهادهای حامی دسترسی 

طبقه اناث به تحصیالت عالی
سوم

وی  نبر
سانی ظر+ان وردن هادم ن

ط+ با نه ارت هزی

م نامه  فاه تعداد ن

ها
شکده نداردنداردندارد1401/7/21401/7/301401/8/51یک ماه1 شگاه+ معاونت علیمدان ان و بانوانریاست دان یل دخبر نه سازی برای تحص ی زم

زمینه سازی جهت تحصیل علما و امامان 

مساجد
دوم

سانی وی ان نه +نبر هزی

پورت س تران

تعداد علمای 

شغول شده به  م

یالت عایل تحص

شکده نداردنداردندارد1401/1/61401/6/201401/6/301010در طول سال20 شگاه+ معاونت علیمدان ان و بانوانریاست دان یل دخبر نه سازی برای تحص ی زم

.بررسی و تصویب گردید (                                 ) شورای 1401/      / مورخ        (                   )این پالن عملیاتی در جلسه شماره 

نام و تخلص

وظیفه

شماره تماس

ایمیل آدرس

محل امضا

الن در جلسه شماره  ن پ خ       (                 )ای یق آن  (                         ) شورای 1401/       /تاری     ب ط ان ت ی شخص شد(                 )ارزیانر و مبر یصد م .ف

یأت ارزیاب ضا ه ام

جام کارنیروی انسانیاول ان ان ی مبر

محل امضا

معلومات تایید کننده

نام و تخلص

وظیفه

شماره تماس

ایمیل آدرس

غالمرضا کریمی

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

795612526

rezakarimy2002@yahoo.com

2

10

معلومات ترتیب کننده

انکشاف و بهبود آموزش الکترونیک

ارتقا ظرفیت

توسعه و بهبود زیر ساخت ها

خدمات اداری برای محصلین، ریفورم اداری و 

ایجاد سیستم، حکومت داری خوب و مبارزه با 

فساد اداری

دسترسی عادالنه به تحصیالت عالی

اول
کورس + نیروی انسانی

پالیسی ها

ارزیابی کمیته آموزش الکترونیک

5

حصول اطیمنان از تطبیق معیارهای تضمین 

کیفیت

اطالع رسانی، بازنگری، تعدیل و تدوین اسناد 

تقنینی و تخنیکی

بررسی میزان تطبیق کورس پالیسی ها

mailto:rezakarimy2002@yahoo.com

