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نهاد تحصیلی

دیدگاه

1

کابل

تثبیت جایگاه پوهنتون کابل به عنوان یک نهاا عتتباو
شناخته شده علی بین المللای کیییاتق ملماو لتالیات
های علمی تاثیو گذا ی های علمی تحقیقی.

2

طبی کابل

Vision
Aspires to be recognized nationally and
regionally as a leader among academic
health care organizations by cultivating a
tradition of excellence and innovation in
health care education, research and service

3

پولی تخنیک
کابل

پوهنتااون پااولی ت نیااک کاباال عنحیااث یااک نهااا علماای-
اای انجنیااوی ا
تحقیقاای عی واهااد کااا هااای ت
سااطم علاای بااین المللاای توبیااه نمایااد بااا لتالیاات هااای
علماای خااوی بااه یااک پوهنتااون عتتبااو سااطم عنطقااه
شناخته شو .

ماموریت

فیصله بورد

یااادگاه عاعو یااات پوهنتاااون عحتاااو کابااال
عجلاام عااو  30لااو  1396ثباات پو توکااو
اای
پوهنتاون کابال یعیناه پاو د کاا علمایق ت
تحقیقی ا عطابق به عتیا هاای پذیولتاه شاده علای باین شااما ه  76باااو ا تقاااای کیییااات اعتباااا هی
عطوح گو ید بتد ای بحث تغییاوا زی باه
المللی لواهم نمو ه به جاعته تقدیم عیکند.
شوح لوق به اتیاق آ ا عو تائید موا گولت.
Mission
Our university mission is our commitment
to:
1. Innovation in training and education
2. A culture where scientific inquiry
pervades research, patient care and
یگاه عاعو یت پوهنتون طبی کابل عو 26
education.
 3. Collaboration across departments, school,سااوطان  1396ثباات پو توکااو شااما ه  50بااه
اتیاق آ ا عو تائید بو موا گولت.
faculties and institutions
4. Constantly striving to improve the
patient’s experience and quality of care.
5. Developing and adopting novel models of
patient care.
6. Commitment to improving the health of
local, provincial, and global papulation.
یدگاه عاعو یت پوهنتون عحتو پولی ت نیک
کابااال عجلااام عاااو  10ثاااو  1397ثبااات
پوهنتون پولی ت نیک کابل با اساتیا ه ای تکناالو ی جدیاد
پو توکاااو شاااما ه  6باااو ا تقاااای کیییاااات
ب ا تااد یم تحقیااق کااا هااای عااالکی ا بااوای
اعتبااااا هی عطااااوح گو یااااد بتااااد ای بحااااث
انکشاف تومی کشو عزیز عا توبیه عینماید.
تغییوا زی باه شاوح لاوق باه اتیااق آ ا عاو
تائید موا گولت.
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تعلیم و تربیه
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کندهار
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بلخ
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پروان
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شیخ زاید

9

هلمند

پوهنتااون تتلاایم توبیااه شااهید اسااتا بااانی ع اامم بااه
عوهاااه هاااای تتلااایم توبیاااه عتلماااان پوهنتون تتلیم توبیه شهید استا باانی ااا اا او
آ ن بهباااو
یعیناه تتلایم توبیاه جهات
به تقویت گاتود ان
عالکی پاس گو به نیای های نظا آعویشایق هباوان
عحققان آعویشیق اییای نق کلیادی ع اوی ساایی بوآ ه شدن نیایعندی های نها های آعویشایق عادیوان
هبوان آعویشی کشو ع و ف خدعت عیباشد.
تتلیم توبیه ا ایه خدعا با کیییت علمای تحقیقای
سطم کشو عنطقه عیباشد.
لیولید:
سالت:
کناادها پوهنتااون بااه علوعااو پااه بو بولااو بوخااو ک ا
پاااه ا سااانی خااات کااای تاااد یمق نی نااای ا باااا کیییتاااه
عتیا ی تاد یم ا باا کیییتاه نی ناو پاه توساوه کولاوق
ټاااولنی پوع تیاااا ا هوسااااین لاااه پاااا ه خدعتوناااه پاااه خدعتونو په ړانادی کولاو ساوه پاه علای کااه ساوان ناال
یی.
ړاندی کولو سوه هواوا ع اکا ا ساوم عتتباو
پوهنتون ی.
پوهنتاااون بلااا باااوای تقویاااتق انکشااااف تطبیاااق نظاااا
توبیه عح ن عاالکی عت اد
تح اایلی بااا کیییاات عبتناای بااو ا ید هااای علاای بااین پوهنتون بل
المللاای کااه پاس ا گااوی نیایعناادی هااای جاعتااه بااو ه بااا عطابقت با ا ید های ازی کشو که توسط کاا هاای
کاااااب بوخااااو ا ی ای اسااااتق عااااالیق کا هااااای عجاااول علمااای – اکا عیاااک هباااوی عیشاااوندق لتازناااه
بلنااد بااو ن کیییاات
ییده عالکی ا توبیه نمو ه ایین طویق انکشااف عاااو زنه سااهم ا  .پوهنتااون بل ا
علی که بتواند خدعا ا یشمند اکا عیاک ا عوهاه تحقیااق کااه بااه پیشااولت توماای الغاناااتان یااا ی سااانیده
بتوانااد ساابب عو ااه خاادعا خااول بااه جاعتااه عااو
های امت ا یق اجتمااعیق لوهنگای تحقیقاا علمای
تد یااای عطااابق عتیااا هااای مبااو شااده علاای جهااانی نیایعند گو ق خو ا عکلف عتتهد عیداند.
انجا هد.
پوهنتاون پاو ان عنحیاث یاک کاانون علمای

ااا

 5یااادگاه عاعو یااات پوهنتاااون عحتاااو تتلااایم
توبیااه شااهید اسااتا بااانی عجلاام عااو 21
اااو  1396ثباات پو توکااو شااما ه  79بااو
ا تقای کیییت اعتبا هی عطوح گو یاد بتاد
ای بحث تغییوا زی به شوح لاوق باه اتیااق
آ ا عو تائید موا گولت.
یاادگاه عاعو یاات پوهنتااون عحتااو کناادها
عجلم عو  14ااو  1396ثبات پو توکاو
شااما ه  78باااو ا تقاااای کیییااات اعتباااا هی
عطوح گو ید بتد ای بحث تغییاوا زی باه
شوح لوق به اتیاق آ ا عو تائید موا گولت.

یااادگاه عاعو یااات پوهنتاااون عحتاااو بلااا
عجلاام عااو  16لااو  1396ثباات پو توکااو
شااما ه  74باااو ا تقاااای کیییااات اعتباااا هی
عطوح گو ید بتد ای بحث تغییاوا زی باه
شوح لوق به اتیاق آ ا عو تائید موا گولت.

شااد

یاادگاه عاعو یاات پوهنتااون عحتااو پااو ان
پوهنتاااون پاااو ان ناااود بلنااااد باااو ن ساااطم اناااا
باااایا کاااا عتتهاااد باااه
اااو
شاااته هاااای عاااو
عجلاام عااو  16لااو  1396ثباات پو توکااو
نوآ یق توانمند ساختن نال جوانق انکشاف تتلیمی
پاسااا گویی عقابااال نیایعنااادی هاااای
گاااتود انااا
شااما ه  74باااو ا تقاااای کیییااات اعتباااا هی
توبیتاای آنهااا عطابقاات بااه نیااای عناادی هااای جاعتااه
جاعتااااه بااااا نظو اشاااات هنمو هااااای یا عحتااااو
عطوح گو ید بتد ای بحث تغییاوا زی باه
لتالیت عینمایدق تا لا غ التح ی ن جوابگوی عقتضیا
عااالی بااا بکااا بااو ن اعکانااا ساات اشااته
تح اای
شوح لوق به اتیاق آ ا عو تائید موا گولت.
کنونی جاعته نال های آینده باشند.

ع و ف خدعت به اتباع کشو عیباشد.
سالت
لولید
شاااای یایااااد پوهنتااااون الغاناااااتان لااااوړ ی ه کاااا
شاای یایااد پوهنتااون بااه پااه علاایق ساایمه ایاازه ا ن یوالااه
ماااااانون عطاااااابق باااااه اساااااتا انق عح ااااا ن ا
یا
سااطحه باای بیلااو علوعااو پااه بوخااه کاای عااالکی ا
ی تاو عان
کا عندان خپال رولیتوناه لاوړ لی شای ا
کااا ی ړتیااا لو نکااو کااا نو پااه یلااوق هیااوا ا
به ډاډ ړ همغږی عوجو ه یق تو نو هیاوا ا سایمی
سیمی پو ع تگ لپا ه خداعاتو ړاندی کولو کی یوه
پااه کاااه خپلااو ی شااوپو لااا نینو لااه ز ی عتیااا ی
عتیا ی ا پیژند شوی پوهنتون عومف لوی.
خدعا ړاندی ک ی.
سالت
لیولید
هلمنااد لااوړ ی ه ک ا عؤساااه لااوړ ی ه ک ا پااه
هلمنااد لااوړ ی ه کاا عؤساااه نااواړی هیااوا ا
توزسااه بوخااه کاای خدعتونااه تااو سااوه کااویق تونااو خپاال هیااوا
ساایمی پااه کاااه یااو عتیااا ی لااوړ ی ه ک ا
لپا ه هغه عالکی ګ ی زی ټولنی ا ع و و
کولو اسای عوکاز ا سای زای ی ه کا ه ایاز بهیویای
ی په اس عی ایهق طنپالنی پاه اااااا ا علمایق
ع ااوی تیااو ی پااو بنا ا پیاال ا پااو عملاای نی نااه ا
تحقیقی ا عالکی ړتیا سمبا ړاندی ک ی.
تحقیق پایته سیږی.

یدگاه عاعو یت پوهنتون عحتو شی یاید
عجلام عااو  11جاادی  1396ثباات پو توکااو
شااما ه  70باااو ا تقاااای کیییااات اعتباااا هی
عطوح گو ید بتد ای بحث تغییاوا زی باه
شوح لوق به اتیاق آ ا عو تائید موا گولت.
یااادگاه عاعو یااات عؤسااااه عحتاااو هلمناااد
عجلاام عااو  30لااو  1396ثباات پو توکااو
شااما ه  76باااو ا تقاااای کیییااات اعتباااا هی
عطوح گو ید بتد ای بحث تغییاوا زی باه
شوح لوق به اتیاق آ ا عو تائید موا گولت

ا عؤساه ناواړی زای علمای ا عاالکی خادعتو لاوړ
رولیت لو نکو استا انو پاه عا پاه ع اوی ټکناالو ی
سااامبا ی ه کااا ه ایااازق نی نیاااز ا ا ا ی زاپیویاااا تاااه
ړاندی ک یق تو نو ی شوی لا ناان یای پاه خپلاه
ااتیت
عااالکی بوخااه کاای هیااوا ا ن ا ی
ړتیا لوی ا عؤثوه خدعتونه توسوه ک ی.
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تخار

11

فراه
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موسسه سرپل

یااادگاه عاعو یااات پوهنتاااون عحتاااو ت اااا
پوهنتااون ت ااا عیخواهااد ای طویااق بوناعااه هااای عاانظم
پوهنتون ت ا لوهت ها سهولت های عناساب عاالی
عجلاام عااو  7اااو  1396ثباات پو توکااو
علماایق لوهنگاایق تحقیقاای عو ااه خاادعا بااا کیییاات
ا لواهم عی سای تا نال جوان کشو ای این پوهنتون با
شااما ه  77باااو ا تقاااای کیییااات اعتباااا هی
عطابق پ ن ستواتیژیک پوهنتاون یا تح ای
یق باا کااب عهاا
نایل شدن به اهداف علمی ت
عطوح گو ید بتد ای بحث تغییاوا زی باه
عالی تقادیم ناال عت اد باه جاعتاه باه عناوان یاک
های نوین ع د خدعت به کشو خوی گو ند.
شوح لوق به اتیاق آ ا عو تائید موا گولت.
نها عتتبو علمی سطم علی عنطقه تبا ی نماید.

یااادگاه عاعو یااات عؤسااااه تح ااای عاااالی
عؤساااه تح اای عااالی لااواه بااا لااواهم سااایی یعینااه عؤساه تح ی عالی لواه با عو ه خادعا علمای باا عحتو لاواه عجلام عاو  28ااو 1396
تد یم تحقیق به شایوه هاای عاد ن علمای عیکوشاد تاا کیییت عتتبو با شیوه های ناوین تاد یم تحقیاق باوای ثبت پو توکو شما ه  80بو ا تقای کیییت
ساااطم کشاااو عنطقاااه مابااات ساااالم نماااو ه یاااک اتباع کشو جهت ا تقای سطم علمی اکا عیک لتالیات اعتبااااا هی عطااااوح گو یااااد بتااااد ای بحااااث
تغییوا زی باه شاوح لاوق باه اتیااق آ ا عاو
ا .
عؤساه اکا عیک نمونه شناخته شو .
تائید موا گولت
عااالی سااوپل یعینااه هااای ستوساای
عؤساااه تح اای
عالی سوپل عی واهد با ا تقای ساویه عتیاااا ی تح ااایل ا باااوای جواناااان کشاااو ای طویاااق
عؤساه تح ی
تح ایلی اساتا ان خاوی باه جاه عاساتوی کتااو اق آعااوید عتیااا ی لااواهم آ ی اعکانااا زی تح اایلی
عهااا هااای زی
عااااعد عیاااای تااا عح ا ن ان ا
توسااته تشااکیلق ایجااا یپا تمناات هااای جدیاادق تحقیقااا
اااای ا کاااااب نمااااو ه ای ایاااان طویااااق
عتیا ی عو ه خدعا علمی به عنوان یک پوهنتون علماااای ت
ع د خدعت به کشو گو ند.
عتتبوق با کیییت عتیا ی کشو شناخته شو .

عاااالی
یااادگاه عاعو یااات عؤسااااه تح ااای
سااوپل عجلااام عاااو  7ااااو  1396ثبااات
پو توکاااو شاااما ه  77باااو ا تقاااای کیییااات
اعتبااااا هی عطااااوح گو یااااد بتااااد ای بحااااث
تغییوا زی باه شاوح لاوق باه اتیااق آ ا عاو
تائید موا گولت.

