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 پوهنتون کاردان
  حقوق  هنځیپو

 (1399-1395ساله ) استراتیژیک پنجپالن 
 

 مقدمه
ن یک پالن ستراتیژیک میباشد. هر نهاد علمی و اکادمیک بمنظور پیشبرد امور خویش به شکل منظم و درست نیازمند داشت

ستراتیژیک پالن برای احقوق با توجه به ضرورت مبرمی که به این ستراتیژیک پالن وجود داشته مصمم به ترتیب این  پوهنځی

سال آینده به تصویر کشیده و سعی  را در پنج حقوق  پوهنځیگردید. این پالن بیشتر دیدگاه  پوهنځیپنج سال آینده این 

 در آن گنجانیده شود.  پوهنځیاست تا تمام نیازمندی ها و اهداف پنج ساله این گردیده 

جذب محصلین طبق اليحه پذيرش جديدالشموالن پوهنتون و موسسات تحصیالت عالي و  ردانحقوق پوهنتون کا پوهنځیدر  

، ي عدلیه، ستره محكمهوزارت خانه ها در ادارات دولتی مانند پوهنځیفارغ التحصیالن اين  مسلكي، صورت میگرد.

استخدام میشوند و یک عده در بخش های خصوصی یا  مالیه و کمیسیون های دولتی رنوالي، وزارت امورخارجه، داخله،حا

از بدو تاسیس تا امروز همیشه در   پوهنځیوقی اجراي وظیفه میكنند. این بحیث وکیل مدافع و یا هم منحیث مشاور حق

مولد نیروی کار برای  حقوق پوهنځیید. چون را تقدیم جامعه نما زموده عدلی و قضائی تالش است تا کادر متخصص و کار آ

مملکت میباشد، لذا ایجاب مینماید تا تدریس و تعلیم در این نهاد تحصیلی با توجه به نیاز های  ی و قضائینهاد های عدل
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و ارزش های جامعه عیار گردد. تحقق این امر کار سهل و آسانی نبوده و همیشه با چالش ها و مشکالت همراه بوده زمان 

است. خصوصْا در حال حاضر که بحث حاکمیت قانون و آوردن نظم در جامعه یکی از ضروریات مبرم جامعه ما تلقی میگردد، 

را مکلف میسازد تا در آموزش نسل جوان نیاز های فعلی و آینده  قحقو پوهنځیبیشتر تقویت گردیده و  الت هر چهاین رس

را مد نظر گرفته تا از یک جهت وجهه از دست رفته نهاد های عدلی و قضائی را در امر مبارزه با بی  هاد های عدلی قضائین

 دمیک، ادای رسالت نماید.عدالتی و عدم حاکمیت قانون،  دوباره احیا نموده و از جانب دیگر منحیث یک نهاد علمی و اکا

حقوق قبال در دو رشته حقوق و علوم سیاسی فعالیت داشت ولی بعد ها با توجه به تخصصی شدن این دو رشته  پوهنځی

های  پوهنځیرا به  پوهنځیدو رشته موجوده در  ه به کدر های متخصص در هردو رشته؛ الزم دید تاو نیازمندی جامع

جداگانه ارتقا دهد. هدف از این برنامه تخصصی شدن بیشتر هر یک از رشته ها و همآهنگی با نهاد های تحصیالت عالی 

حقوقی در سطح جهان میباشد. ضرورت عملی شدن این طرح همانا تخصصی شدن هر یک از رشته ها بوده زیرا این امر 

و مجهز با دانش تخصصی مصدر  وده ود را بصورت درست کسب نمسبب میگردد تا محصالن دانش الزم مرتبط به رشته خ

به الت عالی، توانسته است که بعد از تائیدی مقام محترم وزارت تحصی پوهنځیدر این زمینه، این  خدمت به جامعه گردند.

جذب محصلین در هر یک از رشته های حقوق و علوم سیاسی از سال اول به طور دیپارتمنتل آغاز نماید. به همین محلوظ، 

توانست نصاب های تحصیلی هر یک از این رشته ها را با در نظرداشت نیاز سنجی ترتیب و نهایی  پوهنځیکمیتۀ نصاب این 

 سازد.
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 مسلکی با روحیه عالی در آرزوی دانش و پیشرفت         :دورنما یا چشم انداز پوهنځی حقوق

ق د برایمناسب  ایجاد محیط پوهنځی حقوق:ماموریت  ر تربیت و توانمند سازی کادرهای مسلکی، متخصص و خالا

 بهبود منزلت و جایگاه علمی کشور.تامین عدالت و راستای 

 :در پنج سال آینده اهداف استراتیژیک پوهنځی

حقوق و نیاز ارگان  های عدلی و  پوهنځیحقوق در نظر دارد با توجه به رشد تقاضای متعلمین جهت تحصیل در  پوهنځی

 ارد:در بخش های ذیل به منصه اجرا بگذ قضایی به تربیت کادر های متخصص و کارآزموده،  طرح ها و پالن  هائی را

 . در بخش علمی و اکادمیک1

ه میگردد که هر کدام بصورت جدا گانه با توجه به ضرورت های جامعه و نیاز دستگاه این بخش شامل  قسمت های جدا گان

 های   عدلی و قضائی کشور در ذیل به توضیح گرفته میشود. 

 برنامه های علمی و اکادمیک در بخش الف: 

 در بخش های علمی و اکادمیک  به طرح های ذیل در پنج سال آینده نایل آید: تا حقوق  در نظر دارد  پوهنځی

حقوق در حال حاضر صرف دارای  برنامه لیسانس میباشد که در رشته قضایی و  پوهنځی: برنامه های ماستری

 پوهنځیمنظور حقوق  مصمم است تا برنامه ماستری را در رشتۀ حقوق ایجاد نماید. به این  پوهنځیحارنوالی میباشد. 
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ایجاد ید مقام وزارت، پیشنهاد ایجاد برنامه فوق الذکر را به مقام وزارت تحصیالت عالی ارسال نموده است که در صورت تائ

 برنامه های مذکور متحقق خواهد گردید. 

حقوق مصمم است در  پوهنځیی را تاسیس کند. حقوق ق مصمم است تا یک نشریه حقو پوهنځی :یحقوق نشریه

مبادرت ورزد تا از یک جهت فرصت تحقیق و نوشتن توام با چاپ و نشر آن برای  ده بصورت ربع وار به چاپ این نشریهآین

استادان و متخصصان مساعد گردیده و از جهت دیگر منابع خوب درسی و ممد درسی برای شاگردان و سایر دست اندرکاران 

  عرصه های حقوقی و سیاسی در کشور قابل دسترس گردد.

حقوق مصمم است تا با توجه به  تقاضای محصلین و نیازمندی جامعه و  ارگان   پوهنځیایجاد دیپارتمنت های جدید: 

های عدلی و قضایی به تربیت کادر های متخصص و کارآزموده، در رشته های مختلف حقوق بپردازد و برای تحقق این امر، 

 حقوق به تاسیس دیپارتمنت های جدید مبادرت می ورزد. پوهنځی

سال  پنجدر نظر دارد تا در  حقوق پوهنځی امضای توامیت های علمی با پوهنتون های کشور های دیگر:

 آینده به امضای توامیت های جدا گانه با پوهنتون های مختلف مبادرت ورزد. 

 استاداندر بخش  :ب

اساسی برنامه های علمی یک نهاد را تشکیل میدهند، باید مورد اهتمام و توجه اساسی استادان از آنجائیکه هسته 

در نظر دارد تا در  حقوق پوهنځی، یشبرد فعالیت های علمی و اکادمیکقرارداشته باشند. با توجه به اهمیت این قشر در پ

 بخش های ذیل که مرتبط به استادان میباشد، در پنج سال آینده فعالیت های ذیل را به منصه اجرا بگزارد. 
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در نظر دارد  زمینه تالیف و تحریر آثار علمی استادان را مساعد  حقوق پوهنځیتالیف و تحریر اثارعلمی استادان: 

مساعد ساختن زمینه برای محصالن جهت دسترسی به منابع به روز شده که سازد. هدف از اجرای این فعالیت همانا 

توسط استادان به چاپ و نشر میرسد، میباشد. همچنان این فعالیت میتواند زمینه رقابت علمی و اکادمیک را ایجاد نموده و 

جام این فعالیت بسیار کتب و منابع جدید درسی و ممد درسی را  در دسترس محصالن و اهل مسلک قراردهد. ضرورت ان

 جدی بوده و در اعاده وجهه از دست رفته نهاد های علمی و اکادمیک میتواند نقش موثری را ایفا نماید. 

مصمم است تا جهت ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی خویش زمینه اشتراک  حقوق پوهنځی :برنامه های آموزشی 

سازد. هدف از این برنامه ها ایجاد زمینه برای استادانی است که قبالً علمی و آموزشی را مساعد  استادان در برنامه های

برنامه های ماستری و یا دکتورا را در کشور های دیگر به پایان رسانیده اند ولی مدت مدیدی از دسترسی به شیوه های 

 جدیدی درسی و آموزشی به دور بوده اند. 

در نظر دارد تا در رشته های مختلف با توجه به یک نیاز سنجی پروژه های  حقوق پوهنځی: پروژه های تحقیقاتی

 تحقیقاتی را به راه اندازد. 

هدف از این برنامه های تحقیقی ایجاد حس تحقیق و پژوهش در نزد استادان بوده تا بتوانند نهاد های تحصیلی را به مسیر 

ر استادان ایجاد نمایند. این پروژه های تحقیقی میتواند در قالب تحقیق و پژوهش سوق داده و فرصت خالقیت و ابتکار را د

های حقوق پوهنتون های کشور های مختلف به صورت مشترک به راه انداخته شود. مزیت مشترک  پوهنځیتوامیت ها با 

یار مبرم و جدی بودن این پروژه ها بیشتر در راستای تبادل تجارب و اندوخته های علمی میباشد. ضرورت این پروژه ها بس

بوده و میتواند در راستای تبدیل نهاد های تحصیلی از نهاد های محض درسی و آموزشی به نهاد های آموزشی وتحقیقاتی 

 نقش مهم و موثر را ایفا نماید. 
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در نظر دارد در طی پنج سال آینده از لحاظ کمی تعداد اعضای کادر علمی را  حقوق پوهنځیاستخدام استادان جدید: 

سال آینده در هر دیپارتمنت حد اقل به  پنجدر نظر دارد تا در  پوهنځیفزایش داده و به استخدام استادان جدید بپردازد. این ا

حقوق، بر اساس اصل  پوهنځیاستخدام اعضای کادر علمی و تحقیقی در استخدام نماید.  چهار استاد دایمیتعدا د 

د و جذب شایسته ترین کادر های علمی هدف مهم آن می باشد. در شایسته ساالری و بدور از تبعیض صورت می گیر

قسمت ارتقای ظرفیت علمی و کسب تجارب بیشتر استادان، زمینه برای سفرهای علمی، برگزاری سیمنارهای علمی، 

رت از استادان با درجات علمی و تجربه باال به به صو پوهنځیورکشاپ ها و کنفرانس های علمی فراهم می شود.  این 

 قراردادی نیز استفاده می کند.

 

 ج: در بخش محصلین

ساله  پنجدر پالن  حقوق  پوهنځیاز آنجائیکه در نظام نوین آموزشی محصلین هسته اساسی را تشکیل میدهند، لذا 

ه دهد که در ذیل موارد مذکور ب خویش سعی دارد تا در بخش محصلین فعالیت های موثری را در دستور کار خویش قرار

 صورت مشرح بیان میگردد: 

این پروژه  در نظر دارد تا پروژه های مختلفه تحقیقی را برای محصلین به راه اندازد. حقوق پوهنځیپروژه های تحقیقی: 

ها در مضامین مختلفه بوده و محصلین میتوانند به شکل گروپ وار و تیمی در پروژه های متذکره کار نمایند. این پروژه های 

اجرا گردند. هدف از  در ارگان های مختلفه عدلی و قضاییمیتوانند هم به شکل کتابخانه ای بوده و یا هم به شکل ساحوی 

 تحقیقاتی ارتقای ظرفیت محصالن و آشنائی محصالن با شیوه های تحقیقات علمی میباشد. راه اندازی این پروژه های 

این پروژه های تحقیقی میتوانند روش های خوب محصل محوری را انکشاف داده و زمینه را برای آموزش موثر و در نتیجه 

 بازدهی موثر مساعد سازد. 
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و اظهار نظریات شان نیازمند داشتن یک ژورنال علمی و  محصالن جهت بیان دیدگاه ها: ژورنال حقوقی محصلین

ین ژورنال محصلین میتوانند به نشر مقاالت و نوشته های خود پرداخته و فرصت بیان دیدگاه های ااکادمیک میباشند. در

ت در حاخویش را نیز درمی یابند. هدف از این ژورنال حقوقی ارتقای دانش محصلین وسهم دهی محصلین در پروسه اصال

های حقوق پوهنتون های کشور های مختلف خیلی موثر ثابت  پوهنځیاین ژورنال ها در  نظام آموزش حقوقی میباشد.

گردیده و در سمت و سو دادن نظام آموزش موثر نهایت ممد واقع گردیده اند. وجود این ژورنال ها ضرورت جدی یک نهاد 

محصلین میگردد. همچنان وجود این ژورنال ها باعث ایجاد همکاری و تحصیلی بوده و باعث تقویت حس اعتماد به نفس در 

 همآهنگی محصلین با اداره گردیده و باعث موثریت نظام آموزشی میگردد. 

در نظر دارد تا فرصت اشتراک  حقوق پوهنځی: به سطح ملی و بین المللی  اشتراک در مسابقات حقوقی

اشتراک درین مسابقات باعث افزایش  در سطح ملی و بین المللی مساعد سازد. حقوق را در مسابقات حقوقیمحصلین 

 پوهنځیکنند. میک دسترسی پیدا ای علمی و اکادظرفیت محصلین گردیده و محصلین را قادر میسازد تا به دست آورد ه

( ) که همه ساله در کشور VIS MOODرا در مسابقه حقوقی) پوهنځیدر حال حاضر فرصت اشتراک محصلین این  حقوق 

حقوق درین مسابقات اشتراک  پوهنځیمساعد ساخته است که همه ساله یک تیم از  های مختلف جهان  دایر میگردد( 

 حقوق در نظر دارد تا فرصت اشتراک در چندین مسابقه بین المللی و ملی دیگر را نیز مساعد سازد.  پوهنځیمینماید. 

 د: در بخش اداری

ق دارای ریاست، شورای علمی، آمریت دیپارتمنت و مدیریت تدریسی می باشد که وظایف و مسوولیت های حقو پوهنځی

د امور از آنجائیکه پیشبرانجام می دهند.  پوهنځیخود را مطابق قانون، مقررات، لوایح و طرزالعمل ها و نیز ماموریت و اهداف 

 پوهنځیضروری است.  پوهنځین دن این بخش در استراتیژیک پالمیباشد، لذا گنجانی اداری بخش مربوط به پوهنځییومیه 
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سال آینده به ازدیاد کارمندان خود اقدام نماید. این کارمندان در بخش های تدریسی، مرکز  ق  در نظر دارد تا در پنجحقو

ید همانا بهبود اجرای کامپیوتر، کتابخانه ، کلینیک حقوقی و بخش خدماتی استخدام میگردند. هدف از استخدام کارمندان جد

حقوق، بر اساس اصل  پوهنځیاستخدام اعضای کادر علمی و تحقیقی در میباشد.  پوهنځیامور در بخش اداری این 

 شایسته ساالری و بدور از تبعیض صورت می گیرد و جذب شایسته ترین کادر های علمی هدف مهم آن می باشد. 

 . در بخش امکانات و زیرساخت ها2

در  حقوق پوهنځیمیباشد. این بخش یکی از مهم ترین بخش ها در ساختار یک نهاد بوده و نیازمند اهتمام و توجه جدی 

 سال آینده به انجام رساند:  فعالیت های ذیل را در پنج پوهنځیاین نظر دارد در بخش زیر ساخت ها در 

 الف: کتابخانه و مرکز انترنت

حصلین برای م ابخانه و مرکز انترنت نت میباشد ولی این کترای یک کتابخانه و مرکز انترپوهنتون کاردان دا در حال حاضر

در نظر دارد تا بخاطر پاسخگو بودن به نیازهای محصلین به انکشاف کتابخانه و مرکز  پوهنځی بسنده نمیباشد.  حقوق

 انترنت بپردازد. 

 ب: کلینیک های حقوقی 

نهاد کلینیک های حقوقی یک نهاد مانوس و متداولی است که درتمام نهاد های علمی آموزش حقوقی در پوهنتون های 

کشور های مختلف موجود میباشد. هدف از ایجاد این نهاد فراهم نمودن زمینه برای محصلین رشته حقوق جهت فراگیری 

باشد. در کشور های مختلف انواع و گونه های متفاوتی از دانش عملی حقوقی در کنار دانش نظری و تیوریک  حقوقی می
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و امکانات  پوهنځیی حقوقی مرتبط به ضرورت هر مود که ایجاد هر یک از کلینیک هاکلینیک های حقوقی را میتوان سراغ ن

های  ولی مصمم است تا کلینیک کلینیک حقوقی بوده  حقوق فاقد پوهنځیال حاضر ها میباشد. در ح پوهنځیموجود در 

بیشتر در بخش علمی آن میباشد. در بخش  حقوقی را در بخش های جزائی و مدنی ایجاد نماید. ایجاد این کلینیک ها 

 نیازمند جای کافی برای تدویر کلینیک های حقوقی میباشد.  پوهنځیامکانات تعمیر، 

 حقوق پوهنځیی فعالیت ها

با توجه به اینکه پوهنتون کاردان یک نهاد علمی و اکادمیک است و هدف هر نهاد اکادمکی و علمی تنها آموزش و تدریس 

نیست بلکه، تبادل افکار و تجارب علمی، تطابق با پیشرفت های علمی روز، تحقیقات و مطالعات موردی و ترویج و نشر آن 

حقوق در کنار  پوهنځیجودی هر نهاد علمی و اکادمیک می باشد. بنابراین در جامعه نیز از جمله اهداف اصلی و فلسفه و

جمله فعالیت های  ز ازآموزش و تدریس، برگزاری کنفرانس ها، ورکشاپ ها، سیمینار ها و در صورت امکان سمپیوزم ها نی

می نماید. حقوق، زمینه های  خود قرار داده و زمینه تحقیقات و مطالعات علمی را برای محصالن، استادان و محققین فراهم

پروگرام ها و محتویات درسی در هر سمستر مورد  ابتکار و خالقیت را برای محصالن فراهم نموده و از آن حمایت می نماید.

تجدید نظر قرار گرفته و مطابق پیشرفت های علمی تنظیم می شود. پوهحی حقوق، پروگرام های مشخصی را جهت 

 و نیز موسسات و نهاد های تحقیقاتی و مطالعاتی داخلی و خارجی انجام می دهد.   پوهنځیایر برقراری روابط علمی با س

تایید شورای علمی پوهنتون کاردان  بهحقوق تصویب و  پوهنځیشورای علمی  28/12/1395 پالن فوق در مجلس مورخ
 رسید و قابل تطبیق است.

 

حقوق پوهنځیاسم و امضای رییس 
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