
 داخلی پالیسی واحد داخلی تضمین کیفیت

 

تدریس وشفافیت درپوهنتون  واحد داخلی تضمین کیفیت یک ساختارداخلی پوهنتون است که توجه آن باالی کیفیت

 . واحد داخلی تضمین کیفیت به سوالت ذیل جواب میدهد.میباشد

 پوهنتون چه میخواهد انجام دهد.؟ .1

 چطور پوهنتون آن را انجام دهد ؟ .2

 چطور پوهنتون مطمین است که این پالیسی کار است؟ .3

 آیند می اورد؟تغیرات را به خاطر چطورپوهنتون .4

داخلی تضمین کیفیت متشکل از نه عضو و از نه پوهنحی بوده که تحت ریاست ،معاون صاحب علمی واحد 

پوهنتون کارمیکند . بر عالوه ریاست کمیته، یک استاد دیگر بنام منشی ویک مامور وظیفه اجرا میکند شخصی چهارم مدیر 

 . میباشد که در هماهنگی جاسات بانک جهانی همکار میباشدیا رهنما واحد 

 وظایف واحد داخلی:

 شان سپرده شده است می تضمین کیفیت و بررسی ازپیشرفت اموریکه برای ا انداختن جلسات ماهوار با اعضایبر .1

          باشد .

 نماید. تحصیالت عالی مواصلت می که از طرف کمیته تضمین کیفیت وزارت اوامر ب وینمودن مکات اجرا .2

    عات تضمین کیفیت.دهی موضوبرااندازی ورکشاپ ها جهت اگاهی  .3

جمع اوری معلومات از کمبودی ها .کاستی ها صنوف ودیپارتمنت ها واطالع انها به مقامات ذیصالح)ریس  .4

          . پوهنتون(

   راه اندازی ارزیابی خودی در پوهنتون وتهیه گذارش ساالنه به وزارت تحصالت عالی. .5

     د کمیته پالن استراتیژیک .بررسی وهمکاری با کمیته های مختلف مانن .6

       ( یا مروربرنامه ها.A RPهمکاری ونزدیکی با کمیته ) .7

 تهیه پالن کاری برای کمیته های فرعی. .8

  تهیه پالن وظایف داخلی. .9

 تهیه پالیسی برای کمیته.  .10

 پالیسی اشتراک در جلسات برای اعضای کمیته. .11

 کمیته اشتراک نماید. نمایند هر پوهنًحی مکلف است که در جلسات ماهانه .12

تمام دستور ها و مکاتیب که از وزارت ارسال میشوند باید به صورت فوری اجرات گرد در غیرآن مدیر این کمیته  .13

 مًسول شناخته می شود.

 تمام پالن ها در یک تقسیم اوقات معین باید توسط کمیته نامبرده تطبیق شوند. .14

 بااحترام 

 پوهنوال غالم دستگیر خاورین 

 معاون علمی و ریًس کمیته تضمین کیفیت 

      

             

   


