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 مقدمه

رود. ارتقای مداوم  شامر میه تحصیلی ب نهادهایترین موارد رشد کمی  نیازمندی فزاینده به تحصیالت عالی از مهم

باشد. در تحصیالت عالی کشور می نهادهایکیفیت مستلزم ارزشیابی، ارزیابی، حسابدهی، شفافیت و اعتباریابی در 

ه را ب دنیای ارتباطی و معلوماتی فرشدگی زمان و مکان را فراهم منوده و های گسرتدهدنیای امروزی موجودیت شبکه

 تغییرات اساسی یافته است. به نظر می یرده است. تحصیالت عالی نیز از این دگرگونعنوان یک دهکده جهانی در آو 

تحصیلی نیازمند راهکارهای نو و مؤثر هستند تا عالوه از برقراری شبکه تعاملی  نهادهایرسد در رشایط پیچیده کنونی 

به گونه مثال از تدریس چند  ؛رسانند ها نیز یاریها و متدنو تبادل جهانی دانش و تکنالوژی به گفتامن میان فرهنگ

زبانی، تبادل محصالن و اعضای کادرعلمی، ایجاد شبکه های اطالع رسانی ) ویب سایت ها...( و هامهنگ کردن 

و بین املللی  یی معیارهای اندازه گیری و ارزیابی تحصیالت عالی و مهارت های تخصصی و اکادمیک در سطوح منطقه

 برد. می توان نام

های مجازی است که منجر به تحوالت الگوهای پایدار علمی شده است. عمق و یکی از تحوالت جدید ایجاد پوهنتون 

بلکه اهداف و مقاصد آن  ؛دامنه تحوالت جهانی در حدی است که نه تنها نظام اکادمیک و پوهنتونی را متحول ساخته

 های کتله روی برنامه های تحصیلی قرار داده است. فرایند های عمده و اساسی را پیش را نیز دگرگون منوده و چالش

ها را در برابر تحصیالت عالی سده بیست شدن، تجاری شدن و مجازی شدن تحصیالت عالی، نوع خاصی از چالش یی

و یکم به لحاظ کیفی قرار داده است که باید با روش های ویژه و راهکارها و راهربدهای عملی بر آن غلبه حاصل 

 ود. من

برنامه ریزی آینده نگر،  منحیث یک روند برای حفظ پویایی داخلی خود و تعامل بیرونی محتاج  تحصیلی  نهادهای 

های تدریس، از جمله الزم است تا برنامه ریزی درسی، شیوه  ،های کاری خود اند ارتقای کیفیت مداوم و بهبود روش

 بهرت را قابل انعطاف وبه روز ساخت.تحقیق، سازماندهی، نحوه ارایه خدمات و اداره 

ها و یک دهه اخیر داشته است، چالش های دروردآ  تحصیالت عالی کشور با اینکه دست نهادهایبا این حال 

 مشکالت فراوانی فرا راه آن قرار داشته و دارد.

نه تقریباً سه دهه جنگ سفاأ ده در منطقه برخوردار بود، که متسیستم تحصیالت عالی کشور از سابقه معترب و شناخته ش

 نهادهایتجربه و ماهر اساتید با های زیاد را در قبال داشت. یاهنجاری های گسرتده شده که ویرانو ن ه هادچار صدم

 یگی به کشور های همسایه و یا سایر کشور هاهر امناسب مجبور به ترک و آو ایط ناتحصیالت عالی کشور نیز بنابر رش 
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 تأثیراین ناهنجاری ها  یاست که همه آشکاروطن بر نگشتند. ه ها تا هنوز هم دوباره بآنجهان شدند که یک تعداد 

دانش مسلکی  ارتقای سطح هبرعالو  جا گذاشته است.ه منفی را باالی سیستم تحصیالت عالی کشور از خود ب

. بسیاری از تاسیسات و ساختامن های ندخیر و سکتگی مواجه شدأ ه در داخل کشور باقی ماندند با تک هایکادر 

تحصیالت عالی ویران گردید و برخی دیگر شدیداً نیاز به ترمیامت اساسی داشت. نصاب های  یهامرکز پوهنتون ها و 

 مجهز عدم دسرتسی بهتعلیمی کهنه، کادر علمی آسیب دیده، نبود صنف های درسی کافی و البراتوارها، کتابخانه 

ها مواجه می باشد. ستند که سیستم تحصیالت عالی با آنهربمی تکنالوژی معلوماتی کافی از جمله مشکالت جدی و م  

برخی فعالیت های اکادمیک سایه  درشده هنوز هم  یاد هایوق به این نتیجه می رسیم که اثر با در نظر داشت موارد ف

ساخته است. عجیب این که رشد رسیع و افزایش رسسام آور  ک را کندانداخته و تطبیق فعالیت های معیاری اکادمی

. مگر برخی موانع مهمی منوده استدوره های فراغت از لیسه ها نیاز و تقاضا به تحصیالت عالی را در کشور بیشرت 

 نبود روی کشور قرار دارند هنوز هم پا برجا است که با افزایش کمی محصالن، کمبود کادر متخصص و کارا، که فرا

و تقاضای نیروی برشی  و فعال، کمبود تسهیالت آموزشی، خالی شدید در عرضه کافی ساخت های معیاریع و زیر مناب

  .ساینس و تکنالوژی را نام برد رشته های ورزیده و ماهر در

 سیستم تحصیالت عالی دولتی و خصوصی با تحصیالت عالی در کشور بیان می دارد که "ایجاد یکسرتاتیژیک دیدگاه 

کیفیت عالی که جوابگوی نیاز های رشد و انکشاف افغانستان باشد، منتج به بهبود رفاه عامه گردیده، به ارزش های 

ملی پابند بوده، مجهز به دانش پیرشفته علمی و دارای مدیریت عالی بوده و در سطح بین املللی دارای اعتبار و جایگاه 

تحصیالت عالی دولتی  نهادهایپذیری ها و عملکرد  مسؤولیتست که ، انتظار بر این اروی این اصل برجسته باشد."

تا اصل دوم که رسالت تحصیالت عالی می باشد زمینه فراهم منودن دسرتسی برابر به  کند ایجاب و خصوصی را

ان کر که تو تتحصیالت عالی مب نهادهایواجد رشایط علمی و اکادمیک باشند و ایجاد  افراد تحصیالت عالی، برای

اه گاز نم جامعه منایند که توان رقابت کیفیت را داشته و فارغ التحصیالن را تقدیارایه تدریس تحقیق و خدمات با

     .در نظر گیرند سهمگیری منایند انستانفغا اجتامعی-یجهانی را داشته باشند و در رشد اقتصاددانش با معیارهای 
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  تحصیالت عالی با کیفیت

ثر و ؤ م یک سیستم دارایالت عالی یبرای انکشاف ملی متکی به موفقیت تالش های تحصرسمایه معنوی کشور 

فراغت و  البته کلید انکشاف اقتصادی، کیفیت تحصیالت عالی است نه تعداد محصالن، سطح. باشدمی کیفیت عالی با

  .جذب محصالن در تحصیالت عالی

 ،را در راستای بهبود کیفیت تحصیالت عالی به شمول تدوین نصاب تحصیلی یاهداف مشخصوزارت تحصیالت عالی، 

                   .سیستم استخدام و ترفیع مبتنی بر اصل شایسته ساالری، تعیین منوده است

را کیفیت  ارتقایالیحه از جمله برای قانومنند ساخنت برنامه های ارتقای کیفیت،  اعتباردهیریاست ارتقای کیفیت و  

که قرار است به  که در حال حارض کار برای ارتقای آن به مقرره در جریان است، طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس

را تدوین و به  و میکانیزمو ده ها رهنمود، پالیسی  اعتباردهیمسلکی در روند  یابد، طرزالعمل بازنگری ءالیحه ارتقا

کمیته  ه ارتباطی در میانلو سلس اجراآتبار رهنمود تفصیلی را برای  منصه اجرا قرار داده است. در این سلسله این

 نهادهایدسرتس ه تدوین و ب ها علمی دیپارمتنت های ارتقای کیفیت پوهنځی، جلسه فرعیهای ارتقای کیفیت، کمیته 

ها، پالیسی ها، خط ناد تقنینی، طرزالعمل ها، رهنمودتا با استفاده از آن مسیر درست تطبیق اس تحصیلی قرار می دهد

    .سازد مراجع مربوطه واضح مسؤولیتها را با مشی ها و میکانیزم تطبیق آن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           



 
 

4 
 

 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

در چوکات وزارت تحصیالت ایجاد گردید. هدف از ایجاد این  ۱۳۹۱در سال  اعتباردهیریاست ارتقای کیفیت و 

را راه اندازی،  اعتباردهیریاست  انکشاف سیستم تحصیالت عالی با کیفیت می باشد. این اداره روند ارتقای کیفیت و 

 نظارت و مراقبت می مناید.

منوده، بهبود کیفیت را تشویق، از برنامه این اداره، تسهیالت الزم را برای طرح معیار های کیفی تحصیالت عالی فراهم 

تحصیالت عالی اطمینان حاصل  نهادهایها توسط مر نظارت و از تامین حداقل معیار طور مسته های ارتقای کیفیت ب

تحصیالت عالی، بر اساس نیاز های افغانستان خدمات  نهادهایمی مناید. همچنین این اداره بررسی خواهد منود که 

 د.ی مورد نیاز کشور را تامین می کنرشایط کیف را عرضه منوده و

تحصیلی  نهادهای اعتباردهیاین ریاست در تشکیل خود دارای رییس، مدیریت اجرائیه، آمریت ارتقای کیفیت و 

 نهادهایتحصیلی دولتی و آمریت ارزیابی امور اکادمیک  نهادهای اعتباردهی، آمریت ارتقای کیفیت و خصوصی

نهاد  اعتباردهیو خصوصی می باشد. دو آمریت نخست در رابطه با برنامه های ارتقای کیفیت و تحصیالت عالی دولتی 

از مراکز ارتقای کیفیت یا کمیته تحصیالت عالی دولتی و خصوصی کار می منایند تا معیارها، ستندردها انکشاف یابند، 

ی تحصیلی جهت آشنایی آن ها در برنامه های ارتقای کیفیت نهاد های تحصیلی بازدید به عمل می آورند، برای نهاد ها

تضمین کیفیت کنفرانس آرایه می کنند، نهاد های تحصیلی را با معیار های بین املللی می سنجند و نهاد های که آن 

آمریت ارزیابی امور اکادمیک بیشرت باالی،  معیار ها را در نهاد خودشان تهیه و تطبیق کرده اند اعتبارمی دهند.

تحصیالت عالی، احصائیه،  نهادهایاز کیفیت تحقیقیات علمی، نرشات علمی، کریکومل، پالن های اکادمیک ارزیابی 

این آمریت کمیته ارزیابی از کیفیت  در چوکات همچنان دارد. مسؤولیتارزیابی از کیفیت تدریس و شیوه های درسی 

 مناید. نظارت می ارزیابی وتحصیالت عالی  نهادهای از  روند تدریس دارد که فعالیت تدریس

در مطابقت به معیار های  اعتباردهیهدف وظیفوی رییس را رهربی و حصول اطمینان از کیفیت، بهبود امور علمی و  

 تثبیت شده و اهداف اسرتاتیژیک پالن ملی وزارت تحصیالت عالی تشکیل می دهد.

های ریاست مسؤولیت  

ساالنه در مطابقت به اسرتاتیژی وزارت تحصیالت عالی جهت رسیدن ترتیب پالن کاری هفته وار، ماهوار و  •

 به اهداف متوقعه

 منظور رسیدن به اهداف تعیین شدهه اداره و هامهنگ منودن متام فعالیت های مربوط به امور ارتقای کیفیت ب •
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شی ها و میکانیزم مشوره در مورد غنی سازی پالیسی ها، مقرره، لوایح، طرزالعمل ها، رهنموده ها، خط م ارایه •

 ملی و  اتخاذ تصامیم بهرت در امور بهبود ارتقای کیفیت تحصیلی مطابق معیار های به منظورهای تطبیق آنها 

تحصیالت عالی در  نهادهای، تشویق و عرضه خدمات بهرت آموزشبین املللی، ارتقای سطح تدریس، تحقیق و 

 کشور.

، لوایح، طرزالعمل ها، رهنموده ها، خط مشی ها و ها مقررهنظارت و حصول اطمینان از تطبیق پالیسی ها،  •

 تحصیلی نهادهایمیکانیزم های تطبیق آنها در 

تحصیالت  نهادهایتعیین گروپ کارشناسان علمی جهت ایجاد و انکشاف معیارها، حامیت از ارزیابی خودی  •

 ارزیابی و کنرتول و تباردهیاعامور علمی، بهبود تحقیقات و نرشات علمی، ارتقای کیفیت،  عالی، انکشاف

 تحصیالت عالی به منظور رشد انکشاف سیستم تحصیلی نهادهایبررسی 

 نهادهایاشرتاک در جلسات بورد متخصصین وزارت جهت ترتیب پالن توسعوی امور تحصیلی و اکادمیک  •

 تحصیالت عالی

 اعتباردهیتشخیص و پیشنهاد نیاز مندی های بودجوی به اساس پالن کاری بخش ارتقای کیفیت و  •

مطلع ساخنت از  به منظورماهوار، ربعوار، ساالنه و حین رضورت برای مقامات ذیصالح  های ترتیب گزارش •

 پیرشفت فعالیت ها و دست آورد های بخش های مربوطه

کارکنان، جهت اجرای  ارتقای ظرفیتخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و حصول اطمینان از مدیریت سامل، است •

 بهرت امور مطابق معیار های تعیین شده

متام کارکنان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی و مقتضیات خاص  اجراآتنظارت از  •

ی با واحد حامیوی برنامه متذکره برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج در هامهنگ اجراآتپالیسی و طرزالعمل 

 کمسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی

در صورت لزوم منیحث مربی برای حد اکرث دو اشرتاک کننده برنامه انکشاف رهربی سطح متوسط عمل  •

منوده حد اقل ماه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنامیی و همکاری با ایشان در حل مشکالت و سلوک مثبت را 

صورت گرفته و در  اجراآته در حل منازعات میانجیگری کرده اطمینان حاصل گردد که ارزیابی تشویق منود

 تعیین اهداف با ایشان همکاری می مناید.

اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصالح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت تحصیالت عالی  •

 مربوطه سپرده می شود. 
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  .ییدیاست ارتقای کیفیت را مالحظه منامورد تشکیل ر( معلومات در 1ضمیمه )

تحصیالت عالی دولتی نهادهایآمریت ارتقای کیفیت   

تحصیالت  نهادهایو نظارت های مستمر از این برنامه ها در  اعتباردهیاین آمریت بیشرت در راستای ارتقای کیفیت و 

 (.۲ضمیمه ). دارد مسؤولیتعالی دولتی 

ها مسؤولیت  

و ساالنه در مطابقت به پالن ریاست جهت دستیابی به اهداف ، ربعوار پالن کاری هفته وار، ماهواررتیب ت •

 پیشبینی شده و اسرتاتیژی وزارت تحصیالت عالی

 رهربی و مدیریت کارکنان تحت اثر، جهت تطبیق اهداف پالن کاری و ارتقاء سطح دانش مسلکی آنها •

و ارتقای کیفیت جهت  اعتباردهیتامین ارتباط با سایر بخش های ریاست در مورد تطبیق موثر سیستم های  •

 هامهنگی و تسهیل فعالیت های مربوط

های ملی و بین به معیار  مطابقوهنتون های دولتی طرح و ترتیب فارمت های نظارت از ارتقای کیفیت در پ •

 اعتباردهیند املللی جهت سهولت در امور نظارتی از رو 

از تطبیق  اعتباردهیهمکاری با رییس در ایجاد میکانیزم و طرزالعمل های کاری آمریت ارتقای کیفیت و  •

 اجراآتاسرتاتیژی وزارت تحصیالت عالی و رهنامیی درست کارمندان و ایجاد شفافیت در روند 

و طرزالعمل های نظارت از ارزیابی در امر ایجاد میکانیزم  اعتباردهیمشوره به رییس ارتقای کیفیت و  ارایه •

 در پوهنتون های دولتی غرض تطبیق موثر آن  اعتباردهیخودی و سایر مراحل 

در پوهنتون های  اعتباردهینظارت از تطبیق برنامه های ارتقای کیفیت و ارزیابی خودی و سایر مراحل  •

 دولتی جهت حصول اطمینان

سایر مراحل اعتباردهی پوهنتون های دولتی جهت تامین هر چه ارت از ارزیابی خودی و مراقبت از روند نظ •

 بهرت شفافیت در روند

در رابطه به تطبیق پالن های عملیاتی نظارت  چالش هارشناسان و شناسایی موانع و کا توسطتحلیل گزارش   •

 در پوهنتون های دولتی اعتباردهیاز متام مراحل 

و  کارمندان تحت اثر به منظور اتخاذ تدابیر بعدی و ارتقای سطح موثریت کاری اجراآت ازکنرتول و ارزیابی  •

 برنامه های اداره تطبیق
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 نظارت دوامدار از دیتابیس آمریت که بر مبنای امار و احصائیه تهیه گردیده است. •

 قآمر ما فو اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در چوکات قانون و اهداف وزارت تحصیالت عالی از جانب  •

 مربوطه سپرده می شود.

تحصیالت عالی خصوصی نهادهای و اعتباردهی آمریت ارتقای کیفیت  

 نهادهایدهی و نظارت های مستمر از برنامه های ارتقای کیفیت در در راستای ارتقای کیفیت و اعتبار این آمریت 

 (.۳ضمیمه ) . دارد مسؤولیتتحصیالت عالی خصوصی 

ها مسؤولیت  

و ساالنه در مطابقت به پالن ریاست جهت دستیابی به اهداف  ربعوار هفته وار، ماهوارترتیب پالن کاری  •

 پیشبینی شده و اسرتاتیژی وزارت تحصیالت عالی

 رهربی و مدیریت کارکنان تحت اثر، جهت تطبیق اهداف پالن کاری و ارتقاء سطح دانش مسلکی آنها •

و ارتقای کیفیت جهت  اعتباردهیموثر سیستم های  تامین ارتباط با سایر بخش های ریاست در مورد تطبیق •

 هامهنگی و تسهیل فعالیت های مربوط

های ملی و بین و نظر به معیار  خصوصیرتقای کیفیت در پوهنتون های طرح و ترتیب فارمت های نظارت از ا •

 اعتباردهیاملللی جهت سهولت در امور نظارتی از روند 

از تطبیق  اعتباردهیطرزالعمل های کاری آمریت ارتقای کیفیت و همکاری با رییس در ایجاد میکانیزم و  •

 اجراآتاسرتاتیژی وزارت تحصیالت عالی و رهنامیی درست کارمندان و ایجاد شفافیت در روند 

در امر ایجاد میکانیزم و طرزالعمل های نظارت از ارزیابی  اعتباردهیمشوره به رییس ارتقای کیفیت و  ارایه •

 در پوهنتون های خصوصی غرض تطبیق موثر آن  اعتباردهیخودی و سایر مراحل 

در پوهنتون های  اعتباردهینظارت از تطبیق برنامه های ارتقای کیفیت و ارزیابی خودی و سایر مراحل  •

 خصوصی جهت حصول اطمینان

ابی خودی و سایر مراحل اعتباردهی پوهنتون های خصوصی جهت تامین هر چه بهرت نظارت از روند ارزی •

 شفافیت در روند کاری
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در رابطه به تطبیق پالن های عملیاتی  چالش هاکارشناسان و شناسایی موانع و  توسط تحلیل گزارش ها •

 در پوهنتون های خصوصی اعتباردهینظارت از متام مراحل 

کارمندان تحت اثر به منظور اتخاذ تدابیر بعدی و ارتقای سطح کار های  اجراآتکنرتول و ارزیابی کیفیت  •

 آنها

 نظارت دوامدار از دیتابیس آمریت که بر مبنای آمار و احصائیه تهیه گردیده است. •

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در چوکات قانون و اهداف وزارت تحصیالت عالی از جانب آمرین  •

 شود.مربوطه سپرده می 

تحصیالت عالی خصوصی و دولتی نهادهای آمریت ارزیابی امور اکادمیک  

کریکومل و ارزیابی از کیفیت  تدریس توسعه این آمریت در راستای ارزیابی از کیفیت تحقیقات علمی، نرشات علمی، 

 (. 4ضمیمه ) .دارد مسؤولیتدولتی و خصوصی تحصیالت عالی  نهادهای و نظارت های مستمر از این برنامه ها در

ها مسؤولیت  

ترتیب پالن کاری هفته وار، ماهوار و ساالنه در مطابقت به پالن ریاست جهت دستیابی به اهداف پیشبینی  •

 شده و اسرتاتیژی وزارت تحصیالت عالی

 مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام، رشد و آموزش آنها •

کیفیت و تطبیق سرتاتیژی وزارت تحصیالت عالی در امر بهبود و ارتقای حصول اطمینان از روند ارتقای  •

کیفیت تحصیلی مطابق معیار پوهنتون های دولتی و بین املللی در موسسات تحصیالت عالی خصوصی و 

 دولتی کشور

کاری در رابطه به ایجاد میکانیزم ها و طرزالعمل های  اعتباردهیپیشنهادات به رییس ارتقای کیفیت و  ارایه •

 کارشناسان و مدیران اجراآتبه ریاست غرض رهنامیی درست کارمندان و ایجاد شفافیت در روند 

هامهنگی بخش های امور اکادمیک وزارت تحصیالت عالی و ادارات مستقل و پوهنتون های خارجی غرض  •

 بدست آوردن معلومات و اطالعات جهت مطالعه توسعه و انکشاف اکادمیک امور علمی در کشور
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در رابطه به تطبیق برنامه های انکشاف  اعتباردهیمشوره های مسلکی به رییس ارتقای کیفیت و  ارایه •

اکادمیک امور علمی در موسسات تحصالت عالی خصوصی و دولتی کشور جهت اتخاذ تدابیر در بهبود 

 لییکیفیت تحص

پالن های عملیاتی و انکشاف امور شناسان و شناسایی موانع در رابطه به تطبیق کار  ش ها توسطتحلیل گزار  •

 اکادمیک علمی به منظور ارتقای سطح کیفیت تحصیلی در موسسات خصوصی و دولتی

مراقبت از روند تطبیق برنامه های انکشاف اکادمیک امور علمی در موسسات تحصالت عالی خصوصی و  •

 دولتی کشور جهت اتخاذ تدابیر در بهبود کیفیت تحصیلی

تحصیالت عالی دولتی و  نهادهایپوهنځی ها و آمریت های ارتقای کیفیت  ،است هاتامین ارتباط با ری •

 جاد هامهنگی در امور علمیخصوصی به منظور ای

 نظارت مستمر از تحقیقات علمی، نرشات و بهبود کیفیت تدریس در سایر عرصه های اکادمیک •

جدید تدریس، بهبود کیفیت و ارزیابی مستمر مطابق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس، شیوه های  •

 تحصیالت عالی نهادهاینظارت از تهیه دیتابیس ارتقای کیفیت و اعتباردهی 

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در چوکات قانون و اهداف وزارت تحصیالت که از جانب آمرین مربوط  •

 سپرده می شود. 
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اکادمیک موسسات تحصیالت عالی اعتباردهیاداره و بورد ارتقای کیفیت و   

اکادمیک، اداره  اعتباردهیمطابق قانون تحصیالت عالی و عطف به "ماده پنجاه و دوم، به منظور ارتقای کیفیت و 

 اکادمیک در چوکات وزارت تحصیالت عالی فعالیت می مناید".  اعتباردهیارتقای کیفیت و 

( عضو بوده که از میان استادان دارای رتبه علمی پوهاند و ۹از )اکادمیک، متشکل  اعتباردهیبورد ارتقای کیفیت و 

پوهنوال موسسات تحصیالت عالی، برای مدت سه سال تعیین می گردد، این مدت برای یک دوره دیگر قابل متدید می 

 باشد.

)مطابق قانون تحصیالت عالی( اداره ارتقای کیفیت وظایف و صالحیت ها  

 عالی دولتی و خصوصی با رعایت معیار های پذیرفته شده. ارزیابی علمی موسسه تحصیالت •

 اتخاذ تصمیم در مورد ادامه یا توقف فعالیت موسسه تحصیالت عالی و پیشنهاد آن به شورای عالی. •

 تصویب الیحه وظایف مربوطه. •

 

ها مسؤولیت  

 تعیین رییس، معاون و منشی بورد به منظور پیشربد جلسات. •

 تحصیالت عالی. نهادهایگزارش ارزیابی خودی به  ارایهتهیه و تصویب جدول زمانبندی برای  •

 تحصیالت عالی. نهادهایمطالعه و مرور گزارش ارزیابی خودی  •

مکتوب توصیه ها برای  ارایهتحصیلی و  نهادهایارزشیابی تایید یا رد  منره دهی گزارش ارزیابی خودی  •

 تحصیالت عالی. نهادهایی خودی اصالح و یا رد گزارش ارزیاب

 و تصویب نهایی آن برای تطبیق. اعتباردهیمطالعه و مرور معیار های  •

 مطالعه و تعدیل اسناد تقنینی دست داشته . •

تدوین، مطالعه و تعدیل طرزالعمل ها، رهنمودها، خط مشی ها، میکانیزم های ارزیابی و تصویب آنها و سایر  •

 موارد .

 اسناد تقنینی، طرزالعمل ها، رهنمودها، خط مشی، میکانیزم های ارزیابی و تصویب آنها.نظارت از تطبیق  •

 اصالح. به منظورمناسب به نهاد ها خورد مطالعه و مرور تحلیل نتایج ارزیابی ها و تهیه باز  •
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تحصیلی بر اساس مرحله های کسب شده و نرش آن از طریق  نهادهایاعالن رسمی نتایج بازنگری مسلکی  •

 د گذاری مخصوص.سایت وزارت تحصیالت عالی با کب وی

 .اعتباردهیو برنامه های ارتقای کیفیت و  اعتباردهیتحصیلی جدید در روند  نهادهایشامل ساخنت  •

 نظارت از ایجاد مرکز های اعتالی کیفیت، کمیته های ارتقای کیفیت و کمیته های فرعی پوهنحی ها. •

 لی.تحصی نهادهایارزیابی اصالحی بیرونی  •

 تحصیلی. نهادهایتهیه، ترشیح و اگاهی دهی بسته های برنامه های ارتقای کیفیت به  •

اعتالی کیفیت، کمیته های ارتقای کیفیت و کمیته های فرعی. ارتقای  کزاالن ها برای تقویت ظرفیت مر تهیه پ •

 کیفیت پوهنحی ها.

 .اعتباردهیتحصیلی به منظور، پیوسنت در روند ارتقای کیفیت و  نهادهایتشویق و ترغیب  •

 رعایت اصل بی طرفی در تصامیم و فیصله های مربوطه. •

 در خصوص روند انتخاب بازنگر های مسلکی و آموزش آنها. اعتباردهیهمکاری با اداره ارتقای کیفیت و  •

تحصیالت عالی به منظور تفکیک سطح  نهادهای اعتباردهیبررسی دقیق گزارش بازنگری مسلکی به منظور  •

 کیفیت این نهاد ها.

به سطح منطقه و بین املللی به  اعتباردهیارایه پیشنهاد برای تقویت ظرفیت اعضای بورد ارتقای کیفیت و  •

 مقام وزارت تحصیالت عالی.

 همکاری و هم آهنگی با سایر کمیته های اکادمیک و مهم در وزارت تحصیالت عالی. •

 .اعتباردهیعدیل مسوده اسرتاتیژی ارتقای کیفیت و مطالعه و ت •

 .اعتباردهیکار در راستای خود کفایی و استقاللیت اداره ارتقای کیفیت و  •

پیسیفیک و سایر شبکه های مرتبط به ارتقای کیفیت بین املللی  -برقراری روابط با شبکه ارتقای کیفیت آسیا •

 به منظور توسعه برنامه ها.

 بین املللی.  اعتباردهیمیکانیزم استفاده موثر از تسهیالت شبکه های ارتقای کیفیت و  •

 حفظ محرمیت تصامیم بورد ارتقای کیفیت واعتباردهی. •

 بورد. و جلسات به حارضی و پابندی تعهد •
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 کمیته ارزیابی از کیفیت تدریس

ملکی و فقره چهارم، ماده سوم طرزالعمل ارزیابی  عطف به فقره اول، بند اول، ماده پنجاه و پنجم قانون تحصیالت عالی

از کیفیت تدریس، اداره ارتقای کیفیت وزارت تحصیالت عالی کمیتۀ را تحت نام کمیته ارزیابی از کیفیت تدریس 

 ایجاد منوده است.

 دیدگاه

 بهبود و ارتقای کیفیت تدریس به منظور کسب اعتبار در سطح کشور، منطقه و جهان.

 اهداف

 تحصیالت عالی  نهادهایسیستم تدریس با کیفیت از طریق ارزیابی منظم ترویج  •

 تحصیالت عالی از طریق تهیه طرزالعمل ها  چک لست ها و رهنمود ها  نهادهایمعیاری ساخنت تدریس در  •

 بازخورد و نظریات مناسب ارایهبهبود تدریس از طریق  •

 های مرتبط ملی و بین املللیو کنفرانس هاارتقای ظرفیت کمیته از طریق اشرتاک و تدویر ورکشاپ •

 های مرتبط به کمیته ارزیابی از کیفیت تدریس فعالیت پیشربدوجوه مالی و امکانات الزم جهت  تدارک •

 محدوده کاری کمیته

 این کمیته بیشرت باالی 

 های تدریسی در انطباق با طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس . ارزیابی از کیفیت تدریس و برنامه۱

ها برای ایجاد جو کیفی در های تدریسی در انطباق با رهنمودها و خط مشی. ارزیابی از کیفیت تدریس و برنامه۲

 نهادهای تحصیالت عالی 

 کیفیت تدریس در نهادهای تحصیالت عالی. ارزیابی مستمر از فعالیت های مرتبط با ۳

 .  ارزیابی استادان در انطباق با طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس ۴

 . ارزیابی از تحقیقات علمی در انطباق با طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس ۵

 . ارزیابی از نرشات علمی در انطباق با طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس ۶

 از توسعه کریکومل و ارزیابی از کیفیت تدریس در انطباق با طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس. . ارزیابی۷
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 . ارزیابی از چگونگی استفاده از روش های تدریس و تحقیقات علمی۸

 . ارزیابی از چگونگی استفاده از وسایل و امکانات ممد تدریسی۹

 حصیلیفیت تدریس توسط خود نهاد ت. ارزیابی از روند کی۱۰

آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی در سطح نهادهای تحصیلی   

خصوصی نیاز مربم در عرصه های بهبود و ارتقای  ات نهادهای تحصیالت عالی دولتی وتشکیل این آمریت در چوک

کیفیت میباشد که از نگاه سلسله مراتب تشکیالتی تحث اثر معاون علمی قرار دارد و بشکل مستمر معاون علمی نهاد 

د تحصیلی کار نهاهامهنگی با کمیته ارتقای کیفیت  این اداره در گزارشگیری مینامید. از فعالیت های این اداره تحصیلی

فعالیت های کمیته  و از فیصله ها و تصاویب جلسات کمیته را در پوهنحی ها و دیپارمتنت های فعال نهاد مینامید و

ارتقای کیفیت و  آمریت به معاون علمی گزارش ارایه مینامید. منوده، گیریو گزارش طور مستمر پیگیریه های فرعی ب

به  الت خود را در هامهنگی با ادارات ذیربط وسعت دهد.م کاری تشکیتراک اعتباردهی میتواند نظر به رضورت و

 ( مراجعه گردد.5ضمیمه )

ارتقای کیفیت و اعتباردهی های آمریت مسؤولیت  

 . تشویق، ترغیب و ترسیع بهبود کیفیت نهاد تحصیلی، جهت رسیدن به معیارهای بین املللی.۱

در هامهنگی با کمیته  سایر فعالیت های نهاد تحصیلی برنامه های آموزشی و تدویر روند اعتباردهی، همکاری در. ۲

 .ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهاد تحصیلی

 اعتباردهی. و کیفیتارتقای  های . ارایه معلومات به نهاد تحصیلی و مردم در باره ای ارزش۳

 .با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی انتخاب و آموزش اعضای کمیته تضمین کیفیتهمکاری در . ۴

 و اعتباردهی. کیفیت ارتقایدر مورد روند  ی. ارایه مشوره به نهاد تحصیل۵

 .به سطح پوهنحی ها ایجاد کمیته های فرعی تضمین کیفیت دری . همکاری با نهاد تحصیل۶

 . آمادگی برای ارزیابی خودی، بازدید ساحوی و سایر برنامه های مربوط به روند اعتباردهی.۷

 اسناد مرتبط به ارتقای کیفیت و اعتباردهی )مقرره ها،  لوایح، طرزالعمل ها و ...( گزراشگیری از تطبیق. ۸

 جریان روند اعتباردهی در نهاد تحصیالت عالی. از. ثبت معلومات ۹

 . تأمین روابط با ارگان های تضمین کیفیت و اعتباردهی داخلی و خارجی.۱۱

 بین املللی. ملی و . استفاده از آخرین دستاورد های تضمین کیفیت در سطح۱۲ 
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 بین املللی.ملی و . ارتقا بخشیدن سطح کیفی نهاد تحصیالت عالی به استندرد ۱۳

 با معیارات اکادمیکی پوهنتون های معترب داخلی و خارجی. یمعیاری سازی نهاد تحصیلهمکاری در . ۱۴

 .جلسات کمیته ارتقای کیفیت به سطح نهاد تحصیلیتهیه مواد آجندای . ۱۵

با کمیته ارتقای کیفیت نهاد تحصیلی و ارسال آن به ریاست ارتقای  تهیه گزارش ارزیابی خودیهمکاری در . ۱۶

 .کیفیت و اعتباردهی

 الیحه وظایف کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی نهاد های تحصیالت عالی

خاطر وضاحت و پویا بودن هرچه بهرت کمیته های تضمین کیفیت در سطح نهاد های ه این الیحه وظایف ب مقدمه:

سای کمیته ها به وظایف خویش وجه احسن را انجام داده و ؤ تهیه شده تا در پرتو آن اعضا و ر ها تحصیلی و پوهنځی 

 اداری یک نهاد تحصیلی کوشا باشد.مین بهبود کیفیت در همه عرصه های اکادمیک و ادر ت

 بنیم

متام نهاد های تحصیالت عالی باید در مربوطات خود الیحه تضمین کیفیت و اعتباردهی در مطابقت به ماده هژدهم 

برای نظارت و تسهیل بهبود کیفیت، کمیته تضمین کیفیت داشته باشند. ریاست کمیته را معاون علمی نهاد تحصیلی) 

نفر عضو به منایندگی از رشته های عمده و عرضه  ۹ – ۵از آن( به عهده می گیرد. اعضای کمیته متشکل  دلویا معا

خدمات به انتخاب شورای علمی نهاد تحصیلی باشند. اکرثیت اعضای کمیته باید دارای رتب پوهاند و پوهنوال و بقیه 

پوهندوی و پوهنمل می باشند. به منظور ارزیابی خودی پوهنځی ها و دیپارمتنت های فارغ ده، کمیته های فرعی 

 تشکیل می شود که تحت نظر کمیته تضمین کیفیت نهاد تحصیلی مربوط فعالیت می مناید.

به سطح نهاد ارتقای کیفیت کمیتهاهداف   

ارتقای کیفیت ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت در پوهنتون مربوطه می باشد اهداف مشخص این  کمیتههدف عمومی 

 واحد ها عبارت اند از:

 کیفیت در مطابقت با رهنمود های ارتقای کیفیت و اعتباردهی ملی و بین املللی نهادینه سازی فرهنگ ارتقای •

حصول اطمینان از این که طرزالعمل های ارتقای کیفیت نهادهای تحصیلی در مطابقت با رهنمود های  •

 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی و نیاز های ملی طراحی گردیده است.

 ی ارتقای کیفیت بیرونی و اعتباردهی.آماده منودن پوهنتون برای ارزیاب •
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 )معاون علمی نهاد( یس کمیتهئوظایف ر

یس کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی در چوکات اسناد تقنینی بر اساس اصول اداری کشور وظایف ذیل را عهده ئر 

 دار می باشد:

 .ریاست از متام جلسات کمیته -۱

 .دفرتداری کمیته اجراآتاز  نظارت -۲

 .و اعتباردهی تضمین کیفیت در برنامه هایاشرتاک  -۳

 .تشویق و بسیج برنامه های تضمین کیفیت و اعتباردهی -۴

 .ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت در سطح نهاد های تحصیلی -۵

 .نظارت از تطبیق تصامیم کمیته -۶

  .منایندگی از کمیته تضمین کیفیت -۷

 .همکاری با سایر ارگانها و بازنگرها -۸

 .غیره جهت آگاهی دهی استادان و محصالن انتشار اطالعیه ها، بروشورها و -۹

اجرای سایر وظایف در رابطه به بهبودکیفیت که از طرف مقامات ذیصالح در چوکات اسناد تقنینی محول می  -۱۰

 گردد.

 وظایف کمیته تضمین کیفیت نهاد تحصیلی

 در مورد برنامه های تضمین کیفیت و اعتباردهی (الف

 .بهبود کیفیت در نهاد تحصیلیتالش در امر  -۱

 های فارغ ده. و دیپارمتنتها نظارت از روند ارزیابی خودی نهاد تحصیلی، پوهنځی  -۲

 تهیه ګزارش ارزیابی خودی نهاد تحصیلی. -۳

 .دیپارمتنت های فارغ ده و ها گزارش ارزیابی خودی پوهنځی بررسی -۳

 .جریان بازنگریهمکاری با تیم بازنگرها در  -۵

اسناد مهم در مورد  پالن سرتاتیژیک موسسه مربوط و ،با پالن سرتاتیژیک ملی تحصیالت عالیکامل آشنایی  -۶

 .اعتباردهی و تضمین کیفیت بشمول الیحه تضمین کیفیت و اعتباردهی و معیارهای ارزیابی خودی
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و خدمات عمومی مانند  ها کیفیت پوهنځی ین بهبودتضم یس، معاون علمی نهاد تحصیلی در موردئارایه مشوره به ر  -۷

 .سسهؤ و سایر عرصه های علمی م البراتوارها، مراکز کمپیوتر، کتابخانه ها، عرضه خدمات به محصالن، تحقیق

تهیه اسناد مناسب برای کمیته به اساس بازنگری از فعالیت های علمی و اداری نهاد تحصیلی و ارزیابی خودی هر  -۸

 .پوهنځی

مجالس کمیته، بحث ها با پوهنځی ها، اعضای کادر علمی، محصالن، کارمندان و سایر تصامیم حفظ محرمیت  -۹

 .سسهؤ اعضای م

  .برقراری ارتباطات کاری با ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیالت عالی -۱۰

 محول می گردد. قامات ذیصالحتوسط مکه اجرای سایر وظایف مربوط تضمین و بهبود کیفیت  -۱۱

 مورد اتخاذ تدابیر برای ارتقای کیفیت ب( در
 دهی.تضمین کیفیت واعتبار  فرصت ها برای متام معیار های تهدیدها وتهیه یک پالن عملیاتی مبتنی بر نقاط ضعف،  -۱

 .از موانع تطبیق آن تهیه میکانیزم برای تطبیق پالن عملیاتی و ارایه راه های بیرون رفت -۲

 از تطبیق پالن عملیاتی در متام سطوح نهاد تحصیلی.نظارت  -۳

 گردد.تضمین کیفیت ارسال می

 نظارت از تطبیق پالن سرتاتیژیک ملی وزارت و پالن سرتاتیژیک نهاد تحصیلی و تهیه گزارش ربعوار در زمینه. -۶

 نهاد تحصیلی. سطح های تضمین کیفیت درها و برنامهتدویر محافل برای تطبیق پالن -۷

 گردد.کیفیت و اعتباردهی وزارت محول میهای که از طرف ریاست تضمین تطبیق سایر برنامه -۸

 گردد.جدید که منجر به ارتقای کیفیت میتطبیق نوآوری ها و برنامه های  تهیه و -۹

تیژیک و اهای تحصیلی برای مرصف جهت تطبیق پالن عملیاتی، پالن اسرت ها برای نهادارت از بودجه و کمکنظ -۱۰

 ها.سایر پالن

نظارت و بررسی از تطبیق خط مشی یاد دهی و یادگیری، پالن بهبود تدریس و پالن عملیاتی انفرادی در سطح  -۱۱

 تحصیلی. دنها

 اکادمیک ج( در مورد نظارت و بررسی از متام امور
از متام ، مقام محرتم وزارت تحصیالت عالی نظارت و بررسی ۱۳/۸/۱۳۹۲ ( مؤرخ۴۹۳۳/۳۷۸۴) حسب حکم شامره

 دوش کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی نهاد تحصیلی است که شامل وظایف ذیل می باشد:ه امور اکادمیک ب
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سمسرت برای ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی  تهیه گزارش رسمی در اخیر نظارت و بررسی متام امور نرشاتی و -۱

 ید شورای علمی نهاد تحصیلی.ئد از تاوزارت بع

به ریاست تضمین  مسرتتهیه گزارش رسمی در اخیر س تحقیقات علمی در سطح نهاد تحصیلی و ازنظارت و بررسی  -۲

 ید شورای علمی نهاد تحصیلی.ئاعتباردهی وزارت بعد از تا کیفیت و

کیفیت تدریس و ارایه گزارش به ریاست س بخصوص تطبیق طرزالعمل ارزیابی از یبررسی امور تدر نظارت و -۳

 ید شورای علمی نهاد تحصیلی.ئبعد از تا ت عالیدهی وزارت تحصیال اعتبار  تضمین کیفیت و

بررسی از امتحانات نهایی و تطبیق طرزالعمل واحد امتحانات با تهیه گزارش در ختم هر سمسرت برای  نظارت و -۴

 ید شورای علمی نهاد تحصیلی.ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی بعد از تای

ه ب تهیه گزارش رسمی و کارهای عملی نظارت و بررسی از تجهیزات، مواد مورد رضورت، سامان و آالت البراتواری -۵

 ید شورای علمی نهاد تحصیلی.ئریاست تضمین کیفیت، بعد از تا

زارش بعد از ختم سمسرت به ریاست ها در جریان سمسرت و تهیه گدیپارمتنتهای درسی و بررسی از میتود نظارت -۶

 ید شورای علمی نهاد تحصیلی.ئتضمین کیفیت و اعتباردهی بعد از تا

با تهیه گزارش  ،برای اصالح و ستندرد شدن و سایر مواد، لکچر نوت ها ینظارت و بررسی سمسرتوار از مواد درس -۷

 نهاد تحصیلی. رسمی به ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی بعد از تائید شورای علمی

تهیه گزارش در ختم  در جریان سمسرت و هانظارت وبررسی دقیق از تطبیق کریکومل و مفردات درسی دیپارمتنت -۸

 سمسرت برای ریاست تضمین کیفیت بعد از تائید شورای علمی نهاد تحصیلی.

گزارش به شورای علمی نهاد تهیه  در طول سال و علمی روند تقرر و ترفیعاتدر شفافیت بررسی از  نظارت و -۹

 تحصیلی.

 .به ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیالت عالی گزارش ارایهنظارت از  نظم و دسپلین نهاد تحصیلی و  -۱۰

 تطبیق تقسیم اوقات سمسرت. چگونگی نظارت از کار برد تکنالوژی جدید در روند تدریس و -۱۱

 .هایځها و پوهننتدیپارمت اکادمیک هایبررسی از فعالیت نظارت و -۱۲

 تقنینی ساحه اکادمیک. اسنادسایر  ها وها، طرزالعملبررسی از تطبیق لوایح، مقرره نظارت و -۱۳

 مقرره استقاللیت مالی پوهنتون ها. موادبررسی از عرضه خدمات علمی، تحقیقی، نرشاتی طبق  نظارت و -۱۴
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  ( QES-C)پوهنځی  میته فرعی ارتقای کیفیتک

اعضای این  آن توسط شورای علمی پوهنځی انتخاب می گردد. مدیریت مسؤولسطح پوهنځی بوده که این کمیته ها به 

دهد. کمیته نظر به رضورت جلسات را تنظیم رمتنت ها و رییس پوهنځی تشکیل میآمرین دیپا اساتید با تجربه یته رامک

در نظر گرفته شود. در  تن (۹-۵تعداد اعضا ) کم باشد.نباید سمسرت  طول حداقل از سه جلسه درتعداد می مناید، 

در پوهنځی به تعداد دیپارمتنت اعضاء در نظر گرفته شود. داشنت دفرت مناسب و  ها صورت باال بودن تعداد دیپارمتنت

نهایت برای کمیته فعالیت ها و دوسیه ها برای مستند سازی همه موارد مرتبط به جمع آوری و ثبت معلومات سیستم 

( در نهاد و یا HEMISدر صورت امکان استفاده از تسهیالت زیربنای تکنالوژی معلوماتی )رضوری و مهم است. 

یربط ذثبت و تصاویب رسامً به مراجع در کتاب پروتوکول متام جلسات  برای ثبت ارقام کار گرفته شود. سایجاد دیتابی

  ارسال گردد.

هنحیکیفیت در سطح پو کمیته فرعی تضمین وظایف   

 . تشویق، ترغیب و ترسیع بهبود کیفیت در سطح پوهنحی.۱

 سایر فعالیت های پوهنحی. . نظارت از روند اعتباردهی، برنامه های آموزشی و۲

 . ارایه معلومات به نهاد تحصیلی در مورد  تطبیق برنامه های تضمین کیفیت در سطح پوهنحی.۳

 کمیته تضمین کیفیت در سطح پوهنحی. . انتخاب و آموزش اعضای فرعی۴

 .در مورد روند تضمین کیفیتپوهنحی . ارایه مشوره به ۵

 پوهنحی. تضمین کیفیت . آمادگی برای ارزیابی خودی، بازدید ساحوی و سایر برنامه های مربوط به۷

 . جمع آوری اسناد و شواهد در باره جریان  تضمین کیفیت در پوهنحی.۹

 کمیته اصلی تضمین کیفیت و اعتباردهی. . تأمین روابط با۱۰

 .پوهنحی . استفاده از آخرین دستاورد های تضمین کیفیت در سطح۱۱ 

 . تهیه گزارش ارزیابی خودی پوهنحی.۱۲

 های آموزشی تضمین کیفیت در سطح پوهنحی. . تدویر برنامه۱۳

 بهبود کیفیت دیپارتمنت در نقش

دیپارمتنت مرجع عمده و نخست تصمیم  جلسهدیپارمتنت به مثابه تهداب اکادمیک نقش ارزنده در بهبود کیفیت دارد. 

به با توجه گیری اکادمیک می باشد. ساختار تشکیالتی دیپارمتنت را آمر و اعضای آن تشکیل می دهد. تعداد اعضا 
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ذه مقرر و هر سه سال باید ترفیع علمی مطابق قوانین ناف انتنظیم می گردد. استاد و لوایح مربوط مندینیاز  ،مضامین

گردیده است. دیپارمتنت  حیت ها برای هر عضو در قانون ترشیهای اکادمیک و سهم گیری در فعال مسؤولیتمنایند. 

همه  مسؤولیترا داشته باشد. آمر دیپارمتنت  هیالت رضوری برای پیشربدسایر تسدارای دفرت/دفاتر مناسب و باید 

همه موارد مرتبط به  درو دوسیه ها برای مستند سازی  جمع اوری معلوماتسیستم و اعضا را دارد. اکادمیک امور 

به  . متام جلسات ثبت و تصاویب رسامً از طریق ابالغیه دیپارمتنتباشدموجود فعالیت های اکادمیک و بهبود کیفیت 

 8دیپارمتنت در ضمیمه  ، ارزیابی و منره دهیمنونه ابالغیه .ارسال گردد اعضا، مدیریت تدریسی و رییس پوهنځی

 . مالحظه گرددهای متفرقه(  )فورم

ها مسؤولیت  

اکادمیک طبق اسناد تقنینی، طرزالعمل  سمسرت وار دیپارمتنت در عرصه های مختلف ساالنه و تهیه پالن های •

 و میکانیزم تطبیق آن ها رهنمودها ،ها

 اوقات درسی سمسرتتطبیق درست تقسیم تهیه  •

توسط آمر دیپارمتنت حد اقل یک ماه پیش از آغاز سمسرت  تاییدی پالن عملیاتی انفرادی در جلسه دیپارمتنت •

پس از ثبت  و دیپارمتنت و تصویب آن، پالن در دو کاپی مطابق فورم معیاری تهیه جلسه، بحث در جدید

وارد را تطبیق مناید، کاپی یه منحیث سند حفظ و مباید به اعضا داده شود، اعضا کاپی را در دوس توکولو پر 

 حفظ گردد دوسیه استاد در دوم

 تهیه پالن بهبود تدریس برای دیپارمتنت و تطبیق آن مربوط به آمر دیپارمتنت می باشد •

 تدویر کنفرانس ها جهت تطبیق خط مش یاددهی و یادگیری به اعضای دیپارمتنت •

 سطح دیپارمتنت و مستند سازی آنتطبیق برنامه های ارتقای کیفیت در  •

به سطح اساتید و دیپارمتنت ها و استفاده از نتایج ارزیابی آن  تطبیق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس •

 جهت دریافت چالش ها و مشکالت فرا راه تدریس

کمیته فرعی ارزیابی خودی و  ازیابی خودی مرتبط به دیپارمتنت بتهیه پیش نویس گزارش ار همکاری در  •

 ارتقای کیفیت پوهنځی

 تهیه پالن اسرتاتیژیک دیپارمتنت در ترشیک مساعی با اعضا •

 تهیه گزارش ختم سمسرت به کمیته فرعی ارزیابی خودی و ارتقای کیفیت پوهنځی •
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در  املللی ارتقای ظرفیت به سطح ملی و بیندر هر سمسرت در برنامه  ی کادرعلمییکی از اعضا نوبتی معرفی •

 صورت مساعد شدن فرصت ها

تهیه پیشنهاد برای ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی به کمیته فرعی ارزیابی خودی و ارتقای کیفیت  •

 پوهنځی

پریزنتیشن در کنفرانس های علمی/میتودلوژی تدریس  ارایهز اعضای کادر علمی برای یکی انوبتی معرفی   •

 به کمیته فرعی ارزیابی خودی و ارتقای کیفیت

در بخش تضمین کیفیت دیپارتمنت های مسؤولیت  

 .دیپارمتنت یسایر فعالیت ها . نظارت از روند برنامه های آموزشی و۱

 .تطبیق برنامه های تضمین کیفیت در سطح دیپارمتنت  در مورد پوهنحی. ارایه معلومات به ۲

 .در مورد روند تضمین کیفیتپوهنحی . ارایه مشوره به ۳

 ی فرعی تضمین کیفیت.در باره ایجاد کمیته ها همکاری با پوهنحی .۴

 تضمین کیفیت. آمادگی برای ارزیابی خودی، بازدید ساحوی و سایر برنامه های مربوط به روند .۵

 .در سطح دیپارمتنت از کیفیت و تشخیص رشایط استفاده از اصطالحات اکادمیک حامیت .۶

 دیپارمتنت. سطح در تضمین کیفیت. ثبت معلومات در باره جریان روند ۷

 پوهنحی. تضمین کیفیت کمیته فرعی. تأمین روابط با ۸

 .دیپارمتنت استفاده از آخرین دستاورد های تضمین کیفیت در سطح .۹ 

 زارش ارزیابی خودی دیپارمتنت.. تهیه گ۱۰

 . تدویر برنامه های آموزشی تضمین کیفیت در سطح دیپارمتنت.۱۱

 .  همکاری با ساخت پالن های عملیاتی انفرادی، بهبود تدریس و مفردات درسی دیپارمتنت.۱۲

 . همکاری با ساخت کورس پالسی های استادان و توسعه کریلومل مفردات درسی دیپارمتنت.۱۳

 همکاری با تطبیق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس در سطح دیپارمتنت.. ۱۴

 نقش مدیریت تدریسی در بهبود کیفیت

نقش بوده، و پوهنتون پوهنځی  ،دیپارمتنت ها میان و پل ارتباطی تسهیل کننده ی،یاجرا مدیریت تدریسی واحد اداری

اکادمیک  های و تطبیق فعالیت اجراآتد. مدیریت تدریسی زمینه را برای کنرا در بهبود کیفیت بازی می  یبس مهم

درست محصالن و استادان به هدایت  دیریتتسهیل روند های تدریسی، اداره و م واحد نمساعد می سازد. نقش ای
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رتبط به و دوسیه ها برای مستند سازی را در همه موارد مجمع آوری و ثبت معلومات سیستم  .می باشدپوهنځی رییس 

عهده دارد متام جلسات ثبت و تصاویب رسامً طبق هدایت رییس پوهنځی به ه فعالیت های اکادمیک و بهبود کیفیت ب

را مالحظه فورم ارزیابی مدیریت تدریسی ( ۱۱ضمیمه ) پوهنځی ارسال گرددکارکنان تخنیکی  ی کادر علمیاعضا

 .مناید

ها مسؤولیت  

 فورمه های مربوط به برنامه های ارتقای کیفیتتهیه و آماده ساخنت همکاری در  •

 متوقعه اجراآتموارد و نامه های رسمی و  رشیک ساخنت •

 کمیته ارزیابی خودی و ارتقای کیفیت و دیپارمتنت ها پوهنځی، ،پوهنتون ریاستمقام تامین ارتباط میان  •

 تسهیالت برای گزارش گیری و ارسال آن به مراجع ذیربط •

 مربوط به دست آورد ها و نتایج محصالن و ترفیعات وسهمگیری استادان در کمیته هاتهیه و ثبت ارقام  •

 تدریسی های درسی، چک و کنرتول مواد ممد درسی و تکنالوژی آماده سازی صنفهمکاری در  •

 تهیه حارضی و سایر تسهیالت رضوری برای روند تدریس •

 .و برخی تسهیالت مورد نیاز سایر موارد مرتبط به فعالیت های کیفی •
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 طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس در پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی

 مقدمه:

امروز یکی ار مسایل مهم مورد بحث در محافل تحصیالت عالی ارزیابی گسرتده و مستمر از کیفیت تدریس در سطح 

دستور کار پوهنتون های جهان قرار دارد. از یاد نربیم که دو بین املللی است. بررسی نحوه ارزیابی کیفی صنف در 

( که باالی آموزش، Evaluationاصطالح همواره مورد مطالعه قرار می گیرد که هامنا: ارزشیابی و با ارزیابی اصالحی)

این گونه ارزیابی تدریس و نتایج آن متمرکز است. این ارزیابی معلومات را پیرامون یادگیری و یاددهی، تهیه می مناید. 

روند عمل متقابل میان محصالن و اساتید معلومات حاصل می مناید که محصالن چگونه می آموزند و خود شان چگونه 

 تدریس می منایند.

به جمع آوری معلومات فوق می توان در محیط آموزش تغییر رومنا کرد و آنرا با محصالن رشیک ساخت که برای شان 

 ادت مطالعه یاد گیری خویش را ارتقا بخشند.کمک مناید تا چگونه ع

( روی درجه بندی )منره دهی( و بازتاب مؤلفه های صنف نظر به محتوای مضمون تا سطح Assessmentاما ارزیابی )

 درجه ماسرتی متمرکز است این نوع ارزیابی شامل مباحثه، همکاری، حارضی و سایر توانایی های مختلف می باشد.

 ع ارزیابی را به شکل خالصه از هم تفکیک می مناید:جدول ذیل این نو 

 تفاوت ها (Evaluationارزیابی اصالحی) (Assessmentارزیابی )

پایانی یا تراکمی: نهایی، برای اندازه 

 گیری کیفیت آموزش

درست کننده یا تکوینی: متداوم برای 

 بهبود و اصالح آموزش

مقاصد  محتوی: از نظر زمان،

 اولیه

 چگونه آموزش صورت می گیرد یاد گرفته شدهچه چیزها 
جهت یابی: مترکز روی اندازه 

 گیری

 داوری بدست آوردن درجه یا منره
تشخیص: تعین ضعف ها برای اصالح و 

 بهبود
 تصمیم گیری ها:

بهرت ( بوده و روی اصالح بهبود و Evaluationبا در نظر داشت مطالب یاد شده این ارزیابی هامنا ارزیابی اصالحی)

 سازی روند یادگیری و یاددهی در تحصیالت عالی تاکید دارد.
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در اصول آموزش، ارزیابی اصالحی به عنوان یک عنرص کلیدی یاد گیری و تدریس مؤثر پنداشته میشود. ارزیابی 

و دهه گذشته، ارزیابی اصالحی  اصالحی بخش مهم روند یادگیری است. یکی از تغییرات بر جسته تحصیالت عالی در

پاسخگویی بوده است. پاسخگویی هامنا فراهم ساخنت شواهد روشن در باره فعالیت های جاری تحصیالت عالی و 

نتایج یاددهی و یادگیری می باشد. پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی عموماً الزم می دانند تا درس ها را به شکل 

را ارزیابی منایند، دیپارمتنت ها، پوهنحی ها، پوهنتون ها و منظم و مستمر ارزیابی اصالحی منایند. استادان درس خود 

 باالخره ارزیابی اصالحی بیرونی صورت بگیرد.

در تحصیالت عالی ارزیابی اصالحی به دو هدف بزرگ علمی میشود: یکی کمک به تغییر، توسعه، اصالح و بهبود 

از عملکرد اساتید. روش ها و تکنیک های تدریس است و دیگری تصمیم گیری ها مانند ارتقاء، توصیه و متجید 

ارزیابی اصالحی از تدریس هامنا پرسشنامه ها، مصاحبه ها، بحث ها، مشاهدات فیدبک و سایر انواع جمع آوری 

 معلومات می باشد.

هر چند ارزیابی از کیفیت تدریس در تحصیالت عالی کشور ما نیز یک پدیده نو نیست در بسیاری از پوهنتون ها و 

موسسات تحصیالت عالی این کار صورت میگیرد اما از اینکه به طور منسجم، و منظم و الزامی ارزیابی اصالحی به 

 گسرتده و مستمر اجرا شود، این طرزالعمل تهیه گردیده است.

 ماده اول:

 اهداف

و تدقیق معلومات ارزیابی اصالحی برای پیرشفت و معیاری شدن تحصیالت عالی از طریق جمع آوری، تصنیف، تحلیل 

برای مطالعه وضعیت، جد و جهد پیرشفت و آموزش بهرت محصالن در صنف و خارج از آن به اهداف ذیل انجام می 

 گیرد:

 بهبود، اصالح و ارتقای روند آموزش در صنف و خارج از آن -۱

هرت اساتید در تدریس استفاده از روش های جدید و موثر تدریس توسط استادان و مسلکی شدن هر چه بیشرت و ب -۲

 و یاددهی

 سهیم ساخنت محصالن در روند آموزش و بهبود آن -۳

شناسایی و رشد استعداد ها، مهارت ها، عالیق محصالن و کمک به پرورش متعادل و همه جانبه شخصیت  -۴

 اکادمیک محصالن
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قیت نو آوری و ایجاد مهارت ایجاد زمینه ها و فرصت های مناسب برای تقویه انګیزه های آموزش از جمله خال  -۵

 های ارزیابی خودی در محصالن

 تهیه معلومات برای ارزیابی، اصالح، بهبود و تقویت برنامه ها و روش های تدریس -۶

 ماده دوم:

 تعریف ها

روند منسجم، منظم، سیستامتیک و مستمر جمع آوری معلومات به منظور بررسی، داوری و  ارزیابی اصالحی: -۱

ون تالش های یادګیری محصالن و فعالیت های اساتید جهت دستیابی به اهداف آموزش و تحصیلی بر قضاوت پیرام

 می باشد. اساس معیار های معین

ی از نوع ارزیابی است که معلومات الزمی، معترب و مستند برای دانسنت دقیق و شیوه ارزیابی اصالحی توصیفی: -۲

یادگیری، با استفاده از افزار و روش های مناسب مانند پرسشنامه ها، مصاحبه ها، همه جانبه محصالن در ابعاد مختلف 

مشاهدات، کار های عملی در طول روند یاددهی و یادگیری به دست می آید، تا به اساس آن نتایج کیفی مورد نیاز 

 برای اصالح، بهبود و کمک تدریس حاصل آید.

ت که در طول روند تدریس. آموزش به طور مداوم و مستمر برای نوع ارزیابی اس ارزیابی اصالحی تکوینی: -3

 شناخت نقاط ضعف، قوت، موانع، تهدیدها، فرصت ها و مشکالت آموزش محصالن صورت میگیرد.

به منظور تشخیص تحقق اهداف تحصیلی و آموزش در ختم هر سمسرت از طریق جمع  ارزیابی اصالحی پایانی:  -۴

حی تکوینی و سایر معلومات بدست آمده صورت گرفته و نتایج آن به شکل توصیفی بندی و تحلیل ارزیابی اصال 

 گزارش داده می شود.

یک تعداد پرسش های معیاری و رسمی است که از طرف استادان، ارگان های پوهتون ها و موسسات  پرسشنامه: -۵

گردد که باید با صداقت، شفافیت  تحصیالت عالی یا وزارت تحصیالت عالی جهت ارزیابی اصالحی تدریس توزیع می

 و واقعبینانه از طرف محصالن و اساتید خانه پری گردد. می تواند رسی یا علنی )بدون نام و موجودیت نام( باشد.

روشی است برای ثبت و توصیف وقایع، عملکرد، شیوه آموزش محصالن و استادان که از مراجع  ثبت مشاهدات: -۶

 معلومات مناسبی را بدست میدهد.قانومنند به عمل می آید و 
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روندی است که در آن  استاد عکس العمل های خود را در قبال تالش و عملکرد محصالن،  فیدبک از تدریس: -۷

رهنامیی، تشویق و کمک به آنها با استفاده از روش ها و افزار مختلف )کالمی، کتبی...( ارایه میدهد و از آن برای 

 مناید.استفاده میبهبود و اصالح تدریس خود 

محصل به رهنامیی و هدایات استاد جهت دستیابی به اهداف  کهفعالیت ها و اقداماتی است  روند یادگیری: -۸

 تحصیلی پیش بینی شده، انجام میدهد.

اهدافی اند که توسط پالن گذاری نصاب درسی و مفردات درسی برای یک دوره معین  اهداف برنامه تحصیلی: -۹

 تایید شده باشد. انس، ماسرتی و دوکتورا( پیش بینی شده رسامً تحصیلی )لیس

جمع بندی معلومات و نتایج ارزیابی اصالحی تکوینی است که در طول روند گزارش پیرشفت تحصیلی:  -۱۰

تدریس آموزش با افزار مناسب و شیوه های مختلف صورت گرفته و ارایه تصویر کلی از آموزش، مهارت، توانایی و 

 محصالن به منظور تقویت و رفع موانع یادگیری محصالن می باشد. طرز دید

رشیط موقعیت و محل محصالن است که در آن روند یادگیری با در نظرداشت مستندات جمع  وضعیت آموزشی: -۱۱

 آوری شده تعین میگردد. 

اف سنجش و تعیین یک مفهوم قراردادی است که بر اساس آن اندازه محصالن جهت دستیابی به اهد مقیاس: -۱۲

 شود.می

 ماده سوم:

 نحوه اجرای ارزیابی اصالحی

اساتید می توانند توسط پرسشنامه و فیدبک کتبی در طول سمسرت الی ختم هفته  ارزیابی خودی توسط استاد: -۱

یازدهم سمسرت خود توسط متام محصالن صنف ارزیابی منایند. بهرت است پرسشنامه واحد بعد از تصویب شورای 

ده و پرسشنامه ها را علمی دیپامتنت مورد استفاده قرار گیرد. از نتایج آن در بهبود و اصالح تدریس خویش استفاده منو 

 در یک دوسیه نزد خود حفظ مناید.

این ارزیابی در پرتو اسناد تقنینی وزارت تحصیالت عالی از طرف آمرین دیپارمتنت، ارزیابی اصالحی دیپارمتنت:  -۲

پوهاند  ی که مشتمل از سه نفر استادان تحت ریاست آمر دیپارمتنت از رتبه های پوهندوی تااستادان رهنام و یا کمیته

اند در طول سمسرت صورت می گیرد. ارزیابی الی هفته دوازدهم سمسرت باید گزارش آن آماده و بعد از تصویب مجلس 

 ارسال گردد. هنځیدیپارمتنت به پو 
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کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی موسساتی این ارزشیابی را در طول ارزیابی اصالحی در سطح پوهنتون:  -۳

فیصد است انجام میدهد و الی هفته ( ۷۰النیکه اوسط منرات سمسرت ګذشته شان بیشرت از )سمسرت از آن عده محص

چهاردهم سمسرت تکمیل شود. در توافق کامل با اسناد تقنینی وزارت تحصیالت عالی گزارش خویش را تهیه و رسامً به 

 ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی گسیل مناید.

ی که از طرف وزات تحصیالت عالی منظور می گردد در ارزشیابی نظارتی توسط کمیتهارزیابی اصالحی بیرونی:  -۴

طول سمسرت از روند تدریس و آموزش برای ارتقای کیفیت تدریس از پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی بعمل 

ت، فیدبک ها، بحث ها می آید. این ارزیابی یه یکی از شیوه های مروج یعنی توزیع پرسشنامه ها، مصاحبه ها، مشاهدا

تدریس، کاربرد ماخذ جدید، تکنالوژی جدید در  شیوهاین ارزیابی بر عالوه از  در و توصیه ها صورت می گیرد.

 د.دمیگر  نیز بررسیتدریس، لکچر نوت ها و سایر مواد درسی 

با تدویر جلسات  توسط فارغ التحصیالنی که عمالً در رشته مربوط مشغول کار اند :ارزیابی اصالحی بیرونی -۵

 ساالنه فارغان در هر دیپارمتنت نیز صورت گرفته می تواند.

 ماده چهارم:

 چگونگی تهیه گزارش نتایج

 کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی موسساتی به شکل کتبی و رسمی ارسال گردد. بهگزارش ها از دیپارمتنت   -۱

موسساتی بعد از توحید رسامً به ریاست تضمین کیفیت و گزارش های پوهنحی ها و کمیته تضمین کیفیت و  -۲

 اعتباردهی ارسال گردد.

گزارش های ارزیابی خودی پوهنتون ها با گزارش های ارزیابی بیرونی که توسط کمیته ارزیابی از کیفیت تدریس   -۳

 تهیه شده در کمیته مذکور بحث و بعد نتایج آن ابالغ می گردد.

 ماده پنجم:

 ابی اصالحیمشمولین ارزی

 محصالن به مثابه عنارص یادگیرنده، ارزیابی از تدریس را به روش های معمول انجام میدهند. -۱

 اساتید به مثابه مدرسین باید محصالن، وضعیت، امکانات، تسهیالت، مدریت و اداره را ارزیابی منایند. -۲
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 ماده ششم:

 اصول ارزیابی اصالحی تدریس

 از تعصب و سلیقه این روند را تضمین شده و متداوم و قابل اعتامد می سازد. اجرای ارزیابی شفاف، عاری

هر استاد باید دوسیه ارزیابی خودی تدریس را که از هر سمسرت صورت گرفته باشد، تهیه مناید. مجموع تدابیری  -۱

عدی نیز پیگیری بهای  که برای بهبود و اصالح تدریس ناشی از ارزیابی اتخاذ منوده درج منوده و آن را در سمسرت

 مناید.

این دوسیه ها نزد خود استاد حفظ بوده و بخشی از مجموعه اسناد نه بلکه منحیث شواهد برای مواقع رضوری می  -۲

 باشند.

 استادان در آغاز هر سال جدید دوسیه ارزیابی اصالحی خود را مرور منوده پیرشفت ها و عدم آنرا تعیین منایند. -۳

 معیارها را پیوسته بازنگری و در زمینه پیشنهاد های خویش را ارایه منایند.اساتید  -۴

اساتید باید توقعات خود را از ارزیابی اداره، وضعیت، امکانات و تسهیالت پیګیری منوده، و موانع و نقاط ضعیف  -۵

 را در زمینه ابراز منایند.

هی و یادګیری بوده و جز ګزارش فعالیت های اکادمیک قابل دقت است که ارزیابی اصالحی جز الینفک روند یادد -۶

 استادان می باشد.

استفاده از نتایج ارزیابی برای بهبود و اصالح روند تدریس و آموزش است که باید در وقت و زمانش این  -۷

 اصالحات بعمل آید.

غیر اکادمیک صورت ګرفته هیچګاه نتایج ګزارش ارزیابی اصالحی برای تهدید، فشار، اخطار و غیره مظاهر  -۸

 منیتواند زیرا یک روند اصالحی می باشد.

در صورت لزوم و تکرار بی تفاوتی و یا عملکرد خوب مطابق اسناد تقنینی مکافات و مجازات از طرف مقامات  -۹

 ذیصالح صورت میګیرد.

اشد با تهیه کننده ګان آن برخورد هرګاه ګزارش ارزیابی اصالحی قابل اعتامد نبوده و غیر واقعبینانه تهیه شده ب -۱۰

 قانونی به عمل می آید.
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 ماده هفتم:

تنوع روشها، افزار اندازه ګیری و سنجش کیفیت تدریس با در نظر داشت اهداف، ماهیت، نوع مواد ارزیابی، انواع 

طرح ها، ارزیابی مختلف روش ها و افزار مانند پرسشنامه ها، روش های متعدد مشاهداتی، کار های عملی، مقاالت و 

 عملی، ارزیابی مستمر، روش ارزیابی خودی... استفاده میګردد. اما این روش ها باید مسایل ذیل را احتوا مناید:

 مستند، مستدلل و دقیق باشد.  -۱

 استقالل موسسه تحصیلی و استاد را لطمه نزند. -۲

 اصل رعایت قواعد اخالقی و انسانی در ارزیابی حفظ ګردد. -۳

 صول، قواعد و مطالب یک اجتامع اکادمیک رعایت ګردد.ا -۴

ارزیابی باید به ګونه سازماندهی و اجرا شود که موجب خدشه دار شدن حقوق، اصول اعتامد به نفس و سالمت  -۵

 روانی استاد و محصل نشود.

 اصل توجه به تفاوت های فردی مرعات ګردد. -۶

 ود باشد یعنی روی معیارهای مشابه ارزیابی صورت بګیرد.هامهنګی در تحقق اصول و روش ارزیابی موج -۷

 ماده هشتم:

 وضع معیار ها برای ارزیابی اصالحی

 ارزیابی تدریس میتواند با معیارهای کیفی ذیل صورت بګیرد، تا هامهنګی در آن سجل ګردد:

 اهداف واضح باشد.  -۱

 آمادګی کافی اساتید به تدریس. -۲

 روش های مناسب تدریس. -۳

 نتایج مهم آموزش از تدریس. -۴

 ارایه موثر مواد درسی در تدریس. -۵

 نقد دقیق و متفکرانه در مورد تدریس. -۶

 معیاری ساخنت و نو سازی مواد درسی به شکل مستمر. -۷

 رفتار و عملکرد مدرس حین تدریس. -۸

 سطح امکانات و تسهیالت برای تدریس. -۹



 
 

29 
 

 معیاری بودن نصاب و مفردات درسی. ۱۰

 ماده نهم:

 مستند سازی ارزیابی اصالحی

این مستند سازی با توزیع پرسشنامه ها به محصالن و استادان صورت می ګیرد که بعد از جمع آوری آن ارزیابی بعمل 

می آید. در هر پوهنتون باید پرسشنامه های واحد و معیاری موجود باشد. به منظور ارزیابی بیرونی، کمیته ارزیابی از 

دریس در وزارت تحصیالت عالی پرسشنامه های را که برای محصالن و اساتید تهیه منوده، در ضمیمه ها کیفیت ت

 منونه های آن ګنجانیده شده است.

 ماده دهم:

 این طرزالعمل در ده ماده و دو ضمیمه تهیه و بعد از منظوری مقام وزارت تحصیالت عالی مرعی االجرا می باشد.

 شورای رهربی وزارت تحصیالت عالی منظور ګردیده است. ۲۱/۹/۱۳۹۳نوت: در جلسه مورخ  
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 وزارت تحصیالت عالی

 معینیت علمی

 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

 آمریت ارزیابی امور اکادمیک

 

 

 

 

 رهنمود تهیه ګزارش تطبیق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس

 

 

 

 

 

 ۱۳۹۶سنبله 
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 لوگو

 نام نهاد تحصیلی

 معاونیت علمی

 بخش ارتقای کیفیت نهاد...

 

 

 

 

 

 عنوان گزارش

 

 

 

 

 

 

 سمسرت )بهاری/خزانی( و سال تحصیلی
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 فهرست مطالب
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 خالصه گزارش :

 و موضوعات شامل در این بخش عبارت اند از: نباید از یک صفحه تجاوز مناید 

 از کیفیت تدریس توسط محصالن میکانیزم ارزیابی -1

 کننده در این ارزیابیتعداد محصالن رشکت  -2

 چگونگی تحلیل نتایج ارزیابی -3

 خالصه یافته ها از ارزیابی -4

 مقدمه

 :معلومات که در مقدمه گنجانیده شود

  تاریخ تاسیس نهاد تحصیلیسال و  

 تعداد محصالن با تفکیک جنسیت

 اناث ذکور

  

 تعداد استادان دایمی و موقتی با تفکیک جنسیت

 موقتیاستادان  استادان دایمی

 اناث ذکور اناث ذکور

    

  رشته های تحصیلی

  ساختار تشکیالتی

  ویب سایت نهاد تحصیلی

  ایمیل آدرس 

  شامره های متاس 

  تایم های درسی

  آدر نهاد تحصیلی
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 ها هنځیمعلومات در مورد پو 

  ها پوهنځیتعداد 

  ها پوهنځیتعداد محصالن با تفکیک 

  ده دیپارمتنت های فارغ

 تحلیل ارقامی ارزیابی از کیفیت تدریس و ارایه گزاش توحیدی:

 به سطح دیپارمتنت ها •

های های ارزیابی از کیفیت تدریس به محصالن دیپارمتنتارزیابی به سطح دیپارمتنت: توزیع پرسشنامه

 مربوط. 

گرفته شود. سپس  های منفی و مثبت مشخص گردیده و فیصدیهای خانه پری شده: پاسختحلیل پرسشنامه

 ها تهیه گردد.ها توحید و گزارش گردد. تحلیل باید ارقامی و طی جدولنتایج ارزیابی دیپارمتنت

 به سطح نهاد تحصیلی •

 های ارزیابی از کیفیت تدریس به محصالن نهاد تحصیلی. ارزیابی به سطح نهاد تحصیلی: توزیع پرسشنامه

های منفی و مثبت مشخص گردیده و فیصدی گرفته شود. سپس های خانه پری شده: پاسختحلیل پرسشنامه

 ها تهیه گردد.نتایج ارزیابی نهاد تحصیلی به شکل ارقامی و طی جدول

برجسته سازی چالش ها فرا راه تدریس و اقدامات اتخاذ شده برای رفع آن چالش ها از طرف نهاد تحصیلی حدود نیم 

 صفحه

نتایج ارزیابی  سطوح دیپارمتنت ها و نهاد تحصیلی در این بخش بشکل خالصه و جمع بندی شده  نتیجه گیری:

 تحریر گردد که از یک صفحه اضافه نگردد. 

 طرح ها و پالن های تدابیری برای بهبود کیفیت تدریس
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 ضامیم گزارش:

 منونه پرسشنامه ارزیابی اساتید •

 نتایج توحیدی سطوح دیپارمتنت ها •

 توحیدی ارزیابی کلی سطح نهاد تحصیلینتایج  •

 جهت بهبود تدریس لست برنامه های علمی دایر شده در سمسرت •
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 خط مشی بهبود یاددهی و یاد گیری

 مقدمه

پویایی و اعتبار تحصیالت عالی در افغانستان در دهه پنجاه و شصت در سطح منطقه و جهان به همه مربهن و آ شکار 

است که مصداق آن جذب تعداد زیاد فارغ التحصیالن آن زمان در سطح کشور های پیرشفته و تدریس محصالن کشور 

ی ها و جنگ های بیشرتاز سه ده مانند سایر عرصه ها های خارجی دراین نهاد ها بود، اما دریغا که آغاز نابسامان

تحصیالت عالی کشور را نیز سخت لطمه زد و کیفیت و اعتبار جهانی را از آنها سلب منود. به یقین در دهه  نهادهای

تحصیلی و  نهادهاینود باز هم در این بخش تالش های مجدانه صورت گرفت که منتج به دست آورد ها کمی در تعدد 

ن گردید، اما خوشبختانه مبتنی بر تجارب پوهنتون های پیرشفته از بهبود و بلند بردن کیفیت کار روی تحصیالت محصال 

در چوکات  اعتباردهیریاست ارتقای کیفیت و  ۱۳۹۲نسو آغاز گردید که در نیمه سال عالی با کیفیت از چندی بدی

وزارت تحصیالت عالی آغاز به کار منود و این اداره میخواهد در پرتو الیحه وظایف خویش کار مجددانه را برای 

تحصیالت عالی باکیفیت آغاز مناید. اینک به ادامه این برنامه ها خط مشی بهبود  نهادهایپویایی هرچه بیشرت و بهرت 

تحصیلی "پالن بهبود تدریس و پالن عملیاتی انفرادی" را  نهادهایمواد آن  تدریس و آموزش را تهیه منوده تا در پرتو

 نیز تهیه و تطبیق منایند تا منجر به عرضه خدمات بهرت تدریس در این نهاد ها گردد.

 اهداف

 ایجاد یک نظام تحصیالت عالی مبتنی بر یاد دهی و یادگیری با کیفیت مجهز به دانش معارص. .1

تحصیالت عالی کشور که مجهز به سیستم تدریسی  نهادهایریس برای همه محصالن دسرتسی برای بهبود تد .2

 با کیفیت با معیار های پذیرفته شده باشد.

 1393-1389در اسرتاتیژیک پالن ملی تحصیالت عالی  تدریس کیفیت بازتاب بهبود

( انکشاف ملی در افغانستان متکی به ۱۳۹۳-۱۳۸۹)به اساس پالن اسرتاتیژیک ملی تحصیالت عالی افغانستان  

 تحصیالت عالی به یک سیستم موثر وبا کیفیت عالی باشد. تالش های است کهموفقیت 

وزارت تحصیالت عالی اهداف مشخص را در راستای بهبود کیفیت به شمول تدوین نصاب تحصیلی سیستم استخدام و 

 ترفیع مبتنی بر اصل شایسته ساالری  تعیین منوده است.
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انجام تحقیقات و نرشات مانند )کتاب خانه،  بهبود و تسهیالت این اسرتاتیژیک، پالیسی های را جهت افزایش 

خصوص ه تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات، دسرتسی به انرتنت ها و برنامه های ماسرتی، تدریس زبان های خارجی ب

 زبان انگلیسی،( طرح منوده است.

 زنده برنامه های فرعی ذیل جهت بهبود تدریس درج گردیده است.در رشح برنامه اول این سند ار 

 انکشاف ظرفیت کادر علمی و کارمندان اداری شامل مطالب آتی میباشد: .1

 مهیا ساخنت رشایط برای بلند بردن سویه تحصیلی فوق لسانس در داخل و خارج. •

 تدریس بهرت و ظرفیت سازی. •

 در داخل و خارج. علمیبازدید های متقابل بین اعضای کادر  •

تشویق و ترغیب به منظور ارتقای کیفیت تدریس با ارزیابی مستمر از کیفیت تدریس و معرفی میتود های  •

 جدید تدریس به اعضای کادر علمی.

 عات و تقرر اساتید و کارمند.یمعیاری شدن هرچه بهرت ترف •

اب و مواد درسی یک روند بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی و مواد تحصیلی: بازنگری و انکشاف نص .2

 مستمر است که مطابق رهنمود ها باید اجرا گردد.

، کتابخانه ها ها، البراتوارها، اداره ها کنونی به شمول صنوف درسیآمورش و تدریس: الزم است ساختار  زیربنا .3

 میم شوند.یط مساعد برای محصالن تجهیز و تر به منظور کارایی  و ایجاد مح

رض استفاده از نتایج تحقیقات در سیستم تحصیالت عالی ق لسانس: در حال حاو تحصیالت فو  تحقیقات .4

توجه جدی به عمل آید و  در زمینه افغانستان بسیار اندک است و کیفیت آن نیز غیر متجانس میباشد. باید

دو موضوع  هخارج برای اساتید مهیا گردد و برای نیل ب تحصیالت فوق لسانس چه در داخل و چه درفرصت 

 است.اف ساینس و تکنالوژی رضوری و انکش

 تحصیالت عالی نهادهایگذاری( بهبود یاددهی و یاد گیری برای  خط مشی )سیاست

رسالت آن خط مشی بهبود یاددهی و یادگیری تهیه گردیده  زارت تحصیالت عالی دیدگاه ومتکی بر اسرتاتیژیک پالن و 

های که مبتنی ها و پالنو تطبیق گردد. برنامه ها تدوینبراساس آن سایر برنامهت که باید است. خط مشی قاعده کلی اس

ها از عالیت دست آورد، مهلت زمانی، حالت تطبیق یا به  پیرشفت کار، نوع فمسؤولبرخط مشی تهیه می گردد باید شخص 

 تاب یافته باشد.تطبیق فعالیت در آن باز 
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 این خط مشی قرار ذیل است: 

 تدریس. روند های جدید تدریس و استفاده از تکنالوژی معارص درمیتود استفاده ازبهبود کیفیت تدریس با  .1

نقش بیشرت محصالن در روند تدریس به ویژه در ارزیابی از کیفیت تدریس مطابق طرزالعمل ارزیابی از  .2

 کیفیت تدریس.

 به روز.تطبیق نصاب درسی معیاری و مفردات درسی  و داشنت کورس پالیسی .3

 مدیریت از تغییرات تدریس مبتنی بر تطبیق خط مشی بهبود یاددهی و یادگیری. .4

پنج  کرث مدتمواد درسی به شمول لکچر نوت ها  کتاب درسی و غیره بعد از سپری شدن حد ا و تجدیدتغییر  .5

 روز سازی مواد درسی به طور مستمر.ه سال نگارش ماخذ در ختم لکچر نوت ها ب

 هیالت و امکانات برای روند تدریس و تحقیق به تناسب محصل و نیازمندی های روز.تجهیز منودن تس .6

 های منطقه و بین املللی در اجرای ترفیعات علمی استادان و تقرر اعضای کادرعلمی.رعایت معیار  .7

تحصیلی داخلی و خارجی برای بلند بردن  نهادهایتوجه در ایجاد توامیت ها و همکاری های اکادمیک میان  .8

 کیفیت در متام امور اکادمیک.

توجه به نرش و چاپ آثار علمی تحقیقی با معیار های پذیرفته جهانی با چاپ مقاالت علمی و تحقیقی استادان  .9

 در مجالت معترب بین املللی.

 پوهنتون  وارمتنت در سطح دیپتدویر محافل علمی باکیفیت  .10

زبان انگلیسی وبرنامه های مختلف کمپیوتری به خصوص برنامه ه و بهرت اعضای کادر علمی ببیشرت  آشنایی .11

 های کمپیوتری مسلکی و تکنالوژی معارص مسلکی.

 تحصیلی. نهادهاینفوذ تاثیرات اشخاص و ارگان های غیر اکادمیک در امور اکادمیک  جلوگیری از .12

 ینی وزارت.نظارت جدی بر روند امور اکادمیک مطابق اسناد تقن .13

با افزایش امتیازات مادی و تطبیق مقرره استقالل پوهنتون ها و جلوگیری از اشتغال اعضای کادر علمی در  .14

 خارج از پوهنتون ها .

تحصیالت عالی خصوصی و جلوگیری از تدریس  نهادهایاستخدام اعضای کادر علمی  جهتتدابیر اتخاذ  .15

 تحصیلی خصوصی. نهادهایتحصیالت دولتی در ایام رسمی در  نهادهایاعضای کادر علمی 

 بهبود مهارت های مسلکی و تخنیکی همکاران تدریس مانند البرانت ها، تکنیشن ها و غیره. .16

 انکشاف مراکز خدمات محصالن بویژه جهت همکاری در امور درسی با همدیگر. .17
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 های درسی.ی، سیر های علمی و تطبیقی پروژه لمتقویت و تطبیق دروس ع .18

 . )ضمیمه شامره یک(تهیه پالن بهبود تدریس دیپارمتنت ها و نظارت از تطبیق آن .19

 . )ضمیمه شامره دو(نظارت از تهیه پالن عملیاتی انفرادی و تطبیق آن توسط استادان .20

هر نهاد تحصیلی مکلف به تهیه و تطبیق خط مشی بهبود یاددهی و یادگیری در پرتو این خط مشی وسایر  .21

 تحصیلی خود اند. نهادهایتقنینی  نیازمندی های جامعه و اولویت های  اسناد

خصوصی با در نظر  این خط مشی به مثابه ملی ترین قواعد بوده و جهت تطبیق آن همه نهاد تحصیلی دولتی و .22

 می باشند تا بتوانند در راستای بهبود یاددهی و یادگیری باکیفیت نایل گردند. ۲۱و  ۲۰،۱۹داشت موارد 

 راه های تطبیق و نظارت از تطبیق

به منظور تطبیق و عملی شدن این خط مشی پالن بهبود کیفیت تدریس و پالن عملیاتی انفرادی طبق هدایت محرتم 

آن مقام محرتم که پیرامون نظارت و تطبیق قرار  10/9/1392مورخ  2725/3660معین صاحب علمی طی نامه شامره 

 اید عملی گردد.ذیل تدابیر تطبیقی و نظارتی ب

 راه های تطبیق

تحصیلی از تطبیق پالن های بهبود کیفیت تدریس و پالن های  نهادهایکمیته های فرعی ارتقای کیفیت  .1

 اند. مسؤولعملیاتی انفرادی 

آمرین دیپارمتنت از تطبیق پالن های بهبود تدریس و پالن های انفرادی به کمیته های فرعی ارتقای کیفیت  .2

 گزارش ده اند.

کمیته های ارتقای کیفیت موسساتی در تطبیق خط مشی بهبود یاددهی و یادگیری وزارت و خط مشی بهبود  .3

 اند. مسؤولیاددهی و یادگیری پوهنتون ها 

 نظارت از تطبیق 

کمیته های فرعی ارتقای کیفیت در سطح دیپارمتنت ها و پوهنحی ها از تطبیق پالن بهبود تدریس و پالن  .4

 نظارت بعمل می آورند.عملیاتی انفرادی 

کمیته های موسساتی ارتقای کیفیت از تطبیق خط مشی های بهبود یاددهی و یادگیری پالن های بهبود  .5

 نظارت منایند. ن های عملیاتی در متام پوهنتونتدریس و پال 
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می  ریاست ارتقای کیفیت و کمیته ارزیابی از کیفیت تدریس در متام نهادهای تحصیلی از موارد فوق نظارت .6

 مناید.

 دهیتی ریاست ارتقای کیفیت و اعتبار .  چارت تشکیال (1ضمیمه )
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 تحصیلی دولتی نهادهای.  رهنمود معلوماتی در مورد آمریت ارتقای کیفیت (2ضمیمه )

 ت عالی دولتیتحصیال نهادهایفیت و اعتباردهی کی ارتقایاستقامت های کاری آمریت 

نی شده و یریاست جهت دستیابی به اهداف  پیشترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت به پالن  ▪

 اسرتاتیژی وزارت.

کیفیت جهت  ارتقایتامین ارتباط با سایر بخش های ریاست در مورد تطبیق موثر سیستم های اعتباردهی و  ▪

 هامهنگی و تسهیل فعالیت های مربوط. 

های ملی و بین املللی به معیار  مطابقکیفیت در پوهنتون های دولتی  ارتقایطرح و ترتیب فارمت های نظارت از  ▪

 جهت سهولت در امور نظارتی از روند اعتباردهی .

از تطبیق  دولتی کیفیت و اعتباردهی ارتقایهمکاری با رئیس در ایجاد میکانیزم و طرزالعمل های کاری آمریت  ▪

 .اجراآتاسرتاتیژی وزارت تحصیالت عالی و رهنامئی درست کارمندان و ایجاد شفافیت در روند 

کیفیت و اعتباردهی در امر ایجاد میکانیزم و طرزالعمل های نظارت از ارزیابی  ارتقایمشوره به رئیس  ارایه ▪

 آن.خودی وسایر مراحل اعتباردهی در پوهنتون های دولتی غرض تطبیق مؤثر 

نظارت از تطبیق برنامه های نظارت از ارزیابی خودی وسایر مراحل اعتباردهی در پوهنتون های دولتی جهت  ▪

 اصول اطمینان.

مراقبت از پروسه نظارت از ارزیابی خودی وسایر مراحل اعتباردهی پوهنتون های دولتی جهت تامین هر چه  ▪

 بهرت شفافیت در پروسه.

ناسائی موانع و مشکالت در رابطه به تطبیق پالن های عملیاتی نظارت از متام تحلیل گزارشات کارشناسان و ش ▪

 مراحل اعتباردهی در پوهنتون های دولتی .

 نظارت دوامدار از دیتابیس آمریت که برمبنای آمار و احصائیه تهیه گردیده است. ▪

 

 تحصیلی خصوصی نهادهای. رهنمود معلوماتی در مورد آمریت ارتقای کیفیت (3ضمیمه )

 خصوصی ت عالیتحصیال نهادهایفیت و اعتباردهی آمریت ارتقای کیاستقامت های کاری 

o  ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت به پالن ریاست جهت دستیابی به اهداف  پیشبنی شده

 و اسرتاتیژی وزارت.



 
 

42 
 

o  پالن کاری و ارتقای سطح دانش مسلکی شانرهربی و مدیریت کارمندان تحت اثر، جهت تطبیق اهداف. 

o  تامین ارتباط با سایر بخش های ریاست در مورد تطبیق سیستم های اعتباردهی و تضمین کیفیت جهت

 هامهنگی و تسهیل فعالیت های مربوطه

o  طرح و ترتیب فارمت های نظارت از تضمین کیفیت در پوهنتون های خصوصی نظر به معیار های ملی و بین

 . املللی جهت سهولت در امور نظارتی از روند اعتباردهی

o  همکاری با رییس در ایجاد میکانیزم و طرزالعمل های کاری آمریت تضمین کیفیت و اعتباردهی از تطبیق

 . اجراآتاسرتاتیژی وزارت تحصیالت عالی و رهنامیی درست کارمندان ایجاد شفافیت در روند 

o جاد میکانیزم و طرزالعمل های نظارت از روند ارزیابی خودی و سایر مراحل ارایه مشوره به رییس در امر ای

 .اعتباردهی در پوهنتون های خصوصی غرض تطبیق موثر آن

o  نظارت از تطبیق برنامه های ارزیابی خودی و سایر مراحل اعتباردهی پوهنتون های خصوصی جهت تامین

 هرچه بهرت شفافیت در پروسه

o سان و شناسایی موانع و مشکالت در رابطه به تطبیق پالن های عملیاتی نظارت از تحلیل گزارش های کارشنا

 متام مراحل اعتباردهی در پوهنتون های خصوصی

o  کارمندان تحت اثر به منظور اتخاذ تدابیر بعدی و ارتقای سطح بازدهی کاری  اجراآتکنرتول و ارزیابی از

 آنها

o  برمبنای آمار و احصاییه تهیه گردیده استنظارت دوامدار از دیتابیس آمریت که 

o  اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در چوکات قانون و اهداف وزارت از جانب امرین مربوطه سپرده

 میشود. 
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 تحصیلی دولتی و خصوصی  نهادهایرهنمود معلوماتی در مورد آمریت ارزیابی اموراکادمیک . (4ضمیمه )

 و خصوصی تحصیاللت عالی دولتی نهادهای ارزیابی امور اکادمیکاستقامت های کاری آمریت 

. تهیه پالن کاری، ماهوار، ربع وار و ساالنه  در مطابقت به پالن ریاست تضمین کیفیت جهت دستیابی به اهداف ۱

 پیشبینی شده.

 . مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام، رشد و آموزش آنها.۲

یفیت از روند تطبیق اسرتاتیژی وزارت در امر بهبود و ارتقای کیفیت تحصیلی مطابق معیار پوهنتون های . تضمین ک۳

 دولتی و بین املللی در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی و دولتی کشور.

پیشنهادات به رئیس تضمین کیفیت در رابطه به ایجاد میکانیزم و طرزالعمل های کاری برای ریاست غرض  ارایه. ۴

 کارشناسان. اجراآترهنامئی درست کارمندان و ایجاد شفافیت در روند 

. هامهنگی بخش های امور اکادمیک وزارت و ادارات مستقل و پوهنتون های خارجی غرض به دست آوردن ۵

 اطالعات جهت مطالعه توسعه و انکشاف اکادمیک امور علمی در کشور.معلومات و 

مشوره های مسلکی به رئیس تضمین کیفیت در رابطه به تطبیق برنامه های انکشاف اکادمیک امور علمی در  ارایه. ۶

 مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی و دولتی کشور جهت اتخاذ تدابیر در بهبود کیفیت تحصیلی.

ات کارشناسان و شناسائی موانع در رابطه به تطبیق پالن های عملیاتی انکشاف اکادمیک امور علمی . تحلیل گزارش۷

 به منظور ارتقای سطح کیفیت تحصیلی در مؤسسات تحصیلی عالی خصوصی و دولتی کشور.

دولتی . مراقبت از پروسه تطبیق برنامه های انکشاف اکادمیک امور علمی در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی و ۸

 کشور جهت اتخاذ تدابیر در بهبود کیفیت تحصیلی.

 . تأمین ارتباط با ریاست ها و آمریت های تضمین کیفیت به منظور ایجاد هآمهنگی الزم در امور کاری.۹

 . نظارت مستمر از تحقیقات علمی، نرشات و بهبود کیفیت در این عرصه ها.۱۰

ز کیفیت تدریس و میتود های جدید تدریس و بهبود کیفیت در این . ارزیابی مستمر مطابق طرزالعمل ارزیابی ا۱۱

 توسعه کریکومل عرصه ها

 .که بر مبنای آمار و احصاییه تهیه گردیده است آمریت از دیتابیسدومدار . نظارت ۱۲

. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده می ۱۳

 شود.
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 آمریت ارتقای کیفیت در سطح نهاد تحصیلی. (5ضمیمه )

 کیفیت داخلی ارتقایواحد های  اجراآتکارت امتیازدهی 

  معرفی •

  اهداف واحد های ارتقای کیفیت داخلی •

  های ارتقای کیفیت داخلی وظایف واحد •

  تهیه کارت امتیاز دهی برای واحد ارتقای کیفیت داخلی •

  امتیاز دهی معیارها •

 معرفی

تاسيس و اداره موسسات تعليامت عايل، عمومي و اختصايص وظيفه دولت است." به حکم قانون اساسی افغانستان "

قانون اساسی حکومت را موظف به انکشاف متوازن و موثر برنامه های علمی می مناید. به منظور ایجاد موثریت و 

مناید. به همین توازن، وزارت تحصیالت عالی باید میکانیزم های ارزیابی و بهبود کیفیت تحصیالت عالی را ایجاد 

منظور، اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان نیز بر اهمیت تحصیالت با کیفیت برای متام افغانها تاکید می مناید. 

اسرتاتیژی انکشاف ملی افغانستان در اولویت پالیسی های خویش تاکید بر افزایش کیفیت و استقالل نظام تحصیالت 

( در مورد تحصیالت عالی 2014 – 2010اسرتاتیژیک ملی تحصیالت عالی )عالی دارد. به همین اساس، دیدگاه پالن 

این است " ایجاد و تقویت نظام تحصیالت عالی خصوصی و دولتی با کیفیت عالی که به نیازهای انکشافی و رشد 

کیفیت  یارتقاافغانستان پاسخ بدهد". پالن اسرتاتیژیک ملی تحصیالت عالی همچنان شامل پالن های ایجاد یک نهاد 

کیفیت اولویت جدی قایل است و آن را در  ارتقایمی باشد. وزارت تحصیالت عالی به بهبود کیفیت و  اعتباردهیو 

 محراق پالن پنج ساله خویش قرار می دهد.

کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیالت عالی، هر نهاد تحصیلی دولتی و خصوصی  ارتقایمطابق هدایت مقام ریاست 

کیفیت را به عنوان بخشی از روند اعتباردهی در پوهنتون مربوط خویش ایجاد منایند. مسئولیت  ارتقایه باید یک کمیت

کیفیت داخلی، به شمول روند ارزیابی خودی، به منظور بهبود دوامدار  ارتقایاساسی این کمیته تطبیق میکانیزم های 

می باشد  اعتباردهیکیفیت و  ارتقایسط ریاست تدریس و آموزش مطابق پالیسی ها و طرزالعمل های تدوین شده تو 
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 برای محصالن می باشد. هدف اساسی روند ارزیابی خودی شناسایی خدمات و تسهیالت مفید ارایهکه هدف آن 

 آموزش محصالن می باشد. روند برنامه ها و بهبود  دیپارمتنت/ فاکولته/ نقاط ضعف و قوت پوهنتون/ توسظ خود نهاد

در حال حارض، هر پوهنتون کشور قواعد و مقررات خود را در مورد مدیریت برنامه های اکادمیک خویش دارد. 

کیفیت در سطح پوهنتون وجود ندارد که دارای مسئولیت های  ارتقایهمچنان، در بسیاری از موارد، هیچ واحد فعال 

 وامدار باشد. کیفیت به صورت د ارتقایخاص برای حصول اطمینان از فعالیت های 

دهی در وزارت تحصیالت عالی تصمیم گرفته است تا واحد های کیفیت و اعتبار  ارتقایبه همین منظور، ریاست 

کیفیت  ارتقایکیفیت داخلی را در پوهنتون ها ایجاد مناید که به عنوان بازوی تطبیق کننده فیصله های کمیته  ارتقای

کیفیت داخلی حامیت و ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت در  ارتقایهای در سطح پوهنتون عمل مناید. هدف کلی واحد 

داخل پوهنتون ها است، رسیدن به این هدف زمانی محقق می شود که اطمینان حاصل گردد که واحد های اکادمیک 

کیفیت را پذیرفته و تطبیق می منایند. به همین دلیل، آنها نقش مهمی در تطبیق مفاد  ارتقایاستندرد ها و معیارهای 

 دارند.  اعتباردهیکیفیت و  ارتقایکیفیت داخلی ریاست  ارتقایرهنمود 

کیفیت  ارتقایکیفیت داخلی شامل یک رییس و پرسونل حامیتی مجرب خواهد بود. رییس واحد  ارتقایواحد های 

عضای شایسته کادر علمی بوده و توسط رییس پوهنتون برای مدت سه سال تعیین خواهد شد. داخلی یک تن از ا

 ساعت مکلفیت درسی هفته وار خواهد داشت.  4تنها  (Full time)متام وقت  مسؤولموصوف به حیث یک مدیر 

 کیفیت داخلی ارتقایاهداف واحد های 

کیفیت در پوهنتون مربوط می باشد. اهداف  ارتقایکیفیت داخلی ترویج فرهنگ  ارتقایهدف عمومی واحد های 

 مشخص این واحد ها عبارت اند از:

 کیفیت و اعتباردهی ملی و بین املللی ارتقایکیفیت در مطابقت با رهنمودهای  ارتقاینهادینه سازی فرهنگ  •

کیفیت پوهنتون ها در مطابقت با رهنمود های ریاست  ارتقایحصول اطمینان از این که طرز العمل های  •

 و نیازهای ملی طراحی گردیده است.  اعتباردهیکیفیت و  ارتقای

و دیدگاه مثبت مردم نسبت به پوهنتون از طریق جلب اعتامد ، حفظ و ارتقای کیفیت تحصیالت عالی توسعه •

 کیفیت. ارتقایپایدار  اجراآتاقدامات و 

و  خوب در متام ساحات اجراآتشفافیت، حسابدهی و  و در نظر گرفنتاز پوهنتون ایجاد یک تصویر خوب  •

 اداری به دست بیاورد.  فعالیت های علمی و
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 کیفیت بیرونی و اعتباردهی. ارتقایآماده منودن پوهنتون برای ارزیابی  •

 کیفیت داخلی ارتقایوظایف واحد های 

 کیفیت داخلی قرار ذیل خواهد بود: ارتقایبه منظور نایل شدن به اهداف باال، وظایف عمده واحد های 

ماموریت و اهداف پوهنتون برای ارتقای کیفیت و ارتباط تدریس و آموزش و همخوانی با نظام  مشخص کردن •

 جهانی تحصیالت با کیفیت،

 پوهنتون مربوط در تعریف اهداف برنامه دهپوهنحی های فارغ نت ها، رهنامیی و کمک با دیپارمت •

 انکشاف استندرد ها و معیارها برای فعالیت های مختلف علمی و اداری پوهنتون  •

 ارتقایسازمان دهی ورکشاپ ها، سیمینار ها و برنامه های آموزشی برای ظرفیت سازی و ترویج فرهنگ  •

 کیفیت در متام سطوح پوهنتون،

بر نتایج و آموزش محصل محور در رسارس  پوهنتون به منظور تطبیق شیوه تسهیل در تعمیم آموزش مبتنی  •

 آموزش و تدریس مشارکتی با استفاده از تکنالوژی معارص،

 بازنگری طرزالعمل های موجود به منظور بهبود بیشرت برای روند تدریس و آموزش،  •

بازنگری بیرونی و تطبیق روند همکاری با واحد های اکادمیک فارغ ده جهت اجرای ارزیابی خودی،  ارایه •

 کیفیت به سطح برنامه تحصیلی، ارتقای

موجود با استفاده از طرزالعمل  نهادهایفارغ ده و برنامه های جدید تحصیلی  نهادهایتسهیل روند تایید  •

 کیفیت به صورت مناسب،  ارتقایهای 

کیفیت بوده و برای متام مراجع ذیربط قابل  ارتقایانکشاف یک دیتابیس که شامل معلومات در مورد  •

 دسرتس باشد، 

کیفیت برای پوهنتون مربوط و حصول اطمینان از تطبیق آن و  ارتقایتدوین یک پالن اسرتاتیژیک پنج ساله  •

کیفیت مورد بحث قرار گرفته و  ارتقاینظارت از دستاوردهای پالن مذکور. این پالن باید در جلسات کمیته 

 گردد.  ارایه اعتباردهیکیفیت و  ارتقایو پس از تایید به ریاست  تایید گردد،

کیفیت  ارتقایدر جلسات کمیته  و تاییدی آنکیفیت پوهنتون  ارتقایتهیه و تدوین گزارش ساالنه نظارت از  •

 اعتباردهیکیفیت و  ارتقایپوهنتون و ارسال آن به ریاست 

 نظر و پیشنهاد در مورد ارتقای کیفیت تدریس و آموزش پالن انکشافی اسرتاتیژیک پوهنتون مربوط، ارایه •
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 کیفیت، ارتقایمشوره به مقامات پوهنتون، پوهنحی ها و دیپارمتنت ها در مورد موضوعات مرتبط با  ارایه •

 کیفیت داخلی پوهنتون مربوط. ارتقایح بودجه واحد رش متهیه پالن  •

 کیفیت داخلی ارتقایدهی برای واحد امتیازتهیه کارت 

کیفیت داخلی در ارتباط با تطبیق پروسه ارزیابی خودی به  ارتقایدر حال حارض، پیرشفت فعالیت های هر واحد 

کمک کارت امتیاز دهی که به همین منظور تهیه گردیده است، به صورت ساالنه سنجش می گردد. این کارت امتیاز 

کیفیت داخلی را در مقایسه با اهداف تعیین شده ارزیابی می کند.  ارتقایفعال بودن واحد های  اجراآتدهی مبتنی بر 

 در جریان زمان این اهداف ممکن تغییر یابند. کارت امتیاز دهی عمدتاً از سه بخش عمده تشکیل شده است:

 کیفیت داخلی ارتقایاشتغال / ایجاد واحد  .1

 کیفیت ارتقایتطبیق / ادامه روند  .2

 کیفیت داخلی در پوهنتون ارتقایتوسعه واحد  .3

 درصد( 20کیفیت داخلی ) ارتقایاشتغال / ایجاد واحد 

کیفیت وزارت تحصیالت عالی توضیح گردیده  ارتقایکیفیت داخلی رهنمود ها و پالیسی  ارتقایهدف و فعالیت واحد 

کیفیت داخلی یکی از پیش رشط های موفقیت در میان رشکای ذیدخل پوهنتون  ارتقایاست. ایجاد و اشتغال واحد 

مربوط می باشد. بنابراین ایجاد یک واحد کاماًل فعال و مستقل در هر پوهنتون به عنوان نیاز اساسی هامن پوهنتون 

 بیان گردیده است.  اعتباردهیکیفیت و  ارتقایتوسط ریاست 

 معیار های کارت امتیاز دهی: 

 مالحظات امتیاز عیارم 

1 
کیفیت داخلی در بودجه عادی پوهنتون مدغم  ارتقایبودجه واحد 

 گردیده است.
 امتیاز 3موفقانه انجام شد:  امتیاز 3

 امتیاز 3موفقانه انجام شد:  امتیاز 3 دفرت برای واحد ارتقای کیفیت داخلی موجود است.  2

3 
واجد رشایط برای واحد ارتقای کیفیت داخلی تعیین گردیده  مسؤول

 است. 
 امتیاز 3

واحد ارتقای کیفیت داخلی باید در مدیریت روند ارتقای  مسؤول

 امتیاز 3کیفیت تجربه داشته باشد. موفقانه انجام شد: 

4 
تنظیم طرزالعمل ها و غیره )مانند تنظیم پالیسی پروسه ارزیابی خودی 

 داخلی(
 

پالیسی پروسه ارزیابی خودی داخلی باید در دسرتس متام اعضای 

 امتیاز 5کادر علمی پوهنتون قرار بگیرد. موفقانه انجام شد: 

5 
تدویر یک جلسه آشنایی برای متام پوهنحی ها و دیپارمتنت ها در مورد 

 کار واحد ارتقای کیفیت داخلی و کمیته ارتقای کیفیت پوهنتون
 امتیاز 3انجام شد: موفقانه  امتیاز 3

 امتیاز 3 تدارک تجهیزات و تکنالوژی مورد نیاز برای دفرت  6
دفرت واحد ارتقای کیفیت داخلی دارای تجهیزات الزم بوده و به 

 امتیاز 3تکنالوژی دسرتسی داشته باشد. موفقانه انجام شد: 

 برسد.  20* منرات معیارها طوری تعیین گردد که مجموع منرات به 
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 درصد( 60کیفیت ) ارتقایادامه روند  /تطبیق

کیفیت در متام سطوح پوهنتون می باشد، این واحد همچنان  ارتقایکیفیت داخلی مسئول ترویج فرهنگ  ارتقایواحد 

ح می باشد. طرزالعمل به صورت مرش  آغاز گر و یا ادامه دهنده مراحل پالن گذاری روند ارزیابی خودی در پوهنتون

کیفیت تذکر رفته است، و به صورت خالصه در اخیر این سند نیز توضیح  ارتقایدر رهنمود طرز العمل ها و پالیسی 

 کیفیت تعیین می کند.  ارتقایداده شده است. کارت امتیاز دهی پوهنتون ها را در مراحل مختلف روند 

کیفیت هنوز هم در میان پوهنتون های افغانستان وجود دارد،  ارتقایمفهوم  ودر تعریف بر عالوه، از آنجایی که تفاوت 

به همین علت جلسه های دوامدار معلوماتی برای مراجع ذیدخل از طریق سیمینارها، ورکشاپ ها، و دوره های کوتاه 

 مدت آگاهی دهی یک فعالیت رضوری پنداشته شده و یکی از اقدامات مهم کارت امتیاز دهی می باشد. همچنان، هر

کیفیت پوهنتون مربوط و گزارش نظارت ساالنه را  ارتقایکیفیت داخلی مکلف اند که پالن اسرتاتیژیک  ارتقایواحد 

 کیفیت ارسال دارد.  ارتقایتهیه منوده و به ریاست 

 :دهیهای کارت امتیاز معیار 

 مالحظات امتیاز معیار 

1 

کیفیت پوهنتون مربوط و  ارتقایپالن اسرتاتیژیک پنج ساله  توسعه

 کیفیت و اعتباردهی ارتقایارسال آن به ریاست 

 ارتقایپالن اسرتاتیژیک  منونه اعتباردهیکیفیت و  ارتقایریاست  امتیاز 12

کیفیت پوهنتون قرار  ارتقایکیفیت پوهنتون ها را در اختیار واحد 

 امتیاز 12موفقانه انجام شد: خواهد داد. 

2 

تدویر حد اقل دو ورکشاپ و برنامه مناسب آموزشی در مورد ارتقای 

 کیفیت در متام سطوح پوهنتون ارتقایظرفیت و ترویج فرهنگ 

تدویر یک جلسه/ ورکشاپ به سطح برنامه/ فاکولته به منظور بازنگری 

اهداف آموزشی برنامه تحصیلی و وابستگی مطالب برنامه، و بازنگری 

فعالیت های آموزشی و  وزشی، تدریس وتطابق میان اهداف آم

 امتحانات. 

 امتیاز 12

 امتیاز 12موفقانه انجام شد: 

  امتیاز 12موفقانه انجام شد:  امتیاز 12 تکمیل گزارش ارزیابی خودی 3

4 

کیفیت پوهنتون مربوط و تهیه گزارش  ارتقایتدوین پالن اسرتاتیژیک 

کیفیت و ارسال آنها به ریاست  ارتقایساالنه نظارت از فعالیت های 

 . اعتباردهیکیفیت و  ارتقای

گزارش پیرشفت ساالنه را به  منونه اعتباردهیکیفیت و  ارتقایریاست  امتیاز 12

 کیفیت داخلی قرار خواهد داد.  ارتقایدسرتس واحد 

 امتیاز 12موفقانه انجام شد: 

کیفیت بوده و  ارتقایانکشاف یک دیتابیس که شامل معلومات در مورد  5

 ام مراجع ذیدخل قابل دسرتس باشد.برای مت

 امتیاز 12
  امتیاز 12موفقانه انجام شد: 

 امتیاز تجاوز ننموده و بر اساس پنج معیار سنجیده شود.  60* مجموع منرات این بخش از 
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 درصد( 20کیفیت داخلی در پوهنتون ) ارتقایتوسعه واحد 

کیفیت داخلی را در داخل و خارج از پوهنتون  ارتقایدر نظر است که معیار های این بخش نقش و هدف واحد 

کیفیت در  ارتقایکیفیت و پروسه های  ارتقایکیفیت و کمیته  ارتقایواضح سازد. مورد پذیرش قرار گرفنت واحد 

بب، پوهنتون ها تشویق می گردند تا استادان داخل پوهنتون ها هنوز هم یک پروسه در حال پیرشفت است. به همین س

ز اهمیت است که کیفیت تعیین منایند. بر عالوه، این نکته نیز حای ارتقایمسلکی و برجسته خویش را برای کمیته 

کیفیت داخلی تعیین مناید که تجربه کافی در اجرای فعالیت های  ارتقایواحد  مسؤولرا  شخصریاست پوهنتون 

به صورت  اعتباردهیکیفیت و  ارتقایکیفیت در پوهنتون ها داشته باشد. در عین حال، ریاست  ارتقایمرتبط با 

دوامدار در ظرفیت سازی مرصوف بوده و برنامه های آموزشی و ورکشاپ ها را دایر خواهد منود که اشرتاک در آن 

کیفیت داخلی و  ارتقایواحد  رضوری خواهد بود. شامل سازی دو معیار زیر به این منظور طراحی شده اند تا نقش

 کیفیت را تقویت مناید. ارتقایپیرشفت مفهوم 

 دهی:معیار های کارت امتیاز

 مالحظات امتیاز معیار 

 ارتقایکیفیت داخلی و کمیته  ارتقایواحد  1

 ویب سایتکیفیت را در  ارتقایکیفیت مواد 

 پوهنتون مربوط قرار دهند. 

کیفیت و سایر اسناد مرتبط با  ارتقایپوهنتون ها گزارش ارزیابی خودی  امتیاز 10

 ش در ویب سایت پوهنتون قرار دهند. کیفیت پوهنتون مربوط خوی ارتقای

 امتیاز 10موفقانه انجام شد: 

کیفیت توسط واحد  ارتقایآغاز فعالیت های  2

کیفیت داخلی به منظور ترویج فرهنگ  ارتقای

 اخل پوهنتون کیفیت در د ارتقای

کیفیت برای پوهنتون در همکاری با  ارتقایتدویر حد اقل یک ورکشاپ معرفی  امتیاز 10

 امتیاز 4موفقانه انجام شد:  کیفیت و اعتباردهی ارتقایریاست 

کیفیت در هر دیپارمتنت، واحد  ارتقایبه منظور معرفی و آغاز فعالیت های 

 4موفقانه انجام شد:  بازدید مناید. متام دیپارمتنت هاکیفیت داخلی از  ارتقای

کیفیت داخلی حداقل یک تن از  ارتقایکیفیت و واحد  ارتقایکمیته  ازامتی

کیفیت را به منظور اجرای فعالیت های ظرفیت  ارتقایمتخصصان بین املللی 

 نتون مربوط خویش دعوت می مناید. کیفیت در پوه ارتقایسازی در بخش 

 ازامتی 2موفقانه انجام شد: 

 امتیاز تجاوز ننموده و بر اساس دو معیار سنجیده شود.  20* مجموع منرات این بخش از 
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 امتیاز دهی معیارها

 :می رودکیفیت داخلی به کار  ارتقایجدول ذیل به منظور تعریف امتیاز دهی معیار های واحد 

A =80  100-%80 امتیاز  100الی% 

B =60  79-%60 امتیاز  79الی% 

C =40  59-%40 امتیاز  59الی% 

D =0  40 الی  امتیاز  40الی% 

تعداد پوهنتون های دولتی با واحد  (DLI)برای این که وزارت تحصیالت عالی بتواند در رسیدن به اهداف شاخص یا 

 کیفیت فعال در مطابقت با کارت امتیاز دهی موفق گردد، امتیاز های ذیل باید اخذ گردد: ارتقایهای 

امتیاز یا بیشرت از آن را اخذ منایند تا شاخص  65پوهنتون دولتی حد اقل  8حد اقل  2017دسمرب  21الی  •

 کیفیت داخلی به دست آید.  ارتقایمورد نظر در قسمت فعالیت واحد 

امتیاز یا بیشرت از آن را اخذ منایند تا شاخص  70پوهنتون دولتی حد اقل  12حد اقل  2018دسمرب  21الی  •

 کیفیت داخلی به دست آید.  ارتقاینظر در قسمت فعالیت واحد  مورد

امتیاز یا بیشرت از آن را اخذ منایند تا شاخص  75پوهنتون دولتی حد اقل  16حد اقل  2019دسمرب  21الی  •

 کیفیت داخلی به دست آید.  ارتقایمورد نظر در قسمت فعالیت واحد 
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 با پوهنتون های همجوار همکاری دارند. ؛ ووزش اکادمیک اندارکت آمتحصیلی که شامل برنامه مش نهادهایلست . (6ضمیمه )
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 وزارت تحصیالت عالی

  و اعتباردهی ریاست تضمین کیفیت

 تحصیلی نهادهایکیفیت تدریس در از پرسشنامه ارزیابی 

 محصالن از نظر تدریس روند  فورم ارزیابی

 کود منرب)       (                                            تاریخ:                                       صنف:                                                   سسه تحصیالت عالی:ؤنام پوهنتون یا م                   

 بهبود این ارزیابی برای حل مشکالت شام و ارایه شود. ،واقعیت ها باشد : ارزیابی درس توسط شام با ارایه جواب بر پرسش ها خیلی مهم است. به سواالت باید پاسخ های دقیق و صادقانه که متکی بر حقایق وعزیزمحصالن 
 های دنیا مروج است.در متامی پوهنتون ارزیابی این روش بوده وتدریس 

 : میتودولوژی تدریس در نهاد تحصیل شام چگونه است؟۲۰
 الف: لکچر

 ب: محصل محوری
 پ: دیکتی

 ت: لکچر و محصل محوری
. اساتید شام ازکدام روش های جدید  تدریس  بیشرت استفاده ۲۱

 مینامیند؟
 الف: یادگیری به اساس مشکل 
 ب: یاد گیری به اسا س قضیه 
 پ: یاد گیری به اساس پروژه 
 ت: یادگیری به اساس نتیجه 

م اهیچکده:     
 : آیا اساتید خارج ازساعات درسی برای شام وقت میدهند؟۲۲

 بلی :الف
 ب: نخیر

 پ: برخی استادان
 منایند؟ استادان شام چند مضمون را تدریس می ۲۳

 الف: یک مضمون 
 ب: دو مضمون 

 پ: سه و یا بیشرت از آن 
 
 

ت درس ارایه یسایرنظریات و پیشنهادات خود را برای بهبود کیف
 فرمائید.) مربوط محصالن(

 
 
 
 

: از رفتار منصفانه ، عادالنه و بر خورد با احرتام متقابل استادان راضی ۱۱
 هستید؟  

 الف: خیلی زیاد          
 ب: زیاد 

 پ: کم 
: استادان به سواالت شام به کدام روحیه جواب ارایه می منایند ؟۱۲  

(٪۱۰۰خیلی خوب) الف:  
(٪۷۵ب: خوب)  

(٪۵۰نسبتاً خوب) پ:  
 (۲۵٪خراب )ت: 
: اندازه تسلط و آمادگی استادان در تدریس چگونه است؟۱۳  

(٪۱۰۰الف: خیلی خوب)  
(٪۷۵خوب) :ب  
(٪۵۰نسبتاً خوب) :پ  

(٪۲۵ث: خراب )  
: رعایت نظم و دیسپلین اکادمیک، حضور به موقع استادان و  تطبیق وقت ۱۴

 معینه تا چه حد در نظر گرفته می شود؟.
(٪۱۰۰خیلی خوب) :الف  

(٪۷۵خوب) :ب  
(٪۵۰نسبتاً خوب) :پ  

(٪۲۵ث: خراب )    
نهایی به چه اندازه راضی هستید؟ امتحانات : از نحوه اخذ ۱۵  

 الف: خیلی زیاد 
 ب:  زیاد 

 پ: کم
 شام چگونه است ؟  ات: نوع امتحان۱۶

 مختلطالف : 
 ب: ترشیحی 

 پاسخ کوتاه پ: 
غلط ت: چهارجوابه و صحیح و  

 ث: تحلیلی
، ساحوی، تطبیقاتی و سیر های علمی مطابق مفردات عملیهای  فعالیت: ۱۷

 درسی اجرا می شود؟
بلیالف:   

 تا اندازه یب: 
 نخیرپ: 
، مواد الزم برای تدریس)تباشیر، مارکر و...( البراتوار و مناسب  : صنف۱۸

 کتابخانه تا چه حد به دسرتس شام ازطرف اداره قرارداده شده است؟
(٪۱۰۰الف: خیلی خوب)   

(٪۷۵خوب) ب:  
(٪۵۰پ: نسبتاً خوب)  

 (۲۵٪ث: خراب )
  ، اسکرینLCD: آیا از تکنالوژی جدید ) کمپیوتر، پرجکتور، تلویزیون۱۹

 مکمل، انرتنت و.....( در روند درسی استفاده می شود ؟
 الف :  بلی 

 ب : گاه گاهی
موجود نیست اصالًپ :   

صورت می  سمسرتوار:آیا از کیفیت تدریس توسط نهاد تحصیلی شام ارزیابی ۱
  گیرد؟

 الف:بلی 
 ب: گاهگاهی

نخیرپ:  
: نظر شام در مورد کیفیت محتوی مضامین این سمسرت چیست؟۲  

(٪۱۰۰الف:خیلی خوب)  
(٪۷۵ب: خوب)  

(٪۵۰پ:نسبتاً خوب)  
(٪۲۵ت: خراب )  

این سمسرت آموخته اید؟ تدریس شده :تا چه اندازه از مضامین۳  
   (۱۰۰٪) خیلی خوب الف:

 (۷۵٪ب:  خوب)
 (۵۰٪پ:  نسبتاً خوب)

 (۲۵٪ت:  خراب )
:آیا مواد درسی، کتاب ها و لکچر نوت ها سلیس، قابل فهم و عاری از ۴

 اشتباهات است؟
 بلیالف: 
 تا اندازه یب:  
 نخیرپ:  

رسمی دیپارمتنت خویش اطالع دارید؟: آیا از کریکومل و مفردات درسی ۵  
الف: بلی    
ی ب: تا اندازه    
خیرپ: ن   
: آیا مفردات درسی رسمی با عنوان های مواد درسی ولکچر نوت های شام ۶

 مطابقت دارد؟
 الف: بلی

 ب: اطالع ندارم
   خیرپ: ن

؟است و لکچر نوت ها از ماخذ جدید گرفته شده درسی: آیا مواد ۷  
 لیب  الف:
 تا حدودیب: 

 نخیرپ:  
: آیا در اخیر مواد درسی و لکچر نوت ها ماخذ ذکر شده یا خیر؟۸  

 الف: بلی 
 به: در بعضی مضامین

خیرپ: ن  
ن برای انتقال درس و فهامندن شام تا چه حد ا: قدرت بیان و تفهیم استاد۹

 است ؟
 (۱۰۰٪) خیلی خوب الف:

 (۷۵٪ب:  خوب)
 (۵۰٪پ: نسبتاً خوب)

 (۲۵٪خراب )  ت:
قرار داده   شامدر اختیار در آغاز سمسمرت  : آیا کورس پالیسی مضامین۱۰

؟ میشود  
 الف:  بلی 

 ب:  دربعضی مضامین بلی
 پ:نخیر

( پرسشنامه ارزیابی از کیفیت تدریس، تحقیقات، نرشات علمی و توسعه کریکومل7ضمیمه )  
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 وزارت تحصیالت عالی

 ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی

 علمی پرسشنامه ارزشیابی تحقیقات

Research Evaluation Questionnaire 
 تاریخ:    /    /                         (                   نوبت ارزیابی )                           (                          اسم نهاد تحصیلی )                                    

با صداقت  لطفا  محرتم  استاد د تحصیلی شام ترتیب شده است.پرسشنامه جهت بهبود و ارتقای کیفیت تدریس در مورد تحقیقات علمی نها استادان عالیقدر

 و حوصله مندی ګزینه های مورد نظر را نشانی بفرمایید.

به آموزش روش  آیا برای بلند بردن ظرفیت :۱۲

 دارید؟ نیازهای تحقیق 

 الف: بلی 

  یاندازه تاب: 

 : نخیرپ

های در هامیشرا : آیا نتایج تحقیقات خویش ۱۳

 اید؟منوده ارایههای علمی علمی یا کنفرانس

 الف: بلی

 ب: نخیر

 -: آیا تا کنون ورکشاپ های علمی تحقیقی۱۴

میتودولوژیکی در نهاد تحصیلی شام دایر شده 

 است؟

 الف: بلی

  ب: نخیر

 سایر نظریات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : محدودیت های تحقیق شام چیست؟۶

 کتابخانه مجهزالف: 

 البراتوار مجهزب: 

 ساحه کافیپ: 

 کافی ITت: وسایل 

 بودجه کافیث: 

 همه ج: 

: با روش نگارش معیاری یک اثر تحقیقی آشنایی ۷

 دارید؟

 الف : بلی  

  اندازه ایب: تا   

 پ: نخیر 

( …SPSSآیا با روش های تجزیه و تحلیل ارقام): ۸

 ؟آشنایی الزم دارید

 الف: بلی                         

   یاندازهتا  ب:

 پ: نخیر  

پروژه ها و آثار  برای: آیا نهاد تحصیلی شام ۹

 می مناید؟الزم  تحقیقی کمک

 الف: بلی 

 اندازه ایب: تا 

 پ: نخیر 

آیا تاکنون کدام اثر تحقیقی شام در مجالت  .۱۰ 

 علمی معترب بین املللی نرش شده؟ 

 بلی الف:  

 نخیرب: 

 ج: در جریان است

: آیا نهاد تحصیلی شام برای تحقیقات علمی ۱۱ 

 بودجه دارد؟  

 الف: بلی

 ب: نخیر

: آیا در نهاد تحصیلی شام مرکز تحقیقات ۱

علمی وجود دارد و شام از فعالیت های آن آګاه 

 هستید؟

 الف: وجود ندارد

دارد ولی من از فعالیت های آن آګاه  جودب: و 

 .نیستم

: وجود دارد و من از فعالیت های آن آګاه پ

 هستم.

. آیا شام در این نهاد تحصیلی تا کنون کدام ۲

 تحقیقی را انجام داده اید؟

 الف: بلی

 ب: نخیر

 و مقاصد تحقیق شام با رشته آیا عنوان .۳

 مطابقت دارد؟ شام تخصصی

   بلی  الف:

  اندازه ایتا  ب:

 نخیر پ:

آیا با روش های تحقیقات علمی معارص  :۴

 دارید؟الزم  آشنایی

 الف: بلی

 اندازه ایب: تا 

      پ: نخیر

روش تحقیقی شام استفاده کرده : از کدام  ۵

 اید؟

  الف:کتابخانه ای

   ب: البراتواری

 ساحوی پ:

 ت: مختلط
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 وزارت تحصیالت عالی

 کیفیت و اعتباردهیریاست تضمین 

 پرسشنامه ارزشیابی از نشرات علمی

Academic Publishing Evaluation Questionnaire 
 تاریخ:    /    /                         (                   نوبت ارزیابی )                           (                          اسم نهاد تحصیلی )                                     

این پرسشنامه جهت بهبود کیفیت نرشات علمی نهاد تحصیلی شام مانند کتاب، مجله علمی وسایر آثار مطبوع ترتیب شده استاد عالیقدر 

 با صداقت و حوصله مندی ګزینه های مورد نظر را نشانی بفرمایید. لطفا  است. اساتید محرتم 

شام در ارتباط به  تحصیلی آیا در نهاد. ۱۴

نگارش آثار تحقیقی به منظور ارتقای ظرفیت 

های علمی ورکشاپ، سمینار و یا دیگر برنامه

 ؟یافته استتدویر 

 الف: بلی 

 ب: نخیر

 سایر نظریات: 

 

 

 

 

 

 

 

منظم ساالنه  مصارف: آیا نهاد تحصیلی شام ۷

 ؟برای نرشات دارد

 الف: بلی 

 ب:  نخیر

 اطالع ندارمپ: 

آیا روند طی مراحل نرشاتی نهاد تحصیلی شام : ۸

 ؟شفاف است

 الف: بلی 

 ب:  نخیر

آیا روند نرشاتی شام دارای رهنمود و طرزالعمل : ۹

 ؟های خاص و معیاری است

  الف: بلی

 ب:  نخیر

تحقیقی نهاد تحصیلی شام  -مجالت علمی: ۱۰

 ؟ منظم اقبال چاپ می یابد

 بلی الف:  

  نخیرب: 

تحقیقی نهاد تحصیلی  -مجالت علمی: آیا ۱۱

 ؟  شام به سایر ارگان های ذیربط توزیع می گردد

 الف: بلی

 ب: نخیر 

نه مسؤوال گان با آثار شام : آیا تقریظ دهند ۱۲

 برخورد می منایند؟

 الف: بلی

 ب: نخیر

آیا برای نگارش آثار علمی و تحقیقی به  : ۱۳

 ارتقای ظرفیت نیاز دارید؟

 الف: بلی

 نخیر ب:

تا کنون چند اثر علمی شام اقبال چاپ : ۱

 ؟یافته است

 

آیا نهاد تحصیلی شام دارای مطبعه : ۲

 ؟است مناسب

 بلی الف:

 نخیر پ:

آیا از کیفیت چاپ و کاغذ آثار مطبوع تان : ۳

 ؟راضی هستید

 بلیالف : 

 یتا اندازهب : 

 نخیرپ : 

از آثار مطبوع شام در روند تدریس آیا  :۴

 ؟استفاده به عمل می آید

 الف: بلی

 یاندازهب: تا 

 پ: نخیر

آیا حق الزحمه آثار نرش شده تان پرداخته : ۵

 ؟شده است

 الف: بلی 

 ب: نخیر 

آیا نهاد تحصیلی تان از چاپ آثار علمی : ۶

 ؟تان حامیت می مناید

 الف: بلی                         

 اندازه ایب: تا 

  نخیر پ:

 

 

 

 +۰۲۰۲۵۱۱۲۱۳-۹۳ شامرۀ متاس:

  addepartment@qaa.edu.afایمیل: 

 

Tel: +93-0202511213 

E-mail: addepartment@qaa.edu.af 
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 ( پرسشنامه ارزیابی از کیفیت تدریس، تحقیقات، نشرات علمی و توسعه کریکولم7ضمیمه )
 وزارت تحصیالت عالی

 ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی

 تحصیالت عالی نهادهایپرسشنامه توسعه کریکولم 

Curriculum Development Questionnaire 
 تاریخ:    /    /                         (                   نوبت ارزیابی )                           (                          اسم نهاد تحصیلی )                                  

محرتم لطف منوده با صداقت و حوصله  ستادا بناء   ، تهیه شدهتحصیلی شام نهادهایاستاد عالیقدر این پرسشنامه در مورد توسعه و به روز سازی کریکومل 

 مندی ګزینه های مورد نظر را نشانی بفرمایید.

 : سایر نظریات:۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاصد و اهداف کریکومل در عمل آیا  :۷

 ؟تطبیق می گردد

 : بلی الف

 تا اندازه ای : ب

 نخیر: پ

روز رشایط تطبیق کریکومل تجدید شده و به : ۸

 ؟شده تا چه حد است

  صد فیصدالف: 

 هفتاد و پنج فیصد: ب

 پنجاه فیصد پ: 

 ت: کمرت از پنجاه فیصد

شام شخصاً در تجدید، توسعه و به روز : ۹

 ؟ سازی کریکومل سهم داشته اید

 بلی :  الف

  خیرنب: 

آیا به ارتقا ظرفیت جهت آشنایی به : ۱۰

 ؟  کریکومل سازی نیازمند هستید

 الف: بلی

 خیر نب: 

 

آیا از کریکومل و مفردات درسی رسمی : ۱

 ؟دیپارمتنت خویش اطالع دارید

    بلی الف:

  تا اندازه ایب:  

 نخیرپ:  

و نهاد  پوهنځیآیا کمیته کریکومل در سطح : ۲

 ؟تحصیلی شام موجود است

  الف: بلی

 ب:  نخیر

کریکومل   آخرین زمان تجدید و به روز سازی: ۳

 ؟دیپارمتنت شام چه وقت بود

 یک الی سه سال قبل الف:

 سه الی پنج سال قبلب: 

 بیشرت از پنج سال پ:

و تجدید  آیا برای مفردات درسی به روز شده: ۴

 ؟شده مأخذ در اختیار دارید

 بلیالف: 

 تا اندازه ایب: 

 نخیرپ: 

در اثنای تجدید و به روز سازی  کریکومل  :۵

درسی از ارگان های ذیربط و فارغان 

 ؟دیپارمتنت دعوت منوده اید

 الف: بلی

 اندازه ایب: تا 

 پ: نخیر

آیا برای محصالن از کریکومل و مفردات : ۶

 ؟درسی رسمی مضمون خویش آگاهی داده اید

 الف: بلی 

  تا اندازه ای ب: 

  نخیر پ:
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 فورم های متفرقه.(. 8ضمیمه )

 

 وزارت تحصیالت عالی

 پوهنتون ......

 پوهنحی..........

 کورس پالیسی 

  مضمون

  استاد

  سمسرت

  کد منرب مضمون

  تعداد کریدت

 اهداف آموزشی
 

 

 روش تدریس
 

 

   ارزیابی کورس

 پالن تدریس

 مالحظات شیوه تدریس موضوع تدریس هفته

    هفته اول

    هفته دوم

    هفته سوم

    هفته چهارم

    هفته پنجم

    هفته ششم

    هفته هفتم

    هفته هشتم

    هفته نهم

    هفته دهم 

    دهمز هفته یا

    هفته دوازدهم

    هفته سیزدهم

    هفته چهاردهم

    هفته پانزدهم

    هفته شانزدهم

 مضامین پیشنیاز

 منابع و موخذ
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 وزارت تحصیالت عالی  

 معینیت علمی

 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

 تحصیلی هایدر سطح نهاد تضمین و ارتقای کیفیتاسناد و شواهد  چک لست

 شامره
اسناد و مدارک حامیوی بازدید های ساحوی و گزارش 

 ارزیابی خودی

 ضمیمه ها
 مالحظات

 نخیر بلی 

 به استاداسناد مربوط  1
    ارزیابی خودی استاد 1.1

    تحلیل نتایج فیدبک محصالن 2.1

    پالن بهبود تدریس استاد )براساس فیدبک محصالن( 3.1

    پالن عملیاتی انفرادی استاد 4.1

    کورس پالیسی مضمون یا مضامین 5.1

    الیحه وظایف استاد 

 اسناد مربوط به دیپارتمنت 2

1.2 
انکشافی دیپارمتنت )پالن اسرتاتیژیک برای پالن 

 دیپارمتنت های فارغ ده(

   

    (Action Plan) پالن عملیاتی دیپارمتنت 2.2

    پالن بهبود تدریس دیپارمتنت 3.2

    پالن عملیاتی انفرادی استادان )اعضای دیپارمتنت( 4.2

    گزارش سمسرت وار و ساالنه دیپارمتنت 5.2

6.2 

سیمینار ها، کنفرانس ها و سایر هامیش های اسناد 

دیپارمتنت )خالصه، حارضی اشرتاک کننده گان، عکس 

 ها(

   

7.2 
کلکسیون آثار علمی استادان )لست آثار علمی، موجودیت 

 آثار علمی(

   

8.2 

اسناد مونوگراف ها و پروژه های دیپلوم )کتاب ثبت، کاپی 

موجودیت مونوگراف پیشنهاد موضوع، کاپی فورم ارزیابی، 

 ها(

   

9.2 
اسناد کارهای عملی، البراتواری و ساحوی )طرزالعمل، 

 رهنمود، پروتوکول، حارضی(

   

10.2 
اسناد استادان رهنام مطابق الیحه سیستم کریدت )نام 

 استادان، صنوف مربوطه(

   

11.2 

 گزارش از تطبیق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس 

 دیپارمتنت )پرسشنامه ها(ارزیابی اصالحی -

 تحلیل ارزیابی  -

 تهیه پالن بهبود تدریس )براساس فید بک محصالن( -

ارایه گزارش ارزیابی به پوهنحی )بعد از تایید مجلس  -
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 دیپارمتنت(

    کورس پالیسی استادان 12.2

    امتحانات )منونه سواالت( تطبیق الیحه 13.2

14.2 
دیپارمتنت )آجندای جلسات بحث کاپی گزارش جلسات 

 روی تضمین و اعتالی کیفیت بوده(

   

    الیحه وظایف آمر دیپارمتنت 

 اسناد مربوط به ریاست پوهنحی 3

    اهداف، دید گاه و ماموریت پوهنحی  1.3

    پالن انفرادی مامورین اداری پوهنحی  2.3

    گزارش های بررسی دیپارمتنت ها 3.3

4.3 

های پوهنحی )نظم و دسپلین، انکشاف کریکومل، کمیته 

فیت، امتحانات، آموزش الکرتونیک، تحقیق، ارتقای کی

 وغیره( بورس ها

 لست اعضا  -

 الیحه وظایف -

 کتاب جلسات کمیته ها  -

   

    نیاز سنجی آموزشی 5.3

6.3 
اسناد توامیت ها )همکاری ها و تفاهم نامه ها با پوهنتون 

 ادارات ذیربط(های داخلی و خارجی و 

   

7.3 
اسناد سیمینارها، کنفرانس ها و ورکشاپ های تدویر شده 

 در سطح پوهنحی )خالصه، حارضی، عکس ها(

   

     محصالننتایج رسوی  8.3

    محصالنسیستم ثبت سوابق  9.3

    پالن انکشاف منابع آنالین 10.3

    طرزالعمل البراتوارها  11.3

12.3 
استادان، آمرین دیپارمتنت، رئیس پوهنحی الیحه و ظایف 

 و سایر کارمندان

   

    پالن عملیاتی پوهنحی 13.3

    اسناد شورای محصالن پوهنحی  14.3

    الیحه وظایف استاد رهنام 15.3

    اسناد تجدید و انکشاف نصاب تحصیلی پوهنحی  16.3

    طرزالعمل مرکز تکنالوژی معلوماتی و کتابخانه  17.3

    پالن اسرتاتیژیک پوهنحی 18.3

    طرح خلق عواید 

    اسرتاتیژی تحقیق / پالن انکشاف تحقیق 

 اسناد مربوط به پوهنتون 4

    پالن سرتاتیژیک پوهنتون 1.4

    پالن عملیاتی  2.4

    پالن امنیتی و پالیسی های صحی وایمنی 3.4
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    و صنف های درسی پالن بررسی پوهنحی ها، دیپارمتنت ها 4.4

    پالن مالی و بودجه  5.4

    پالن انکشافی مسلکی کارمندان 6.4

    پالن انکشافی تسهیالت آموزش و آموزش الکرتونیکی 7.4

    پالن انفرادی کارمندان 8.4

    کارمندان(-پالیسی تقرری )استادان 9.4

10.4 

کمیته ها )شورای علمی، شورای رهربی، ترفعیات، 

تحقیقات، نظم ودسپلین، تجدید و انکشاف و تطبیق 

کریکومل، بورس ها، ارتقای کیفیت و اعتباردهی، تطبیق 

 سیستم کریدت، آموزش الکرتونیک، و فرهنگی(

 لست اعضا -

 الیحه وظایف -

 کتاب جلسات  -

   

    پالن انکشاف کتابخانه  11.4

    پالن انکشاف منابع آنالین 12.4

    محصالنپالن انکشاف حامیه و خدمات تشویق  13.4

    پالیسی توسعه و توامیت های علمی و تفاهم نامه ها 14.4

    ویب سایت و پالن انکشاف آن 15.4

    گزارش ارزیابی خودی و پالن عملیاتی تطبیق آن 16.4

    روش تنظیم و استاک کتابخانه 17.4

    پالن انکشاف تحقیق  18.4

    پالیسی های اخالقی  19.4

    دیدگاه و ماموریت 20.4

21.4 
الیحه وظایف استادان، آمرین دیپارمتنت،  معاونین، روسا 

 و سایر کارمندان

   

    دطرح های خلق عوای 22.4

    اسناد مدیریت مالی 23.4

    گزارش های مالی  24.4

    گزاش های تفتیش و حسابدهی 25.4

    مبنی بر پروژه های متویل شده خارجیگزارش های  26.4

    گزارش ساالنه بررسی برنامه های تضمین کیفیت  27.4

    پالن انکشاف زیربناها 28.4

    )پوهنحی و پوهنتون( محصالننتایج رسوی  29.4

    پالن انکشاف منابع آنالین 30.4

    پالیسی سمع شکایات و دسپلین  31.4

    اخالقی در بخش تحقیق، تالیف و ترجمهپالیسی های  32.4

     

نهاد تحصیلی، اعضای بورد ارتقای کیفیت و اعتبااردهی و منایناده و همکاار تخنیکای از ریاسات ارتقاای کیفیات و  مسؤولاسناد و مدارک فوق با حضور اشخاص 

عتباااردهی تساالیم داده ماای شااود.   ریاساات ارتقااای کیفیاات و اک لیساات بااه یااک کاااپی اسااناد مااذکور پیوساات ایاان چاااعتباااردهی مالحظااه شااده و 
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 زارت تحصیالت عالیو                                                                                         

 پوهنتون )                                  (                                                                                                     

 (                                  )  پوهنځی                                                                                                     

 (          )                          دیپارمتنت                                                                                                 

 (        اسم ورتبه استاد )                                                                                                                   

 پالن بهبود تدریس                                                                                            
 

 نتیجه مطلوب / دستآورد مهلت مسؤولشخص  فعالیت شامره
پیرشفت 

 فعالیت
 مالحظات

1     C  

2     C  

3     P  

4     P  

5     P  

6     P  

7     N  

8     N  

9     N  
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 وزارت تحصیالت عالی 

 
 پوهنتو ن )                              (

)                              (   هنځیپو   

 دیپارمتنت )                              (

 اسم ورتبه اسناد )                              (         

 پالن عملیاتی انفرادی
 گردد                                                           این پالن مطابق به اسناد ذیل تهیه می                                        

 خط مشی )پالیسی( یاد دهی و یاد گیری                                                                                         

 تقویم اکادمیک                                          

                                                                                                   فیدبک محصل

فعالیت تکمیل شده )رنگ سبز(                                                      اسرتاتیژی توسعه کریکومل                                                                                                        

 فعالیت در حال پیرشفت )رنک زرد(

نگردیده )رنگ رسخ(فعالیت آغاز   

      سال اکادمیک:                                        

 

 

                                                                                  

  

 

 

 

 
 دیپارمتنت تهیه وثبت پروتوکول شامره )          ( بوده و قابل تطبیق می باشد.    13در مجلس مورخ     /     /  پالن عملیاتی انفرادی فوققرار رشح  

                                                                                                                                                     

C 

N 

P 

 مسؤولشخص  فعالیت شامره
مهلت 

 نهایی
 دستآورد /نتیجه مطلوب

پیرشفت 

 فعالیت
 مالحظات
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 اسم و امضای آمر دیپارمتنت ......................                                                                                                                                       

 

 وزارت تحصیالت عالی

 (               پوهنتون )                                                                                                       

 (            )                         هنځیپو                                                                                                                           

 (    )                                دیپارمتنت                                                                                                                        

 (            اسم ورتبه استاد )                                                                                                                                      

 

 پالن عملیاتی انفرادی    نمونه                                                                                 

 

 

 شامره
 اقدام

 مقاصد

 چرا این اقدام را انجام می دهید؟

 روش

 چگونه این اقدام را انجام خواهید داد؟
 مهلت

پیرشفت 

 فعالیت

 نتیجه دست آورد

اقدام چه باعملی منودن این 

 تغیرات خواهد آمد؟

1     C  

2     P  

3     N  

4     N  

5     N  
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 وزارت تحصیالت عالی

 (                          پوهنتون )        

 (                       )            هنځیپو 

 (                            دپپارمتنت )      

 

 پالن بهبود تدریس

 این پالن مطابق به اسناد ذیل تهیه می گردد                                                                                                                 

 خط مشی )پالیسی( یاد دهی و یاد گیری                                                                                                        

تقویم اکادمیک                  

       فیدبک محصل              

                                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

  

 

 دیپارمتنت تهیه وثبت پروتوکول شامره )          ( بوده و قابل تطبیق می باشد.    13پالن فوق در مجلس مورخ     /     /    

                                                                                                                                                       

 اسم و امضای آمر دیپارمتنت ......................                                                                                                                                       

 

 مسؤولشخص  فعالیت شامره
مهلت 

 نهایی
 دستآورد /نتیجه مطلوب

پیرشفت 

 فعالیت
 مالحظات

1       

2       

3       

4       

5       
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 وزارت تحصیالت عالی

(                                پوهنتون )   

(                           پوهنځی )                                                                                                                                                                                                                    

(                              دیپارمتنت )                                                                                                                                                                                                              

ه استاد )                                (اسم و رتب  

خانه پری شده عملیاتی انفرادی نمونه  

ین پالن مطابق به اسناد ذیل تهیه می گردد:ا  

 خط مشی )پالیسی( یاد دهی و یادگیری

 تقویم اکادمیک

فعالیت تکمیل شده رنگ سبز)ا(                            اسرتاتیژی توسعه کوریکومل                                                                                                       

فعالیت در حال                                                                                                             پیش رفت است رنگ زرد ) پ(                                فیدبک محصل                                     

فعالیت اغاز نگردیده )رنگ رسخ )ن(                                                                                    پیرشفت محصل و دست یابی به آمار                                   

   1395سال اکادمیک: سمسرت خزانی 

 نتیجه، دست آورد

با عملی منودن این  اقدام چه تغییرات خواهد 

 آمد؟

 مهلت پیرشفت فعالیت
 روش

انجام خواهید داد؟چگونه این اقدام را   

 مقاصد

 چرا این اقدام را انجام میدهید؟
 شامره اقدام

لکچر نوت ها  بهرت  تهیه شده بود، آموزش بهرت 

محصالن و نتیجه قناعت بخش از روند تدریس، 

 افزایش مهارت ها. 

سنبله 1 تکمیل شده  

1395حوت  1تهیه پالن درسی      

 

 

در تفاهم با مدیریت تدریسی، تهیه کاپی کورس پالیسی برای 

محصالن و  در آغاز سمسرت توضیح آن، مطرح منودن پالن درسی در 

 جلسه دیپارمتنت.  

به منظور مدیریت خوب و تنظیم بهرت با در نظر 

گرفنت توقع محصالن رضورت به تهیه مواد درسی 

 موثرتر و تطبیق کریکومل.

ماندهیبرنامه ریزی و ساز   

1395تقسیم اوقات سمسرت خزانی سال   

 ارایه گردد. کورس پالیسی به محصالن توضیح گردد،

تهیه گردد. 1396پالن درسی مکمل برای سمسرت بهاری   

1 

2 

3 

 تکمیل شده

 نشده

باز فرست بهرت به منظور اصالحات بیشرت، بلند 

بردن ظرفیت استادان از روند تدریس عالی برای 

 محصالن با تجدید و بروز سازی کریکومل.

 از آغاز سمرت  خزانی الی مکمل

 هفته یازدهم سمسرتخزانی

 حد اقل ماه یکبار 

پرسشنامه ها، مشاهده و دریافت نظریات همکاران، مطالعه منابع 

جدید و بحث و گفتگو با همکاران، اشرتاک در جلسات منظم جلسه 

یات با اعضای دیپارمتنت. دیپارمتنت و رشیک ساخنت تجارب و نظر  

باز فرست از محصالن که شیوه تدیرس من کهنه  

 است

باز فرست از محصالن که شیوه تدریس من جدید 

 است  

 طرح کوریکومل و تطبیق آن

تهیه پاورپاینت، چارت، جداول، و هنداوت ها و استفاده از تکنالوژی دست داشته 

 در روند تدریس 

با استفاده از کتاب های جدید و تکست های معترب.به روز منودن محتویات لکچر   

4 

5 

6 

 در حال پیرشفت

 مکمل

برای محصالن سیستم ارزیابی و اعتامد آنها از 

 این روند روش معیاری تر را نشان می دهد

دیپارمتنت، مقایسه ارزیابی و ورق های ارزیابی از محصالن، اعضای  هفته یازدهم و دوازدهم سمسرت خزانی در حال پیرشفت

 بحث بیشرت روی آن.

ارزیابی من بهرت از اعضای دیپارمتنت است و 

 میتواند منجث الگوی خوب باشد.

 ارزیابی

کار با استادان دیپارمتنت به منظور معیاری منودن منره دهی در دو مودل )پرسشنامه 

 ها یا مصاحبه ها(، اززیابی های جریان سمسرت. 

7 

مقاله در مجله علمی و داشنت آثار علمی چاپ 

 برای ترفیعات علمی استاد منیحث آثار فرعی.

شناسایی موضوعات قوی و مهم و بحث با آمر دیپارمتنت روی آن  در طول سمسرت خزانی مکمل

نخستین مسوده یا پیش نویس مقاله را با اعضای دیپارمتنت باید 

اید ثبت گردد.رشیک ساخت و در پروتوکل جلسه  دیپارمتنت ب  

نیاز برای بلند بردن طرح تحقیقی، ارتقای ظرفیت 

کادر علمی، آشنایی به شیوه های ساینتفیک و 

 معیاری

 تحقیق

 8 تهیه یک مقاله به مجله علمی یا ژورنال های بین املللی

 بهبود ارتقای ظرفیت

سهم گیری فعال در امر اکادمیک و بلند بردن 

 تجارب

 برای آمر دیپارمتنت پیشنهاد شود در طول سمسرت خزانی  در حال پیرشفت

 توسط آمر دیپارمتنت توظیف گردد.

حامیه از توسعه و فراگرفنت بکار گیری از تکنالوژی 

جدید با اعضای جدید در مطابقت با الیحه وظایف و 

 دیگر لوایح و رهنمود ها

 سهم گسرتده تر

کنفرانس ها برای ارتقای ظرفیت استادان تدویر و اشرتاک در سیمینار های علمی و 

 جوان و جدید التقرر

 اشرتاک فعال در کمیته های اکادمیک     

9 

( بوده و قابل تطبیق می باشد.                  76تصویب و ثبت پروتوکول شامره ) 1395/  4/ 29پالن فوق در مجلس دیپارمتنت مورخ    

 ا

 ن

 پ
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اسم و امضای آمر دیپارمتنت:.......................................                                                                                                                                                             

 وزارت تحصیالت عالی

(             پوهنتون )  

 (         پوهنځی )     

 دیپارمتنت )              (

 منونه پالن بهبود تدریس خانه پری شده

گردد:پالن مطابق به اسناد ذیل تهیه میاین   

 خط مشی )پالیسی( یاد دهی و یادگیری

 تقویم اکادمیک

فعالیت تکمیل شده رنگ سبز)ا(                    اسرتاتیژی توسعه کوریکومل                                                                                                        

رنگ زردپیرشفت است  )پ(                                                               فعالیت در حال                                                                                                                               فیدبک محصل                                     

فعالیت اغاز نگردیده رنگ رسخ )ن(                                                                          پیرشفت محصل و دست یابی به آمار                                   

  1395سال اکادمیک: سمسرت خزانی 

مسؤولشخص  مهلت نهایی دست آورد / نتیجه مطلوب پیرشفت فعالیت مالحظات  شامره فعالیت 

 زمینه برای کار های عملی بنابر نبود مواد

کیمیایی، داروها، واکسین ها، سامان االت 

البراتواری و البراتور تا اندازه به پیشربده می 

 شود.

 تکمیل شده

دانسنت استادان و متعهد بودن شان به معیار های 

کیفی، تصاویب جلسه دیپارمتنت و تطبیق موارد 

 ا.

30/9/1395  امر دیپارمتنت 

سی، دروس نظری و عملی و بحث تطبیق کوریکومل و نصاب، پیروی از کورس پالی

روی این مسایل در جلسات علمی دیپارمتنت و شیوه تدریس، کاربرد تکنالوژی در 

 روند تدریس

1 

برخی موارد نیاز به هزینه برای تطبیق پالن 

عملیاتی  دارد. پوهنتون برای تطبیق برنامه عالقه 

 کمرت دارد.

 در حال پیرشفت
بهبود، تهیه  دریافت معلومات و کاربرد آن برای

 پالن های عملیاتی برای رفع نواقص موجوده
 2 جمع آوری باز فرست محصالن در هر سمسرت آمر دیپارمتنت و معاون محصالن در آغاز و ختم سمسرت بعدی

 در حال پیرشفت کنفرانس های هفته وار پالن گردد.
متام استادان جدید التقرر قادر به آموزش شیوه 

سطح خوب خواهند بودهای جدید تدریس به   

 در طول سمسرت

 نیاز به ورکشاپ دارد
 دیپارمتنت و معاون علمی

متام اعضای جدید اکادمیک )استاد جدید( از روش های نوین تدریس آموزش می 

 بینند
3 

 در حال پیرشفت پوهنتون به آن کمرت توجه دارد.
رشیک منودن از تجارب خوب تدریس و ادامه 

و یادگیری بهبود معیار های یاددهی  
 4 تدویر ورکشاپ ها در هر سمسرت برای استادان معاون علمی در طول سمسرت

 ور حال پیرشفت 
رشیک منودن از تجارب خوب تدریس و ادامه 

 بهبود معیار های یاددهی و یادگیری
 اعضای دیپارمتنت و آمر دیپارمتنت عنداملوقع

بهبود سطح یاددهی و  اشرتاک استادان در ورکشاپ ها در هر سال اکادمیک جهت

 یاد گیری
5 

 تکمیل شده 
متعهد بودن متام استادان به ادامه بهبود سطح 

 تدریس
 6 متام استادان باید پالن عملیاتی انفرادی داشته باشند آمر دیپارمتنت و اعضای دیپارمتنت قبل از آعاز سمسرت خزانی

 درحال پیرشفت 

متام اعضای دیپارمتنت توسط همکاران خود 

ارزیابی می گردند و نیز همکاران خود را مورد 

 ارزیابی قرار می دهند

 7 برای متام اعضای دیپارمتنت آموزش چگونگی ارزیابی داده شود آمر دیپارمتنت و اعضای دیپارمتنت هفته دوازدهم سمسرت خزانی

 در حال پیرشفت 

تطبیق کلی نصاب و کورس پالیسی، انتقال 

محصالن و تطبیق پالن اندوخته های علمی به 

 های درسی

توضیح در آغاز سمسرت و گزارش تکمیلی در 

 هفته شانزدهم سمسرت خزانی
 8 تکمل منودن اسناد کورس پالیسی و پالن درسی در هر سمسرت توسط استادان آمر دیپارمتنت و اعضای دیپارمتنت

خزانیهفته شانزدهم سمسرت  ثبات اعظیم از تجارب محصالن در حال پیرشفت   9 ارزش قایل شدن استادان به اسناد کورس پالیسی و پالن درسی آمر دیپارمتنت و اعضای دیپارمتنت 

( بوده و قابل تطبیق می باشد. 76دیپارمتنت تهیه و ثبت پروتوکول شامره ) 1395/  4/ 29پالن فوق در مجلس مورخ    

.................................اسم و امضای آمر دیپارمتنت:.                                                                                                                                                                                       

 ا

 ن

 پ
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 وزارت تحصیالت عالی

 معینیت علمی

کیفیت و اعتباردهی تضمینریاست   

  نهادهای تحصیالت عالی دولتی و خصوصی آمریت ارزیابی امور اکادمیک

 فورم ارزیابی اصالحی دیپارمتنت

(                          نهاد تحصیلی )        

ارزیابی اصالحی دیپارمتنت از فعالیت عضو کادر علمی تدوین یافته است. از دیپارمتنت  به منظوراین پرسشنامه در مطابقت به بند دوم ماده سوم طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدرریس 

  .منایند اجراآتهای محرتم تقاضا می گردد تا طبق هدایت طرزالعمل 

سمسرت و سال تحصیلی:          رتبه علمی:                   درجه تحصیل:                       کد استاد و مضمون:                          دیپارمتنت:                                   پوهنځی :     

 معیار شاخص های ارزیابی عالی خوب متوسط ضعیف

     

 علمی

 

 سهمگیری فعال برای انکشاف کریکومل    

 کریکومل مضمون چقدر پاسخگوی نیازمندی جامعه است    

 مطابقت مفردات درسی با چپرت درسی     

 مطابقت تقسیم اوقات درسی با مفردات    

 ترشیح و توزیع  کورس پالیسی برای محصالن    

 تهیه و نرش مقاله های علمی     

 تالیف و ترجمه کتاب    

 کار باالی ترفیع علمی     

 ارایه کنفرانس و سیمینارعلمی    

تطبیق پالن عملیاتی انفرادی استادتدوین و       

 تدوین و تطبیق پالن بهبود تدریس    

 سهمگیری در امور مرتبط با بازار کار و اشتغال زایی    

 تجدید نسخه لکچر نوت های مربوط    

 شیوه تدریس و مهارت ها

 کاربرد شیوه های معقول ارزیابی محصالن    

    
آموزش بر مبنای نتایج   OBE) ،( در بر گیرنده )تفکر منتقدانه، توفان مغزی، مناقشه

 مختلط و رول پلی(

  SCL)آموزش بر مبنای شاگرد محوری )    

 کار عملی و بازدید ساحوی    

نالوژی و معلوماتی در روند تدریسکاربرد تک      

 قوه افاده استاد و کنرتول صنف     

 کمیته امتحانات    

کمیته ها سهمگیری در  

 کمیته انکشاف کریکومل    

 کمیته ارتقای کیفیت    

 کمیته نظم و دسپلین    

 کمیته تحقیق    

 کمیته نرشات    

 کمیته تقرر و انفکاک    

 چگونگی اشرتاک در مرکز انکشاف مسلکی    

 کمیته ترفیعات علمی    

 سهمگیری فعال درجلسات دیپارمتنت    
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 سهمگیری فعال در سایر جلسات علمی    

 سهمکیری فعال درجلسات فرهنگی و اجتامعی    

 سایر کمیته ها در بیرون از پوهنځی    

 برنامه آشنایی محصالن به سطح پوهنتون    

 فعالیت های

اجتامعی -فرهنگی  

اشرتاک در محافل فرهنگی       

 برنامه های ورزشی    

 خدمات کاریابی    

 استفاد از منابع کتابخانه و توسعه آن    

آگاهی دهی محصالن در مسایل اجتامعی 

 تربیتی و فعالیت اداری

 اجرای مبوقع وظایف مربوطه    

 آگاهی دهی محصالن در مسایل اجتامعی و تربیتی    

 داشنت تعهد به وظیفه و ارزشهای کشور    

امضاء:اعضای ارزیابی کننده دیپارمتنت و   

. اسم آمر دیپارمتنت:1  

. اسم عضو ارزیابی کننده:2  

. اسم عضو ارزیابی کننده:3  
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(                            پوهنتون/ موسسه تحصیالت عالی )         
 معاونیت علمی

 مرکز اعتالی ارتقای کیفیت/کمیته ارتقای کیفیت

 موضوع: بازدید دوره یی داخلی ارزیابی خودی و فعالیت های ارتقای کیفیت    

95شامره ی مسلسل:        /  

  1395وقت:                 تاریخ بازدید    /       /

(                                           ( پوهنتون )                           )             پوهنځیمحل بازدید : کمیته ی ارزیابی خودی و ارتقای کیفیت   

 شامره موضوعات مورد بحث پاسخ ارایه شده

 آن وضعیت موجود دیپارمتنت ها و تعداد 

ځی
هن
پو
و 
ها 
ت 
متن
ار
دیپ
رد 
مو
ر 
 د
می
مو
 ع
ت
ما
لو
مع

 

 
وضعیت موجود پوهنځی، ساختار اکادمیک، کمیته فرعی ارزیابی خودی و ارتقای کیفیت )تعداد اعضا(  

 یا سال اکادمیک        چگونگی تدویر جلسات در طول سمسرت

 تعداد کادر علمی، درجه تحصیلی و رتبه های علمی                           

 تعداد محصالن دوره لیسانس، ماسرتی و دوکتورا                       

 
گزارش از چگونگی تطبیق اسناد تقنینی و رهنمودی ارتقای کیفیت )خط مشی یاد دهی و یادگیری(، 

طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس و چگونگی تطبیق پالن های عملیاتی انفرادی استاد و بهبود کیفیت 

 تدریس در پوهنځی.                       

 راستای فعالیت های ارتقای کیفیت مصاحبه کوتاه با محصالن و استادان در 

 آیا دیپارمتنت ها و پوهنځی در مورد هر معیار پاسخ های درست و اسناد کافی ارایه منوده اند؟ 

ی 
یاب
رز
و ا
ها 
ر 
عیا
 م
رد
مو
ر 
 د
ت
ما
لو
مع
ه 
رای
و ا
ت 
ال
وا
س

ی
ود
خ

 

 آیا پاسخ های پوهنځی با معیار ها مطابقت داشت؟  

 آیا پاسخ ها مستند بود؟ 

 آیا پاسخ های ارایه شده به هر معیار واقعبینانه است؟ 

 موانع عمده در مسیر پیرشفت فعالیت ها چیست؟ آیا راه حل برای موانع در نظر گرفته شده است؟ 

 
باز دید شام با ارزیابی خودی پوهنځی چگونه ارتباط داشت؟ هرگاه تفاوت ها وجود داشت، چه بود؟ تفاوت 

 گونه متاثر می سازد؟ها ارزیابی شام را چ

 آیا ضمیمه ها مکمل و حامیت کننده ارزیابی خودی است؟                    

 
با در نظر داشت ارزیابی خودی پوهنځی و قضاوت مشرتک تان در باره هر معیار، نتیجه گیری عمومی شام 

 در مورد کیفیت پوهنځی چیست؟

 اعضای تیم بازدید کننده ارزیابی خودی و ارتقای کیفیت و امضاء:  

1. 

2. 

3. 
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 معاونیت علمی

 آمریت کنترول کیفیت

هنځیی فعالیت های علمی و اداری پو فورمه ارزیاب  

)                           ( هنځیریاست پو   

تاریخ ارزیابی       /      /                                                                                                                                                                                     

 اسم رئیس پوهنحی: اسم معاون پوهنحی: 

 تاریخ تقرر: تاریخ تقرر:

 

 رشح مدارک و شواهد
منره داده 

 شده هئیت

منره تخصیص 

 داده شده معیار
 بخش شامره معیار

 1 گزارش های ارزیابی خودی پوهنتون، پوهنحی و دیپارمتنت موجود است. 5  

ت
ی کیفی

ش ارتقا
خ
 ب

 
 2 

توسط کمیته فرعی ارتقای کیفیت به صورت پوهنحی دارای پالن عملیاتی ارزیابی خودی است و حداقل در سمسرت یکمرتبه 

 مشرتک مرور شده و تغییرات در آن نشانی شده است.
2 

 
 2 

سند مسیریابی پوهنتون و کارت آمتیازدهی موجود است و توسط کمیته ارتقای کیفیت پوهنحی به صورت مشرتک مالحظه 

 شده است.
3 

 
 2 

مشوره با آمرین دیپارمتنت شناخته شده است، توسط شورای علمی تائید و پوهنحی دارای پالیسی بهبود تدریس است که در 

 عمال  تطبیق گردیده است.
4 

 
 3 

ارزیابی از کیفیت تدریس در روشنائی طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس توسط محصالن و اجرای بوقت آن توسط کمیته 

ن داده شود(.رشیک ساخته و به محصالن در مورد بازخورد اطمینافرعی ارتقای کیفیت پوهنحی. )بازخورد و آنرا با استادان   
5 
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 11 

( جمع متام مضامین نصاب مطابق الیحه 5مرور و بروز سازی نصاب پوهنحی و تطبیق متام اسناد مطابق چک لست میباشد )

(.2یکسان است )  

(2در متام مضامین از منابع معترب بین جهانی استفاده گردیده )  

(.2مضامین پوهنحی مطابق به الیحه کردیدیت کودمنرب دارد )متام   

6 

 7 پوهنحی برای ارتقای ظرفیت استادان خود برنامه های طویل املدت، کوتاه مدت را طرح و برای تطبیق آن تالش می مناید. 2  

یک تحقیق کار می مناید. روند تحقیقاتی علمی در پوهنحی حامیت و تشویق می گردد و استاد در سال حداقل باالی 5    8  

 9 دفرت منظم تحقیق و سیستم مدیریتی دارد. 2  

 

 8 

 پوهنحی کمیته فعال نرشات دارد:

.منره( 2) است شده پذیرفته علمی های مقاله فیصد 90 پوهنتون نرشات کمیته طرف از ●  
 

می گردد و سطح ویب سایت را از  تهیه انگلیسی و ملی های زبان با پوهنحی سایت ویب برای رضورت مورد مواد متام تهیه ●

(.5ارتقای بخشیده است )  

(.1) رسد چاپ به پوهنتون بویرتین در پوهنحی  مورد در موضوع یک حداقل نرش ●  

10 

 

 11 خود دارد. پوهنحی شورای محصالن نخبه را ایجاد منوده و در موارد برخی از موضوعات نظریات آنها را با 2  

 

 4 

پوهنحی ها ئیکه برنامه های شبانه و جود دارد، برای مفکوره بهبود کیفیت پوهنحی:در   

(.1حارضی بطور دقیق دیده شده است )  

(.1مواد درسی ارزیابی می گردد )  

(.1ارزیابی تدریس اجرامی گردد )  

(. 1دد )در رابطه به ارتقای کیفیت متام اصول برنامه های روزانه در برنامه های شبانه تطبیق می گر   

12 

 
 2 

آنعده استادنیکه در برنامه های شبانه تدریس می منایند، بدون برخورد های سلیقوی ساعت ها داده می شود و حق اولویت به آن 

 استادان داده شود که در برنامه های روزانه بیشرت منظم استند.
13 

 مجموع بخش ارتقای کیفیت 50  

 14 اسرتاتیژیک است. که در مشوره با متام استادان ساخته شده است و تائید شورای علمی را دارد.پوهنحی دارای پالن  5  

ی
ش ادار

خ
 ب

 15 پوهنحی دارای پالن کاری و تدابیری ساالنه است. 2  

  
2 

 پوهنحی برای بهبود متام موارد کمیته های منظم را ساخته و وقتا  فوقتا  موارد را از نزدیک نظارت و با 

 آنها مجالس منظم دارد.
16 

 17 پوهنحی یک محیط و ماحول خوب اکادمیک تامین منوده و به این اساس تنظیم خوب، نظافت و دسپلین را اعاده منوده است. 2  

 18 استادان دیپارمتنت های پوهنحی، کمیته هی مختلف پوهنحی و پوهنتون عضویت فعال دارند. 2  

  
2 

ترانسکریپت ها بزبان های ملی و انگلیسی به طور دقیق موجود است، که متام نوشته ها بشکل مسللکی در پوهنحی فورمه های 

 انجام شده است.
19 
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 20 ارقام محصالن و معلومات در هر سمسرت ارزیابی و بر اساس آن موارد تنظیم می گردد. 2  

  

2 
اصول بدل اعاشه، تعهلد نامله محصلل و ملوارد مربلو  و  در پوهنحی برای محصالن تاجیل، منفکی، نام نویسی برای مضمون،

 موضوعات مرتبط در چارت های رهنمودی و دیاگرام ها ترتیب و در دهلیزها برایشان نصب گردیده است.
21 

  
2 

استفاده اعظمی از تشکیل موجود ) استادان، کارکنان، اجیرها و کارکنلان خلدماتی ( و مطالعله دقیلق الیحله وظلایف هرکلدام و 

 های معقول دیگر را سپاریده است. مسؤولیت
22 

 23 اصولی انجام داده است. اجراآتمالحظه حداقل یکبار حارضی در هفته و در صورت تخطی و غیرحارضی های مکرر  3  

  24 به دسرتس داشنت بیالنس رخصتی های متام تشکیل بشکل منظم. 2  

  
3 

از متام منابع، جای دادهای و وسایل پوهنحی طور درست استفاده میگردد و متام موارد بشکل اصولی در جمع معتملد جنسلی و 

 د است که پوهنحی همراه آن غنی شود.جو قید شده و اجناس مو  مسؤولیا کدام شخص 
25 

 26 نتایج محصالن در ختم سمسرت به وقت معین به معاونیت امور محصالن ارسال شده است. 3  

 27 آن مواردیکه اصوال  صالحیت پوهنحی است به مراجع ارسال نشده است.  2  

 28 پوهنحی دارای اتحادیه فارغان دارد و با ایشان وقتا  فوقتا  نشست ها، مجالس و ارتباطات دارد. 2  

 29 منوده است. اجراآت مسؤولیتپوهنحی در ارتبا  به ارسال نامه های مربو  به اداره و تقاضا ها به وقت معین و  2  

  

2 

با متام استادان که در داخل و یا خارج کشور در برنامه های ماسرتی و دوکتورا مرصلوف تحصلیل انلد. روابلط خلوب دارد. از 

ساخته و حداقل بشکل سمسرت وار گزارش ها بدست دارند. هر استاد خود را تشلویق منایلد تلا بله فعالیت های آنها خود را اگاه 

 ارتبا  افغانستان یک موضوع مهم را تحقیق و تیزس بنوسید.

30 

  منره مجموع بخش اداری 40  

ت 31 پوهنحی دارای کمیته فعال جلب و جذب کمک دارد. 3  
ش رابطه و ارتباطا

خ
ب

 

 32 معرفی پوهنحی بروشورها، کتالک ها و اگاهی های دیگر عامه مواد را چاپ منوده است.برای  3  

 33 پوهنحی در سکتور مربو  خود و اداره ارتبا  خوب را ایجاد و همراه آنها توامیت ها دارد. 2  

  
2 

توامیت هلا ایجلاد و پوهنحی در داخل و خارج کشور برای انکشاف علمی اکادمیک مطابق به اصول نافذه شده 

 تالش های دیگر انجام شده است.
34 

 مجموع بخش رابط و ارتباطات 10  

 مجموع منره 100  

 هئیات ارزیابی کننده:

 مقام محرتم ریاست پوهنتون

 معاونیت علمی، اداری و امورمحصالن پوهنتون

 واحلللد داخلللی ارتقای کیفیت پوهلللنتون  مسؤول
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 معاونیت علمی

 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی 

 تحصیالت عالی خصوصی نهادهایآمریت ارتقای کیفیت 

 فورمه ارزیابی استادان ممتاز

 دیپارمتنت: اسم استاد:

 تاریخ تقرور در کادری علمی: پوهنحی:

 سال تحصیلی: 

 تفصیل شواهد منره داده شده منره معیاری معیار شامره بخش

س
ش تدری

خ
ب

 

1 

 خارج مضامین تدریس/  دیپارمتنت              مربوط مضامین تدریس/  گذشته سال در رشتوی یا تخصصی مضمون تدریسی   ●

 .کمکی بشکلی دیپارمتنت

 تعداد کریدت ها )                   (                                          -1

 کریدت ها )                   (تعداد                                           -2

 تعداد کریدت ها )                   (                                          -3

 تعداد کریدت ها )                   (                                          -4

 کریدت ها )                   ( تعداد                                          -5

10 

  

2 

 مطابق پالن تدریس و کورس پالیسی تدریس را تطبیق منوده است:

 تعداد ساعت های پالن شده درسی   )      (  تعداد ساعت عملی           )         ( 

 مطابق پالن تعداد کار های خانگی  )      (  تعداد کارهای خنگی عملی  )         ( 

 تعداد کارهای پالن شده گی عملی   )      (  تعداد کار های عملی البراتواری تجربوی)     ( 

 مطابق پالن تعداد سیمینارها / تعداد پروژها )      ( تعداد سیمینارهای که دایرشده )       ( 

 %    )          ( 20%    )       ( تاریخ اخذ امتحان  20تاریخ امتحان پالن شده  

10 

  

   2 % به وقت و زمان خود به مدیریت تدریسی تسلیم داده شده است.20نتایج امتحان  3

   2 نتایج امتحان اخیر به وقت و زمان به مدیریت تدریسی تسلیم داده شده است. 4

   2 استاد متام امتحانات را مطابق طرزالعمل واحد امتحانات اخذ منوده است. 5

   2 روند تدریس توسط محصالن صورت گرفته است.ارزیابی از  6

   2 ارزیابی استاد توسط دیپارمتنت صورت گرفته است. 7
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   2 تناسب معقول بین محصالن کامیاب و ناکام وجود دارد. 8

   2 مواد درسی استاد از منابع معترب تهیه شده است. 9

   2 حجم مواد درسی استاد مطابق الیحه میباشد. 10

   2 استاد در روند تدریس از تکنالوژی جدید استفاده می کند. 11

   2 استاد به وقت و زمان به درس حارض بوده است. 12

   2 سلوک و رویه استاد در مقابل محصل با در نظر داشت نزاکت صمیامنه بوده است. 13

   2 استاد برای محصالن انگیزه خوب را پخش منوده است. 14

   2 استاد در روند تدریس حاکمیت داشته و با آمده گی کامل بداخل صنف آماده است. 15

   2 استاد در صنف به هیچ نوع موضوعات سیاسی متاس نگرفته و بحث منوده است و خارج از موضوع بحث ننموده است.  16

   2 استاد به هیچ نوع تعصبات دامن نزده است. 17

   3 فساد مادی و اخالقی د چارنیست.استاد به هیچ نوع  18

19 
استاد در هر سمسرت پالن انفرادی عملیاتی دارد، که در وقت خود در جلسه دیپارمتنت مطرح و از جانب آمرین دیپارمتنت تائید 

 گردیده است.
3 

  

   2 استاد با محصالن در مورد اخالق عامه فرهنگ پوهنتون و در این موارد کار منوده است.  20

21 
استاد محصالن را به استفاده از کتابخانه تشویق منوده و در زمینه شواهد موجود است که فرهنگ مطالعه را تشویق و انکشاف 

 داده است.
2 

  

   60 مجموعه منرات بخش تدریسی:

22 
 استاد مطابق پالن عملیاتی انفرادی باالی ترفیع علمی خود بوقت و زمان معین کارمینامید.

 و هیچ کدام سگتگی و یا تاخیر در این مورد رخ نداده است. 
3 

  

 
23 

استاد برای ترفیع علمی خود موضوع را انتخاب منوده است که مطابق به رشته او است به شیرازه اقتصاد و فرهنگ موثر متام 

 می گردد.
2 

  

   2 کنفرانس ارایه می مناید.در سمسرت به یک موضوع مهم علمی با تائید مجلس دیپارمتنت یک  24

   3 در طول شش ماه یک مقاله تحقیقی و از ردیف مقاالت علمی متام معیارهای مجله علمی پوهنتون را رعایت منوده است. 25

   10 مجموعه منرات ترفیع علمی:

ی و 
ن ادار

سپلی
نظم و دی

ک در کمیته ها
رتا
ش
ا

   10 پابندی به حارضی مطابق تقویم سال: 26 

27 

 اشرتاک در کمیته های دیپارمتنت، پوهنحی و پوهنتون:

 

 کمیته در فعال عضویت                                           ○

 عضویت فعال در کمیته                                           ○

6 
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 کمیته در فعال عضویت                                           ○

 کمیته در فعال عضویت                                           ○

 کمیته در فعال عضویت                                           ○

 عضویت فعال در کمیته                                           ○

   6 را رهنامئی مناید.مطابق سیستم کردیت با اخالص و صداقت رهنامئی محصالن مربوط  28

   2 استاد در دیپارمتنت، پوهنحی و پوهنتون به اخالق نیک شهرت دارد. 29

   24 منره بخش اداری، نظم و دیسپلین

ت
ی ظرفی

ارتقا
 

    از جانب پوهنتون در داخل و خارج مواد برنامه های آموزشی آموخته را با سایر استادان رشیک ساخته است. 30

    جانب پوهنتون در برنامه های آموزشی اشرتاک فعال داشته است.از  31

    مجموعه منرات بخش ارتقای ظرفیت 

   100 مجموعه عمومی
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 معاونیت علمی

 مدیریت تضمین کیفیت

 فورمه ارزیابی فعالیتهای علمی و اکادمیک دیپارمتنت

 (                                )           تاریخ ارزیابی                                     (                                 دیپارمتنت )                                                                           (                                 )          هنځیپو 

 رشح شواهد
توسط منره داده شده 

 هیئت

 مکملمنره 

 معیار
 شامره معیار

  
6 

موجودیااات پااااالن هااااای ساااارتاتیژیک تائیاااد شااااده دیپارمتناااات، پااااوهنحی و 

 پوهنتون.
1 

  
5 

( و شاااواهد تطبیاااق IAPموجودیااات پاااالن هاااای عملیااااتی انفااارادی اساااتادان )

 آن.
2 

 3 ( و شواهد تطبیق آن.TIPموجودیت پالن بهبود کیفیت تدریس ) 4  

  
5 

موجودیااات پاااالن هاااای تائیاااد شاااده کااااری، تااادابیری سااااالنه دیپارمتنااات، 

 پوهنحی و پوهنتون و شواهد تطبیق آن.
4 

  
5 

 (.3الف: موجودیت گزارش های فعالیتی تائید شده ماهانه، سمسرتوار و ساالنه )

 (. 2ب: موجودیت کتاب صادره و وارده و دوسیه ها )
5 

  
6 

اسااتادان و گااازارش هااای ساااالنه اکادمیاااک موجودیاات آرشاایف مااانظم اسااناد 

 و تائید آن.
6 

  

6 

نرششاااده در مجلاااه علمااای و  -الاااف: مقالاااه هاااای علمااای، تحقیقااای اساااتادان

 (.3شواهد آن )یک عنوان توسط یک استاد در هر سمسرت( )

ب: تعاااداد سااایمینار هاااا و کنفااارانس هاااای علمااای دایااار شاااده و شاااواهد آن 

فورماااه هیئااات ژوری، پرزینتیشااان و ...( )اعاااالن، لسااات اشااارتاک کنناااده گاااان، 

حااداقل ساااالنه یااک عنااوان توسااط یااک اسااتاد. اسااتادان نااامزد اگاار فعالیاات 

 (.3منوده باشند منره دارد. )

7 

  
5 

اشااارتاک اساااتادان در سااایمینارها، ورکشااااپ هاااا و برناماااه هاااای آموزشااای 

داخلااای و خاااارجی و رشیاااک سااااخنت آماااوزش باااا اعضاااای دیپارمتنااات و 
8 
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 د آن.موجودیت شواه

  
4 

کلکساایون هااای آثااار اصاالی ترفیعااات علماای اسااتادان، تیاازس هااای ماساارتی 

 و دکتورا، تحقیقات، ترجمه و آثار علمی دیگر.
9 

  

8 

الاااف: موجودیااات نصااااب درسااای دیپارمتنااات مرباااوط در مطابقااات باااا الیحاااه 

 (.6کریدت،مفردات درسی مواد تدریس تائید شده و مواد ممد درسی )

 (.2پالیسی تائید شده توسط دیپارمتنت ) ب: موجودیت کورس

10 

 11 اسناد فعالیت استادان موظف رهنام در مطابقت با الیحه سیستم کریدت. 5  

  
5 

گزارشااااهای فعالیتهااااای علماااای، ساااااحوی و عملاااای البراتااااواری اسااااتادان و 

 های ترتیب شده توسط استادان. و در مورد رهنمود نمحصال 
12 

  

5 

موجودیااات دیتاااابیس مااانظم بااارای را پورهاااای پاااروژا هاااا و دوره هاااای ساااتاژ، 

فااااارغ التحصاااایل و موجودیاااات  محصااااالنساااایمینارها، و مونااااوگراف هااااای 

 اسناد طور فزیکی یا سافت. 

13 

  

5 

موجودیاااات نتااااایج ارزیااااابی از کیفیاااات تاااادریس، راپورهااااا و بااااازخورد بااااه 

اگاار کمیتااه ی بااه سااطح اسااتادان موجودیاات شااواهد فعالیاات هااای دیپارمتناات 

 پوهنحی موجود باشد.

14 

  
4 

موجودیااات اساااناد مااانظم  فعالیتهاااای خااادماتی اجاااراء شاااده توساااط محصاااالن 

 دیپارمتنت مربوط.
15 

  
4 

موجودیاااات راپااااور نظااااارت از تطبیااااق طرزالعماااال جدیااااد امتحانااااات و 

 موجودیت شواهد تطبیق طرزالعمل.
16 

  

9 

دیپارمتناااات، پااااوهنحی و  الااااف: موجودیاااات گزارشااااهای ارزیااااابی خااااودی

 (.6پوهنتون. موجودیت راپورهای ساالنه ارتقای کیفیت )

 (3ب: موجودیت کتاب ثبت و راجسرت جلسات کمیته ارتقای کیفیت.)

17 

 18 ( جدید و اسناد تعقیب آن.TDموجودیت سند مسیریابی ) 5  

 19 وضعیت فزیکی دیپارمتنت )شکل ظاهری(. 4  

  مجموعه منرات 100  

 اسم و امضای هیئت ارزیابی.
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 معاونیت علمی

 مدیریت ارتقای کیفیت 

 فورمه ارزیابی فعالیتهای مدیریت تدریسی و اجرائیه

 (                                                 )    تاریخ ارزیابی                                          (                                                دیپارمتنت )                                                              (                                  ی )       ح  پوهن

 رشح شواهد
منره اعطا شده 

 توسط هیئت

منره 

پوره 

 معیار

 شامره معیار

درجه تحصیلی و رتب دولتی. ،و جدول های منظم با تفکیک رتب علمیموجودیت آرشیف اسناد استادان  10    1 

  
10 

. الف: اسناد محصالن با تفکیک دیپارمتنت که دارای وضاحت کوایف مثل برحال محروم، تاجیل، ناکام، منفک، اخراج و غیره باشد

رهنام در مطابقت با الیحه کریدت ب: موجودیت اسناد توظیف استادان (6)  
2 

 3 موجودیت نتایج محصالن بشکل کمپیوتری و موجودیت شواهد ارسال آن به معاونیت امور محصالن. 10  

 4 موجودیت تقسیم اوقات مجالس شورای علمی واداری و ثبت پروتوکول ها و اسناد ار سال آن به دیپارمتنت ها. 5  

 5 آگاهی کامل از پروسه ارتقای کیفیت. 5  

وارد و صادر شده. ارسال به بخش های مختلف و سیستم ارشیف.راجسرت مواد کتبی  10    6 

  
10 

با تفکیک چانس ها( وریکارد منظم فوتو کاپی سوال ها، موجودیت  نهاییآرشیف منظم وضعیت اخذ امتحانات )وسط سمسرت و 

 استادان ممتحن و ممیز.
7 

 8 ترتیب تقسیم اوقات سمسرت و امتحانات، کیفیت و تائید آن. 5  

 9 گزارش سمسرت وار فعالیتها در مقابل شکایات و پیشنهادات استادان، محصالن و کارمندان. 5  

یف اسناد پروسه مکافات و مجازات.آرش 5    10 

 11 موجودیت گزارش های حارضی محصالن صنفی، بدل اعاشه و لیلیه. 10  

های دیگر. هنځیدر صورت غفلت استاد موظف از پو تعقیب مضامین پوهنتون شمول و موجودیت شواهد عکس العمل ها  5    12 

 13 تعقیب حارضی استادان و موجودیت اسناد رخصتی مریضی، تفریحی و رضوری و بیالنس آن. 5  

ی.ځثبت اسناد و راجسرت تقسیم و نگهداری اجناس ولوازم پوهن 5    14 

 مجموعه منرات 100  

 اسم و امضای هیئت ارزیابی کننده: 
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 تحصیالت عالی وزارت

 معینیت علمی

 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

 تحصیالت عالی خصوصی و دولتی نهادهایآمریت ارزیابی امور اکادمیک 

 چک لست ارزیابی از کیفیت تدریس

 ۱۳۹۶تاریخ       /       /                                                       (                                                         نام نهاد تحصیلی )    

های فرا راه تدریس در سطح نهاد تحصیلی  توسط کمیته ارزیابی از کیفیت تدریس  وزارت تحصیالت عالی به رهربی و ابتکار ریاست این ارزیابی به منظور تشخیص چالش

ها رایه پاسخ به پرسشگیرد. از رهربی نهاد تحصیلی صمیامنه خواهشمندیم تا در اهای موجود صورت میها جهت رفع چالشنیز پیشنهاد راه حلارتقای کیفیت و اعتباردهی و 

ګیرد که بخش یس صورت میقابل ذکر است اینکه این ارزیابی در پرتو طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدر مدارک به هیئت ارزیابی دقت الزم به خرچ دهند. و اسناد به رویت 

 گردد.ها از محصالن و استادان عملی میپرسشنامهبیرونی با میکانیزم جداګانه  در 

 شامره پرسش ها ها پاسخ اسناد و مدارک )مستند سازی(

 نخیر                                             بلی                   کتاب پروتوکول                        پالن کاری منظم
آیا کمیته بهبود و انکشاف نصاب درسی در مطابقت با رهنمود 

 انکشاف نصاب تحصیلی وزارت است یا خیر؟
۱ 

 درج کتاب پروتوکول 

 در صورت پروسس 

 مکتوب تاییدی وزارت 

 سال ۵سال             بیشرت از  ۵  سال       ۳
و انکشاف داده  سال قبل تجدیدکریکومل نهاد تحصیلی شام چند 

 شده است؟
۲ 

 نخیر                                          بلی                       درج کتاب پروتوکول  
آیا مفردات و کتب درسی موجود در مطابقت به سویه تحصیلی 

 مقطع )لیسانس و یا ماسرتی( است؟
۳ 

   نخیر                    تا حدودی     بلی          درج کتاب بروتوکول
آیا در زمینه مطابقت مفردات درسی با سویه تحصیلی از طرف نهاد 

 شام  نظارت صورت گرفته است؟
۴ 

 نخیر                                                 بلی              درج نصاب تحصیلی 
مضامین  با حجم مفردات آیا تعداد کریدت های تعیین شده برای 

 شامل پروگرام درسی هم خوانی دارد؟
۵ 

 نخیر                                                 بلی               مالحظه سند )                         (
های استادان، ها و شایستگیآیا بازخورد ارزیابی از فعالیت

 شود؟رشیک ساخته میمحصالن و کارمندان با آنها 
۶ 



 
 

79 
 

 نخیر                                            بلی                   مالحظه سند )                         (

آیا بازخورد ارزیابی اصالحی از نگاه ضعف و شکایات محصالن 

در ارتباط به استادان و کارمندان به افراد مربوط رشیک ساخته 

 خیر؟ شود یامی

۷ 

 مالحظه سند )                         (

 

 بلی                                      نخیر               

  

آیا ورکشاپ ها و سیمینارهای علمی و آموزشی در مورد روش 

های درسی مناسب سایر موارد اکادمیک برای استادان و 

 ن راه اندازی شده است؟مسؤوال 

۸ 

  به چه تعداد، در چه مدت و بوده است؟   در سالتعداد  

 های درسیصنف

 البراتوارها

 ، ادیتوریم و ...(زیربناها )سالون کنفرانس

 یتا اندازه   نخیر                   بلی         

های آیا درنهاد تحصیلی شام، منابع فزیکی و تخنیکی، شامل صنف

زیربناها )سالون کنفرانس، ادیتوریم درسی، البراتوارها، و سایر 

 کند؟و...( برای رسیدن به اهداف مورد نظر کفایت می

۹ 

 مالحظه سند )                         (
LCD در صنف نصب است 

 پروجکتور در صنف نصب است
 ۱۰ ها وجود دارد؟آیا امکانات، و تسهیالت درسی و آموزشی در صنف

 موجودیت البراتوار

 کاپی تقسیم اوقات 

 محکمه متثیلی 

 پروتوکول تطبیقات یا کار عملی

یتا اندازه   نخیر                  بلی              
پراکتیک و امورات ساحوی در مطابقت با  -آیا کار عملی ، ستاژ

 گردد یا خیر؟نصاب درسی منظور شده تطبیق می
۱۱ 

 نخیر                       بلی                       درج کتاب پروتوکول

در مورد  جلسات مشوره دهی از استادان و منایندگان محصالن  آیا

در جریان هر سمسرت تدویر میابد و به کدام حل مشکالت درسی 

 میکانیزم؟

۱۲ 

 یک تعدادی نخیر                  بلی            
تحصیلی شام از روش های معارص تدریس استفاده آیا اساتید محرتم نهاد 

 منایند؟می
۱۳ 

 یتا اندازه    نخیر                   بلی           
آیا روش های تعیین شده برای تدریس، محتوای درس را تقویت 

 می کند؟
۱۴ 
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 کتاب پروتوکول

 های نظارتفورمه
 یتا اندازه       بلی             نخیر              

یا نظارت از شیوه های درسی استادان و چگونگی موثریت شیوه آ

 های تدریس توسط کمیته فرعی صورت می گیرد؟
۱۵ 

 نخیر                             بلی                 منونه فورمه نیازسنجی
آیا فورمه ها و پرسشنامه ها برای راه اندازی نیاز سنجی های 

 آموزشی و تجدید نظر نصاب تهیه شده است؟عمومی 
۱۶ 

 نخیر                     بلی                          فورمه مخصوص وجود دارد یا خیر؟
ها پوهنځیآیا از تطبیق مفردات درسی مضامین توسط کمیته فرعی 

 نظارت و کنرتول صورت میگیرد مستند پاسخ دهید؟
۱۷ 

 یتا اندازه    نخیر                                بلی   مالحظه فورمه
در تغییر و تجدید  نآیا از نظریات استادان و فارغ التحصیال 

 گیرد؟ چگونه؟کریکومل استفاده صورت می
۱۸ 

  یتا اندازه  نخیر                      بلی               استادان نهاد کورس پالیسیاز  منونه سه
استاد کورس پالیسی دارد و آن را در آغاز سمسرت به  آیا هر

 محصالن تکثیر و توضیح منوده است؟ مستند گردد.
۱۹ 

 نخیر         بلی                       
های استادان و منظوری آنها از طرف آیا نظارت از کورس پالیسی

 اداره نهاد صورت گرفته است؟
۲۰ 

 سه منونه مالحظه گردد

 پالن عملیاتی انفرادی منونه
 ۲۱ آیا هر استاد پالن درسی ساعت وار، پالن عملیاتی انفرادی دارد؟ یک تعدادی نخیر                          بلی            

 مالحظه گزارش اخیر سمسرت از تطبیق این پالن

 منونه از چند دیپارمتنت مالحظه گردد.
 ۲۲ ها پالن بهبود تدریس دارند؟آیا متام دیپارمتنت یک تعدادینخیر                         بلی         

 یک تعدادی   نخیر                         بلی      لیسیپامشاهده کریکومل و کورس 
آیا اهداف آموزشی برای هر مضمون وجود دارد و این اهداف 

 دارد.؟ در بردانش،سلوک و  مهارت ها را 
۲۳ 

 سه منونه از مواد درسی مضامین مشاهده ګردد

۱ . 

۲ . 

۳. 

۴. 

از کدام منابع برای تهیه لکچر نوت ها، چپرت ها و یا کتابهای 

 کتاب درسی استفاده می شود؟
۲۴ 

 نظارت در طول سمسرت

 منونه گزارش از نظارت
 یتا اندازه     نخیر                     بلی        

ها پوهنځیآیا در جریان سمسرت توسط آمرین دیپارمتنت و رؤسای 

 گیرد؟ اساتید صورت می نظارت جدی از امورات درسی
۲۵ 

 نخیر                                  بلی             منونه سؤاالت سه استاد دیده شود
آیا سواالت امتحانات مطابق به الیحه امتحانات موسسات 

 الی است؟تحصیالت ع
۲۶ 
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 ۲۷ آیا در جریان امتحانات وقت کافی به محصالن داده می شود؟  نخیر                بلی                              چه مدت زمان 

 پنج روز                               دو روز     

 ده روز            هفت روز                     
 ۲۸ امتحانات در زمان تعیین شده اعالن می گردد؟آیا نتایج 

 نظارت کمیته امتحاناتممتحن             ممیز             
چه تدابیری برای جلوگیری از نقل و سو استفاده در امتحانات 

 اتخاذ گردیده است؟
۲۹ 

 بلی                                   نخیر           مضمون ۵ورق منونه امتحان از  ۵مشاهده 
آیا منرات داده شده امتحان سمسرت توسط اداره ارزیابی می 

 گردد؟
۳۰ 

 ۳۱ آیا محصل از منرات داده شده قناعت دارد؟ نخیر                         بلی                    

 نخیر                             بلی                   کتاب ثبت بروتوکول
آیا کمیته امتحانات زمانی برای تجدید نظر ورق امتحان در نظر 

 گرفته است؟
۳۲ 

 اسناد تحصیلی استادان موقتی و دایمی دیده شود

 قرارداد خط استادان نیز مشاهده گردد

 تعداد استادان دایمی

 تعداد استادن موقتی
 ۳۳ تعداد استادان با درجه تحصیلی شان 

 ها دیده شودحارضی صنف
 تعداد ساعات درسی استادان دایمی

 تعداد ساعات درسی استادان موقتی

حد اکرث ساعات درسی استادان دایمی و موقتی  در یک هفته 

 چند ساعت درسی است؟
۳۴ 

 

 اعتباردهیپیشنهادات نهاد تحصیلی به ریاست ارتقای کیفیت و 

۱. 

۲. 

۳. 

۴. 
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 پیشنهادات و توضیحات تیم ارزیابی کننده به نهادهای تحصیلی به منظور بهبود کیفیت تدریس

۱. 

۲. 

۳. 

۴. 

۵. 

۶. 

۷. 

۸. 

۹. 

۱۰. 

 اعضای تیم ارزیابی کننده

۱. 

۲. 

۳. 
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 جمهوری اسالمی افغانستان

 تحصیالت عالیوزارت 

 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

 خصوصی نهادهایآمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی 

 ۱۳۹۶(    /    / چک لست بازدید مرکز اعتالی کیفیت نهاد تحصیلی)                            

 پرسش ها شواهد پاسخ ها مالحظات

شامره
 

  بلی. 

د  نخیر.
تن
س
م

ید
از
س

ارتقای کیفیتمرکز   دارای دفرت مناسب دایمی و کارمندان اداری و  نهاد شام 

؟شدمیباخدماتی   
۱ 

 بلی. 

  نخیر.

د 
تن
س
م

د.
زی
سا

 

 ۲ ؟در نهاد تحصیلی شام وجود دارد کمیته اصلی و فرعی  تضمین کیفیتآیا 

 بلی. 

  نخیر.

د 
تن
س
م

ید
از
س

 
 ۳ های شام وجود دارد؟آیا کمیته های فرعی تضمین کیفیت در پوهنحی 

 بلی. 

د   نخیر.
تن
س
م

ید
از
س

 

 ۴ ؟در نهاد تحصیلی شام وجود دارد  E-learning کمیته اصلی و فرعی آیا 

 بلی. 

د   نخیر.
تن
س
م

ید
از
س

 

 ۵ ؟در نهاد تحصیلی شام وجود دارد  E-learning فرعی  آیا کمیته های 

 بلی. 

د   نخیر.
تن
س
م

ید
از
س

 

 ۶ توسعه کریکومل در پوهنحی های شام وجود دارد؟ کمیته اصلیآیا 

 بلی. 

د  نخیر.
تن
س
م

ید
از
س

 

 ۷ آیا کمیته های فرعی توسعه کریکومل در نهاد تحصیلی شام وجود دارد؟

 بلی. 

د  نخیر.
تن
س
م

ید
از
س

 

 ۸ آیا کمیته اصلی تحقیق در نهاد تحصیلی شام وجود دارد؟

 
 بلی.

د  نخیر.
تن
س
م

ید
از
س

 

 ۹ آیا کمیته های فرعی تحقیق در نهاد تحصیلی شام وجود دارد؟

 
 بلی.

د  نخیر.
تن
س
م

ید
از
س

 

 ۱۰ آیا کمیته نظم و دسپلین در نهاد تحصیلی شام وجود دارد؟

 بلی. 

د  نخیر.
تن
س
م

ید
از
س

 

 ۱۱ آیا کمیته فرعی نظم و دسپلین در نهاد تحصیلی شام وجود دارد؟

 
 بلی.

د  نخیر.
تن
س
م

ید
از
س

معاون علمی و تدریسی که رییس کمیته تضمین کیفیت است واجد رشایط  

 مناسب می باشد )حداقل ماسرت(؟
۱۲ 

 

 بلی.

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

آیا رییس کمیته تضمین کیفیت از متام جلسات تضمین کیفیت ریاست منوده 

و دفرت داری کمیته تضمین کیفیت نظارت مینامید؟ اجراآتو   
۱۳ 

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً. 
از
س
د 
تن
س
 م

و آنها را  ه های ارتقای کیفیت اشرتاک منودهدر برنامییس کمیته، رآیا 

 تشویق و بسیج مینامید؟
۱۴ 

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً. 
از
س
د 
تن
س
 م

معیارهای  یازده گانۀ اعتباردهی در چهار نهاد تحصیلی شام خودرا مطابق 

 چوب جدید، عیار ساخته و آن را در سطح نهاد تطبیق مینامید؟
۱۵ 
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 بلی. 

  نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

 ۱۶ نهاد تحصیلی شام تدریس، تحقیق و عرضه خدمات را تشویق میکند؟

 

 بلی.

  نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

پالنها و تصامیم کمیته های رییس و اعضای کمیته تضمین کیفیت، از تطبیق 

 فرعی نظارت منوده، با سایر ارگانها و بازنگر ها همکاری مینامیند؟
۱۷ 

 بلی. 

 نخیر.

 نسبتاً.

ید
از
س
د 
تن
س
 م

، بروشورها، چارتها جهت آگاهی دهی استادان و محصالن در اطالعیه ها

کیفیت در نهاد تحصیلی شام وجود دارد؟ارتباط ارتقای   
۱۸ 

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

معیارهای علمی  نهاد تحصیلی شام ارایۀ آزادانه نظریات را  برمبنای روشها و

پذیرفته و حامیت میکند؟ )آزادی اکادمیک(   
۱۹ 

 بلی. 

 نخیر.

ید  نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

اعضای کادر علمی را در زمینه تحقیق، همکاری مادی و نهاد تحصیلی شام 

 معنوی مینامید؟
۲۰ 

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

خصوصی( شفاف بوده ؛  نهادهای معیارهای پذیرش محصالن) خصوصاً در

 منصفانه تنظیم میگردد؟
۲۱ 

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

محصل فارغ التحصیل در نهاد تحصیلی شام وجود دارد آیا تعریف واضح از 

 ودر جهت کاریابی به آنها مشوره دهی صورت میگیرد؟
۲۲ 

 بلی. 

 نخیر.

 نسبتاً.

ید
از
س
د 
تن
س
پوهنحی نظارت از جریان ارزیابی خودی استادان توسط محصالن از طرف  م

ها در سطح نهاد تحصیلی شام صورت میگیرد؟ ها، دیپارمتنت  
۲۳ 

 بلی. 

 نخیر.

  نسبتاً.

ید
از
س
د 
تن
س
نبندی پالن از قبل زماتهیۀ گزارش ارزیابی خودی نهاد تحصیلی شام مطابق  م

اصلی تضمین  کیفیت صورت میگیرد؟ شده، توسط کمیته های  
۲۴ 

 بلی. 

 نخیر.

 نسبتاً.

ید
از
س
د 
تن
س
 م

پالن از قبل زمانبندی تهیه ګزارش ارزیابی خودی پ،هنځی های شام مطابق 

 شده، توسط کمیته های فرعی تضمین کیفیت صورت میګیرد؟
۲۵ 

 بلی. 

 نخیر.

ید  نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

نهاد تحصیلی شام منابع معلوماتی )کتابخانه فزیکی، دیچتال، انرتنت و 

 نرشات( کافی برای رسیدن به اهداف خود دارد؟
۲۶ 

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
آیا در نهاد تحصیلی شام منابع فزیکی و تخنیکی، شامل صنف های درسی،  م

البراتوار ها و سایر زیربنا ها )سالون کنفرانس، ادیتوریم و...( برای رسیدن 

 به اهداف مورد نظر کفایت میکند؟

۲۷ 

 بلی. 

 نخیر.

  نسبتاً.

ید
از
س
د 
تن
س
نهاد تحصیلی شام؛ مطابق فارمت پالن اسرتاتیژیک آیا پالن اسرتاتیژیک  م

وزارت تحصیالت عالی ساخته شده؛ در سطح نهاد تحصیلی تان تطبیق 

 میگردد؟

۲۸ 

 بلی. 

 نخیر.

 نسبتاً

ید
از
س
د 
تن
س
 م

پالن اسرتاتیژیک نهاد کارمندان اداری و علمی نهاد تحصیلی شام آشنایی با 

 تحصیلی تان دارند؟
۲۹ 

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

در سطح نهاد تحصیلی شام امنیت استادان، محصالن و کارمندان تأمین 

 گردیده است؟
۳۰ 
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 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

نهاد تحصیلی شام سهولتها )ترانسپورت، لیلیه، کفرتیا ، جمنازیوم ورزشی 

است؟و...( را برای محصالن فراهم منوده   
۳۱ 

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

نهاد تحصیلی شام یک پروسۀ متداوم برای ارزیابی برنامه های علمی و رفع 

 کاستی ها دارد و آن را دنبال میکند؟
۳۲ 

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

سهولت میبخشد؟مسؤوالن ادارۀ شام، رسیدن به اهداف نهاد تحصیلی تان را   ۳۳ 

 بلی. 

 نخیر.

ید  نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

 ۳۴ شواهد برای ابتکارات در مورد بهبود کیفیت نهاد تحصیلی شام وجود دارد؟

 بلی. 

 نخیر.

ید  نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

نهاد تحصیلی شام کورسها، سیستم درجه بندی، رشایط اعطای دیپلوم، درجه 

فراغت را در کتالک خویش آشکار میسازد؟های تحصیلی و   
۳۵ 

 بلی. 

 نخیر.

 نسبتاً.

ید
از
س
د 
تن
س
 م

تحقیقاتی دارد؟آیا نهاد شام مراکز   ۳۶ 

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
تهیۀ اسناد مناسب برای کمیته های ارتقای کیفیت، به اساس بازنگری از  م

ارزیابی خودی در سطح پوهنحی ها و  فعالیتهای علمی و اداری مطابق

های نهاد تحصیلی شام صورت میگیرد؟ دیپارمتنت  

۳۷ 

 بلی. 

 نخیر.

ید  نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

آیا ارتباطات کاری با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیالت 

 عالی دارید؟
۳۸ 

 بلی. 

 نخیر.

ید  نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
پالن عملیاتی مبتنی بر نقاط ضعف، قوت، تهدید ها و آیا در نهاد شام،  م

فرصتها برای معیارهای یازده گانه ارتقای کیفیت مطابق فارمت واحد وجود 

 دارد و تطبیق میگردد؟

۳۹ 

 بلی. 

 نحیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

ارتقای  توسط کمیته های اصلیدر متام سطوح نهاد تحصیلی شام، آیا 

صورت میگیرد؟نظارت پالن عملیاتی کیفیت، از تطبیق   
۴۰ 

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

فرعی ارتقای  توسط کمیته هایدر متام سطوح نهاد تحصیلی شام، آیا 

صورت میگیرد؟نظارت پالن عملیاتی کیفیت، از تطبیق   
۴۱ 

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
آیا توسط کمیته ارتقای کیفیت نهاد تان ، از تطبیق سند مسیریابی با فارمت   م

استندردی که از طرف ریاست ارتقای کیفیت وزارت تحصیالت عالی برای 

 شام ارسال میگردد؛ نظارت صورت میگیرد؟ 

۲۴  

 بلی. 

 نخیر.

ید  نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

خاطر تطبیق پالنها و برنامه های های آموزشی به  آیا کورسها و ورکشاپ

 ارتقای کیفیت در سطح نهاد تحصیلی شام تدویر میگردد؟
۳۴  
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 بلی. 

 نخیر.

ید  نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
، کارهای عملی استادان و تحقیق، با استفاده از آیا  شیوه های تدریس م

تکنالوژی جدید و کارساحوی در سطح نهاد تحصیلی شام تهیه و تطبیق 

 میگردد؟

۴۴ 

 بلی. 

 نخیر.

ید  .نسبتاً 
از
س
د 
تن
س
از تطبیق خط مشی یاد توسط کمیته های فرعی آیا در نهاد تحصیلی شام  م

نظارت و ، پالن بهبود تدریس و پالن عملیاتی انفرادی دهی و یادگیری

میگردد؟بررسی   

۴۵ 

  بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
ها و سایر  نهاد تحصیلی شام از مواد درسی، لکچر نوت ،ها دیپارمتنتآیا در  م

مواد  درسی برای اصالح و استندرد شدن  نظارت و بررسی سمسرتوار 

 صورت میگیرد؟

۴۶ 

 بلی. 

 نخیر.

ید  نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
ها در جریان هر سمسرت،  یپارمتنتآیا از تطبیق کریکومل و مفردات درسی د م

 ۴۷ صورت می گیرد؟نظارت و بررسی دقیق 

 بلی. 

 نحیر.

ید  نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
ارتقای  کیفیت در هر سمسرت مطابق تقسیم  آیا توسط کمیته های اصلی م

گی تطبیق الوژی جدید در روند تدریس و چگوناوقات معینه از کاربرد تکن

د؟ت صورت میگیر آن نظار   

۴۸ 

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
فرعی ارتقای  کیفیت در هر سمسرت مطابق تقسیم  آیا توسط کمیته های م

گی تطبیق الوژی جدید در روند تدریس و چگوناوقات معینه از کاربرد تکن

د؟ت صورت میگیر آن نظار   

۴۹ 

 بلی. 

 نخیر.

ید  نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

های بهبود  ارتقای کیفیت،  از تطبیق پالن آیا توسط کمیته های اصلی

 تدریس و عملیاتی انفرادی استادان  نظارت به عمل می آید؟
۵۰ 

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

های بهبود  ارتقای کیفیت،  از تطبیق پالن فرعیتوسط کمیته های آیا 

 تدریس و عملیاتی انفرادی استادان  نظارت به عمل می آید؟
۵۱ 

 بلی. 

 نخیر.

 نسبتاً.

ید
از
س
د 
تن
س
 م

 ۵۲ آیا پالن عملیاتی ساالنه برای تطبیق پالن اسرتاتیژیک موجود است؟

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

 ۵۳ آیا یک پرویه واضح ارزیابی از تطبیق پالنی اسرتاتیژیک موجود است؟

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

آيا نهاد تحصیلی شام اسناد تقنینی )چاچوب جدید تضمین کیفیت و 

آګاهی دارند؟ اعتباردهی(  
۵۴ 

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

 ۵۵ آیا نهاد تحصیلی شامبلدیت به دیدګاه و ماموریت دارند؟

 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
 م

شام معلومات در مورد ساخت پالن اسرتاتیژیک دارد؟آیا نهاد تحصیلی   ۵۶ 
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 بلی. 

 نخیر.

ید نسبتاً.
از
س
د 
تن
س
آیا ورکشاپ های آموزشی بخاطر معرفی چارچوب جدید تضمین کیفیت و  م

اعتباردهی، دیدګاه و ماموریت و ساخت پالن اسرتاتیژیک نهاد تحصیلی تان 

 دایر منوده اید؟

۵۷ 

 :نهاد تحصیلی دفتر و کمیته ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهادهایپیش

 :بازدیدکننده هاتوضیحات و سفارشات تیم 
 

 آنها:ای و امض بازدید کنندهاعضای تیم نام  

 

1. 

2. 

3. 

4 . 

 

 

 
 

 

 
 




