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 یاعتبار ده پروسهاز  یاجامل یبررس. ۱
 

 .دهدیاطالع م یلیتحص مؤسسهبه   یاعتبارده  پروسهدر مورد زمان  یعال التیتحص وزارت .1

 .سدینویمنوده و گزارش آنرا م لیرا تکم یخود یابیارز یلیتحص مؤسسه .2

 .فرستدیم یعال التیتحص وزارتآنرا به  دیو مدارک مو یخود یابیگزارش ارز یلیتحص مؤسسه .3

 یمسلک بازنگران میقرار داده و آنها را به ت  یاسناد و مدارک متذکره را مورد بررس یعال التیتحص وزارت .4

 .فرستدیم

 .دهدیم قرار یبررس موردرا   دیو مدارک مو یخود یابیرزگزارش ا یمسلک بازنگران میت .5

 ورزد. یموافقت م یلیبا نهاد تحص دیپالن بازد رامونیپ یمسلک بازنگران میت .6

 یابیارز یرا در برابر  چارچوب  اعتبار ده یلیتحص مؤسسهداده و   انجام رادهایبازد یمسلک بازنگران  میت .7

 .کندیم

بحث و  شانیها یابیتا در مورد ارز کندیمالقات م تیفیک نیتضم یفرع تهیکمبا   یمسلک بازنگران میت .8

همچنان  شانیقرار دهند. ا  یبررسرا مورد  یلیتحص مؤسسه یخود یابیارز نیتبادل نظر منوده و تفاوتها ب

 .ندینامیم یز یر برنامه یخود یابیارزسفارشات و گزارش   دیتائ رامونیپ

 .دینامیم میتسل یعال التیتحص وزارترا به  یخود یابیارزگزارش  یمسلک بازنگران میت .9

 .دیمنا نظراظهار  ،یخود یابیارزگزارش  یفرصت دارد تا در مورد صحت و درست یلیتحص مؤسسه .10

 :ای یاعتبارده و تیفیک نیتضم بورد .11

 هم: ای. وکندیم دییاند، تا دهیگرد یخود یابیارزرا که درج فهرست گزارش  ی: منراتالف

مجدد، طالب  اطالعات  یاعتبارده رامونیپ یینها میتصم کیقبل از اتخاذ  یمسلک رانبازنگ میت: از ب

 .گرددیم شرتیب

 اطالعمجدد،  یاعتبارده رامونیپ یینها میراجع به تصم یلیتحص مؤسسهبه  یعال التیتحص وزارت .12

 . دهدیم

 .باشدیم دارا  را یینها میتصم هیعل نظر دیفرصت درخواست تجد  یلیتحص مؤسسه .13

 .باشدیم  یمسلک بازنگران میسفارشات ت استفاده از  ای کندیم لیرا تکم یعمل پالن یلیتحص سسهمؤ .14

 .سپاردیم یعال التیتحص وزارتبه  دییتا یبرا راشده  لیتکم یاتیعمل پالن یلیتحص مؤسسه .15
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 یاعتبارده پروسه  اتیجزئ  .۲

 .دهدیم اطالع یلیتحص مؤسسه هب یاعتبارده پروسهدر مورد زمان  یعال التیتحص وزارت :۱ مرحله

  یمسلک یبازنگر و  یخود یابیارز یبرا یجدول زمان کی نییتع یرو  یلیتحص مؤسسهو  یعال التی: وزارت تحصالف

 .آورندیتوافق بعمل م

  یاحتاملمنافع  تضاد . آورندیتوافق بعمل م  یمسلک بازنگران میت بیمذکور راجع به ترک مؤسسهو  یعال التی: وزارت تحصب

  .گرفت خواهند قرار مداقه و توجه مورد آن یقانون و مناسب نحو به

 مورد ،یمسلک بازنگراندیو بازد یخود یابیارز یبرا  که ییشاخص ها یرو  یلیتحص مؤسسهو  یعال التی: وزارت تحصج

 . آورندیتوافق بعمل م گرفت خواهند قرار استفاده

 .سدینویم آنرا گزارش و منوده لیرا  تکم یخود یابیارز مؤسسه :۲ مرحله

 .دهدیم انجام را  یخود یابیارز ،یمناسب در چارچوب اعتبار ده یها شاخصبا  مطابق رد مؤسسه: الف

 .دینامیقرار دارند، موافقه م یکه در چارچوب اعتبار ده یو فرع یاصل یارهایمتام مع یمنره برا نییتع یرو  مؤسسه: ب

 .دینامیم لیتکم است، دهیگرد فراهم میضام بخش در که یااده از منونه را با استف یخود یابیگزارش ارز مؤسسه: ج

 .فرستدیم یعال التیتحص وزارت به را یو یحامو اسناد  یخود یابیگزارش ارز مؤسسه :۳ مرحله

که در  یاساس زمان بر است، دهیگرد فهرست درج مهیضم در که را یو یحامو مدارک  یخود یابیگزارش ارز مؤسسه: الف

 . فرستدیم یعال التیآن توافق بعمل آمده است، به وزارت تحص یاوقات رو  میتقس

 .داردیم نگه و حفظ است، منوده میتسل یعال التیتحص وزارت به که را یمدارک و اسناد متام از یانسخه  مؤسسه: ب

 بعمل نظارت د،یبازد انیجر در آنها از که را یمدارک و گرفته راالزم  یها یآمادگ  یمسلک بازنگران دیبازد یبرا مؤسسه: ج

 .دیکن رجوع میضام به دیمز معلومات یبرا. کندیم یآور  جمع آورده،

 یبررس یمسلک بازنگران میت به را آنها و داده قرار قیحقت و غور تحت را متذکره اسناد یعال التیتحص وزارت :۴ مرحله

 .فرستدیم همکار

 .دینامیم حفظ و ثبت را مدارک ریسا و یخود یابیارز یها گزارش یعال التیتحص وزارت: الف

 و بوده لیتکم یخود گزارش یها بخش متام نکهیاز نانیاطم کسب بخاطر را متذکره اسناد یعال التیتحص وزارت: ب

 .دهدیم قرار یوارس تحت اند، دهیگرد آنها ضم زین ازین مورد مدارک

 خواهد شد.  یشرت یخواهان مدارک ب یعال التیوزارت تحص د،ی: درصورت لزوم دج

 .فرستدیم  یمسلک بازنگران میاسناد متذکره را به ت یعال التی: وزارت تحصد
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 .دهدیقرار م  یو بررس مرور تحت را یو یحامو اسناد  یخود یابیارز گزارش یمسلک بازنگران میت: ۵ مرحله

 یبازرس مورد دیبازد خالل در هک را یبررسمراحل  آن  قیاز طر تارا مرور منوده   مستندات  یمسلک بازنگران می: تالف

 .سازد مشخص  را داد قرارخواهد

 . ندیمنا یم توافقآن  یمنوده و رو  کیرش را شانیها افتهی  یمسلک بازنگران می: تب

 .کندیم یز یبرنامه ر یرا با ناظر خارج یدیبازد  یمسلک بازنگران می: تج

به  یلیتحص مؤسسه( با یار یمع یاستفاده از منونه  اجندا با)  دیبازد یراجع به اجندا   یمسلک بازنگران میت: ۶ مرحله

 .رسدیتوافق م

 یار یمع ی. اجنداآورندیتوافق بعمل م د،یبازد یدرمورد اجندا یلیتحص مؤسسهو  یناظر خارج ،یمسلک بازنگران می: تالف

 .ردیگیم قرار استفادهمورد  ،مورد  نیا یبرا د،یبازد

 حهیاز ال  یکه تخط دهدیو هشدار م فرستدیم یلیتحص مؤسسهرا به  دیبازد فیوظا حهیال یعال التی: وزارت تحصب

 منجر خواهد شد. دیبه لغو و ابطال بازد فیوظا

 یابیارز یچارچوب اعتبارده اساس  بررا  یلیتحص مؤسسه ورا انجام داده  دیبازد   یمسلک بازنگران میت : ۷ مرحله

 .کندیم

را  یلیتحص مؤسسهمدارک،   ریجلسات، سفرها و سا دارازید ،یخود یابیده از گزارش ارزبا استفا  یمسلک بازنگران میت: الف

 .کندیم یابیارز  ،یدر برابر چارچوب اعتبار ده

 .سازدیممتاز را مشخص م یساحات مورد اصالح و عملکردها  یمسلک بازنگران میت: ب

 .دنآور یم بعملو توافق  منودهقضاوت   ،یارچوب اعتباردهدر چ یفرع یارهایمع منراتدر رابطه با    یمسلک بازنگران میت: ج

 ،یلینهاد تحص یخود یابیبا ارز تفاوتها یبررس ،خود یها یابیارز یغرض بحث رو   یمسلک بازنگران میت: ۸ مرحله

 .دینامیم مالقات تیفیک نیتضم یفرع تهیکم باگزارش بازنگران  هیته یبرا یز یر برنامهسفارشات و  یتوافق رو 

 .. ندیمنا یم، مالقات  دیبازد جینتا مروربخاطر  تیفیک نیتضم یفرع تهیکمو   یمسلک بازنگران میت :الف

 . . ندیمنا یممنرات بحث  یو یمدارک حام رامونیپ آنها: ب

ساحات عملکرد ممتاز با  صیسفارشات غرض اصالح و تشخ یرو  تیفیک نیتضم یفرع تهیو کم  یمسلک بازنگران میت: ج

 .. ندیمنا یمهم توافق 

گزارش مذکور،  هیته یرو    یمسلک بازنگربا استفاده از منونه گزارش  تیفیک نیتضم یفرع تهیو کم  یمسلک بازنگران میت: د

 .کنندیم یز یبرنامه ر

 .فرستدیم یعال التیرا به وزارت تحص  یمسلک بازنگر گزارش یمسلک بازنگران میت: ۹ مرحله
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 .فرستدیم یعال التیرا به وزارت تحص  یمسلک بازنگرگزارش  یینسخه نها  یمسلک بازنگر می: تالف

 .فرستدیم یلیتحص مؤسسهرا به   یمسلک بازنگرنسخه از گزارش  کی یعال التیتحص وزارت: ب

 .دی، اظهار نظر منا  بازنگر گزارش یها فکت یفرصت دارد تا در برابر صحت و درست یلیتحص مؤسسه: ۱۰ مرحله

 .دیاظهار نظر منا  بازنگر گزارش یها فکت یصحت و درست رامونیت دارد تا پفرص یلیتحص مؤسسه: الف

 باشند،یدر ارتباط م  یمسلک بازنگران میکه با ت یعال التیاز وزارت تحص یبخش ها با هامورد فکت  در:  اشتباهات ب

 بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

 : ای یاعتبارده و تیفیک نیتضم بورد:  ۱۱ مرحله

 هم: ای. وکندیم دییرا، تا  یمسلک بازنگرانگزارش   سفارشات:الف

 . شودیم  یمسلک بازنگران میت شرتازیخواهان اطالعات ب ،یاعتبارده رامونیپ یینها میتصم کی: قبل از اتخاذ ب

 

 . رساندیم یلیتحص مؤسسه یبه آگاه ،را یاعتبارده درمورد یینها میتص  یعال التیتحص وزارت: ۱۲ مرحله

 رساند.  یم مؤسسه اطالع به یبه طورکتب را دیبازد جینتا  یعال التی: وزارت تحصالف

 .دهد.  یمقرار  گفتگو و بحث مورد ارشد، یرهب  با را دیبازد جینتا یعال التیتحص وزارت - ب

 .دیمنا  اعرتاض ،یینها میتصم هیفرصت دارد تا عل یلیتحص مؤسسه: ۱۳ مرحله

 . دیمنا یم لیخود را تکم یاتیپالن عمل  یبازنگران مسلک میت یها هیتوص ستفاده از ا با یلیتحص مؤسسه: ۱۴ مرحله

ساحات مورد  قیکه غرض تطب باشدیم یکه مشخص کننده اقدامات دهدیرا انکشاف م یاتیپالن عمل یلیتحص مؤسسه: الف

 است. دهیگرد هیتوص  یمسلک بازنگراندر گزارش   اصالح

 .سپاردیم یعال التیوزارت تحص به بیو تصو دییشده را غرض تا لیتکم یاتیعمل پالن یلیتحص مؤسسه: ۱۵ مرحله
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  یبازنگران مسلک دیبازد فیوظا حهیال. ۳

 

 محرمانه محفوظ خواهند  بطوررا  ها افتهی وگفتگو ها  ،ها بحث جلسات، در کنندگان اشرتاک متام .1

 .داشت

 بازنگراناند، استوار خواهند بود.  دهیفراهم گرد دیدباز  انیدر جر ایکه قبال  یبراساس مستندات قضاوتها .2

خواهان  توانندیاستفاده خواهند کرد، بنا م یاز روش منونه بردار   یدر رابطه به مستند ساز   یمسلک

  .شوند دیدر خالل بازد شرتیمستندات ب

 .شد خواهد ریدا حرمت، حفظ با و دوستانه یفضا در جلسات .3

مربوطه  یها یپوهنح یو در آنها متام روسا ابندیرمیها تدو یپوهنح یاکه با روس یجلسات یاستثنا به .4

 .باشد یم تن 10 تا 8 نیبباشند، حد اکرث اشرتاک کننده گان  در هر جلسه  داشتهیحضور م

 داشتهیحضور من یلیتحص مؤسسهمقامات ارشد  گردد،یم ریدا یادار  نیکه با استادان و مامور یجلسات در .5

 باشند.

 باشند. داشتهیحضور من یلیتحص مؤسسه هیبلند پا یاعضا ابد،یم ریتدو نیبا محصل که یجلسات در .6

 .باشدیم ساعت کی نایتخماکرث طول جلسات  حد .7

اشرتاک در  یاستثنا زبهیو ن ندیحصول منا یز یبعنوان تحفه چ یاجازه ندارند ازکس  یمسلک بازنگران .8

 یاست، حق ندارند وارد مهامن نواز  دهیگرددرج  شانیا یرسم یکه درفهرست اجندا یتهایجلسات و فعال

 گردند. یخصوص یها

به وزارت   یبازنگران مسلک گزارش شدن  هسپرد از قبل تا داشت خواهند فرصت یلیتحص موسسات .9

 .ندیمنا نظراظهار  آن قیها و حقا فکت یدر مورد صحت و درست  ،یعال التیتحص
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 یخود یابیارز یاجرا .۴
 

 :هدف

را که به  یمعلومات یابیارز نیا .باشدیم یعال التیوزارت تحص یاعتبار ده پروسهاز  جزء یدخو  یابیارز قیتطب

 .دیمنا یم یفراهم م د،یپالن منا مؤسسهخود را از  دیکند تا بازد یکمک م یبازنگران مسلک

 تا: یلیتحص مؤسسه یاست برا یهمچنان فرصت یخود یابیارز  انجام

 وزارت  یدر چارچوب اعتبار ده کهیها و شاخص ها اریمع  اسبراسخود را  تیاجراات فعال سطح

 .دیمنا  یابیارزشده است،  نییتع شیبرا یعال التیتحص

 از افراد  یر یتعداد کث با ،یلیافراد در داخل نهاد تحص  نظراتو  شنهاداتیپ  افتیمنظور جستجو و در به

 .باشد داشته روابط

 مورد  درو  داده صیتشخ راحات مورد بهبود و اصالح بعمل آورده و سا لیتجل شیخو یدستآوردها از

 . دیمنا یز یاصالحات متذکره برنامه ر یچگونگ

با ارزش  پروسه کی ثیرا منح یخود یابیگزارش ارز یها برا یو آمادگ یخود یابیارز قیتطب دیبا  یلیتحص نهاد

 د کرد، در نظر داشته باشد. کمک خواه یلیتحص مؤسسه کیاجراات اش بعنوان  تیفیکه در انکشاف و بهبود ک

 جینتا

 :توانست خواهد یلیتحص مؤسسه یخود یابیاجراات ارز ریاخ در

 قرار دارد،  یکه در چارچوب اعتبار ده یفرع اریخود در برابر هر مع یکه چگونه برا دیاتخاذ منا میتصم

 . . دهدمنره 

 سازد فراهم د،ینامیم قیتصد را منره هر که را یحاتیتوض. 

 بگذارد صحه اش حاتیتوض به که سازد فراهم ار  یمدارک. 

 نشان دهد.  را بهبود و اصالح مورد ساحاتبه  یدگیرس نحوهکه  دیمنا هیرا ته یاتیعمل پالن. 

 دیمنا ثبت ،یخود یابیارز گزارش در را متذکره نکات متام. 
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 پروسه

 استفاده وجه نیبهرت به  متذکره فرصت از تا همنود فکر قایعم یخود یابیارز  انجام یچگونگ رامونیپ دیبا یلیتحص مؤسسه

 :دارد وجود یدیکل اصل سه امر نیادر .  دیمنا

 آن یدر اجرا یلیتحص مؤسسهساخنت  میسه 

 یر یپذ نقد و بودن آزاد به افراد قیشوت. 

 مورد وجه نیبهرت به امور آن در که یساحات صیتشخ زین و اصالح مورد ساحات انعکاس جهت فرصت از استفاده 

 .است گرفته قرار جراا

در  یز یر برنامهدر خالل  مؤسسهکه  هرچنددر هرنهاد  نظر به وسعت و ساختار تفاوت خواهد داشت.  یخود یابیپروسه ارز 

 را مد نظر داشته باشد.  لیمراحل ذ دیبا یخود یابیارز انجام یمورد چگونگ

و آماده  یخود یابیارز یاجرا یزماندر مورد جدول  یلیپوهنتون که به نهاد تحص سیرئ با  هجلس ریتدو .1

افراد را غرض اشرتاک آزاد و صادقانه در  دیمذکور با  ه.  جلسدهدیم یآگاه ،یخود یابیگزارش ارز یساز 

 .دیمنا بیترغ و قیتشو ،یخود یابیارز  انجام

 یجا تا. باشد داشته را یخود یابیارز گزارش نوشنت تیمسول که یخود یابیارز یکار  گروه کی جادیا .2

 باشد یمرکز  اداره و ها یپوهنح اممت ندگانیمنا بر مشتمل دیبا مذکور گروه امکان

 لیتکم مسول که یخود یابیارز یکار  گروه یاعضا با جداگانه یها بخش به گزارش یبند میتقس و  عیتوز .3

 .باشندیم خاص یها بخش

مراکز  نیآمر ،یمعاون پوهنح ،یپوهنح سیچون )رئ یبا افراد مرتبط یخود یابیارز یگروه کار  یاعضا متام .4

را در رابطه به  یلی.( مالقات منوده تا نظرات آگاهانه موقف نهاد تحصرهیوغ یادار  نیاستادان ، مامور ق،یتحق

 .کنند یآور  جمع ،یفرع یارهایمع و یاعتبارده چارچوب یارهایمع

 ریوده و آنرا با ساگزارش متذکره را فراهم من سینو شیاز پ یبخش یخود یابیگروه ارز یکار  یاعضا .5

 .سازند.  کیرشو انتقاداتشانرا  شنهاداتیساخته تا نکته نظرات، پ میگروه  سه یاعضا

 .کندیم هیته را، مذکور گزارش مسوده یخود یابیارز یکار  گروه .6

مسوده  رامونیرا پ شیخو شنهاداتینظرات و پ ،یلیتحص مؤسسه یاعضا ریو سا  یرهب  اتیه ن،یمحصل .7

 . نندکیم ارائهمذکور 

 .گرددیم سینو شیپ دوم نسخه شامل متذکره نظرات .8

گزارش دوم را تحت  سینو شیمعادل آن( که پ تهیکم ای) یلیتحص مؤسسه تیفیک یارتقا تهیدوم به کم نسخه .9

در چارچوب  یفرع یارهایکه قرار است در مقابل  مع یتا در مورد منرات گرددیم شکشیپ دهد،یبحث قرار م

 توافق کند. درج گردد، ،یاعتبارده

کدام ارگان معادل آن در  ایو مؤسسه یعلم یشورابه  بیغرض تصو یخود یابیگزارش ارز یینها نسخه .10

 .گرددیم شکشیپ ،یلیتحص مؤسسهدراخل 
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 سبک

 .دارند وجود متفاوت هدف ای منظور دو یخود یابیارز گزارش عقب در

 .یلیتحص مؤسسهساحات مورد اصالح  صیو تشخ یر یفراگ .1

 منوده است. لیرا تکم یالزم چارچوب اعتبارده یهایازمندین یلیتحص مؤسسه نکهیا تیو تثب قیتشو .2

 کی دنیبخش ییکه در توانا یخود یابیارز گزارشاتدو هدف تضاد وجود داشته باشد.  نیا نیاست که ب ممکن

کننده  لیحلو ت ابیارزش ک،یژیاسرتات دیاست، با دیخود اش مف یکار  طیاز اجراات و مح یدرمورد آگاه مؤسسه

 .باشد شده هیته قتادص و وصبوده و از همه مهمرت، با خل

خود را  یتهایقرارگرفته و موفق یمنف لیمسا محدوده در شرتیب مترکزتان د،یکن شهیپ حد از شیب را صداقت اگر اما،

 یلیموسسات تحص ریسا یبه اندوخته ها شیخو یهم از تجارب و عملکردها ایو د،یتوان یمن ساخته برجسته

 توانست. دیکرده نخواه شکشیپ یز یچ

خود  تیرا داشته و ظرف یانتقاد-خود ییباشد که توانا یا مؤسسه کینشان دهنده  دیشام با یخود یابیارز گزارش

 .دهد نشان زین را است، داده صیتشخ که را یمشکالت با همواجرا در ارتباط با 

 محتوا

. حد از شیب اتیجزئ نه باشد متمرکز یدیکل موضوعات یرو  و بوده اهکوت امکان حد تا دیبا تان یخود یابیارز گزارش

 (یو یحام ای دیمو مدارک: مثال)بگونه  اند دسرتس قابل هم منابع ریسا در که باشد یاطالعات یحاو  دینبا مذکور گزارش

 :دیباش داشته نظر در را لیذ  سواالتخوب است  ،یخود یابیگزارش ارز هیته در

 است؟ کرده رییتغ یچ کنون،تا گذشته یبررس از 

 باشند؟یم یچ اند، ساخته نگران تانرا همکاران و شام فعال که( یمنف و)مثبت  موضوعات 

 (؟دیکنیم شنهادیپ نه،یزم نیکدام اقدام را شام در ای)و دهیاتخاذ گرد یاقدام یهمچو موضوعات، چ به  پاسخ غرض 

 اند؟ ها یچ ونپوهنت یبرا شام اهداف نده،یآ سال پنج داشت نظر در با 
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 یمنره ده   .۵
 

 اریمع و یاعتبارده یارهایمع مقابل در یلیتحص مؤسسه یده منره یخود یابیارز گزارش مهم حصص از یکی

 .داد انجام یخود یابیارز پروسه ریاخ در رصف توانیم را یده منره پروسه. باشدیم یفرع یها

 شامل و شده گذاشته شیمنا به  یاعتبارده چارچوب در که باشدیم اکرث حد منره کی یدارا یفرع یارهایمع متام

 یعشار ا منرات ایو ۰،۵ منره متذکره چارچوب. باشدیم( صفر) منره اقل حد. باشدیم یخود یابیارز گزارش منونه

 .ردیپذ یمن را گرید

 چیه به را اریمع اگر اندازه، هامن به. آورد بدست کامل منرات تواندیم سازد، پوره را ارهایمع کامال نهاد کی اگر

 .باشدیم صفر باشد، نکرده لیتکم درجه

 را یمتفاوت فکتور منره تا است الزم مذکور مؤسسه به باشد، کرده پوره را اریمع قسام یلیتحص مؤسسه که یحاالت در

 .باشد داشته نظر در اش، یده منره روند در

 وسعت مورد در مدارک یساز  فراهم غرض یلیتحص نهاد ییتوانا از عبارت یده منره روند در عمده فکتور

 .گردد لینا ،یفرع یارهایمع برابر در مربوطه یها شاخص ساخنت برآورده در تا باشدیم اش یفعل  ییتوانا

 .باشند داشته توجه زین گرید فکتور ای عامل دو به دیبا مذکور یلیتحص مؤسسه

 دارد دست یرو  یفرع رایمع برابر در اش اجراات اصالح جهت یلیتحص مؤسسه که یپالن. 

 دهدیم نشان الحال تا یفرع یها اریمع برابر در را مؤسسه اجراات رشفتیپ که یمدارک. 
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 گردندیم مهیضم یخود یابیکه با گزارش ارز یفهرست اسناد .۶

بر آن  عالوه .دنیمنا هیته شده ذکر یها هر شام بیترت با را لیذ اسناد دارند قرار یاعتبارده پروسه تحت که یلیتحص یها نهاد

 .باشند یمن نیی پا فهرست درج که ندیمنا هیته را یاسناد توانندیم یلیتحص موسسات

 شامره سند 

 ۱ دگاهید و تیمامور هیانیب 

 ۲ تیسا بیو 

 ۳ کیژیاسرتات پالن 

 ۴ یکار  پالن 

 ۵ یخود یابیارز قیو تطب یاتیعمل پالن 

 ۶ ها پارمتنتید یبررس یگزارشها 

 ۷ قیتحق انکشاف پالن/  قیتحق یژ یاسرتات 

 ۸ ها تهیکم ساختار 

 ۹ ها تهیاوقات جلسات کم میتقس 

 ۱۰ ها تهیکم جلسات یها ادداشتی 

 ۱۱ ها تهیکم یاعضا تلس 

 ۱۲ ترجمه و فیتال ،قیتحق بخش در یاخالق یها یسیپال 

 ۱۳ یمال پالن 

 ۱۴ بودجه 

۵۱ یمال تیریمد پروسهدر رابطه به  اطالعات   

 ۱۶ یمال یگزارشها 

 ۱۷ یحسابرس و یمال شیتفت یارشهاگز  

 ۱۸ دیعوا خلق ای و درآمد دیتول طرح 

 ۱۹  یگذار  هیرسما یژ یاسرتات 

 ۲۰  یشده خارج لیمتو یبر پروژه ها یمبن گزارشات 
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 ۲۱ کیاکادم یهابرنامه  یساالنه بررس یگزارشها 

 ۲۲ کیاکادم یهابرنامه  یبررس ینوبت یها گزارش 

 ۲۳  یلینصاب تحص تهیکمجلسات  یها ادداشتی 

 ۲۴ یکیالکرتون آموزش انکشاف پالن 

 ۲۵ یعلم یها تیتوام توسعه طرح 

 ۲۶  ها  تفاهمنامه 

 ۲۷  ینیدسپل یایها و قضا یتینارضا ات،یشکا شمول هب تقرر یها یسیپال 

 ۲۸  استادان یها تیفعال یبررس پروسه 

 ۲۹  یآموزش  یها یازمندین لیتحل 

 ۳۰ کارمندان و استادان انکشاف پالن 

 ۳۱  نیمحصل سوابقثبت  ستمیس  

 ۳۲  نیمحصل یرسو  جینتا 

 ۳۳ نیمحصل خدمات و هیحام یانکشاف پالن 

 ۳۴  ینیو دسپل یتینارضا – نیمحصل یها یسیپال 

 ۳۵ تیفیک نیتضم یاعتال  مرکز یابیریمس اسناد 

۶۳ انکشاف کتابخانه  پالن   

 ۳۷ و اداره کتابخانه  میتنظ روش 

 ۳۸  نیآنال یمعلومات منابع انکشاف پالن 

 ۳۹ یمعلومات یتکنالوژ  انکشاف پالن 

 ۴۰ ها  ربنایزانکشاف  پالن 

 ۴۱  یتیو امن تیمصوون صحت، یها یسیپال 

 ۴۲ تیفعال ادامه یها طرزالعمل 
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 وسساتم – یاعتبارده یبازنگر  انیفهرست جلسات در جر  .۷

 است دهیگرد شکشیپوهنتون پ سیکه توسط رئ – یلیتحص مؤسسه یاجامل یبررس .1

 پوهنتون( سیپوهنتون / معاون رئ سی)رئ  مؤسسه یرهب  میبا ت جلسه .2

 ها  یپوهنح یبا روسا جلسه .3

 ها تهیکم ریسا ندگانیمنا و یلیحصت مؤسسه تیفیک نیتصم تهیکم یبا اعضا جلسه .4

 یتخصص یقیتحق مراکز نیمرآ  و ها یپوهنح یروسا با جلسه .5

 استادان با جلسه .6

  نیبا مامور جلسه .7

 ها تیملک نیمامور و یمعلوت یتکنالوژ  مرکز کتابخانه، نیمامور با جلسه .8

 نیمحصل با جلسه .9

 .التیتسه از یبررس رویس .10

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 وزارت تحصیالت عالی

 معینیت علمی

کیفیت و اعتبار دهی تضمینریاست   

 

و اعتبار دهی چارچوب ارتقای کیفیت  

 

۷۱۳۹دلو   

 



 

 

 

 فهرست

 

 

 1 ..................................................................................................................................... اسرتاتیژی و ماموریت ديدګاه،

 2 ...................................................................................................................................... جامعه انکشاف در سهمگیری
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 13 ...................................................................................................................... سهولتها و معلوماتی تکنالوژی تدریس،
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یاعتبارده و تیفیک نیتضم چارچوب  

حد اکرث 

 منره

 شاخص ها

 ۳مرحله 

حد اکرث 

 منره

 شاخص ها

 ۲و مرحله  ۱مرحله 

 امرهش معیار ها

      

ماموریت و پالن اسرتاتیژیک واضح میباشد که برای متام رشکای کاری قابل فهم بوده و این پالن ديدګاه، دارای یک تحصيلی مؤسسه   :و اسرتاتیژی ديدګاه، ماموریت

 فراهم می مناید.برای مؤسسه اساسات تصمیم گیری و تخصیص منابع را 
۱ 

۱۰ 

نت دارای یک دیدگاه و و دیپارمت پوهنځیبر عالوه، هر 

شده تاييد ماموریت می باشد که توسط  مراجع ذیربط 

 است.

۱۰ 

ماموریت دیدگاه و  دارای یک  مؤسسه تحصيلی

بوده که از جانب وزارت تحصیالت عالی تایید شده 

 باشد.

 ديدګاه و ماموريت

 ماموريتديدګاه و دارای یک تحصيلی مؤسسه 

 شده میباشد. تاييدمناسب و رسامً 

۱.۱ 

۱۰ 

 

مؤسسسسسسسسسه تحصسسسيلی برای سسسسساختسسار پالن  ،برعالوه

اسسسرتاتيژيک پنج سسساله خويش کارمندان، محصسسالن و 

رشکاء اصيل دخيل ساخته است. اين پالن اسرتاتيژيک 

 شامل شاخصهای اصلی برای اجراات می باشد. 

 

۱۰ 

سه  دارای یک پالن اسرتاتیژیک پنج تحصيلی مؤس

عالی یا  سسسساله بوده که توسسسسط وزارت تحصسسسیالت

شسسده اسسست. پالن اسسسرتاتیژیک  تاييدمراجع ذیربط 

مؤسسه شامل اهدافی مرتبط با تحقیق، کسب عواید، 

اسسسستفاده از تکنالوژی، فعالیتهای بین ایللی و نقش 

 مؤسسه در جامعه افغانی می باشد.

 پالنگذاری اسرتاتیژیک

تار پالن  مؤسسسسسسسسه تحصسسسيلی کانيزم سسسساخ مي

 ش میبد.اسرتاتيژيک پنج ساله را پي

 

۱.۲ 

۱۰ 

 

بر عالوه، هر پوهنځی و دیپارمتنت خود دارای یک 

پالن تطبیقی ساالنه میباشد که توسط ریاست پوهنتون و 

 شده باشد. تاييدیا ریاست پوهنځی 

۱۰ 
کارمندان را در انکشاف پالن تحصيلی مؤسسه 

 کاری یا تطبیقی ساالنه خویش سهیم میسازد.

 ساختار پالن ساالنه تطبيقی

پالن تطبیقی ساالنه را انکشاف تحصيلی ؤسسه م

گون پالن میسسدهسسد کسسه در آن چ یق  ب ط ت ه گی 

 اسرتاتیژیک به جزئیات آورده شده است. 

۱.۳ 
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۱۰ 

و دیپارمتنت روند بررسی برنامه  پوهنځیبر عالوه، هر 

به  و ساحاتی را که نیاز ،ساالنه خود را در اختیار داشته

ساالنه سال پیرشو به سطح بهبود دارد و در پالن تطبیقی 

ها و دیپارمتنت ها بازتاب یافته؛ را شناسایی  پوهنځی

 میکند.

۱۰ 

را در بررسی  محصالنکارمندان و تحصيلی مؤسسه 

برنامه ها دخیل میسازد. این امر مواردی را که نیاز به 

بهبود و اصالح دارد و در پالن تطبیقی سال آینده 

 .بازتاب یافته است، شناسایی میکند

 سازماندهیمؤثريت 

اجراآت  کارآییو  تحصيلی مؤثريتمؤسسه 

 خود را به طور متداوم بهبود می بخشد.

۱.۴ 

 

۱۰ 

متام معلومات در مورد تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

ماموریت، اهداف اسرتاتیژیک، پالیسی ها  و حاکمیت 

خود را از طریق ویب سایت و دیگر وسایل صوتی و 

ن از اینکه معلومات تصویری جهت حصول اطمینا

مذکور قابل دسرتس به متام افراد ذیربط باشد، فراهم 

 میسازد.

۸ 

متام معلومات در مورد ماموریت، تحصيلی مؤسسه 

اهداف اسرتاتیژیک، پالیسی ها، وحاکمیت خود را 

 به وسیله های مختلف، در اختیار عام قرار میدهد.

 معلومات عمومی 

اسرتاتیژی، در مورد ماموریت، تحصیلی مؤسسه 

پالیسی ها و حاکمیت خود معلومات را بدسرتس 

 عام قرار میدهد.

۱.۵ 

دوم و سوم معيار اول -مرحله اول یمجموع منرات ۴۸  ۵۰  

افته و پیرامون مؤسسه سهم ارزشمندی را در جامعه، منطقه، محل و انکشاف ملی ایفا مینامید. این امر در اهداف اسرتاتیژیک منعکس ی :سهمگیری در انکشاف جامعه 

 اتخاذ تصامیم و فعالیت های کارمندان و  محصالن آگاهی میدهد.
۲ 

۱۰ 

اطمینان حاصل می مناید که  تحصيلی مؤسسه ،بر عالوه 

میزان و تاثیر  پوهنځیبرنامه ارزیابی ساالنه در سطح 

مشارکت در جامعه و انکشاف محلی، منطقه یی و ملی 

 را ارزیابی می مناید.

۸ 

به طور واضح  مؤسسهی تحقیقی و علمی برنامه ها

منافع پالن شده برای جامعه و انکشاف محلی، منطقه 

 ای و ملی را منعکس کرده و تبلیغ مینامید. 

 فعالیت های اکادمیک

برنامه های تحقیقی و تدریسی ماموریت موسسه 

تحصیلی را به حیث عامل انکشاف اجتامعی، 

 اقتصادی و فرهنگی منعکس میسازد. 

۲.۱ 
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۱۰ 

برای حامیت از کارمندانی که تحصيلی بر عالوه، مؤسسه 

در جامعه سهم فعال دارند، میکانیزمهای مشخصی را 

 .انکشاف می دهد

۸ 

 

اکرثیت استادان به طور فعال در جامعه و انکشاف 

 می گیرند.فعال محلی، منطقوی و ملی سهم 

 سهمگیری کارمنداناشتغال و 

، مرصوف متام کارمندان اکادمیک و اداری

فعالیتهایی میباشند که سهم گیری  شان را در 

جامعه و انکشاف محلی، منطقوی و ملی نشان 

 میدهد.

۲.۲ 

۲.۲ 

۸ 

برعالوه، مؤسسه تحصیلی در صدد سهمگیری مستقیم  

محصالن و اشرتاک آنها در جامعه و انکشاف محلی، 

منطقوی و ملی از طریق نصاب تحصیلی ویا هم فعالیت 

 تحصیلی میباشد. های فوق نصاب

 

۶ 

محصالن در مورد ماموریت مؤسسه،   متام

اسرتاتیژی ها و عملکرد های آن در ارتباط به جامعه 

و انکشاف محلی، منطقوی و ملی آگاهی داده 

 میشود.

 محصالن  اشتغال

محصالن از تعهدات خویش در قبال انکشاف  

تا سهم  جامعه  واقف بوده و تشویق میشوند

 ند.خود را ادا منای

۲.۳ 

 

 

دوم و سوم معيار دوم -مرحله اول یمجموعمنرات  ۲۲  ۲۸  

 ۳ روی رسیدن به ماموریت و اهداف اسرتاتیژیک آن متمرکز میباشد.تحصيلی  حاکمیت، رهربی و اداره مؤسسه  : حاکمیت، رهبی و اداره  

۱۰ 

بشکل منظم عملکرد هر کمیته تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

 مؤثروجود یک حاکمیت مناسب و  را بررسی منوده و از

 در متام جنبه های کاری اش اطمینان حاصل می مناید. 

۱۰ 

را تاسیس  تحصيلی ساختار مؤثر کميته هامؤسسه 

منوده و الیحه وظایف روشن را برای کمیته ها 

 انکشاف داده است.

 حاکمیت

غرض نظارت از تطبیق تحصيلی مؤسسه 

اختار ماموریت و پالن اسرتاتیژیک خود یک س

 را ایجاد منوده است.  مؤثراداری مناسب و 

۳.۱ 

 

 

برعالوه، اجراآت رئیس پوهنتون، معاونین رئیس،  ۱۰

ها، معاونین شان و آمرین دیپارمتنت   پوهنځی روسای 
ها،  پوهنځی روسای رئیس پوهنتون، معاونین رئیس،  ۱۰

ها و آمرین دیپارمتنت ها مسئولین   پوهنځی معاونین 

 ۳.۲ رهربی
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کارمندان ها منحیث مسئولین در پروسه بررسی عملکرد 

 مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

اداره در اوقات رسمی بوده و قادر به پیشبد امور 

 رهبیت میباشند.

توسط یک تیم با صالحیت  تحصيلی مؤسسه

 در اوقات رسمی رهبی و اداره می شود. مؤثر 

۱۰ 
ف اداری شان را بر عالوه، متام کارمندان اداری وظای

 درک کرده و قادر به انجام آنها می باشند.
۱۰ 

متام کارمندان اداری دارای الیحه وظایف مناسب و 

 مرتبط می باشند.

 اداره

در حامیت از اجراات   تحصيلی اداره مؤسسه

ماموریت و اولویت های اسرتاتیژیک مؤسسه، 

 متمرکز میباشد.

۳.۳ 

۱۰ 

 مؤثرک میکانیزم دارای یتحصيلی برعالوه، مؤسسه 

از موازین اخالقی و برخورد های انسانی  جهت نظارت

 توسط متام استادان و  محصالن می باشد.

۱۰ 

دارای یک پالیسی اصول اخالقی تحصيلی مؤسسه 

بوده که مطابق آن اطمینان حاصل می کند که متام 

و  محصالن اصول رفتارهای ، استادان کارمندان

 آنرا میدانند. اخالقی  و عواقب عدم تطبیق

 اصول اخالقی

تالش می مناید تا مطابق تحصيلی مؤسسه 

معیارهای اخالقی عمل منوده، از فساد، واسطه و 

قوم پرستی، جلوگیری بعمل آید و نیز شفافیت 

کاری، انصاف و تساوی جنسیتی در همه عرصه 

 های کاری نافذ گردد. 

۳.۴ 

 

عيار سومدوم و سوم م -مرحله اول یمجموعمنرات  ۴۰  ۴۰  

 ۴ .گرددیم میداده شده و تنظ صیتخص کیژیو پالن اسرتات تیبه مامور لیغرض ن یتحصيل سسهمنابع مؤ : یو ادار  یمنابع مال

۱۰ 

منابع و دیگر معاونیت اداری پوهنتون، برعالوه، 

 پوهنځیو روسای  معاونیت هاسایر معلومات مرتبط از 

هاد تحصیلی ها را بخاطر انکشاف پالن مالی پنج ساله ن

 مربوطه دخیل میسازد.

۱۰ 

دارای یک پالن پنج ساله مالی بوده تحصيلی مؤسسه 

که به طور واضح در مطابقت با اهداف اسرتاتیژیک 

که در چارچوب پالن اسرتاتیژیک تحصيلی مؤسسه 

 آن بیان گردیده است، قرار دارد. 

 پالنگذاری مالی

اطمینان میدهد که پالن های  تحصيلی مؤسسه

ی اش با تطبیق اهداف اسرتاتیژیک اش مال

 مطابقت داشته و روی آن متمرکز میباشد.

۴.۱ 
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۱۰ 

معاونیت اداری پوهنتون بودجه ساالنه را به برعالوه، 

ها، آمرین دیپارمتنت ها و سایر  پوهنځی مشوره روسای 

 رشکای کاری انکشاف میدهد.

۱۰ 

در برابر تنظیم تحصيلی معاونیت اداری مؤسسه 

االنه مسوولیت شفاف و واضح داشته و بودجه س

 گزارش ربع وار آنرا به کمیته مربوطه مؤسسه میسپارد.

 مدیریت مالی

از مدیریت موثر بودجه ساالنه  تحصيلی مؤسسه

 اطمینان میدهد.

۴.۲ 

۱۰ 

قادر به فراهم سازی و استفاده تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

از معلومات و گزارشات مدیریت مالی در پروسه 

 نگذاری اسرتاتیژیک میباشد.پال 

۱۰ 

با استفاده موثر از سیستم های  تحصيلی مؤسسه

محاسبات خویش را مدیریت  ،مدیریت مالی مناسب

 مینامید.

 سیستم های مالی

سیستم های موثر محاسبه و تحصيلی مؤسسه 

 مدیریت مالی را ایجاد منوده است.

۴.۳ 

۱۰ 

ین نظر مثبت کتبی مفتشتحصيلی ، مؤسسه بر عالوه 

 مؤسسهبیرونی را جهت بیان  شفافیت حسابدهی در 

 خویش دارا می باشد. 

۱۰ 
مالی رسمی ملی و بین ایللی سه  بررسیراپورهای 

 سال گذشته موجود می باشد.

 بررسی

عایدات و مصارف مؤسسه تحصیلی به طور 

 ساالنه مورد بازرسی قرار می گیرد.

 

۴.۴ 

سوم معيار چهارم دوم و -مرحله اول یمجموعمنرات  ۴۰  ۴۰  

 ۵ بررسی و مرور می شود.به طور منظم مطابقت داشته و غرض کسب اطمینان از آوردن اصالحات تحصييل با ماموریت مؤسسه برنامه های اکادمیک   :برنامه های اکادمیک

۱۰ 

مشخصات هر برنامه به طور واضح بیان می برعالوه، 

حصيلی تبه دستیابی ماموریت مؤسسه  چګونهمناید که 

 کمک می کند.

۱۰ 

هر برنامه دارای یک کتالگ مشخص و یا اسناد 

مشابه می باشد که در آن محتوای برنامه تعریف شده 

 است.

 نیازمندیهای برنامه

متام برنامه های علمی بطور واضح بیان کننده 

بربنیاد ماموریت تحصيلی  مؤسسهنیازمندیهای 

 . آن می باشد

۵.۱ 
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۱۰ 

نامه ها می توانند شواهدی را ارائه برعالوه، تیم های بر 

و  حصائيهکنند که پروسه بازنگری شامل استفاده از ا

 نظریات اصالحی محصالن می باشد.

 متام برنامه ها به طور ساالنه نظارت می گردد.  ۱۰

 نظارت ساالنه برنامه ها

متام برنامه های اکادمیک توسط یک پروسه 

 رسمی مرور و تایید، شده  در سطح نهاد

 تحصیلی ساالنه نظارت می گردد. 

۵.۲ 

۱۰ 

برعالوه، مؤسسه تصامیم اسرتاتیژیکی را پیرامون 

مجموعه برنامه های اکادمیک براساس یافته های بررسی 

 دوره یی برنامه های خود اتخاذ مینامید.

۸ 

پروسه مرور دوره ای برنامه های را تحصيلی مؤسسه 

نصاب تطبیق مینامید تا اطمینان حاصل کند که 

تحصیلی متام برنامه های اکادمیک هر پنج سال 

یکبار بازنگری شده و انعکاس دهنده تغییرات 

بیرونی میباشد و نیز مطابق موازین و معیارهای بین 

 ایللی و مسلکی قرار دارد.

 علمیمرور برنامه 

مجموعه متام برنامه ها و نصاب تحصیلی هر پنج 

گردیده سال یکبار بر اساس پروسه رسمی مرور 

 و توسط مراجع ذیصالح تایید می گردد.

۵.۳ 

۱۰ 

برعالوه، اکرث تیم های برنامه ها اصول محصل محوری و 

آموزش مبتنی بر دستاورد را معیار قرار داده؛ آنرا شامل 

 شیوه تدریس خویش می سازند. 

 

۱۰ 

 

 

تیم های برنامه ها بصورت مداوم تالش میورزند متام 

تغییر در نحوه تدریس  تا اصالحات ممکن را غرض

 شناسایی منوده، انکشاف دهند. 

 پیداگوژی

میتودولوژی که در تدریس متام برنامه های 

اکادمیک استفاده شده و سطح آموزشی  

می  تجدیدمحصالن را ارتقا میبخشد، بطور منظم 

 گردد.

۵.۴ 

 

 

۱۰ 
برعالوه، روشهای ارزیابی مختلف دیگری نیز موجود 

 می باشد.
۱۰ 

آنست که هر  خصات برنامه ها بیانگرمتام مش

 ارزیابی می گردد. مضمون چگونه

 ارزیابی

میتودولوژی که غرض ارزیابی فهم محصل 

صورت میگیرد عادالنه و شفاف بوده و بطور 

 منظم بازنگری می گردد. 

۵.۵ 
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۸ 

بطور فعاالنه تسهیالت تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

تطبیق آموزش الکرتونیکی خویش را انکشاف داده و 

 مینامید.

۶ 
از تکنالوژی های موجود برای ارائه تحصيلی مؤسسه 

 بخشهایی از برنامه خود استفاده می مناید.

 آموزش الکرتونیکی )استفاده از تکنالوژی(

ظرفیت خویش را در تطبیق تحصيلی مؤسسه 

فراهم سازی آموزش الکرتونیکی انکشاف داده 

 است.

۵.۶ 

۸ 

یت های خارجی را برقرار توامتحصيلی برعالوه، مؤسسه 

منوده و سیستمی را در دست اجرا  قرار داده  که  بر 

اساس آن توامیتهای جدید را در جهت منافع مؤسسه 

 انکشاف می دهد.

۶ 

بطور موثر توأمیتهای همکاری را با تحصيلی مؤسسه 

سسات تحصیالت عالی داخلی  برقرار   مؤ سایر 

 به دست آورد.منوده تا اهداف اسرتاتیژیک خود را   

 مشارکت جمعی 

ظرفیت خویش را جهت  مؤسسه تحصيلی

سسات تحصیلی مؤ توامیت های علمی با سایر 

 داخلی و یا خارجی انکشاف داده است.

۵.۷ 

دوم و سوم معيار پنجم -مرحله اول یمجموعمنرات  ۶۰  ۶۶  

 ۶ داده و اطمینان می دهد که استادان به طور فعال در کارهای تحقیقی مشغول میباشند.در نظر دارد تا فعالیت های تحقیقی خویش را انکشاف تحصيلی مؤسسه  : تحقیق

۱۰ 

 

در پروژه های بزرگ تحقیقی ، مؤسسه تحصيلی برعالوه

 تاثیر گزار دیگر نیز دخیل می باشد.

۸ 
در پروژه های تحقیقی  دخیل  کارمندان و محصالن

 می باشند.

 فعالیتهای تحقیق

از فعالیتهای  یی مجموعهتحصيلی مؤسسه 

 تحقیقی را انجام می دهد.

۶.۱ 

۱۰ 

دارای یک مرکز تحقیقات تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

که مسوول فعالیتهای تحقیق  و کمیته مربوطه است علمی 

 می باشد. 

۶ 
کمیته تحقیق را ایجاد منوده است که  پوهنځیهر 

 باشد. پوهنځیمسوول حامیه و پالنگذاری به سطح 

 حامیه

ظرفیت های خود را برای حصيلی تمؤسسه 

 حامیت از فعالیتهای تحقیقی،توسعه میبخشد . 

۶.۲ 
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۱۰ 

برنامه های انکشافی و   تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

آموزشی خویش را جهت توسعه مهارتهای تحقیقی 

 استادان، تطبیق مینامید.

۶ 

با استفاده از برنامه های آموزشی تحصيلی مؤسسه 

دان نخبه را منحیث مسئولین یی، استا مؤسسه ملی و 

تحقیق در چارچوب نهاد تحصیلی خویش آموزش 

 میدهد.

 آموزش

مهارتهای تحقیقی و ظرفیتهای تحصيلی مؤسسه 

 استادان خویش را توسعه میبخشد.

۶.۳ 

دوم و سوم معيار ششم -مرحله اول یمجموعمنرات  ۲۰  ۳۰  

 ۷  .را مقرر، مدیریت و انکشاف داده تا اطمینان  حاصل مناید که قادر به رسیدن به ماموریت و اهداف اسرتاتیژیک خویش میباشدمؤسسه استادان و کارمندان خویش  : استادان و کارمندان

۱۰ 

دارای یک پالن تقرری بوده تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

که بیانگر چگونه گی نیازمندیهای منابع اکادمیک فعلی 

 و آینده  می باشد.

۱۰ 

اند نشان دهد که برای پیشبد می تو تحصيلی مؤسسه 

متام برنامه های اکادمیک خود مطابق با تعداد 

محصالن ثبت نام شده،  اعضای کادر علمی مناسب 

 استخدام منوده است. 

 ظرفیت اکادمیک

اعضای کادر علمی  واجد تحصيلی مؤسسه  

رشایط را مطابق رضورت مقرر می مناید  تا 

می آن پاسخگوی نیازمندیهای برنامه های عل

 باشد. 

۷.۱ 

۱۰ 

دارای یک پالن تقرری  که تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

مبین چگونگی برآورده شدن نیازمندیهای منابع اداری 

 فعلی و آینده آن نهاد  باشد؛ می باشد.

۱۰ 

می تواند نشان دهد که برای متام  تحصيلی مؤسسه

دفاتر اداری خود مطابق با تعداد محصالن ثبت نام 

 ان مناسب استخدام منوده است.شده، کارمند

 اداریظرفیت 

مؤسسه تحصیلی تعداد کارمندان مورد نیاز خود 

اداری را که از مهارتهای خاص جهت انجام امور 

 برخوردار باشند، مقرر منوده است.

۷.۲ 

۱۰ 

اداره منابع برشی دارای پالیسی ها و پروسه  ، برعالوه 

بخصوص  تحصيلیهای مرتبط با متام جنبه های مؤسسه 

ارتباط با کارمندان  بوده و این پالیسی ها و اسناد در 

 اختیار متام کارمندان قرار دارد.

۱۰ 
دارای یک اداره منابع برشی  می تحصيلی مؤسسه 

 باشد.

 پالیسی ها و پروسه استخدام

متام پالیسی ها و پروسه های استخدام، تعیین 

حجم کار و ارتقای کارمندان بر اساس شایستگی 

 فافیت  تنظیم گردیده است.و ش

۷.۳ 
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۱۰ 

یک پروسه بازنگری از فعالیت های تحصيلی مؤسسه 

ساالنه را برای متام استادان ایجاد منوده  و ازنظریات 

محصالن برای شناسایی ساحات بهبود تدریس استادان 

 استفاده می مناید.

۱۰ 
با استفاده از مشاهده دروس به تحصيلی مؤسسه 

 ستادان کمک می کند.بهبود فعالیت های ا

 فعالیت های: استادان

فعالیت متام استادان، هر ساله با توجه به بهبود 

 کیفیت کاری شان به بررسی گرفته میشود.

۷.۴ 

۱۰ 

اطمینان میدهد که متام  تحصيلی برعالوه، مؤسسه

اعضای اداری  دارای پالن عملیاتی  بوده و ساحاتی را 

 ه است. که به بهبود رضورت دارد، مشخص کرد

۱۰ 

یک پروسه بازنگری ساالنه اجراات  مؤسسه تحصيلی

کاری را برای متام کارمندان خویش ایجاد منوده 

 است.

 فعالیت کارمندان 

متام فعالیت  کارمندان اداری با توجه به   بهبود  

 کیفیت کاری شان به بررسی گرفته می شود.

۷.۵ 

۸ 

دیهای پروسه یی را برای تعیین نیازمن تحصيلی مؤسسه

آموزشی کارمندان اتخاذ منوده و  دارای یک پالن 

 انکشاف مسلکی نیز می باشد.

۱۰ 

یک شخص را که مسئول مدیریت تحصيلی مؤسسه 

متام جنبه های انکشاف مسلکی می باشد، تعیین 

 منوده است.

 انکشاف مسلکی

نیازمندیهای انکشافی متام تحصيلی مؤسسه 

و  تالش  کارمندان را تشخیص و شناسایی منوده

  می مناید تا به آن برسد. 

۷.۶ 

۸ 

 

بطور دوامدار برای کارمندان تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

مشوره دهی می مناید تا اطمنیان حاصل  مناید که 

آزادی های اکادمیک آنها  مطابق قانون اساسی مورد 

 حامیت و احرتام قرار می گیرد.

۶ 

 

ن و  اطمینان میدهد که متام استاداتحصيلیمؤسسه 

محصالن از اساسات آزادیهای اکادمیک که در 

چارچوب قانون تحصیالت عالی افغانستان محفوظ 

 گردیده است، واقف اند. 

 آزادی های اکادمیک

آزادی اکادمیک مطابق به قانون تحصیالت 

 عالی، حامیت و مورد تشویق قرار داده میشود.

۷.۷ 
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۱۰ 

ارت از پروسه یی را برای نظتحصيلی برعالوه، مؤسسه 

تطبیق، مرور و تجدید کردن طرزالعمل های شکایات 

 کارمندان تطبیق می مناید.

۱۰ 

 

طرزالعمل هایی را غرض وارسی  تحصيلی مؤسسه

شکایات کارمندن ایجاد منوده و آن را تعقیب می 

 مناید. 

 

 شکایات کارمندان

بطور مؤثر شکایات کارمندان تحصيلی مؤسسه 

 را مدیریت میکند. 

۷.۸ 

دوم و سوم معيار هفتم -مرحله اول یمجموعمنرات  ۷۶  ۷۶  

 ۸ از ایجاد فضای مثبتی اطمینان میدهد که در آن  محصالن می توانند بهرت بیاموزند، انکشاف یابند و موفقیت کسب کنند. تحصيلی مؤسسه :تجارب محصل

۱۰ 

می تواند شواهدی را ارائه کند تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

تجزیه و تحلیل معلومات محصالن، که بر اساس نتایج 

 تغییرات الزمه را ایجاد کرده است.

۱۰ 

معلومات اساسی پیرامون ثبت نام  محصالن، دوام 

تحصیل، ارتقا، و موفقیت های آنان جمع آوری، 

ذخیره و غرض ارزیابی و مقاصد پالنگذاری در 

 دسرتس قرار میگیرد.

 معلومات  محصالن

ی که در آن دارای سیستم هایتحصيلی مؤسسه 

معلومات محصالن جمع آوری و تحلیل می 

 گردد، می باشد.

۸.۱ 

۱۰ 
محصالن را از اقدامات انجام تحصيلی  مؤسسهبرعالوه 

 یافته پیرامون پیشنهادات شان آگاه می سازد.
۱۰ 

و مناینده بطور منظم با  محصالن  تحصيلی مؤسسه

گان آنها از طریق رسوی ها و سایر روش ها مشورت 

اید تا به نیازمندیها و تجارب آنها بهرت رسیدگی می من

 صورت بگیرد.

 پیشنهادات و نظریات محصالن

پروسه یی را غرض جمع آوری تحصیلی مؤسسه 

پیشنهادات و انتقادات  محصالن ایجاد منوده و 

بوسیله آن ساحات مورد اصالح را تشخیص 

 مینامید.

۸.۲ 
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۱۰ 

ا ایجاد یک مرکز کاریابی ر مؤسسه تحصيلی برعالوه 

منوده تا برای محصالن در قسمت اشتغال و برنامه ریزی 

 های کاری شان کمک مناید. 

۸ 

با استخدام کنندگان در ارتباط  بوده تحصیلی مؤسسه 

تا مهارتهایی را که فارغان غرض کسب موفقیت در 

محل کاری خویش به آنها نیاز دارند، مشخص 

 سازند.

 مهارتهای فارغ التحصیالن 

مهارتهایی را غرض انکشاف صيلی تحمؤسسه 

فارغ التحصیالن خود مشخص ساخته است تا 

آنها را قادر به کسب موفقیت در وظایف شان 

 .سازد

۸.۳ 

۱۰ 

 

خدماتی را غرض حامیت از نیازمندی مؤسسه تحصيلی 

 های فردی محصالن نیز فراهم می سازد.

۱۰ 

 

به  محصالن خدمات مشورتی و تحصيلی مؤسسه 

به نیازمندیهای اکادمیک آنها پاسخگو  حامیتی را که

 باشد فراهم مینامید.

 خدمات و حامیه  محصالن

خدماتی را غرض حامیت از تحصيلی مؤسسه 

نیازمندیهای اکادمیک و   فردی  محصالن تهیه 

 و تدارک مینامید.

۸.۴ 

۱۰ 

فردی را غرض نظارت و  تحصيلی برعالوه  مؤسسه 

شته وی گزارش تطبیق از پالیسی انصاف و عدالت گام

ساالنه از اجراات خویش را به کمیته مربوطه ارایه می 

 دارد. 

۱۰ 

پالیسی انصاف و عدالت را تهیه  تحصيلی مؤسسه

انصاف و عدالت  می  هدف آن برقراریمنوده  که 

باشد و آن  را به دسرتس همه افراد ذیربط قرار 

 میدهد.

 انصاف و عدالت

ف تضمین می مناید که رص تحصيلی مؤسسه 

نظر از جنسیت، موقف اجتامعی، معایب 

فیزیکی و یا  سایر محدودیتها با همه  محصالن 

 به شکل عادالنه و منصفانه رفتار می شود.

۸.۵ 

۱۰ 

غرض انکشاف پالیسی تحصيلی عالوه براین، مؤسسه 

انظباطی  محصالن، با آنها مشوره منوده و در صورت 

های انظباطی لزوم محصالن  را نیز در انکشاف طرزالعمل

 دخیل میسازد.

۱۰ 

دارای یک پالیسی انظباطی برای   تحصيلی مؤسسه

محصالن بوده که در آن راجع به جزئیات 

طرزالعملهای انظباطی تفصیالت ارائه میکند و 

و مؤسسه  پوهنځی توسط کمیته انظباطی به سطح 

 تحصیلی، نظارت میگردد.

 پالیسی انظباطی و طرزالعمل ها

ارای یک پالیسی انظباطی دتحصيلی مؤسسه 

بوده که رفتار و سلوک اخالقی  محصالن را 

مدیریت منوده، نقل آن به متام برای همه 

محصالن  توزیع گردیده و توسط کمیته مربوطه  

  نظارت میگردد.

۸.۶ 

 

 



 

12 | P a g e  

یاعتبارده و تیفیک نیتضم چارچوب  

دوم و سوم معيار هشتم -مرحله اول یمجموعمنرات  ۵۸  ۶۰  

 ۹ بررسی و اصالحات دایمی در کیفیت جنبه های فعالیت ها، ساختار ها و پروسه هایی را روی دست دارد. غرضتحصيلی : مؤسسه بهبود و ارتقای کیفیت 

۱۰ 

بشکل مستقیم تحصيلی برعالوه، هیات رهبی مؤسسه 

در فعالیت های ارتقای کیفیت و بهبود  با حضور در 

کمیته های تضمین کیفیت دخیل بوده و  در تالش  

 رابر بهبود کیفیت  میباشند.برطرف ساخنت موانع از ب

۱۰ 

کمیته های ارتقای کیفیت در سطوح مؤسسه 

ها یک رهبی و مدیریت قوی  پوهنځیتحصیلی و 

 ارتقای کیفیت و بهبود را فراهم میسازد.

 نهاد و مدیریت

اطمینان میدهد که پروسه ها و تحصيلی مؤسسه 

پالیسی های ارتقا و بهبود کیفیت، در متام سطوح 

ق به لوایح و مقرره ها، مدیریت و مؤسسه مطاب

 تنظیم شده است.

۹.۱ 

۱۰ 

آمر ارتقای کیفیت را تعیین  تحصيلی برعالوه  مؤسسه

منوده  تا از دفرت ارتقای کیفیت غرض حامیت متام 

کمیته های تضمین کیفیت و روند و پالیسی های ارتقای 

 کیفیت، نظارت بعمل آورد.

۱۰ 

را ایجاد منوده دفرت ارتقای کیفیت  تحصيلی مؤسسه

است تا امور کمیته های ارتقای کیفیت را به طور 

 مناسب به پیش ببد. 

 منابع

اطمینان میدهد که تطبیق پروسه  تحصيلی مؤسسه

ها و پالیسی های ارتقای کیفیت و بهبود  و فراهم 

آوری امکانات الزم توسط کارمندان مورد 

 حامیت قرار میگیرد.

۹.۲ 

دوم و سوم معيار نهم -رحله اولم یمجموعمنرات  ۲۰  ۲۰  

 ۱۰ ، دسرتسی  محصالن و استادان به کتابخانه ومنابع معلوماتی مناسب را مهیا میسازدتحصيلی مؤسسه : کتابخانه و منابع معلوماتی
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۱۰ 
دارای یک پالن انکشافی  تحصيلی برعالوه، مؤسسه

 دارا ميباشد.برای کتابخانه و منابع معلوماتی 
۱۰ 

دارای سهولت های کافی منابع  یتحصيل مؤسسه

کتابخانه یی و معلوماتی بوده که در آن کارمندان با 

  مهارتها و تخصصهای مورد نیاز استخدام شده است.

 ظرفیت

منابع کافی کتابخانه یی و  تحصيلی مؤسسه

معلوماتی را غرض حامیت از برنامه های تحقیقی 

 و علمی خود فراهم میسازد.

۱۰.۱ 

۱۰ 

شخصی را به عنوان مسئول تحصيلی سسه برعالوه، مؤ 

کتابخانه و یا منابع معلوماتی تعیین کرده است که وظیفه 

او پیشبد، نگهداری، انکشاف کتابخانه و منابع معلوماتی 

 می باشد.

۱۰ 

 

از  یی را روی دست دارد که  پروسه تحصيلی مؤسسه

استفاده مؤثر کتابخانه و منابع معلوماتی آن اطمینان 

 . حاصل کند

 مدیریت

کتابخانه و منابع معلوماتی بخاطر حامیت از 

دستیابی به اهداف اداری و اکادمیک، بطور مؤثر 

 مدیریت میشوند.

۱۰.۲ 

۱۰ 

غرض ارتقای دسرتسی تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

استادان و  محصالن به منابع انرتنتی پالن توسعه و 

 انکشاف آنرا دارد.

۱۰ 

 

اتی برای کارمندان، تسهیالت کتابخانه یی و معلوم

استادان و  محصالن برای مدت کافی  در دسرتس 

 قرار دارد.

 دسرتسی

از دسرتسی مناسب کارمندان تحصيلی مؤسسه 

استادان و  محصالن به منابع کتابخانه یی و 

 معلوماتی اطمینان میدهد.

۱۰.۳ 

دوم و سوم معيار دهم -مرحله اول یمجموعمنرات  ۳۰  ۳۰  

 ۱۱ امالک مؤسسه تحصیلی و زیربنای تکنالوژی معلوماتی در دستیابی به ماموریت و اهداف اسرتاتیژیک مؤسسه کافی میباشد. :معلوماتی و سهولتهاتدریس، تکنالوژی 

۱۰ 
دارای یک پالن انکشافی تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

 برای ایجاد سهولت های تدریسی خود  میباشد.
۱۰ 

ا غرض تسهیالت کافی تدریسی ر تحصيلی مؤسسه 

برآورده ساخنت نیازمندیهای برنامه های اکادمیک 

حفظ و مراقبت بطور مؤثر خود فراهم ساخته و از آن 

 می مناید. 

 سهولت های تدریسی

امکانات کافی تدریسی را  تحصيلی  مؤسسه

غرض حامیت از تحقیق، تدریس بشکل تیوری 

 و عملی و نیازمندیهای  محصالن فراهم میسازد.

۱۱.۱ 



 

14 | P a g e  

یاعتبارده و تیفیک نیتضم چارچوب  

 

  

۱۰ 

افراد کافی منابع معلوماتی را ، مؤسسه تحصيلی وهبرعال 

جهت نظارت ؛ حفظ و مراقبت؛ استفاده و انکشاف 

 تکنالوژی معلوماتی تعیین منوده است.

 

۱۰ 

پروسه ای را تدارک دیده است تا  مؤسسه تحصيلی

منابع معلوماتی  کتابتون واز  موثریت استفاده 

 اطمنیان حاصل مناید. 

 تکنالوژی معلوماتی

سعی می مناید تا برای استادان تحصيلی ؤسسه م

و  محصالن زیربنای جدید و موثر تکنالوژی 

 معلوماتی را فراهم سازد.

۱۱.۲ 

۸ 
پالن های را جهت انکشاف و حفظ ، تحصيلی برعالوه

 و مراقبت تسهیالت روی دست دارد.
۸ 

شخصی را مسئول مراقبت از تحصيلی مؤسسه 

 منوده است.تسهیالت و محیط پوهنتون تعیین 

 تسهیالت 

تسهیالت مناسب را مهیا منوده تحصيلی مؤسسه 

 است. 

۱۱.۳ 

۱۰ 

طرزالعملهای اضطراری برای برخورد با مسائل امنیتی، 

حوادث طبیعی روی می باشد. بر عالوه، مؤسسه 

شخصی را مسئول رسیده گی مسایل صحت، تحصيلی 

 ایمنی و مصوونیت محصالن، کارمندان و استادان تعیین 

 منوده است.  

۱۰ 
اقداماتی جهت بازنگری مرتب از طرزالعملهای  

 بهبود صحت، مصوونیت و امنیت روی دست است.

 صحت، مصوونیت و امنیت

برای  محصالن و  مؤسسه تحصيلی محیط 

 کارمندان و استادان امن میباشد.

۱۱.۴ 

دوم و سوم معيار یازدهم -مرحله اول یمجموعمنرات  ۳۸  ۳۸  

 

 مجموعه ۴۵۲  ۴۷۸
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 منونه گزارش ارزیابی خودی

 ۲و  ۱مرحله 

 

 )۱۳۹۷)دلو 

 

 

 

 

 

 

 !وقتی که شام راپور را تسليم ميناميد، لطف منوده اين صفحه را شامل نسازيد: یاداشت
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 [ پوهنتون یلوگو  ] 

 

 

 

مؤسسه تحصيلی یخود یابیگزارش ارز  

  یبرا

 [نام پوهنتون]

 

 

 

[ یده یمتسل یختار ] 

به: شد  یمحرتام تسلبا  ا  

 

  یاعتباردهو  یفیتک ارتقای یاستر

یعال یالتوزارت تحص  

 کارته چهار، کابل، افغانستان

 +۹۳ – ۰ – ۲۰۲۵۱۱۶۸تلفون: 

 mohe.gov.afdqaa@ : یمیلا

 

 

 

 

 

mailto:qaad@mohe.gov.af
mailto:qaad@mohe.gov.af
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 یلیتحص مؤسسه تحصيلیاطالعات در مورد متاس با 

 هنتونپو  یسرئ )اسم (

 (یو معادل  یا)و یمعاون علم )اسم(

 آدرس 

 یتوال 

 

  یبازنگران مسلک یدبازد ینح یلیتحص مؤسسه تحصيلیبا  یمتاس ابتدائ

 اسم  

 یفهوظ  

 شامره تلفون 

 یمیلآدرس ا 
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 36 ............................................................................................................................................ تجارب محصل

 38 ................................................................................................................................... یفیتک یبهبود و ارتقا
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  . مقدمه۱

 

 (        سال) یخود یابیگزارش ارز یلتکم یرامونپوهنتون پ یسرئ یامپ
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 مؤسسه تحصيلیمعلومات راجع به سوابق .  ۲

 تحصيلی مؤسسه تحصيلیسوابق    ۲.۱

  (ی/ خصوص ی)دولتتحصيلی  مؤسسه تحصيلینوع 

 یتموقع 

 (یرهتعداد محالت )پوهنتونها، مراکز مطالعه وغ 

  مؤسسه تحصيلیچه یختار ۲.۲

 مؤسسه تحصيلی یسسال تاس  

 مؤسسه تحصيلی یستاس یچگونگ  

  کسب منوده( یزها،  جوا یپارمتنتد یاو مؤسسه تحصيلیساختامن  یشدستآوردها )گشا یمانجدول ز 

 مثال: دور اول فراغت( یباشد،مهم م یلینهاد تحص یخکه در تار یلحظات مهم )رووس واقعات یجدول زمان 

  یدگاهو د یتمامور ۲.۳

 مؤسسه تحصيلی یدگاهو د یتمامور 

 مورد استفاده قرار گرفته اند یدگاهو د یتکه در انکشاف مامور یها یوهش 

 آن یبو مراحل تصو یدهرس یببه تصو یدگاهو د یتکه مامور یخیتار 

  یلیتحص یاز برنامه ها یاجامل یبررس ۲.۴

  ساحات موضوعات 

 دوکتورا(یگردد )لسانس، ماسرت  یکه اعطا م یلیتحص یدرجه ها ، 

 و ارقام یقحقا ۲.۵

 ینمحصل یتعداد مجموع 

 یپلومفوق د  ینمحصل  یتعداد مجموع 

 لسانس ینمحصل  یتعداد مجموع 

 یماسرت  ینمحصل  یتعداد مجموع 

 دوکتورا ینمحصل  یتعداد مجموع 

 ها یپوهنح  یتعداد مجموع 

 ها یپارمتنتد  یتعداد مجموع 
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 متام وقت  یککارمندان اکادم  یتعداد مجموع 

 وقت  یمهن یککارمندان اکادم  یتعداد مجموع 

  یکارمندان ادار   یعداد مجموعت 

 یخدمات یکیکارمندان تخن  یتعداد مجموع 

 

 معلومات مفصل در مورد استادان ۲.۶

 تعداد کل پوهاندها  

 تعداد کل  پوهنوال ها 

 ها  یتعداد کل  پوهندو  

 تعداد کل  پوهنمل ها 

 یارهاتعداد کل  پوهن 

 ها یالیتعداد کل پوه 

 نامزدتعداد کل  استادان  

 معاون  استاد یدانتعداد کل  کاند 
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 .(یرهوغ یکدر  یشفاخانه ها یقی،)بطور مثال: مراکز تحق یکاکادم یالتلست تسه ۲.۷
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 یتهو کم یساختار سازمان .۳

 یچارت ساختار سازمان 

 یتهچارت ساختار کم 
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 یفیتک ینمعلومات راجع به ارتقا و تضم. ۴

 یفیتک ینتضم یها یتهکم  ۴.۱

 یموسسات  یفیتک ینتضم یرکمیتهاخ یتهایرووس فعال  

 یپوهنح  یفیتک ینتضم یتهبا کم یلینهاد تحص یفیتک ینتضم یتهکم یارتباط کار  یرووس چگونگ 

 یقبل یچه اعتبار دهیختار ۴.۲

 یرسال اخ ۵ یط یعال یالتوزارت تحص یها یدبازد یجهو نت یختار.  

 یایلل ینب  یهایهمکار ۴.۳

  در صورت مرتبط بودن( یایلل ینب یفیتک یندر ارتباط با تضم یهاصه همکارخال( 

 یایلل ینب یاعتبارده یدستآوردها یرامونپ یالتتفص 

 انجام شده است. . یایلل ینب یبه اعتبارده یلکه غرض ن یها یتخالصه فعال 

 (CEQA) یفیتک ینتضم  یمرکز اعتال  ۴.۴

 در صورت مرتبط  بودن( یفیتک ینتضم یمرکز اعتال  یتعوض  یدست آوردها یاو  یرشفتخالصه  پ( 

 یداهدا گرد مؤسسه تحصيلیبه  یفیتک ینتضم یمرکز اعتال   یتکه  وضع یخیتار.  . 
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 یخود یابیروند گزارش ارز. ۵

 یخود یابیگزارش ارز یهته یخالصه چگونگ 

 گرفته بودند.سهم  یخود یابیگزارش ارز یهکه در ته یها یپارمتنتها و د یلست پوهنح 
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 یخود یابیخالصه منرات گزارش ارز .۶

یلیتحص مؤسسه تحصيلی منره یارمع مجموع حد اکرث منرات   

 یژیو اسرتات یتمامورديدګاه،  ۴۸ 

 در جامعه و انکشاف یریسهم گ ۲۲ 

 و اداره  یرهب  یت،حاکم ۴۰ 

 و اداره یمنابع مال ۴۰ 

 یعلم یبرنامه ها ۶۰ 

 یقتحق ۲۰ 

 ستادان و  کارمندانا ۷۶ 

 تجربه محصالن ۵۸ 

  یفیتک ینارتقا و تضم ۲۰ 

 یکتابخانه و منابع معلومات ۳۰ 

  یالتو تسه یمعلومات یآموزش، تکنالوژ  ۳۸ 

 

  مجموع حد اکرث منرات  مؤسسه تحصيلیمجموع منرات  

۱۰۰٪ ۴۵۲ 
 

 مجموع منرات

  
 

٪ ییمنره نها  

 

 
 یتوضع
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 هخالصه موضوعات عمد .۷

 فراهم   یبازنگران مسلک یرا برا یبوجود آمده )معلومات کاف یخود یابیارز یهکه از ته یدیخالصه موضوعات کل

 (.یندرا ، درک منا یلیتحص مؤسسه تحصيلی یتا چالش ها و دست آوردها یسازدم
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 یویحام یقمدارک دق .۸

 . ییدمعلومات ارائه منا یل،قرار ذ  یچارچوب اعتبارده یبرا

 رشح

 

 ی،فرع یارتا شاخص مربوطه در برابر هر مع یدده یلدر حال اجرا قرار دارد، رشح و تفص یارا که  واقع شده و یتیفعال 

 .یدبدست آ

 یدکن یحدارد، ترش یلیتحص مؤسسه تحصيلی یرو  یتفعال ینرا که ا یریتاث. 

 یدده یحمذکور باشد، توض یارفرعیتانرا که مرتبط به مع یندهآ یمتام پالن ها. 

 مؤسسه تحصيلیمنره  

 را وارد  یسازدمنعکس م ی،فرع یارهایرا در برابر متام مع مؤسسه تحصيلی یتوجه سطح  موفق ینرا  که به بهرت یمنره ا

 .ییدمنا

 مدارک

 منره  که شام در برابر  یهغرض حام  یبازنگران مسلک یدبازد یاندر جر یاقبل و یتوانیدکه م یدرا درج لست منائ یمدارک

 . یدمنائ یهته ید،وارد منوده ا یفرع ریاهر مع

 

 

 ۱شامره  یارمع

 یکار  یمتام رشکا یکه برا باشدیواضح م کیژیو پالن اسرتات تیمامور کی یدارا مؤسسه تحصيلی  :یژیو اسرتات یتمأمور

 .دیمنا یفراهم م مؤسسه تحصيلی یبرامنابع را  صیو تخص یر یگ میپالن اساسات تصم نیقابل فهم بوده و ا

 

 دارکم

مؤسسه منره  

 تحصيلی

حد اکرث 

 منره
 رشح

 / شاخص یفرع یارمع

 

 یتمامور و ديدګاه ۱.۱

 شده میباشد. تاييدمناسب و رسامً  ماموريتديدګاه و دارای یک تحصيلی مؤسسه  

  
۱۰ 

دیدگاه و  دارای یک  مؤسسه تحصيلی  

ماموریت بوده که از جانب وزارت 

 تحصیالت عالی تایید شده باشد.

 یژیکاسرتات یپالنگذار   ۱.۲

 ميکانيزم ساختار پالن اسرتاتيژيک پنج ساله پيش میبد. تحصيلی مؤسسه 
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۱۰ 

دارای یک پالن تحصيلی مؤسسه  

اسرتاتیژیک پنج ساله بوده که توسط وزارت 

شده  تاييدتحصیالت عالی یا مراجع ذیربط 

است. پالن اسرتاتیژیک مؤسسه شامل 

کسب عواید،  اهدافی مرتبط با تحقیق،

استفاده از تکنالوژی، فعالیتهای بین ایللی و 

 نقش مؤسسه در جامعه افغانی می باشد.

  یقیتطب ای یکار  یپالن گذار  ۱.۳

 ه گی تطبیق پالن اسرتاتیژیک به جزئیات آورده شده است.پالن تطبیقی ساالنه را انکشاف میدهد که در آن چگونتحصيلی مؤسسه  

  
۱۰  

کارمندان را در انکشاف صيلی تحمؤسسه 

پالن کاری یا تطبیقی ساالنه خویش سهیم 

 میسازد.

 یسازمانده یتموثر  ۱.۴

 اجراآت خود را به طور متداوم بهبود می بخشد. کارآییو  تحصيلی مؤثريتمؤسسه  

  

۱۰  

را  محصالنکارمندان و تحصيلی مؤسسه  

در بررسی برنامه ها دخیل میسازد. این امر 

را که نیاز به بهبود و اصالح دارد و  مواردی

در پالن تطبیقی سال آینده بازتاب یافته 

 است، شناسایی میکند.

 یمعلومات عموم ۱.۵

 در مورد ماموریت، اسرتاتیژی، پالیسی ها و حاکمیت خود معلومات را بدسرتس عام قرار میدهد.تحصیلی مؤسسه  

  

۸  

متام معلومات در مورد تحصيلی مؤسسه  

وریت، اهداف اسرتاتیژیک، پالیسی ها، مام

وحاکمیت خود را به وسیله های مختلف، 

 در اختیار عام قرار میدهد.

 

 :۲شامره  یارمع

 نی. ادینامیم فایا یرا در جامعه، منطقه، محل و انکشاف مل یسهم ارزشمند مؤسسه تحصيلی :در انکشاف جامعه یریسهمگ 

 .دهدیم یکارمندان و  محصالن آگاه یها تیو فعال میاتخاذ تصام رامونیو پ افتهیمنعکس  کیژیامر در اهداف اسرتات

مؤسسه منره  مدارک

 تحصيلی

حد اکرث 

 منره

 / شاخص یفرع یارمع رشح

 یکاکادم یها یتفعال ۲.۱

 یسازد.برنامه های تحقیقی و تدریسی ماموریت موسسه تحصیلی را به حیث عامل انکشاف اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی منعکس م
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۸ 

به طور  مؤسسهبرنامه های تحقیقی و علمی  

واضح منافع پالن شده برای جامعه و 

انکشاف محلی، منطقه ای و ملی را 

 منعکس کرده و تبلیغ مینامید.

  کارمندان  یریسهمگاشتغال و  ۲.۲

 هد.جامعه و انکشاف محلی، منطقوی و ملی نشان مید متام کارمندان اکادمیک و اداری، مرصوف فعالیتهایی میباشند که سهم گیری  شان را در

  
۸  

اکرثیت استادان به طور فعال در جامعه و 

فعال انکشاف محلی، منطقوی و ملی سهم 

 می گیرند.

 محصالن اشتغال ۲.۳

 تا سهم خود را ادا منایند. محصالن از تعهدات خویش در قبال انکشاف جامعه  واقف بوده و تشویق میشوند

 

 

 

۶  

محصالن در مورد ماموریت مؤسسه،   متام

اسرتاتیژی ها و عملکرد های آن در ارتباط 

به جامعه و انکشاف محلی، منطقوی و ملی 

 آگاهی داده میشود.

 

 : ۳شامره  یارمع

آن  کیژیو اهداف اسرتات تیبه مامور دنیرس یرو  مؤسسه تحصيلیو اداره  یرهب  ت،یحاکم  :و اداره یرهرب  یت،حاکم

 .باشدیکز ممتمر 

مؤسسه منره  مدارک

 تحصيلی

حد اکرث 

 منره

 / شاخص یفرع یارمع رشح

 یتحاکم ۳.۱

 را ایجاد منوده است. مؤثرغرض نظارت از تطبیق ماموریت و پالن اسرتاتیژیک خود یک ساختار اداری مناسب و تحصيلی مؤسسه  

   

۱۰ 

را  تحصيلی ساختار مؤثر کميته هامؤسسه   

یحه وظایف روشن را تاسیس منوده و ال

 برای کمیته ها انکشاف داده است.

 یرهرب  ۳.۲

 در اوقات رسمی رهبی و اداره می شود.مؤثر توسط یک تیم با صالحیت  تحصيلی مؤسسه 

  

 

۱۰ 

 رئیس پوهنتون، معاونین رئیس، روسای  

ها و آمرین   پوهنځی ها، معاونین  پوهنځی

دیپارمتنت ها مسئولین اداره در اوقات 

رسمی بوده و قادر به پیشبد امور رهبیت 

 میباشند.

 اداره ۳.۳
 در حامیت از اجراات ماموریت و اولویت های اسرتاتیژیک مؤسسه، متمرکز میباشد.  تحصيلی اداره مؤسسه
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۱۰ 
 

متام کارمندان اداری دارای الیحه وظایف 

 مناسب و مرتبط می باشند.

 یاصول اخالق ۳.۴
کاری،  ش می مناید تا مطابق معیارهای اخالقی عمل منوده، از فساد، واسطه و قوم پرستی، جلوگیری بعمل آید و نیز شفافیتتال تحصيلی مؤسسه  

 انصاف و تساوی جنسیتی در همه عرصه های کاری نافذ گردد.

  

 

۱۰ 
 

دارای یک پالیسی اصول تحصيلی مؤسسه  

اخالقی بوده که مطابق آن اطمینان حاصل 

و  ، استادان ام کارمندانمی کند که مت

محصالن اصول رفتارهای اخالقی  و عواقب 

 عدم تطبیق آنرا میدانند.

 

 : ۴شامره  یارمع

 .گرددیم میداده شده و تنظ صیتخص کیژیو پالن اسرتات تیبه مامور لیغرض ن مؤسسه تحصيلیمنابع :  یو ادار  یمنابع مال

مؤسسه منره  مدارک

 تحصيلی

حد اکرث 

 منره

 / شاخص یفرع یارمع رشح

 یمال ی: پالن گذار ۴.۱

 اطمینان میدهد که پالن های مالی اش با تطبیق اهداف اسرتاتیژیک اش مطابقت داشته و روی آن متمرکز میباشد. تحصيلی مؤسسه 

  

 

۱۰ 

دارای یک پالن پنج ساله تحصيلی مؤسسه   

مالی بوده که به طور واضح در مطابقت با 

که تحصيلی ه اهداف اسرتاتیژیک مؤسس

در چارچوب پالن اسرتاتیژیک آن بیان 

 گردیده است، قرار دارد.

 یمال یریتمد ۴.۲

 از مدیریت موثر بودجه ساالنه اطمینان میدهد. تحصيلی مؤسسه 

  
 

۱۰ 

در برابر تحصيلی معاونیت اداری مؤسسه  

تنظیم بودجه ساالنه مسوولیت شفاف و 

کمیته واضح داشته و گزارش ربع وار آنرا به 

 مربوطه مؤسسه میسپارد.

 یمال یها یستمس :۴.۳

 منوده است.  جادیرا ا یمال تیریموثر محاسبه و مد یها ستمیس مؤسسه تحصيلی

   

۱۰ 
 

مؤسسه با استفاده موثر از سیستم های  

محاسبات خویش را  ،مدیریت مالی مناسب

 مدیریت مینامید.

 یحسابده ۴.۴

 .یردگ یقرار م یبه طور ساالنه مورد بازرس یلیو مصارف مؤسسه تحص یداتعا
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۱۰ 
 

مالی رسمی ملی و بین  بررسیراپورهای 

 ایللی سه سال گذشته موجود می باشد.

 

 : ۵شامره  یارمع

از آوردن  نانیمطابقت داشسسته و غرض کسسسب اطم مؤسسسسسسه تحصسسيلی تیبا مامور کیاکادم یبرنامه ها  :یکاکادم یبرنامه ها

 شود. یو مرور م یبررساصالحات دوامدار 

 مدارک
مؤسسه منره 

 تحصيلی

حداکرث 

 منره
 / شاخص یفرع یارمع رشح

 برنامه یها یازمندین ۵.۱

 . بربنیاد ماموریت آن می باشدتحصيلی  مؤسسهمتام برنامه های علمی بطور واضح بیان کننده نیازمندیهای 

  
۱۰ 

هر برنامه دارای یک کتالگ مشخص و یا  

ی باشد که در آن محتوای اسناد مشابه م

 برنامه تعریف شده است.

 نظارت ساالنه برنامه ها ۵.۲

 متام برنامه های اکادمیک توسط یک پروسه رسمی مرور و تایید، شده  در سطح نهاد تحصیلی ساالنه نظارت می گردد. 

متام برنامه ها به طور ساالنه نظارت می   ۱۰  

 گردد.

 مرور برنامه ۵.۳
 م برنامه ها و نصاب تحصیلی هر پنج سال یکبار بر اساس پروسه رسمی مرور گردیده و توسط مراجع ذیصالح تایید می گردد.مجموعه متا

  

۸  

پروسه مرور دوره ای تحصيلی مؤسسه  

برنامه های را تطبیق مینامید تا اطمینان 

حاصل کند که نصاب تحصیلی متام برنامه 

گری های اکادمیک هر پنج سال یکبار بازن

شده و انعکاس دهنده تغییرات بیرونی 

میباشد و نیز مطابق موازین و معیارهای بین 

 ایللی و مسلکی قرار دارد.

 

 یداگوژیپ ۵.۴

 می گردد. تجدیدمیتودولوژی که در تدریس متام برنامه های اکادمیک استفاده شده و سطح آموزشی  محصالن را ارتقا میبخشد، بطور منظم 

  
 

۱۰ 
 

تیم های برنامه ها بصورت مداوم متام 

تالش میورزند تا اصالحات ممکن را 

غرض تغییر در نحوه تدریس شناسایی 

 منوده، انکشاف دهند.
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 یابیارز: ۵.۵

 میتودولوژی که غرض ارزیابی فهم محصل صورت میگیرد عادالنه و شفاف بوده و بطور منظم بازنگری می گردد.

  ۱۰  
آنست که  یانگرمتام مشخصات برنامه ها ب

 ارزیابی می گردد. هر مضمون چگونه

 (ی)استفاده از تکنالوژ  یکیآموزش الکرتون ۵.۶

 ظرفیت خویش را در تطبیق فراهم سازی آموزش الکرتونیکی انکشاف داده است.تحصيلی مؤسسه  

  
۶  

از تکنالوژی های موجود تحصيلی مؤسسه  

برای ارائه بخشهایی از برنامه خود استفاده 

 ی مناید.م

 یمشارکت جمع: ۵.۷
 سسات تحصیلی داخلی و یا خارجی انکشاف داده است.مؤ ظرفیت خویش را جهت توامیت های علمی با سایر  مؤسسه تحصيلی  

  

۶  

بطور موثر توأمیتهای تحصيلی مؤسسه  

سسات تحصیالت مؤ همکاری را با سایر 

عالی داخلی  برقرار   منوده تا اهداف 

 را   به دست آورد.اسرتاتیژیک خود 

 

 

 :۶شامره  یارمع

صيلی : یقتحق سه تح شاف داده و اطم شیخو یقیتحق یها تیدر نظر دارد تا فعال مؤس ستادان به طور  یم نانیرا انک دهد که ا

 .باشندیمشغول م یقیتحق یفعال در کارها

مؤسسه منره  مدارک

 تحصيلی

حد اکرث 

 منره

 / شاخص یفرع یارمع رشح

 یقتحق یتهایفعال ۶.۱

 از فعالیتهای تحقیقی را انجام می دهد. ییمجموعه تحصيلی مؤسسه  

 

 

 
۸ 

در پروژه های  کارمندان و محصالن 

 تحقیقی  دخیل می باشند.

 یهحام ۶.۲

 .ز فعالیتهای تحقیقی،توسعه میبخشدظرفیت های خود را برای حامیت اتحصيلی مؤسسه  

   

۶ 

وده کمیته تحقیق را ایجاد من پوهنځیهر  

است که مسوول حامیه و پالنگذاری به 

 باشد. پوهنځیسطح 

 آموزش ۶.۳

 مهارتهای تحقیقی و ظرفیتهای استادان خویش را توسعه میبخشد.تحصيلی مؤسسه  

 

 

 
۶  

با استفاده از برنامه های تحصيلی مؤسسه  

یی، استادان نخبه  مؤسسه آموزشی ملی و 
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را منحیث مسئولین تحقیق در چارچوب 

 د تحصیلی خویش آموزش میدهد.نها

 

 

 : ۷شامره  یارمع

 دیحاصل منا  نانیو انکشاف داده تا اطم تیریرا مقرر، مد شیاستادان و کارمندان خو مؤسسه تحصيلی : استادان و کارمندان

 .باشدیم شیخو کیژیو اهداف اسرتات تیبه مامور دنیکه قادر به رس

مؤسسه منره  مدارک

 تحصيلی

حد اکرث 

 منره

 / شاخص یفرع یارمع حرش 

 یکاکادم یتظرف ۷.۱

 اعضای کادر علمی  واجد رشایط را مطابق رضورت مقرر می مناید  تا پاسخگوی نیازمندیهای برنامه های علمی آن باشد.تحصيلی مؤسسه   

  

۱۰ 

می تواند نشان دهد که تحصيلی مؤسسه   

برای پیشبد متام برنامه های اکادمیک 

د محصالن ثبت نام خود مطابق با تعدا

شده،  اعضای کادر علمی مناسب استخدام 

 منوده است.

 یراکادمیکغ یتظرف ۷.۲

 برخوردار باشند، مقرر منوده است.اداری مؤسسه تحصیلی تعداد کارمندان مورد نیاز خود را که از مهارتهای خاص جهت انجام امور  

  

۱۰ 

می تواند نشان دهد که  تحصيلی مؤسسه  

دفاتر اداری خود مطابق با تعداد  برای متام

محصالن ثبت نام شده، کارمندان مناسب 

 استخدام منوده است.

 استخدام ۀو پروس یها یسیپال  ۷.۳
 متام پالیسی ها و پروسه های استخدام، تعیین حجم کار و ارتقای کارمندان بر اساس شایستگی و شفافیت  تنظیم گردیده است.

  
۱۰  

اداره  کی یدارا مؤسسه تحصيلی

 باشد.  یم  یمنابع برش 

 استادان یها یتفعال ۷.۴

 فعالیت متام استادان، هر ساله با توجه به بهبود کیفیت کاری شان به بررسی گرفته میشود.

  
۱۰  

با استفاده از مشاهده تحصيلی مؤسسه  

دروس به بهبود فعالیت های استادان 

 کمک می کند.

 کارمندان یتفعال ۷.۵

 لیت  کارمندان اداری با توجه به   بهبود  کیفیت کاری شان به بررسی گرفته می شود.متام فعا

  ۱۰ 

 
 

یک پروسه بازنگری  مؤسسه تحصيلی 

ساالنه اجراات کاری را برای متام کارمندان 

 خویش ایجاد منوده است.
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 یانکشاف مسلک ۷.۶

  و شناسایی منوده و  تالش می مناید تا به آن برسد. نیازمندیهای انکشافی متام کارمندان را تشخیص تحصيلی مؤسسه  

 

 

  

۱۰ 
 

یک شخص را که تحصيلی مؤسسه  

مسئول مدیریت متام جنبه های انکشاف 

 مسلکی می باشد، تعیین منوده است.

 یکاکادم یها یآزاد ۷.۷

 آزادی اکادمیک مطابق به قانون تحصیالت عالی، حامیت و مورد تشویق قرار داده میشود.

  

۶  

اطمینان میدهد که متام تحصيلیمؤسسه  

استادان و  محصالن از اساسات آزادیهای 

اکادمیک که در چارچوب قانون 

تحصیالت عالی افغانستان محفوظ گردیده 

 است، واقف اند.

 کارمندان یاتشکا ۷.۸

 بطور مؤثر شکایات کارمندان را مدیریت میکند.تحصيلی مؤسسه  

  

۱۰  

زالعمل هایی را غرض طر  تحصيلی مؤسسه 

وارسی شکایات کارمندن ایجاد منوده و 

 آن را تعقیب می مناید. 

 

 

 : ۸شامره  یارمع

انکشاف  اموزند،یتوانند بهرت ب یکه در آن  محصالن م دهدیم نانیاطم یمثبت یفضا جادیاز ا مؤسسه تحصيلی :تجارب محصل

 کسب کنند. تیو موفق ابندی

مؤسسه منره  مدارک

 تحصيلی

اکرث  حد

 منره

 / شاخص یفرع یارمع رشح

 معلومات  محصالن ۸.۱

 دارای سیستم هایی که در آن معلومات محصالن جمع آوری و تحلیل می گردد، می باشد.تحصيلی مؤسسه  

   

 

۱۰ 

معلومات اساسی پیرامون ثبت نام   

محصالن، دوام تحصیل، ارتقا، و موفقیت 

های آنان جمع آوری، ذخیره و غرض 

بی و مقاصد پالنگذاری در دسرتس ارزیا

 قرار میگیرد.

 محصالن اتینظر و شنهاداتیپ ۸.۲

پروسه یی را غرض جمع آوری پیشنهادات و انتقادات  محصالن ایجاد منوده و بوسیله آن ساحات مورد اصالح را تشخیص تحصیلی مؤسسه  

 مینامید.
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۱۰ 

و بطور منظم با  محصالن  تحصيلی مؤسسه  

گان آنها از طریق رسوی ها و سایر مناینده 

روش ها مشورت می مناید تا به نیازمندیها 

 و تجارب آنها بهرت رسیدگی صورت بگیرد.

 یالنفارغ التحص یمهارتها ۸.۳

 .مهارتهایی را غرض انکشاف فارغ التحصیالن خود مشخص ساخته است تا آنها را قادر به کسب موفقیت در وظایف شان سازدتحصيلی مؤسسه  

  

۸  

با استخدام کنندگان در تحصیلی مؤسسه 

تا مهارتهایی را که فارغان ارتباط  بوده 

غرض کسب موفقیت در محل کاری 

 خویش به آنها نیاز دارند، مشخص سازند.

 ینمحصل یهخدمات و حام ۸.۴

 ارک مینامید.خدماتی را غرض حامیت از نیازمندیهای اکادمیک و   فردی  محصالن تهیه و تدتحصيلی مؤسسه  

  

۱۰  

به  محصالن خدمات تحصيلی مؤسسه  

مشورتی و حامیتی را که به نیازمندیهای 

اکادمیک آنها پاسخگو باشد فراهم 

 مینامید.

 انصاف و عدالت ۸.۵

الن به شکل تضمین می مناید که رصف نظر از جنسیت، موقف اجتامعی، معایب فیزیکی و یا  سایر محدودیتها با همه  محصتحصيلی مؤسسه  

 عادالنه و منصفانه رفتار می شود.

  

۱۰  

پالیسی انصاف و عدالت  تحصيلی مؤسسه 

انصاف  هدف آن برقراریرا تهیه منوده  که 

و عدالت  می باشد و آن  را به دسرتس همه 

 افراد ذیربط قرار میدهد.

 و طرزالعمل ها یانظباط یسیپال ۸.۶

  اطی بوده که رفتار و سلوک اخالقی  محصالن را مدیریت منوده، نقل آن به متام برای همه محصالندارای یک پالیسی انظبتحصيلی مؤسسه  

 توزیع گردیده و توسط کمیته مربوطه  نظارت میگردد.

  

۱۰  

دارای یک پالیسی  تحصيلی مؤسسه 

انظباطی برای  محصالن بوده که در آن 

راجع به جزئیات طرزالعملهای انظباطی 

ه میکند و توسط کمیته تفصیالت ارائ

و مؤسسه  پوهنځی انظباطی به سطح 

 تحصیلی، نظارت میگردد.
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 : ۹شامره  یارمع

ها، سسساختار ها و  تیفعال یجنبه ها تیفیدر ک یمیو اصسسالحات دا یغرض بررسسس مؤسسسسسسه تحصسسيلی: یفیتک یبهبود و ارتقا

 دست دارد. یرا رو  ییپروسه ها

مؤسسه منره  مدارک

 تحصيلی

 / شاخص یفرع یارمع رشح رث منرهحد اک

 یریتنهاد و مد ۹.۱

دیریت و اطمینان میدهد که پروسه ها و پالیسی های ارتقا و بهبود کیفیت، در متام سطوح مؤسسه مطابق به لوایح و مقرره ها، متحصيلی مؤسسه  

 تنظیم شده است.

  

۱۰ 

کمیته های ارتقای کیفیت در سطوح  

یک ها  پوهنځیمؤسسه تحصیلی و 

رهبی و مدیریت قوی ارتقای کیفیت و 

 بهبود را فراهم میسازد.

 منابع ۹.۲

ورد ماطمینان میدهد که تطبیق پروسه ها و پالیسی های ارتقای کیفیت و بهبود  و فراهم آوری امکانات الزم توسط کارمندان  تحصيلی مؤسسه 

 حامیت قرار میگیرد.

  

۱۰ 

را دفرت ارتقای کیفیت  تحصيلی مؤسسه  

ایجاد منوده است تا امور کمیته های 

ارتقای کیفیت را به طور مناسب به پیش 

 ببد.

 

 : ۱۰شامره  یارمع

 سازدیم ایمناسب را مه یمحصالن و استادان به کتابخانه ومنابع معلومات  ی، دسرتسمؤسسه تحصيلی: یکتابخانه و منابع معلومات

مؤسسه منره  مدارک

 تحصيلی

حد اکرث 

 منره

 / شاخص یفرع یارعم رشح

 یتظرف ۱۰.۱

 منابع کافی کتابخانه یی و معلوماتی را غرض حامیت از برنامه های تحقیقی و علمی خود فراهم میسازد. تحصيلی مؤسسه 

  

۱۰ 

دارای سهولت های  تحصيلی مؤسسه  

کافی منابع کتابخانه یی و معلوماتی بوده که 

در آن کارمندان با مهارتها و تخصصهای 

 نیاز استخدام شده است.مورد 

 یریتمد ۱۰.۲

 کتابخانه و منابع معلوماتی بخاطر حامیت از دستیابی به اهداف اداری و اکادمیک، بطور مؤثر مدیریت میشوند.

   

۱۰ 

یی را روی دست  پروسه تحصيلی مؤسسه  

از استفاده مؤثر کتابخانه و منابع  دارد که 

 معلوماتی آن اطمینان حاصل کند.

 یدسرتس ۱۰.۳
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 از دسرتسی مناسب کارمندان استادان و  محصالن به منابع کتابخانه یی و معلوماتی اطمینان میدهد.تحصيلی مؤسسه  

  
۱۰  

تسهیالت کتابخانه یی و معلوماتی برای 

کارمندان، استادان و  محصالن برای مدت 

 کافی  در دسرتس قرار دارد.

 

 : ۱۱شامره  یارمع

به  یابیدر دسسست یمعلومات یتکنالوژ  یربنایو ز یلیتحصسس مؤسسسسسسه تحصسسيلیامالک : و سهههولتها یماتمعلو  یتکنالوژ  یس،تدر

 .باشدیم یکاف مؤسسه تحصيلی کیژیو اهداف اسرتات تیمامور

مؤسسه منره  مدارک

 تحصيلی

حد اکرث 

 منره

 / شاخص یفرع یارمع رشح

 یسیتدر یسهولت ها ۱۱.۱

 ا غرض حامیت از تحقیق، تدریس بشکل تیوری و عملی و نیازمندیهای  محصالن فراهم میسازد.امکانات کافی تدریسی ر  تحصيلی  مؤسسه 

  

۱۰ 

تسهیالت کافی تدریسی تحصيلی مؤسسه   

را غرض برآورده ساخنت نیازمندیهای 

برنامه های اکادمیک خود فراهم ساخته و 

 حفظ و مراقبت می مناید.بطور مؤثر از آن 

 یمعلومات یتکنالوژ  ۱۱.۲

 سعی می مناید تا برای استادان و  محصالن زیربنای جدید و موثر تکنالوژی معلوماتی را فراهم سازد.تحصيلی مؤسسه  

  

۱۰ 

پروسه ای را  مؤسسه تحصيلی  

تدارک دیده است تا از  موثریت 

منابع معلوماتی  کتابتون واستفاده 

 اطمنیان حاصل مناید.

 یالتتسه ۱۱.۳

 ت مناسب را مهیا منوده است.تسهیال تحصيلی مؤسسه  

  
۱۰  

شخصی را مسئول تحصيلی مؤسسه  

مراقبت از تسهیالت و محیط پوهنتون 

 تعیین منوده است.

 یتو امن یتصحت، مصوون ۱۱.۴

 برای  محصالن و کارمندان و استادان امن میباشد. مؤسسه تحصيلی محیط 

  
۱۰  

اقداماتی جهت بازنگری مرتب از 

بود صحت، طرزالعملهای  به

 مصوونیت و امنیت روی دست است.

  ۴۵۲   
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 منونه گزارش ارزیابی خودی

 ۳مرحله 

 

 )۱۳۹۷)دلو 

 

 

 

 

 

 

 !وقتی که شام راپور را تسليم ميناميد، لطف منوده اين صفحه را شامل نسازيدیاداشت: 
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 [لوگوی پوهنتون] 

 

 

 

مؤسسه تحصيلیگزارش ارزیابی خودی   

 برای 

[ وننام پوهنت ] 

 

 

 

 [تاریخ تسلیم دهی]

به: با  احرتام تسلیم شد   

 

اعتباردهی ریاست ارتقای کیفیت و   

 وزارت تحصیالت عالی

 کارته چهار، کابل، افغانستان

 +۹۳ – ۰ – ۲۰۲۵۱۱۶۸تلفون: 

 mohe.gov.afdqaa@ ایمیل: 

 

 

 

 

 

 

mailto:qaad@mohe.gov.af
mailto:qaad@mohe.gov.af
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 یلیتحص سسه تحصيلیمؤاطالعات در مورد متاس با 

 

 پوهنتون یسرئ )اسم (

 (یمعادل و  یا)و یمعاون علم )اسم(

 آدرس 

 یتوال 

 

  یبازنگران مسلک یدبازد ینح یلیتحص مؤسسه تحصيلیبا  یمتاس ابتدائ

 اسم  

 یفهوظ  

 شامره تلفون 

 یمیلآدرس ا 
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 70 .................................................................................................................. سهولتها و یمعلومات یتکنالوژ  س،یتدر
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 . مقدمه۱

 (            سال) یخود یابیگزارش ارز یلتکم یرامونپوهنتون پ یسرئ یامپ
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 مؤسسه تحصيلیمعلومات در مورد سوابق .  ۲

 مؤسسه تحصيلیسوابق    ۲.۱

  (ی/ خصوص ی)دولت مؤسسه تحصيلینوع 

 یتموقع 

 (یرهتعداد محالت )پوهنتونها، مراکز مطالعه وغ. 

  مؤسسه تحصيلیچه یختار ۲.۲

 مؤسسه تحصيلی یسسال تاس  

 سسه تحصيلیمؤ  یستاس یچگونگ  

 کسب منوده( یزها،  جوا یپارمتنتد یاو مؤسسه تحصيلیساختامن  یشدستآوردها )گشا یجدول زمان 

 مثال: دور اول فراغت( یباشد،مهم م یلینهاد تحص یخکه در تار یلحظات مهم )رووس واقعات یجدول زمان 

  یدگاهو د یتمامور ۲.۳

 مؤسسه تحصيلی یدگاهو د یتمامور 

 مورد استفاده قرار گرفته اند یدگاهو د یتانکشاف مامورکه در  یها یوهش 

 آن یبو مراحل تصو یدهرس یببه تصو یدگاهو د یتکه مامور یخیتار 

  یلیتحص  یاز برنامه ها یاجامل یبررس ۲.۴

  ساحات موضوعات 

 دوکتورا(یگردد )لسانس، ماسرت  یکه اعطا م یلیتحص یدرجه ها ، 

 و ارقام یقحقا ۲.۵

 ینحصلم یتعداد مجموع 

 یپلومفوق د  ینمحصل  یتعداد مجموع 

 لسانس ینمحصل  یتعداد مجموع 

 یماسرت  ینمحصل  یتعداد مجموع 

 دوکتورا ینمحصل  یتعداد مجموع 

 ها یپوهنح  یتعداد مجموع 

 ها یپارمتنتد  یتعداد مجموع 
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 متام وقت  یککارمندان اکادم  یتعداد مجموع 

 وقت  یمهن یکادمکارمندان اک  یتعداد مجموع 

  یکارمندان ادار   یتعداد مجموع 

 یخدمات یکیکارمندان تخن  یتعداد مجموع 

 

 معلومات مفصل در مورد استادان ۲.۶

 تعداد کل پوهاندها  

 تعداد کل  پوهنوال ها 

 ها  یتعداد کل  پوهندو  

 تعداد کل  پوهنمل ها 

 یارهاتعداد کل  پوهن 

 ها یالیتعداد کل پوه 

 تعداد کل  استادان نامزد 

 معاون  استاد یدانتعداد کل  کاند 
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 (یرهوغ یکدر  یشفاخانه ها یقی،)بطور مثال: مراکز تحق یکاکادم یالتلست تسه ۲.۷
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 یتهو کم یساختار سازمان .۳

 یچارت ساختار سازمان 

 یتهچارت ساختار کم 
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  یفیتک ینمعلومات راجع به ارتقا و تضم. ۴

 

 

 یفیتک ینتضم یها یتهکم  ۴.۱

 یموسسات  یفیتک ینتضم یرکمیتهاخ یتهایرووس فعال  

 یپوهنح  یفیتک ینتضم یتهبا کم یلینهاد تحص یفیتک ینتضم یتهکم یارتباط کار  یرووس چگونگ 

 یقبل یچه اعتبار دهیختار ۴.۲

 یرسال اخ ۵ یط یعال یالتوزارت تحص یها یدبازد یجهو نت یختار.  

 یایلل ینب  یهایرهمکا ۴.۳

 در صورت مرتبط بودن( یایلل ینب یفیتک یندر ارتباط با تضم یهاخالصه همکار( 

 یایلل ینب یاعتبارده یدستآوردها یرامونپ یالتتفص 

 انجام شده است. . یایلل ینب یبه اعتبارده یلکه غرض ن یها یتخالصه فعال 

 (CEQA) یفیتک ینتضم  یمرکز اعتال  ۴.۴

 در صورت مرتبط  بودن( یفیتک ینتضم یمرکز اعتال  یتوضع  یدست آوردها یاو  یرشفتخالصه  پ( 

 یداهدا گرد مؤسسه تحصيلیبه  یفیتک ینتضم یمرکز اعتال   یتکه  وضع یخیتار  . 
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 یخود یابیروند گزارش ارز. ۵

 یخود یابیگزارش ارز یهته یخالصه چگونگ 

 سهم گرفته بودند. یخود یابیرش ارزگزا یهکه در ته یها یپارمتنتها و د یلست پوهنح 
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 یخود یابیخالصه منرات گزارش ارز .۶

 

یلیتحص مؤسسه تحصيلی منره یارمع مجموع حد اکرث منرات   

یژیو اسرتات یتمامورديدګاه،  ۵۰   

در جامعه و انکشاف یریسهم گ ۲۸   

و اداره  یرهب  یت،حاکم ۴۰   

و اداره یمنابع مال ۴۰   

یلمع یبرنامه ها ۶۶   

یقتحق ۳۰   

 استادان و  کارمندان ۷۶ 

 تجربه محصالن ۶۰ 

  یفیتک ینارتقا و تضم ۲۰ 

یکتابخانه و منابع معلومات ۳۰   

  یالتو تسه یمعلومات یآموزش، تکنالوژ  ۳۸ 

 

 

  مجموع حد اکرث منرات  مؤسسه تحصيلیمجموع منرات  

۱۰۰٪ ۴۷۸ 
 

 مجموع منرات

  
 

٪ ییمنره نها  

 یتوضع 
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 خالصه موضوعات عمده .۷

 فراهم   یبازنگران مسلک یرا برا یبوجود آمده )معلومات کاف یخود یابیارز یهکه از ته یدیخالصه موضوعات کل

 (.یندرا ، درک منا یلیتحص مؤسسه تحصيلی یتا چالش ها و دست آوردها یسازدم
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 یویحام یقمدارک دق .۸

 . ییدارائه منا معلومات یل،قرار ذ  یچارچوب اعتبارده یبرا

 رشح

 

 ی،فرع یارتا شاخص مربوطه در برابر هر مع یدده یلدر حال اجرا قرار دارد، رشح و تفص یارا که  واقع شده و یتیفعال 

 .یدبدست آ

 یدکن یحدارد، ترش یلیتحص مؤسسه تحصيلی یرو  یتفعال ینرا که ا یریتاث. 

 یدده یحر باشد، توضمذکو  یارفرعیتانرا که مرتبط به مع یندهآ یمتام پالن ها. 

 مؤسسه تحصيلیمنره  

 را وارد  یسازدمنعکس م ی،فرع یارهایرا در برابر متام مع مؤسسه تحصيلی یتوجه سطح  موفق ینرا  که به بهرت یمنره ا

 .ییدمنا

 مدارک

 شام در برابر منره  که  یهغرض حام  یبازنگران مسلک یدبازد یاندر جر یاقبل و یتوانیدکه م یدرا درج لست منائ یمدارک

 . یدمنائ یهته ید،وارد منوده ا یفرع یارهر مع

 

 :۱شامره  یارمع

متام  یکه برا باشدیواضح م کیژیو پالن اسرتات تیمامور کی یدارا تحصيلی مؤسسه  :یژیو اسرتات یترمامو دیدګاه،  

 .دیمنا یفراهم م تحصيلی سهمؤس یبرامنابع را  صیو تخص یر یگ میپالن اساسات تصم نیقابل فهم بوده و ا یکار  یرشکا

 مدارک

منره  

مؤسسه 

 تحصيلی

حد اکرث 

 منره
 رشح

 / شاخص یفرع یارمع

 

 یتمامورديدګاه و  ۱.۱

 شده میباشد. تاييدمناسب و رسامً  ديدګاه و ماموريتدارای یک تحصيلی مؤسسه 

دیدگاه و  دارای یک  مؤسسه تحصيلی  ۱۰  

ت ماموریت بوده که از جانب وزارت تحصیال 

 عالی تایید شده باشد.
و دیپارمتنت دارای یک  پوهنځیبر عالوه، هر 

دیدگاه و ماموریت می باشد که توسط  مراجع 

 شده است.تاييد ذیربط 
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 یژیکاسرتات یپالنگذار  ۱.۲

 ميکانيزم ساختار پالن اسرتاتيژيک پنج ساله پيش میبد. تحصيلی مؤسسه

یژیک دارای یک پالن اسرتاتتحصيلی مؤسسه   ۱۰  

پنج ساله بوده که توسط وزارت تحصیالت 

شده است. پالن  تاييدعالی یا مراجع ذیربط 

اسرتاتیژیک مؤسسه شامل اهدافی مرتبط با 

تحقیق، کسب عواید، استفاده از تکنالوژی، 

فعالیتهای بین ایللی و نقش مؤسسه در جامعه 

 افغانی می باشد.

ساختار پالن  یبرا یبرعالوه، مؤسسه تحصيل

سرتاتيژيک پنج ساله خويش کارمندان، ا

محصالن و رشکاء اصيل دخيل ساخته است. 

 یاصل یاين پالن اسرتاتيژيک شامل شاخصها

 باشد. یاجراات م یبرا

  یقیتطب ای یکار  یپالن گذار  ۱.۳

 جزئیات آورده شده است. ه به گی تطبیق پالن اسرتاتیژیک پالن تطبیقی ساالنه را انکشاف میدهد که در آن چگونتحصيلی مؤسسه 

  

۱۰  

کارمندان را در انکشاف تحصيلی مؤسسه 

پالن کاری یا تطبیقی ساالنه خویش سهیم 

 میسازد.

بر عالوه، هر پوهنځی و دیپارمتنت خود 

دارای یک پالن تطبیقی ساالنه میباشد که 

توسط ریاست پوهنتون و یا ریاست پوهنځی 

 شده باشد. تاييد

 یندهسازما یتموثر:  ۱.۴

 اجراآت خود را به طور متداوم بهبود می بخشد. کارآییو  تحصيلی مؤثريتمؤسسه 

  

۱۰  

را در  محصالنکارمندان و تحصيلی مؤسسه 

بررسی برنامه ها دخیل میسازد. این امر 

مواردی را که نیاز به بهبود و اصالح دارد و در 

پالن تطبیقی سال آینده بازتاب یافته است، 

 .شناسایی میکند

و دیپارمتنت روند  پوهنځیبر عالوه، هر 

 ،بررسی برنامه ساالنه خود را در اختیار داشته

به بهبود دارد و در پالن  و ساحاتی را که نیاز

ها  پوهنځیتطبیقی ساالنه سال پیرشو به سطح 

و دیپارمتنت ها بازتاب یافته؛ را شناسایی 

 میکند.
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 یمعلومات عموم: ۱.۵

 ماموریت، اسرتاتیژی، پالیسی ها و حاکمیت خود معلومات را بدسرتس عام قرار میدهد.در مورد تحصیلی مؤسسه 

  

۱۰  

متام معلومات در مورد تحصيلی مؤسسه 

ماموریت، اهداف اسرتاتیژیک، پالیسی ها، 

وحاکمیت خود را به وسیله های مختلف، در 

 اختیار عام قرار میدهد.

متام معلومات در تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

ورد ماموریت، اهداف اسرتاتیژیک، پالیسی م

ها  و حاکمیت خود را از طریق ویب سایت و 

دیگر وسایل صوتی و تصویری جهت 

حصول اطمینان از اینکه معلومات مذکور 

قابل دسرتس به متام افراد ذیربط باشد، فراهم 

 میسازد.

 

 

 : ۲شامره  یارمع

امر در  نی. ادینامیم فایا یرا در جامعه، منطقه، محل و انکشاف مل یمؤسسه سهم ارزشمند :در انکشاف جامعه یریسهمگ

 .دهدیم یکارمندان و  محصالن آگاه یها تیو فعال میاتخاذ تصام رامونیو پ افتهیمنعکس  کیژیاهداف اسرتات

 مدارک

منره 

مؤسسه 

 تحصيلی

حد اکرث 

 منره
/ شاخص یفرع یارمع رشح  

 یکاکادم یها یتفعال: ۲.۱

 حقیقی و تدریسی ماموریت موسسه تحصیلی را به حیث عامل انکشاف اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی منعکس میسازد.برنامه های ت

   

۱۰ 

به طور  مؤسسهبرنامه های تحقیقی و علمی  

واضح منافع پالن شده برای جامعه و انکشاف 

محلی، منطقه ای و ملی را منعکس کرده و 

 تبلیغ مینامید.

اطمینان حاصل  لیتحصي مؤسسه ،بر عالوه

می مناید که برنامه ارزیابی ساالنه در سطح 

میزان و تاثیر مشارکت در جامعه و  پوهنځی

انکشاف محلی، منطقه یی و ملی را ارزیابی 

 می مناید.

 کارمندان یر یسهمگاشتغال و   ۲.۲

 هد.جامعه و انکشاف محلی، منطقوی و ملی نشان مید متام کارمندان اکادمیک و اداری، مرصوف فعالیتهایی میباشند که سهم گیری  شان را در
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۱۰  

اکرثیت استادان به طور فعال در جامعه و 

فعال انکشاف محلی، منطقوی و ملی سهم 

 می گیرند.

برای حامیت از تحصيلی بر عالوه، مؤسسه 

کارمندانی که در جامعه سهم فعال دارند، 

 .میکانیزمهای مشخصی را انکشاف می دهد

 محصالن  تغالاش  ۲.۳

 تا سهم خود را ادا منایند. محصالن از تعهدات خویش در قبال انکشاف جامعه  واقف بوده و تشویق میشوند 

 

 

 

۸  

محصالن در مورد ماموریت مؤسسه،   متام

اسرتاتیژی ها و عملکرد های آن در ارتباط به 

جامعه و انکشاف محلی، منطقوی و ملی 

 آگاهی داده میشود.

در صدد  یلیؤسسه تحصبرعالوه، م

محصالن و اشرتاک آنها   میمستق یر یسهمگ

 یو مل یمنطقو  ،یدر جامعه و انکشاف محل

 یها تیهم فعال ایو یلینصاب تحص قیاز طر

 .باشدیم یلیفوق نصاب تحص

 

 :۳شامره  یارمع

آن متمرکز  کیژیاتو اهداف اسرت  تیبه مامور دنیرس یو اداره مؤسسه رو  یرهب  ت،یحاکم  :و اداره یرهرب  یت،حاکم

 .باشدیم

 مدارک
مؤسسه منره 

 تحصيلی

حد اکرث 

 منره
 / شاخص یفرع یارمع رشح

 تیحاکم ۳.۱

 را ایجاد منوده است. مؤثرغرض نظارت از تطبیق ماموریت و پالن اسرتاتیژیک خود یک ساختار اداری مناسب و تحصيلی مؤسسه 

   

 

۱۰ 

را  تحصيلی ساختار مؤثر کميته هامؤسسه  

اسیس منوده و الیحه وظایف روشن را ت

 برای کمیته ها انکشاف داده است.

بشکل منظم تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

عملکرد هر کمیته را بررسی منوده و از وجود 

در متام جنبه  مؤثریک حاکمیت مناسب و 

 های کاری اش اطمینان حاصل می مناید.
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 یرهرب  ۳.۲ 

 در اوقات رسمی رهبی و اداره می شود.مؤثر توسط یک تیم با صالحیت  تحصيلی مؤسسه

   

 

 

۱۰ 

 رئیس پوهنتون، معاونین رئیس، روسای  

ها و آمرین   پوهنځی ها، معاونین  پوهنځی

دیپارمتنت ها مسئولین اداره در اوقات رسمی 

 بوده و قادر به پیشبد امور رهبیت میباشند.

برعالوه، اجراآت رئیس پوهنتون، معاونین 

ها، معاونین شان و   پوهنځی ای رئیس، روس

آمرین دیپارمتنت ها منحیث مسئولین در 

کارمندان مورد پروسه بررسی عملکرد 

 ارزیابی قرار می گیرد.

 اداره ۳.۳
 در حامیت از اجراات ماموریت و اولویت های اسرتاتیژیک مؤسسه، متمرکز میباشد.  تحصيلی اداره مؤسسه

  

 

۱۰ 
 

رای الیحه وظایف متام کارمندان اداری دا

 مناسب و مرتبط می باشند.

بر عالوه، متام کارمندان اداری وظایف 

اداری شان را درک کرده و قادر به انجام آنها 

 می باشند.

 یاصول اخالق ۳.۴

اری، نیز شفافیت کتالش می مناید تا مطابق معیارهای اخالقی عمل منوده، از فساد، واسطه و قوم پرستی، جلوگیری بعمل آید و تحصيلی مؤسسه 

 انصاف و تساوی جنسیتی در همه عرصه های کاری نافذ گردد.

  

 

۱۰ 
 

دارای یک پالیسی اصول تحصيلی مؤسسه 

اخالقی بوده که مطابق آن اطمینان حاصل 

و  ، استادان می کند که متام کارمندان

محصالن اصول رفتارهای اخالقی  و عواقب 

 عدم تطبیق آنرا میدانند.

دارای یک تحصيلی ؤسسه برعالوه، م

از موازین  جهت نظارت مؤثرمیکانیزم 

اخالقی و برخورد های انسانی توسط متام 

 استادان و  محصالن می باشد.
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 :۴شامره  یارمع

 .گرددیم میداده شده و تنظ صیتخص کیژیو پالن اسرتات تیبه مامور لیمنابع مؤسسه غرض ن  :یو ادار  یمنابع مال

 

 مدارک

 

ؤسسه ممنره 

 تحصيلی

حد اکرث 

 منره
 / شاخص یفرع یارمع رشح

 یمال ی: پالن گذار ۴.۱

 اطمینان میدهد که پالن های مالی اش با تطبیق اهداف اسرتاتیژیک اش مطابقت داشته و روی آن متمرکز میباشد. تحصيلی مؤسسه

   

 

 

۱۰ 

دارای یک پالن پنج تحصيلی مؤسسه  

ساله مالی بوده که به طور واضح در 

مطابقت با اهداف اسرتاتیژیک مؤسسه 

که در چارچوب پالن تحصيلی 

اسرتاتیژیک آن بیان گردیده است، قرار 

 دارد.

منابع و معاونیت اداری پوهنتون، برعالوه، 

 معاونیت هاسایر دیگر معلومات مرتبط از 

ها را بخاطر انکشاف  پوهنځیو روسای 

پالن مالی پنج ساله نهاد تحصیلی مربوطه 

 یسازد.دخیل م

 یمال یریتمد ۴.۲

 از مدیریت موثر بودجه ساالنه اطمینان میدهد. تحصيلی مؤسسه

   

 

 

 

۱۰ 

در برابر تحصيلی معاونیت اداری مؤسسه  

تنظیم بودجه ساالنه مسوولیت شفاف و 

واضح داشته و گزارش ربع وار آنرا به 

 کمیته مربوطه مؤسسه میسپارد.
ودجه معاونیت اداری پوهنتون ببرعالوه، 

ها،  پوهنځی ساالنه را به مشوره روسای 

آمرین دیپارمتنت ها و سایر رشکای کاری 

 انکشاف میدهد.

 یمال یها یستمس :۴.۳

 سیستم های موثر محاسبه و مدیریت مالی را ایجاد منوده است.تحصيلی مؤسسه 

  

 

۱۰ 
 

با استفاده موثر از سیستم  تحصيلی مؤسسه

سبات محا ،های مدیریت مالی مناسب

 خویش را مدیریت مینامید.
قادر به فراهم تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

سازی و استفاده از معلومات و گزارشات 

مدیریت مالی در پروسه پالنگذاری 

 اسرتاتیژیک میباشد.
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 یحسابده ۴.۴

 .یردگ یقرار م یبه طور ساالنه مورد بازرس یلیو مصارف مؤسسه تحص یداتعا

  

 

۱۰ 
 

الی رسمی ملی و بین م بررسیراپورهای 

 ایللی سه سال گذشته موجود می باشد.
نظر مثبت کتبی تحصيلی ، مؤسسه بر عالوه

مفتشین بیرونی را جهت بیان  شفافیت 

 خویش دارا می باشد. مؤسسهحسابدهی در 
 

 :۵شامره  یارمع

 اصالحات آوردن از نانیاطم بکس غرض و داشته مطابقت مؤسسه تیبا مامور کیاکادم یبرنامه ها  :یکاکادم یبرنامه ها

 .شود یم مرور و یبررس دوامدار

 مدارک
مؤسسه منره 

 تحصيلی

حداکرث 

 منره
 / شاخص یفرع یارمع رشح

 برنامه یازمندیهاین ۵.۱

 . بربنیاد ماموریت آن می باشدتحصيلی  مؤسسهمتام برنامه های علمی بطور واضح بیان کننده نیازمندیهای 

   

 

۱۰ 

رای یک کتالگ مشخص و یا هر برنامه دا 

اسناد مشابه می باشد که در آن محتوای 

 برنامه تعریف شده است.
مشخصات هر برنامه به طور واضح برعالوه، 

به دستیابی  چګونهبیان می مناید که 

 کمک می کند.تحصيلی ماموریت مؤسسه 

 نظارت ساالنه برنامه ها ۵.۲

 مرور و تایید، شده  در سطح نهاد تحصیلی ساالنه نظارت می گردد. متام برنامه های اکادمیک توسط یک پروسه رسمی

   

 

۱۰ 

متام برنامه ها به طور ساالنه نظارت می  

 گردد.
برعالوه، تیم های برنامه ها می توانند 

شواهدی را ارائه کنند که پروسه بازنگری 

و نظریات  حصائيهشامل استفاده از ا

 اصالحی محصالن می باشد.

 رنامهمرور ب ۵.۳

 مجموعه متام برنامه ها و نصاب تحصیلی هر پنج سال یکبار بر اساس پروسه رسمی مرور گردیده و توسط مراجع ذیصالح تایید می گردد.

  ۱۰  

 

 

پروسه مرور دوره ای تحصيلی مؤسسه 

برنامه های را تطبیق مینامید تا اطمینان 

حاصل کند که نصاب تحصیلی متام برنامه 

پنج سال یکبار بازنگری های اکادمیک هر 

شده و انعکاس دهنده تغییرات بیرونی 
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میباشد و نیز مطابق موازین و معیارهای بین 

 ایللی و مسلکی قرار دارد.
برعالوه، مؤسسه تصامیم اسرتاتیژیکی را 

پیرامون مجموعه برنامه های اکادمیک 

براساس یافته های بررسی دوره یی برنامه 

 های خود اتخاذ مینامید.

 یداگوژیپ ۵.۴

 می گردد. تجدیدمیتودولوژی که در تدریس متام برنامه های اکادمیک استفاده شده و سطح آموزشی  محصالن را ارتقا میبخشد، بطور منظم 

  

 

۱۰ 
 

تیم های برنامه ها بصورت مداوم متام 

تالش میورزند تا اصالحات ممکن را غرض 

تغییر در نحوه تدریس شناسایی منوده، 

 دهند.  انکشاف

برعالوه، اکرث تیم های برنامه ها اصول 

محصل محوری و آموزش مبتنی بر 

دستاورد را معیار قرار داده؛ آنرا شامل شیوه 

 تدریس خویش می سازند. 

 یابیارز :۵.۵

 میتودولوژی که غرض ارزیابی فهم محصل صورت میگیرد عادالنه و شفاف بوده و بطور منظم بازنگری می گردد.

  
 

۱۰ 
 

آنست که  متام مشخصات برنامه ها بیانگر

 ارزیابی می گردد. هر مضمون چگونه

برعالوه، روشهای ارزیابی مختلف دیگری 

 نیز موجود می باشد.

 (ی)استفاده از تکنالوژ  یکیآموزش الکرتون ۵.۶

 ظرفیت خویش را در تطبیق فراهم سازی آموزش الکرتونیکی انکشاف داده است.تحصيلی مؤسسه 

  

۸  

از تکنالوژی های موجود تحصيلی ؤسسه م

برای ارائه بخشهایی از برنامه خود استفاده 

 می مناید.

بطور فعاالنه تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

تسهیالت آموزش الکرتونیکی خویش را 

 انکشاف داده و تطبیق مینامید.

 یمشارکت جمع ۵.۷
 سسات تحصیلی داخلی و یا خارجی انکشاف داده است.ؤ مظرفیت خویش را جهت توامیت های علمی با سایر  مؤسسه تحصيلی 

  

۸  

بطور موثر توأمیتهای تحصيلی مؤسسه 

سسات تحصیالت مؤ همکاری را با سایر 

عالی داخلی  برقرار   منوده تا اهداف 

 اسرتاتیژیک خود را   به دست آورد.
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 :۶شامره  یارمع

دهد که استادان به طور فعال در  یم نانیرا انکشاف داده و اطم شیخو یقیتحق یها تیمؤسسه در نظر دارد تا فعال : یقتحق

  .باشندیمشغول م یقیتحق یکارها

 مدارک
مؤسسه ره من

 تحصيلی

حد اکرث 

 منره
/ شاخص یفرع یارمع رشح  

 یقتحق یتهایفعال ۶.۱

 از فعالیتهای تحقیقی را انجام می دهد. ییمجموعه تحصيلی مؤسسه 

 

 

  

 

۱۰ 

در پروژه های  کارمندان و محصالن 

 تحقیقی  دخیل می باشند.
در پروژه های ، مؤسسه تحصيلی برعالوه

یگر نیز دخیل بزرگ تحقیقی تاثیر گزار د

 می باشد.

 یهحام ۶.۲

 ظرفیت های خود را برای حامیت از فعالیتهای تحقیقی،توسعه میبخشد .تحصيلی مؤسسه 

   

 

۱۰ 

 

کمیته تحقیق را ایجاد منوده  پوهنځیهر  

است که مسوول حامیه و پالنگذاری به 

 باشد. پوهنځیسطح 

دارای یک مرکز تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

که و کمیته مربوطه است تحقیقات علمی 

 مسوول فعالیتهای تحقیق  می باشد. 

 آموزش ۶.۳

 مهارتهای تحقیقی و ظرفیتهای استادان خویش را توسعه میبخشد.تحصيلی مؤسسه 

 

 

 

۱۰  

با استفاده از برنامه های تحصيلی مؤسسه 

یی، استادان نخبه  مؤسسه آموزشی ملی و 

را منحیث مسئولین تحقیق در چارچوب 

 تحصیلی خویش آموزش میدهد. نهاد
برنامه های تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

انکشافی و   آموزشی خویش را جهت 

توسعه مهارتهای تحقیقی استادان، تطبیق 

 مینامید.

توامیت های تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

ر خارجی را برقرار منوده و سیستمی را د

دست اجرا  قرار داده  که  بر اساس آن 

توامیتهای جدید را در جهت منافع مؤسسه 

 انکشاف می دهد.
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 :۷شامره  یارمع

که قادر  دیحاصل منا  نانیو انکشاف داده تا اطم تیریرا مقرر، مد شیمؤسسه استادان و کارمندان خو  :استادان و کارمندان

 .باشدیم شیخو کیژیو اهداف اسرتات تیبه مامور دنیبه رس

 مدارک
مؤسسه منره 

 تحصيلی

حد اکرث 

 منره
/ شاخص یفرع یارمع رشح  

 یکاکادم یتظرف ۷.۱

 شد.اعضای کادر علمی  واجد رشایط را مطابق رضورت مقرر می مناید  تا پاسخگوی نیازمندیهای برنامه های علمی آن باتحصيلی مؤسسه  

   

 

 

۱۰ 

می تواند نشان دهد که تحصيلی مؤسسه  

برای پیشبد متام برنامه های اکادمیک خود 

مطابق با تعداد محصالن ثبت نام شده،  

اعضای کادر علمی مناسب استخدام منوده 

 است.
دارای یک پالن تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

تقرری بوده که بیانگر چگونه گی 

فعلی و آینده   نیازمندیهای منابع اکادمیک

 می باشد.

 یراکادمیکغ یتظرف ۷.۲

 برخوردار باشند، مقرر منوده است.اداری مؤسسه تحصیلی تعداد کارمندان مورد نیاز خود را که از مهارتهای خاص جهت انجام امور 

   

 

 

۱۰ 

می تواند نشان دهد که  تحصيلی مؤسسه 

برای متام دفاتر اداری خود مطابق با تعداد 

ثبت نام شده، کارمندان مناسب محصالن 

 استخدام منوده است.
دارای یک پالن تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

تقرری  که مبین چگونگی برآورده شدن 

نیازمندیهای منابع اداری فعلی و آینده آن 

 نهاد  باشد؛ می باشد.

 ها و پروسه استخدام یسیپال  ۷.۳
 کار و ارتقای کارمندان بر اساس شایستگی و شفافیت  تنظیم گردیده است.متام پالیسی ها و پروسه های استخدام، تعیین حجم 

  

 

 

۱۰ 

 

دارای یک اداره منابع تحصيلی مؤسسه 

 برشی  می باشد.

اداره منابع برشی دارای پالیسی ها  ، برعالوه

و پروسه های مرتبط با متام جنبه های 

بخصوص ارتباط با تحصيلی مؤسسه 

سی ها و اسناد در کارمندان  بوده و این پالی

 اختیار متام کارمندان قرار دارد.

 استادان یها یتفعال ۷.۴
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 فعالیت متام استادان، هر ساله با توجه به بهبود کیفیت کاری شان به بررسی گرفته میشود.

  

 

 

۱۰ 

 

با استفاده از مشاهده تحصيلی مؤسسه 

دروس به بهبود فعالیت های استادان کمک 

 می کند.
یک پروسه بازنگری از ی تحصيلمؤسسه 

فعالیت های ساالنه را برای متام استادان 

ایجاد منوده  و ازنظریات محصالن برای 

شناسایی ساحات بهبود تدریس استادان 

 استفاده می مناید.

 کارمندان یتفعال ۷.۵

 متام فعالیت  کارمندان اداری با توجه به   بهبود  کیفیت کاری شان به بررسی گرفته می شود.

  

۱۰ 

 
 

یک پروسه بازنگری  مؤسسه تحصيلی

ساالنه اجراات کاری را برای متام کارمندان 

 خویش ایجاد منوده است.
اطمینان میدهد  تحصيلی برعالوه، مؤسسه

که متام اعضای اداری  دارای پالن عملیاتی  

بوده و ساحاتی را که به بهبود رضورت 

 دارد، مشخص کرده است.

 یانکشاف مسلک ۷.۶
  نیازمندیهای انکشافی متام کارمندان را تشخیص و شناسایی منوده و  تالش می مناید تا به آن برسد. تحصيلی سه مؤس

 

 

 

 

۸ 
 

یک شخص را که مسئول تحصيلی مؤسسه 

مدیریت متام جنبه های انکشاف مسلکی 

 می باشد، تعیین منوده است.
پروسه یی را برای تعیین  تحصيلی مؤسسه

ی کارمندان اتخاذ نیازمندیهای آموزش

منوده و  دارای یک پالن انکشاف مسلکی 

 نیز می باشد.

 یکاکادم یها یآزاد ۷.۷

 آزادی اکادمیک مطابق به قانون تحصیالت عالی، حامیت و مورد تشویق قرار داده میشود.

  

۸  

اطمینان میدهد که متام تحصيلیمؤسسه 

استادان و  محصالن از اساسات آزادیهای 

در چارچوب قانون اکادمیک که 

تحصیالت عالی افغانستان محفوظ گردیده 

 است، واقف اند.
بطور دوامدار تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

برای کارمندان مشوره دهی می مناید تا 

اطمنیان حاصل  مناید که آزادی های 
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اکادمیک آنها  مطابق قانون اساسی مورد 

 حامیت و احرتام قرار می گیرد.

 انکارمند یاتشکا ۷.۸

 بطور مؤثر شکایات کارمندان را مدیریت میکند.تحصيلی مؤسسه 

  

۱۰  

طرزالعمل هایی را غرض  تحصيلی مؤسسه

وارسی شکایات کارمندن ایجاد منوده و آن 

 را تعقیب می مناید. 

پروسه یی را برای تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

نظارت از تطبیق، مرور و تجدید کردن 

دان تطبیق طرزالعمل های شکایات کارمن

 می مناید.

 

 :۸شامره  یارمع

و  ابندیانکشاف  اموزند،یتوانند بهرت ب یکه در آن  محصالن م دهدیم نانیاطم یمثبت یفضا جادیمؤسسه از ا :تجارب محصل

  کسب کنند. تیموفق

 مدارک
مؤسسه منره 

 تحصيلی

حد اکرث 

 منره
/ شاخص یفرع یارمع رشح  

 معلومات محصالن ۸.۱

 دارای سیستم هایی که در آن معلومات محصالن جمع آوری و تحلیل می گردد، می باشد. تحصيلیمؤسسه 

   

 

 

 

۱۰ 

معلومات اساسی پیرامون ثبت نام   

محصالن، دوام تحصیل، ارتقا، و موفقیت 

های آنان جمع آوری، ذخیره و غرض 

ارزیابی و مقاصد پالنگذاری در دسرتس 

 قرار میگیرد.
می تواند تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

شواهدی را ارائه کند که بر اساس نتایج 

تجزیه و تحلیل معلومات محصالن، 

 تغییرات الزمه را ایجاد کرده است.

 محصالن اتینظر و شنهاداتیپ ۸.۲

ص پروسه یی را غرض جمع آوری پیشنهادات و انتقادات  محصالن ایجاد منوده و بوسیله آن ساحات مورد اصالح را تشخیتحصیلی مؤسسه 

 مینامید.

   

 

 

 

و بطور منظم با  محصالن  تحصيلی مؤسسه 

مناینده گان آنها از طریق رسوی ها و سایر 

روش ها مشورت می مناید تا به نیازمندیها 

 و تجارب آنها بهرت رسیدگی صورت بگیرد.
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محصالن را از تحصيلی  مؤسسهبرعالوه  ۱۰

اقدامات انجام یافته پیرامون پیشنهادات 

 ی سازد.شان آگاه م

 یالنفارغ التحص یمهارتها ۸.۳

 .مهارتهایی را غرض انکشاف فارغ التحصیالن خود مشخص ساخته است تا آنها را قادر به کسب موفقیت در وظایف شان سازدتحصيلی مؤسسه 

  

۱۰  

با استخدام کنندگان در تحصیلی مؤسسه 

تا مهارتهایی را که فارغان ارتباط  بوده 

محل کاری غرض کسب موفقیت در 

 خویش به آنها نیاز دارند، مشخص سازند.
یک مرکز مؤسسه تحصيلی برعالوه 

کاریابی را ایجاد منوده تا برای محصالن در 

قسمت اشتغال و برنامه ریزی های کاری 

 شان کمک مناید.

 محصالن یهخدمات و حام ۸.۴

 ی  محصالن تهیه و تدارک مینامید.خدماتی را غرض حامیت از نیازمندیهای اکادمیک و   فردتحصيلی مؤسسه 

  

۱۰  

به  محصالن خدمات تحصيلی مؤسسه 

مشورتی و حامیتی را که به نیازمندیهای 

اکادمیک آنها پاسخگو باشد فراهم 

 مینامید.
خدماتی را غرض حامیت مؤسسه تحصيلی 

از نیازمندی های فردی محصالن نیز فراهم 

 می سازد.

 انصاف و عدالت ۸.۵

تضمین می مناید که رصف نظر از جنسیت، موقف اجتامعی، معایب فیزیکی و یا  سایر محدودیتها با همه  محصالن به شکل ی تحصيلمؤسسه 

 عادالنه و منصفانه رفتار می شود.

  

۱۰  

پالیسی انصاف و عدالت  تحصيلی مؤسسه

انصاف  هدف آن برقراریرا تهیه منوده  که 

مه و عدالت  می باشد و آن  را به دسرتس ه

 افراد ذیربط قرار میدهد.
فردی را غرض  تحصيلی برعالوه  مؤسسه

نظارت و تطبیق از پالیسی انصاف و عدالت 

گامشته وی گزارش ساالنه از اجراات 

 خویش را به کمیته مربوطه ارایه می دارد.

 و طرزالعمل ها یانظباط یسیپال ۸.۶

وزیع ت و سلوک اخالقی  محصالن را مدیریت منوده، نقل آن به متام برای همه محصالن  دارای یک پالیسی انظباطی بوده که رفتارتحصيلی مؤسسه 

 گردیده و توسط کمیته مربوطه  نظارت میگردد.

  ۱۰  
دارای یک پالیسی  تحصيلی مؤسسه

انظباطی برای  محصالن بوده که در آن 
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راجع به جزئیات طرزالعملهای انظباطی 

ته تفصیالت ارائه میکند و توسط کمی

و مؤسسه  پوهنځی انظباطی به سطح 

 تحصیلی، نظارت میگردد.
غرض تحصيلی عالوه براین، مؤسسه 

انکشاف پالیسی انظباطی  محصالن، با آنها 

مشوره منوده و در صورت لزوم محصالن  را 

نیز در انکشاف طرزالعملهای انظباطی 

 دخیل میسازد.

 

 : ۹شامره  یارمع

 ییها پروسه و ها ساختار ها، تیفعال یها جنبه تیفیک در یمیو اصالحات دا یغرض بررس : مؤسسه یفیتک یبهبود و ارتقا

 .دارد دست یرو  را

 مدارک
مؤسسه منره 

 تحصيلی
 / شاخص یفرع یارمع رشح حد اکرث منره

 یریتنهاد و مد ۹.۱

یریت و سطوح مؤسسه مطابق به لوایح و مقرره ها، مداطمینان میدهد که پروسه ها و پالیسی های ارتقا و بهبود کیفیت، در متام تحصيلی مؤسسه 

 تنظیم شده است.

   

 

 

 

 

۱۰ 

کمیته های ارتقای کیفیت در سطوح  

ها یک  پوهنځیمؤسسه تحصیلی و 

رهبی و مدیریت قوی ارتقای کیفیت و 

 بهبود را فراهم میسازد.

تحصيلی برعالوه، هیات رهبی مؤسسه 

بشکل مستقیم در فعالیت های ارتقای 

کیفیت و بهبود  با حضور در کمیته های 

تضمین کیفیت دخیل بوده و  در تالش  

برطرف ساخنت موانع از برابر بهبود کیفیت  

 میباشند.

 منابع ۹.۲

ورد اطمینان میدهد که تطبیق پروسه ها و پالیسی های ارتقای کیفیت و بهبود  و فراهم آوری امکانات الزم توسط کارمندان م تحصيلی مؤسسه

 حامیت قرار میگیرد.

  

۱۰ 

دفرت ارتقای کیفیت را  تحصيلی مؤسسه 

ایجاد منوده است تا امور کمیته های 

ارتقای کیفیت را به طور مناسب به پیش 

 ببد.
آمر ارتقای  تحصيلی برعالوه  مؤسسه

کیفیت را تعیین منوده  تا از دفرت ارتقای 
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کیفیت غرض حامیت متام کمیته های 

ند و پالیسی های تضمین کیفیت و رو 

 ارتقای کیفیت، نظارت بعمل آورد.

 

 : ۱۰شامره  یارمع

 سازدیم ایمناسب را مه یمحصالن و استادان به کتابخانه ومنابع معلومات  یمؤسسه، دسرتس  :یکتابخانه و منابع معلومات

 مدارک
مؤسسه منره 

 تحصيلی

حد اکرث 

 منره
/ شاخص یفرع یارمع رشح  

 یتظرف ۱۰.۱

 منابع کافی کتابخانه یی و معلوماتی را غرض حامیت از برنامه های تحقیقی و علمی خود فراهم میسازد. يلیتحص مؤسسه

   

 

 

 

۱۰ 

دارای سهولت های کافی  تحصيلی مؤسسه 

منابع کتابخانه یی و معلوماتی بوده که در آن 

کارمندان با مهارتها و تخصصهای مورد نیاز 

 استخدام شده است.
دارای یک پالن  تحصيلی برعالوه، مؤسسه

انکشافی برای کتابخانه و منابع معلوماتی 

 دارا ميباشد.

 

 یریتمد ۱۰.۲

 کتابخانه و منابع معلوماتی بخاطر حامیت از دستیابی به اهداف اداری و اکادمیک، بطور مؤثر مدیریت میشوند.

   

 

 

 

۱۰ 

یی را روی دست  پروسه تحصيلی مؤسسه 

ر کتابخانه و منابع از استفاده مؤث دارد که 

 معلوماتی آن اطمینان حاصل کند.
شخصی را به تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

عنوان مسئول کتابخانه و یا منابع معلوماتی 

تعیین کرده است که وظیفه او پیشبد، 

نگهداری، انکشاف کتابخانه و منابع 

 معلوماتی می باشد.

 یدسرتس ۱۰.۳

 دان استادان و  محصالن به منابع کتابخانه یی و معلوماتی اطمینان میدهد.از دسرتسی مناسب کارمنتحصيلی مؤسسه 

  

۱۰  

تسهیالت کتابخانه یی و معلوماتی برای 

کارمندان، استادان و  محصالن برای مدت 

 کافی  در دسرتس قرار دارد.

غرض ارتقای تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

دسرتسی استادان و  محصالن به منابع 

 وسعه و انکشاف آنرا دارد.انرتنتی پالن ت
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 : ۱۱شامره  یارمع

و  تیبه مامور یابیدر دست یمعلومات یتکنالوژ  یربنایو ز یلیامالک مؤسسه تحص :و سهولتها یمعلومات یتکنالوژ  یس،تدر

  .باشدیم یمؤسسه کاف کیژیاهداف اسرتات

 مدارک
مؤسسه منره 

 تحصيلی

حد اکرث 

 منره
/ شاخص یفرع یارمع رشح  

 یسیتدر یولت هاسه ۱۱.۱

 امکانات کافی تدریسی را غرض حامیت از تحقیق، تدریس بشکل تیوری و عملی و نیازمندیهای  محصالن فراهم میسازد. تحصيلی  مؤسسه

   

 

 

 

۱۰ 

تسهیالت کافی تدریسی تحصيلی مؤسسه  

را غرض برآورده ساخنت نیازمندیهای برنامه 

های اکادمیک خود فراهم ساخته و از آن 

 حفظ و مراقبت می مناید.مؤثر  بطور
دارای یک پالن تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

انکشافی برای ایجاد سهولت های تدریسی 

 خود  میباشد.

 یمعلومات یتکنالوژ  ۱۱.۲

 سعی می مناید تا برای استادان و  محصالن زیربنای جدید و موثر تکنالوژی معلوماتی را فراهم سازد.تحصيلی مؤسسه  

   

 

 

 

 

۱۰ 

پروسه ای را تدارک  مؤسسه تحصيلی 

دیده است تا از  موثریت استفاده 

منابع معلوماتی اطمنیان  کتابتون و

 حاصل مناید.

افراد کافی ، مؤسسه تحصيلی برعالوه

منابع معلوماتی را جهت نظارت ؛ 

حفظ و مراقبت؛ استفاده و انکشاف 

تکنالوژی معلوماتی تعیین منوده 

 است.

 یالتتسه ۱۱.۳

 تسهیالت مناسب را مهیا منوده است.تحصيلی ه مؤسس

  

۸  

شخصی را مسئول تحصيلی مؤسسه 

مراقبت از تسهیالت و محیط پوهنتون 

 تعیین منوده است.
پالن های را جهت ، تحصيلی برعالوه

انکشاف و حفظ و مراقبت تسهیالت 

 روی دست دارد.

 یتو امن یتصحت، مصوون ۱۱.۴
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 الن و کارمندان و استادان امن میباشد.برای  محص مؤسسه تحصيلی محیط 

  

۱۰  

اقداماتی جهت بازنگری مرتب از 

طرزالعملهای  بهبود صحت، 

 مصوونیت و امنیت روی دست است.
طرزالعملهای اضطراری برای برخورد 

با مسائل امنیتی، حوادث طبیعی روی 

تحصيلی می باشد. بر عالوه، مؤسسه 

شخصی را مسئول رسیده گی مسایل 

ایمنی و مصوونیت محصالن،  صحت،

کارمندان و استادان تعیین  منوده 

 است.  

  ۴۷۸   
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 وزارت تحصیالت عالی

 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

 گزارش بازدید بازنگرها

  اول و دوممرحله 

 

 

 

 نام پوهنتون/موسسه تحصیالت عالی

 تاریخ بازدید

 نام بازنگرها: 
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 مراجع کننده  نظافت، 
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 بازنگری و مالحظات بیرونی

1 
 کیژیو پالن اسرتات تیمامور کی یمؤسسه تحصيلی دارا  :یژیو اسرتات یتمأمور

 یر یگ میپالن اساسات تصم نیقابل فهم بوده و ا یکار  یمتام رشکا یکه برا باشدیواضح م

 .دیمنا یفراهم ممؤسسه تحصيلی  یبرامنابع را  صیو تخص

اکثر  حد

 نمره

نمره 

 ریبازنگ

1.1 

 یتمامور و ديدګاه

ديدګاه و دارای یک تحصيلی مؤسسه  

 شده میباشد. تاييدمناسب و رسامً  ماموريت

ماموریت بوده که دیدگاه و  دارای یک  مؤسسه تحصيلی

 از جانب وزارت تحصیالت عالی تایید شده باشد.
10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یاردهو اعتب یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

1.2 

 

 یژیکاسرتات یپالنگذار 

ميکانيزم ساختار پالن  تحصيلی مؤسسه 

 اسرتاتيژيک پنج ساله پيش میبد.

دارای یک پالن اسرتاتیژیک پنج ساله تحصيلی مؤسسه 

بوده که توسط وزارت تحصیالت عالی یا مراجع ذیربط 

شده است. پالن اسرتاتیژیک مؤسسه شامل اهدافی  تاييد

ق، کسب عواید، استفاده از تکنالوژی، مرتبط با تحقی

فعالیتهای بین ایللی و نقش مؤسسه در جامعه افغانی می 

 باشد.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

1.3 

  یقیتطب ای یکار  یپالن گذار 

پالن تطبیقی ساالنه را تحصيلی مؤسسه  

ه گی تطبیق ن چگونانکشاف میدهد که در آ 

پالن اسرتاتیژیک به جزئیات آورده شده 

 است.

کارمندان را در انکشاف پالن کاری یا تحصيلی مؤسسه 

 تطبیقی ساالنه خویش سهیم میسازد.
10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر



 

  

1.4 

 یسازمانده یتموثر

 کارآییو  يتتحصيلی مؤثرمؤسسه  

اجراآت خود را به طور متداوم بهبود می 

 بخشد.

را در بررسی برنامه  محصالنکارمندان و تحصيلی مؤسسه 

ها دخیل میسازد. این امر مواردی را که نیاز به بهبود و 

اصالح دارد و در پالن تطبیقی سال آینده بازتاب یافته 

 است، شناسایی میکند.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتظرن

1.5 

 یمعلومات عموم

در مورد ماموریت، تحصیلی مؤسسه  

اسرتاتیژی، پالیسی ها و حاکمیت خود 

 معلومات را بدسرتس عام قرار میدهد.

متام معلومات در مورد ماموریت، تحصيلی مؤسسه 

اهداف اسرتاتیژیک، پالیسی ها، وحاکمیت خود را به 

 وسیله های مختلف، در اختیار عام قرار میدهد.

8  

  48 مجموعه منره معیار اول

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

 

2 
را در جامعه، منطقه،  یمؤسسه تحصيلی سهم ارزشمند :در انکشاف جامعه یریسهمگ

و  افتهیمنعکس  کیژیر در اهداف اسرتاتام نی. ادینامیم فایا یمحل و انکشاف مل

 .دهدیم یکارمندان و  محصالن آگاه یها تیو فعال میاتخاذ تصام رامونیپ

حداکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

2.1 

 یکاکادم یها یتفعال

برنامه های تحقیقی و تدریسی ماموریت موسسه 

تحصیلی را به حیث عامل انکشاف اجتامعی، 

 زد.اقتصادی و فرهنگی منعکس میسا

به طور  مؤسسهبرنامه های تحقیقی و علمی 

واضح منافع پالن شده برای جامعه و انکشاف 

محلی، منطقه ای و ملی را منعکس کرده و 

 تبلیغ مینامید.

8  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:



 

  

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

2.2 

  کارمندان  یریسهمگاشتغال و 

کادمیک و اداری، مرصوف متام کارمندان ا

فعالیتهایی میباشند که سهم گیری  شان را در جامعه 

 و انکشاف محلی، منطقوی و ملی نشان میدهد.

اکرثیت استادان به طور فعال در جامعه و 

فعال انکشاف محلی، منطقوی و ملی سهم 

 می گیرند.

8  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یاعتباردهو  یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

2.3 

 محصالن اشتغال

محصالن از تعهدات خویش در قبال انکشاف جامعه  

تا سهم خود را ادا  واقف بوده و تشویق میشوند

 منایند.

محصالن در مورد ماموریت مؤسسه،   متام

اسرتاتیژی ها و عملکرد های آن در ارتباط به 

جامعه و انکشاف محلی، منطقوی و ملی 

 آگاهی داده میشود.

6  

  22 مجموعه منره معیار دوم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

 

3 
به  دنیرس یو اداره مؤسسه تحصيلی رو  یرهب  ت،یحاکم  :و اداره یرهرب  یت،حاکم

 .باشدیآن متمرکز م کیژیو اهداف اسرتات تیمامور

حداکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

3.1 

 یتحاکم

غرض نظارت از تطبیق ماموریت تحصيلی مؤسسه  

و پالن اسرتاتیژیک خود یک ساختار اداری 

 را ایجاد منوده است. مؤثرمناسب و 

را  تحصيلی ساختار مؤثر کميته هامؤسسه 

تاسیس منوده و الیحه وظایف روشن را برای 

 کمیته ها انکشاف داده است.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:



 

  

 :یو اعتبارده یفیتک یو بورد ارتقا کارشناس  یاتنظر

3.2 

 یرهرب 

مؤثر توسط یک تیم با صالحیت  تحصيلی مؤسسه 

 در اوقات رسمی رهبی و اداره می شود.

 پوهنځی رئیس پوهنتون، معاونین رئیس، روسای 

ها و آمرین دیپارمتنت ها   پوهنځی ها، معاونین 

مسئولین اداره در اوقات رسمی بوده و قادر به 

 د امور رهبیت میباشند.پیشب 

10 

 
 

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

3.3 

 اداره

در حامیت از اجراات   تحصيلی اداره مؤسسه

ماموریت و اولویت های اسرتاتیژیک مؤسسه، 

 متمرکز میباشد.

متام کارمندان اداری دارای الیحه وظایف 

 می باشند.مناسب و مرتبط 
10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

3.4 

 یاصول اخالق

تالش می مناید تا مطابق تحصيلی مؤسسه  

معیارهای اخالقی عمل منوده، از فساد، واسطه و 

قوم پرستی، جلوگیری بعمل آید و نیز شفافیت 

ه عرصه کاری، انصاف و تساوی جنسیتی در هم

 های کاری نافذ گردد.

دارای یک پالیسی اصول تحصيلی مؤسسه 

اخالقی بوده که مطابق آن اطمینان حاصل می 

و  محصالن ، استادان کند که متام کارمندان

اصول رفتارهای اخالقی  و عواقب عدم تطبیق 

 آنرا میدانند.

10  

  40 مجموعه منره معیار سوم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:



 

  

 :یو اعتبارده یفیتک یارشناس و بورد ارتقا ک یاتنظر

 

4 
 کیژیو پالن اسرتات تیبه مامور لیمنابع مؤسسه تحصيلی غرض ن:  یو ادار  یمنابع مال

 .گرددیم میداده شده و تنظ صیتخص

حداکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

4.1 

 یمال یپالن گذار 

اطمینان میدهد که پالن های  تحصيلی مؤسسه 

مالی اش با تطبیق اهداف اسرتاتیژیک اش مطابقت 

 داشته و روی آن متمرکز میباشد.

دارای یک پالن پنج ساله مالی تحصيلی مؤسسه 

بوده که به طور واضح در مطابقت با اهداف 

که در چارچوب تحصيلی اسرتاتیژیک مؤسسه 

 ار دارد.پالن اسرتاتیژیک آن بیان گردیده است، قر 

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

4.2 

 یمال یریتمد

از مدیریت موثر بودجه ساالنه  تحصيلی مؤسسه 

 اطمینان میدهد.

در برابر تنظیم تحصيلی معاونیت اداری مؤسسه 

بودجه ساالنه مسوولیت شفاف و واضح داشته و 

نرا به کمیته مربوطه مؤسسه گزارش ربع وار آ 

 میسپارد.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

4.3 

 یمال یها یستمس

موثر محاسبه  یها ستمیمؤسسه تحصيلی س

 منوده است. جادیرا ا یمال تیریو مد

مؤسسه با استفاده موثر از سیستم های مدیریت 

سبات خویش را مدیریت محا ،مالی مناسب

 مینامید.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:



 

  

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

4.4 

 یحسابده

به طور  یلیو مصارف مؤسسه تحص یداتعا

 .یردگ یقرار م یساالنه مورد بازرس

مالی رسمی ملی و بین ایللی سه  بررسیراپورهای 

 سال گذشته موجود می باشد.
10  

  40 مجموعه منره معیار چهارم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

 

۵ 
مؤسسه تحصيلی مطابقت داشته  تیبا مامور کیاکادم یبرنامه ها  :یکاکادم یبرنامه ها

 شود. یو مرور م یاز آوردن اصالحات دوامدار بررس نانیو غرض کسب اطم

حداکثر 

 مرهن

نمره 

 بازنگر

5.1 

 برنامه یها یازمندین

متام برنامه های علمی بطور واضح بیان کننده 

بربنیاد ماموریت آن تحصيلی  مؤسسهنیازمندیهای 

 . می باشد

هر برنامه دارای یک کتالگ مشخص و یا اسناد 

مشابه می باشد که در آن محتوای برنامه تعریف 

 شده است.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

5.2 

 نظارت ساالنه برنامه ها

متام برنامه های اکادمیک توسط یک پروسه 

رسمی مرور و تایید، شده  در سطح نهاد تحصیلی 

 ساالنه نظارت می گردد.

  10 متام برنامه ها به طور ساالنه نظارت می گردد.

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:



 

  

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

5.3 

 مرور برنامه

مجموعه متام برنامه ها و نصاب تحصیلی هر پنج 

سال یکبار بر اساس پروسه رسمی مرور گردیده و 

 توسط مراجع ذیصالح تایید می گردد.

پروسه مرور دوره ای برنامه های تحصيلی مؤسسه 

ند که نصاب را تطبیق مینامید تا اطمینان حاصل ک

تحصیلی متام برنامه های اکادمیک هر پنج سال 

یکبار بازنگری شده و انعکاس دهنده تغییرات 

بیرونی میباشد و نیز مطابق موازین و معیارهای بین 

 ایللی و مسلکی قرار دارد.

8  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

5.4 

 یداگوژیپ

میتودولوژی که در تدریس متام برنامه های 

اکادمیک استفاده شده و سطح آموزشی  محصالن 

 می گردد. تجدیدرا ارتقا میبخشد، بطور منظم 

تیم های برنامه ها بصورت مداوم تالش متام 

میورزند تا اصالحات ممکن را غرض تغییر در 

 نحوه تدریس شناسایی منوده، انکشاف دهند.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

5.5 

 یابیارز

میتودولوژی که غرض ارزیابی فهم محصل صورت 

میگیرد عادالنه و شفاف بوده و بطور منظم بازنگری 

 می گردد.

آنست که هر  متام مشخصات برنامه ها بیانگر

 ارزیابی می گردد. مضمون چگونه
10  

 شرح نمرات:

 شنهاد:پی

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر



 

  

5.6 

)استفاده از  یکیآموزش الکرتون

 (یتکنالوژ 

ظرفیت خویش را در تطبیق تحصيلی مؤسسه  

فراهم سازی آموزش الکرتونیکی انکشاف داده 

 است.

از تکنالوژی های موجود برای تحصيلی مؤسسه 

 ده می مناید.ارائه بخشهایی از برنامه خود استفا
6  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

5.7 

 یمشارکت جمع

ظرفیت خویش را جهت توامیت  مؤسسه تحصيلی  

سسات تحصیلی داخلی و یا مؤ های علمی با سایر 

 خارجی انکشاف داده است.

بطور موثر توأمیتهای همکاری تحصيلی مؤسسه 

سسات تحصیالت عالی داخلی  مؤ ایر را با س

برقرار   منوده تا اهداف اسرتاتیژیک خود را   به 

 دست آورد.

6  

  60 مجموعه منره معیار پنجم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

 

6 
انکشاف را  شیخو یقیتحق یها تیمؤسسه تحصيلی در نظر دارد تا فعال:  یقتحق

 .باشندیمشغول م یقیتحق یدهد که استادان به طور فعال در کارها یم نانیداده و اطم

حد اکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

6.1 

 یقتحق یتهایفعال

از فعالیتهای  ییمجموعه تحصيلی مؤسسه  

 تحقیقی را انجام می دهد.

در پروژه های تحقیقی  دخیل می  کارمندان و محصالن

 باشند.
8  

 ات:شرح نمر

 پیشنهاد:



 

  

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

6.2 

 یهحام

ظرفیت های خود را برای تحصيلی مؤسسه  

حامیت از فعالیتهای تحقیقی،توسعه 

 میبخشد.

کمیته تحقیق را ایجاد منوده است که  پوهنځیهر 

 باشد. پوهنځیمسوول حامیه و پالنگذاری به سطح 
6  

 شرح نمرات:

 نهاد:پیش

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

6.3 

 آموزش

مهارتهای تحقیقی و تحصيلی مؤسسه  

ظرفیتهای استادان خویش را توسعه 

 میبخشد.

با استفاده از برنامه های آموزشی ملی تحصيلی مؤسسه 

یی، استادان نخبه را منحیث مسئولین تحقیق  مؤسسه و 

 ی خویش آموزش میدهد.در چارچوب نهاد تحصیل

6  

  20 مجموعه منره معیار ششم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

 

7 
 تیریرا مقرر، مد شیمؤسسه تحصيلی استادان و کارمندان خو:  استادان و کارمندان

و اهداف  تیماموربه  دنیکه قادر به رس دیحاصل منا  نانیو انکشاف داده تا اطم

 .باشدیم شیخو کیژیاسرتات

حداکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

7.1 

 یکاکادم یتظرف

اعضای کادر علمی  واجد تحصيلی مؤسسه   

رشایط را مطابق رضورت مقرر می مناید  تا 

پاسخگوی نیازمندیهای برنامه های علمی آن 

 باشد.

می تواند نشان دهد که برای پیشبد تحصيلی مؤسسه 

رنامه های اکادمیک خود مطابق با تعداد متام ب

محصالن ثبت نام شده،  اعضای کادر علمی مناسب 

 استخدام منوده است.

10  



 

  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

7.2 

 یراکادمیکغ یتظرف

مؤسسه تحصیلی تعداد کارمندان مورد نیاز  

خاص جهت انجام  خود را که از مهارتهای

برخوردار باشند، مقرر منوده اداری امور 

 است.

می تواند نشان دهد که برای متام  تحصيلی مؤسسه

دفاتر اداری خود مطابق با تعداد محصالن ثبت نام 

 شده، کارمندان مناسب استخدام منوده است.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یردهو اعتبا یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

7.3 

 استخدام ۀو پروس یها یسیپال

متام پالیسی ها و پروسه های استخدام، تعیین 

حجم کار و ارتقای کارمندان بر اساس 

 شایستگی و شفافیت  تنظیم گردیده است.

  یاداره منابع برش  کی یمؤسسه تحصيلی دارا

 باشد. یم

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

7.4 

 استادان یها یتفعال

فعالیت متام استادان، هر ساله با توجه به بهبود 

 کیفیت کاری شان به بررسی گرفته میشود.

با استفاده از مشاهده دروس به تحصيلی مؤسسه 

 بهبود فعالیت های استادان کمک می کند.
10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:



 

  

 :یو اعتبارده یفیتک یا کارشناس و بورد ارتق یاتنظر

7.5 

 کارمندان یتفعال

 متام فعالیت  کارمندان اداری با توجه به   بهبود 

 کیفیت کاری شان به بررسی گرفته می شود.

یک پروسه بازنگری ساالنه اجراات  مؤسسه تحصيلی

کاری را برای متام کارمندان خویش ایجاد منوده 

 است.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

7.6 

 یانکشاف مسلک

نیازمندیهای انکشافی متام تحصيلی مؤسسه  

کارمندان را تشخیص و شناسایی منوده و  

  تالش می مناید تا به آن برسد. 

یک شخص را که مسئول مدیریت تحصيلی مؤسسه 

متام جنبه های انکشاف مسلکی می باشد، تعیین 

 ت.منوده اس

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

7.7 

 یکاکادم یها یآزاد

آزادی اکادمیک مطابق به قانون تحصیالت 

عالی، حامیت و مورد تشویق قرار داده 

 میشود.

اطمینان میدهد که متام استادان و  تحصيلیمؤسسه 

یک که در محصالن از اساسات آزادیهای اکادم

چارچوب قانون تحصیالت عالی افغانستان محفوظ 

 گردیده است، واقف اند.

6  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر



 

  

7.8 

 کارمندان یاتشکا

بطور مؤثر شکایات تحصيلی مؤسسه  

 کارمندان را مدیریت میکند.

رض وارسی طرزالعمل هایی را غ تحصيلی مؤسسه

شکایات کارمندن ایجاد منوده و آن را تعقیب می 

 مناید. 
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  76 مجموعه منره معیار هفتم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

 

8 
که در آن   دهدیم نانیاطم یمثبت یفضا جادیمؤسسه تحصيلی از ا: تجارب محصل

 کسب کنند. تیو موفق ابندیانکشاف  اموزند،یرت بتوانند به یمحصالن م

حد اکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

8.1 

 معلومات  محصالن

دارای سیستم هایی که در تحصيلی مؤسسه  

آن معلومات محصالن جمع آوری و تحلیل 

 می گردد، می باشد.

معلومات اساسی پیرامون ثبت نام  محصالن، دوام 

جمع آوری،  تحصیل، ارتقا، و موفقیت های آنان

ذخیره و غرض ارزیابی و مقاصد پالنگذاری در 

 دسرتس قرار میگیرد.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

8.2 

 محصالن اتینظر و شنهاداتیپ

پروسه یی را غرض جمع تحصیلی مؤسسه  

آوری پیشنهادات و انتقادات  محصالن 

و بوسیله آن ساحات مورد  ایجاد منوده

 اصالح را تشخیص مینامید.

و مناینده بطور منظم با  محصالن  تحصيلی مؤسسه

گان آنها از طریق رسوی ها و سایر روش ها مشورت 

می مناید تا به نیازمندیها و تجارب آنها بهرت رسیدگی 

 صورت بگیرد.

10  



 

  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

8.3 

 یالنفارغ التحص یمهارتها

مهارتهایی را غرض تحصيلی مؤسسه  

انکشاف فارغ التحصیالن خود مشخص 

ساخته است تا آنها را قادر به کسب موفقیت 

 .در وظایف شان سازد

با استخدام کنندگان در ارتباط  بوده تحصیلی مؤسسه 

ت در تا مهارتهایی را که فارغان غرض کسب موفقی

 محل کاری خویش به آنها نیاز دارند، مشخص سازند.

8  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

8.4 

 ینمحصل یهخدمات و حام

خدماتی را غرض حامیت تحصيلی مؤسسه  

از نیازمندیهای اکادمیک و   فردی  محصالن 

 تهیه و تدارک مینامید.

به  محصالن خدمات مشورتی و يلی تحصمؤسسه 

حامیتی را که به نیازمندیهای اکادمیک آنها پاسخگو 

 باشد فراهم مینامید.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

8.5 

 انصاف و عدالت

تضمین می مناید که تحصيلی مؤسسه  

رصف نظر از جنسیت، موقف اجتامعی، 

معایب فیزیکی و یا  سایر محدودیتها با همه  

پالیسی انصاف و عدالت را تهیه  تحصيلی مؤسسه

انصاف و عدالت  می  هدف آن برقراریمنوده  که 

 باشد و آن  را به دسرتس همه افراد ذیربط قرار میدهد.

10  



 

  

محصالن به شکل عادالنه و منصفانه رفتار 

 می شود.

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

8.6 

 و طرزالعمل ها یانظباط یسیپال

دارای یک پالیسی تحصيلی مؤسسه  

انظباطی بوده که رفتار و سلوک اخالقی  

محصالن را مدیریت منوده، نقل آن به متام 

برای همه محصالن  توزیع گردیده و توسط 

 کمیته مربوطه  نظارت میگردد.

دارای یک پالیسی انظباطی برای   صيلیتح مؤسسه

محصالن بوده که در آن راجع به جزئیات 

طرزالعملهای انظباطی تفصیالت ارائه میکند و توسط 

و مؤسسه تحصیلی،  پوهنځی کمیته انظباطی به سطح 

 نظارت میگردد.
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  58 مجموعه منره معیار هشتم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یقا کارشناس و بورد ارت یاتنظر

 

9 
 تیفیدر ک یمیو اصالحات دا یمؤسسه تحصيلی غرض بررس: یفیتک یبهبود و ارتقا

 دست دارد. یرا رو  ییها، ساختار ها و پروسه ها تیفعال یجنبه ها

حداکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

9.1 

 یریتنهاد و مد

اطمینان میدهد که پروسه تحصيلی مؤسسه  

تقا و بهبود کیفیت، در ها و پالیسی های ار 

متام سطوح مؤسسه مطابق به لوایح و مقرره 

 ها، مدیریت و تنظیم شده است.

کمیته های ارتقای کیفیت در سطوح مؤسسه تحصیلی و 

ها یک رهبی و مدیریت قوی ارتقای کیفیت  پوهنځی

 و بهبود را فراهم میسازد.

10  



 

  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یقا کارشناس و بورد ارت یاتنظر

9.2 

 منابع

اطمینان میدهد که تطبیق  تحصيلی مؤسسه 

پروسه ها و پالیسی های ارتقای کیفیت و 

بهبود  و فراهم آوری امکانات الزم توسط 

 کارمندان مورد حامیت قرار میگیرد.

دفرت ارتقای کیفیت را ایجاد منوده  تحصيلی مؤسسه

یفیت را به طور مناسب است تا امور کمیته های ارتقای ک

 به پیش ببد.
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  20 مجموعه منره معیار نهم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

 

10 
محصالن و استادان به کتابخانه   یمؤسسه تحصيلی، دسرتس: یکتابخانه و منابع معلومات

 سازدیم ایمناسب را مه یومنابع معلومات

حداکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

10.1 

 یتظرف

منابع کافی کتابخانه یی و  تحصيلی مؤسسه 

معلوماتی را غرض حامیت از برنامه های 

 تحقیقی و علمی خود فراهم میسازد.

دارای سهولت های کافی منابع  تحصيلی مؤسسه

کتابخانه یی و معلوماتی بوده که در آن کارمندان با 

 یاز استخدام شده است.مهارتها و تخصصهای مورد ن

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر



 

  

10.2 

 یریتمد

کتابخانه و منابع معلوماتی بخاطر حامیت از 

دستیابی به اهداف اداری و اکادمیک، بطور 

 مؤثر مدیریت میشوند.

از  یی را روی دست دارد که  پروسه تحصيلی مؤسسه

تفاده مؤثر کتابخانه و منابع معلوماتی آن اطمینان اس

 حاصل کند.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

10.3 

 یدسرتس

از دسرتسی مناسب تحصيلی مؤسسه  

کارمندان استادان و  محصالن به منابع 

 کتابخانه یی و معلوماتی اطمینان میدهد.

ت کتابخانه یی و معلوماتی برای کارمندان، تسهیال 

استادان و  محصالن برای مدت کافی  در دسرتس قرار 

 دارد.
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  30 مجموعه منره معیار دهم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر
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 یربنایو ز یلیحصامالک مؤسسه تحصيلی ت: و سهولتها یمعلومات یتکنالوژ  یس،تدر

مؤسسه تحصيلی  کیژیو اهداف اسرتات تیبه مامور یابیدر دست یمعلومات یتکنالوژ 

 .باشدیم یکاف

حداکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

11.1 

 یسیتدر یسهولت ها

امکانات کافی تدریسی را  تحصيلی  مؤسسه 

غرض حامیت از تحقیق، تدریس بشکل 

تیوری و عملی و نیازمندیهای  محصالن 

 م میسازد.فراه

تسهیالت کافی تدریسی را غرض تحصيلی مؤسسه 

برآورده ساخنت نیازمندیهای برنامه های اکادمیک 

حفظ و مراقبت بطور مؤثر خود فراهم ساخته و از آن 

 می مناید.

10  



 

  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

11.2 

 یمعلومات یتکنالوژ 

سعی می مناید تا برای تحصيلی ه مؤسس 

استادان و  محصالن زیربنای جدید و موثر 

 تکنالوژی معلوماتی را فراهم سازد.

پروسه ای را تدارک دیده است تا از   مؤسسه تحصيلی

منابع معلوماتی اطمنیان  کتابتون وموثریت استفاده 

 حاصل مناید.
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 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یارتقا کارشناس و بورد  یاتنظر

11.3 

 یالتتسه

تسهیالت مناسب را مهیا تحصيلی مؤسسه  

 منوده است.

شخصی را مسئول مراقبت از تحصيلی مؤسسه 

 تسهیالت و محیط پوهنتون تعیین منوده است.
8  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

11.4 

 یتو امن تیصحت، مصوون

برای  محصالن و  مؤسسه تحصيلی محیط 

 کارمندان و استادان امن میباشد.

اقداماتی جهت بازنگری مرتب از طرزالعملهای  بهبود 

 صحت، مصوونیت و امنیت روی دست است.
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  38 مجموعه منره معیار یازدهم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:



 

  

 :یردهو اعتبا یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

 

 هایی در سطح پوهنتون تحصیلی(ی )پالنیهای نهاپالن

  اگر پوهنتون تحصیلی پالنی برای رسیدگی به نقاط ضعف داشته باشد )معیار فرعی که پوهنتون تحصیلی

 کند(:نمراتی کمتر از نصف حداکثر نمره تعیین شده را اخذ می

 )پالن را خالصه کنید )به شمول جدول زمانبندی 

 ثریت پالن نظر بدهید.درمورد مو 

 .درصورت لزوم، درمورد انکشاف پالن پیشنهاد بدهید 

 پیشنهادات

  پیشنهادهای بیشتر در ارتباط به معیار فرعی که نمرات پایین دارند )معیار فرعی که در آن تیم بازنگران

 دهد( پوهنتون تحصیلی را کمتر از نصف حداکثر نمره تعیین شده می

 روش پسندیده

 شود:ده اینگونه تعریف میروش پسندی

رویکرد ابتکاری و موثر برای برآورده ساختن معیار فرعی مندرج چارچوب اعتباردهی که باید با موسسات مشابه 

 در سکتور تحصیالت عالی افغانستان شریک ساخته شود.

 

 شهرت مکمل اعضای بازنگر 

 امضا یمیلا شماره تماس دیپارتمنت پوهنحی پوهنتون اسم و رتبه علمی شماره

1        
2        
3        
4        

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 

 وزارت تحصیالت عالی  

 معینیت علمی

 ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی

 هاگزارش بازدید بازنگر

  سوممرحله 

 

 

 نام پوهنتون/موسسه تحصیالت عالی

 تاریخ بازدید

 نام بازنگرها:

 



 

  

 

 فهرست

 1............................................................................................................نمرات نهایی و نتیجه 1

 1......................................................................................................های پسندیدهخالصه روش 2

 2...............................................................................................................خالصه پیشنهادات 3

 5........................................................................................................معلومات درمورد سوابق 4

 5 .................................................................................................................................. معرفی کوتاه پوهنتون

 5 ..................................................................................................................................... مسایل نیازمند توجه

 5 ................................................................................................ مسایل مربوط به معیارها در پوهنتون تحصیلی

 6....................................................................................................................خالصه فعالیت 5

 11......................................................................................................لیست اسناد بازنگری شده 6

 18....................................................................................................بازنگری و مالحظات بیرونی

 18...........................................................................................................مأموریت و استراتیژی

 19...................................................................................................سهمگیری در انکشاف جامعه

 20.........................................................................................................حاکمیت، رهبری و اداره

 22...............................................................................................................منابع مالی و اداری

 23.............................................................................................................برنامه های اکادمیک

 25.............................................................................................................................تحقیق

 26..............................................................................................................استادان و کارمندان

 29....................................................................................................................تجارب محصل

 31...........................................................................................................بهبود و ارتقای کیفیت

 32......................................................................................................تیکتابخانه و منابع معلوما

 33 .................................................................................................................... تدریس، تکنالوژی معلوماتی و سهولتها

 

 

 



 

 

 جهنمرات نهایی و نتی .7
 

 نمره بازنگری مجموع 

  ۵۰ ماموریت و استراتیژی

  ۲۸  گیری در اجتماع و امور انکشافیسهم

  ۴۰  اداره، رهبری و مدیریت

  ۴۰ منابع و مدیریت مالی

  ۶۶ های اکادمیکبرنامه

  ۳۰ تحقیق

  ۷۶ اعضای علمی و کارمندان

  ۶۰ تجربه محصالن

  ۲۰ تضمین و ارتقای کیفیت

  ۳۰ ه و منابع معلوماتیکتابخان

  ۳۸  تدریس، تکنالوجی معلوماتی و امکانات تفریحی

 

 

 مجموع نمرات بازنگر حداکثر مجموع نمرات 

  ۴۷۸ مجموع نمرات

  ٪۱۰۰ % نمرات نهایی

 کسب موفقیت در مرحله دوم وضعیت

 



 

 

  های پسندیدهخالصه روش .8

معیار فرعی 

 مربوطه
 جود داردای که در آن روش پسندیده وساحه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 خالصه پیشنهادات .9
 

معیار فرعی 

 مربوطه
 پیشنهاد

سطح اولویت )عالی، 

 متوسط، پایین(

 

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

 تعریفات:

 

 پیشنهادهایی که باید بطور عاجل تطبیق گردد.  فوری: 

 

 ماه آینده تطبیق گردد. 6پیشنهادهایی که باید در   متوسط: 

 

 ماه آینده تطبیق گردد. 12پیشنهادهایی که باید در  غیرفوری: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 معلومات درمورد سوابق  .10
 

  تاریخ بازدید

  نام باز نگرها

  طرف پوهنتون نام شخص مسئول از

 

 معرفی کوتاه پوهنتون

 

 موقعیت : 

  تاسیس: تاریخ 

  :نوعیت پوهنتون 

 هایی که تدریس می شود:رشته 

 پوهنحی ...

 جواز به سطح نهاد و جواز هر برنامه 

 ی تحصیلدرجه:  

 :تعداد محصالن 

 تعداد کارکنان : 

 

 

 

 مسایل نیازمند توجه

 

 انترنت و غیره()بطور مثال: مسایل امنیتی، قطع برق، نبود 

 

 

 مسایل مربوط به معیارها در پوهنتون تحصیلی

 .لیست معیارهایی که فعالً به این پوهنتون تحصیلی ارتباط نمی گیرد  



 

 

  خالصه فعالیت .11
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 بازنگری و مالحظات بیرونی

1 
 کیژیپالن اسرتات و تیمامور کی یمؤسسه تحصيلی دارا  :یژیو اسرتات یتمأمور

 یر یگ میپالن اساسات تصم نیقابل فهم بوده و ا یکار  یمتام رشکا یکه برا باشدیواضح م

 .دیمنا یفراهم ممؤسسه تحصيلی  یبرامنابع را  صیو تخص

اکثر  حد

 نمره

نمره 

 بازنگری

1.1 

 یتمامور و ديدګاه

ديدګاه و دارای یک تحصسسسيلی مؤسسسسسسسسه  

 ده میباشد.ش تاييدمناسب و رسامً  ماموريت

ماموریت بوده دیدگاه و  دارای یک  مؤسسسسسسه تحصسسيلی

 که از جانب وزارت تحصیالت عالی تایید شده باشد.

و دیپارمتنت دارای یک دیدگاه  پوهنځیبر عالوه، هر 

شده تاييد و ماموریت می باشد که توسط  مراجع ذیربط 

 است.
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 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یا کارشناس و بورد ارتق یاتنظر

1.2 

 

 یژیکاسرتات یپالنگذار 

ميکانيزم سسساختار پالن  تحصسسيلی مؤسسسسسسه 

 اسرتاتيژيک پنج ساله پيش میبد.

دارای یک پالن اسرتاتیژیک پنج ساله تحصيلی مؤسسه 

صیالت عالی یا مراجع ذیربط  سط وزارت تح بوده که تو

شسسده اسسست. پالن اسسسرتاتیژیک مؤسسسسسسه شسسامل  تاييد

هدا فاده از ا ید، اسسسست با تحقیق، کسسسسسب عوا فی مرتبط 

عالیتهای بین ایللی و نقش مؤسسسسسسسسه در  تکنالوژی، ف

 جامعه افغانی می باشد.

سسسسساختسسار پالن  یبرا یبرعالوه، مؤسسسسسسسسسه تحصسسسيل

اسسسرتاتيژيک پنج سسساله خويش کارمندان، محصسسالن و 

سرتاتيژيک  ست. اين پالن ا ساخته ا صيل دخيل  رشکاء ا

 باشد. یاجراات م یبرا یاصل یشامل شاخصها
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1.3 

  یقیتطب ای یکار  یپالن گذار 

پالن تطبیقی سسساالنه را تحصسسيلی مؤسسسسسسه  

که در آن چگون هد  ید ه گی انکشسسسساف م

تطبیق پالن اسسسسرتاتیژیک به جزئیات آورده 

 شده است.

کارمندان را در انکشاف پالن کاری یا لی تحصيمؤسسه 

 تطبیقی ساالنه خویش سهیم میسازد.

یک  نت خود دارای  پارمت بر عالوه، هر پوهنځی و دی

پالن تطبیقی ساالنه میباشد که توسط ریاست پوهنتون و 

 شده باشد. تاييدیا ریاست پوهنځی 
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1.4 

 یسازمانده یتموثر

يتمؤسسسسسسسسه    کارآییو  تحصسسسيلی مؤثر

تداوم بهبود می  به طور م اجراآت خود را 

 بخشد.

را در بررسسسی  محصسسالنکارمندان و تحصسسيلی مؤسسسسسسه 

به  یاز  ها دخیل میسسسسازد. این امر مواردی را که ن برنامه 

نده  بهبود و اصسسسالح دارد و در پالن تطبیقی سسسسسال آی

 اب یافته است، شناسایی میکند.بازت

و دیپارمتنت روند بررسسسسی برنامه  پوهنځیبر عالوه، هر 

شته ساحاتی را که نیاز ،ساالنه خود را در اختیار دا به  و 

بهبود دارد و در پالن تطبیقی ساالنه سال پیرشو به سطح 

ها و دیپارمتنت ها بازتاب یافته؛ را شسسسناسسسسایی  پوهنځی

 میکند.

10  

 :شرح نمرات

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

1.5 

 یمعلومات عموم

در مورد ماموریت، تحصسسسیلی مؤسسسسسسسسه  

پالیسسسسی ها و حاکمیت خود  اسسسسرتاتیژی، 

 معلومات را بدسرتس عام قرار میدهد.

متام معلومات در مورد ماموریت، تحصسسسيلی مؤسسسسسسسسه 

یت خود را به اهداف اسسسرتاتیژیک، پالیسسسی ها، وحاکم

 وسیله های مختلف، در اختیار عام قرار میدهد.

متام معلومات در مورد تحصسسسيلی برعالوه، مؤسسسسسسسسه 

ماموریت، اهداف اسسسرتاتیژیک، پالیسسسی ها  و حاکمیت 

خود را از طریق ویب سسسایت و دیگر وسسسایل صسسوتی و 

که معلومات  نان از این هت حصسسسول اطمی تصسسسویری ج

افراد ذیربط باشسسسد، فراهم مذکور قابل دسسسسرتس به متام 

 میسازد.

10  

  50 مجموعه منره معیار اول

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:



 

 

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

 

2 
را در جامعه، منطقه،  یمؤسسه تحصيلی سهم ارزشمند :در انکشاف جامعه یریسهمگ

و  افتهیمنعکس  کیژیاسرتات امر در اهداف نی. ادینامیم فایا یمحل و انکشاف مل

 .دهدیم یکارمندان و  محصالن آگاه یها تیو فعال میاتخاذ تصام رامونیپ

حداکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

2.1 

 یکاکادم یها یتفعال

برنامه های تحقیقی و تدریسسسی ماموریت موسسسسسسه 

مل انکشسسساف اجتامعی،  عا یث  به ح تحصسسسیلی را 

 اقتصادی و فرهنگی منعکس میسازد.

به طور  مؤسسسسسسههای تحقیقی و علمی  برنامه

واضسسسح منسافع پالن شسسسسده برای جسامعسه و 

شاف محلی، منطقه ای و ملی را منعکس  انک

 کرده و تبلیغ مینامید.

سه ،بر عالوه س صيلی مؤ صل  تح اطمینان حا

سطح  ساالنه در  می مناید که برنامه ارزیابی 

میزان و تاثیر مشسسارکت در جامعه و  پوهنځی

قه یی و ملی را ارزیابی انکشسساف محلی، منط

 می مناید.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

2.2 

  کارمندان  یریسهمگاشتغال و 

میسسک و اداری، مرصسسسوف  متسسام کسسارمنسسدان اکسساد

شان را در جامعه  سهم گیری   شند که  فعالیتهایی میبا

 ان میدهد.و انکشاف محلی، منطقوی و ملی نش

عال در جامعه و  به طور ف تادان  اکرثیت اسسسس

فعال انکشسساف محلی، منطقوی و ملی سسسهم 

 می گیرند.

سه  س صيلی بر عالوه، مؤ برای حامیت از تح

کارمندانی که در جامعه سسسسهم فعال دارند، 

 .میکانیزمهای مشخصی را انکشاف می دهد

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یا کارشناس و بورد ارتق یاتنظر



 

 

2.3 

 محصالن اشتغال

بال انکشسسساف  هدات خویش در ق محصسسسالن از تع

شوند شویق می سهم خود را  جامعه  واقف بوده و ت تا 

 ادا منایند.

محصسسالن در مورد ماموریت مؤسسسسسسه،   متام

اسرتاتیژی ها و عملکرد های آن در ارتباط به 

عه و انکشسسساف محلی، منطقوی و ملی  جام

 اده میشود.آگاهی د

در صسسسسدد  یلیبرعالوه، مؤسسسسسسسسسه تحصسسس

محصالن و اشرتاک آنها   میمستق یر یسهمگ

 یو مل یمنطقو  ،یدر جامعه و انکشساف محل

 تیهم فعال ایو یلینصسسساب تحصسسس قیاز طر

 .باشدیم یلیفوق نصاب تحص یها

8  

  28 مجموعه منره معیار دوم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

 

3 
به  دنیرس یو اداره مؤسسه تحصيلی رو  یرهب  ت،یحاکم  :و اداره یرهرب  یت،حاکم

 .باشدیآن متمرکز م کیژیو اهداف اسرتات تیمامور

حداکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

3.1 

 یتحاکم

غرض نظارت از تطبیق ماموریت تحصيلی مؤسسه  

تار اداری یک سسسسساخ یک خود   و پالن اسسسسرتاتیژ

 را ایجاد منوده است. مؤثرمناسب و 

را  تحصسسسيلی سسسساختار مؤثر کميته هامؤسسسسسسسسه 

تاسسسیس منوده و الیحه وظایف روشسسن را برای 

 کمیته ها انکشاف داده است.

بشکل منظم عملکرد تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

هر کمیتسسه را بررسسسسی منوده و از وجود یسسک 

ناسسسسب و  یت م های  مؤثرحاکم به  متام جن در 

 اطمینان حاصل می مناید. کاری اش

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر



 

 

3.2 

 یرهرب 

مؤثر توسط یک تیم با صالحیت  تحصيلی مؤسسه 

 در اوقات رسمی رهبی و اداره می شود.

یس، روسسسسسای  ین رئ معسساون تون،  ن پوه یس   رئ

مرین هسسا و آ   پوهنځی هسسا، معسساونین  پوهنځی

دیپارمتنت ها مسسسئولین اداره در اوقات رسسسمی 

 بوده و قادر به پیشبد امور رهبیت میباشند.

ین  معسساون تون،  ن پوه یس  جراآت رئ برعالوه، ا

ها، معاونین شسسسان و   پوهنځی رئیس، روسسسسای 

آمرین دیپارمتنت ها منحیث مسئولین در پروسه 

کارمندان مورد ارزیابی قرار می بررسسسی عملکرد 

 گیرد.

10 

 
 

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

3.3 

 اداره

در حامیت از اجراات   تحصسسسيلی اداره مؤسسسسسسسسه

ماموریت و اولویت های اسسسسرتاتیژیک مؤسسسسسسسسه، 

 متمرکز میباشد.

متسسام کسسارمنسسدان اداری دارای الیحسسه وظسسایف 

 مناسب و مرتبط می باشند.

متا ظایف اداری بر عالوه،  ندان اداری و کارم م 

ها می  جام آن به ان قادر  شسسسسان را درک کرده و 

 باشند.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

3.4 

 یاصول اخالق

طابق تحصسسسيلی مؤسسسسسسسسه   تا م ید  منا تالش می 

معیارهای اخالقی عمل منوده، از فسسساد، واسسسطه و 

تی، جلوگیری بعمل آید و نیز شسسسفافیت قوم پرسسسس

کاری، انصسساف و تسسساوی جنسسسیتی در همه عرصسسه 

 های کاری نافذ گردد.

دارای یک پالیسسسی اصسسول تحصسسيلی مؤسسسسسسه 

اخالقی بوده که مطابق آن اطمینان حاصسسسل می 

و  محصسسسالن ، اسسسستادان کند که متام کارمندان

اصسسسول رفتارهای اخالقی  و عواقب عدم تطبیق 

 نند.آنرا میدا

سه  س صيلی برعالوه، مؤ دارای یک میکانیزم تح

از موازین اخالقی و برخورد  جهت نظارت مؤثر

10  



 

 

های انسانی توسط متام استادان و  محصالن می 

 باشد.

  40 مجموعه منره معیار سوم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

 

4 
 کیژیو پالن اسرتات تیبه مامور لیمنابع مؤسسه تحصيلی غرض ن:  یر و ادا یمنابع مال

 .گرددیم میداده شده و تنظ صیتخص

حداکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

4.1 

 یمال یپالن گذار 

اطمینان میدهد که پالن های  تحصسسيلی مؤسسسسسسه 

مسسالی اش بسسا تطبیق اهسسداف اسسسسرتاتیژیسسک اش 

 مطابقت داشته و روی آن متمرکز میباشد.

سه س صيلی  مؤ ساله مالی تح دارای یک پالن پنج 

هداف  با ا قت  طاب به طور واضسسسح در م که  بوده 

که در چارچوب تحصسسيلی اسسسرتاتیژیک مؤسسسسسسه 

 پالن اسرتاتیژیک آن بیان گردیده است، قرار دارد.

یت اداری پوهنتون، برعالوه،  عاون نابع و دیگر م م

و روسسسسای  معاونیت هاسسسسایر معلومات مرتبط از 

ا بخاطر انکشاف پالن مالی پنج ساله ها ر  پوهنځی

 نهاد تحصیلی مربوطه دخیل میسازد.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

4.2 

 یمال یریتمد

سه  س صيلی مؤ ساالنه  تح از مدیریت موثر بودجه 

 اطمینان میدهد.

 در برابر تنظیمتحصسسيلی معاونیت اداری مؤسسسسسسه 

شته و  ضح دا شفاف و وا سوولیت  ساالنه م بودجه 

طه مؤسسسسسسسسه  ته مربو به کمی گزارش ربع وار آنرا 

 میسپارد.

10  



 

 

معاونیت اداری پوهنتون بودجه سسساالنه را برعالوه، 

ها، آمرین دیپارمتنت  پوهنځی به مشسسوره روسسسای 

 ها و سایر رشکای کاری انکشاف میدهد.

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یس و بورد ارتقا کارشنا یاتنظر

4.3 

 یمال یها یستمس

موثر محاسبه  یها ستمیمؤسسه تحصيلی س

 منوده است. جادیرا ا یمال تیریو مد

ستم های مدیریت  سی ستفاده موثر از  سه با ا س مؤ

ناسسسسب یت  ،مالی م مدیر بات خویش را  حاسسسس م

 مینامید. 

سه  س صيلی برعالوه، مؤ سازی و تح قادر به فراهم 

ستفاده از معلومات و گزارشات مدیریت مالی در ا

 پروسه پالنگذاری اسرتاتیژیک میباشد.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

4.4 

 یحسابده

به  یلیو مصسسارف مؤسسسسسسه تحصسس یداتعا

 .یردگ یقرار م یطور ساالنه مورد بازرس

می ملی و بین ایللی مالی رسسسس بررسسسسیراپورهای 

 سه سال گذشته موجود می باشد.

بت کتبی تحصسسسيلی ، مؤسسسسسسسسسه بر عالوه نظر مث

سابدهی  شفافیت ح شین بیرونی را جهت بیان   مفت

 خویش دارا می باشد. مؤسسهدر 

10  

  40 مجموعه منره معیار چهارم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

 



 

 

۵ 
مؤسسه تحصيلی مطابقت داشته  تیبا مامور کیاکادم یبرنامه ها  :یکاکادم یبرنامه ها

 شود. یو مرور م یاز آوردن اصالحات دوامدار بررس نانیو غرض کسب اطم

حداکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

5.1 

 برنامه یها یازمندین

نده  یان کن های علمی بطور واضسسسح ب مه  متام برنا

سهنیازمندیهای  بربنیاد ماموریت آن تحصيلی  مؤس

 . می باشد

سناد  شخص و یا ا هر برنامه دارای یک کتالگ م

شد که در آن محتوای برنامه تعریف  شابه می با م

 شده است.

مشخصات هر برنامه به طور واضح بیان برعالوه، 

به دستیابی ماموریت مؤسسه  چګونهمی مناید که 

 کمک می کند.تحصيلی 

10  

 شرح نمرات:

 اد:پیشنه

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

5.2 

 نظارت ساالنه برنامه ها

متام برنامه های اکادمیک توسسسسط یک پروسسسسه 

رسمی مرور و تایید، شده  در سطح نهاد تحصیلی 

 ساالنه نظارت می گردد.

 متام برنامه ها به طور ساالنه نظارت می گردد.

شواهدی را برعالوه، تیم های برنامه ها  می توانند 

ارائه کنند که پروسسسه بازنگری شسسامل اسسستفاده از 

 و نظریات اصالحی محصالن می باشد. حصائيها

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

5.3 

 مرور برنامه

مجموعه متام برنامه ها و نصسساب تحصسسیلی هر پنج 

پروسه رسمی مرور گردیده و  سال یکبار بر اساس

 توسط مراجع ذیصالح تایید می گردد.

پروسسسه مرور دوره ای برنامه تحصسسيلی مؤسسسسسسه 

های را تطبیق مینامید تا اطمینان حاصسسل کند که 

نصسساب تحصسسیلی متام برنامه های اکادمیک هر 

پنج سسسال یکبار بازنگری شسسده و انعکاس دهنده 

طابق  باشسسسسد و نیز م موازین و تغییرات بیرونی می

 معیارهای بین ایللی و مسلکی قرار دارد.

برعالوه، مؤسسه تصامیم اسرتاتیژیکی را پیرامون 

مجموعه برنامه های اکادمیک براساس یافته های 

 بررسی دوره یی برنامه های خود اتخاذ مینامید.

10  



 

 

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

5.4 

 یداگوژیپ

میتودولوژی کسسه در تسسدریس متسسام برنسسامسسه هسسای 

اکادمیک استفاده شده و سطح آموزشی  محصالن 

 می گردد. تجدیدرا ارتقا میبخشد، بطور منظم 

مداوم تالش متام  ها بصسسسورت  مه  های برنا تیم 

میورزند تا اصسسسالحات ممکن را غرض تغییر در 

 نحوه تدریس شناسایی منوده، انکشاف دهند.

عالوه، اکرث تیم های برنامه ها اصسسسول محصسسسل بر 

محوری و آموزش مبتنی بر دستاورد را معیار قرار 

 داده؛ آنرا شامل شیوه تدریس خویش می سازند.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

5.5 

 یابیارز

میتودولوژی کسسه غرض ارزیسسابی فهم محصسسسسل 

یگیرد عادالنه و شفاف بوده و بطور منظم صورت م

 بازنگری می گردد.

آنسسست که هر  متام مشسسخصسسات برنامه ها بیانگر

 ارزیابی می گردد. مضمون چگونه

یابی مختلف دیگری نیز  های ارز برعالوه، روشسسس

 موجود می باشد.
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 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

5.6 

ن کرتو ل موزش ا کیآ تفههاده از  ی )اسهههه

 (یتکنالوژ 

ظرفیت خویش را در تطبیق تحصسسسيلی مؤسسسسسسسسه  

فراهم سسسسازی آموزش الکرتونیکی انکشسسساف داده 

 است.

سه  صيلی مؤس از تکنالوژی های موجود برای تح

 ارائه بخشهایی از برنامه خود استفاده می مناید.

بطور فعاالنه تسهیالت تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

زش الکرتونیکی خویش را انکشسسساف داده و آمو 

 تطبیق مینامید.

8  



 

 

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

5.7 

 یمشارکت جمع

هت  مؤسسسسسسسسه تحصسسسيلی   یت خویش را ج ظرف

سسسسسسات تحصسسیلی مؤ توامیت های علمی با سسسایر 

 داخلی و یا خارجی انکشاف داده است.

سه  صمؤس بطور موثر توأمیتهای همکاری يلی تح

سسسسسسات تحصسسیالت عالی داخلی  مؤ را با سسسایر 

برقرار   منوده تا اهداف اسسسرتاتیژیک خود را   به 

 دست آورد.

سه  س صيلی برعالوه، مؤ توامیت های خارجی تح

را برقرار منوده و سیستمی را در دست اجرا  قرار 

ید را در  که  بر اسسسساس آن توامیتهای جد داده  

 منافع مؤسسه انکشاف می دهد. جهت

8  

  66 مجموعه منره معیار پنجم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

 

6 
را انکشاف  شیخو یقیتحق یها تیمؤسسه تحصيلی در نظر دارد تا فعال:  یقتحق

 .باشندیمشغول م یقیتحق یدهد که استادان به طور فعال در کارها یم نانیداده و اطم

حد اکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

6.1 

 یقتحق یتهایفعال

از فعالیتهای  ییمجموعه تحصيلی مؤسسه  

 تحقیقی را انجام می دهد.

در پروژه های تحقیقی  دخیل  کارمندان و محصسسسالن

 می باشند.

های بزرگ ، مؤسسسسسسسسه تحصسسسيلی برعالوه در پروژه 

 می باشد. تحقیقی تاثیر گزار دیگر نیز دخیل

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:



 

 

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

6.2 

 یهحام

ظرفیت های خود را تحصسسسيلی مؤسسسسسسسسه  

برای حامیت از فعالیتهای تحقیقی،توسسسعه 

 میبخشد.

که  پوهنځیهر  جاد منوده اسسسست  ته تحقیق را ای کمی

 شد.با پوهنځیمسوول حامیه و پالنگذاری به سطح 

سه  صيلی برعالوه، مؤس دارای یک مرکز تحقیقات تح

که مسسسسوول فعالیتهای و کمیته مربوطه اسسسست علمی 

 تحقیق  می باشد.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

6.3 

 آموزش

مهارتهای تحقیقی و تحصسسيلی مؤسسسسسسه  

ظرفیتهسسای اسسسستسسادان خویش را توسسسسعسسه 

 میبخشد.

با اسسستفاده از برنامه های آموزشسسی تحصسسيلی مؤسسسسسسه 

سه ملی و  س سئولین  مؤ ستادان نخبه را منحیث م یی، ا

تحقیق در چارچوب نهاد تحصسسسیلی خویش آموزش 

 میدهد.

برنامه های انکشسسافی و   تحصسسيلی برعالوه، مؤسسسسسسه 

آموزشسسی خویش را جهت توسسسعه مهارتهای تحقیقی 

 استادان، تطبیق مینامید.

10  

  30 مجموعه منره معیار ششم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

 

 

 



 

 

7 
 تیریرا مقرر، مد شیمؤسسه تحصيلی استادان و کارمندان خو:  استادان و کارمندان

و اهداف  تیبه مامور دنیکه قادر به رس دیحاصل منا  نانیو انکشاف داده تا اطم

 .باشدیم شیخو کیژیسرتاتا

حداکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

7.1 

 یکاکادم یتظرف

اعضای کادر علمی  واجد تحصيلی مؤسسه   

تا  ید   طابق رضورت مقرر می منا رشایط را م

سخگوی نیازمندیهای برنامه های علمی آن  پا

 باشد.

می تواند نشان دهد که برای پیشبد تحصيلی مؤسسه 

یک کادم های ا مه  عداد  متام برنا با ت طابق  خود م

محصالن ثبت نام شده،  اعضای کادر علمی مناسب 

 استخدام منوده است.

دارای یک پالن تقرری تحصسسيلی برعالوه، مؤسسسسسسه 

بوده کسسه بیسسانگر چگونسسه گی نیسسازمنسسدیهسسای منسسابع 

 اکادمیک فعلی و آینده  می باشد.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یتیفک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

7.2 

 یراکادمیکغ یتظرف

مؤسسسسسسه تحصسسیلی تعداد کارمندان مورد نیاز  

جام  هت ان های خاص ج هارت که از م خود را 

برخوردار بسساشسسسنسسد، مقرر منوده اداری امور 

 است.

سه س صيلی مؤ شان دهد که برای متام  تح می تواند ن

دفاتر اداری خود مطابق با تعداد محصسسسالن ثبت نام 

 دان مناسب استخدام منوده است.شده، کارمن

دارای یک پالن تقرری  تحصسسيلی برعالوه، مؤسسسسسسه 

که مبین چگونگی برآورده شسسسدن نیازمندیهای منابع 

 اداری فعلی و آینده آن نهاد  باشد؛ می باشد.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

7.3 

 استخدام ۀسو پرو یها یسیپال

متام پالیسی ها و پروسه های استخدام، تعیین 

ندان بر اسسسسساس  کارم قای  کار و ارت حجم 

 شایستگی و شفافیت  تنظیم گردیده است.

اداره منابع  کی یمؤسسسسسسسسه تحصسسسيلی دارا

 باشد. یم  یبرش 

اداره منابع برشی دارای پالیسی ها و پروسه  ، برعالوه

تحصسسسيلی های مرتبط با متام جنبه های مؤسسسسسسسسه 

10  



 

 

بخصسسوص ارتباط با کارمندان  بوده و این پالیسسسی ها 

 و اسناد در اختیار متام کارمندان قرار دارد.

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

7.4 

 استادان یها یتفعال

فعالیت متام اسسسستادان، هر سسسساله با توجه به 

ته  بهبود کیفیت کاری شسسسان به بررسسسسی گرف

 میشود.

با اسسستفاده از مشسساهده دروس به تحصسسيلی مؤسسسسسسه 

 بهبود فعالیت های استادان کمک می کند.

یک پروسسسه بازنگری از فعالیت تحصسسيلی مؤسسسسسسه 

های سسسساالنه را برای متام اسسسستادان ایجاد منوده  و 

ازنظریات محصسسالن برای شسسناسسسایی سسساحات بهبود 

 اید.تدریس استادان استفاده می من

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

7.5 

 کارمندان یتفعال

به    جه  با تو ندان اداری  کارم یت   عال متام ف

شان به بررسی گرفته می  بهبود  کیفیت کاری 

 شود.

یک پروسسسسه بازنگری سسسساالنه  مؤسسسسسسسسه تحصسسسيلی

ان خویش ایجاد اجراات کاری را برای متام کارمند

 منوده است.

اطمینان میدهد که متام  تحصسسيلی برعالوه، مؤسسسسسسه

اعضای اداری  دارای پالن عملیاتی  بوده و ساحاتی 

 را که به بهبود رضورت دارد، مشخص کرده است.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر



 

 

7.6 

 یانکشاف مسلک

نیازمندیهای انکشافی متام تحصيلی ه مؤسس 

کارمندان را تشسسخیص و شسسناسسسایی منوده و  

  تالش می مناید تا به آن برسد. 

یک شخص را که مسئول مدیریت تحصيلی مؤسسه 

متام جنبه های انکشسساف مسسسلکی می باشسسد، تعیین 

 منوده است.

سهبر عالوه  س صيلی مؤ سه یی را برای تعیین  تح پرو

های آموزشسسس ندی یازم خاذ منوده و  ن ندان ات کارم ی 

 دارای یک پالن انکشاف مسلکی نیز می باشد.

8  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

7.7 

 یکاکادم یها یآزاد

آزادی اکادمیک مطابق به قانون تحصسسسیالت 

عسسالی، حامیسست و مورد تشسسسویق قرار داده 

 میشود.

مینان میدهد که متام اسسستادان و  اطتحصسسيلیمؤسسسسسسه 

محصسسالن از اسسساسسسات آزادیهای اکادمیک که در 

ستان محفوظ  صیالت عالی افغان چارچوب قانون تح

 گردیده است، واقف اند.

مدار برای تحصسسسيلی برعالوه، مؤسسسسسسسسسه  بطور دوا

کارمندان مشسسوره دهی می مناید تا اطمنیان حاصسسل  

ها  مطا قانون مناید که آزادی های اکادمیک آن بق 

 اساسی مورد حامیت و احرتام قرار می گیرد.

8  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

7.8 

 کارمندان یاتشکا

بطور مؤثر شسسسکایات تحصسسسيلی مؤسسسسسسسسه  

 کارمندان را مدیریت میکند.

سه س صيلی مؤ سی  تح طرزالعمل هایی را غرض وار

ایجاد منوده و آن را تعقیب می شسسسکایات کارمندن 

 مناید. 

پروسه یی را برای نظارت تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

از تطبیق، مرور و تجسسدیسسد کردن طرزالعمسسل هسسای 

 شکایات کارمندان تطبیق می مناید.

10  



 

 

  76 مجموعه منره معیار هفتم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

 

8 
که در آن   دهدیم نانیاطم یمثبت یفضا جادیمؤسسه تحصيلی از ا: تجارب محصل

 کسب کنند. تیو موفق ابندیانکشاف  اموزند،یتوانند بهرت ب یمحصالن م

حد اکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

8.1 

 معلومات  محصالن

دارای سیستم هایی که در تحصيلی مؤسسه  

صالن جمع آوری و تحلیل  آن معلومات مح

 می گردد، می باشد.

معلومات اسسساسسسی پیرامون ثبت نام  محصسسالن، دوام 

های آنان جمع آوری،  یت  قا، و موفق یل، ارت تحصسسس

گذاری در  قاصسسسسد پالن یابی و م ذخیره و غرض ارز

 دسرتس قرار میگیرد.

سه  صيلی برعالوه، مؤس شواهدی را ارائه تح می تواند 

مات  یل معلو یه و تحل تایج تجز که بر اسسسساس ن ند  ک

 حصالن، تغییرات الزمه را ایجاد کرده است.م

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

8.2 

 محصالن اتینظر و شنهاداتیپ

سه   س صیلی مؤ سه یی را غرض جمع تح پرو

قادات  محصسسسالن  هادات و انت آوری پیشسسسن

له آن سسسساحات مورد  ایجاد منوده و بوسسسسی

 ا تشخیص مینامید.اصالح ر 

سه س صيلی مؤ صالن  تح و مناینده بطور منظم با  مح

شورت  سایر روش ها م گان آنها از طریق رسوی ها و 

سیدگی  می مناید تا به نیازمندیها و تجارب آنها بهرت ر

 صورت بگیرد.

محصسسالن را از اقدامات تحصسسيلی  مؤسسسسسسهبرعالوه 

 د.انجام یافته پیرامون پیشنهادات شان آگاه می ساز 

10  



 

 

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

8.3 

 یالنفارغ التحص یمهارتها

هایی را غرض تحصسسسيلی مؤسسسسسسسسه   هارت م

انکشسسساف فارغ التحصسسسیالن خود مشسسسخص 

ساخته است تا آنها را قادر به کسب موفقیت 

 .در وظایف شان سازد

گان در ارتباط  بوده با استخدام کنند تحصیلی مؤسسه 

تا مهارتهایی را که فارغان غرض کسسسسب موفقیت در 

 محل کاری خویش به آنها نیاز دارند، مشخص سازند.

صيلی برعالوه  سه تح یک مرکز کاریابی را ایجاد مؤس

منوده تا برای محصسسالن در قسسسمت اشسستغال و برنامه 

 ریزی های کاری شان کمک مناید.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

8.4 

 ینمحصل یهخدمات و حام

خدماتی را غرض حامیت تحصيلی مؤسسه  

از نیازمندیهای اکادمیک و   فردی  محصالن 

 تهیه و تدارک مینامید.

به  محصسسالن خدمات مشسسورتی و تحصسسيلی مؤسسسسسسه 

و حامیتی را که به نیازمندیهای اکادمیک آنها پاسسسخگ

 باشد فراهم مینامید.

صيلی بر عالوه  سه تح س خدماتی را غرض حامیت مؤ

 از نیازمندی های فردی محصالن نیز فراهم می سازد.

10  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

8.5 

 انصاف و عدالت

تضسسمین می مناید که تحصسسيلی مؤسسسسسسه  

وقف اجتامعی، رصف نظر از جنسسسسیسست، م

پالیسسسی انصسساف و عدالت را تهیه  تحصسسيلی مؤسسسسسسه

انصسسساف و عدالت  می  هدف آن برقراریمنوده  که 

 باشد و آن  را به دسرتس همه افراد ذیربط قرار میدهد.

10  



 

 

سایر محدودیتها با همه   معایب فیزیکی و یا  

محصسسالن به شسسکل عادالنه و منصسسفانه رفتار 

 می شود.

فردی را غرض نظارت و  لیتحصسسي برعالوه  مؤسسسسسسه

تطبیق از پالیسی انصاف و عدالت گامشته وی گزارش 

ساالنه از اجراات خویش را به کمیته مربوطه ارایه می 

 دارد.

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

8.6 

 و طرزالعمل ها یانظباط یسیپال

پالیسسسسی  دارای یکتحصسسسيلی مؤسسسسسسسسه  

تار و سسسسلوک اخالقی   که رف باطی بوده  انظ

محصسسالن را مدیریت منوده، نقل آن به متام 

سط  صالن  توزیع گردیده و تو برای همه مح

 کمیته مربوطه  نظارت میگردد.

دارای یک پالیسسسی انظباطی برای   تحصسسيلی مؤسسسسسسه

مسسحصسسسسالن بسسوده کسسه در آن راجسسع بسسه جسسزئسسیسسات 

ارائه میکند و توسط طرزالعملهای انظباطی تفصیالت 

و مؤسسه تحصیلی،  پوهنځی کمیته انظباطی به سطح 

 نظارت میگردد.

غرض انکشاف پالیسی تحصيلی عالوه براین، مؤسسه 

انظباطی  محصالن، با آنها مشوره منوده و در صورت 

های  لزوم محصسسسالن  را نیز در انکشسسسساف طرزالعمل

 انظباطی دخیل میسازد.

10  

  60 شتممجموعه منره معیار ه

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

 

9 
 تیفیدر ک یمیو اصالحات دا یمؤسسه تحصيلی غرض بررس: یفیتک یبهبود و ارتقا

 دست دارد. یرا رو  ییها، ساختار ها و پروسه ها تیفعال یجنبه ها

حداکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

9.1 

 یریتنهاد و مد

اطمینان میدهد که پروسه تحصيلی مؤسسه  

ها و پالیسسسسی های ارتقا و بهبود کیفیت، در 

کمیته های ارتقای کیفیت در سطوح مؤسسه تحصیلی و 

ها یک رهبی و مدیریت قوی ارتقای کیفیت  پوهنځی

 زد.و بهبود را فراهم میسا

سه  ستقیم تحصيلی برعالوه، هیات رهبی مؤس شکل م ب

در فعالیت های ارتقای کیفیت و بهبود  با حضسسسور در 

10  



 

 

متام سطوح مؤسسه مطابق به لوایح و مقرره 

 ها، مدیریت و تنظیم شده است.

یل بوده و  در تالش   یت دخ های تضسسسمین کیف ته  کمی

 برطرف ساخنت موانع از برابر بهبود کیفیت  میباشند.

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یباردهو اعت یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

9.2 

 منابع

سه  صيلی مؤس اطمینان میدهد که تطبیق  تح

پروسسسسه ها و پالیسسسسی های ارتقای کیفیت و 

بهبود  و فراهم آوری امکانات الزم توسسسسط 

 کارمندان مورد حامیت قرار میگیرد.

دفرت ارتقای کیفیت را ایجاد منوده  تحصسسيلی مؤسسسسسسه

ناسب است تا امور کمیته های ارتقای کیفیت را به طور م

 به پیش ببد.

آمر ارتقای کیفیت را تعیین  تحصسسيلی برعالوه  مؤسسسسسسه

متام  یت  یت غرض حام قای کیف تا از دفرت ارت منوده  

کمیته های تضمین کیفیت و روند و پالیسی های ارتقای 

 کیفیت، نظارت بعمل آورد.
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  20 مجموعه منره معیار نهم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یورد ارتقا کارشناس و ب یاتنظر

 

10 
محصالن و استادان به کتابخانه   یمؤسسه تحصيلی، دسرتس: یکتابخانه و منابع معلومات

 سازدیم ایمناسب را مه یومنابع معلومات

حداکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

10.1 

 یتظرف

منابع کافی کتابخانه یی و  تحصيلی مؤسسه 

م یت از برنا ماتی را غرض حام های معلو ه 

 تحقیقی و علمی خود فراهم میسازد.

دارای سسسسهولت های کافی منابع  تحصسسسيلی مؤسسسسسسسسه

با  ندان  کارم که در آن  نه یی و معلوماتی بوده  خا تاب ک

 مهارتها و تخصصهای مورد نیاز استخدام شده است.

سه س صيلی برعالوه، مؤ شافی  تح دارای یک پالن انک

 شد.دارا ميبابرای کتابخانه و منابع معلوماتی 

 

10  



 

 

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

10.2 

 یریتمد

کتابخانه و منابع معلوماتی بخاطر حامیت از 

دستیابی به اهداف اداری و اکادمیک، بطور 

 مؤثر مدیریت میشوند.

سه س صيلی مؤ ست دارد که  پروسه تح از  یی را روی د

نان اسسسستفاده مؤثر کتابخ انه و منابع معلوماتی آن اطمی

 حاصل کند.

شخصی را به عنوان مسئول تحصيلی برعالوه، مؤسسه 

کتابخانه و یا منابع معلوماتی تعیین کرده است که وظیفه 

نابع  نه و م خا تاب هداری، انکشسسسساف ک او پیشسسسبد، نگ

 معلوماتی می باشد.
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 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

10.3 

 یدسرتس

از دسسسرتسسسی مناسسسب تحصسسيلی مؤسسسسسسه  

نابع  به م تادان و  محصسسسالن  ندان اسسسس کارم

 کتابخانه یی و معلوماتی اطمینان میدهد.

ندان،  کارم ماتی برای  نه یی و معلو خا تاب تسسسسهیالت ک

استادان و  محصالن برای مدت کافی  در دسرتس قرار 

 دارد.

غرض ارتقای دسسسرتسسسی لی تحصسسيبرعالوه، مؤسسسسسسه 

اسسسستادان و  محصسسسالن به منابع انرتنتی پالن توسسسسعه و 

 انکشاف آنرا دارد.
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  30 مجموعه منره معیار دهم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر
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 یربنایو ز یلیامالک مؤسسه تحصيلی تحص: و سهولتها یمعلومات یتکنالوژ  یس،تدر

مؤسسه تحصيلی  کیژیو اهداف اسرتات تیبه مامور یابیدر دست یمعلومات یتکنالوژ 

 .باشدیم یکاف

حداکثر 

 نمره

نمره 

 بازنگر

11.1 

 یسیتدر یسهولت ها

امکانات کافی تدریسی را  تحصيلی  مؤسسه 

کل  تدریس بشسسس یت از تحقیق،  غرض حام

های  محصسسسالن  ندی یازم تیوری و عملی و ن

 زد.فراهم میسا

سه  س صيلی مؤ سی را غرض تح سهیالت کافی تدری ت

یازمندیهای برنامه های اکادمیک  برآورده سسسساخنت ن

ساخته و از آن  حفظ و مراقبت بطور مؤثر خود فراهم 

 می مناید.

سه  صيلی برعالوه، مؤس شافی تح دارای یک پالن انک

 برای ایجاد سهولت های تدریسی خود  میباشد.
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 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

11.2 

 یمعلومات یتکنالوژ 

سسسعی می مناید تا برای تحصسسيلی مؤسسسسسسه  

اسسستادان و  محصسسالن زیربنای جدید و موثر 

 تکنالوژی معلوماتی را فراهم سازد.

پروسه ای را تدارک دیده است تا از   مؤسسه تحصيلی

ع معلوماتی اطمنیان مناب کتابتون وموثریت اسسسستفاده 

 حاصل مناید.

صيلی برعالوه سه تح س افراد کافی منابع معلوماتی ، مؤ

را جهت نظارت ؛ حفظ و مراقبت؛ استفاده و انکشاف 

 تکنالوژی معلوماتی تعیین منوده است.
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 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

11.3 

 یالتتسه

سه   س صيلی مؤ سب را مهیا تح سهیالت منا ت

 منوده است.

شسسخصسسی را مسسسئول مراقبت از تحصسسيلی مؤسسسسسسه 

 تسهیالت و محیط پوهنتون تعیین منوده است.

پالن های را جهت انکشسسساف و ، تحصسسسيلی برعالوه

 حفظ و مراقبت تسهیالت روی دست دارد.

8  

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:



 

 

 :یاعتباردهو  یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

11.4 

 یتو امن یتصحت، مصوون

برای  محصسسالن و  مؤسسسسسسه تحصسسيلی محیط 

 کارمندان و استادان امن میباشد.

اقداماتی جهت بازنگری مرتب از طرزالعملهای  بهبود 

 صحت، مصوونیت و امنیت روی دست است.

طرزالعملهای اضطراری برای برخورد با مسائل امنیتی، 

بر عالوه، مؤسسسسسسسسه د. حوادث طبیعی روی می باشسسس

شسسخصسسی را مسسسئول رسسسیده گی مسسسایل تحصسسيلی 

صسسحت، ایمنی و مصسسوونیت محصسسالن، کارمندان و 

 استادان تعیین  منوده است.  
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  38 مجموعه منره معیار یازدهم

 شرح نمرات:

 پیشنهاد:

 :یو اعتبارده یفیتک یکارشناس و بورد ارتقا  یاتنظر

 

 در سطح پوهنتون تحصیلی(هایی ی )پالنیهای نهاپالن

  اگر پوهنتون تحصیلی پالنی برای رسیدگی به نقاط ضعف داشته باشد )معیار فرعی که پوهنتون تحصیلی

 کند(:نمراتی کمتر از نصف حداکثر نمره تعیین شده را اخذ می

 )پالن را خالصه کنید )به شمول جدول زمانبندی 

 .درمورد موثریت پالن نظر بدهید 

  ،درمورد انکشاف پالن پیشنهاد بدهید.درصورت لزوم 

 پیشنهادات

  پیشنهادهای بیشتر در ارتباط به معیار فرعی که نمرات پایین دارند )معیار فرعی که در آن تیم بازنگران

 دهد( پوهنتون تحصیلی را کمتر از نصف حداکثر نمره تعیین شده می

 روش پسندیده

 شود:روش پسندیده اینگونه تعریف می

تکاری و موثر برای برآورده ساختن معیار فرعی مندرج چارچوب اعتباردهی که باید با موسسات مشابه رویکرد اب

 در سکتور تحصیالت عالی افغانستان شریک ساخته شود.



 

 

 

 شهرت مکمل اعضای بازنگر 

 امضا ایمیل شماره تماس دیپارتمنت پوهنحی پوهنتون اسم و رتبه علمی شماره

1        
2        
3        
4        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 وزارت تحصیالت عالی

علمیمعینیت   

کیفیت و اعتبار دهی ارتقایریاست   

 

 

 چارچوب ارتقای کیفیت و اعتبار دهی

 

۱۳۹۶سنبله  
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 یچارچوب تضمین کیفیت و اعتبارده معیارهای تفسیر

حد 

اکثر 

 نمره

 شاخص ها

 ۳مرحله 

حد 

اکثر 

 نمره

 شاخص ها

 ۲و مرحله  ۱مرحله 

افراد و مراجع پاسخ 

 دهنده

 شماره معیار ها

و این پالن  باشد که برای تمام شرکای کاری قابل فهم بودهمؤسسه دارای یک ماموریت و پالن استراتیژیک واضح می:مأموریت و استراتیژی 

 فراهم می نماید. برای مؤسسهاساسات تصمیم گیری و تخصیص منابع را 
1 

    

پیشنهادات و اسناد مورد  

 ضرورت

 ماموریت

 پالن استراتیژیک

 پالن عملیاتی

 پالن تطبیقی

تفصیالت در مورد دخیل بودن 

ی، استادان در فعالیت های انکشاف

 پالن تطبیقی

 نظریات استخدام کننده

پالن بررسی ساالنی از تمام 

 استادان

پالن عملیاتی استادان و برنامه 

 های انکشافی

 ویب سایت
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 یچارچوب تضمین کیفیت و اعتبارده معیارهای تفسیر

10 

و دیپارتمنت دارای  پوهنځیبر عالوه، هر 

سط که تومیباشد  یماموریتدیدگاه و یک 

 .مراجع ذیربط تأیید شده است

10 

دیدگاه و  موسسه دارای یک 

اموریت بوده که از جانب م

وزارت تحصیالت عالی تایید 

 شده باشد

 مأموریت 

و  مأموریتمؤسسه دارای یک 

تأیید شده  مناسب و رسما   دیدگاه

 میباشد.

1.1 

 

  موجودیت دیدگاه و ماموریت  رسما  تایید شدۀ

 علمی پوهنتونی توسط شورا ،پوهنځیهر

  رسما  تایید شدۀ اه و ماموریت گدیدموجودیت

 پوهنحی علمی ی توسط شورا، دیپارتمنتهر 

 مربوطه

 

 

  دیدگاه و موجودیت

ماموریت رسما  تایید شدۀ 

پوهنتون از جانب 

وزارت تحصیالت عالی 

)بورد ارتقای کیفیت 

در  /واعتبار دهی( 

صورت نرسیدن تاییدی 

رسمی موجودیت مکتوب 

ارسالی جهت اخذ تاییدی 

به وزرات تحصیالت 

 عالی

 موریت اه و ماگتایید دید

شورا علمی  درپوهنتون 

 پوهنتون

  پوهنتونرییس/ 

 علمیامور معاون 

 پوهنتون

 روسای پوهنځی ها 

  دیپارتمنتها آمران 

 

و ماموریت پوهنتون از  دیگاه: آیا ۱

جانب وزارت تحصیالت عالی رسما  

 تایید شده است؟

: آیا رسالت و ماموریت هر ۲

علمی ی شورا  توسطپوهنځی 

 د شده است؟پوهنتون رسما  تایی

: آیا رسالت و ماموریت هر ۳

دیپارتمنت از سوی شورا علمی 

پوهنځی مربوطه رسما  تایید شده 

 است؟

سیر معیار
 تف

10 

 

برعالوه هر پوهنحی و دیپارتمنت های فارغ 

ده دارای یک  پالن استراتیژیک پنج ساله 

بوده که از طرف مراجع ذیربط تایید شده 

های  شاخص استراتیژیک شامل . پالنباشد

 اصلی برای اجراات می باشد

 

10 

مؤسسه دارای یک پالن 

استراتیژیک پنج ساله بوده که 

توسط وزارت تحصیالت عالی یا 

مراجع ذیربط تأیید شده است. 

پالن استراتیژیک مؤسسه شامل 

اهدافی مرتبط با تحقیق، کسب 

عواید، استفاده از تکنالوژی، 

فعالیتهای بین المللی و نقش 

در جامعه افغانی می مؤسسه 

 باشد.

 پالنگذاری استراتیژیک  

پنج یک دوره پالنگذاری  مؤسسه

 ساله را به پیش میبرد.

 

1.2 
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 یچارچوب تضمین کیفیت و اعتبارده معیارهای تفسیر

 

  که جهت نظر خواهی در  یبیمکاتموجودیت

و  پوهنځی هرمورد پالن استراتیژیک 

یربط بیرون از ذبه مراجع  دیپارتمنتهر

ارسال فارغان ان گه کنندپوهنتون  و استخدام 

های که  سیمینارها و ده است و یا ورکشاپردیگ

یربط ذجهت جمع آوری نظریات مراجع 

 ؛ردیده استگبیرونی دایر 

 ها برای سیمینارشواهد دایر نمودن  یهارا

در مورد  هر پوهنحی وهر دیپارتمنتاستادان 

ها و  توضیح پالن استراتیژیک  پوهنځی

 ی مربوطه؛ها دیپارتمنت

 محصالن و  شواهد جمع آوری نظریات یهارا

ها  فارغان در مورد پالن استراتیژیک پوهنځی

 .ی مربوطهها و دیپارتمنت
 

  پالن استراتیژیک پنج ودیت موج

از جانب وزارت رسما  که  یی ساله

 باشد.  تأیید شدهتحصیالت عالی 

  ارسال رسمی مکتوب موجودیت

پالن استراتیژیک از جانب 

پوهنتون به وزارت تحصیالت 

در صورتیکه عالی )این مکتوب 

باشد، از  نرسیدهتایید وزارت 

 مطالبه شود( پوهنتون

 ی در ارتباط موجودیت شواهد

انه )تکنالوژی، گپنجشاخص های 

تحقیق عواید، فعالیتهای بین 

المللی، نقش پوهنتون در جامعه( 

در پالن ستراتیژیک پنج ساله و 

اسناد حمایوی که از مواد فوق 

 الذکر دفاع کرده بتواند.

 مکتوب که جهت نظر ت موجودی

خواهی در مورد پالن 

استراتیژیک پوهنتون به پوهنځی 

 .ردیده استگارسال 

   که جهت نظر  تبیمکاموجودیت

خواهی در مورد پالن 

به مراجع  استراتیژیک پوهنتون،

پوهنتون  و  یربط بیرون ازذ

 فارغان ، انگ نندهاستخدام ک

اسناد  ردیده است و یا گارسال 

های که جهت  ینارسیمها و ورکشاپ

یربط ذجمع آوری نظریات مراجع 

 ردیده است.گبیرونی دایر 

 پوهنتونییس ر  /

 معاونان پوهنتون

 روسای پوهنځی ها 

 ها مرین دیپارتمنتآ 

 استادان 

 کارمندان اداری 

 مربوطه   کمیته های

 پوهنتون

 محصالن 

پالن دارای  آیا پوهنتون .1

تایید ۀ رسما  استراتیژیک پنچ سال

وزارت تحصیالت  جانبشده از 

 در آن شاخص که میباشدعالی 

 تحقیق، )تکنالوژی، انهگپنج های

عواید، فعالیتهای بین المللی و 

درج نقش پوهنتون در جامعه( 

 ؟باشد

پالن  دارای پوهنځیهر آیا  .2

تایید  ۀ رسما استراتیژیک پنچ سال

شورای علمی  جانبشده از 

که در آن  میباشد پوهنتون

انه گهای پنج  شاخص

تکنالوژی، تحقیق، عواید، )

فعالیت های بین المللی و نقش  

 ؟درج باشدپوهنځی  در جامعه( 

 دارای پالن دیپارتمنتهرآیا  .3

تایید  رسما   استراتیژیک پنچ سال

 جانب شورای علمی شده از 

که در  مربوطه میباشدپوهنځی 

انه گهای پنج  آن شاخص

)تکنالوژی، تحقیق، عواید، 

ی و نقش فعالیت های بین الملل

 ؟درج باشددر جامعه(  دیپارتمنت

سیر معیار
 تف

10 

 

بر عالوه، هر پوهنځی و دیپارتمنت خود 

دارای یک پالن تطبیقی ساالنه میباشد که 

 پوهنځی توسط ریاست پوهنتون و یا ریاست

 تأیید شده باشد.

10 

کارمندان را درانکشاف  مؤسسه

پالن کاری یا تطبیقی ساالنه 

 خویش سهیم میسازد.

 پالن گذاری کاری یا تطبیقی  

 مؤسسه پالن تطبیقی ساالنه را

 گیانکشاف میدهد که در آن چگون

1.3 
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تطبیق پالن استراتیژیک به 

 جزئیات اورده شده است. 

 

 تطبیقی  هایراپور ربع وار و ساالنه پالن

 ؛ها ها و دیپارتمنت پوهنځی

 ها توسط  پوهنحیتطبیقی تایید شده  هایپالن

 ی پوهنتون شورای علم

  دیپارتمنتها   توسط پالن تطبیقی تایید شده

 های مربوطه  شورای علمی پوهنحی

  ها و  پوهنځی تطبیقیشواهد ترتیب پالن

 دیپارتمنتها 

 کمیته ها، های پالن تطبیقی و کاری امریت 

 اداری و مراکز پوهنتون

 

 

  پالن تطبیقی تایید شده موجودیت

توسط شورای علمی  پوهنتون

 پوهنتون؛

  وار و ساالنه راپور ربعموجودیت

 پالن تطبیقی پوهنتون

  تطبیقی شواهد ترتیب پالن

 پوهنتون 

  های کاری امریت یاپالن تطبیقی 

 اداری و مراکز پوهنتون کمیته ها،

 

 پوهنتون ریس/ 

 معاونان پوهنتون

 ها روسای پوهنځی 

 ن دیپارتمنتهااآمر 

 نااستاد 

 کارمندان اداری 

 کمیته ها 

پالن تطبیقی ساالنه  : آیا پوهنتون۱

 ؟  دارد 

 در انکشاف پالن تطبیقی،: آیا ۲

 بوده اند؟سهیم  استادان و کارمندان

 یا: آیا هر پوهنځی پالن کاری ۳

 تطبیقی ساالنه دارد؟

یا : آیا هر دیپارتمنت پالن کاری ۴

 تطبیقی ساالنه دارد؟

آیا هر کمیته پالن تطبیقی : ۵

 ساالنه دارد؟

ي پوهنتون، ترتیب پالن تطبیق. 6

پوهنځی ها و دیپارتمنت به کدام 

  ؟است رفتهگاساس صورت 

سیر معیار
 تف

10 

و دیپارتمنت روند  پوهنځیبر عالوه، هر 

ساالنه خود را در اختیار  برنامه بررسی

را که نیازبه بهبود دارد و  داشته؛ و ساحاتی

در پالن تطبیقی ساالنه سال پیشرو به سطح 

 ها بازتاب یافته؛ها و دیپارتمنت  پوهنځی

 شناسایی میکند.

10 

را  و محصالنکارمندان  مؤسسه

دخیل  برنامه هادر بررسی 

میسازد. این امر مواردی را که 

نیاز به بهبود واصالح دارد و در 

پالن تطبیقی سال آینده بازتاب 

 یافته است، شناسایی میکند.

 موثریت سازماندهی 

رآیی اجراآت اکموثریت و  مؤسسه

ه طور متداوم بهبود می خود را ب

 بخشد.

1.4 
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  بوده  نشان دهنده نقاط ضعف ارایۀ شواهدی که

جهت جای دادن در پالن  و نیاز به بهبود دارد

 ها و دیپارتمنتها ) پرسشنامه ها، پوهنحی آینده

روزه برای  دو 2 -1ورکشاپهای کوتاه مدت 

 استادان، کارمندان و محصالن(

 

  ری ارزیابی یگمعلومات، تحلیل و نتیجه

 ها هنحی پواکادمیک و غیر اکادمیک کارمندان 

  یری ارزیابی گمعلومات، تحلیل و نتیجه

 استادان دیپارتمنتها 

  

  یری ارزیابی گمعلومات، تحلیل و نتیجه

 محصالن

 

   نشان دهنده نقاط ارایۀ شواهدی که

 بوده و نیاز به بهبود دارد ضعف 

)  جهت جای دادن در پالن آینده

ها، ورکشاپهای کوتاه  پرسشنامه

 زه(رو دو 2 -1مدت 

  یری گمعلومات، تحلیل و نتیجه

 ارزیابی کارمندان پوهنتون

  یری گمعلومات، تحلیل و نتیجه

 ارزیابی محصالن

 

 ریس پوهنتون/ 

 معاونان پوهنتون

 ها روسای پوهنځی 

 دیپارتمنتها انآمر 

 نااستاد

 کارمندان اداری 

خاطر بهبود  به: آیا پوهنتون ۱

تمام کارمندان )اکادمیک و امور 

محصالن را در و  غیر اکادمیک(

 ستارزیابی دخیل کرده ا سهپرو

نقاط ضعف  طریقتا از این 

خویش را شناسایی نموده، به حل 

 آن بپردازد؟ 

خاطر بهبود  بهها  :  آیا پوهنځی۲

کارها تمام کارمندان )اکادمیک و 

محصالن را در  و غیر اکادمیک(

کرده اند  تا  پروسه ارزیابی دخیل

خویش نقاط ضعف  طریقاز این 

را شناسایی نموده، به حل آن 

 بپردازند؟ 

خاطر بهبود  بهها :  آیا دیپارتمنت۲

محصالن را  استادان وکارها تمام 

در پروسه ارزیابی دخیل کرده اند  

نقاط ضعف  طریقتا از این 

خویش را شناسایی نموده، به حل 

 آن بپردازند؟ 

 

سیر معیار
 تف

10 

تمام معلومات در مورد  برعالوه، مؤسسه

و  اهداف استراتیژیک، پالیسی ها، ماموریت

حاکمیت خود را از طریق ویب سایت و دیگر 

وسایل صوتی و تصویری جهت حصول 

اطمینان از اینکه معلومات مذکور قابل 

8 

در مورد  تمام معلومات مؤسسه

ماموریت، اهداف استراتیژیک، 

 پالیسی ها، وحاکمیت خود را به

،در اختیار عام وسیله های مختلف

 قرار میدهد.

 معلومات عمومی 

در مورد ماموریت،  مؤسسه

ها و حاکمیت  استراتیژی، پالیسی

دسترس عام ه خود معلومات را ب

 قرار میدهد.

1.5 
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دسترس به تمام افراد ذیربط باشد، فراهم 

 میسازد.

 

 بروشور 

 بولیتین خبری 

 کتالک 

 ویب سایت 

 ناتبورد اعال 

 برنامه های کوتاه مدت رهنمودی جدید شموالن 

 اجتماعی )فیسبوک، تویتر...(نه های رسا 

 از صفحات  عکس های تایید شده حمایوی

 رسانه های اجتماعی

 

 بروشور 

 بولیتین خبری 

 پوهنتون کتالک 

 ویب سایت 

 بورد اعالنات 

 رهنمود برنامه های کوتاه مدت 

 جدید شموالن

 از  عکس های تایید شده حمایوی

 صفحات رسانه های اجتماعی

 پوهنتون رییس/ 

 معاونان پوهنتون

 ها روسای پوهنځی 

 ها ن دیپارتمنتاآمر 

 استادن 

 کارمندان اداری 

 کمیته ها 

 محصالن 

اه و ماموریت گ: آیا پوهنتون دید۱

خود را در روشنی صالحیت 

جامعه تا حد ممکن  باهایش 

 شریک ساخته است؟

اه و گها دید :  آیا پوهنځی۲

وریت خود را در روشنی مام

صالحیت هایش برای جامعه تا حد 

 ممکن شریک ساخته است؟

اه و گها دید :  آیا دیپارتمنت۳

ماموریت خود را در روشنی 

صالحیت هایش برای جامعه تا حد 

 ممکن شریک ساخته است؟

سیر معیار
 تف

اهداف  و انکشاف ملی ایفا مینماید. این امر در مؤسسه سهم ارزشمندی را در جامعه، منطقه، محل :سهمگیری در انکشاف جامعه 

 استراتیژیک منعکس یافته و پیرامون اتخاذ تصامیم و فعالیت های کارمندان و  محصالن آگاهی میدهد.
2 

    

  

 اسناد مورد ضرورتپیشنهادات و

 تفاهمنامه ها .1

 نظریات استخدام کننده .2

 نظریات اجتماع .3
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 آرشیف رسانه ها/ .4

 روزنامه ها

 نه های اجتماعیَسیر رسا .5

 گزارش خدمات اجتماعی .6

پالن بررسی ساالنه  .7

 (3)مرحله 

 ویب سایت پوهنتون .8

10 

 مینمایدبر عالوه مؤسسه، اطمینان حاصل  

 پوهنځی ارزیابی ساالنه در سطحبرنامه که 

میزان و تاثیر مشارکت در جامعه و انکشاف 

 منطقه یی و ملی را ارزیابی مینماید. محلی،

8 

 حقیقی و علمیبرنامه های ت

به طور واضح منافع  موسسه

پالن شده برای جامعه و انکشاف 

محلی، منطقه ای و ملی را 

 منعکس کرده و تبلیغ مینماید.

 فعالیت های اکادمیک 

 برنامه های تحقیقی و تدریسی

تحصیلی را به  موسسهماموریت 

اجتماعی،  عامل انکشاف حیث

اقتصادی و فرهنگی منعکس 

 میسازد. 

2.1 

 

 ملی حقیقات چاپ شده به سطحت 

 بین المللی تحقیقات چاپ شده به سطح 

  شریک ساختن نتایج تحقیقات با سکتور های

 خصوصی )از طریق مکتوب...(

    ان در علمی استاد کنفرانسهایشواهد ارایه

با سکتور های  رابطه با موضوع تحقیق شده

 ذیربط خصوصی

  کریکولمتغییرات در 

 تور های خصوصیشواهد مجالس با سک یهارا 

 ری برنامه ها بر اساس نظریات گشواهد بازن

 محصالن و فارغان

  شواهد اخذ نظریات استادان در ارتباط ارایۀ

 .برنامه های علمی و تحقیقی

 

 ملی تحقیقات چاپ شده به سطح 

 بین  تحقیقات چاپ شده به سطح

 المللی

  استادان های کنفرانسها و تیزس 

 تحقیقات محصالن 

 ایج تحقیقات با شریک ساختن نت

سکتور های خصوصی )از طریق 

 (، ایمیل و...مکتوب

  علمی  کنفرانسهایشواهد ارایه

ان در رابطه با موضوع استاد

با سکتور های  تحقیق شده

 ذیربط خصوصی

 درسی کریکولم 

 ریس پوهنتون/ 

 معاون علمی

 ها روسای پوهنځی 

 ها دیپارتمنت انآمر 

 استادن 

  کمیته تحقیق 

 تکمیته نشرا 

 کمیته نصاب 

برنامه های علمی و تمام : آیا ۱

در روشنی نیاز پوهنتون تحقیقی 

است و جامعه  ترتیب شده  های

باعث انکشاف محلی، منطقوی و 

 ؟گرددملی می

ایا برنامه های ارزیابی ساالنه : ۲

از پروگرامهای علمی و تحقیقی 

ها  در سطح پوهنتون و پوهنحی

وجود دارد تا  نشان دهد که  این  

برنامه ها تا کدام حد در انکشاف 

سیر م
تف

عیار
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  ارائه شواهد مجالس با سکتور

 ،های خصوصی

  ها کریکولمری گشواهد بازنارایۀ 

بر اساس نظریات محصالن و 

 التحصیالن رغفا

  شواهد اخذ نظریات استادان ارایۀ

در ارتباط برنامه های علمی و 

 ها دیپارتمنت تحقیقی

محلی، منطقوی و ملی تأثیرگذار 

 است؟

 

10 

بر عالوه، مؤسسه برای حمایت از کارمندانی 

که در جامعه سهم فعال دارند، میکانیزمهای 

 را انکشاف میدهد.مشخصی 

کارمندان اداری در حد  امکان دارای اهداف 

مرتبط در انکشاف و سهمگیری جامعه؛ 

 محلی؛ منطقوی و ملی؛ می باشد.

8 

اکثریت استادان به طور فعال در 

کشاف محلی، جامعه و ان

 منطقوی و ملی سهم میگیرند.

 سهمگیری کارمندان 

و در حد  تمام کارمندان اکادمیک

امکان کارمندان اداری، مصروف 

 فعالیتهایی میباشند که سهم گیری 

را در جامعه و انکشاف  شان

نشان  محلی، منطقوی و ملی

 میدهد.

2.2 

 

 

 

   ارایۀ مکانیزم اشتراک کارمندان )اکادمیک و

 کادمیک( در انکشاف جامعهغیر ا

  ارایۀ اسنادی که کارمندان اداری دارای اهدافی

به سهمگیری در انکشاف محلی، عالقمند  اند که

 منطقوی و ملی میباشند.

 

 شت از داگرارایه شواهد بز

روزهای ملی و بین المللی 

ها، مفاالت، سیمینار)

پریزینتیشن...( که نقش پوهنتون، 

امعه در انکشاف جها را  پوهنځی

 ثابت بسازد

 دایر والیت ارایه شواهد  به سطح

برنامه های مشترک با نمودن 

مرتبط با  بیرونی ریاست های

 پوهنتون 

  اشتراک فعال نماینده ارایۀ اسناد

 ان پوهنتون، پوهنځیها به سطحگ

انکشافی و  والیت در برنامه های

 تخنیکی.

  ،شواهد اشتراک پوهنتون

به پوهنځیها با ریاست های ذیربط 

 سطح والیت

 روسای پوهنځیها 

 ن دیپارتمنتهااآمر 

 استادان 

 لین کمیته هاومسؤ 

 کارمندان اداری 

به صورت  تمام استادان : ایا ۱

قوی ، منطمحلی ل در انکشاففعا

 ؟ندو ملی سهم دار

: بر اساس کدام میکانیزم و ۲

روش اداری پوهنځی ها به 

صورت فعال در انکشاف محلی، 

 ؟یرندگمنطقوی و ملی سهم می

سیر معیار
 تف
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  شواهد اشتراک استادان در ارایۀ

 کنفرانس های ملی و بین المللی

  شواهد اشتراک استادان در ارایۀ

 برنامه های رادیویی و تلویزیونی

 برای انکشاف جامعه

8 

برعالوه، مؤسسه تحصیلی در صدد 

سهمگیری مستقیم  محصالن و اشتراک آنها 

و ملی در جامعه و انکشاف محلی، منطقوی 

نصاب تحصیلی ویا هم فعالیت های  از طریق

 میباشد. فوق نصاب تحصیلی

 

6 

محصالن در مورد  رایب

ماموریت مؤسسه، استراتیژی 

ها و عملکرد های آن در ارتباط 

به جامعه و انکشاف محلی، 

منطقوی و ملی آگاهی داده 

 میشود.

 محصالن سهمگیری 

محصالن از تعهدات خویش در  

معه واقف بوده و جاانکشاف قبال 

تا سهم خود را ادا  تشویق میشوند

 نمایند.

2.3 

 

 

 

 ارایه شواهد نقش فعال محصالن در جامعه 

  روپی محصالن در گارایه شواهد تحقیقات

 ارتباط با جامعه

 ارایه شواهد کار های عملی 

 شان در جامعه  مطابق رشته محصالن 

 

 

  پیشکش ارایۀ  اسناد برای  دایر

ای کوتاه مدت برنامه هنمودن 

 جدید شموالن  رهنمود

 اهی دهی محصالن از طریق گآ

 برشور

 اهی دهی محصالن از طریق گآ

 بورد اعالنات 

 

 امور  معاون

 پوهنتون محصالن

 روساهای پوهنځیها 

 ها آمرین دیپارتمنت 

 نماینده محصالن 

 کمیته ها  نالومسؤ 

 کارمندان اداری 

اه، گ: آیا محصالن از دید۱

ژي پوهنتون ماموریت و استراتی

در قبال انکشاف محلی، منطقوی  

 د؟ناهی دارگو ملی آ

اه، گ: آیا محصالن از دید۲

 ماموریت و استراتیژي پوهنځی

در قبال انکشاف مربوطۀ خویش 

اهی گمحلی، منطقوی  و ملی آ

 دارد؟

اه، گ: آیا محصالن از دید۳

 ماموریت و استراتیژي دیپارتمنت

در قبال انکشاف مربوطۀ خویش 

اهی گ، منطقوی  و ملی آمحلی

 د؟ندار

 

سیر معیار
 تف
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 3 شد.حاکمیت، رهبری و اداره مؤسسه روی رسیدن به ماموریت و اهداف استراتیژیک آن متمرکز میبا : حاکمیت، رهبری و اداره 

    

پیشنهادات و اسناد مورد  

 ضرورت

 چارت تشکیالتی .1

 ساختار کمیته .2

 الیحه و ظایف .3

 شرح وظایف .4

تار بررسی ساالنه ساخ .5

 (3کمیته )مرحله 

یاداشت های صورت  .6

 جلسه

 پالیسی رفتار اخالقی .7

نتایج سروی اقلیم  .8

 (3پوهنتون )مرحله 

بررسی های عملکرد  .9

 (3اداری )مرحله 

 

10 

 

 

شکل منظم عملکرد ه برعالوه، مؤسسه ب

 هرکمیته را بررسی نموده و از وجود یک

تمام جنبه های  درحاکمیت مناسب و موثر 

 حاصل می نماید. انکاری اش اطمین

10 

یک کمیته ساختاری  مؤسسه

موثر را تاسیس نموده و الیحه 

کمیته  هر وظایف روشن را برای

 داده است. ها انکشاف

 حاکمیت 

مؤسسه غرض نظارت از تطبیق 

ماموریتو پالن استراتیژیک خود 

و  یک ساختار اداری مناسب

 نموده است.  موثررا ایجاد

3.1 
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  ارزیابی کمیته ها به نۀ جداگانتایج ارایۀ

بر اساس یک  پوهنتون و پوهنځی ها سطح

 )ساالنه(   تقسیم اوقات منظم

  ارایۀ پیشنهادات مشخص از جانب مرجع

ارزیابی کننده  برای رفع نواقص کمیته ها 

 به مسووالن کمیته

  
 

  کمیته های چارت تشکیالتی

 مربوطه پوهنتون

  کمیته های  تشکیالتیچارت

  پوهنځی هامربوط 

  الیحه وظایف کمیته های

 پوهنتون، پوهنځی 

  پالن های عملیاتی و انکشافی

کمیته های پوهنتون، پوهنځی 

 ها 

  کتاب پروتوکول جلسات کمیته

ها پوهنتون، پوهنځی ها و 

 مینوت مکاتب

 پوهنتون ییسر 

 معاونان پوهنتون 

  روسای پوهنځی

 ها

 کمیته  لینومسؤ

 ها 

  ارتقای آمر

 کیفیت

رای بهبود : آیا پوهنتون ب۱

مدیریت کمیته ها یک سیستم منظم 

 و مفید دارد؟

: آیا پوهنتون سیستم برای ۲

 ارزیابی و تنظیم کمیته ها دارد؟

سیر معیار
 تف

10 

ن ابرعالوه، اجراات رئیس پوهنتون، معاون

ها، معاونین شان و  پوهنځییس، روسای یر

ولین در ؤآمرین دیپارتمنت ها منحیث مس

مورد  کارمندانپروسه بررسی عملکرد 

 ارزیابی قرار می گیرد.

10 

رئیس پوهنتون، معاونین رئیس، 

ها، معاونین پوهنځیروسای 

ها و آمرین دیپارتمنت  پوهنځی

ها مسئولین اداره در اوقات 

رسمی بوده و قادر به پیشبرد 

 امور رهبریت میباشند.

 رهبری 

مؤسسه توسط یک تیم با صالحیت 

موثر در اوقات رسمی رهبری و 

 داره می شود. ا

3.2 

 

 

 

 

  مشاهدۀ حاضری روزانه

 هیات رهبری

  مشاهدۀ کتابهای جلسات 

  مشاهدۀ اسناد تحصیلی

 هیأت رهبری پوهنتون 

: آیا رهبری پوهنتون در اوقات ۱ 

رسمی تمام وقت مصروف 

 پېشبرد امور پوهنتون است؟

. آیا رهبری پوهنتون توانایی 2

 پیشبرد امور مربوط را دارند؟

 

سیر 
تف

معیار
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10 

بر عالوه، تمام کارمندان اداری وظایف 

اداری شان را درک کرده و قادر به انجام آنها 

 می باشند.

10 

 دارای تمام کارمندان اداری

الیحه وظایف مناسب و مرتبط 

 می باشند.

 اداره 

از  حمایتدر  اداره مؤسسه

و اولویت های  اجراات ماموریت

استراتیژیک مؤسسه، متمرکز 

 میباشد.

3.3 

 

  ارایۀ راپور تطبیق پالن کاری هر

 کارمند

  ارایۀ راپور ارزیابی کمیتۀ با

صالحیت پوهنتون از عملکرد 

 کارمندان.

 اسناد تحصیلی کارمندان 

   ارایۀ الیحۀ وظایف مرتبط پست

 کارمندان اداری 

 های عملیاتی انفرادی   ارایۀ پالن

 مرتبط پست کارمندان اداری

  معاون امور اداری

 پوهنتون

  روسای پوهنحی ها 

 آمر منابع بشری 

 

 

آیا تمام کارمندان اداری  .1

 دارای الیحۀ وظایف اند؟

اداری  آیا تمام کارمندان  .2

توانایی اجرای وظایف 

 خویش را دارند؟

 

سیر معیار
 تف

10 

میکانیزم  ی یکدارا برعالوه، مؤسسه

موثرجهت نظارت از موازین اخالقی و 

و   توسط تمام استادان برخورد انسانی

 محصالن می باشد.

10 

یک پالیسی اصول دارای  مؤسسه

که مطابق آن اخالقی بوده 

اطمینان حاصل می کند که تمام 

 و  محصالن کارمندان )استادان(

اصول رفتارهای اخالقی 

 عدم تطبیق آنرامیدانند. وعواقب

 اصول اخالقی 

تا مطابق  تالش می نمایدمؤسسه

معیارهای اخالقی عمل نموده،از 

، واسطه وقوم پرستی، فساد

عمل آید و نیز ه جلوگیری ب

کاری، انصاف و تساوی  شفافیت

جنسیتی در همه عرصه های 

 کاری نافذ گردد. 

3.4 

 

 

  ارایۀ مکانیزمی که صندوق شکایات

 باز میگردد؛

 های شکایت حد  حفظ اوراق صندوق

 اقل برای یک سال در یک محل امن

 ارایۀ اسناد رسیده گی به شکایات 

 ل اوراق ارزیابی محصالن از تحلی

محصالن توسط پوهنحی ها و مرکز 

 ارتقای کیفیت پوهنتون

 

  ارایۀ الیحۀ نظم و دسپلین 

  ارایه پالیسی اصول اخالقی یا کود

های اخالقی تدوین شده توسط 

 پوهنتون

  چاپ و نشر اصول اخالقی جهت

آگاهی استادان، کارمندان و 

محصالن از طریق بروشور، 

 یت ، بنرها و...چارت، وب سا

  ارایۀ تعهد نامه های امضا شدۀ

 محصالن

   معاونان رییس

 پوهنتون

 ها روسای پوهنحی 

 گان محصالننمایند 

آیا پوهنتون برای استادان،  .1

کارمندان و محصالن، 

 پالیسی اخالقی دارد؟

آیا پوهنتون برای تطبیق  .2

 های اخالقی پالیسی

مکانیزم تحقیقی مفید و 

 موثر دارد؟ 

سیر معیار
تف

 
 

 

ر 
ر معیا

سی
تف

3
.4
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  های شکایات به سطح  دوقصن

 پوهنتون و پوهنحی ها

 4 منابع مؤسسه غرض نیل به ماموریت و پالن استراتیژیک تخصیص داده شده و تنظیم میگردد. : منابع مالی و اداری 

    

پیشنهادات و اسناد مورد  

 ضرورت

 گزارشات مالی .1

پروسۀ مدیریت و  .2

 انکشاف مالی

تقاللیت مالی پالن های اس .3

 (3)مرحله 

پالن های حصول عواید  .4

 (3)مرحله 

 

10 

منابع و معاونیت اداری پوهنتون، برعالوه، 

و  معاونیت هاسایر دیگر معلومات مرتبط از 

بخاطر انکشاف پالن  ها را پوهنحئروسای 

دخیل  نهاد تحصیلی مربوطه مالی پنج ساله

 سازد. می

10 

مؤسسه دارای یک پالن پنج ساله 

لی بوده که به طور واضح در ما

اهداف استراتیژیک  مطابقت با

که در چارچوب پالن  مؤسسه

استراتیژیک آن بیان گردیده 

 است، قرار دارد. 

 پالنگذاری مالی 

پالن  مؤسسه اطمینان میدهد که

با تطبیق اهداف  های مالی اش

و  استراتیژیک اش مطابقت داشته

 روی آن متمرکز میباشد.

4.1 
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 ربوطاز سنجی از بخش های مشواهد نی 

  شواهد چگونگی استفاده از معلومات

دریافت شده  از معاونیت ها و پوهنحی ها  

و گنجانیدن نیاز های آنها در پالن مالی 

 پنج ساله موسسه 

  شواهد شریک ساختن گزارش های مالی

 به بخش های مربوط.

 

  پالن مالی پنج موجودیت

ساله تایید شده شورای 

طابق با علمی موسسه م

 پالن ستراتژیک موسسه

 شواهد منابع وجوه مالی 

  مطابقت محتوای پالن

مالی با اهداف 

استراتیژیک موسسه 

 شامل

)  شواهد بکار گیری 

وجوه مالی برای هر یک 

 از اهداف مذکور( 

  ،رییس 

 معاون مالی 

 رؤسای پوهنحی 

 آمرین مربوط

  آیا پوهنتون بنیاد کافی منابع

ابع پایدار مالی دارد و آیا این من

است و پوهنتون در وضعیت 

 دارد؟مالی خوبی قرار 

  آیا پیشتیبانی و وجوه مالی کافی

وجود دارد تا از جلب و حفظ 

ان با کیفیت اساتید و کارمند

 حصول اطمینان نماید؟

 ط آیا پالن مالی  تایید شده توس

پوهنتون یا وزارت موجود 

 است؟ 

 لی بر اساس پالن آیا پالن ما

 ست؟استراتژیک ا

  آیا پالن مالی بر اساس نیاز

ت ها، آمریت یسنجی )معاون

ها و پوهنحی ها، دیپارتمنت 

 ها( ترتیب شده است؟

 

سیر معیار
 تف

10 

اداری پوهنتون بودجه  معاونیتبرعالوه، 

ها، آمرین پوهنځیساالنه را به مشوره روسای 

انکشاف  دیپارتمنت ها و سایر شرکای کاری

 میدهد.

10 

در برابر  مؤسسه معاونیت اداری

 مسوولیت تنظیم بودجه ساالنه

شفاف و واضح داشته و گزارش 

کمیته مربوطه  را به ربع وار آن

 سپارد. می مؤسسه

 مدیریت مالی 

مؤسسه از مدیریت موثر بودجه 

 ساالنه اطمینان میدهد.

4.2 

 

 مالحظه نیاز سنجی ها  شواهد کسب مشوره(

 روسای پوهنحی ها در موردو ثبت جلسات( 

 بودجه ساالنه.و انکشاف تنظیم 

  آمرین دیپارتمنت در شواهد کسب مشوره

 بودجه ساالنهو انکشاف مورد تهیه 

   شواهد کسب مشوره سایر آمرین در مورد

 بودجه.تنظیم و انکشاف 

  شواهد کسب مشوره از سایر شرکای کاری

 در مورد  تنظیم و انکشاف بودجه 

 

  پالن مالی تائید شده شورای

بودجه سسه به اساس علمی مو

  ساالنه نهاد تحصیلی

 و اداری  یوجودیت کمیته مالم

 در سطح نهاد تحصیلی

  راپور ربع وار  مصرف

 بودجه.

  راپور مصرف بودجه  ساالنه

 نهاد تحصیلی.

 ه رییس موسس

 معاون اداری

 کارمندان اداری

 کارمندان مالی

 رییس پوهنحی ها

سواالت مطابق با شواهد و معیار 

 تهیه گردد.

آیا معاونت اداری گزارش مالی از 

 ریاست ها، و دیپارتمنت ها دارد؟

آیا گزارش ربع وار مالی  شما به 

کمیته ارتقای کیفیت فرستاده شده 

 است؟

سیر معیار
 تف
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   گزارش معاونیت مالی شواهد

و  و اداری به کمیته مالی

اداری)مالحظه کتاب 

پروتوکول کمیته مالی و 

 اداری( 

 

با ت اداری جلسات را یآیا معاون

رووسای پوهنحی و آمرین 

 دیپارتمنت برگزار کرده است؟

10 

سازی و  برعالوه، مؤسسه قادر به فراهم

استفاده از معلومات و گزارشات مدیریت 

وسه پالنگذاری استراتیژیک مالی در پر

 میباشد

10 

 مؤسسه با استفاده موثر از سیستم

 ،مدیریت مالی مناسب های

دیریت محاسبات خویش را م

 مینماید.

 های مالی سیستم 

های موثر محاسبه  مؤسسه سیستم

مالی را ایجاد نموده  و مدیریت

 است.

4.3 

 

  شواهد توانایی فراهم ساختن معلومات برای

نهاد مدیریت مالی پالن گذاری مالی توسط 

تحصیلی)مالحظه گزینه های بخش های 

مختلف مالی که تحلیل ارقام و معلومات 

ای گزارش دهی و پالن گذاری مورد نیاز بر

 داشته باشد(

 

   استفاده از یک سیستم مالی

 موثر 

موسسه از کدام سیستم موثر مالی  

 استفاده می کند؟

آیا مدیریت مالی توسط افراد 

 مسلکی اداره می شود؟

( از back upآیا سیستم پشتیبانی)

 اطالعات مالی وجود؟

سیر معیار
 تف

10 

کتبی مفتشین  ، مؤسسه نظر مثبتبر عالوه 

در  شفافیت حسابدهی جهت بیان  بیرونی را

 موسسه خویش دارا می باشد.

10 

راپورهای حسابدهی مالی رسمی 

ملی و بین المللی سه سال گذشته 

 موجود می باشد.

 حسابدهی 

مؤسسه  عایدات و مصارف

مورد  تحصیلی به طور ساالنه

 بازرسی قرار می گیرد..

 

4.4 
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 .ارت مالیهداشتن نظر مثبت از وز

داشتن نظر مثبت از سایر ارگان های 

 .داخلی

داشتن نظر مثبت از نهاد تفتیش کننده 

 .بیرونی

موجودیت نقاط قوت و ضعف سیستم مالی 

 موجوده موسسه.

 شواهد سند مستوفیت

 

 

راپورهای سه سال قبل تفتیش 

 .وزارت مالیه

راپور های تفتیش وزارت ها یا 

 .نهاد های ملی دیگر

بین ی تفتیش نهاد های راپور ها

 المللی.

 

 معاون اداری

 کارمندان اداری

 کارمندان مالی

 رییس پوهنحی ها

آیا شواهد راپورهای سه ساله مالی 

گذشته به مرجع مربوطه وجود 

دارد؟ ) وزارت تحصیالت عالی 

 ومستوفیت(

آیا شواهد مبنی بر درجه بندی 

عملکرد بخش مالی از ادارات 

 مربوطه موجود است؟

شواهد راپور های سه سال  آیا

گذشته از مرجع بین المللی با در 

نظر داشت نقات قوت و ضعف 

 موجود می باشد؟

 

سیر معیار
 تف

ر بررسی با ماموریت مؤسسه مطابقت داشته و غرض کسب اطمینان از آوردن اصالحات دوامدابرنامه های اکادمیک   :برنامه های اکادمیک 

 و مرور می شود.
5 

    

ادات و اسناد مورد پیشنه 

 ضرورت

اطالعیه های منظوری  .1

برنامه از سوی وزارت 

تحصیالت عالی )برنامه 

 های جدید(

 شرح  برنامه .2

بررسی دوره یی برنامه  .3

)نظارت ساالنه( )مرحله 

2) 
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بررسی دوره یی برنامه  .4

 (3)جامع( )مرحله 

مدارک آموزش مبنی بر  .5

نتیجه و آموزش بر اساس 

شاگرد محوری )مرحله 

3) 

رت جلسه کمیته صو .6

برنامه تحصیلی 

 )کریکولم(

استراتیژی های ارزیابی  .7

 صنوف

نظریات محصلین )مرحله  .8

3) 

پالن های آموزش  .9

 (3الکترونیکی )مرحله 

مشارکت ها و تفاهمنامه  .10

 ها

10 

بیان می مشخصات هر برنامه به طور واضح 

به دستیابی ماموریت نماید که چی گونه 

 مؤسسه کمک می کند.

10 

مه دارای یک کتالگ هر برنا

مشخص و یا اسناد مشابه می 

باشد که در آن محتوای برنامه 

 تعریف شده است.

 های برنامه نیازمندی 

تمام برنامه های علمی بطور 

های  واضح بیان کننده نیازمندی

موسسه بربنیاد ماموریت آن می 

 باشد.

5.1 
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  و مطابقت آن با  محتویات کتالگ تفصیل

نامه )دیده شود که اهداف و ماموریت بر

محتویات برنامه بر اساس کدام ریفرنس ها 

تهیه شده و شامل کدام موضوعات یا 

مفرادت است و هکذا چگونگی میکانیزم 

تطبیق آن در کتالوگ وضاحت بخشیده شده 

 است یاخیر؟(

 

 

  موجودیت کتالوگ جداگانه

برای هر برنامه که محتویات 

 آن در برگیرینده معرفی برنامه

دیدگاه و چه مختصر، )تاریخ

 ، منابع، ، کریکولمماموریت

امکانات و معلومات در مورد 

تسهیالت برای تطبیق و 

 چگونگی تطبیق برنامه....(

  در صورت عدم موجودیت

کتالوگ اسناد و شواهد که تمام 

موضوعات مربوط به کتالوگ 

 هر برنامه را احتوا نماید.

  شواهد منظوری هر برنامه از

الت طرف وزارت تحصی

  عالی

 

معاونان علمی، 

ها و پوهنځیرؤسای 

  آمرین دیپارتمنتها

 

آیا برنامه شما کتالگ  .1

 جامع دارد؟ 

چگونگی تهیه کتالگ  .2

 سوال شود. 

 

سیر معیار
 تف

10 

برنامه ها می توانند  یبرعالوه، تیمها

شواهدی را ارائه کنند که پروسه بازنگری 

شامل استفاده از احصاییه و نظریات 

 محصالن می باشد.اصالحی 

10 
تمام برنامه ها به طور ساالنه 

 نظارت می گردد. 

 نظارت ساالنه برنامه ها 

تمام برنامه های اکادمیک توسط 

 یک پروسه رسمی مرور و تایید،

در سطح نهاد تحصیلی  شده 

 ساالنه نظارت می گردد.

5.2 

 

بر عالوه مطابقت با رهنمود تهیه گزارش 

فیدبک محصالن  نظارت ساالنه، میکانیزم

ارزیابی گردد که در رهنمود نامبرده ذکر 

  است.

 

 

مطابقت گزارش نظارت ساالنه 

  با رهنمود

 تهیه گزارش نظارت ساالنه  

 

معاون علمی، کمیته 

 کریکولم، 

ها و آمرین پوهنځی

  دیپارتمنتها

 

آیا نهاد شما نظارت ساالنه برنامه 

  ها را انجام داده است؟

رهنمود تهیه آیا گزارش مطابق 

  شده است؟

 

سیر معیار
 تف
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10 

برعالوه، مؤسسه تصامیم استراتیژیکی را 

پیرامون مجموعه برنامه های اکادمیک 

براساس یافته های بررسی دوره یی برنامه 

 های خود اتخاذ مینماید.

8 

پروسه مرور دوره ای  مؤسسه

برنامه های را تطبیق مینماید تا 

اطمینان حاصل کند که نصاب 

صیلی تمام برنامه های تح

اکادمیک هر پنج سال یکبار 

شده و انعکاس دهنده  بازنگری

تغییرات بیرونی میباشد و نیز 

مطابق موازین و معیارهای بین 

 المللی و مسلکی قرار دارد.

 مرور برنامه 

مجموعهتمام برنامه ها و نصاب 

هر پنج سال یکبار بر  تحصیلی

 گردیده اساس پروسه رسمیمرور

مراجع ذیصالح تایید می وتوسط 

 گردد.

5.3 

 

  بر عالوه موجودیت پالیسی

های نهاد تحصیالت مروربرنامه

عالی در مطابقت به طرزالعمل 

 بازنگری برنامه های علمی، 

 گزارش مرور دوره یی برنامه ها  

 صورت جلسات مربوط  

  فورمه های نیاز سنجی همراه با

  نتیجه تحلیل

 

 

  موجودیت پالیسی

های نهاد مروربرنامه

تحصیالت عالی در 

مطابقت به پالیسی 

بازنگری برنامه های 

علمی و طرزالعمل 

  های مربوطه

  فورمه های نیاز سنجی

  همراه با نتیجه تحلیل

 

 محصالن

  مسئولین

 

به  ی خود راآیا نهاد شما برنامه ها

  شکل دوره یی مرور نموده است؟

آیا نهاد شما نتایج مرور برنامه را 

  ملی نموده است؟تطبیق و ع

آیا از شما در مورد مرور برنامه 

های علمی نظر خواهی شده 

  است؟

 

سیر معیار
 تف

10 

برعالوه، اکثر تیم های برنامه ها اصول 

 و آموزش مبتنی بر دستاورد محوریمحصل 

را معیار قرار داده؛ آنرا شامل شیوه تدریس 

 خویش می سازند. 

10 

 

 

 

ت تیم های برنامه ها بصورتمام 

مداوم تالش میورزند تا 

اصالحات ممکن را غرض تغییر 

شناسایی نموده،  در نحوه تدریس

 انکشاف دهند.

 پیداگوژی 

میتودولوژیی که در تدریس تمام 

برنامه های اکادمیک استفاده شده 

و سطح آموزشی  محصالن را 

 تجدیدارتقا میبخشد، بطور منظم 

 می گردد.

5.4 
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استادان طبق ارزیابی از میتود تدریس 

 طرزالعمل های مربوط صورت گرفته

 فورمه های ارزیابی

 تحلیل و نتایج ارزیابی

 گزارش ارزیابی همراه با صورت جلسات

 کورس پالیسی استادان

 

ارزیابی از میتود تدریس  

استادان طبق طرزالعمل های 

 مربوط صورت گرفته

 فورمه های ارزیابی

 تحلیل و نتایج ارزیابی

همراه با  گزارش ارزیابی

 صورت جلسات

کورس پالیسی استادان با در 

نظر داشت معیارهای 

OBE/SCL 

 

  محصالن

   

  استادان

 

ایا کورس پالیسی در آغاز سمستر 

  با شما شریک ساخته می شود؟

ایا در رابطه تغییر روش تدریس 

  استاد از شما نظر خواهی میشود؟

ایا پیشنهادات اصالحی شما باعث 

روش تدریس تغییر مثبت در 

  استادان میشود؟

استادان شما از کدام روشهای 

  تدریس استفاده میکنند؟

از کدام روشهای تدریس استفاده 

  مینمایید؟

 

سیر معیار
 تف

10 
برعالوه، روشهای ارزیابی مختلف دیگری 

 نیز موجود می باشد.
10 

تمام مشخصات برنامه ها بیانگر 

نحوه ارزیابی از کورس های 

 شد.موجود می با

 ارزیابی 

 غرض ارزیابیه میتودولوژی ک

صورت میگیرد  فهم محصل

عادالنه و شفاف بوده و بطور 

 بازنگری می گردد.منظم 

5.5 

 

شواهدی در استفاده از روش های مبتکرانه 

 ارزیابی

 کورس پالیسی 

چک لست ارزیابی از تطبیق 

 کورس پالیسی

تشکیل و تصاویب کمیته 

 امتحانات

 متحاناتا تطبیق طرزالعمل

 کمیته امتحانات 

 استادان 

 محصلین نماینده 

  آمرین دیپارتمنت

  کمیته تضمین کیفیت

 

ایا از طرزالعمل امتحانات پیروی 

  میگردد

ایا به شکایات محصلین در روند 

امتحانات رسیدگی صورت 

  میگیرد؟

آیا بخاطر ارزیابی بهتر روند 

 جدید میشودامتحانان منظم ت

سیر معیار
 تف
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چک لست بررسی کمیته 

 امتحانات

 

 

 

8 

تسهیالت  فعاالنهبطور  برعالوه، مؤسسه

را انکشاف داده و خویش آموزش الکترونیکی

 تطبیق مینماید.

6 

از تکنالوژی های موجود  مؤسسه

برای ارائه بخشهایی از برنامه 

 خود استفاده می نماید.

آموزش الکترونیکی )استفاده از  

 تکنالوژی(

ا در مؤسسه ظرفیت خویش ر

تطبیق فراهمسازی آموزش 

 الکترونیکی انکشاف داده است.

5.6 

 

 بررسی وسایل و تجهیزات 

موجودیت برنامه ها و پالن های انکشاف 

 آموزش الکترونیک 

 پالن تطبیقی س

 

 

  پروجکتور

 ال سی دی 

اتصال به انترنت )کورسهای 

انالین، لکچرهای اموزشی، 

  ویدیوهای اموزشی(

LMS  

 

 می معاونیت عل

دفتر تکنالوژی 

 معلوماتی 

 استادان 

 مدیریت تدریسی

  محصلین 

 

 

ایا از تجهیزات الکترونیک در 

دروس استادان استفاده صورت 

  میگیرد؟

آیا موسسه تجهیزات وتوجه کافی 

برای در اختیار گذاشتن وسایل 

  الکترونیک دارد؟

آیا از سافت ویر های آموزشی 

 الکترونیکی استفاده میشود؟

 

س
تف

یر معیار
 

8 

توامیت های خارجی را  برعالوه، مؤسسه

 را در دست اجرا  یسیستمبرقرار نموده و 

های جدید  که بر اساس آن توامیت قرار داده 

 را در جهت منافع مؤسسه انکشاف می دهد.

6 

های  مؤسسه بطور موثر توأمیت

همکاری را با سایر موسسات 

 برقرار   یداخل عالی تتحصیال

داف استراتیژیک خود تا اهنموده 

 به دست آورد. را  

 مشارکت جمعی  

موسسه ظرفیت خویش را جهت 

توامیت های علمی با سایر 

موسسات تحصیلی داخلی و یا 

 خارجی انکشاف داده است.

5.7 
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 داخلی  و   یاسناد توامیت ها و تفاهمنامه ها

 خارجی مطابق اهداف استراتیژیک

 یجاد پالیسی یا میکانیزم قانونی برای ا

 توأمیت  های جدید

  مشارکت برنامه 

  صورت جلسات و تصاویب 

  شواهدی از تطبیق توامیت ها و تفاهمنامه

   ها

 

 

 هاسناد توامیت ها و تفاهمنام 

مطابق به اهداف   ی داخلیها

 استراتیژیک

  مشارکت برنامه 

  صورت جلسات و تصاویب 

  شواهدی از تطبیق توامیت ها

 و تفاهمنامه ها 

 

 تحصیلی  رییس نهاد

 معاونین

 روسای پوهنحی ها

 

  همکاری بیشتر کدام نوع توامیت 

  انجام داده اید؟داخلی و خارجی 

امیت های همکاری در کدام تو

موارد باعث تکمیل ماموریت 

 موسسه شما شده است؟ 

کدام تغییرات مثبت به اثر توامیت 

ها و تفاهمنامه ها بوجود آمده 

  است؟

 

سیر معیار
 تف

 

تحقیقی مشغول  مؤسسه در نظر دارد تا فعالیت های تحقیقی خویش را انکشاف داده و اطمینان می دهد که استادان به طور فعال در کارهای: تحقیق

 میباشند.
6 

    

پیشنهادات و اسناد مورد  

 ضرورت

ها/ گزارشات/ژورنال .1

 نشریه های تحقیق

صورت جلسه کمتیه  .2

 تحقیق

شرح مراکز تحقیق  .3

 (3)مرحله 

تحقیق )انکشاف آموزش  .4

 مسلکی( تحلیل نیاز ها
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آموزش تحقیق )انکشاف  .5

مسلکی( پالن تطبیقی 

 (3)مرحله 

10 

 

ر پروژه های بزرگ برعالوه موسسه  د

 ار دیگر نیز دخیل می باشد.تحقیقی تاثیر گذ

8 

و محصالن   اکادمیک کارمندان

دخیل می  در پروژه های تحقیقی 

 .باشند

 فعالیتهای تحقیق 

از فعالیتهای  عهمؤسسه مجمو

 تحقیقی را انجام می دهد.

6.1 

 
 و شواهد سهم گیری نهاد تحصیلی در  اسناد

  تاثیر گذار در پروژه های بزرگ  تحقیقات

 

 

 جودیت پالیسی تحقیق مو 

 رهنمود تحقیق 

 شواهد سهم گیری کارمندان 

مثال  آثار در  تحقیق  اکادمیک

تحقیقی اساتید، شواهد کار 

مجله  عملی تحقیق اساتید،

 علمی 

  شواهد سهم گیری محصالن در

)مثال  مونوگراف  پروسه تحقیق

شواهد کار های  ها، تیزس ها، 

 عملی تحقیقی....

 ثبت آثار تحقیقی 

 

آیا اسناد تحقیقی تایید شده  

مندان و محصلین مبنی بر راک

اشتراک ایشان در روند تحقیق 

 موجود است؟

آیا شواهد از موثر بودن تحقیقات 

و کارمندان برای محصلین 

 انکشاف جامعه می جود می باشد؟

 

سیر معیار
 تف

10 

دارای یک مرکز تحقیقات  برعالوه، مؤسسه

که مسوول بوده  و کمیته های مرتبط عملی 

 می باشد.فعالیتهای تحقیق 

6 

را ایجاد  کمیته تحقیق پوهنځیهر 

که مسوول حمایه و  نموده است

 پوهنځیپالنگذاری به سطح 

 باشد.

 یهحما 

مؤسسه ظرفیت های خود را برای 

حمایت از فعالیتهای 

 تحقیقی،توسعه میبخشد . 

6.2 

 

  موجودیت آمریت تحقیقات با منابع بشری

برای انسجام مجهز با تکنالوژی مجرب و 

 امور تحقیق 

  شواهد موجودیت کمیته مرکزی و کمیته

های مرتبط به تحقیق، لست اعضا با درجه 

 

  کمیته تحقیق هر موجودیت

 پوهنحی.

  الیحه وظایف 

 ت رهنمود تدوین شده تحقیقا 

آیا مرکز تحقیقات علمی با  

تسهیالت کافی و الزم در سطح 

 ن موجود می باشد؟پوهنتو

سیر معیار
 تف



 

24 | P a g e  

 یچارچوب تضمین کیفیت و اعتبارده معیارهای تفسیر

دیپارتمنت  تحصیلی )به سطح پوهنحی،

 فارغ ده...(

  داشتن پالن استراتژیک مرکز تحقیقات 

  داشتن بودجه مشخص مالی برای تحقیقات 

  داشتن رهنمود تدوین شده تحقیقات 

 .لست تحقیقات انجام شده 

  راپور گزارش های ربع وار مرکز

 تحقیقات.

 

  اعضای کمیته تحقیق با درجه

تحصیلی )رتب علمی 

اکادمیک و یا ماستر، 

 دکترا...( 

  پالن تصویب شده کمیته

تحقیق مرتبط به اهداف 

 استراتیژیک نهاد تحصیلی

 ،موجودیت کتاب پروتوکول 

 کمیته  های مشهود  فعالیت

 تحقیق.

 

آیا پالن جامع برای انکشاف 

برنامه های تحقیقاتی در سطح 

 پوهنحی موجود می باشد؟

 

10 

 برعالوه، مؤسسه برنامه های انکشافی و  

توسعه مهارتهای  خویش را جهتآموزشی 

 تحقیقی استادان، تطبیق مینماید.

6 

مؤسسه با استفاده از برنامه های 

و موسسه یی، ملی  آموزشی

استادان نخبه را منحیث مسئولین 

تحقیق در چارچوب نهاد 

 تحصیلی خویش آموزش میدهد.

 آموزش 

مؤسسه مهارتهای تحقیقی و 

ظرفیتهای استادان خویش را 

 توسعه میبخشد.

6.3 

 

  شواهد برگزاری برنامه های  مستمر

انکشافی ارتقا ظرفیت اساتید طبق پالن 

 استراتیژیک تحقیق

 موزش استفاده از تکنالوژی نوین در شواهد آ

 تحقیق

 موجود پالن تطبیقی تحقیق 

 گزارش تطبیق پالن مذکور 

 

   بررسی اسناد تحصیلی آمر

تحقیق و اعضای کمیته های 

 تحقیق 

  شواهد تدویر برنامه های ارتقا

 ظریفت تحقیقی برای اساتید

  شواهد اشتراک اساتید در

 .ملی ورکشاپ های تحقیقی

رای انکشاف برنامه آیا پوهنتون ب 

های تحقیقاتی خویش رهنمود کارا 

 و موثر را دارا می باشد؟

آیا پوهنتون برای انکشاف برنامه 

های تحقیقاتی خویش ورکشاپ 

 های متعدد برگزار  نموده است؟

آیا شواهد الزم از نشر مقاالت 

علمی استادان در سطح پوهنحی و 

 پوهنتون موجود می باشد؟

ه  روشهای جدید آیا تحقیقات بر پای

 تحقیق استوار است؟

ار
عی

 م
یر

س
تف
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ن به ماموریت و که قادر به رسید حاصل نماید مؤسسه استادان و کارمندان خویش را مقرر، مدیریت و انکشاف داده تا اطمینان : استادان و کارمندان 

  .اهداف استراتیژیک خویش میباشد
7 

    

پیشنهادات و اسناد مورد  

 ضرورت

از های انکشاف تحلیل نی .1

 (3مسلکی )مرحله 

نسبت بین محصلین و  .2

 اساتید )صنوف درسی(

پالن های استخدام  .3

 (3کارمندان )مرحله 

کتابچه رهنمای اساتید و  .4

 کارمندان

الف. پالیسی استقاللیت 

 اکادمیک

ب. پالیسی و طرزالعمل 

 شکایات

 پروسۀ بررسی عملکرد .5

معلومات مقدماتی گزارش  .6

-2.5ارزیابی خودی )

2.6) 

گزارش ارزیابی خودی  .7

(3.0) 
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10 

دارای یک پالن تقرری  برعالوه، مؤسسه

 های نیازمندی گی چگونهبیانگر بوده که

 می باشد. منابع اکادمیک فعلی و آینده

10 

می تواند نشان دهد که  مؤسسه

برای پیشبرد تمام برنامه های 

اکادمیک خود مطابق با تعداد 

اعضای محصالن ثبت نام شده،  

مناسب استخدام نموده  لمیکادر ع

 است. 

 ظرفیت اکادمیک 

اعضای کادر علمی  واجد  مؤسسه

شرایط را مطابق ضرورت مقرر 

می نماید تا پاسخگوی نیازمندیهای 

 برنامه های علمی آن باشد. 

7.1 

 

  نیاز سنجی ضرورت های منابع

اکادمیک)قوای بشری، زیربناها، سهولت 

 ها...( فعلی و آینده با تحلیل آن

  شواهد تطبیق نیازمندی های منابع

 اکادمیک
 

 نظر به  و محصل  تناسب استاد

 (۱:۳۰)رشته حد اعظمی 

  پالیسی / مقرره  استخدام از

با شواهد  ارگانهای رسمی

 تطبیق آن

   تحلیل نیاز های اکادمیک 

  تناسب استاد و مضامین

تفکیک درجه و با تدریسی 

 رتب علمی استادان 

 

  رئیس

 استادان  

 

ی های شما مطابق پالیسی تقرر

های استخدام صورت میگیرند یا 

  خیر؟

رضایت استادان از امتیازات 

  مادی و معنوی

 

سیر معیار
 تف

10 

تقرری که  پالن برعالوه، مؤسسه دارای یک

 های مبین چگونگی برآورده شدن نیازمندی

باشد؛ می  آن نهاد  و آینده فعلی منابع اداری

 باشد.

10 

نشان دهد که مؤسسه می تواند 

برای تمام دفاتر اداری خود 

مطابق با تعداد محصالن ثبت نام 

شده، کارمندان مناسب استخدام 

 نموده است.

 ظرفیت غیر اکادمیک 

مؤسسه تحصیلی تعداد کارمندان 

مورد نیاز خود را که از مهارتهای 

جهت انجام امور غیر  خاص

برخوردار باشند،  اکادمیک

 مقررنموده است.

7.2 

 

 از سنجی ضرورت های منابع نی

بشری)قوای بشری، زیربناها، سهولت 

 ها...( فعلی و آینده با تحلیل آن

 ازمندی های منابع شواهد تطبیق نی  
 

  تحلیل نیاز های منابع بشری 

  پالیسی استخدام 

 اسناد کارمندان 

 تناسب کارمند و محصل 

  تشکیالت اداری 

 

ایا تسهیالت و امتیازات مناسب  

  دان وجود دارد؟برای کارمن

ایا کار مندان از کار در اداره 

 راضی اند؟

آیا در قسمت ظرفیت سازی 

کارمندان اداری اقداماتی صورت 

 گرفته است؟

 

سیر معیار
 تف
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10 

ها  پالیسیدارای  اداره منابع بشریبرعالوه 

و پروسه های مرتبط با تمام جنبه های 

ارتباط با کارمندان  بوده  بخصوص مؤسسه

الیسی ها و اسناد در اختیار تمام و این پ

 کارمندان قرار دارد.

10 
اداره منابع  دارای یک مؤسسه

 می باشد. بشری 

 پالیسی ها و پروسه استخدام 

تمام پالیسیها و پروسه های 

 حجم کار و ارتقا ی استخدام،تعیین

و  کارمندان بر اساس شایستگی

 تنظیم گردیده است. شفافیت 

7.3 

 

  ری چون: استخدام، انفکاک، های ادا پالیسی

 )قانون کارمندان ملی( تقاعد، مصونیت ....

  در دسترس بودن آن برای همه شواهد

 کارمندان

 

 

 

 

 آمر منابع بشری 

 تشکیالت منابع بشری 

  دفتر منابع بشری با تجهیزات

 مورد نیاز

 الیحه وظایف منابع بشری 

 پالن منابع بشری 

 

 اداری معاون

مدیریت منابع 

  بشری

 

کارمندان از الیحه وظایف  آیا

 خویش آگاهی دارند؟

آیا پروسه استخدام طبق قوانین و 

لوایح وزارت تحصیالت صورت 

  گرفته است؟

 

سیر معیار
 تف

10 

 های فعالیت از یک پروسه بازنگری مؤسسه

 ه و ازساالنه را برای تمام استادان ایجاد نمود

برای شناسایی ساحات  نظریات محصالن

 ستادان استفاده می نماید.ا تدریسبهبود 

10 

مؤسسه با استفاده از مشاهده 

دروس به بهبود فعالیت های 

 استادان کمک می کند.

 فعالیت های:استادان 

استادان، هر ساله  فعالیت تمام

باتوجه به بهبود کیفیت کاری شان 

 گرفته میشود. به بررسی

7.4 

 

  شواهد بررسی فعالیت های اکادمیک

 استادان 

 لیل بررسی فعالیت های شواهد تح

 اکادمیک استادان

  شواهد تحلیل مشاهد دروس اساتید

 توسط محصالن

 

 

  رهنمود نحوه مشاهده دروس

 اساتید در هر سمستر

  شواهد مشاهده دروس اساتید

در هر سمستر)توسط محصل، 

آمر دیپارتمنت و رئیس 

 پوهنحی(

  تحلیل شواهد مشاهده دروس

 درسمستر

 تحلیل  شواهد ارائه فیدبک نتایج

 به اساتید

  

 سیری

 محصلین 

 آمرین 

 

آیا استاد از طریق محصلین 

  ارزیابی میگردد

ایا استادان از طریق آمرین 

 ارزیابی میگردند؟

آمرین دیپارتمنت ها توسط چی 

  کسی ارزیابی می گردند؟

 

سیر معیار
 تف
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10 

 برعالوه، مؤسسه اطمینان میدهد که تمام

بوده و  یعملیات پالن اعضای اداری دارای

ساحاتی را که به بهبود ضرورت دارد، 

 مشخص کرده است. 

10 

موسسه یک پروسه بازنگری 

ساالنه اجراات کاری را برای 

تمام کارمندان خویش ایجاد نموده 

 است.

 فعالیتکارمندان  

کارمندان اداری با  تمام فعالیت 

 کیفیت کاری شان بهبود  توجه به 

 ی گرفته می شود.بررسبه 

7.5 

 

  الیحه وظایف 

  پالن عملیاتی 

  شناسایی نیازمندی های ساحه کاری و

 جاگزینی آن در پالن عملیاتی بعدی

 با آمرین  شواهد شریک سازی نتایج بررسی

  ذیربط

 

  شواهد بررسی عملکرد فعالیت

 ساالنه کارمندان

  تحلیل بررسی عملکرد فعالیت

 های ساالنه کارمندان

 

ف کارمندان بخش های مختل کارمندان

چگونه پالن های عملیاتی خویش 

  را میسازید؟

در تهیه پالنهای عملیاتی کدام 

  مراحل را سپری میکنید؟

 

سیر معیار
 تف

8 

 مؤسسه پروسه یی را برای تعیین نیازمندی

های آموزشی کارمندان اتخاذ نموده و  دارای 

 می باشد. نیز یک پالن انکشاف مسلکی

10 

مؤسسه یک شخص را که مسئول 

یت تمام جنبه های انکشاف مدیر

مسلکی می باشد، تعیین نموده 

 است.

 انکشاف مسلکی 

تمام  مؤسسه نیازمندیهای انکشافی

کارمندان را تشخیص و شناسایی 

تالش می نماید تا به آن نموده و  

 برسد. 

7.6 

 

  پالن انکشاف مسلکی 

  تحلیل و اسناد و شواهد مربوط به ارزیابی 

 ارزیابی نیازمندی ها 

 اهد تطبیق پالن انکشافیشو 

 

 

  استخدام شخص دارای

تحصیالت مرتبط ) رتب حد 

 اقل پوهنمل، ماستر 

  موجودیت مرکز انکشاف

با منابع بشری مجرب  مسلکی

 و امکانات الزم آن

 الیحه وظایف 

 پالیسی مرکز انکشاف مسلکی 

 کتاب ثبت جلسات 

 

حوه شناسایی بخشهایی که کارمندان ن  

اف دارند، چگونه در ان نیاز به انکش

  صورت میگرد؟

 

سیر معیار
 تف
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8 

 

بطور دوامدار برای  برعالوه، مؤسسه

مشوره دهی می نماید تا  اکادمیک کارمندان

 های که آزادیاطمنیان حاصل  نماید 

مطابق قانون اساسی مورد  آنها  اکادمیک

 می گیرد.حمایت و احترام قرار 

6 

 

موسسه اطمینان می دهد که تمام 

و محصالن از اساسات  استادان

آزادی های اکادمیک که در 

چارچوب قانون تحصیالت عالی 

افغانستان محفوظ گردیده است واقف 

 اند.

 

 آزادی های اکادمیک 

 مطابق به قانون آزادی اکادمیک

، حمایت و مورد تحصیالت عالی

 تشویق قرار داده میشود.

7.7 

 

  شواهد بررسی نقض آزادی های اکادمیک

 طور سمستر وار در موسسه ب

  شواهد اجراات موسسه در قبال تخطی های

 قانونی نقض آزادی های اکادمیک

 

  موجودیت پالیسی آزادی

 اکادمیک

  شواهد به دسترس قرار گرفتن

پالیسی آزادی اکادمیک به تمام 

اساتید و محصالن از طریق) 

ویب سایت پوهنتون، صفحه 

رسمی موسسه، کتاب رهنمود 

 محصالن، کتاب رهنمود

 اساتید...(

 

 استادان 

 کارمندان 

 

تعاریف و برداشت از آزادی 

 اکادمیک 

بررسی سطح آگاهی از آزادی 

 های اکادمیک 

آیا استادان و کارمندان از قوانین 

لوایح مقررات و طرزالعمل ها 

  آگاهی دارند

 

سیر معیار
 تف
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10 

پروسه یی را برای نظارت  برعالوه، مؤسسه

 کردن طرزالعملاز تطبیق، مرور و تجدید 

 های شکایات کارمندان تطبیق می نماید.

10 

 

هایی را  طرزالعمل مؤسسه

وارسی شکایات  غرض

ن ایجاد نموده و آن را اکارمند

 تعقیب می نماید. 

 

 شکایات کارمندان 

 مؤسسه بطور مؤثر شکایات

 را مدیریت میکند.  کارمندان

7.8 

 

  شواهد بررسی تطبیق، رسیدگی به

نظم و دسپلین، کتاب ثبت شکایات)کمیته 

اساتید، شکایات، صندوق شکایات، 

 ( ..محصلین، کارمندان

  تحلیل نتایج بررسی و استفاده آن در تجدید

 و انکشاف طرزالعمل های شکایات

 

 

  پالیسی های اخالقی 

  پالیسی رسیدگی به شکایات

 کارمندان 

 رسیدگی به شکایات  طرزالعمل

 کارمندان 

  صندوق شکایات همراه با

طرزالعمل باز کردن آن و 

سایر شیوه های دریافت 

شکایات مانند: گزینه آنالین 

 دریافت شکایات

 کمیته نظم و دسپلین 

 شواهد رسیدگی به شکایات 

 

میکانیزم رسیدگی به شکایات  

 کارمندان به چی شکلی است؟

سیر معیار
 تف

 8 ت کسب کنند.حصالن می توانند بهتر بیاموزند، انکشاف یابند و موفقیمؤسسه از ایجاد فضای مثبتی اطمینان میدهد که در آن  م:تجارب محصل 

    

پیشنهادات و اسناد مورد  

 ضرورت

 کتاب رهنمای محصلین .1

i.  پروسۀ رهنمایی

مشوره دهی 

 اکادمیک
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ii.  مشوره دهی

محصلین/خدمات 

صحت روانی 

 (3)مرحله 

iii.  پالیسی شفافیت و

 تساوی حقوق

iv.  پالیسی نظم و

 دسلپین محصلین

 )دیتای( ثبت ناماطالعات  .2

 سروی محصلین .3

مرکز حرفه و یا شغل/  .4

تفصیالت خدمات کاریابی 

 (3)مرحله 

10 

 

 

 می تواند شواهدی را برعالوه، مؤسسه

ارائه کند که بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل 

معلومات محصالن، تغییرات الزمه را ایجاد 

 کرده است.

10 

معلومات اساسی پیرامون ثبت نام 

تحصیل، ارتقا، و  محصالن، دوام

موفقیت های آنان جمع آوری، 

ذخیره و غرض ارزیابی و 

در دسترس  مقاصد پالنگذاری

 قرار میگیرد.

 معلومات محصالن 

دارای سیستم هایی که در  مؤسسه

آن معلومات محصالن جمع آوری 

 و تحلیل می گردد، می باشد.

8.1 

 

  شواهد تحلیل ارقام که در پالن گذاری

 واند.استفاده شده بت

  شواهد استفاده از تحلیل ارقام در پالن

 گزاری های مختلف 

  مقایسه گزارشات ساالنه محصالن در

خصوص) جذب، فراغت، مقایسه نمرات، 

توزیع اسناد، گزارشات مالی، لیله، 

 حاضری، سجل و سوانح و حفظ اسناد(

 

  موجودیت دیتابیس که توانایی

 تحلیل ارقام را داشته باشد.

 سجل و سوانح 

  شواهد تحلیل ارقام که در پالن

 گذاری استفاده شده بتواند.

 

رییس پوهنتون، 

معاون علمی،امور  

 محصالن

 روسای پوهنحی

آیا نهاد تحصیلی یک سیستم منظم 

که در آن معلومات محصلین جمع 

 آوری گردیده باشد، دارد؟

سیر معیار
 تف
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10 

برعالوه موسسه محصالن را از اقدامات 

امون پشنهادات شان آگاه می انجام یافته پیر

 سازد.

10 

 مؤسسه بطور منظم با  محصالن

و نماینده گان آنها از طریق 

سروی ها و سایر روش ها 

تا به نیازمندیها  مشورت می نماید

و تجارب آنها بهتر رسیدگی 

 صورت بگیرد.

 محصالن و نظریات پیشنهادات 

مؤسسه پروسه یی را غرض جمع 

ات آوری پیشنهادات و انتقاد

محصالن ایجاد نموده و بوسیله آن 

را تشخیص  ساحات مورد اصالح

 مینماید.

8.2 

 

 ارایه ای اسناد مجالس با محصلین 

  جلسات منظم محصالن با استادان رهنما به

 سطح پوهنخی و دیپارتمنت

  گزارش استادان رهنمای صنوف و تائید آن

 توسط مجلس دیپارتمنت

 

   ارایه ای اسناد مجالس با

 محصلین

  موجودیت میکانیزم مدون

رسیدگی به شکایات و باز 

 نمودن صندوق شکایات

  موجودیت اتحادیه محصالن به

 و پوهنحی هاسطح پوهنتون 

  شواهد جلسات منظم محصالن

با استادان رهنما به سطح 

و گزارش استادان  دیپارتمنت

رهنمای صنوف و تائید آن 

 توسط مجلس دیپارتمنت

 االیحه وظایف استادان رهنم 

  معاونین  یارییس

 پوهنتون

 یرییس پوهنح ،

 معاون پوهنحی

 دیپارتمنت ینآمر 

 انجمن محصالن 

  

ایا پوهنتون با محصلین و  .1

یا نماینده گان آنها در 

مورد بهبود وضعیت 

پوهنتون مجالس منظم 

 داشته اند؟

آیا شواهد وجود دارد که  .2

به اساس نظریات 

محصالن کیفیت بهبود 

به ، و دو باره باشدیافته 

محصالن در مورد آن 

 آگاهی داده شده باشد؟

آیا صندوق نظریات و  .3

شکایات محصلین وجود 

داشته و میکانیزم مشخص 

نظارت و ارزیابی آن 

 موجود است؟

سیر معیار
 تف

10  8 
مؤسسه با استخدام کنندگان در 

تا مهارتهایی را که  بوده ارتباط 

فارغان غرض کسب موفقیت در 

 مهارتهای فارغ التحصیالن 

مهارتهایی را غرض  مؤسسه

فارغ التحصیالن خود  انکشاف

8.3 
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برعالوه موسسه یک مرکز کاریابی را ایجاد 

نموده تا برای محصالن در قسمت اشتغال و 

 ماید. برنامه ریزی های کاری شان کمک ن

محل کاری خویش به آنها نیاز 

 دارند، مشخص سازند.

مشخص ساخته است تا آنهارا قادر 

ت در وظایف شان به کسب موفقی

 .سازد

 

  موجودیت مرکز کار یابی و شواهد

کار کرد عملی آن مانند الیحه وظایف 

 و پالن کاری آن

 

 

  میکانیزم تشخیص

مهارت های فارغ 

التحصیالن و پالن 

 انکشاف آنها

 تصاویر 

 تفاهم نامه ها 

 یه سیمینارهااار 

  آموزش های کوتاه مدت 

  تدویر ورکشاپ های

 آموزشی

 

 ن معاونی

علمی 

ومحصالن 

نهاد 

 تحصیلی

  روسای

 پوهنحی ها

  آمرین

دیپارتمنت 

 و

کمیته کاریابی نهاد 

 تحصیلی

.آیا پوهنتون نظریات 1

کارفرمایان به خاطری بلند بردن 

سویه ای محصالن درخواست 

نموده  و عمال  در مورد اجراات 

 صورت گرفته است؟

. آیا پوهنتون مرکز کار یابی 2

ر مورد داشته که با محصالن د

 همکاری نماید؟

. آیا پوهنتون ابتکارات بلند بردن 3

سویه ای مهارتهای محصلین و 

 فارغان را دارد؟

سیر معیار
 تف

10 

 

موسسه خدماتی را غرض حمایت از 

نیازمندی های فردی محصالن نیز فراهم می 

 سازد.

10 

 

مؤسسه به  محصالن خدمات 

مشورتی و حمایتی را که به 

یک آنها نیازمندیهای اکادم

 پاسخگو باشدفراهم مینماید.

 خدمات و حمایه  محصالن 

مؤسسه خدماتی را غرض حمایت 

 فردی  از نیازمندیهای اکادمیک و 

 محصالن تهیه و تدارک مینماید.

8.4 

   ساالنه مرکز مشوره دهیراپور  

 کز مشوره موجودیت مر

دهی برای رفع مشکالت 

 شخصی محصالن

 استادان رهنما و  راپور

لعمل رسیده گی به طرزا

 مشکالت محصالن

معاونیت محصالن، 

روسای پوهنحی، 

آمرین دیپارتمنت ها 

و استادان رهنما، 

 کمیته جندر

آیا نهاد تحصیلی متعهد به  .1

ارایۀ خدمات برای 

محصلین است که باعث 

 ارتقاء علمی آنها گردد؟

آیا نهاد تحصیلی جهت رفع  .2

مشکالت شخصی 

محصلین کدام مرجع 

 ارد؟مشوره دهی د

 

سیر معیار
 تف
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10 

و  فردی را غرض نظارت عالوه  مؤسسهبر 

تطبیق از پالیسی انصاف و عدالت گماشته 

وی گزارش ساالنه از اجراات خویش را به 

 کمیته مربوطه ارایه می دارد.

10 

پالیسی انصاف و عدالت  مؤسسه

 هدف آننموده  که  را تهیه

می  انصاف و عدالت  برقراری

دسترس همه افراد و آن رابه  باشد

 قرار میدهد. ذیربط

 انصاف و عدالت 

 که می نماید مؤسسه تضمین

صرف نظر از جنسیت، موقف 

 اجتماعی، معایب فیزیکی و یا 

محدودیتها با همه  محصالن  سایر

به شکل عادالنه و منصفانه رفتار 

 می شود.

8.5 

 

  تعیین فرد مسول غرض نظارت از تطبیق

یحه وظایف آن و پالیسی انصاف و عدالت، ال

 گزارش ساالنه اجرات به کمیته مربوط

  جندر ومسوول آن، نظم موجودیت کمیته

 دسپلین، فرهنگی وانجمن محصالن

 

  پالیسی انصاف و موجودیت

 و اگاهی محصالن از آن عدالت

  موجودیت کمیته امتحان و

 شواهد کار کرد عملی آن

 به سطح  جندر موجودیت کمیته

هنگی ، نظم دسپلین، فرموسسه

و شواهد کار  وانجمن محصالن

 عملی آنها

معاونین علمی، 

اداری، محصالن، 

روسای پوهنحی ها 

و آگاهی آمرین 

دیپارتمنت ها، 

استادان و محصالن 

 از آن

 

آیا نهاد تحصیلی پالیسی  .1

برابری برای  عدالت و

محصلین داشته و با تمام 

مراجع ذیربط درسطح 

نهاد تحصیلی شریک 

 ساخته اند؟ 

ظریات محصالن در آیا ن .2

ایجاد پالیسی انصاف و 

عدالت در نظر گرفته شده 

 است؟ 

آیا نهاد تحصیلی  .3

طرزالعمل نظارت و 

ارزیابی از تطبیق پالیسی 

 عدالت و برابری دارد؟

سیر معیار
 تف

10 

 

عالوه براین، مؤسسه غرض انکشاف پالیسی 

انظباطی  محصالن، با آنها مشوره نموده و 

را نیز در   محصالن در صورت لزوم

انظباطی دخیل  های انکشاف طرزالعمل

 میسازد.

10 

مؤسسه دارای یک پالیسی 

انظباطی برای  محصالنبوده که 

 ر آن راجع به جزئیاتد

 نظم و دسپلینهای  طرزالعمل

تفصیالت ارائه میکند و توسط 

ه سطح نظم و دسپلین بکمیته 

و مؤسسه تحصیلی،  پوهنځی

 نظارت میگردد.

و  دسپلین نظم و پالیسی 

 طرزالعمل ها

 مؤسسه دارای یک پالیسی

انظباطی بوده که رفتار و سلوک 

اخالقی  محصالنرا مدیریت 

برای همه  تمام نموده، نقل آن به

توزیع گردیده و توسط   محصالن

 نظارت میگردد.کمیته مربوطه 

8.6 
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   موجودیت نماینده های محصالن در کمیته

 های نظم و دسپلین
 

 یسی نظم و موجودیت پال

دسپلین و اگاهی محصالن از 

 آن

  کمیته نظم و دسپلین موجودیت

 سطح پوهنتنون

  شواهد کار کرد عملی کمیته

های نظم و دسپلین مانند کتاب 

 ثبت جلسات

معاون محصالن، 

روسای پوهنحی ها 

و اعضای کمیته های 

 نظم دسپلین  

آیا پالیسی انضباطی به  .1

سطح پوهنتون و پوهنحی 

 ت؟ها موجود اس

کمیته نظارت از تطبیق آن  .2

 موجود است؟

سیر معیار
 تف

ایی را روی دست ساختار ها و پروسه ه ،: مؤسسه غرض بررسی و اصالحات دایمی در کیفیت جنبه های فعالیت هاارتقای کیفیتو بهبود  

 دارد.
9 

    

پیشنهادات و اسناد مورد  

 ضرورت

، پالیسی و ساختار .1

طرزالعمل کمتیه ارتقای 

 کیفیت

 صورت جلسات .2

گزارش ارزیابی خودی  .3

(4.0) 

گزارش ارزیابی خودی  .4

(4.1-4.4) 

 تفصیالت وظیفوی ارتقای .5

 (3کیفیت )مرحله 
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10 

برعالوه،هیات رهبری مؤسسه بشکل مستقیم 

 با در فعالیت های ارتقای کیفیت و بهبود

دخیل  کیفیت ارتقای های حضور در کمیته

تالش برطرف ساختن موانع از در و  بوده

 برابر بهبود کیفیت میباشند.

10 

در  کیفیت کمیته های ارتقای

سطوح مؤسسه تحصیلی و 

ها یک رهبری و  پوهنځی

مدیریت قوی ارتقای کیفیت و 

 بهبود را فراهم میسازد.

 نهادو مدیریت 

مؤسسه اطمینان میدهد که پروسه 

هاو پالیسی های ارتقا و بهبود 

مؤسسه  کیفیت، در تمام سطوح

یح و مقرره ها، لوا مطابق به

 و تنظیم شده است. مدیریت

9.1 

 

هبری نهاد تحصیلی در شواهد اشتراک ر

 کیفیت.کمیته ارتقای 

شواهد تطبیق طرز العمل ارزیابی از کیفیت 

 تدریس

 کیفیت.فیدبک های ریاست ارتقای داشتن 

برجسته ساختن نقاط ضعف و قوت نهاد 

تحصیلی و داشتن پالن عملیاتی برای رفع 

 عف.نقاط ض

 

  داشتن کمیته های اصلی

 وفرعی ارتقای کیفیت.

  داشتن الیحه وظایف، گزارش

کاری، کتاب جلسات و اسناد 

 مرتبط

 .سهولت های الزم 

آمریت ارتقای کیفیت و کمیته آیا  

تضمین  های اصلی و فرعی

 کیفیت وجود دارد؟

برای برجسته ساختن نقاط قوت و 

ضعف از کدام نوع سیستم 

 می گردد؟مدیریتی استفاده 

سیر معیار
 تف

10 

کیفیت را تعیین  برعالوه  مؤسسه آمر ارتقای

 تکیفیت غرض حمای نموده  تا از دفتر ارتقای

کیفیت و روند و  ارتقای تمام کمیته های

کیفیت، نظارت بعمل  پالیسی های ارتقای

 آورد.

10 

کیفیت را  مؤسسه دفتر ارتقای

ایجاد نموده است تا امور کمیته 

کیفیت را به طور  های ارتقای

 مناسب به پیش ببرد. 

 منابع 

تطبیق  مؤسسه اطمینان میدهد که

ارتقای  پروسه ها و پالیسی های

و بهبود و فراهم آوری  کیفیت

 توسط کارمندان امکانات الزم

 حمایت قرار میگیرد.مورد 

9.2 

 

داشتن آمریت ارتقای کیفیت با کارمندان 

 خدماتی و اداری.

ر کمیته ها توسط کمیته یابی سایشواهد ارز

 کیفیت.ارتقای 

 

و شخص  داشتن دفتر مناسب

 با تسهیالت کاری الزم. مسول

اشتراک آمر ارتقای کیفیت در 

 کیفیت.تمام کمیته های ارتقای 

کیفیت در  آیا آمریت و دفترارتقای 

تعریف شده  تشکیالت موسسه

 است؟

سیر معیار
 تف
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ارسال گزارش ها به ریاست 

 کیفیت. ارتقای

 سند بودجه برای ارتقای کیفیت

 

آیا  به سطح پوهنتون کمیته ارتقای 

کیفیت موجود است و چه کسانی 

 عضویت دارند؟

 10 مؤسسه، دسترسی  محصالن و استادان به کتابخانه ومنابع معلوماتی مناسب را مهیا میسازد: کتابخانه و منابع معلوماتی 

    

پیشنهادات و اسناد مورد  

 ضرورت

کیالتی کارمندان چارت تش .1

 کتابخانه

گزارش مجموعه ها و  .2

 کلکسیون های کتابخانه

 شرح وظایف کتابخانه .3

 پالن های کتابخانه دیجیتال .4

منابع کتابخانه دیجیتال  .5

 (3)مرحله 

 

10 

برعالوه، مؤسسه دارای یک پالن انکشافی 

برای کتابخانه و منابع معلوماتی در چارچوب 

 د.پالن استراتیژیک تحصیلیخود میباش

10 

کافی ی مؤسسه دارای سهولت ها

منابع کتابخانه یی و معلوماتی 

بوده که در آن کارمندان با 

مهارتها و تخصصهای مورد نیاز 

 استخدام شده است.

 ظرفیت 

مؤسسه منابع کافی کتابخانه یی و 

 ت ازمعلوماتی را غرض حمای

برنامه های تحقیقی و علمی خود 

 فراهم میسازد.

10.1 
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  فی  تکنالوژی معلِوماتی و پالن انکشا

 کتابخانه
 

  موجودیت کتابخانه

 معیاری

 ی کتاب ها موجودیت

 کافی مربوط به رشته ها

  دست رسی به ژورنال ها

 الکترونیکی و کتب 

  دسترسی به منابع

تکنالوژی معلوماتی و 

 کمپیوتر لب

  موجودیت اشخاص

 مسلکی

  اسناد آموزش های

 مسلکی

رییس نهاد تحصیلی، 

ه، معاونین موسس

روسای پوهنحی ها، 

آمر کتابخانه، 

 استادان و محصالن

آیا نهاد تحصیلی کتابخانه  .1

ها و منابع تکنالوژی 

معلوماتی به اندازه کافی 

 دارد؟

آیا پالن انکشافی برای  .2

وسعت بیشتر کتابخانه ها و 

 تکنالوژی موجود است؟

آیا کتابخانه های موجود  .3

کتابهای مطابق رشته خود 

 دراد؟

 

سیر معیا
تف

ر
 

10 

برعالوه، مؤسسه شخصی را به عنوان 

مسئول کتابخانه و یا منابع معلوماتی تعیین 

کرده است که وظیفه او پیشبرد، نگهداری، 

 انکشاف کتابخانه و منابع معلوماتی می باشد.

10 

 

یی را روی دست  پروسه مؤسسه

از استفاده مؤثر کتابخانه دارد که 

و منابع معلوماتی آن اطمینان 

 ند. حاصل ک

 مدیریت 

کتابخانه و منابع معلوماتی بخاطر 

اهداف اداری  حمایت ازدستیابی به

و اکادمیک، بطور مؤثر مدیریت 

 میشوند.

10.2 

 

  تعیین شخص مسلکی جهت مدیریت

 کتابخانه 

  پالن انکشاف کتابخانه و منابع

 معلوماتی

 میکانیزم تهیه کتب و منابع معلوماتی 

 

 

  روش استفاده از کتابخانه

یا میکانیزم مشخص آن  و

برای استفاده موثر از 

 کتابخانه

  لست اشخاص استفاده

کننده از کتابخانه و 

 تکنالوژی معلوماتی

  طرزالعمل  استفاده از

 کتاب ها

  الیحه وظایف کارمندان

 کتابخانه 

  پالن های انفرادی و

عملیاتی کارمندان 

 کتابخانه ها و تکنالوژی 

 معلوماتی

  رییس نهاد

 تحصیلی،

  معاون

 اداری

  آمر

 کتابخانه 

 

ه و منابع کتابخاناز ایا  .1

تکنالوژی معلوماتی 

جود به صورت موثر مو

 ؟استفاده بعمل می آید

آیا شخص مسوول و  .2

مدیریت و مسلکی برای 

کتابخانه و مراقبت از 

تکنالوژی معلوماتی 

 گماشته شده است؟

سیر معیار
 تف
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  شواهد دیتا بس در

 بخانهکتا

 

10 

غرض ارتقای دسترسی برعالوه، مؤسسه 

به منابع انترنتی پالن  استادان و  محصالن

 توسعه و انکشاف آنرا دارد.

10 

 

 تسهیالت کتابخانه یی و معلوماتی

استادان و   کارمندان، برای

در  مدت کافی محصالن برای

 دسترس قرار دارد.

 دسترسی 

 مؤسسه از دسترسی مناسب

 به استادان و  محصالنکارمندان 

 خانه یی و معلوماتیمنابع کتاب

 اطمینان میدهد.

10.3 

 
  پالن انکشافی برای بهبود تسهیالت

 انترنیتی

 

 

  تعداد شعبه های موسسه

 تحصیلی

  چارت زمان بندی استفاده

 از کتابخانه

 میکانیزم استفاده از کتابها 

 اطاق های مطالعه گروپی 

  موجودیت انترنیت با

 سرعت مناسب

  شواهد دسترسی به

بخانه ژورنالها و کتا

 دیجیتالی

 

 

  معاونین

علمی و 

 اداری

  آمر

 کتابخانه

 استادان 

 محصلین 

 

آیا زمانبندی دسترسی  .1

محصالن به کتابخانه و 

تکنالوژی معلوماتی 

 موجود است؟

آیا پالن انکشافی نهاد  .2

تحصیلی برای دسترسی 

آسان به کتابخانه دیجیتالی 

 موجود است؟

آیا فضای مناسب مطالعه  .3

برای محصلین در 

 خانه موجود استکتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

ت
سیر معیار

ف
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اهداف  وامالک مؤسسه تحصیلی و زیربنای تکنالوژی معلوماتی در دستیابی به ماموریت  :تدریس، تکنالوژی معلوماتی و سهولتها 

 استراتیژیک مؤسسه کافی میباشد.
11 

    

پیشنهادات و اسناد مورد  

 ضرورت

پالیسی ها و طرزالعمل  .1

های صحی، ایمنی و 

 مصونیت

الن های تسهیالتی پ .2

)ممکن یک بخش از پالن 

 استراتیژیک باشد(

گزارش کارکنان  .3

 تکنالوژی معلوماتی

 

10 

 

 

برعالوه، مؤسسه دارای یک پالن انکشافی 

برای ایجاد سهولت های تدریسی خود  

 میباشد.

10 

مؤسسه تسهیالت کافی تدریسی 

را غرض برآورده ساختن 

نیازمندیهای برنامه های 

فراهم ساخته و از  خود اکادمیک

 آن حفظ و مراقبت می نماید. 

 سهولت های تدریسی 

تدریسی را  مؤسسه امکانات کافی

غرض حمایت از تحقیق، تدریس 

بشکل تیوری و عملی و 

فراهم  نیازمندیهای  محصالن

 میسازد.

11.1 

 

موجودیت پالن انکشافی برای ایجاد سهولت 

 های تدریسی

 

 

موجودیت صنوف معیاری 

کافی، کمپیوتر لب،  درسی و

البراتوارها، مراکز تحقیقاتی 

 وعملی مرتبط به رشته

 خارجی مراکز آموزش زبانهای

 پالن ستراتیژیک پنج ساله

  رییس نهاد

 تحصیلی

  معاونین

 موسسه

  آمرین

دیپارتمنت 

 ها

 استادان 

آیا نهاد تحصیلی تسهیالت  .1

ناسب مطابق تعداد و نیاز م

 محصالن خود دارد؟

آیا از انکشاف تسهیالت  .2

تدریسی در پالن 

ستراتیژیک یادآوری شده 

 است؟

سیر معیار
 تف
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  میکانیزم حفظ و مراقبت

 معیاری از تسهیالت تدریسی

 

 محصلین 

 

آیا پالن انکشافی ساالنه  .3

جهت بهبود کیفی و کمیتی 

 تسهیالت موجود است؟

10 

برعالوه موسسه افراد کافی منابع معلوماتی 

استفاده و را جهت نظارت ؛ حفظ و مراقبت؛ 

انکشاف تکنالوژی معلوماتی تعیین نموده 

 است.

 

10 

موسسه پروسه ای را تدارک دیده 

است تا از  موثریت استفاده  منابع 

 معلوماتی اطمنیان حاصل نماید. 

 تکنالوژی معلوماتی 

 مؤسسه سعی می نماید تا برای

استادان و  محصالن زیربنای 

جدید و موثرتکنالوژی معلوماتی 

 م سازد.را فراه

11.2 

 

  استخدام افراد کافی با مهارت های

الزم برای نظارت و حفظ و مراقبت 

 از منابع تکنالوژی معلوماتی

 

 

 کمپوتر لب 

 تسهیالت تدریسی آنالین 

 خدماتی انترنتی 

 دیجیتالی 

 یل تدریسی مدرنوسا 

  مسوولIT 

  موجودیت کتاب راجستر

استفاده کننده گان و یا 

میکانیزم بدیل برای 

ل موثریت استفاده از تحلی

 منابع معلوماتی

 

 

رییس 

 پوهنتون

معاون 

 اداری پوهنتون

 IT  آمر

 استادان

 محصالن

ای محصلین آیا پوهنتون بر .1

و کارمندان امکانات 

تدریس مدرن را مساعد 

 ساخته است؟

آیا پروسۀ مؤثر برای  .2

نظارت استفاده ازمنابع 

 معلوماتی وجود دارد؟

آیا پوهنتون به قدر کافی  .3

مندان مسلکی را جهت کار

حفظ و مراقبت از 

تکنالوژی معلوماتی در 

 اختیار دارد؟

سیر معیار
 تف

8 
برعالوه موسسه پالن های را جهت انکشاف 

 و حفظ و مراقبت تسهیالت روی دست دارد.
8 

شخصی را مسئول  مؤسسه

مراقبت از تسهیالت و محیط 

 پوهنتون تعیین نموده است.

 تسهیالت  

را مهیا  اسبمؤسسه تسهیالت من

 نموده است. 

11.3 
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  موجودیت پالن انکشافی برای حفظ و

 مراقبت 

 
 

 حفظ و  ص مسوولشخ

مراقبت از تسهیالت و 

 محیط پوهنتون

 الیحه وظایف 

 پالن کاری 

 چارت تشکیالتی 

 میکانیزم حفظ و مراقبت 

 ی  آنراپور هاو  معیاری

 

  رییس

 پوهنتون

  معاون

اداری 

 پوهنتون

  آمر بخش

حفظ و 

 تمراقب

.آیا پوهنتون برای حفظ و 1

مراقبت تأسیسات خویش اشخاص 

 مسوول را گماشته است؟

. آیا پوهنتون برای حفظ و 2

مراقبت تمام تأسیسات خویش به 

اساس کدام پالن خاص اجراآت 

 میکند؟

. آیا پالن انکشافی برای وسعت 3

دادن تأسیسات پوهنتون وجود 

 دارد؟

سیر معیار
 تف

10 

ری برای برخورد با طرزالعملهای اضطرا

. می باشد مسائل امنیتی، حوادث طبیعی روی

رسیده  بر عالوه، مؤسسه شخصی را مسئول

صحت، ایمنی و مصوونیت  گی مسایل

نموده  تعیین و استادان  ، کارمندانمحصالن

 است. 

10 

 اقداماتی جهت بازنگری مرتب

های  بهبود  طرزالعمل از

صحت، مصوونیت و امنیت 

 روی دست است.

 صحت،مصوونیت و امنیت 

برای  محصالن و   موسسه محیط

 امن میباشد. کارمندان و استادان

11.4 

 

  موجودیت طرزالعمل ها برای

برخورد با مسائل امنیتی، حوادث 

طبیعی و حاالت اضطرار و آگاهی 

 کارمندان و محصالن از آنها

  تعیین شخص مسئول برای رسیده گی

 برای مسایل مربوط به صحت و امنیت

 

 

 کلینیک های صحی 

 هی دهی جهت آگا

جلوگیری از خطرات 

 نهممک

 ل ضد حریقوسائ 

  کیت های کمک های

 اولیه

  سهولت های محافظتی

 در البراتوار ها

  راه های خروجی عاجل

 در حاالت خطر

 کمره های امنیتی 

  پالن عمل کرد برای

 حاالت اضطراری

  رییس

 پوهنتون

  معاون

اداری 

 پوهنتون

  کلینیک

 صحی

 اناستاد 

 محصلین 

 مسوول محافظتی

.آیا در تشکیل پوهنتون اداره ای 1

وجود دارد که در واقعات استثنای 

مانند مشکالت صحی خطرات 

امنیتی به  طور دوامدار مر اقبت 

 و جراآت می نماید.

.آیا میکانیزم جهت جلوگیری 2

خطرات ممکنه در نهاد تحصیلی 

 وجود دارد؟

سیر معیار
 تف
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یل صحی .آیا پوهنتون برای مسا3

د خویش شخص مسوول را نها

 توظیف نموده است؟

یت شغلی استاد موارد  مصون

 ؟چگونه در نظر گرفته می شود

47
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