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 . مقدمه1

 پیام رئیس پوهنتون پیرامون تکمیل گزارش ارزیابی خودی

های بنیادی و اساسی هر نهاد تحصیلی بشمار میرود؛ بدین ملحوظ،  لیتارتقای  کیفیت یکی از مسؤو

ضه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ، همواره در تالش است. کیفیت آموزش، تحقیق وعر

ام یافته، چنانچه منحیث نهاد تحصیلی معبتر عرض اند ارتقای خدمات در سطح این نهاد تحصیلی 

 نماید.

 ارتقای مریت کیفیت همان نهاد میشود، بنا؛ آ ارتقای ترقی نهاد های علمی وابسته به  چنانکه پیشرفت و

ا فعالیت های بکیفیت و کمیته های فرعی توام  ارتقای کیفیت پوهنتون تعلیم و تربیه در تبانی با کمیته 

ت کیفیت و اعبتاردهی وزار ارتقای سایر بخش ها، در مطابقت به شاخص ها و معیار های ریاست 

دوم اعتباردهی را موفق  مرحله اول و توانست، ۱۳9۶-۱۳9۳محترم تحصیالت عالی، طی سال های 

ا ( رAPQNو برای مرحله سوم خویش را به مرحله سوم اعتباردهی، نامزد نماید، چنانکه عضویت )

 نیز کسب نمود.

وشید با استفاده اعظمی ؛ سخت ک ۱۳98-۱۳97 هایپوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی طی سال

های مرحله سوم را ء کیفیت، شاخصارتقای از امکانات دست داشته، در تبانی جدی کمیته محترم 

رحله، اکنون گزارش کیفیت با تکمیل این م ارتقای که مرکز طرح، پالن و به مرحله اجرا گذارد. چنان

کیفیت  ارتقای ه ریاست محترم و اجراات مقتضی ب های مرحله سوم را غرض آگاهیتطبیق فعالیت

ها دارد، تا بتوانید با تایید موفقیت این مرحله، پروسه اعتباردهی در سطح برنامهواعتباردهی ارایه می

 را طرح و تطبیق نماید.

 بااحترام

 پوهنوال لیلما شریفی یما

 رئیس پوهنتون  تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی
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 پوهنتون.  معلومات در مورد سوابق 2

  پوهنتونسوابق    2.1

  دولتی   : پوهنتوننوع 

 شمع، کابل افغانستان ، سرک افشار، چهاراهی5ناحیۀ  :   موقعیت 

   تعداد محالت  

  9امل شهید استاد ربانی دارای هشت بالک تدریسی با واحد های اداری شۀ )پوهنتون تعلیم و تربی 

تابخانه، کهمچنان دارای  بالک کودکستان، تعمیر ادیتوریم، تعمیر جمنازیوم، مسجد،  .میباشد پوهنځی

 ، و بخش انتشارات و فوتوکاپی میباشد ( سالون طعام خوری )کفیتریا(سنتر،  ITبخش 

 پوهنتون ۀتاریخچ 2.2

  شـه۱۳4۳ :  پوهنتونسال تاسیس. 

 پوهنتون سیس أگی ته چگون 

حصیالت عالی معلم در سطح ت ۀاستاد ربانی سابقه دار ترین نهاد علمی تربیپوهنتون تعلیم وتربیه شهید 

بیه نظر به مقتضیات زمان و ضرورت تر ،معلم ۀبه نام اکادمی تربی (۱۳۴۳)کشور است که در سال 

یداگوژی معلم به انستیتیوت پ ۀاکادمی تربی (۱۳۶۱ )   سال. درمعلمان مسلکی در کشور ایجاد گردید

 ارتقای کابل  انستیتیوت پیداگوژی کابل به پوهنتون تعلیم و تربیه (۱۳8۱)در سال  .نام دادر یکابل تغی

وهنتون در یر نام یافت. این پیبه پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تغ (۱۳9۱ )کرد ودر سال

نامه مللی، برؤسسات بین السالیان متمادی با تشریک مساعی مقامات وزارت تحصیالت عالی و توجه م

های  را در رشته های مختلف ایجاد کرده که همه ساله استادان و فارغان پوهنحی فوق لیسانسهای 

 در آن میباشند. فوق لیسانسمختلف مصروف فرا گیری تحصیالت عالی 
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 شماره فعالیت ها زمان اجرا دست آورد ها

ء انیستیتوت پیدا گوژی کابل به پوهنتون ارتقای 

 ۱۳82 ۱۳82تعلیم و تربیه کابل.

کیفیت ، پذیرش بیشتر محصالن، ایجاد  ارتقای 

ر زمینه های تحقیق، تدریس معیاری د

پیدا  ارتقای خواستهای مکرر به منظور 

 گوژی به پوهنتون 

۱ 

دیپارتمنت کمپیوتر ساینس به پوهنحی  ارتقای 

 کمپیوترساینس.

 دیپارتمنت روانشناسی به پوهنحی روانشناسی. ارتقای 
دیپارتمنت ثقافت اسالمی به پوهنحی تعلیمات  ارتقای 

 اسالمی.

۱۳86-۱۳96 

 9پوهنحی ها به  ارتقای ایجاد و 

پوهنحی در چوکات پوهننتون تعلیم و 

 تربیه شهید استاد ربانی.
 

2 

ایجاد دیپارتمنت محیط زیست به پوهنحی علوم 

 طبیعی.

ایجاد دیپارتمنت ترکی در چوکات پوهنحی زبان 

 وادبیات.

ایجاد دیپارتمنت مشاوره در چوکات پوهنحی 

 روانشناسی.

صدمات ورزشی ایجاد دیپارتمنت کمک های اولیه 

 در پوهنحی تربیت بدنی.

ایجاد دیپارتمنت عقب مانده های ذهنی در چوکات 

 پوهنحی تعلیمات اختصاصی.

ایجاد دیپارتمنت های فقه و حدیث و  تفسیر و حدیث 

 در چوکات پوهنحی تعلیمات اسالمی.

های تکنالوژی معلوماتی ایجاد دیپارتمنت

های معلوماتی و آموزشی در چوکات وسیستم

 پوهنحی آموزش کمپیوتر.

های مدیریت آموزشی و تعلیم و ایجاد دیپارتمنت

قبل از مکتب در چوکات پوهنحی علوم  ۀتربی

 تربیتی و مسلکی.
 

۱۳84-۱۳96 

 ۳۱ا و ایجاد ضرورت ایجاد دیپارتمنته

به سطح  دیپارتمنت ( 27از جمله ) دیپارتمنت 

در چوکات پوهنتون تعلیم و تربیه س لیسان

 ربانی. شهید استاد

۳ 

ً در  ایجاد کتابخانه در پوهنحی علوم اجتماعی مخصوصا

بخش جامعه شناسی که ضرورت محصالن را تا حدی 

 مرفوع میسازد.

ایجاد کتابخانه در چوکات پوهنحی زبان وادبیات دیپارتمنت 

های پشتو، ترکی و انگلیسی که اکنون مورد استفاده محصالن 

 قرار دارد.

 علوم تربیتی و مسلکی که اکنون عمالً  ایجاد کتابخانه پوهنحی

 مورد استفاده محصالن قرار دارد.

۱۳90-۱۳96 

ایجاد کتاب خانه ها در پوهنحی های 

 نه گانه پوهنتون.
 

4 

های ریاضی، جذب کادر های جدید دردیپارتمنت

فزیک، کیمیا، بیولوژی و محیط زیست. پوهنحی 

 علوم طبیعی.

عربی به سویه های پشو، دری، ترکی، در دیپارتمنت

داکتر، ماستر و لیسانس کادر های عالی جذب 

 .است گردیده

در پوهنحی آموزش کمپیوتر، پوهنحی 

روانشناسی، تعلیمات اسالمی، نیز به سویه داکتر، 

نس کادر های برجسته جذب گردیده اماستر و لیس

 است.

در پوهنحی علوم اجتماعی نیز به سویه داکتر، 

علمی جذب گردیده ماستر و لیسانس کادر های 

 است.

 علمی به سطح تحصیلی  کادرهای جذب 

داکتر، ماستر و لیسانس در پوهنحی های نه 
 گانه پوهنتون.

5 

 جدول زمانی دستآوردها   : 
به اثر سعی و تالش مقام ریاست پوهنتون و معاونیت امور علمی  

 انکشافات ذیل صورت گرفته است : پوهنتون 
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بدینسو به طور  ۱۳8۶سیستم کریدت از سالهای  

شود و نتایج منظم در تمام پوهنحی ها تطبیق می

 قناعت بخش را به همراه دارد.

۱۳86-۱۳98 

در پوهنحی های  تطبیق الیحۀ سیستم کریدت

نه گانه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد 

 ربانی.
6 

کادر های پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی 

و دکتورا به کشور  فوق لیسانسجهت تحصیالت 

های هندوستان، مالیزیا، قزاقستان، جرمنی و ایران 

 اعزام گردیده است.

۱۳90-۱۳98 

فوق ی اعزام استادان جهت تحصیالت عال

 و دکتورا به خارج از کشور. لیسانس
7 

در چوکات پوهنتون  ۱۳90تحقیق در سال  کمیتۀ

ون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ایجاد گردیده واکن

 نیز فعال میباشد.

5/5/۱۳90 

تحقیق در چوکات پوهنتون تعلیم  کمیتۀایجاد 

 8 وتربیه شهید استاد ربانی. 

در  5/5/۱۳90نصاب تحصیلی به تاریخ  کمیتۀ 

چوکات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی 

ایجاد درگریده و اکنون نیز فعال بوده و روی 

 نصاب های تحصیلی پوهنحی ها کار مینماید.

5/5/۱۳90 

نصاب تحصیلی در پوهنتون تعلیم  کمیتۀایجاد 

 وتربیه شهید استاد ربانی.
9 

در  5/5/۱۳90کیفیت به تاریخ  ارتقای  کمیتۀ

چوکات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی 

 ایجاد گردیده که اکنون نیز فعال میباشد.

5/5/۱۳90 

کیفیت  پوهنتون تعلیم  ارتقای  کمیتۀایجاد 

 ۱0 وتربیه شهید استاد ربانی.

ر چوکات پوهنتون د ۱۳95درسال  E-Learning  کمیتۀ

 است.تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی ایجاد گردیده 
۱۳95 

ر چوکات د E-Learning کمیتۀایجاد 

 ۱۱ پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

سالهای متمادی در پوهنتون تعلیم طی  کمیتۀاین دو 

 ۱۳98-۱۳82 و تربیه شهید استاد ربانی فعالیت دارد.

های نظم و دسیپلین و نشراتی در  کمیتۀایجاد 

چوکات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد 

 ربانی.

۱2 

ء ظرفیت استادان پوهنتون تعلیم ارتقای جهت 

رکشاپ های علمی، وتربیه شهیداستاد ربانی و

به سطح پوهنتون و پوهنحی  تحقیقی و میتودیک را

ها و تدویر کنفرانس  های علمی به صورت ربع 

 وار در سطح پوهنتون دایر گردیده است.

همه سال به 

 صورت ربعوار

کیفیت  ارتقای تدویر ورکشاپ ها جهت 

 ظرفیت استادان.

۱۳ 

فعالً درچوکات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد  

ایجاد گردیده که  فوق لیسانسبرنامه  ششربانی 

 عمالً فعالیت می نماید.

 تعلیم وتربیه. فوق لیسانس .1

 انگلیسی )تیسول( فوق لیسانس .2

رهبریت و مدیریت   فوق لیسانس .3

 . آموزشی

در رشته تعلیم وتربیه برای  فوق لیسانس .4

 .معارف معلمان

 زبان وادبیات فارسی دری فوق لیسانس .5

 زبان وادبیات پشتو فوق لیسانس .6

۱۳90-۱۳98 

درچوکات  فوق لیسانسایجاد برنامه های 

 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی.

۱4 

دیپارتمنت فارغ ده در  27استادان نه پوهنحی و 

ز کنفرانسهای علمی خویش ور ۳-2هر ربع برای 

دایر نموده و  ی پوهنتونر کنفرانسهارا در تاال

جدیدترین موضوعات علمی را با سایر استادان و 

ستادان البته قبال نیز ا ن شریک میسازند.محصال

کنفرانسهای علمی خویش را در مقاطع مختلف سال 

 رایه میکردند.

۱۳95-۱۳98 

به دایر نمودن کنفرانسهای علمی استادان 

 در هر ربعصورت منظم 

۱5 

در های عالی به سویه داکتر، ماسترو اجذب ک

تطبیق الیحه کردیت در  پوهنځیلیسانس در 

 دیپارتمنت.

 ازدیاد بست های کادری ۱۳95-98

۱6 
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 : جدول زمانی لحظات مهم 

 شماره فعالیت ها زمان اجرا لحظات مهم

کابل با  پیداگوژیاعضای رهبری انستیتیوت 

سعی تالش خسته گی ناپزیر توانستند که یک 

امتیاز مهم را به این موسسه کسب نماید که 

موسسه تحصیلی به پوهنتون  ارتقای عبارت از 

تعلیم و تربیه کابل بود که این یکی از مهم ترین 

 لحظات برای این موسسه میباشد 

 

در سال 

۱۳8۱ 

۱۳8۱/۳/

۱5 

 

 

 پیداگوژییر نام انستیتوت یتالش برای تغ

 کابل

۱ 

دیپارتمنت کمپیوتر ساینس نظر به لزوم  ارتقای 

دید و ضرورت جامعه و تکنالوزی جدید به 

کمپیوتر ساینس فرصت بسیار عالی برای 

 پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی میباشد

۱۳8۱-

۱۳9۶ 

ازدیاد پوهنحی ها نظر به لزوم دید و 

 ضروریات جامعه 
2 

منت به اثر سعی و تالش رهبری پوهنتون دیپارت

 ارتقای ثقافت اسالمی به پوهنحی تعلیمات اسالمی 

 یافت که از جمله لحظات مهم میباشد

۱۳85 

دیپارتمنت ثقافت اسالمی به  ارتقای 

 ۳ پوهنحی تعلیمات اسالمی

از جمله لحظات مهم برای هیات رهبری و 

دیپارتمنت روانشناسی  ارتقای استادان پوهنتون 

 به پوهنحی روانشناسی میباشد

۱۳9۳ 

دیپارتمنت روانشناسی به  ارتقای 

 ۴ پوهنحی روانشناسی

از جمله لحظات مهم برای هیات رهبری و 

دیپارتمنت کمپیتور  ارتقای استادان پوهنتون 

رو تکنولوژی وتساینس  به پوهنحی آموزش کمپی

 معلوماتی میباشد

۱۳9۳ 

دیپارتمنت کمپیوترساینس به  ارتقای 

تکنولوژی پوهنحی آموزش کمپیتورو 

 معلوماتی
 

های محیط زیست، جامعه شناسی، منتایجاد د ایجاد دیپارت

ترکی ، تکنالوزی معلوماتی، مشاوره و رهنمایی، 

های اولیه و سیستمهای معلوماتی و اموزشی کمک

خدمات ورزشی، مدیریت اموزشی، دیپارتمنت 

قبل از مکتب، فقه و حدیث، تفسیر و حدیث، افتتاح 

ت مهم این پوهنتون به شمار ان از جمله لحظا

 میرود

۱۳82-

۱۳9۶ 

ها نظر به دیپارتمنت ایجاد و ازدیاد

 ضرورت  و لزوم دید جامعه

5 

در رشته تعلیم و تربیه برنامه فوق لیسانس  ایجاد

به   تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیدر پوهنتون 

 کمک پروزه شیپ میباشد

۱۳87 

تربیه ایجاد برنامه فوق لیسانس تعلیم و 

 ۶ در پوهنتون

یک گام بسیار مهم و مثبت در روند انکشاف 

زبان انگلیسی به  پوهنتون ایجار فوق لیسانس

تحت رهنمایی  "SHEP" ه شیپکمک پروژ

 پوهنتون اندیانا امریکا 

۱۳9۱ 

ایجاد برنامه فوق لیسانس انگلیسی 

 )تیسول(
7 

سومین برنامه فوق لیسانس در پوهنتون تعلیم و 

ید استاد ربانی، فوق لیسانس در رشته تربیه شه

مدیریت و منجمنت میباشد که از جمله لحظات 

فراموش ناشدنی برای هیات رهبری پوهنتون و 

 تمام استادان میباشد

۱۳9۶ 

ایجاد برنامه فوق لیسانس در رشته 

رهبریت و مدیریت آموزشی در پوهنتون 

 8 تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی 

فوق لیسانس در رشته تعلیم و چهارمین برنامه 

تربیه برای معلمان لیسه های معارف کشور 

 میباشد

۱۳9۶ 

ایجاد فوق لیسانس تعلیم و تربیه برای 

معلمان وزارت معارف کشور در 

 پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

9 
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پنجمین برنامه فوق لیسانس در این پوهنتون است 

در ضمن که برای استادان مرکز و والیات 

 فارغان عالقمند است.

۱۳98 

ایجاد فوق لیسانس زبان وادبیات فارسی 

 ۱0 دری

ششمین برنامه فوق لیسانس در این پوهنتون است 

که برای استادان مرکز و والیات در ضمن 

 فارغان عالقمند است. 

۱۳98 

 ایجاد فوق لیسانس زبان وادبیات پشتو

۱۱ 

علیم و هر دوره فارغان پوهنحی های پوهنتون ت

تربیه شهید استاد ربانی با گرفتن محافل فراغت 

برای محصالن و توزیع تحسین نامه ها برای 

 محصالن لحظات مهم میباشد

همه ساله و 

 ۱۳98سال 

 فارغان پوهنحی های پوهنتون

۱2 

در رشته  خوشبختانه اولین دوره فوق لیسانس

مربوط پوهنتون  ۱۳88تعلیم و تربیه در سال 

 22تعلیم و تربیه فارغ گردیده اند و تعداد شان به 

نفر میرسد و محفل فراغت از طرف فوق لیسانس 

تعلیم وتربیه به کمک و مساعدت پروزه شیپ 

 .صورت گرفت

۱۳88 

فارغان اولین دوره فوق لیسانس تعلیم و 

 تربیه در پوهنتون

۱۳ 

لحظات افتتاح مرکز تحقیقات در پوهنتون از جمله 

 مهم در پوهنتون میباشد

5/5/۱۳9

0 

 ایجاد مرکز تحقیقات در پوهنتون 
۱۴ 

کیفیت  برای اولین بار در ارتقای افتتاح مرکز 

( عضو و ریاست معاون 9پوهنتون با ترکیب )

علمی پوهنتون یک افتخارمهم برای پوهنتون 

 میباشد

5/5/۱۳9

0 

 کیفیت  ارتقای ایجاد مرکز 

۱5 

اعمار تعمیر صد اتاقه برای پوهنحی عقد قرارداد 

علوم طبیعی و افتتاح تعمیر صد اتاقه، بعد از 

 افتتاح از جمله لحظات مهم شمرده میباشد

۱۳90-

۱۳9۶ 

اعمار تعمیر صد اتاقه برای پوهنحی 

 ۱۶ علوم طبیعی و ادبیات پوهنتون

برای پوهنتون تعلیم و تربیه از  کمیتۀایجاد این 

 جلمه لحظات مهم در پوهنتون شمرده میشود
۱۳95 

اموزش کمپیوتر و تکنالوزی  کمیتۀایجاد 

 معلوماتی در پوهنتون
۱7 

از طرف ریاست پوهنتون و معاونیت اداری 

مرکز مشاوره و رهنمایی برای محصالن محترم 

ایجاد گردیده که از جمله لحظات مهم به حساب 

 رودمی

۱۳9۶ 

ایجاد مرکز مشاوره و رهنمایی در 

 پوهنتون
۱8 

 

 ماموریت و دیدگاه 2.3

 ماموریت و دیدگاه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی 

 دیدگاه

مان مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید ربانی مصمم به آوردن بهبود در عرصه های تعلیم و تربیه معل

ی آموزشی، رهبران و محققان آموزشی، ایفای نقش کلیدی در عصری سازپاسخگو به نیازهای نظام 

 تعلیم وتربیه و ارایه خدمات با کیفیت علمی تحقیقی در سطح کشور و منطقه می باشد.

 ماموریت

علیم و تپوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در حال حاضر به تقویت و گسترس دانش در زمینه 

شدن نیازمندی های نهاد های آموزشی،مدیران و رهبران آموزشی کشور تربیه جهت بر آورده 

 مصروف خدمت می باشد.

 و موارد زیر شامل میشود:
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 تربیه معلمان مسلکی و متخصص مطابق به نیاز نظام آموزشی کشور -

 سطح علمی و مسلکی وایجاد فرصت های عادالنه  تحصیلی برای استادان و محصالن ارتقای  -

 و دکتورا فوق لیسانسهای لیسانس، انکشاف برنامه  -

 تحقیقی -طرح و تطبیق برنامه های علمی -

 با نهاد های ملی و بین المللی تحصیلی علمیانکشاف و تداوم روابط  -

 ایجاد زیر بنا ها برای تطبیق فعالیت های تحقیقی و تدریسی -

 کیفیت  ارتقای تقویت فعالیت های  -

 انکشاف برنامه های داخل خدمت و شبانه -

 

 که در انکشاف ماموریت و دیدگاه مورد استفاده قرار گرفته اند یشیوه های: 

ن ستراتیژیک شیوه و اساس در دیدگاه و ماموریت پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به اساس پال 

ر داشت وزارت تحصیالت عالی و پالن ستراتیژیک پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی با در نظ

 نات موجود وتعهدات پوهنتون استوار است.امکا

 :تاریخی که ماموریت و دیدگاه به تصویب رسیده و مراحل تصویب  آن 

پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در وزارت  و ماموریت دیدگاه  ۱۳96-۱2-2۱به تاریخ  

   (۱)ضمیمه شماره . ( میباشد79و ثبت شماره پروتکل )تحصیالت عالی به تصویب 

 بررسی اجمالی از برنامه های  تحصیلی  2.۴

 ات ساحات موضوع  

ویه لیسانس به سمسلکی   معلمان فارغ ده  دیپارتمنت 27پوهنتون  تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در 

 ،م و تربیهرا نیز در رشته های تعلیفوق لیسانس عالوه بر تحصیالت لیسانس تحصیالت تربیه مینمایند. 

ان دو رهبریت و مدیریت آموزشی، زبان وادبیات فارسی دری، زبان وادبیات پشتو و همچن ، انگلیسی

 د. کنمیرا تدویر انکشاف نصاب تعلیمی و در تعلیم و تربیه فوق لیسانس؛ برنامه 

 سانسفوق لیظرفیت علمی و مسلکی در تحصیالت عالی به سویه  ارتقای پوهنتون با تعهد این که در 

ارت تالش مینمایم، میخواهیم در بلند بردن کیفیت تحصیالت عالی  در کشور که از اهداف مهم وز

 یسانسفوق لتنها برنامه های ه تحصیالت عالی در شرایط فعلی میباشد به تالش خود ادامه دهیم و ن

را را نیز کتوبلکه با فراهم شدن امکانات برنامه  های د؛ دیگر را در رشته های مختلف ایجاد نماییم 

 بنیان گذاری نماییم.
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 (و ماستر گردد.  )لسانسدرجه های تحصیلی که اعطا می 

 حقایق و ارقام2.5
 تعداد مجموعی محصالن روزانه بخش نفر  6790

انه ۳60  تعداد مجموعی محصالن تن بخش شب

  تعداد مجموعی  محصالن  فوق دیپلوم ندارد.

 لسانسدوره تعداد مجموعی  محصالن  تن   7150

 فوق لیسانسدوره تعداد مجموعی  محصالن  نفر 277

 دوکتورادوره تعداد مجموعی  محصالن  ندارد. 

 تعداد مجموعی  پوهنحی ها پوهنحی 9

دیپارتنمت فارغ  27، دیپارتمنت ۳۱

 ده
 تعداد مجموعی  دیپارتمنت ها

 تمام وقت  علمیتعداد مجموعی  کارمندان  تمام وقت علمیکارمند  279

 نیمه وقت  علمیتعداد مجموعی  کارمندان  ندارد

 تعداد مجموعی  کارمندان اداری  نفر ۱04

 تعداد مجموعی  کارمندان تخنیکی خدماتی نفر 99

 

 

 معلومات مفصل در مورد استادان 2.۶
 

 ها  تعداد کل پوهاند نفر  2۱

 پوهنوال هاتعداد کل   نفر  27

 تعداد کل  پوهندوی ها  نفر ۳9

 تعداد کل  پوهنمل ها نفر 52

 تعداد کل  پوهنیارها نفر 97

 تعداد کل نامزد پوهنیار ها نفر ۱4

 تعداد کل پوهیالی   نفر 4۳

 تعداد کل استادان نفر  29۳

 "  )مراجعه گردد.(47به ضمیمه شماره " 
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 لیست تسهیالت پوهنتون 2.۷
 

. ، پرده و پروجکتور استLCDدر پوهنتون تعلیم وتربیه برعالوه اینکه صنوف مجهز با 

، ضمنا البراتوارهای مجهز با وسایل مورد نیاز در دیپارتمنت های ) بیولوژی، کیمیا

 " مراجعه شود.۴۶فزیک،( موجود است. به منظور معلومات بیشتر به ضمیمه شماره "
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  هاکمیتۀ. ساختار سازمانی و  3

  



11 
 

 چارت ساختار سازمانی  
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  ها کمیتۀچارت ساختار  

 کیفیت ارتقای  کمیتۀ -

   کیفیت ارتقای   کمیتۀ                                      

 

        

 

                                

 

   کیفیت ارتقای  کمیتۀاعضای 

 پوهنحی رتبه علمی اسم و تخلص شماره  

 زبان وادبیات پوهاند جمشید خان رشیدی  .۱

 زبان و ادبیات  پوهنوال  لیلما   شریفی یما   .2

 علوم طبیعی   والپوهن حنیفه حبیب   .۳

 علوم اجتماعی  پوهنمل  محمد عوض جمال  .۴

 علوم اجتماعی  پوهاند  محمد عثمان امان  .5

 آموزش کمپیوتر  پوهندوی همایون غفوری   .۶

 علوم تربیتی و مسلکی  پوهندوی  دکتور داود سخنور  .7

 روانشناسی  پوهنیار فاطمه غفاری   .8

 زبان و ادبیات  پوهاند  الحق فضل فضل  .9

 زبان و ادبیات  پوهنوال  زرغونه اچکزی  .۱0

 علوم طبیعی  پوهنیار  خورشید   .۱۱

 تعلیمات اسالمی  پوهنیار زمری ابراهیمی  .۱2

 زبان و ادبیات  پوهندوی سهیال فیضی   .۱۳

 روانشناسی  پوهیالی  محمد ادریس   .۱۴

 کیفیت ارتقای مدیر عمومی  عبدالصبور صالح  .۱5

 مدیر اجراییه  حمیدهللا حمیدی  .۱۶

 نماینده بخش اداری محمد شفیع ایان  .۱7

 پوهاند جمشید خان رشیدی

 معاون علمی و ریس کمیته

 پوهنیار محمد امین اسفندیار

 آمر ارتقأ کیفیت

 عبدالصبور صالح

 مدیر عمومی ارتقأ کیفیت

 حمید هللا حمیدی

 مدیر اجراییه

وهنوال حنیفه حبیبپ  

 منشی کمیته
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  کیفیت ارتقای های فرعی  کمیتۀ -

 فرعی پوهنحی زبان و ادبیات کمیتۀاعضای     

 موقف اسم و رتبه علمی شماره

 کمیتۀریس پوهنحی و ریس  پوهاند نور احمدزی  ۱

 عضو یپوهنوال محمد علی آریای 2

 عضو نثار احمد قریشیپوهندوی  ۳

 عضو پوهندوی عادله انوری  4

 عضو پوهندوی محمد حکیم عظیم 5

 عضو دڅپانپوهنیار عبدالجبار  6

 عضو پوهنیار محمد کبیر عابد 7

 

 فرعی پوهنحی علوم طبیعی   کمیتۀاعضای         

 موقف اسم و رتبه علمی شماره

 کمیتۀریس پوهنحی و ریس  پوهندوی اسدهللا فروغ ۱

 عضو پوهاند محمد نبی 2

 عضو پوهاند سردار محمد مصمم ۳

 عضو پوهنوال ندیمی 4

 عضو پوهندوی نفیسه   5

 عضو و منشی پوهندوی ذکیه 6

 فرعی پوهنحی علوم اجتماعی  کمیتۀاعضای           

 موقف اسم و رتبه علمی شماره

 کمیتۀپوهنحی و ریس  سرپرست پوهنیار محمد بای بشارت ۱

 عضو پوهاند میر هارون احمدی 2

 عضو پوهندوی محمد ندیر رسا ۳

 عضو پوهنیار سید احمد کوهستای 4

 عضو پوهنیار عبدالحبیب حکمت  5

 فرعی پوهنحی آموزش کمپیوتر و آی تی  کمیتۀاعضای           

 موقف اسم و رتبه علمی شماره

 کمیتۀریس پوهنحی و ریس  پوهندوی قربان علی فروغ ۱

 عضو پوهندوی قربان علی  فروغ 2

 عضو پوهنمل همایون غفوری ۳

 عضو پوهنمل شاه ولی شهیدی  4

 فرعی پوهنحی روانشناسی  کمیتۀاعضای       

 موقف اسم و رتبه علمی شماره

 کمیتۀریس پوهنحی و ریس  پوهنوال زهره ولید رحمانی ۱

 عضو پوهیار سید نورجان سادات 2

 عضو سید حسین سجاد حسینیپوهنیار  ۳

 عضو پوهنیار خاطره بارز 4

 فرعی پوهنحی علوم تربیتی  کمیتۀاعضای       

 موقف اسم و رتبه علمی شماره

 کمیتۀریس پوهنحی و ریس  پوهنوال عبدالواسع عظیمی ۱

 عضو پوهندوی عبدالواسع عظیمی 2

 عضو پوهیالی محمد یاسین قنبری ۳



14 
 

 عضو بهزادپوهنیار هللا محمد  4

 عضو پوهنیار سردار محمد ساعی  5

 فرعی پوهنحی تعلیمات اختصاصی  کمیتۀاعضای      

 موقف اسم و رتبه علمی شماره

 کمیتۀریس پوهنحی و ریس  پوهنیار بهرام شمس ۱

 عضو پوهنوال محمد مقصود جویا  2

 عضو پوهنمل نعیم رسولی ۳

 عضو پوهنیار سید شفیع صفوی 4

 عضو پوهنیار عبدالقاهر حامد  5

 عضو پوهیالی فریبا امرخیل  6

 فرعی پوهنحی تعلیمات اسالمی  کمیتۀاعضای      

 موقف اسم و رتبه علمی شماره

 کمیتۀریس پوهنحی و ریس  پوهنمل محمد ضمیر خالقیار ۱

 عضو پوهنوال محمد مزمل اسالمی  2

 عضو پوهنیار محمد ضمیر خالقیار ۳

 عضو پوهنیار نورهللا حنیف 4

 عضو پوهنیارسمیع اللع نوری  5

 عضو پوهیالی قدرت هللا احمدی  6

 عضو پوهیالی نقیب هللا حمید  7

 فرعی پوهنحی تربیت بدنی کمیتۀاعضای       

 موقف اسم و رتبه علمی شماره

 کمیتۀریس پوهنحی و ریس  پوهنوال محمد رسول زلمی ۱

 عضو پوهاند محمد شفیع سخی زاده  2

 عضو پوهندوی زهره لطیفی ۳

 عضو پوهنمل خواجه محمد سلیم 4

 عضو پوهندوی غالم ولی بارز  5

 

 " چارت تشکیالتی  را بیانگراست.۴8ضمیمه شماره "

 

 کیفیت ارتقای . معلومات راجع به آمریت ۴

  کیفیت ارتقای کمیته های ۴.۱

 بانی(کیفیت: )پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ر ارتقای  کمیتۀرووس فعالیتهای اخیر 

 کیفیت پوهنتون. ارتقای تهیه پالن کاری مرکز  -

کیفیت  ارتقای ( جلسه مرکز ۱۳98نشست در سال  ۳۱و  ۱۳97نشست در سال  ۳۱تدویر ) -

 .کیفیت پوهنتون ارتقای پوهنتون و اتخاذ تصامیم پیرامون موضوعات مختلف مربوطه به 

نصب تاریخچه، مرام، اهداف، دیدگاه، رسالت پوهنحی ها و لوایح و وظایف مسولین  -

 کیفیت وزارت ارتقای پوهنحی ها در ویترین ها و مکان های مناسب مطابق هدایت ریاست 

 محترم تحصیالت عالی.

 .دیپارتنمت پوهنحی های نه گانه ۳۱تطبیق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس در سطح  -

 ورکشاپها از جمله:تدویر  -
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 پالن استراتیژیک.آگاهی دهی از  .۱

 گانه. ۱۱تفسیر معیار های  .2

 آگاهی دهی از روند نظارت ساالنه و مرور دوره یی. .۳

 .های نُه گانه پوهنتون پوهنځیارسال معیار های جدید ارزیابی به  -

 ۱۳98-۱۳97مستند سازی تطبیق پالنها غرض تکمیل و ساخت ارزیابی خودی سال  -

یک پالن ستراتیژیک پوهنتون به پوهنحی های نُه گانه تا مطابق آن پالن ستراتیژارسال  -

 را تهیه نمایند. پوهنحی و دیپارتمنت های شان

ان های ارزیابی از کیفیت تدیس توسط محصالن و ارزیابی پوهنتون توسط استادارسال فورم -

ور ارزیابی های مذکبه پوهنحی های نُه گانه پوهنتون و همچنان تصمیم اتخاذ گردید که 

 همزمان صورت گیرد.

های  کیفیت پوهنتون به تاریخ ارتقای مرکز  ی مطابق تقسیم اوقات از قبل تهیه شده اعضا -

وزا از پوهنحی های نُه گانه پوهنتون حضوراً باز دید نموده جماه  22و  ۱۳-۱5-۱7-20

 ارزیابی نمودند.مطابق چک لست که از قبل در اختیار پوهنحی ها قرار داده شده بود 

 مورد نکات ضعف پوهنتون که طی ارزیابی قبلی تشخیص گردیده بود به پوهنحی ۱7ارسال  -

 های نُه گانه پوهنتون جهت اصالح و رفع نکات مذکور.

که در جریان ماه جوزا حضوراً از پوهنحی ها صورت گرفت مطابق یی حسب مالحظه  -

تی، ماده تمام اسناد اعم از مرام، اهداف، دیدگاه، رسالت پالن های عملیا "42"چک لست 

 پالن کاری، پالن ستراتیژیک... در پوهنحی ها موجود میباشد.

کیفیت پوهنتون که در جریان ماه  ارتقای گزارش های ارزیابی که توسط اعضای مرکز  -

شت د رسماً با در نظر داجوزا حضوراً از پوهنحی های نُه گانه پوهنتون صورت گرفته بو

 جهت رفع کاستی ها ارسال گردید. طنکات قوت و نکات ضعف به پوهنحی های مربو

یاست ارسال اسامی استادان ممتاز که از جانب پوهنحی های مربوطه گزینش گردیده بود به ر -

 ء کیفیت وزارت محترم تحصیالت عالی جهت تقدیر و مکافات.ارتقای 

 .، پروجکتور و میز خطابه LCD به صنوف درسیتجهیز  -

 افتتاح مرکز تحقیقاتی پوهنتون با حضور داشت وزیر تحصیالت عالی. -

مه به همکاری برنا ۱۳9۶برای پوهنتون در جریان ربع اول و دوم سال  (ICT)ایجاد مرکز  -

 (USWDP)حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری

کات در چو ۱۳9۶معارف در جریان ماه حمل  معلمانتعلیم و تربیه برای  فوق لیسانسایجاد  -

 .(USWDP)پوهنتون به همکاری برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری 

حضور با  ۱۳96حمل  7( به تاریخ IQEUکیفیت پوهنتون ) ارتقای افتتاح واحد داخلی  -

 ید استادت رهبری و استادان پوهنتون تعلیم و تربیه شهداشت وزیر تحصیالت عالی، هیأ

 ربانی.

 (.PDCتجهیز مرکز انکشاف مسلکی پوهنتون ) -

 میتۀکبا  کیفیت پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی ارتقای  کمیتۀگی ارتباط کاری ه رووس چگون 

 پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی:کیفیت  ارتقای های ثانوی 

کمیته اصلی و کمیته های فرعی ارتقای کیفیت پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به منظور بهبود 

وضعیت پوهنتون در جهت ارتقای کیفیت و موفقیت در مرحله سوم اعتباردهی، در مطابقت به معیارهای 

که این فعالیت ها رووس یازده گانه، لوایح، مقررات و پالن ها، فعالیت های خویش را منسجم ساخته است. 

این کمیته را با کمیته های فرعی ارتقای کیفیت و سایر کمیته های این پوهنتون، شکل میدهد. که ذیال کاری 

 به صورت فشرده به آن اشاره میشود.
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وایح تطبیق لمنظور به فرعی  های کمیتۀکیفیت پوهنتون با ارتقای  کمیتۀارتباط کاری  -

 طی ارسال و دریافت مکاتب.

 . نمایندهای فرعی بازدید می کمیتۀاز اصلی ارتقای کیفیت  کمیتۀبه اساس پالن تدابیری  -

 .نواقص و کمبودی ها رفع جلسات جهت  تدویرها و برگزاری ورکشاپ -

 گزارش ارزیابی خودی پوهنتون.تهیه اخذ گزارش ها به منظور  -

ای هپالن های انفرادی پالن  ،کورس پالیسی ها ی استادان ۀتهیرهنمای های الزم در  -

 . بهبودعملیاتی و پالن های 

 .ک پوهنتونپالن ستراتیژیتدویر نشستی به منظور شریک سازی  -

 هنمایی در قسمت تطبیق پالن استراتیژیک پوهنحی ها و دیپاتمنتهار –همکاری  -

 ها ن انکشافی پوهنحی ها و دیپارتمنتاختن پالسرهنمایی در قسمت  –همکاری  -

 ها رتمنتبود تدریس پوهنحی ها و دیپاساختن پالن بهرهنمایی در قسمت  –همکاری  -

یاد گیری و یاد  یکیفیت، خط مشارتقای طبیق الیحه ترهنمایی در قسمت  –همکاری  -

 و دیپارتمنت ها. دهی و الیحه سیستم کریدت در سطح پوهنحی ها

شیف پروژه وجودیت دیتابیس محصالن و استادان، آرمرهنمایی در قسمت  –همکاری  -

  .های تحقیقی و علمی استادان

ابی از کیفیت تدریس در طبیق طرز العمل ارزیترهنمایی در قسمت  –همکاری  -

 پوهنحی ها.

بی خودی در پوهنحی ها گزارش ارزیا ۀهیترهنمایی در قسمت  –همکاری  -

 .هاودیپارتمنت

و  اپوهنحی ها و دیپارتمنته نصاب تحصیلیازنگری برهنمایی در قسمت  –همکاری  -

 آماده چاپ و کلستر وزارت تحصیالت عالی.

 در پوهنحی ها  و نشراتی تحقیقاتی های  کمیتۀیجاد ارهنمایی در قسمت  –همکاری  -

رتیب نمودن سند مسیر یابی برای پوهنتون و پوهنحی ترهنمایی در قسمت  –همکاری  -

 .ها

 نظارت ساالنه.طبیق طرزالعمل ترهنمایی در قسمت  –همکاری  -

 

 تاریخچه اعتبار دهی قبلی۴.2

 سال اخیر 5بازدید های وزارت تحصیالت عالی طی  ۀتاریخ و نتیج 

 

تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در مرحله، آزمایشی به  پوهنتون ۱۳92-۱۳9۱در سال  .۱

 27/۶/۱۳92مورخ  ۱5۶/۱۴8مرحله اول قرار داشت که این که این نهاد طی نامه شماره 

 نمره مرحله اول را موفق شد. 52مورد تایید قرار گرفت و با کسب 

دی به در سال اول مرحله دوم نامز 1393پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی طی سال  .2

این مرحله برای سال  8/1/1394مورخ  10/56اعتباردهی قرار داشت که طی نامه شماره 

 تمدید گردید. 1394
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 المللی همکاریهای  بین۴.3
 

                                                                      کیفیت بین المللی )در صورت مرتبط بودن(          ارتقای الصه همکاریها در ارتباط با خ

آغاز  در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به فعالیت 2007در سال  HEPتحصیالت عالی  یاولین پروژه 

 . USAIDنمود به کمک مؤسسه ای 

در  این پوهنتون  2011به کمک سفارت امریکا در سال  (SHEP) دومین پروژه ی تحصیالت عالی

 .نتون اندیانای امریکا ادامه یافتبا همکاری علمی پو ه  2014آغاز گردید و الی سال 

ها و انکشاف و پروژۀ حمایت از پوهنتون USAIDی تحصیالت عالی به کمک مؤسسۀ  وژهسومین پر

 20۱8ز و در سال همکاری پوهنتون ماسا چو ستس آغابه  2015در سال  USWDPنیروی بشری 

 .تکمیل شد

به  2015در سال   HEDPو  USAIDچهارمین پروژه ی تحصیالت عالی به کمک مؤسسه ای 

از جمله ) مرکز انکشاف مسلکی و مرکز  یگردید والی اکنون بخش هایهمکاری پوهنتون آغاز 

 برنامه های فوق لیسانس( را مورد حمایت قرار میدهد.
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 تفصیالت پیرامون دستآوردهای اعتباردهی بین المللی  

وی سپوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به اساس فعالیت های خویش طی سال های قبلی از  

ون عضویت پوهنتمنحیث این شبکه پذیرفته شد. که 20۱9مارچ سال  ۳0به تاریخ ت آسیا؛ شبکه کیفی

 Asia – Pacific Quality)شبکه کیفیت آسیا پسیفیک این تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در 

Network-APQN) د. به ضمیمه طی اعطای عضویت نامه از سوی مسوول نهاد تفویض گرد

 ( مراجعه شود.۴9شماره)

 

 که غرض نیل به اعتباردهی بین المللی انجام شده است.  یهایخالصه فعالیت 

 Internal Quality Assurance)کمیته ارتقای   کیفیت از بدو پیدایش با واحد ارتقای  کیفیت داخلی  ۴.۴

Unit ) و واحد ارتقای کیفیت داخلیکمیته ارتقای  کیفیت  در توامیت فعالیت دارد. دستاورد(Internal 

Quality Assurance Unit فشرده صورت به ( پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی را

 وخالصه یاد میکنیم.
 

م به نام " تعلی1387حمل  3مطابق  2008مارچ  23اولین برنامه فوق لیسانس به تاریخ  -

 آغاز گردید. )پیش از برنامه های ارتقأ کیفیت( وتربیه"

به  (MED.TESOL)  2011فوق لیسانس زبان وادبیات انگلیسی در سال  ۀدومین برنام -

ه ب 2014کمک سفارت امریکا در چوکات پوهنتون تعلیم و تربیه ایجاد گردید که تا سال 

 ودجۀاز بهمکاری پوهنتون ا ندیانای امریکا ادامه داشت و فعال این برنامه فوق لیسانس 

مه های )پیش از برنا شود .تمویل و پیش برده می یشهید استاد ربانپوهنتون تعلیم وتربیه 

 ارتقأ کیفیت(.

مطابق  2015رهبری و مدیریت آموزشی در سال  ۀفوق لیسانس در رشت ۀسومین برنام -

د ی ایجاد گردیبه کمک پوهنتون ماساچو ستس امریکا و استادان داخلی و خارج 1394سال 

 .شودو پیش برده می

غرض  1396حمل  20ای وزارت معارف به تاریخ چهارمین برنامه فوق لیسانس بر -

ظرفیت علمی و تخصصی کارمندان وزارت معارف به امضاء رسیده است . به  ارتقای 

ر ددو برنامه فوق لیسانس یکی در انکشاف نصاب تعلیمی و دیگر  1396تاریخ اول سنبله 

 .نفر ایجاد گردید 50و تربیه برای تعلیم 

ی خورشید 1398رشته زبان و ادبیات فارسی  دری درسال  پنجمین برنامه فوق لیسانس در -

 ایجاد شد.

 خورشیدی ایجاد 1398ششمین برنامه فوق لیسانس در رشته زبان و ادبیات پشتو درسال  -

 شد.
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 .درپوهنحی هاکیفیت  ارتقای ثانوی اصلی و های  کمیتۀایجاد  -

 های اصلی و ثانوی نصاب تحصیلی درپوهنحی ها. کمیتۀایجاد  -

 های اصلی و ثانوی تحقیق ونشرات درپوهنحی ها. کمیتۀایجاد  -

 های اصلی و ثانوی  آموزش الکترونیک درپوهنحی ها. کمیتۀایجاد  -

 درپوهنحی ها. ستراتیژیک های اصلی و ثانوی پالن کمیتۀایجاد  -

 نظارت ساالنه. کمیتۀایجاد  -

 حفظ محیط زیست. کمیتۀایجاد  -

 نظارت بر پالن ستراتیژیک. کمیتۀ -

 تجهیز کمیسیون نشراتی. ایجاد و -

 تطبیق لوایح وطرزالعمل ها در پوهنتون  -

یفیت  ک ارتقای ها جهت آگاهی دهی راجع به مرکز تدویر ورکشاپها ، سیمینار ها و کنفرانس -

 و مرکز واحد داخلی 

 پالن های مالی. تدوین و تهیۀ -

 یو( در مرکز تحقیقات علمی. دیایجاد مرکز ثبت آموزش به صورت تصویری  )و -

 اعتباردهی وکاندید برای مرحله سوم اعتباردهی. سپری نمودن موفق دو مرحلۀ -

 مکانیزم سازی فعالیتها. -

یسی پالیسی اخالقی، پال نیت،مله ) آزادی علمی، صحت ومصوهای از جتهیه و تدوین پالیس -

 نشراتی و...(. انصاف و عدالت،

 تطبیقی(. –الن عملیاتی ها از جمله )پالن استراتیژیک پوهنتون، پتهیه و تدوین پالن -

 تفاهمنامه از جلمه از با پوهنتون )بدخشان، ادراک و...(.ی امضا  -

معیاری سازی سیستم ثبت سوابق محصالن در تبانی با وزارت محترم تحصیالت عالی  -

(HMIS.) 

 سرمایه گزاری و معیاری سازی سیستم مالی.تهیه و تدوین ستراتیژی  -

)ضمیمه  شهید استاد ربانی در شبکه آسیا پسیفیکعضویت پوهنتون تعلیم و تربیه  -

 (.49شماره
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  اهدا گردید.  کیفیت به پوهنتون ارتقای که  وضعیت  مرکز تاریخی 

 ودر پوهنتون تعلیم  ۱۳90سرطان سال  ۱5کیفیت  به تاریخ  ارتقای  ارتقای مرکز  -

 عضو بوده و در راس 9دارای  کمیتۀتربیه ای کابل آن وقت افتتاح گردید که این 

 .پوهنتون قرار داشت میر هارون احمدی "معاون علمی اسبق"پوهنوال  کمیتۀ

در تعمیر ریاست پوهنتون تعلیم  ۱۳96حمل  7به تاریخ  (IQEU) واحد داخلی دفتر -

 ۴ل پافعالیت های برنامۀ که  در بالک اول افتتاح گردید شهید استاد ربانی و تربیه

در حال حاضر این مرکز با مرکز .   گرفتاین مرکز صورت میتحت رهنمایی 

 کیفیت مدغم گردیده است. ارتقای 

 . روند گزارش ارزیابی خودی5

 گی تهیه گزارش ارزیابی خودیه خالصه چگون   

( غرض ۱۳98-۱۳97سال )نمودن گزارش ارزیابی خودی پوهنتون و تدوین برای ترتیب 

های در مرحلۀ اول گزارش تایید به مرحله اجرا سپرده شد.از تهیه و پس تکمیل مرحله سوم 

در ادامه گزارش  کیفیت واصل و ارتقای  کمیتۀو به  ها ترتیب  ارزیابی خودی پوهنځی

کیفیت طی نشستی  ارتقای  کمیتۀتهیه، تدوین و غرض نهایی به  ۱۳98-۱۳97ارزیابی سال 

  .علمی پوهنتون گسیل شدتایید و غرض تایید نهایی به شورای  6/۱2/۱۳98مورخ 
 

 گزارش ارزیابی خودی سهم گرفته اند. ۀکه در تهی یلست پوهنحی ها و دیپارتمنت های 

 ی.های پشتو، فارسی دری، انگلیسی، عربی، ترکی و روسدیپارتمنتپوهنځي زبان و ادبیات:  .۱

 های ریاضی، فزیک، کیمیا، بیولوژی و محیط زیست.دیپارتمنت پوهنځي علوم طبیعی: .2

 های تاریخ، جغرافیه و جامعه شناسی.دیپارتمنت پوهنځي علوم اجتماعی: .۳

 های شبکه و دیتامنجمنت.دیپارتمنت پوهنځی آموزش کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی: .۴

 تمنتپوهنځی تعلیمات اسالمی: دیپارتمنت  تفسیر و حدیث، دیپارتمنت فقه و عقیده و دیپار .5

 ثقافت اسالمی.

نوایان و های روانشناسی و تعلیم و تربیه نابینایان، ناشدیپارتمنت :پوهنځی تعلیمات اختصاص  .۶

 های ذهنی.ه عقب ماند

 های تیوری، انفرادی، مضامین اجتماعی و کمکدیپارتمنتهای سپورت پوهنځی تربیت بدنی: .7

 های اولیه.
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علیم های تعلیم و تربیه عمومی، مدیریت آموزشی تدیپارتمنتپوهنځی علوم تربیتی و مسلکی : .8

 تربیه قبل از مکتب. و

 . دیپارتمنت  روانشناسی عمومی ودیپارتمنت مشاوره و رهنمایی :پوهنځی روانشناسی .9

  که در تهیه گزارش ارزیابی خودی سهم گرفته اند. یهای هکمیتلست 

 

 نصاب. کمیتۀ .۱

 تحقیق. کمیتۀ .2

 آموزش الکترونیک. کمیتۀ .۳

 نظم و دسپلین. کمیتۀ .۴

 تقرر و انفکاک. کمیتۀ .5

 نشراتی. کمیتۀ .۶

 پالن ستراتیژیک. .7

 نظارت ساالنه. کمیتۀ .8

 

  که در تهیه گزارش ارزیابی خودی سهم گرفته اند. یهای کمیتۀلست 

 آمریت منابع بشری. .۱

 آمریت مالی و حسابی. .2

 آمریت تهیه و تدارکات. .۳

 آمریت انسجام و امور استادان. .۴

 آمریت محصالن. .5

 آمریت کتابخانه و تکنولوژی معلوماتی. .۶

 انکشاف مسلکی.آمریت  .7

 آمریت برنامه های فوق لیسانس. .8

 آمریت مرکز صحی پوهنتون. .9
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 مرحله سوم 1398-139۷سال  . خالصه نمرات گزارش ارزیابی خودی۶

موسسه  نمره

 تحصیلی

مجموع حد اکثر 

 نمرات

 معیار

 ماموریت و استراتیژی 50 50

 سهم گیری در جامعه و انکشاف 28 2۶

 ادارهحاکمیت، رهبری  و  ۴0 ۴0

 منابع مالی و اداره ۴0 38

 برنامه های علمی ۶۶ ۶۴

 تحقیق 30 28

 استادان و  کارمندان ۷۶ ۷1

 تجربه محصالن ۶0 55

 کیفیت ارتقای و  ارتقای  20 19

 کتابخانه و منابع معلوماتی 30 23

 آموزش، تکنالوژی معلوماتی و تسهیالت  38 38

  نمراتمجموع حد اکثر  مجموع نمرات موسسه

 مجموع نمرات

452 ۴۷8 

94.5 ٪100 
 

 نمره نهایی ٪

بر اساس  ن تعلیم وتربیه ووهنتوپیشرفت و انکشافات در پنمرات داده شده بر اساس 

در را  ضعفوهنتون تالش دارد که نکات پشواهد مستند  میباشد. در حال حاضر این 

هترین بتا پروسه اعتباردهی به ، وزارت تحصیالت عالی به نکات قوی تبدیل نماید تبانی

 وجه آن به مرحله اجرا سپرده شود.

 

 وضعیت

 

 . خالصه موضوعات عمده۷

  خالصه موضوعات کلیدی که از تهیه ارزیابی خودی بوجود آمده )معلومات کافی را برای

ها و دست آوردهای پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ران مسلکی  فراهم میسازد تا چالشبازنگ

 ربانی را درک نمایند(.
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 پالن ستراتیژیک پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی . -

 .ربانی  عملیاتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد -تطبیقی پالن  -

 .سند مسیریابی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی -

 های پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی. کمیتۀ -

 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی.پالیسی های  -

 تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی. پوهنتون 1398-1397گزارش ارزیابی خودی  سال  -

 و سایر موارد. -

 . مدارک دقیق حمایوی8

 برای چارچوب اعتباردهی  قرار ذیل، معلومات ارائه نمایید. 

 شرح:

 و تربیه شهید استاد ربانی. وهنتون تعلیمپ 1398-139۷گزارش ارزیابی خودی  سال  -

 و سایر موارد. -

 ملیاتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی .ع -پالن تطبیقی  -

 .سند مسیریابی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی -

 .تصاویر از بخش های مختلف پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی -

  ابر هر اجرا قرار دارد، شرح و تفصیل دهید تا شاخص مربوطه در برفعالیتی را که  واقع شده ویا در حال

 معیار فرعی، بدست آید.

 

 تهیه ماموریت و دیدگاه با طی مراتب آن. .۱

 پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانیتهیه و تدوین پالن ستراتژیک  .2

 بانیپوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ر عملیاتی -تهیه و تدوین پالن تطبیقی  .۳

 تدوین پالن ستراتیژیک پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی .۴

تدوین پالسی های از جمله ) اخالقی، آزادی علمی، رسیده گی به شکایات، صحت و  .5

 و نشراتی( پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی ، انصاف و عدالتمصوونیت

 ه(.انگلسیی، نصاب، رهبری، تعلیم وتربیتدویر برنامه های ماستری از جمله )دری، پشتو،  .۶

 ها. کمیتۀایجاد  .7

 ایجاد مرکز ثبت آموزش به صورت، تصویری. .8

 پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی.های مالی تدوین پالن .9
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ه به پایه پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی اعمار یک تعمیر صد اطاقدر پالن انکشافی  .۱0

عدی طی سالهای ببه بهره برداری سپرده شد که از نگاه زیربنا  ۱۳9۶ اکمال رسید و در سال

 مشکل تدریسی رفع گردیده است.یی  ندازهتا یک ا

و  وزارت حجباب مسجد در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی که از طرف اعمار یک  .۱۱

 به بهره برداری سپرده شد. ۱۳9۶تمویل گردید و به پایه اکمال رسیده در سال  اوقاف 

د پوهنتون تعلیم و تربیه شهیدر  (ICT centerمرکز تکنولوژی معلوماتی ) برنامه ایجاد .۱2

 شد. به بهره برداری سپرده ۱۳9۶ر سال گرفته شده و در اخیروی دست  استاد ربانی

 تکنالوژی آموزشی در پوهنتون که بخش های تالیف و ترجمهایجاد مرکز تحقیقات علمی و  .۱۳

 آن فعال بوده  به فعالیت آغاز نموده است.

 .ز نموده استاایجاد مرکز مشاوره  و رهنمایی برای تمام محصالن پوهنتون به فعالیت آغ .۱۴

مورد بهره برداری  1397پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در سال مرکز صحی  .۱5

 ت.صورت گرف

 های علمی.ه تطبیق طرزالعمل برنام .۱۶

 تجدید نصاب تحصیلی و آماده گی برای کلستر. .۱7

 تدوین پالن آموزش الکترونیک. .۱8

 های دولتی و خصوصی غرض نایل به اهداف مشترک.امضای تفاهمنامه ها میان پوهنتون .۱9

 تدوین پالن حمایت محصالن بر اساس تحلیل نیاز های آموزشی. .20

) یک بست سوم و یک بست پنجم( مستعد غرض، تطبیق پالن  توظیف دو تن از کارمندان .2۱

 حمایت محصالن بر اساس تحلیل نیاز های آموزشی.

 (.HMISایجاد و تطبیق پروسه ثبت نام محصالن در تبانی با وزارت محترم محصالن) .22

 تجهیز کتابخانه به کتب جدید مورد نیاز. .2۳

 ایجاد کتابخانه اتاق ایران. .2۴

 نیت.پوهنتون غرض صحت و مصوایجاد و تجهیز مرکز صحی  .25

 خدمات بهتر. و کارمندان به منظور حمایه ارایۀ پالن انکشاف استادانتهیۀ  .2۶

 وبه روز سازی سند مسیر یابی غرض به حد اقل رساندن انحراف، پوهنتون تعلیم  تدوین و .27

 تربیه شهید استاد ربانی.
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 د.تاثیری را که این فعالیت روی موسسه تحصیلی دارد، تشریح کنی 

یات هها وجود دارد ی پوهنتون پوهنحی ها و دیپارتمنتکه در پالن انکشاف یتمام موضوعات .۱

. ها تطبیق گرددتا به کمک مراجع مربوطه این پالنرهبری پوهنتون سعی و تالش دارند 

مات که تطبیق این پالن ها باعث توسعه و انکشاف در سطح پوهنتون گردیده تا بتواند خد

 کامندان پوهنتون و جامعه انجام داده باشد.بهتری را برای 

یده اجرا گرد ییهای از پالن های انکشافی پوهنتون که در فوق ذکر گردید تا اندازه بخش .2

 و یا در حالت اجرا است. عوامل موثر مثبت در توسعه و انکشاف پوهنتون دارد. 

 یح دهید.را که مرتبط به معیارفرعی مذکور باشد، توض های آینده تانتمام پالن 

 پالن ستراتیژیک پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی. .۱

 ملیاتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی.ع –پالن تطبیقی  .2

 های انکشافی پوهنتونپالن .۳

 های عملیاتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی.پالن .۴

 تدوین پالیسیها. .5

 های مالی.پالن .۶

 گزاری.ستراتیژیک سرمایه  .7

 پالن انکشاف کتابخانه. .8

 خلق عواید. –پالن و طرح تولید  .9

 پالن بررسی برنامه های علمی. .۱0

 پالن انکشاف منابع آنالین. .۱۱

 پالن انکشاف تکنولوژی معلوماتی. .۱2

 پالن انکشاف استادان و کارمندان. .۱۳

 پالن انکشافی حمایه و خدمات محصالن. .۱۴

 

 نمره  موسسه

  را  که به بهترین وجه سطح  موفقیت موسسه را در برابر تمام معیارهای فرعی یینمره ،

 منعکس میسازد را وارد نمایید.

گانه نمره نهایی بوهنتون  مجموعه نمرات به  سی وشواهد معیار های یازدهربر اساسی بر

 ٪ می باشد. 94.5
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 مدارک

 رض غبازدید بازنگران مسلکی  ید که میتوانید قبل ویا در جریان مدارکی را درج لست نمای

 ید. ر فرعی وارد نموده اید، تهیه نمایحمایه نمره  که شما در برابر هر معیا

 پالن ستراتیژیک پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی. .۱

 ملیاتی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی.ع –پالن تطبیقی  .2

 شهید استاد ربانی.پالن های عملیاتی پوهنتون تعلیم و تربیه  .۳

 پالن های انکشافی پوهنحی ها. .۴

 تدوین پالیسی ها. .5

 پالن های مالی. .۶

 ستراتیژیک سرمایه گزاری. .7

 پالن انکشاف کتابخانه. .8

 خلق عواید. –پالن و طرح تولید  .9

 پالن بررسی برنامه های علمی. .۱0

 پالن انکشاف منابع آنالین. .۱۱

 پالن انکشاف تکنولوژی معلوماتی. .۱2

 استادان و کارمندان.پالن انکشاف  .۱۳

 پالن انکشافی حمایه و خدمات محصالن. .۱۴

 .پالن های انکشافی پوهنتون .۱5

 .پوهنحی هاپالن های انکشافی  .۱۶

 تفاهمنامه ها. .۱7

 احصایه ها. .۱8

 پالن ها و گزارش های مالی .۱9

 پالن ها و گزارش های تحقیق. .20

 ها. کمیتۀگزارش های  .2۱

 گزارش برنامه های علمی. .22

 ساالنه.گزارش های پروسه نظارت  .2۳

 گزارش های تطبیق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس. .2۴

 ۱۳98 -۱۳97گزارش ارزیابی خودی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی سال  .25

 ها وگزارش مرکز تکنولوژی معلوماتی.پالن .2۶
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 ها و گزارش های کتابخانه عمومی پوهنتون.پالن .27

 ها وگزارش های پوهنحی ها.پالن .28

 ای معاونیت های محترم پوهنتون.پالنها و گزارش ه .29

 های بخش اداری.ها وگزارش های آمریتپالن .۳0
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 : ماموریت و استراتیژی1معیار شماره 

 

 

 مدارک

 

 نمره 

 موسسه

حد اکثر 

 نمره

 

 شرح

 معیار فرعی / شاخص

 

 ماموریت : 1.1
 مناسب و رسماْ تأیید شده میباشد.مؤسسه دارای یک مأموریت 

 

ضمایم معیار 

 نخست

 

 

 ۱0 

 

 

۱0 

توسط ه ک ی استماموریتدیدگاه و  پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی دارای 

دیده تایید کرکیفیت  ارتقای کیفیت ریاست  ارتقای شورای علمی پوهنتون  و بورد 

  است.
دگاه دیدارای فارغ ده این پوهنتون نیز   دیپارتمنت 27و  پوهنځی 9سان ن یبه هم

که از پوهنحی ها توسط شورای علمی پوهنحی و د نو ماموریت جداگانه میباش

ی ها دیپارتمنتها و شورای علمی پوهنحیپوهنتون و از دیپارتمنتها توسط مجلس 

 تایید شده است.   مربوطه

مؤسسه دارای مأموریتی است که توسط وزارت تحصیالت 

 ب شده است.عالی تصوی

بر عالوه، هر پوهنحی و دیپارتمنت دارای یک ماموریت 
 مراجع ذیربط تأیید شده است. طمیباشد که توس

 استراتیژیکپالنگذاری  : 1.2

 .مؤسسه یک دوره پالنگذاری پنج ساله را به پیش میبرد.

ضمایم معیار 

 نخست
 

 
 

۱0 

 

 

 

۱0 

از طرف  و( ترتیب ۱400-۱۳95)سال  5پالن ستراتیژیک پوهنتون برای مدت 

اهدافی  که شامل شاخص های اصلی وزارت تحصیالت عالی تأیید شده است

و نقش  مرتبط با تحقیق، کسب عواید، استفاده از تکنالوژی، فعالیتهای بین المللی

 پوهنتون  در جامعه افغانی می باشد.
نهای نیز دارای پالدیپارتمنت فارغ این پوهنتون  27پوهنحی و  9عالوه بر آن،   

از پوهنحی ها توسط شورای علمی پوهنحی و  استراتیژیک جداگانه میباشد که

ای پوهنتون و از دیپارتمنتها توسط مجلس دیپارتمنتها و شورای علمی پوهنحی ه
  مربوطه  تایید شده است. 

 

مؤسسه دارای یک پالن استراتیژیک پنج ساله بوده که توسط 

مراجع ذیربط تأیید شده است. پالن  وزارت تحصیالت عالی یا

استراتیژیک مؤسسه شامل اهدافی مرتبط با تحقیق، کسب 

 عواید، استفاده از تکنالوژی، فعالیتهای بین المللی و نقش
 مؤسسه در جامعه افغانی می باشد.

پالن استراتیژیک شامل شاخصهای اصلی برای برعالوه، 

 اجراات می باشد.

 تطبیقیپالنگذاری  1.3
 یژیک به جزئیات اورده شده است. ه گی تطبیق پالن استراتمؤسسه پالن تطبیقی ساالنه را انکشاف میدهد که در آن چگون

 ضمایم معیار نخست

۱0  ۱0 

ف پالن برای پالن استراتیژیک خویش، پالن تطبیقیپوهنتون 

 توسط شورا ی علمی تایید شده است.تهیه نموده که  ساالنه 

د میباشپالن ساالنه نیز   راپور ربعوار  پوهنتون دارای  همچنان

 به شورای رهبری پوهنتون ارایه شده است. که 

ها و  کمیتۀآمریتهای دیپارتمنتها، ، پوهنحی های، عالوه بر آن 

و بخشهای اداری پوهنتون نیز دارای پالنهای تطبیقی مراکز 

مؤسسه کارمندان را در انکشاف پالن تطبیقی ساالنه خویش 

 سهیم میسازد.
بر عالوه، هر پوهنحی و دیپارتمنت خود دارای یک پالن 

تطبیقی ساالنه میباشد که توسط ریاست پوهنتون و یا ریاست 

 شده باشد. پوهنحی تأیید
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اعضای هر بخش ترتیب گردیده و به که توسط میباشدساالنه 

 شوراهای علمی مروبوطه تایید شده است. وسیلۀ 

 

 دهیسازمانموثریت :  1.۴

 مؤسسه موثریت و کآرآیی اجراآت خود را به طور متداوم بهبود می بخشد.

 ضمایم معیار نخست

 ۱0 ۱0 

 ییتمام پوهنحی های پوهنتون و دیپارتمنت ها بررسی ساالنه 

آنرا شناسایی  نقاط ضعف  پالن تطبیقی خویش را انجام داده و

 . تا در پالن سال آینده در نظر گرفته شود کرده 

دیپارتمنتهای  انعالوه بر ان استادان توسط محصالن، آمر

، آمران دیپارتمنتها توسط روسای پوهنحی های مربوطه مربوطه

معاون امور علمی و معاونان و روسای پوهنحی ها به وسیلۀ 

 پوهنتون به وسیلۀ رییس پوهنتون مورد ارزیابی قرار گرفته و

ارزیابی ولی  نتایج ارزیابی ها برای هر بخش اعالن شده است.

 نیاز به بهبود بیشتر دارد. تحلیل همه جانبه هر بخش و 

ی مؤسسه کارمندان را در بررسی ساالنه تطبیق این پالن تطبیق
ح دخیل میسازد. این امر مواردی را که نیاز به بهبود و اصال

ایی تاب یافته است، شناسدارد و در پالن تطبیقی سال آینده باز

 میکند.

بر عالوه، هر پوهنحی و دیپارتمنت روند بررسی ساالنه خود 
در  را در اختیار داشته؛ و ساحاتی را که نیازبه بهبود دارد و

پالن تطبیقی ساالنه سال پیشرو به سطح پوهنحی ها و 

 دیپارتمنت ها بازتاب یافته؛ را شناسایی میکند.

 عمومی معلومات: 1.5

 مؤسسه در مورد ماموریت، استراتیژی، پالیسی ها و حاکمیت خود معلومات را بدسترس عام قرار میدهد.

 ضمایم معیار نخست

 ۱0 ۱0 

 

از طریق دیدگاه و ماموریت پوهنتون، پوهنحی و دیپارتمنتها 

، نشر آن کتالک های مربوطۀ هر  نصب بنر ها در نقاط مزدحم

در  و صفحۀ اجتماعی) فیس بوک( بخش و سایت پوهنتون

 اختیار عموم اعم از محصالن و جامعه قرار داده شده است. 

دیدگاه و ماموریت خود را  از طریق  بر آن ، پوهنتونعالوه 

نیز برنامه  رهنمودی جدید الشموالن به سمع محصالن تازه وارد 

 رسانیده است. 

مؤسسه تمام معلومات را در مورد ماموریت، اهداف 

استراتیژیک، پالیسی ها، وحاکمیت خود را به هر فارمت 

 ممکن، در اختیار عام قرار میدهد 
 

برعالوه، مؤسسه تمام معلومات در مورد ماموریت ،اهداف 

استراتیژیک، پالیسی ها  و حاکمیت خود را از طریق ویب 

صویری جهت حصول اطمینان سایت و دیگر وسایل صوتی و ت
از اینکه معلومات مذکور قابل دسترس به تمام افراد ذیربط 

 باشد، فراهم میسازد.

 

 سهم گیری در جامعه و اجتماع . معیار شماره دوم:2

نمره  مدارک

 موسسه

حد اکثر 

 نمره

 معیار فرعی / شاخص شرح

 علمیفعالیت های : 2.1
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 موسسات تحصیلی را به حیث عامل انکشاف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منعکس میسازد.برنامه های تحقیقی و تدریسی ماموریت 

ضمایم معیار 

 دوم

 
 

 

9  

 
۱0 

اله های از انجام تحقیقات علمی ،رس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی استادان 
م معرفت مجلۀ علمی به نام پیا به چاپ رسانیده  و نتایج تحقیقات خویش را در علمی را 

ته ذیربط به اشتراک گذاشبه جاپ میرسد و خالصۀ آن در ویپسایت پوهنتون با مراجع 

که  همچنان در پایان هر ربع کنفرانسهای علمی استادان راه اندازی میگردد میشود. 
 لست آنها در ویپسایت پوهنتون به نشر میرسد. 

 این پوهنتون همه کاربردی بوده و خالصۀ لیسانسفوق برنامۀ  7تیزسسهای محصالن 

 آن در ویپسایت پوهنتون با مراجع ذیربط شریک ساخته میشود. 

 مونوگرافهای محصالن دورۀ لیسانس در ویترینهای کتابخانه گذاشته شده و باسایر
 محصالن شریک ساخته میشود.  

نصاب ات در تالش صورت میگیرد که از نتایج تحقیقعالوه بر موضوعات فوق، 

ات نقش داشته و نظری نصاب تحصیلیاستادان همه در تغییرات  استفاده شود.  تحصیلی
. تالش صورت گرفته تا از نظریات در نظر گرفته میشود نصاب تحصیلیآنها در 

ت از طریق پرسشنامه های ارزبا بی از کیفی  نصاب تحصیلیمحصالن نیز در تغییرات 

 و اداراتبنابر مشکالتی موضوع با فارغ التحصیالن ، اما اخذ گردیده است تدریس 

  شریک ساخته نشده است.خصوصی 

برنامه های تحقیقی و علمی به طور واضح منافع پالن 
شده برای جامعه و انکشاف محلی، منطقه ای و ملی را 

 منعکس کرده و تبلیغ مینماید.

بر عالوه مؤسسه، اطمینان حاصل می کند که ارزیابی 
سطح پوهنحی میزان و تاثیر مشارکت در ساالنه در 

جامعه و انکشاف محلی، منطقه یی و ملی را ارزیابی 

انکشاف ساحوی، ناحیوی و ملی  سهیم می نماید.

 میگردد.

 اشتغال و سهمگیری کارمندان2.2

 لی نشان میدهد.مو در حد امکان کارمندان اداری، مصروف فعالیتهایی میباشند که سهم گیری آنان را در جامعه و انکشاف محلی، منطقوی و  علمیتمام کارمندان 

ضمایم معیار 

 دوم

9 ۱0 

های م و تربیه ساالنه حدود  بیشتر از هزار تن را از دیپارتمنتپوهنتون تعلی

 د و به جامعه تقدیم میدارمختلفۀ فارغ داده و به عنوان معلم مسلکی و متخصص 

 داناستانقش  ایفا مینمایند.  بخش دگر را در انکشاف جامعهسهم خویش بخشی از 

خل در دا تحقیقات علمیانجام از طریق در انکشاف جامعه پوهنتون تعلیم تربیه 

است ، تحقیقات کاربردی فوق لیسانسبرنامه های   USWDP.HEDPپوهنتون، 

بیه عرصۀ تعلیم و ترمستقیما یکی از پرابلهای جامعه مخصوصا این تحقیقات که 

  میدهد.قرار  را مورد مطالعه

را در شوفعال  با سهمگیری پوهنتون،  عالوه بر آن، تعداد کثیری از استادان 

اخل پوهنتون ووزارت تحصیالت عالی؛ ورکشاپها، های د کمیتۀ ،ها، بوردها

 مایند. ایفا میندر انکشاف جامعه خویش را نقش فعال  نیز سیمینار ها، کنفرانسها 

دان بخش دگر نقش استاسهمگیری استادان در برنامه های تلویزیونی و رادیویی  

 را در انکشاف جامعه به اثبات میرساند. 

خارج از محیط ا استادان و محصالنی که در انکشاف جامعه پوهنتون ب رهبری

د ، سهم میگیرند مشروط بر اینکه امور یومیۀ پوهنتون را مختل نسازپوهنتون، 

 همکاری مینماید. 

اکثریت استادان به طور فعال در جامعه و انکشاف 

  .محلی، منطقوی و ملی سهم می گیرند

 
از کارمندانی که در  بر عالوه، مؤسسه برای حمایت

 کانیزمهای مشخصی دارد.یجامعه سهم فعال دارند، م
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 محصلین اشتغال:  2.۳
 محصالن از تعهدات خویش در قبال جامعه و انکشاف واقف بوده و تشویق میشوند تا سهم خود را ادا نمایند.

 
ضمایم معیار 

 دوم، 

ماموریت 

موسسه به 

صورت 

بلبورد در 

معرض دید 

 گذاشته شده

 است.

 

 

 

 
 

 8 
8 

برنامه های همه ساله در آغاز سال جدید تعلیمی، از جانب رهبری پوهنتون 

 کوتاه مدت رهنمودی برای محصالن  جدید الشمول دایر میگردد و از آن طریق

راههای پیشرفت شان، قوانین، مقررات و محصالن را با اخالق پوهنتونی، 

 و  محیط پوهنتون اعم از کتابخانه، لوایح وزارت تحصیالت عالی و پوهنتون

 سی تی سنتر و... آشنا میسازد. جمنازیوم، کفتریا، آی 

ا بیشتر از پیش بسایت پوهنتون و معرفی   عالو تاً محصالن از طریق بنرها 

ه انکشاف جامعو لوایح و مقررات پوهنتون و نقش آنها در  دیدگاه و ماموریت 

 آگاهی داده میشود. 

مراتب باال، محصالن از طریق مضمون تدریس آموزی، در سمستر عالوه بر 

هفتم عمال در مکاتب ناحیۀ هفتم رفته و مطابق آموزه های جدید خویش به 

 ند.تدریس میپردازند و آماده گی برای سهیم شدن عملی در انکشاف جامعه میگیر

 

به تمام  محصالن در مورد ماموریت مؤسسه، 
 ی آن در ارتباط به جامعه واستراتیژی ها و عملکرد ها

 انکشاف محلی، منطقوی و ملی آگاهی داده میشود.

 

برعالوه، مؤسسه تحصیلی در صدد سهمگیری مستقیم  
محصالن و اشتراک آنها در جامعه و انکشاف محلی، 

منطقوی و ملی از طریق نصاب تحصیلی ویا هم فعالیت 

 های فوق نصاب تحصیلی میباشد.

 

 و اداره : حاکمیت، رهبری3معیار شماره          

حد اکثر  نمره موسسه مدارک

 نمره

 معیار فرعی / شاخص شرح

 حاکمیت 3.1

  .مؤسسه غرض نظارت از تطبیق ماموریت و پالن استراتیژیک خود یک ساختار اداری مناسب و موثر را ایجاد نموده است

  سومضمایم معیار 

 
 

 

۱0  

 

 
۱0 

   های مختلفه را کمیتۀو پوهنحی ها   خودجهت تقویت امور علمی پوهنتون  

ای دار کمیتۀهر  که امورات آن را استادان پیش میبرد ، ایجاد نموده است. 
تشکیل  الیحۀ وظایف بوده و براساس آن به رویت یک تقسیم اوقات منظم 

ل کمیتۀ کتاب پروتوکوهر امور محولۀ خویش را به پیش میبرند. جلسه داده 

 دارد که نتایج کارشان در آن ثبت میباشد.

دایر  سطوح پوهنتون و پوهنحی های زیر نظر رهبری پوهنتون کمیتۀ های 
ارد مکلفیت د کمیتۀمورد ارزیابی قرار میگرد. هر گردیده و فعالیتهای آنها 

ن کفیت پوهنتو ارتقای کمیتۀ ایان هر سال به که گزارش کاری خویش را در پ

 ارسال بدارند. 

ساختاری موثر را تاسیس نموده و  کمیتۀمؤسسه یک 

ها  کمیتۀالیحه وظایف روشن و واضح را برای تمام 
 انکشاف داده است.

را  کمیتۀبرعالوه، مؤسسه بشکل منظم عملکرد هر 

بررسی نموده و از وجود یک حاکمیت مناسب و موثر 

 از تمام جنبه های کاری اش اطمینان میدهد.

  

 رهبری 3.2
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 مؤسسه توسط یک تیم با صالحیت موثر در اوقات رسمی رهبری و اداره می شود.

 ضمایم معیار سوم

مشاهده ، 

حاضری حین 

بازنگری 

 صورت گیرد.

 

 

 

 

 
 

۱0 

 

 

 

 

 
۱0 

رهبری پوهنتون اعم از رییس پوهنتون و معاونان، روسای پوهنحی ها و 
دست  معاونان، امران دیپارتمنتها و بخشهای اداری همه در اوقات رسمی 

مساعد ساخته به دست هم داده یک فضای مطمین را برای آموزش هر بهتر 

 بخشهایاند. در عین حال به منظور دریافت چالشها، براساس سلسله مراتب 
  و اداری را مورد ارزیابی قرار میدهند.  کادریمرابوطۀ خویش اعم از 

ئ ها، پوهنح رئیس پوهنتون، معاونین رئیس، روسای
ئ ها و آمرین دیپارتمنت ها مسئولین پوهنح معاونین

اداره در اوقات رسمی بوده و قادر به پیشبرد امور 

 رهبریت میباشند.
 

، معاونین رئیس، وهنتونبرعالوه، اجراات رئیس پ

 ئ ها، معاونین شان و آمرین دیپارتمنت هاروسای پوهنح

کارمندان منحیث مسئولین در پروسه بررسی عملکرد 
 میباشند.

 اداره ۳.۳
 اداره مؤسسه جهت حمایت از اجراات ماموریت و اولویت های استراتیژیک مؤسسه، متمرکز میباشد.

  ضمایم معیار سوم

 
 

۱0  

 

۱0 

بوده  مشخص  دارای الیحه وظایف پوهنتون،  کارمندان اداریتمام 

ماموریت و پالن  مطابق  که در روشنی و رهنمایی الیحه وظایف ،

به وجه احسن به پیش  وظایف محولۀ خویش را  ستراتیژیک پوهنتون

الن به خاطر اطمینان از  تطبیق پ همچنان قابل یاد آوریست میبرند. 

از جانب مسوالن مربوطه مورد   کارمندان ادارینتایج کار کاری، 

ارزیابی قرار گرفته، نتایج ارزیابی با کارمندان شریک ساخته 

  میشود.  

تمام کارمندان اداری الیحه وظایف مناسب و مرتبط 

 دارند.

 
بر عالوه، تمام کارمندان اداری وظایف اداری شان را 

 درک کرده و قادر به انجام آنها هستند.

 اصول اخالقی 3.۴

تساوی جنسیتی در  واف مؤسسه کوشش بخرج میدهد تا مطابق معیارهای اخالقی عمل نموده، از فساد، واسطه و قوم پرستی، جلوگیری بعمل آید و نیز شفافیت کاری، انص

 همه عرصه های کاری نافذ گردد.

  ضمایم معیار سوم

 

 

 

۱0  

 

۱0 

به  پوهنتنون تعلیم و تربیه از دوسال به این طرف پالیسی اخالقی را

 راکیفیت پوهنتون پالیسی اخالقی  ارتقای همکاری آمریت  و کمیتۀ 

تدوین نموده در بخش رهبری، استادان، محصالن و کارمندان اداری 

 و بهو بعد از تایید شورای علمی پوهنتون مرعی االجرا قرار داده 

تکثیر نموده است.   علمیپوهنتون اعم از اداری و تمامی شعبات 

در نه تنها همچنان جهت اگاهی دهی به محصالن، پالیسی مذکور را 

بلکه از طریق  نصب نمودهه در معرض دید، بنر ها چاپ نمود

 . است نشر کردهویپسایت پوهنتون نیز 

مؤسسه دارای پروسه رسمی میباشد که مطابق آن 

که تمام استادان و  محصالن اطمینان حاصل می کند 

اصول رفتارهای اخالقی و عواقب عدم تطبیق آنرا 
 میدانند.

برعالوه، مؤسسه دارای میکانیزم موثری جهت نظارت 

ن از موازین اخالقی و برخورد انسانی توسط تمام استادا
 و  محصالن می باشد.



33 
 

 : منابع مالی و اداره۴معیار شماره 

 

 مدارک

 

 نمره موسسه

حد اکثر 

 نمره

 معیار فرعی / شاخص شرح

 مالی پالن گذاری: ۴.۱
 .مؤسسه اطمینان میدهد که پالن های مالی اش با تطبیق اهداف استراتیژیک اش مطابقت داشته و روی آن متمرکز میباشد.

ضمایم معیار 

 چهارم

 

 
 

 

 
 

۱0 

 

 

 
۱0 

 در مطابقت با استراتیژیک پالن خویش پوهنتون دارای پالن مالی پنج ساله

 ۱۳99همین سال  و از طرف شورای علمی پوهنتون تایید شده استمیباشد که 
  . تطبیقی آن میباشد آخرین سال

توب  به شکل مک که از جانب دیپارتمنتها پالن مالی مذکور بر اساس نیاز سنجی 

 ، به عمل آمده  جلسات رو در روفته  صورت به  و معاونیتهاپوهنحی ها واز 
 ترتیب شده است.

 

مؤسسه دارای یک پالن پنج ساله مالی بوده که به طور 

واضح در مطابقت با اهداف استراتیژیک مؤسسه که در 
چارچوب پالن استراتیژیک آن بیان گردیده است، قرار 

 دارد. 

 
منابع و دیگر برعالوه، معاونیت اداری پوهنتون، 

و روسای پوهنحئ  معاونیت هاسایر معلومات مرتبط از 

 ها را بخاطر انکشاف پالن مالی پنج ساله نهاد تحصیلی

 مربوطه دخیل میسازد.

 مدیریت مالی ۴.2
 مؤسسه از مدیریت موثر بودجه ساالنه اطمینان میدهد.

ضمایم معیار 

 چهارم

 

 
 

 

8 
 

  

 

 

 
۱0 

ه . . . پوهنتون تعلیم و تربی معاونیت اداریقسمی که در معیار باال اشاره شد، 

ها  رؤسای پوهنحیبا رییس و معاونان پوهنتون،  بودیجه ساالنه را به مشوره 
اف انکش از طریق مکاتیب ، در جلسات رو در رو  ویا  ، آمرین دیپارتمنت ها 

ً بهداده است و توسعه   . همچنان راپور مصرف بودجۀ ساالنۀ پوهنتون قسما

ارایه شده است که صورت ربع وار و یا ششماهه در شورای رهبری پوهنتون 

 کزارشات ثبت کتاب جلسات رهبری میباشد.  

معاونیت اداری مؤسسه در برابر تنظیم بودجه ساالنه 

مسوولیت شفاف و واضح داشته و گزارش ربع وار آنرا 
 مربوطه مؤسسه میسپارد  ۀکمیتبه 

 

 معاونیت اداری پوهنتون بودجه ساالنه را بهبرعالوه، 

مشوره روسای پوهنځئ ها، آمرین دیپارتمنت ها و سایر 
 شرکای کاری انکشاف میدهد.

 : سیستم های مالی۴.3
 .مؤسسه سیستمهای موثر محاسبه و مدیریت مالی را ایجاد نموده است

ضمایم معیار 

 چهارم
 

 

 

 

۱0   

 

۱0 

مدیریت مالی پوهنتون به وسیلۀ اشخاص تحصیلکرده حد اقل لیسانس 

 به شکل درست و مسلکی پیش برده میشود. رشته اقتصاد

یه سیستم مالی وزارت مالوهنتون تعلیم وتربیه، پ ،بخش مالیهمچنان در 

و  استفاده مینماید به صورت شفاف و روشن  تم مالی خویشسرا در سی

 جوابگوی مصرف هر افغانی میباشد. 

 مؤسسه با استفاده موثر از سیستم مدیریت مالی مناسب،

 محاسبات خویش را مدیریت مینماید.

 
برعالوه، مؤسسه قادر به فراهمسازی و استفاده از 

معلومات و گزارشات مدیریت مالی در پروسه 

 پالنگذاری استراتیژیک میباشد.
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 کیفیت ارتقای یک کاپی گزارشات مالی همه ساله جهت اگاهی، به آمریت 

 پوهنتون ارسال میگردد. 

 حسابدهی ۴.۴
 عایدات و مصارف مؤسسه تحصیلی به طور ساالنه مورد بازرسی قرار می گیرد.

ضمایم معیار 

 چهارم
 
 

۱0  

 

۱0 

ی وزارت مالیه به گونۀ رسمدر پوهنتون تعلیم و تربیه یک شعبۀ تفتیش 

 فعالیت دارد و هر سند مالی تا از کنترول این دفتر نگذرد طی مراحل

 نمیگردد. 

ش راپور سه سالۀ تفتی پوهنتون تعلیم و تربیه بخش مالی در عین حال، 

را با خود دارد که در آن به و مستوفیت والیت کابل  وزارت مالیه 

   .از شفافیت حسابات مالی تایید شده است وضاحت 

ه شبانه و... ب، فوق لیسانسعواید پوهنتون از فیس محصالن برنامه های 

دولت تحویل گردیده تمامی اسناد آن در  600۱طور شفاف به حساب 

 دفتر مالی موجود است.  

راپورهای حسابدهی مالی رسمی ملی و بین المللی سه 

 باشد.سال گذشته موجود می 
 

، مؤسسه نظر مثبت کتبی مفتشین بیرونی را بر عالوه

 مورد شفافیت حسابدهی نیز دارند

 

 علمی برنامه های: 5معیار شماره 

حداکثر  نمره موسسه مدارک

 نمره

 معیار فرعی / شاخص شرح

 نیازمندیهای برنامه 5.1
 .را شرح میدهد فارغانبطور واضح نیازمندیهای فراغت و انکشاف مهارتهای  علمیتمام برنامه های 

ضمایم معیار 

 پنجم

 
 

 

۱0  

 

 
۱0 

یباشد که مکتالکهای جدا گانه  تمامی دیپارتمنتهای پوهنتون تعلیم و تربیه دارای 
نصاب ، منابع نصاب تحصیلییدگاه ، محتویات آن را تاریخچۀ دیپارتمنت، د

 سهولتهای هر برنامه و... به وضاحت در آن انعکاس، شرایط فراغت، تحصیلی

وعۀ این بستۀ معلوماتی روی میز آمران هر بخش قرار دارد و مجم یافته است. 
در  در کتالک پوهنتون کهبه همکار ی مستقیم استادان ، تمامی همین معلومات 

انعکاس پوهنتون جهت آگاهی محصالن و جامعه نشر شده است، نیز سایت 

  یافته است. 

هر برنامه دارای یک کتالگ مشخص و یا اسناد مشابه 
 می باشد که در آن محتوای برنامه تعریف شده است.

 

مشخصات هر برنامه به طور واضح توضیح داده است 
 که چطور به دستیابی ماموریت مؤسسه کمک می کند.

 

 نظارت ساالنه برنامه ها 5.2
 توسط یک پروسه رسمی مرور و تایید، در سطح نهاد تحصیلی ساالنه نظارت می گردد. علمیتمام برنامه های 
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ضمایم معیار 

 پنجم

 

 
 

۱0 

  

 

 
 ۱0 

 سالهران به اینسو  در پای ۱۳97از  تمامی برنامه های پوهنتون تعلیم و تربیهاز 

 مورد ارزیابی قرار گرفته و گزارش آننظارت ساالنه  واحدی مطابق فارمت 
عتبار اکیفیت و  ارتقای نیز رسما به ریاست پس توحید دیپارتمنتها و پوهنحی ها 

 دهی فرستاده شده است. 

 اسناد حمایوی مربوط به هر دیپارتمنت از قبل نظریات استادان و محصالن،

 در دیپارتمنتهای مربوط حفظ میباشد.  

 تمام برنامه ها به طور ساالنه نظارت می گردد. 

 
ئه تیمهای برنامه ها می توانند شواهدی را ارابرعالوه، 

کنند که پروسه بازنگری شامل استفاده از احصاییه و 

 .نظریات اصالحی محصالن می باشد

 مرور برنامه 5.۳
 مجموعه تمام برنامه ها و نصاب ها هر پنج سال یکبار بر اساس پروسه رسمی مرور و تصویب، توسط مراجع ذیصالح تایید می گردد

ضمایم معیار 

 پنجم

 

 

 
۱0 

 

 

۱0 
 

 تراتیژیکسپالن مطالق  تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی پوهنتون تعلیم و تربیه

ساله ی مرور  5وزارت تحصیالت عالی و پالن ستراتیژیک خویش و پالن 

 .دوره یی مصمم بر تطبیق این برنامه است

مؤسسه پروسه مرور دوره ای برنامه های وزارت 

 تحصیالت عالی را تطبیق مینماید تا اطمینان حاصل کند

هر پنج سال  علمیکه نصاب تحصیلی تمام برنامه های 
یکبار مرور شده و انعکاس دهنده تغییرات بیرونی 

 میباشد و نیز مطابق موازین و معیارهای بین المللی و

 مسلکی قرار دارد.
وه، مؤسسه تصامیم استراتیژیکی را پیرامون برعال

براساس یافته های بررسی  علمیمجموعه برنامه های 

 دوره یی برنامه های خود اتخاذ مینماید.

 پیداگوژی 5.۴
 د.شمیبخشد، بطور منظم نوسازی و تجدید خواهد  ارتقای استفاده شده و سطح آموزشی  محصالن را  علمیمیتودولوژیی که در تدریس تمام برنامه های 

ضمایم معیار 

 پنجم
 

 

 

 

 

 

 
 

10 

 

۱0 

ار درپوهنتون تعلیم و تربیه کیفیت تدریس از چند طریق مورد ارزیابی قر

 میگیرد:

س در آن ارزیابی خودی  استاد توسط محصالن صنفی که استاد کور. ۱ .۱
 (%۱00تدریس مینماید )

 .به وسیلۀ آمر دیپارتمنت %75اوسط ارزیابی استاد توسط محصالن دارای  .2

 ی ارتقابه وسیلۀ کمیتۀ  %75ارزیابی استاد توسط محصالن دارای اوسط . 2 .۳

 کیفیت.
در  2کیفیت استاد، از شمارۀ  ارتقای در دوسیۀ  ۱اسناد و تحلیهای شمارل 

 . کیفیت پوهنتون موجود است ارتقای در آمریت  ۳دیپارتمنت و از شمارۀ 

با  2با محصالن شریک ساخته شده است و از شمارۀ  ۱نتایج ارزیابی شمارۀ 
ته با پوهنحی و دیپارتمنت مربوطه شریک ساخ ۳استاد مربوطه و از شمارۀ 

 شده است. 

تن  80همچنان غرض بهبود روش تدریس، در دو مقطع به تعداد قریب
 ( را فراگرفتند.S.C.Lو  O.B.Eاستادان برنامه های )

ا تمام تیم های برنامه ها بصورت مداوم تالش میورزند ت

در نحوه تدریس  اصالحات ممکن را غرض تغییر

 شناسایی نموده، انکشاف دهند. 
 

محوری -برعالوه، اکثر تیم های برنامه ها اصول شاگرد

را معیار قرار داده؛ آنرا شامل شیوه تدریس خویش می 

 سازند.
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کن کورس پالیسیهای استادان  و نتایج ارزیابی نشاندهندۀ آنست که حد مم

را برپایۀ شاگرد محوری و آموزش استادان تالش کرده اند تدریس خویش 
 مبتنی بر نتیجه عیار سازند.

 

 

 

 : ارزیابی5.5
 میتودولوژی که غرض ارزیابی فهم محصل صورت میگیرد عادالنه و شفاف بوده و بطور منظم تجدید می شود.

ضمایم معیار 

 پنجم
 

 

 

 8  

۱0 

 پیرویخویش از طرزالعمل امتحانات پایانی  در  ارزیابی های استادان 

و نمایند . همچنان مطابق کورس پالیسی خویش از ارزیابی های تکوینی 

 دوامدار نیز استفاده مینمایند. 

پروژه های گروپی و انفرادی نیز ارزیابی بعضا محصالن از طریق 

 میگردند.  

ل امتحان در سطح پوهنتون و پوهنحی ها تشکی کمیتۀدر امتحانات نهایی 

و گزارش آن در کتاب امتحان چک شده  یو همه روزه صحنه هاشده 

 ثبت میگردد.   کمیتۀ

تمام مشخصات برنامه به این امر وضاحت میبخشد که 
 هر کورس چگونه ارزیابی می گردد.

 

نیز موجود برعالوه، روشهای ارزیابی مختلف دیگری 
 می باشد.

 آموزش الکترونیکی )استفاده از تکنالوژی( 5.۶
 مؤسسه ظرفیت خویش را در تطبیق فراهمسازی آموزش الکترونیکی انکشاف داده است.

ضمایم معیار 

 پنجم
 

 

 
8  8 

وجود دارد و تمامی صنف درسی  96در پوهنتون تعلیم و تربیه مجموعا 

 در کورسهای انالینبا پروجکتور و یا ال سی دی تجهیز میباشد. صنوف 

نیز پیشرفتهایی صورت گرفته است.  وویدیو های آموزشی نیز ثبت 

 یو تیوپ نشر میگیردد.گردیده است و عنقریب در 

 تطبیق میگردد.. فوق لیسانسبرنامه های انالین بعضا در برنامه های 

 

 

 

برای ارائه بخشهایی مؤسسه از تکنالوژی های موجود 

 از برنامه خود استفاده می نماید.
 

برعالوه، مؤسسه فعاالنه تسهیالت آموزش الکترونیکی 

 را انکشاف داده و تطبیق مینماید.

 مشارکت جمعی 5.۷
 مؤسسه ظرفیت خویش را انکشاف داده تا با سایر موسسات تحصیلی داخلی و خارجی توأمیت همکاری برقرار نماید.

معیار ضمایم 

 پنجم
  

 

 8 
8 

وجود  پوهنتون تعلیم وتربیه . . . سعی و تالش می نمایند که سیستمی را به

شاف آورند تا به اساس آن  توامیتهای جدید را در جهت منافع پوهنتون انک
ا؛ در و در حاظر با بیشتر از ده پوهنتون داخلی مبنی بر تفاهمنامه ه دهند

 . توامیت و همکار می باشد

بطور موثر توأمیتهای همکاری را با سایر مؤسسه 

موسسات تحصیلی عالی داخل افغانستان و یا موسسات 
د بین المللی برقرار می نماید تا اهداف استراتیژیک خو

 را به انجام برساند.
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برعالوه، مؤسسه سیستمی را در دست اجرا دارد که  

بر اساس آن توامیتهای جدید را در جهت منافع مؤسسه 
 می دهد.انکشاف 
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 : تحقیق۶معیار شماره         

حد اکثر  نمره موسسه مدارک

 نمره

 معیار فرعی / شاخص  شرح

 فعالیتهای تحقیق ۶.1
 مؤسسه مجموعه یی از فعالیتهای تحقیقی را انجام می دهد.

ضمایم معیار 

 ششم

 

 
9  

 

 

۱0 

یکی از شاخصه های مهم ستراتیژیک پالن پوهنتون، تحقیق میباشد. در 

 کمیتۀآمریت تحقیق وجود دارد . این آمریت دارای سطح پوهنتون نیز 

 تحقیق و پالیسی تحقیق میباشد. 

ده این دفتر راه اندازی کنفرانسهای علمی استادان را در هر ربع بر عه

 دارد.

 . صورت ماهنامه به نشر میرسدپوهنتون مجلۀ علمی دارد که به 

در و لیسانس  فوق لیسانسمحصالن اعم از محصالن  ،استادانعالوه بر 

  باشد.پروژه های تحقیقی شامل می

نیز  دیپارتمنت فارغ ده  27و  فوق لیسانسبرنامه   ششاعم از محصالن

 ( دورۀ لیسانس مونوگرافو  فوق لیسانستیزس )   در پروژه های تحقیقی

تیزسهای  و هارد کاپیلست   صنفی شامل یوده که برعالوه پروژه های 

محصالن  هاو سیمینار هایگراف، مونوروژه های تحقیقی، فوق لیسانس

وژه آنها پروجود دارد که به رویت مربوطه   یهادر دیپارتمنتها و پوهنحی

  گردد.های تحقیقی تأیید می

مونوگرافهای تیزس و )، برای پروژه های تحقیقی محصالن برنامهر 

 قایل کریدت 6- 4 خویش در پالن تعلیمی و سیمینار ها(  محصالن

 .میباشد

بیشتر و از محصالن  فوق لیسانسپروژه های تحقیقی محصالن دوره 

در ضمن خالصه  .تحقیقات ساحوی میباشددورۀ لیسانس به درجۀ دوم 

تن از تیزسهای فارغان برنامه های فوق لیسانس در سایت  ۱80حدود 

  این پوهنتون به دست نشر سپرده شده است.

 

 

محصالن و کارمندان در پروژه های تحقیقی شامل 

 هستند.
 

برعالوه، مؤسسه دارای میکانیزمهای رسمی غرض 

دهند، حمایه از  محصالنی که کارهای تحقیقی انجام می 
 می باشد.

 حمایه ۶.2

 .مؤسسه ظرفیت های خود را برای حمایت از فعالیتهای تحقیقی،توسعه میبخشد
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ضمایم معیار 

 ششم

 

 

9  

 

 
۱0 

 

 کتاب دارای هر یک یل گردیده کهتحقیق تشککمیتۀ   ،در هر پوهنحی -

مشخص اعضای و   ، الیحۀ وظایف، تقسیم اوقات جلساتپروتوکول

مربوطۀ خویش را ، مجالس مرتبهای مذکور به صورت   کمیتۀ. میباشد

ژیک مطابق پالن استراتیکه  فعالیتهای تحقیقی استادان را،  دایر نموده

 .مورد حمایت قرار داده اند پوهنتون،

هر پوهنحی، ترتیب و تنظیم برگزاری کنفرانسهای های تحقیق  کمیتۀ

زمینۀ تدارک آن علمی هر ربع پوهنحی مربوطۀ خویش را تنظیم نموده 

را مساعد میسازد. همچنان مقاالت علمی استادان را مورد غور قرار 

 .میدهند. داده در صورت ضرورت نظریات اصالحی 

مجهز با مرکز منابع مرکز تحقیقات علمی تازه  ،به سطح پوهنتون -

 .است ایجاد گردیده ووسایل مورد نیاز 

ورد حمایت قرار داده مفعالیتهای تحقیقی استادان را  ،همچنان پوهنتون -

 حق الزحمهتقریظ دهنده ها و استادان رهنما  محقق  مطابق الیحه برای

 مینماید. پرداخت 

 تحقیق را ایجاد نموده است که مسوول کمیتۀهر پوهنحی 

 حمایه و پالنگذاری به سطح پوهنحی باشد.
های مرتبط  کمیتۀبرعالوه، مؤسسه یک دفتر تحقیقات و 

 .را که مسوول فعالتهای تحقیق هستند، ایجاد نموده است

 آموزش ۶.3
 مؤسسه مهارتهای تحقیقی و ظرفیتهای استادان خویش را توسعه میبخشد.

ضمایم معیار 
 ششم

 

 

 

 
 

۱0  
۱0 

 و ها  کمیتۀهم در در مرکز تحقیقات علمی و  همپوهنتون و پوهنحی ها 

 توظیف نموده را  ، متعهد و مسوولاستادان نخبهآنها،  هر یک در راس

 .است

ربع به سطح  هردر از سه سال به اینطرف مرکز تحقیقات پوهنتون

جهت از یکطرف، را  استادان  پوهنتون و پوهنحی ها کنفرانسهای علمی

 به خاطر استفاده آموزشی استادان، ؛  از سوی دگرفرهنگ تحقیق تقویت

 . دایر نموده است  و محصالن
 مۀ برنا )    (   در جریان همین سه سال اخیر مرکز تحقیقات علمی پوهنتون  

   به همکاری پوهنتون و پروژۀ امورشی تحقیق را 

USWDP   

همچنان غرض انکشاف مهارت های مسلکی راه اندازی نموده است،  

   .  ای علمی تدویر میگردد.استادان، ورکشاپها، کنفرانس ها و سمیناره

 با استفاده از برنامه های آموزشی ملی و موسسهمؤسسه 
ولین تحقیق در مسؤ یی، استادان نخبه را منحیث

 چارچوب نهاد تحصیلی خویش آموزش میدهد.

رعالوه، مؤسسه برنامه های انکشافی و تربیوی خویش ب

را جهت توسعه مهارتهای تحقیقی استادان، تطبیق 
 مینماید.
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 کارمندان: استادان و ۷معیار شماره       

نمره  مدارک

 موسسه

حد اکثر 

 نمره

 معیار فرعی / شاخص  شرح

 علمیظرفیت  ۷.1

 .پاسخگوی نیازمندیها باشند علمیمؤسسه کارمندان را با سویه های تحصیلی مناسب مقرر مینماید که غرض پیش برد برنامه های 

  ضمایم معیار هفتم

 

9  

 
۱0 

ین ادر استادان  است و تقرری  ۱:۳0 پوهنتون تعلیم و تربیهتناسب استاد و محصل در 

 ،قانون کار تحصیالت عالی و از کارمندان اداری بر اساس  برویت قانون پوهنتون 

 که به اساس  استتهیه گردیده  کنان خدمات ملکی 

 علمیجذب محصالن ثبت نام شده در چارچوب پالن تطبیقی خود می تواند کارمندان 

 و اداری خویش را پیشنهاد وجذب نماید.

 

ه مؤسسه می تواند نشان دهد که برای پیشبرد تمام برنام

خود مطابق با تعداد محصالن ثبت نام شده،  علمیهای 

 کارمندان مناسب استخدام نموده است. 
 

دارای یک پالن تقرری بوده که در سه برعالوه، مؤس

چارچوب پالن تطبیقی قرار داشته و نشان میدهد که 

 فعلی و آینده برآورده علمیچگونه نیازمندیهای منابع 
 میشوند.

 علمیظرفیت غیر 7.2

 برخوردار باشند، مقرر نموده است. علمیمؤسسه تحصیلی تعداد کارمندان مورد نیاز خود را که از مهارتهای خاص جهت انجام امور غیر 
  ضمایم معیار هفتم

 

 
۱0 

 

  

 

 

 

۱0 

البته به رویت پالن تقرری که چارچوب پالن تطبیقی را در بر دارد 

کارمندان ،پوهنتون برای دفاتر اداری خویش مطابق به تعداد محصالن 

 نماید.که این کار مندان اول پیشنهاد وبعدا تقرریمیمناسب استخدام 

  می نماید. حاصل

 مؤسسه می تواند نشان دهد که برای تمام دفاتر اداری

خود مطابق با تعداد محصالن ثبت نام شده، کارمندان 

 مناسب استخدام نموده است.

 

برعالوه، مؤسسه دارای یک طرح تقرری در 

چارچوب پالن تطبیقی خویش میباشد که مبین 

چگونگی برآورده شدن نیازمندیهای منابع اداری 

 لی و آینده آن نهاد میباشد.فع

 

 پالیسی ها و پروسه استخدام  7.۳

 .ی کارمندان بر اساس شایستگی و شفافیت صورت میگیرد ارتقای تمام پالیسی ها و پروسه های استخدام، تعیین حجم کار و 

  ضمایم معیار هفتم

 

 

 

 

 

 

۱0 

 دارای پالیسی هایو  میباشد منابع بشریمجهز آمریت  پوهنتون دارای 

دان خدمات ملکی و که مطا بق قانون کارمناست مخصوصی به خودش 

 دقانون کار تهیه گردیده ودر پالن ستراتیژیک پوهنتون نیز صراحت دار

   عمل مینماید.ومطابق ان 

 منابع بشری دارد.مؤسسه یک اداره 
 

برعالوه، اداره منابع بشری مؤسسه پالیسیها و پروسه 

های مرتبط با تمام جنبه های مؤسسه در ارتباط با 

مام تکارمندان  بوده و این پالیسی ها و اسناد در اختیار 
 کارمندان قرار دارد.
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9 

و مطابق آن عمل کارمندان این آمریت نیز دارای الیحۀ وظایف بوده 

 مینماید. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 فعالیت های استادان ۷.۴

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

  ضمایم معیار هفتم

 
 

9 

  
۱0 

تطبیق ،بررسی ها از پالن های درسی استادان ،مشاهده درس استادان 

و نصاب تحصیلی ،تطبیق مفردات مضامین ،بررسی  نصاب تحصیلی

نوت ها در هر سمستر در پوهنحی های پوهنتون تعلیم و تربیه لکچر

در آرشیف پوهنحی ها ودیپارتمنت موجود ان  اسنادعملی می گردد که 

 می باشد.

 

ای مؤسسه با استفاده از مشاهده دروس به بهبود فعالیت ه

 استادان کمک می کند.
 مؤسسه یک پروسه بازنگری فعالیت ساالنه را برای تمام

ایجاد نموده است که از نظریات محصالن برای استادان 

 د.شناسایی ساحات برای بهبود  استادان استفاده می نمای

 فعالیت کارمندان 7.5
 .اجراآت تمام کارمندان اداری با توجه به اصالحات در کیفیت کاری شان بررسی میشود

  ضمایم معیار هفتم

 

8  

  

 
۱0 

 

منحصر ی پوهنتون دارای پالن های کاری تمام اعضای بخش های ادار

 براساس آن پالنهای عملیاتی خویش را ترتیبد که نبه خود شان را دار

حی . و این اسناد در پوهنینمایندعملی م را  فعالیت های روزمره شانو 

  موجود می باشد.و منابع بشری های مربوط شان 

ارزیابی پالنهای تطبیقی کارمندان توسط آمران بخشهای مربوطه 

 میگردد.

ت مؤسسه برای تمام کار مندان اداری خود که از انتقادا
ا رو پیشنهادات استفاده نموده و ساحات قابل بهبود خود 

شناسایی میکنند، یک پروسه بررسی فعالیت ساالنه را 

 ایجاد نموده است. 
 

برعالوه، مؤسسه اطمینان میدهد که تمام اعضای اداری 

ن فعالیت انفرادی بوده و آن مؤسسه دارای یک پال

ساحاتی را که به بهبود ضرورت دارد، مشخص کرده 
 است.

 انکشاف مسلکی 7.۶
 مؤسسه نیازمندیهای انکشافی تمام کارمندان را تشخیص و شناسایی نموده و میکوشد تا آنها را مد نظر قرار دهد.

 

  ضمایم معیار هفتم

 

 

 

8 
 پوهنتون برای رفع نیازمندی های انکشافی و آموزشی کارمندان خویش 

با کارمندان  آمریت انکشاف مسلکی استادان را  . اداری  علمیاعم از 

مؤسسه یک شخص را که مسئول مدیریت تمام جنبه های 

 مسلکی می باشد، تعیین نموده است.انکشاف 
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8  

 

 

و در راس آن یک تن  اداری و خدماتی و تجهیزات الزم ایجاد نموده

 نموده است.را با رتبۀ علمی پوهندوی توظیف   استاد

یاز و تحلیل ن نیاز سنجی هاپالن کاری خویش را براساس   این آمریت  

 ها آماده ساخته در جهت تحقیق آن عمل مینماید. 

ساس این آمریت کمیتۀ کاری متشکل از استادان را دارد که براهمچنان 

 یک تقسیم اوقات منظم فعالیت مینمایند.   

مؤسسه پروسه یی را برای تعیین نیازمندیهای آموزشی 

کارمندان اتخاذ نموده و  دارای یک پالن انکشاف 
 مسلکی می باشد.

 علمیآزادی های  ۷.۷

  مطابق به قانون، حمایت و مورد تشویق قرار داده میشود علمیآزادی 

  ضمایم معیار هفتم

 

 
 

8 

  

8 

 کیفیت پوهنتون ارتقای آمریت به همکاری پوهنتون تعلیم و تربیه 

و پس از تایید شورای علمی را تدوین نموده  علمیپالیسی آزادی 

می در تماپوهنتون، آن را مرعی االجرا قرار داده است.  این پالیسی 

دحم از طریق نصب بنر ها در نقاط مز ادارت پوهنتون تکثیر گردیده و 

  به محصالن اطالع رسانی کرده است.و نشر آن در ویپسایت پوهنتون 

میگ از حفظ آزادی های اکادمطابق این پالیسی استادان و محصالن 

 .خویش اطمینان حاصل مینمایند

مؤسسه اطمینان میدهد که تمام استادان و  محصالن از 

که در چارچوب قانون  علمیاساسات آزادیهای 

تحصیالت عالی افغانستان محفوظ گردیده است، واقف 

 اند. 
 

برعالوه، مؤسسه دارای میکانیزمی برای نظارت از 

در آن مطابق قانون اساسی  علمیحدودی که آزادی 
 مورد حمایت و احترام قرار گیرد، میباشد

 شکایات کارمندان ۷.8

 ها و نظم و انظباط را مدیریت میکند.مؤسسه بطور مؤثر شکایات، نارضایتی 

  ضمایم معیار هفتم

 

 

 
 

۱0  
۱0 

رسیده درج و  کیفیت، پالیسی  ارتقای پوهنتون در همکاری با آمریت 

در گی به شکایات را تنظیم نموده و بعد از تایید شورای علمی آن را 

تمامی شعبات تکثیر و مرعی االحرا قرار داده است. همچنان غرض 

 ،عالوه بر نشر آن در ویپسایت پوهنتون و عموم جامعه،آگاهی محصالن 

 در بنر ها چاپ نموده در نقاط مزدحم نصب کرده است. 

همچنان هر پوهنحی صندوق شکایت دارد که مطابق پالیسی باال باز و 

به همین ترتیب شکایات در سطح پوهنتون به شکایات رسیده گی میشود. 

یده و به آنها رس از طریف کمیتۀ نظم و دسپلین مورد مطالعه قرار گرفته

 گی صورت میگیرد و نتایج آن در کتابثبت پروتوکول ثبت میگردد. 

زالعملهایی را غرض وارسی شکایات مؤسسه طر

  .کارمندن ایجاد نموده و آن را تعقیب می نماید

 
برعالوه، مؤسسه پروسه یی را برای نظارت از تطبیق، 

مرور و تجدید کردن طرزالعملهای شکایات کارمندان 

 تطبیق می نماید.

 

    محصل : تجارب8ار شماره معی   

حد اکثر  نمره موسسه مدارک

 نمره

 معیار فرعی / شاخص  شرح

 معلومات محصالن 8.1
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 مؤسسه دارای سیستم هایی که در آن معلومات محصالن جمع آوری و تحلیل می گردد، می باشد.

ضمایم معیار 

 هشتم

 
 

 

 
9 
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یف در تمام پوهنحی های پوهنتون تعلیم و تربیه و معاونیت امور محصالن آرش
زمان ثبت نام شروع ؛ نتایج هرسمستر های منظم محصالن وجود دارد که از 

 ظم؛ کامیابی  ، ارزیابی و بالخره سند فراغت که مونوگراف است به شکل من

 و  براساس همین اسناد ترانسکریپت نمرات و موجود می باشددر تدریسی ها 
  .لوم فارغ التحصیالن اجرا میگردددیپ

 اند.( شده HMISمحصالن شامل دیتابیس ) ۱۳9۴برعالوه از سال 

 

معلومات اساسی پیرامون ثبت نام  محصالن، دوام تحصیل، 
، و موفقیت های آنان جمع آوری، ذخیره و غرض ارتقای 

 ارزیابی و مقاصد پالنگزاری در دسترس قرار میگیرد.

 برعالوه، مؤسسه می تواند شواهدی را ارائه کند که بر اساس
الزمه را نتایج تجزیه و تحلیل معلومات محصالن، تغییرات 

 ایجاد کرده است.

 پیشنهادات و انتقادات  محصالن 8.2

 .مؤسسه پروسه یی را غرض جمع آوری پیشنهادات و انتقادات  محصالن ایجاد نموده و بوسیله آن ساحات مورد اصالح را تشخیص مینماید

ضمایم معیار 

 هشتم

 
 
 

9 
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و  نیت محصالن پوهنتون تعلیم و تربیه انجمن استادان فعال استودر بخش معا
گرفته میشود. در عین جلسات منظم با ایشان در یخش بهبود وضعیت تحصیلی 

ت حال هر دیپارتمنت با نماینده های صنوف حلسات منظم میگیرند و از نظریا

ان د گضمنا معاوینت امور محصالن ماه یکبار با نماینایشان استفاده میگردد.

برای هر صنف استاد در عین حال محصالن پیرامون مشکالت انها نشست دارد.
رهنما تعیین شده است که حد اقل در یک سمستر دوبار با محصالن جلسه 

  از این طریق رسیده گی صورت میگیرد.  مشکالت محصالن به  میگیرند و 

مؤسسه بطور منظم با  محصالن و نماینده گان آنها از طریق 
وی ها و سایر روش ها مشورت می نماید تا به نیازمندیها سر

 و تجارب آنها بهتر رسیدگی صورت بگیرد.

بر عالوه، مؤسسه اقدامات انجام شده در پاسخ به نظریات 

 محصالن را به اطالع آنان می رساند.

 مهارتهای فارغ التحصیالن 8.3

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

ضمایم معیار 

 هشتم
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پوهنتون و هر دیپارتمنت تعریف واضح از فارغ التحصیل خویش دارد. 

وک اجتماعی لصص، مسلک و سخمحصالن: ت به سه بعد  مطابق آن

 توجه میشود

تربیه، تربیت معلمان متخصص از آنجایی که محصول پوهنتون تعلیم و 

دانش . در قسمت رشد و به روز رسانی و مسلکی به جامعه میباشد

تخصصی فارغ التحصیالن با وزارت معارف تفاهمنامه امضا نموده 

 است.

مرکز رشد هر چه بیشتر مهارتهای فارغ التحصیالن،  برای همچنان

ورکشاپ های برای محصالن  ایجاد نموده است. این مرکز را کاریابی 

 ، مدیریت دفتر داری و مدیریت زمان و ....یسپروپوزل نوی و کاریابی

 ر نموده که در کسب و استخدام آنها به وظایف کمک می نماید.یرا دا

ی مؤسسه با استخدام کنندگان در ارتباط می باشد تا مهارتهای

را که فارغان غرض کسب موفقیت در محل کاری خویش به 
 مشخص سازند. آنها نیاز دارند،

 

برعالوه، مؤسسه بطور فعاالنه استخدام کنندگان را در 
 انکشاف مهارتهای کاری  محصالن شامل میسازد

 خدمات و حمایه محصالن 8.۴

 .و شخصی  محصالن تهیه و تدارک مینماید علمیمؤسسه خدماتی را غرض حمایت از نیازمندیهای 
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ضمایم معیار 

 هشتم
 

 

 

 
9 ۱0 

 فارغ التحصیالن، دفتر خدماتقسمی قبالتذکر رفت برای رشد مهارتهای های 

   .ن ایجاد گردیده است محصال
رتیب برای حل مشکالت شخصی محصالن، مرکز مشاوره با به همین ت

انشناسان مسلکی ایجاد نموده است راپور مکمل آن در تجهیزات مدرن و رو

 دفتر مشاوره موجود است.

یحۀ محصالن برای هر صنف مطابق ال علمیهمچنان برای رفع مشکالت 
. گزارش آن در دوسیه ارزیابی وظایف استادمشاوره صنوف تعیین شده است

در ضمن آمریت مشاوره و رهنمایی در سال  خودی استادان موجود است. 

 ایجاد به فعالیت کرد. ۱۳96
ظرفیت و  ارتقای این پوهنتون مرکز   (USWDPهمچنان در تبانی با پروژه )

 مورد حمایت قرار داد. 20۱8الی  20۱5کاریابی را از سال 

مؤسسه به  محصالن خدمات مشورتی و حمایتی را که به 

 .آنها پاسخگو باشد فراهم مینماید علمینیازمندیهای شخصی و 
 

برعالوه، مؤسسه یک مرکز ارائه خدمات کاریابی را ایجاد 

ه به  محصالن کمک شود تا برای آینده شغلی نموده است ک

 خود برنامه ریزی نموده و آن را تعقیب نماید.

 انصاف و عدالت 8.5

  ی شودمی کند که صرف نظر از جنسیت، موقف اجتماعی، معایب فیزیکی و یا دیگر محدودیتها با همه  محصالن به شکل عادالنه و منصفانه رفتار م ارتقای مؤسسه 

معیار ضمایم 

 هشتم
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شد. به اصل عدالت و برابر، نکته یی قابل در پوهنتون تعلیم .و تربیه میبا

 پالیسی انصافکیفیت،  ارتقای همین منظور پوهنتون به همکاری امریت 

تلف و عدالت را تهیه و بعد از تاییدی شورای علمی پوهنتون به دفاتر مخ

 تکثیر نموده و به خاطر به اطالع رسانی محصالن عالوه بر نشر آن در

 .  اقدام کرده است بنر ها در نقاط مزدحم نصب سایت پوهنتون، از طریق 

 آمریت  و کمیتۀ جندر در پوهنتون نیز فعال است.  

مؤسسه پالیسی انصاف و عدالت را تهیه نموده است که هدف 

آن برقراری انصاف و عدالت بوده و آنها را به دسترس همه 
 افراد ذیربط قرار میدهد.

 

عالوه بر این، مؤسسه فردی را غرض نظارت از امور 

 کمیتۀمذکور گماشته تا وی گزارش نظارت ساالنه را برای 
 مرتبط مؤسسه آماده سازد.

 پالیسی انظباطی و طرزالعمل ها 8.۶

 ، نظارت میگردد.کمیتۀهای  ختارمؤسسه دارای یک پالیسی انظباطی بوده که رفتار و سلوک اخالقی  محصالن را مدیریت نموده، نقل آن به تمام آنها توزیع گردیده و توسط سا

ضمایم معیار 

 هشتم
 

 

 
 

10 
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دسپلین در  سطح پوهنتون  و در پوهنتون تعلیم و تربیه، کمیتۀ نظم 

بوده و دارای کتاب ثبت پروتوکول میباشد و در  پوهنحی ها فعال

صورت میگیرد. در به امور رسیده گی  الیحۀ نظم و دسپلین روشنایی 

 های نظم دسپلین نمایندۀ محصالن عضویت دارد.  کمیتۀتمامی 

از طرف نظر به شرایط موجود، برای امتحانات نیز نظم و دسپلین خاص 

 شورای علمی پوهنتون وضع میگردد که قابل تطبیق میباشد.

 

مؤسسه دارای یک پالیسی انظباطی برای  محصالن بوده که 

در آن راجع به جزئیات طرزالعملهای انظباطی تفصیالت 
انظباطی به سطح پوهنځئ و  کمیتۀارائه میکند و توسط 

 مؤسسه تحصیلی، نظارت میگردد.

 

غرض انکشاف پالیسی انظباطی   عالوه براین، مؤسسه
محصالن، با آنها مشوره نموده و در صورت لزوم شاگردان 

 را نیز در انکشاف طرزالعملهای انظباطی دخیل میسازد.
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 بهبودکیفیت و  ارتقای : 9معیار شماره 

 معیار فرعی / شاخص  شرح نمرهحد اکثر  نمره موسسه مدارک

 نهاد و مدیریت 9.1

 .ده استو بهبود کیفیت، در تمام سطوح مؤسسه مطابق به لوایح و مقرره ها، مدیریت و تنظیم ش ارتقای مؤسسه اطمینان میدهد که پروسه ها و پالیسی های 

  ضمایم معیار نهم

 
9  

 
 

۱0 

کیفیت و در سطح نه  ارتقای کمیتۀ اصلی در سطح پوهنتون تعلیم و تربیه 
کیفیت فعال است و از روی یک تقسیم  ارتقای های فرعی  کمیتۀپوهنحی آن 

 و به رویت الیحۀ وظایف مشخص تشکیل جلسه میدهند. اوقات منظم 

کیفیت در سطح پوهنتون تحت ریاست معاون امور علمی و در  ارتقای جلسات 
 سطح پوهنحی تحت ریاست ، رییس پوهنحی دایر میگردد. 

گزارشات کاری خویش حی ها پوهن دارای کتاب ثبت جلسات بوده و  کمیتۀهر 

  .به این اداره میفرستندرا 

کیفیت در سطوح مؤسسه تحصیلی و  ارتقای های  کمیتۀ
کیفیت و بهبود  ارتقای پوهنحی ها یک رهبری و مدیریت قوی 

 را فراهم میسازد.

برعالوه، هیات رهبری مؤسسه بشکل مستقیم در فعالیت های 
 ارتقای  کمیتۀکیفیت و بهبود از طریق حضور در  ارتقای 

کیفیت و از طریق تالشها غرض برطرف ساختن موانع از 

 برابر بهبود کیفیت دخیل میباشند.

 

 منابع 9.2
 .یگیردکیفیت و بهبود توسط کارمندان و فراهم آوری امکانات الزم مورد حمایت قرار م ارتقای مؤسسه اطمینان میدهد که تطبیق پروسه ها و پالیسی های 

  ضمایم معیار نهم

 
۱0  

 
 

۱0 

 

ک یکه در راس آن  کیفیت  ارتقای در سطح پوهنتون تعلیم و تربیه آمریت 
 کمیتۀتن اعضای  ۱8آمر، مدیر عمویی و با قرار دارد  معاون امور علمی

 . دارد فعالیت 

رد دفتر دارای تجهیزات الزم بوده که به خوبی میتواند برای پیشبرد امو
 آورد. می سهولت به بار 

وهنحی کیفیت پ ارتقای های  کمیتۀکیفیت هر سمستر یک بار به  ارتقای کمتّی 

اسناد  و در تفاهم با ایشان در جهت رفع مشکالت شان تالش مینمایند کهرفته 

از کیفت موجود است . همچنان در هر سمستر یکبار  ارتقای آن در دفتر 
طریق توزیع پرسشنامه به پوهنحی ها ، وضعیت تدریس را در آنها مورد 

 مطالعه قرار میدهد. 

ویت کیفیت پوهنتون گزارش ارزیابی خودی پوهنتون ر ا به ر ارتقای آمریت 
 میدارد. گزارش ارزیابی خودی پوهنحی ها ترتیب نموده به وزارت 

 

 

 
 تۀکمیکیفیت را ایجاد نموده است تا امور  ارتقای مؤسسه دفتر 

 .کیفیت را به طور مناسب به پیش ببرد ارتقای های 

ت کیفیت را تعیین نموده اس ارتقای برعالوه این، مؤسسه آمر 
های  کمیتۀکیفیت غرض حمایه کاری تمام  ارتقای تا از دفتر 

ت کیفیت، نظار ارتقای کیفیت و روندها و پالیسی های  ارتقای 

 بعمل آورد.
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 : کتابخانه و منابع معلوماتی10معیار شماره 

حد اکثر  نمره موسسه مدارک

 نمره

 معیار فرعی / شاخص شرح

 ظرفیت 10.1

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

  ضمایم معیار دهم

 

 

 
8 
  

 

 

 
 

۱0 

 

 دارای یک کتابخانه مرکزی میباشد که دارای) پوهنتون تعلیم وتربیه 

ن مطابق پالن انکشافی کتابخانه، پوهنتومیباشد.  ( جلد کتاب    9480

از وزارت شهر آن اداری طرح یک کتابخانه مجهزی را ریحته که کار 

سپرده شده سازی تکمیل گردیده جهت قرار داد به ریاست تدرارکات ملی 

 در کتابخانه مرکزی چهار پایه کمپیوتر با انترنت وصل بوده به است.

محصالن از خاطر استفاده محصالن به رویت یک طرزالعمل مشخص 

 آن استفاده مینمایند. 

ه ایرانیان ( جلد کتاب به نام کتابخان  2500بر عالوه اتاقی با داشتن )      

   ( کتاب و )  4500با داشتن )     فوق لیسانسو مرکز منابع برنامهای 

  . رنت در اختیار محصالن قرار داردت( پایه کمپیوتر وصل به ان    ۱05

 د. هر پوهنحی و بعضا دیپارتمنتها نیز دارای کتابخانه های کوچک میباش

ه ( پایه کمپیوتر وصل ب    8پوهنتون درای کمپیوتر لپ مجهز با )    

 مشخص در اختیار محصالن و استادان قرارانرتنت داردکه با طرزالعمل 

 ساعت در روز فعال میباشد .  8کتابخانه  داده میشود.
 

 

مؤسسه دارای سهولت های کافی منابع کتابخانه یی و 

معلوماتی بوده که در آن کارمندان با مهارتها و تخصصهای 
 مورد نیاز استخدام شده است. 

 

برای کتابخانه و برعالوه، مؤسسه دارای یک پالن انکشافی 

منابع معلوماتی در چارچوب پالن استراتیژیک تحصیلی خود 
 میباشد.

 مدیریت ۱0.2

 ، بطور مؤثر مدیریت میشوند.علمیکتابخانه و منابع معلوماتی بخاطر حمایت از دستیابی به اهداف اداری و 

  ضمایم معیار دهم

 

 
 

7 
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به رویت یک  برای محصالن کارت هویت توزیع مینمایدو  کتابخانه  

 . ت مینماید. کتاب ثبت و راجستر مراجعان وجود داردطرزالعمل مشخص فعالی

کارمندان کتابخانه هر چند مسلکی به مفهوم خاص نیستند ، اما در بخش 
ذ کتابداری سابقۀ کار ی داشته و کورسهای کوتاه مدت کتابداری را نیز اخ

الیحۀ وظایف معین و مشخص همراه با پالن عملیاتی  به رویتو کرده اند 

 امور مربوطه را به پیش میبرند. جداگانه 

  نجام میدهد.این کار را نیز ا، اما با تطبیق پالن انکشافی کتابخانه دیتابس ندارد

مؤسسه پروسه یی را روی دست دارد که  از استفاده مؤثر 

 کتابخانه و منابع معلوماتی آن اطمینان حاصل کند. 

 
برعالوه، مؤسسه شخصی را به عنوان مسئول کتابخانه و و 

پیشبرد، یا منابع معلوماتی تعیین کرده است که وظیفه او 

 نگهداری، انکشاف کتابخانه و منابع معلوماتی می باشد.

 دسترسی ۱0.۳

 مؤسسه از دسترسی مناسب استادان و  محصالن به منابع کتابخانه یی و معلوماتی اطمینان میدهد.
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،  میکانیزم استفاده از کتابخانهکتابخانه هشت ساعت در روز باز میاشد و 

 انترنت در کتابخانه به دسترس عمومی قرار دارد. 
از انجایی که تعداد کتابها محدود است در حال حاضر کتاب صرف برای 

ه کرده استادان امانت داده میشود و محصالن  در تاالر کتابخانه از آن استفاد

رلوحۀ نکشافی کتابخانه در سبا اعمار تعمیر جدید تطبیق پالنهای امیتوانند. 

 کار پوهنتون قرار دارد.

تسهیالت کتابخانه یی و معلوماتی برای استادان و  محصالن 

برای ده ساعت در روز و شش روز در هفته در دسترس قرار 
 دارد.

 

دسترسی استادان و   ارتقای برعالوه، مؤسسه غرض 

 محصالن به منابع انترنتی پالن توسعه و انکشاف آنرا دارد.

 

 : آموزش، تکنالوژی معلوماتی و تسهیالت 11معیار شماره 

حد اکثر  نمره موسسه مدارک

 نمره

 معیار فرعی / شاخص  شرح

 سهولت های تدریسی ۱۱.۱

 .شکل تیوری و عملی و نیازمندیهای  محصالن فراهم میسازده تدریس بمؤسسه امکانات کافی تدریسی را غرض حمایت از تحقیق، 

ضمایم معیار 

 یازدهم

 

 
 

 
 

۱0 
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رسی ( باب اتاق د 96) دارای پوهنتون، دارای ملکیت دایمی بوده که مجموعا 

وده ب مجهزدرسی با پروجکتور و یا ال سی دی،  میباشد. اکثر اتاقهایمناسب  
 میباشد.  ساعته 24برق دارای فضای روشن و 

خویش ،  در پالن ستراتیژیک که پوهنتون ،جهت رفع کاستی های تدریسی

 بود متعهدانهروی دست گرفته  را ایجاد سهولت های تدریسی   پالن انکشاف
نامه براز جملۀ  اتاقه  ۱00تعمیر  . طور مثال: در تطبیق آن کوشش می نمایند

ر قرا بهره برادایطرف مورد بود که از یکسال به این پوهنتونهای انکشافی 

 .گرفته است

پوهنتون جهت ظرفیت سازی استادان و کارمندان خویش از طریق دفتر 
به صورت جداگانه در سطوح مختلف کورسهای آموزش انکشاف مسلکی 

 انگلیسی را فراهم نموده است. 

پویتر ( پایه کم   6کمپیوتر لپ مجهز با )  باب  یک به همین ترتیب پوهنتون، 
ان و کی در اختیار استادان، کارمندوصل به انترنت را  همراه با کارمند مسل

و  محصالن قرار داده است. این در حالی است که تمامی دفاتر کاری استادان

 اشد و وای فای نیز در اختیار دارند.بخش اداری با انترنت وصل میب
(، با "   " پایه کمپیتور در وصل با انترنت در خدمت ICT)همچنان مرکز 

 محصالن و استادان قرار دارد.

های براتوار پوهنحی علوم طبیعی در دیپارتمنتهای کیمیا، بیولوژی و فزیک ال

ایجاد نموده است و تا حد نسبتا مجهز در طبقۀ زیر زمینی بالک صد اتاقه 

مؤسسه تسهیالت کافی تدریسی را غرض برآورده ساختن 

ظ خود فراهم ساخته و از آن حف علمینیازمندیهای برنامه های 
 ماید. نو مراقبت می

برعالوه، مؤسسه دارای یک پالن انکشافی برای ایجاد 

چارچوب پالن استراتیژیک آن  سهولت های تدریسی خود در
 مؤسسه میباشد.
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ژیک خویش، تالش نموده وسایل آن در مطابقت با پالن استرا تی توان در تهیۀ

 است.
 

 تکنالوژی معلوماتی 11.2

 مؤسسه سعی می نماید تا برای استادان و  محصالن زیربنای جدید و موثر تکنالوژی معلوماتی را فراهم سازد. 
ضمایم معیار 

 یازدهم

 

 

 
 

 

 

 ۱0 
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پوهنتون  مدیریت تکنالوژی معلوماتی ر ا با جذب کارمندان مسلکی ایجاد 

نموده است که تمامی فعالیتهای تکنالوژی معلوماتی را مدیریت مینماید. 

که انعکاس دهندۀ تمامی همچنان از طریق همین مرکز وبسایت پوهنتون 
 میشود .مدیریت مسلکی کارکردهای علمی و اداری پوهنتون میباشد. 

وصل نمودن و کار  امی اتاقهای بالک تدریسی اول با انترنت وصل استتم

پیش رفته است و در بالک علوم  %80بالک صد اتاقه با انترنت در حدود 

 .نیز در پالن میباشد اجتماعی 
  .اتاقهای درسی مجهز با ال سی دی یا پروجکتور میباشد. %80حدود 

و از  فعال میباشد E-learningهای  کمیتۀ، و پوهنحی ها  سطح پوهنتوندر 

را ثبت نموده و به صورت آزمایشی لکچر   (   40)   یک سال به اینطرف 
 در یوتیوب پخش نموده است. در 

مدیریت به   و حفظ و مراقبت آن ، جهت انکشاف تکنالوژی معلوماتی

مطابق پالن استراتیژیک  تا داده شده است تکنالوژی معلوماتی  وظیفه 

 .به پیش ببردتکنالوژی معلوماتی حفظ ومراقبت  انکشاف و سهپرو تا پوهنتون،

مؤسسه زیربنای تکنالوژی معلوماتی و منابعی را که مستلزم 

نیازمندیهای  محصالن، استادان و کارمندان اداری اش باشد، 

 مهیا میسازد.
برعالوه، مؤسسه شخص مناسبی را مسئول تکنالوژی 

د تعیین نموده تا از پروسه معلوماتی، با تعداد کافی کارمن

حفظ و مراقبت،، استفاده و انکشاف تکنالوژی معلوماتی 

 نظارت نمایند.

 تسهیالت 11.3

 مؤسسه تسهیالت مناسب را مهیا میسازد.
 

ضمایم معیار 

  یازدهم
 8 8 

به اساس حفظ و مراقبت پوهنتون فعال بوده و کارمندان آن مدیریت 

با این شعبه  رند.خود را به پیش میبمدون خویش وظایف پالن کاری 

از  مطابق پالن منظمبه صورت مسووالنه داشتن پرسونل مسلکی، 

تاسیسات پوهنتون حفظ و  از، به صورت دوامدار  قبل تدوین شده 

 مراقبت و مراقبت مینماید. 

مؤسسه شخصی را مسئول مراقبت از تسهیالت و محیط 

 پوهنتون تعیین نموده است.
پالنهایی برای حفظ و مراقبت و انکشاف پوهنتون برعالوه، 

 روی دست است.

 صحت، مصوونیت و امنیت 11.۴

 .محیط پوهنتون برای  محصالن و استادان امن میباشد

ضمایم معیار 

 یازدهم
 
 

10 

 

 

۱0 

و صحت را به الیحۀ مصونیت ، امنیت  در پوهنتون تعلیم و تربیه 

کیفیت پوهنتون تهیه نموده و در شورای علمی  ارتقای همکاری مرکز 

جهت تامین رد تایید قرار داده است. مطابق این الیحه، وپوهنتون م

اقداماتی جهت بازنگری مرتب طرزالعملهای  بهبود صحت، 
 مصوونیت و امنیت روی دست است.

طرزالعملهای اضطراری برای برخورد با مسائل امنیتی، 

حوادث طبیعی روی دست است. بر عالوه، مؤسسه شخصی 
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امنیت آستادان، محصالن و کارمندان اداری یک فضای مصون را ایجاد 

 نموده است. 

بالونهای  بر عالوه وسایل ابتدایی چون ) بیل ، کلند، سطل؛  همچنان

طراری برای حاالت اضرده است و کضد حریق در دهلیزها نصب 

 راههای خروجی مصون تدارک دیده شده است. 

سی صد اتاقه پوهنتون کلینیک صحی را در منزل تحتانی بالک تدری

ایجاد نموده که در تشکیل آن داکتر، نرس، فارمسست و کارمند خدماتی 

مریضان بوده و در این این مرکز، دارای کتاب ثبت و راجستر میباشد. 

همچنان در صورت . راستا خدمات قابل مالحظه یی را انجام میدهد

( عراده موتری که پوهنتون در اختیار دارد مریض   یک)  ضرورت 

 را در یکی از شفاخانه های نزدیک انتقال میدهد. 

 لمطابق پالن استراتیژیک پوهنتون، کمره های امنیتی در بالک او

نصب گردیده و کار نصب کمره های امنیتی در بالک اداری، تدریسی 

 صد اتاقه، بالک علوم اجتماعی و صحن پوهنتون در جریان است. 

نیز سهولت های محافظتی در البراتوار های فزیک، کیمیا و بیولوژی 

 تداردک دیده شده است. 

 

   

 

را مسئول صحت، ایمنی و مصوونیت محصالن و استادان 

 تعیین کرده است.

94.5% 452 ۴۷8  
 مجموعه نمرات

( مورخ به تاریخ ۱4اعتباردهی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به اتفاق آرا، در جلسه شماره )گزارش ارزیابی خودی نامزد به مرحله سوم 

مورد تایید قرار گرفت و فیصله به عمل آمد که جهت طی مراحل بعدی به ریاست محترم ارتقای کیفیت و اعتباردهی پوهنتون ارسال  25/۱2/۱۳98

 گردد.

 بااحترام

 بکزادپوهنیار نجیب هللا 

 منشی شورای علمی پوهنتون


