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 مقدمه

ایی شناس   و نیزوزارت تحصیالت عالی   شدۀ یینتعخدمات بر اساس معیارهای   ۀارائو  کردعملمراقبت از کیفیت  

و تهدیدها و کوشش برای بهبود وضعیت موجود و رسیدن     هافرصت قوت و ضعف و همچنین تشخیص    هاینکته

به وضعععیت موبوا این ویایف اگر چنانچه ؛ اسععتبه وضعععیت موبوا از جمبه ویایف اسععاسععی نوهنتون هرات 

کسعععا جای اه  تحقق یابد که همان گرفتهشعععکلدیدگاه نوهنتون هرات  نچه درآخواهد گردید تا  عثبینجامد با

نظام  ،اسععت داردوامابی ی. بهبود مسععتمر کیفیت نیازمند به ارزشععباشععدیمافغانسععتان  یهانوهنتونبرتر در بین 

اخبی و خارجی خود  د یها مؤلفه موبوبیت   ۀدربار به مراقبت    داردوام ییگونه به نوهنتون بایسعععتی   کیفیت ی ارتقا 

عه و محیط خود  خدمات معیاری به جام      ۀعرضعععبهبود امور آموزش، تحقیقی و  آن را در جهت  یجۀ نتبپردازد و 

ستفاده   شده  یهاموبوبه بهترچهتحقق هر  منظوربه ؛قراردهدمورد ا صی    یتۀکم، نوهنتون هرات ذکر ص ه برا  یتخ

مصععوا وزارت  لوایحمقررات و  کرد و با در نظر داشععت قانون تحصععیالت عالی،  دایجا ارتقای کیفیت یتۀکمنام 

 اندرکاراندسععت کردعملدر  بهترچهماده برای وضععا ت هر  را تحت شععش طرزالعمبیمحترم تحصععیالت عالی 

ا و ب  معیاری خدمات    ۀارائ  تشعععویق و تسعععری  مراقبت، . هدف این طرزالعمل   ید نما تدوین  خویش  ارتقای کیفیت  

 .باشدیمو اداری نوهنتون هرات دانش اهی  یهابخشدر  کیفیت

 : مبنای قانونیاول مادۀ

شنایی   ضمین  الیحۀهجدهم  مادۀننجاه و دوم قانون تحصیالت عالی مبکی،   مادۀاین طرزالعمل در رو و  کیفیت ت

قای کیفیت و     3.1اعتباردهی و نیز معیار    تحصعععیالت عالی برای مدیریت بهتر      وزارتاعتباردهی  چارچوا ارت

 ارتقای کیفیت نوهنتون طرا ی شده است. هایکمیتهکارکرد 

 : ساختار و تشکیالتدوم مادۀ

 افراد زیر است: برگیرندۀ درتضمین کیفیت نوهنتون  کمیتۀ

  کمیته؛ رئیس عنوانبهمعاون عبمی نوهنتون 

  عضو؛ عنوانبه محصالنمعاون 

  عضو؛ عنوانبهمعاون مالی و اداری 



 عضو؛ عنوانبه وا د داخبی ارتقای کیفیت مسؤول 

 عضو؛ عنوانبه هانوهنحی هاینماینده 

  منشی کمیته. عنوانبهآمر ارتقای کیفیت و اعتباردهی 

ستادان نوهنحی که ببند  نوهنحی هاینماینده سیبۀ بهعبمی را دارند  سویۀ ترین رتبه و از میان ا می شورای عب  و

سال انتخاا  نوهنحی  سال که  گردندمیبرای یک  شورای عبمی نوهنحی     دی ر برای دو  ضویت آن به تأییدی  ع

ست قابل تمدید  شد، به  یث    نمایندۀاگر در نوهنحی  .ا وهنحی ن نمایندۀبازن ر بیرونی وزارت تحصیالت عالی با

 .گرددمینوهنتون معرفی  ارتقای کیفیت کمیتۀدر 

سوح هر نوهنحی وجود دارد که   ارتقای کیفیتفرعی  کمیتۀ سؤول در   فیتارتقای کی ری امور مرتبط به یین م

 نمایندۀ .نوهنحی اند هایدیپارتمنتآمران  نوهنحی ارتقای کیفیت کمیتۀدر سععوح نوهنحی اسععت. اعضععای    

 .دباشمینوهنحی نیز  ارتقای کیفیتفرعی  کمیتۀ مسؤولنوهنتون  ارتقای کیفیت کمیتۀنوهنحی در 

 

 :سوم مادۀ

 هاوظایف و صالحیت

 :است زیر هایصال یتدارای ویایف و  ارتقای کیفیت کمیتۀ

 ؛نوهنتوندر سوح  ماهوار و ویژه تدویر جبسات .1

 ؛هادانشکدهفرعی ارتقای کیفیت در سوح  هایکمیته کردعملنظارت از  .2

 و ید گزارش ارزیابی خودی نوهنتون؛ارزیابی خودی و ت نروسۀاجرا و نظارت از  .3

 بازن ری؛ نروسۀکاری با تیم بازن ران نوهنتون در جریان هم .4

 ؛هانوهنحینظارت بر نالن بهبود کیفیت نوهنتون و  .5

 و...؛ هاورکشاپ عبمی، هایکنفرانس سیمینارها، تدویر طریق از کیفیت تقویت هایبرنامه طرح .6

 ؛وزارت دهی اعتبار و کیفیت ارتقای ریاسته ب نوهنتون بازن ر اعضای معرفی .7

 توبیق آن؛ ازو نظارت  برای کمیته تدوین نالن کاری ساالنهتهیه و  .8

 بمی؛ع هایبرنامهنظارت ساالنه و مرور  نروسۀ ازبرای توبیق و نظارت نوهنتون نصاا  کمیتۀهمکاری با  .9



ظارت   .10 مل توبیق لوایح و  ازتوبیق و ن به  های طرزالع یت    مرتبط  قای کیف در سعععوح نوهنتون و  ارت

 ؛هانوهنحی

 ؛هانوهنحیدر سوح نوهنتون و ارتقای کیفیت و اعتباردهی و اهمیت آن  هایبرنامهاز  دهیآگاهی .11

 در قبال اجراات نذیریولیتمسؤو عدم  ساالریشایستهمکافات و مجازات با در نظر داشت اصل   نیشنهاد   .12

 رای عبمی نوهنتون؛به تصویا شو دانش اه

سهیل  .13 صد  نمودنت ستای بهبود کیفیت، تدریس و آموزش با در نظر  مأموریت و مقا تن گرفنوهنتون در را

 در آموزش باکیفیت؛ اکادمیک شدۀنذیرفتهروندهای 

 جهت تعریف ها  فبیال و  ها فاکولته  ، ها دیپارتمنت  مانند    ؛برنامه   کنندۀ ارایه  های بخشرهنمایی و کمک به     .14

 ؛شانهایبرنامهمقاصد 

و رشععد فرهن   سععازیکیفیتآموزشععی مناسععا برای  هایبرنامها و ارهی، سععمینهاکارگاه دهیسععازمان .15

 ؛سووح همۀتضمین کیفیت در 

 تدریس و آموزش؛ ارائۀبهبود بیشتر موجود به هدف  هاینروسهمرور  .16

ئۀ  .17 به    مشعععاوره ارا قای کیفیت و موارد   ارت دربارۀ  ها دیپارتمنت  و  ها نوهنحینوهنتون،  ادارۀو رهنمایی 

 مرتبط به آن؛

حصععیالت عالی به تنوهنتون و وزارت  صععالحذیکه از طرف مراج   هایینالنو توبیق  هابرنامهاجرای  .18

 کمیته تفویض گردد؛

 

 چهارم مادۀ

 :گیردمیصورت  زیر گونۀبه  ارتقای کیفیت کمیتۀروند کاری 

 و کندمیتهیه  را ساالنه  کارینالنویایف  الیحۀبرای اجرای ویایف خود براساس   ارتقای کیفیت کمیتۀ .1

 ارتقای کیفیت نوهنتون قابل توبیق است. کمیتۀ جبسۀنس از تأیید در نخستین 

شامل   ساالنۀ  کارینالن سؤ و  هافعالیت تمامکمیته  ست که به   هاییولیتم ضمین کیفیت  کمیتۀا از  ت

 تحصیالت عالی سپرده شده است.وزارت و مقررات  ، لوایحتضمین کیفیت و یا قوانین ریاستطریق 



 شود می لتشکی کمیته  ساالنۀ از اعضای کمیته برای تهیه و ارزیابی نالن   یسه تا ننج نفر  ویژۀکار گروه  .2

سال، نس از ا  سال جاری، نیش که در آخر هر  سال رزیابی توبیق نالن  آینده را تهیه نموده  نویس نالن 

 .نمایدمیارائه  ارتقای کیفیت نوهنتون کمیتۀ جبسۀبرای تأیید به نخستین 

 .شودمیکه تاریخ هر جبسه در اول سال اکادمیک تهیه  گرددمیکمیته هر ماه برگزار  ییدورهجبسات  .3

 کمیته )معاون عبمی( برگزار گردد. رئیسمیم به تص تواندمی ضرورتبه( نظر العادهفوقجبسات ویژه ) .4

 اعضای کمیته است. دو سوم کل نصاا برگزاری جبسات  ضور .5

 .شودمیگرفته  جبسه سوم اعضای دورأی تصامیم کمیته با  .6

 3نی در نی و یا  جبسۀ 2زامی است و در صورت غیابت عضو در و ویژه ال ییدورهدر جبسات   ضور اعضا .7

ضویت در کمیته برکنار      شش ماه، از ع سه در طول  صیۀ از طرف معاونیت عبمی برای وی  شود میجب  تو

ه ب را دی ری کادری نمایندۀو نوهنحی وییفه دارد یک  گرددمیاسععتاد تبت  دوسععیۀو در  کتبی صععادر

 کمیته معرفی نماید.

 

 پنجم مادۀ

 از کارکرد کمیتهو ارزیابی نظارت 

 .باشدمیولیت نظارت و ارزیابی کارکرد کمیته را دارا شورای عبمی نوهنتون مسؤ -

شورای عبمی نوهنتون به این منظور ترکیا هئیت ننج نفره را از بین اعضاء خویش یا به تشخیص خود   -

 .نمایدمیها تعیین از بین اساتید ببند رتبه فاکولته

سال   مدت زمان نظارت و ارزیابی کمیتۀ - شد مینظارتی یک  شورای عمبی نوهنتون     ؛با شخیص  اما به ت

 قابل تمدید است.

 عبمی نوهنمبی را داشته باشند. د  داقل دارای درجه دکترا و رتبۀارت و ارزیابی بایاعضاء هئیت نظ -

به   یمکتوب گونۀ به   ارتقای کیفیت   کمیتۀ  کردعمل خود را از  های یافته  تا گزارش   اسعععتیفمو کمیتۀ  -

 د.نمای ارائهشورای عبمی نوهنتون 
 

 ششم مادۀ

 :تعدیل این طرزالعمل

نس  هاست ک  ارتقای کیفیت نوهنتون ترتیا و تأییده شده  کمیتۀ وسیبۀ بهماده  شش در طرزالعمل  این .1

 ست.ء ای شورای عبمی قابل اجرااز تأیید

ست     .2 صورت درخوا ضا کمیت رئیسدر  ست  ه )معاون عبمی( و یا یک تبث اع ، این طرزالعمل قابل تعدیل ا

ضای   شورای    کمیتۀکه باید به تأیید دو تبث اع سیده و تأیید  سا  عبمی نوهنتون را ک ارتقای کیفیت ر

 نماید.

 


