ریاست پوهنتون هرات
معاونیت علمی

پلان کاری سالانۀ آمریت/واحد داخلی/کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون هرات
سال ۸۹۳۱

ریاست پوهنتون هرات
معاونیت علمی
پلان کاری سالانۀ آمریت/واحد داخلی/کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون هرات  -سال ۸۹۳۱
ش

هدف

1
تدویر جلسات ماهوار یا جلسات
ویژهی کمیتۀ تضمین کیفیت
پوهنتون؛
2

نظارت از عملکرد کمیتههای
فرعی ارتقای کیفیت در سطح

فعالیت

مسؤول اجرا

تهیۀ آجندای جلسه و دعوت اعضا

آمر تضمین
کیفیت

اجرا و پیگیری فیصلههای کمیته

رئیس و اعضای
کمیتههای اصلی
و فرعی

دیدار از کمیتههای فرعی تضمین کیفیت ،کتاب جلسات ،گزارشها،
شواهد کار کمیتهها ،تعقیب چک لیست و ارتقای کیفیت پوهنحیها

اعضای کمیتۀ
اصلی

زمان اجرا

ماهوار یا به
اساس نیاز
ماهوار

اجرا و نظارت از پروسۀ ارزیابی
خودی و توحید گزارش ارزیابی
خودی پوهنتون؛

4

همکاری با تیم بازنگران وزارت
از پوهنتون در جریان پروسۀ
بازنگری؛

استعلام/مکتوب ،آجندای
جلسه ،حاضری ،فیصلهها
یا اطلاع رسانی اجتماعی
گزارشها و تعقیب و
نظارت فیصله ها

اسد و دلو

تقسیم اوقات بازنگری
هیأت ،مکتوبها،
گزارشها و تعقیب چک
لیست

برگزاری ورکشاپ رهنمودی چارچوب تضمین کیفیت برای آمران
دیپارتمنتها و اعضای کمیتههای تضمین کیفیت

اعضای کمیتۀ
اصلی

در صورت
نیاز

مکتوب ورکشاپ،
حاضری شرکت کننده-
گان و عکس

درخواست اجرای ارزیابی خودی ،تهیۀ گزارش آن و ارسال به کمیتۀ
تضمین کیفیت

کمیته اصلی و
کمیتههای فرعی

در صورت
نیاز

مکتوب درخواست گزارش
گزارشهای ارزیابی
خودی از پوهنحیها

توحید گزارشهای ارزیابی خودی پوهنحیها و تهیۀ گزارش ارزیابی
خودی پوهنتون

کمیتۀ اصلی

هماهنگی نشستها و اجرای بازنگری پوهنتون هرات

آمریت و واحد
داخلی تضمین
کیفیت و کمیته

در صورت
نیاز
1331

گزارش ارزیابی خودی
پوهنتون

دانشکدهها؛
3

شواهد اجرا

مکتوب و تقسیم اوقات
بازنگری از پوهنحی ها،
هماهنگینشستها و
دیدارهای هیئت از بخش
های مورد نظر و تصاویر

5

تهیۀ جدول زمانی ،فارمت گزارشدهی و ترکیب هیأتهای ویژه برای
نظارت از تطبیق پلان بهبود کیفیت پوهنتون و پوهنحیها

آمریت و واحد
داخلی تضمین
کیفیت

سرطان و
اسد

جدول تقسیماوقات
نظارتی ،فرمتگزارش-
دهی ،ترکیب هیئت

ارسال هیئتهای ویژه برای نظارت بر تطبیق پلان بهبود کیفیت
پوهنحیها و ریاست و معاونیتهای پوهنتون

اعضای کمیتۀ
اصلی

میزان تا
جدی

گزارشهای هیئت ها

برگزاری نشست با استادان برای نظرخواهی درباره تضمین کیفیت،
دستاوردها ،چالشها و پیشنهادها

آمریت و واحد
داخلی تضمین
کیفیت

حمل

مکتوب دعوت ،اجندا،
حاضری ،عکس و گزارش

برگزاری نشست با محصلان برای نقد ،نظرخواهی ،دستاوردها ،چالش-
ها و پیشنهادها

آمریت

ثور

مکتوب دعوت ،اجندا،
حاضری ،عکس و گزارش

برگزاری نشست ویژه با آمران دیپارتمنتها جهت تمرکز روی
چگونگی تطبیق و مدیریت مضامین عملی ،تطبیقات ،ساحوی در همۀ
رشتهها

آمریت

ثور

مکتوب دعوت ،آجندا،
حاضری ،عکس وگزارش

7

افزایش تعداد بازنگرهای حرفهای معرفی یک یا دو تن از استادان پوهنتون به وزارت تحصیلات عالی
برای آموزش پروسۀ بازنگری (بنا به درخواست ریاست تضمین کیفیت
آموزشدیده در پوهنتون
و اعتباردهی)

آمریت

بنا به
درخواست

مکتوب وزارت و معرفی
بازنگرها

1

طرح و تهیۀ پیشنویش پلان سالانۀ کمیته بر اساس وظایف پیشبینی
شده در طرزالعمل کاری و وظایف آمریت تضمین کیفیت و تقدیم آن
به نشست ماهانۀ کمیته برای تأیید

آمریت و کمیته

حوت 37

پیشنویس پلان کاری

نظارت بر پلان بهبود کیفیت
پوهنتون و پوهنحیها؛
6
طرح برنامههای ارتقای کیفیت
از طریق تدویر سیمینارها،
کنفرانسهای علمی ،ورکشاپها
و...؛

تهیه و تدوین پلان کاری سالانه
برای کمیته و نظارت از تطبیق
آن؛

تهیۀ گزارش ماهانه از تطبیق پلان و طرح آن در اجندای جلسات
ماهانۀ کمیته جهت نظارت آن
ارزیابی چگونگی تطبیق پلان سالانه توسط هیئت ویژه از اعضای
کمیتۀ تضمین کیفیت/شورای علمی

3

همکاااری بااا کمیتااۀ نصاااااب نشست ویژه با مسؤول و نمایندههای کمیتۀ نصاب جهت طراحی پلان
تطبیقی و نظارتی بازنگری سالانه و دورهای برنامههای علمی در
پوهنتون برای تطبیق و نظااارت
پوهنتون هرات
از پروسااۀ نظارت سااالانه و مرور
دوره ای برنامههای علمی؛

ماهانه

گزارش ماهانه از تطبیق
پلان و اجندای جلسات
ماهانه

آمریت

کمیته

حوت 31

گزارش ارزیابی و بررسی
عملکرد

مسؤول کمیته با
آمر تضمین
کیفییت

حمل ۸۹

فیصلههای نشست ،پلان
تطبیقی ،نظارت و
بازنگری سالانه ،دورهای
برنامهها و گزارش آن

11

تطبیق و نظارت از تطبیق لوایح تهیۀ پلان کاری سااالانۀ کمیتۀ تضاامین کیفیت و کمیتههای فرعی با کمیتۀ اصااالی و حوت ۷۹۸۱

پلان کاری سالانۀ کمیته با

حمل 1331

شاااواهاد گن انیدن همه

و طارزالعماالهااای مرتبط بااه درنظرداشات لوایح و طرزالعملهای مرتبط به ارتقای کیفیت و داشتن کمیتههای فرعی

11

ارتقای کیفیت در سطح پوهنتون میکانیزم نظارتی از تطبیق فعالیتها

لاوایح و طرزالعماالهااای

و پوهنحیها؛

مرتبط با تضمین کیفیت
حمل ۷۹۸۹

مکتوب و پرسشنامۀ
نظرخواهی نیازمندیهای
استادان و کارمندان از
مسایل تضمین کیفیت و
پلان ظرفیتسازی

آگااهیدهی از برنامههای ارتقای نظرخواهی از استادان و کارمندان جهت شناسایی نیازمندیها و
آشنایی با مسایل تضمین کیفیت جهت تهیۀ پلان ظرفیتسازی برای
کیفیات و اعتبااردهی و اهمیت
استادان و کارمندان
آن در ساااطاح پاوهاناتاون و

کمیته و آمریت

تطبیق فرمت ارزیابی فعالیتهای اکادمیک استادان و تحلیل یافته
های گزارش از تطبیق فرمت پوهنحیها و پیشنهاد فعالترین و کم-
کارترین استادان به ریاست و شورای علمی جهت مکافات و م ازات

کمیته های
فرعی تضمین
کیفیت

اسد و جدی
۸۹

لست پیشنهادی استادان
برای مکافات و م ازات

تطبیق مراحل سهگانۀ ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس ،پیشنهاد
مکافات و م ازات استادانی که بالاترین و پایینترین درجه رضایت از
کیفیت تدریس را داشته اند ،پس از ارزیابیهایی چندگانه

کمیته

اسد و جدی
۸۹

لست پیشنهادی کمیته
برای مکافات و م ازات

کمیته تضمین
کیفیت

سنبله و
حوت 31

لست پیشنهادی اعضاء و
کمیتههای تضمین
کیفیت به ریاست
پوهنتون

کمیته به
همکاری کمیته
نظارت بر پلان

حمل

میکانیزم نظارت و ارزیابی
پلانهای تطبیقی

کمیته به
همکاری کمیته
نظارت بر پلان

حمل

مکتوب

کمیته تضمین
کیفیت

حمل و
سنبله

مکتوب ،گزارش کمیته-
های فرعی

پوهنحیها؛
12

پیشنهاد مکافات و م ازات با در
نظر داشت اصل شایستهسالاری
و عدم مسؤولیتپذیری در قبال
اجراات دانشگاه به تصویب
پیشنهاد فعالترین و کمکارترین کمیتههای فرعی تضمین کیفیت و
شورای علمی پوهنتون؛
اعضای آن برای م ازات و مکافات پس از بررسی فعالیتهای آنها

13

همکاری در تهیه مکانیزم نظارتی و ارزیابی پلانهای تطبیقی
معاونیتهای پوهنتون و پوهنحیها و دیپارتمنتها جهت اطمینان
تسهیلنمودن مأموریت و مقاصد
پیدا کردن از تطبیق آنها
پوهنتون در راستای بهبود
درخواست از معاونیتهای پوهنتون و ریاستهای پوهنحیها برای
کیفیت ،تدریس و آموزش با در
شریک ساختن پلان تطبیقی سالانه
نظرگرفتن روندهای پذیرفتهشدۀ
اکادمیک در آموزش باکیفیت؛
تطبیق پلان بهبود تدریس دیپارتمنتها و گزارش خواستن از اجرای
آن

14

رهنمایی و کمک به بخشهای
ارایهکنندۀ برنامه؛ مانند
دیپارتمنتها ،فاکولتهها و
فلیالها جهت تعریف مقاصد
برنامههایشان؛

مطمئن شدن از این که همۀ برنامههای علمی پوهنتون دارای یک
کتلاگ یا اسنادی شبیه آن است که در آن مأموریت ،اهداف ،مقاصد،
مهارتها و تواناییهای فارغان و حوزههای کاری آیندهشان ذکر شده
باشد.

کمیته تضمین
کیفیت

ثور

فارمت کتلاگ ،مکتوب به
پوهنحیها،

15

سازماندهی کارگاهها،
سمینیارها و برنامههای آموزشی
مناسب برای کیفیتسازی و
رشد فرهنگ تضمین کیفیت در
همۀ سطوح؛

برگزاری کارگاه ها ،سمینارها ،کنفرانس ها و ورکشاپها

کمیته تضمین
کیفیت

دوامدار

حاضری ،عکس ،مکتوب و
گزارش کنفرانس

16

مرور پروسههای موجود به هدف بازبینی و بروز کردن دوامدر فارمتها ،رهنمودها ،پرسشنامهها و سایر
اسناد تضمین کیفیت جهت بهبود آنها
بهبود بیشاااتر ارائااۀ تاادریس و

کمیته تضمین
کیفت

دوامدار

فارمتها و اسناد جدید
بازبینی شده

آموزش؛
17

ارائۀ مشاوره و رهنمایی به ادارۀ

بازدید از بخش ها ،نظارت از برنامه های علمی و بررسی گزارش ها

پوهنتون ،پوهنحیها و

کمیته تضمین
کیفت

دوامدار
جدی و دلو

مکتوب ،گزارش و تقسیم
اوقات بازنگری

دیپارتمنتها دربارۀ ارتقای
کیفیت و موارد مرتبط به آن؛
11

اجرای برنامهها و تطبیق
پلانهایی که از طرف مراجع
ذیصلاح پوهنتون و وزارت
تحصیلات عالی به کمیته

پاسخدادن بهموقع همۀ مکتوبها و درخواستهای معاونیت علمی،
ریاست پوهنتون و ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی و سایر
نهادهای ذیصلاح
تهیه گزارش و ارسال آن به مراجع مربوط از همۀ فعالیتهای تضمین
کیفیت

آمریت و کمیته

بنا به
درخواست

آمریت و کمیته

دوامدار

مکتوبها و گزارشها

گزارشها

تفویض گردد؛
13

ظرفیتسازی آمران دیپارتمنتها برای تطبیق درست بازنگری سالانۀ
برنامههای علمی

کمیته اصلی

اسد

مکتوب ،آجندا ،حاضری
شرکتکنندهگان ،گزارش

نظارت بر بازنگری سالانۀ برنامه -مدیریت شروع تطبیق بازنگری سالانۀ برنامههای علمی در همۀ
پوهنحیها
های علمی
درخواست شریک ساختن گزارشهای بازنگری سالانۀ برنامههای علمی کمیتۀ اصلی و
فرعی
پوهنحیها
کمیتۀ اصلی و
فرعی

20

نظارت بر پروسۀ بازنگری دوره-
ای برنامههای علمی

سنبله

مکتوب به پوهنحیها

قوس

مکتوب به پوهنحیها

ارزیابی و توحید گزارشهای برنامههای علمی

کمیتۀ اصلی

جدی

گزارش توحیدی بازنگری
سالانۀ پوهنتون

مدیریت بازنگری دورهای برنامههای علمی

کمیتۀ اصلی

دوامدار

مکتوب ،حاضری ،لیست
کمیتهها ،گزارشها

انتخاب رشتهها/برنامههای جدید از پوهنحیها برای وارد شدن در
پروسۀ مرور دورهای برنامههای علمی

معاونیت علمی

ثور

مکتوب ،لیست رشتهها/
برنامههای علمی

برگزاری ورکشاپ ویژه برای آمران دیپارتمنتها/برنامههای علمی
انتخاب شده جهت معرفی طرزالعمل و پروسۀ بازنگری دورهای و نیز
شریک ساختن رهنمودها و فارمتهای مورد نیاز به آنها

اعضای NTT
تیم ملی آموزشی
برنامههای علمی

ثور

مکتوب ،حاضری شرکت-
کنندهگان،

انتخاب کمیتۀ  31نفری بازنگری دورهای برنامههای علمی در دو
بخش علوم اجتماعی و علوم طبیعی

معاونیت علمی

ثور

مکتوب ،پاسخ مکتوب،
لیست اعضا

برگزاری ورکشاپ نیمهروزه برای کمیتۀ بازنگری دورهای برنامههای
علمی به هدف آشنا شدن آنها با اهداف ،اهمیت و نیز پروسه و
فارمتهای بازنگری دورهای و نقش کمیته در تکمیل گزارش بازنگری
دورهای برنامههای علمی

اعضای NTT

ثور

مکتوب ،حاضری ،عکس،
گزارش ورکشاپ

انتخاب نمایندههای محصلان از برنامههای تحت پروسۀ مرور دورهای
برای عضویت در پنل بازنگری دورهای برنامههای علمی

معاونیت علمی

ثور

مکتوب ،لیست محصلان

آموزش نمایندههای محصلان عضو پنل دربارۀ مرور دورهای برنامههای
علمی و نقش آنها در پنل

اعضای NTT

ثور

مکتوب ،حاضری ،گزارش،
عکس

برگزاری نشست ویژه با نمایندهگان کارفرمایان و سازمانهای دولتی و
غیردولتی برای همکاری با پروسۀ بازنگری دورهای برنامههای علمی

اعضای NTT

جوزا

مکتوب ،حاضری ،گزارش،
عکس

درخواست تحویل گزارشهای ابتدایی بازنگری دورهای از دیپارتمنت-
های تحت بررسی

معاونیت علمی

سرطان

مکتوب ،گزارشها

مرور گزارش برای مطمئن شدن از معیاری بودن گزارش بر اساس
فارمت بازنگری دورهای

اعضای NTT

اسد

اظهار نظرها و ارسال
دوباره گزارش برای اصلاح

نشست با همۀ اعضای پنل هر برنامه و تحویل گزارش به پنلهای
جداگانه برای مرور و تهیه پلان کاری پنل برای تکمیل گزارش دورهای

اعضای NTT

اواخر اسد

حاضری ،عکس

۱۷
نظارت از پروسۀ تدریس به
هدف ارتقای کیفیت تدریس و
آموزش

دریافت پلانهای پنلهای مرور برنامه برای اجرای کار پنل و تکمیل
گزارشهای مرور دورهای

معاونیت علمی

اوایل سنبله

پلانهای کاری پنلهای
مرور برنامه

تعقیب پیشرفت کار پنلها بر اساس پلان کاری پنلها برای مرور
دورهای

معاونیت علمی

میزان

بروز کردن پلانهای پنل-
ها و ثبت پیشرفت کار

درخواست تحویل گزارشهای تکمیل شده توسط پنلها به پوهنحیها
جهت طی مراحل از شورای علمی پوهنحی

معاونیت علمی

عقرب

گزارشهای تکمیل شده و
تحویل شده به پوهنحیها

مرور گزارشهای بازنگری برنامههای علمی در کمیتۀ تضمین کیفیت
و تهیۀ خلاصۀ هر گزارش برای نشست کمیته

کمیتۀ تضمین
کیفیت

قوس

تقسیم گزارشها به
کارگروهها ،خلاصۀ
گزارشها

ارسال گزارشهای بازنگری دورهای برنامههای علمی به شورای علمی
پوهنتون

کمیته تضمین
کیفیت

جدی

مکتوب ،گزارشهای
تکمیل شده بازنگری
دورهای

تهیۀ گزارش مختصر توحیدی بازنگری دورهای برنامههای علمی به
ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی

کمیته تضمین
کیفیت

دلو

مکتوب ،گزارش مختصر
توحیدی بازنگری دورهای
برنامههای علمی

اطلاع رسانی در مورد پروسۀ بازنگری دورهای برنامههای علمی برای
استادان ،کارمندان ،محصلان ،ذینفعان و عامه مردم از طریق گزارش-
ها و آگهیها و...

معاونیت علمی

دوامدار

گزارش ،آگهی (اطلاعیه)،
بروشور...

ظرفیتسازی پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی فلیال و خصوصی
در مورد پروسۀ بازنگری دورهای برنامههای علمی

اعضای NTT

جوزا

مکتوب ،حاضری ،آجندا،
عکس ،گزارش

تهیۀ چکلیست برای ارزیابی اجرا و تطبیق پالیسی کورس مطابق به
ساعات و مفردات تعیین شده و ارسال به دیپارتمنتها برای خانهپری
درهفتههای هشتم و شانزدهم

کمیته تضمین
کیفیت پوهنحی

ثور

چک لست ،گزارش
بازنگری کمیته تضمین
کیفیت

گزارشخواستن از آمران دیپارتمنتها از بررسی ،نظارت و تطبیق
برنامه های درسی (کورسپالیسیها) مطابق به چک لست تهیه شده

کمیته اصلی و
فرعی

هفتۀ هشتم
و شانزدهم
هر سمستر

مکتوب ،گزارشها

تهیۀ چکلیست ثبت ساعات تعطیلشدۀ درس نظری/عملی به دلیل
غیرحاضری استادان

آمریت و کمیته

حمل

چکلیست ثبت ساعات
غیرحاضری استادان

تهیۀ چکلیست ارزیابی حضوری تدریس معاونان استاد در صنف
توسط استادان رهنما و بلندرتبه و فارمت گزارشدهی و فیبدک دادن
به است معاونان استاد
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ارزیابی از کیفیت تدریس به
هدف ارتقای کیفیت تدریس و
آموزش

۱۹

نظارت و ارزیابی از عملکرد
رهبری پوهنتون و پوهنحیها

ثور

چکلیست ارزیابی
حضوری ،فارمت گزارش-
دهی و فیبدک

آمریت و کمیته

اجرای ارزیابی حضوری از کیفیت تدریس در صنف معاونان استاد
(نامزد پوهنیار ،پوهنیار و پوهنمل) و دادن فیبدک و گزارش

کمیتههای فرعی
و دیپارتمنتها

جوزا

گزارشهای ارزیابی
حضوری

اجرای مرحلۀ اول ارزیابی از کیفیت تدریس توسط خود استادان با
نظرخواهی از محصلان (گزارش به آمر دیپارتمنت و فیبدک به
محصلان و پلان بهبود کیفیت)

کمیته اصلی و
فرعی

ثور

مکتوب درخواست شروع
ارزیابی و گزارشدهی

اجرای مرحلۀ دوم ارزیابی از کیفیت تدریس توسط آمران دیپارتمنت
با نظرخواهی از محصلان (گزارش به کمیته ،فیبدک به استادان و
محصلان ،پلان بهبود تدریس برای سمستر بعدی)

کمیته اصلی و
فرعی

ثور

مکتوب درخواست شروع
ارزیابی و گزارشدهی،
گزارشهای دیپارتمنتها
با فارمت جدید

اجرای مرحلۀ سوم ارزیابی از کیفیت تدریس توسط کمیتۀ تضمین
کیفیت با نظرخواهی از محصلان

کمیته اصلی و
فرعی

ثور

مکتوب درخواست معرفی
لیست محصلان برای
شرکت در ارزیابی آنلاین

توحید نتایج و گزارشهای ارزیابی از کیفیت تدریس و ارایۀ یافتهها و
نتایج آن به ریاست پوهنتون و پوهنحیها برای اقدامات بعدی از جمله
مکافات و م ازات بهترینها و ضعیفترینها

کمیته اصلی

سرطان

گزارش نهایی توحیدی
ارزیابی از کیفیت
تدرریس با سفارشها و
مکتوب به ریاست و
پوهنحیها

تهیۀ میکانیزم و ابزار برای ارزیابی عملکرد رهبری پوهنتون بر اساس
قانون تحصیلات عالی ،مقررات ،لوایح و طرزالعملهای موجود و نیز
چارچوب تضمین کیفیت

کمیته تضمین
کیفیت

اسد

میکانیزم ارزیابی

سنبله

میکانیزم و چکلیست
ارزیابی رئیسهای
پوهنحیها

تهیۀ میکانیزم و ابزار برای ارزیابی عملکرد ریاستهای پوهنحیها بر
اساس قانون تحصیلات عالی ،مقررات ،لوایح و طرزالعملهای موجود و
نیز چارچوب تضمین کیفیت

کمیته تضمین
کیفیت

گزارش پلان بهبود
تدریس ،چک لست

تهیۀ میکانیزم و ابزار برای ارزیابی عملکرد آمران دیپارتمنتها بر
اساس قانون تحصیلات عالی ،مقررات ،لوایح و طرزالعملهای موجود و
نیز چارچوب تضمین کیفیت

کمیته اصلی و
فرعی

سنبله

گزارشهای ارزیابی
فعالیتهای اکادمیک

تطبیق فورم ارزیابی فعالیتهای اکادمیک استادان

کمیته اصلی و
فرعی

اسد و جدی

تهیۀ چکلیست و فارمت ویژه برای نظارت و اررزیابی کارمندان اداری کمیته اصلی و
فرعی

۱۲
تحقیقمحور ساختن سیستم
آموزشی و تأکید بر افزایش
مطالعات علمی و پروژههای
تحقیقی محصلان

۱۲
همکاری هدفمند و مستمر
فعالیتهای تحقیقی پوهنحیها

۱۲
شناسایی استندردهای بین-
المللی در ساحات تحصیلی

سرطان

چکلیست ارزیابی
کارمندان

بازنگری کاریکولمهای درسی پوهنحیها با رویکرد افزایش مهارت
تحقیقی و عملی محصلان

کمیته اصلی با
آمریت تحقیق

اسد

کاریکولمهای بازنگری
شده

ت دید نظر در محتوای منابع درسی و بروز ساختن لکچرنوتهای
درسی با استفاده از منابع علمی جدید

کمیته اصلی با
آمریت تحقیق

اسد

لکچرنوتهای بازنگری شده

افزایش تعداد کریدیتهای مضامین اساسی و تخصصی به منظور
افزایش میزان مشارکت محصلان در روند آموزش همگام با تکمیل
مفردات درسی

کمیته اصلی با
آمریت تحقیق

اسد

کاریکولمهای بازنگری
شده

ای اد رهنمود/میکانیزم ارزیابی قاطع و نظارت جدی و همگانی
استادان بر کیفیت پروژههای تحقیقی و کار عملی محصلان

کمیته اصلی با
آمریت تحقیق

اسد

رهنمود/میکانزم نظارت بر
تحقیقات/مونوگرافهای
محصلان

ارزیابی میزان مقالات علمی اعضای کادر علمی پوهنحیها در هر
سمستر تحصیلی

کمیته اصلی با
آمریت تحقیق

سنبله

گزارش ارزیابی میزان
مقالات

ارزیابی میزان کانفرانسهای علمی در پوهنحیها

کمیته اصلی با
آمریت تحقیق

سنبله

گزارش ارزیابی کنفرانسها

ارزیابی میزان تحقیقات علمی اجراشده از سوی پوهنحیها

کمیته اصلی با
آمریت تحقیق

سنبله

گزارش تحقیقات
پوهنحیها

تلاش برای هدفمند ساختن مقالات ،تحقیقات و کنفرانسهای علمی
استادان و بهبود کیفیت آنها

کمیته اصلی با
آمریت تحقیق

سنبله

مکتوب ،رهنمود،
میکانیزم

همکاری در هدفمندساختن و بهبود وضعیت مونوگرافهای محصلان

کمیته اصلی با
آمریت تحقیق

سنبله

رهنمود/میکانیزم هدفمند
سازی مونوگرافها

ای اد کمیتۀ مشخص برای ارزیابی استندردهای بینالمللی و تطبیق
آن با استندردهای ملی

کمیته تضمین
کیفیت

میزان

لیست اعضای کمیته

استفاده از ت ربههای پوهنتونهایی مشابه با سیستم تحصیلی
پوهنتون هرات

کمیته تضمین
کیفیت

میزان

دستاوردهای کمیته

تلاش برای امضاء تفاهمنامهها با پوهنتونهای خارجی در جهت
رسیدن با استندردهای بینالمللی

کمیته تضمین
کیفیت

میزان

تفاهمنامهها

ساختن محکها (بینچمارک) در حوزههای مختلف ارزیابی از تدریس،
تحقیق و خدمات اکادمیک و اداری

کمیته تضمین
کیفیت

میزان

بینچمارکها

۱۱
تدویر و استقرار سیستم ارزیابی
میزان تحقق اهداف
۱۹

ارزیابی از میزان تطابق عملکرد
کادر علمی و اداری با پلان
استراتیژیک و جدول زمانی

۱۸

ارایۀ معلومات و خدمات مناسب
برای استادان ،کارمندان،
محصلان ،مراجعهکنندهگان به
بخشهای مختلف اداری و
علمی پوهنتون و پوهنحیها و
عامه مردم

دوامدار

حاضری جلسات و گزارش
فیصلهها

برگزاری جلسات ماهوار اعضای کمیته تضمین کیفیت و ارزیابی میزان
تحقیق اهداف

کمیته اصلی و
فرعی

گزارش چالشها و راه-
حلها

شناسایی ،بررسی و تلاش برای حل نمودن چالشهایی که مانع از
تحقق اهداف میشود.

کمیته اصلی و
فرعی

دوامدار

بهبود و انکشاف سیستم نظارت و ارزیابی کمیتۀ تضمین کیفیت

کمیته تضمین با
کمیته نظارت از
تطبیق پلان...

دوامدار

فارمتها ،رهنمودها و
طرزالعملهای بروزشده

برگزاری جلسات ماهوار اعضای کمیتههای تضمین کیفیت پوهنتون و
پوهنحیها به منظور ارزیابی از عملکرد پوهنتون ،پوهنحیها و
دیپارتمنتها

کمیته تضمین با
کمیته نظارت از
تطبیق پلان...

دوامدار

حاضری و گزارش جلسات

درخواست گزارش کاری هر سمستر استادان و تطابق آن با پلان
کاریشان

کمیته تضمین با
کمیته نظارت از
تطبیق پلان...

آخر سمستر

مکتوب و پلان کاری
استادان

ای اد سیستم م ازات و مکافات در جهت تشویق بخشها ،ادارات،
پوهنحیها ،دیپارتمنتها و استادان و کارمندانی که مطابق پلان
اجراأت نموده اند.

کمیته تضمین با
کمیته نظارت از
تطبیق پلان...

جوزا

طرازالعمل/میکانیزم
م ازات و مکافات

برگذاری برنامۀ ویژه جهت معرفی ایدۀ «رهبری خدمتگزار» برای
رهبری پوهنتون و پوهنحیها

کمیته تضمین
کیفیت

جوزا

پلان ،آجندا ،عکس و
گزارش

تلاش برای وارد کردن اصول مدیریت و رهبری خدمتگزار در
مأموریت پوهنتون و پوهنحیها

کمیته تضمین
کیفیت

سرطان

شریکساختن پیشنهاد،
مأموریت بازبینی شده

برگزاری ورکشاپ و برنامههای ویژه برای رهبری پوهنحیها ،استادان
و کارمندان پوهنتون در حوزۀ مدیریت و رهبری خدمتگزار و
باکیفیت

کمیته تضمین
کیفیت

اسد ،سنبله

جاضری ،آجندا ،عکس،
گزارش

ارزیابی از میزان رضایت کارمندان و استادان از مدیریت و رهبری
مسؤولان پوهنتون و پوهنحیها

کمیته تضمین
کیفیت

جوزا

مکتوب ،ابزار و گزارش
ارزیابی

ارزیابی از میزان رضایت مراجعهکنندهگان از بخشهای مختلف
پوهنتون و پوهنحیها

کمیته تضمین
کیفیت

ثور

مکتوب ،ابزار و گزارش
ارزیابی

