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 ریاست پوهنتون هرات

 معاونیت علمی

 ۸۹۳۱سال  -پوهنتون هرات  کیفیت تضمینکمیتۀ آمریت/واحد داخلی/پلان کاری سالانۀ 

 شواهد اجرا زمان اجرا مسؤول اجرا فعالیت هدف ش

1 
 ماهوار یا جلسات تدویر جلسات

ی کمیتۀ تضمین کیفیت ویژه

 پوهنتون؛

آمر تضمین  تهیۀ آجندای جلسه و دعوت اعضا

 کیفیت

 

یا به  وارماه

 اساس نیاز

علام/مکتوب، آجندای است

 هافیصله جلسه، حاضری،

 یا اطلاع رسانی اجتماعی

اعضای رئیس و  های کمیتهگیری فیصلهاجرا و پی

های اصلی کمیته

 و فرعی

 

 وارماه

و تعقیب و  هاگزارش

 نظارت فیصله ها

های کرد کمیتهنظارت از عمل 2

فرعی ارتقای کیفیت در سطح 

 ها؛دانشکده

 ا،هگزارش ی فرعی تضمین کیفیت، کتاب جلسات،هادیدار از کمیته

 اهارتقای کیفیت پوهنحی ها، تعقیب چک لیست وشواهد کار کمیته

اعضای کمیتۀ 

 اصلی

تقسیم اوقات بازنگری  اسد و دلو

 ،هاهیأت، مکتوب

و تعقیب چک  هاگزارش

 لیست

3 

اجرا و نظارت از پروسۀ ارزیابی 

خودی و توحید گزارش ارزیابی 

 خودی پوهنتون؛

برگزاری ورکشاپ رهنمودی چارچوب تضمین کیفیت برای آمران 

 های تضمین کیفیتاعضای کمیتهها و دیپارتمنت

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 

 های فرعیکمیته

در صورت 

 نیاز

 مکتوب درخواست گزارش

های ارزیابی گزارش

 هاخودی از پوهنحی

ها و تهیۀ گزارش ارزیابی های ارزیابی خودی پوهنحیتوحید گزارش

 خودی پوهنتون

در صورت  کمیتۀ اصلی

 نیاز

گزارش ارزیابی خودی 

 پوهنتون
وزارت کاری با تیم بازنگران هم 4

پوهنتون در جریان پروسۀ از 

 بازنگری؛

آمریت و واحد  ها و اجرای بازنگری پوهنتون هرات هماهنگی نشست

 داخلی تضمین

 هو کمیت کیفیت

مکتوب و تقسیم اوقات  1331

بازنگری از پوهنحی ها، 

ها و نشستهماهنگی

از بخش  دیدارهای هیئت

 و تصاویر های مورد نظر



5 

نظارت بر پلان بهبود کیفیت 

 ها؛پوهنتون و پوهنحی

های ویژه برای دهی و ترکیب هیأتگزارشتهیۀ جدول زمانی، فارمت 

 هانظارت از تطبیق پلان بهبود کیفیت پوهنتون و پوهنحی

آمریت و واحد 

داخلی تضمین 

 کیفیت

سرطان و 

 اسد

اوقات جدول تقسیم

-گزارشفرمت، ینظارت

 هیئتدهی، ترکیب 

های ویژه برای نظارت بر تطبیق پلان بهبود کیفیت ارسال هیئت

 های پوهنتونریاست و معاونیتها و پوهنحی

اعضای کمیتۀ 

 اصلی

میزان تا 

 جدی

 هیئت هاهای گزارش

6 

کیفیت  ارتقایهای طرح برنامه

از طریق تدویر سیمینارها، 

ها های علمی، ورکشاپکنفرانس

 و...؛

 ،با استادان برای نظرخواهی درباره تضمین کیفیت برگزاری نشست

 ها و پیشنهادهادستاوردها، چالش

آمریت و واحد 

داخلی تضمین 

 کیفیت

جندا، مکتوب دعوت، ا حمل

 گزارش حاضری، عکس و

-دستاوردها، چالش ،نظرخواهی با محصلان برای نقد، برگزاری نشست

 ها و پیشنهادها

مکتوب دعوت، اجندا،  ثور آمریت 

 گزارش حاضری، عکس و

تمرکز روی  ها جهتآمران دیپارتمنتویژه با  برگزاری نشست

 گی تطبیق و مدیریت مضامین عملی، تطبیقات، ساحوی در همۀچگون

 هارشته

مکتوب دعوت، آجندا،  ثور آمریت 

 گزارشحاضری، عکس و

ی اافزایش تعداد بازنگرهای حرفه 7

 دیده در پوهنتونآموزش

معرفی یک یا دو تن از استادان پوهنتون به وزارت تحصیلات عالی 

بازنگری )بنا به درخواست ریاست تضمین کیفیت برای آموزش پروسۀ 

 و اعتباردهی(

بنا به  آمریت 

 درخواست

و معرفی  وزارتمکتوب 

 بازنگرها

1 

تهیه و تدوین پلان کاری سالانه 

برای کمیته و نظارت از تطبیق 

 آن؛

ینی بنویش پلان سالانۀ کمیته بر اساس وظایف پیشطرح و تهیۀ پیش

ظایف آمریت تضمین کیفیت و تقدیم آن شده در طرزالعمل کاری و و

 به نشست ماهانۀ کمیته برای تأیید

 نویس پلان کاریپیش 37حوت  آمریت و کمیته

جندای جلسات گزارش ماهانه از تطبیق پلان و طرح آن در اتهیۀ 

 نۀ کمیته جهت نظارت آنماها

گزارش ماهانه از تطبیق  ماهانه آمریت

جندای جلسات پلان و ا

 ماهانه

توسط هیئت ویژه از اعضای  نگی تطبیق پلان سالانهارزیابی چگو

 کمیتۀ تضمین کیفیت/شورای علمی

و بررسی گزارش ارزیابی  31حوت  کمیته

 عملکرد

همکاااری بااا کمیتااۀ نصاااااب  3

پوهنتون برای تطبیق و نظااارت 

 از پروسااۀ نظارت سااالانه و مرور

 های علمی؛برنامه دوره ای

های کمیتۀ نصاب جهت طراحی پلان مایندهنشست ویژه با مسؤول و ن

های علمی در ای برنامهتطبیقی و نظارتی بازنگری سالانه و دوره

 پوهنتون هرات

مسؤول کمیته با 

آمر تضمین 

 کیفییت

 پلان ،های نشستفیصله ۸۹ حمل

و نظارت  ی،تطبیق

ای دوره بازنگری سالانه،

 و گزارش آن هابرنامه



 تطبیق لوایحتطبیق و نظارت از  11

هااای مرتبط بااه و طارزالعماال

ارتقای کیفیت در سطح پوهنتون 

 ها؛و پوهنحی

عی با های فرتهیۀ پلان کاری سااالانۀ کمیتۀ تضاامین کیفیت و کمیته

کیفیت و داشتن  یهای مرتبط به ارتقادرنظرداشات لوایح و طرزالعمل

 هامیکانیزم نظارتی از تطبیق فعالیت

کمیتۀ اصااالی و 

 فرعیهای کمیته

 ۷۹۸۱ حوت

  1331حمل 

پلان کاری سالانۀ کمیته با 

دن همه یشاااواهاد گن ان

هااای لاوایح و طرزالعماال

 مرتبط با تضمین کیفیت

های ارتقای دهی از برنامهآگااهی 11

کیفیات و اعتبااردهی و اهمیت 

آن در ساااطاح پاوهاناتاون و 

 ها؛پوهنحی

 ها ونظرخواهی از استادان و کارمندان جهت شناسایی نیازمندی

برای  سازیآشنایی با مسایل تضمین کیفیت جهت تهیۀ پلان ظرفیت

 استادان و کارمندان

 نامۀمکتوب و پرسش  ۷۹۸۹ حمل کمیته و آمریت

نظرخواهی نیازمندیهای 

استادان و کارمندان از 

مسایل تضمین کیفیت و 

 سازیپلان ظرفیت

12 

پیشنهاد مکافات و م ازات با در 

 سالاریشایستهنظر داشت اصل 

پذیری در قبال و عدم مسؤولیت

اجراات دانشگاه به تصویب 

 شورای علمی پوهنتون؛

ته یافهای اکادمیک استادان و تحلیل ارزیابی فعالیت فرمتتطبیق 

-ترین و کمها و پیشنهاد فعالپوهنحی فرمتتطبیق  از گزارشهای 

 م ازات کارترین استادان به ریاست و شورای علمی جهت مکافات و

کمیته های 

فرعی تضمین 

 کیفیت

اسد و جدی 

۸۹ 

 

ست پیشنهادی استادان ل

 برای مکافات و م ازات

هاد پیشن ،گانۀ ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریستطبیق مراحل سه

ترین درجه رضایت از مکافات و م ازات استادانی که بالاترین و پایین

 هایی چندگانه، پس از ارزیابیکیفیت تدریس را داشته اند

اسد و جدی  کمیته

۸۹ 

 

کمیته ست پیشنهادی ل

  مکافات و م ازاتبرای 

و  تتضمین کیفی های فرعیکارترین کمیتهترین و کمپیشنهاد فعال

 ی آنهاهابرای م ازات و مکافات پس از بررسی فعالیتآن اعضای 

کمیته تضمین 

 کیفیت 

سنبله و 

 31حوت 

ست پیشنهادی اعضاء و ل

های تضمین کمیته

کیفیت به ریاست 

 پوهنتون

13 

نمودن مأموریت و مقاصد تسهیل

پوهنتون در راستای بهبود 

کیفیت، تدریس و آموزش با در 

شدۀ نظرگرفتن روندهای پذیرفته

 اکادمیک در آموزش باکیفیت؛

های تطبیقی ارزیابی پلان همکاری در تهیه مکانیزم نظارتی و

ها جهت اطمینان ها و دیپارتمنتهای پوهنتون و پوهنحیمعاونیت

 پیدا کردن از تطبیق آنها

کمیته به 

همکاری کمیته 

 نظارت بر پلان

میکانیزم نظارت و ارزیابی  حمل

 های تطبیقیپلان

ها برای های پوهنحیهای پوهنتون و ریاستدرخواست از معاونیت

 شریک ساختن پلان تطبیقی سالانه

کمیته به 

همکاری کمیته 

 بر پلاننظارت 

 مکتوب حمل

ها و گزارش خواستن از اجرای تطبیق پلان بهبود تدریس دیپارتمنت

 آن 

کمیته تضمین 

 کیفیت

حمل و 

 سنبله

-مکتوب، گزارش کمیته

 های فرعی



های رهنمایی و کمک به بخش 14

کنندۀ برنامه؛ مانند ارایه

ها و ها، فاکولتهدیپارتمنت

ها جهت تعریف مقاصد فلیال

 شان؛هایبرنامه

های علمی پوهنتون دارای یک مطمئن شدن از این که همۀ برنامه

، کتلاگ یا اسنادی شبیه آن است که در آن مأموریت، اهداف، مقاصد

شان ذکر شده های کاری آیندههای فارغان و حوزهها و تواناییمهارت

 باشد.

کمیته تضمین 

 کیفیت

فارمت کتلاگ، مکتوب به  ثور

 ، هاپوهنحی

ها، دهی کارگاهسازمان 15

های آموزشی سمینیارها و برنامه

سازی و مناسب برای کیفیت

رشد فرهنگ تضمین کیفیت در 

 همۀ سطوح؛

کمیته تضمین  هاکنفرانس ها و ورکشاپ سمینارها، برگزاری کارگاه ها،

 کیفیت 

حاضری، عکس، مکتوب و  دوامدار

 گزارش کنفرانس

موجود به هدف های مرور پروسه 16

بهبود بیشاااتر ارائااۀ تاادریس و 

 آموزش؛

ها و سایر ها، رهنمودها، پرسشنامهبازبینی و بروز کردن دوامدر فارمت

 اسناد تضمین کیفیت جهت بهبود آنها

کمیته تضمین 

 کیفت

ها و اسناد جدید فارمت دوامدار

 بازبینی شده

ارائۀ مشاوره و رهنمایی به ادارۀ  17

ها و پوهنحیپوهنتون، 

ها دربارۀ ارتقای دیپارتمنت

 کیفیت و موارد مرتبط به آن؛

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

 کیفت

 دوامدار

 جدی و دلو

مکتوب، گزارش و تقسیم 

 اوقات بازنگری

ها و تطبیق اجرای برنامه 11

هایی که از طرف مراجع پلان

صلاح پوهنتون و وزارت ذی

تحصیلات عالی به کمیته 

 تفویض گردد؛

های معاونیت علمی، ها و درخواستموقع همۀ مکتوبدادن بهپاسخ

ریاست پوهنتون و ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی و سایر 

 صلاحنهادهای ذی

بنا به  آمریت و کمیته

 درخواست

 هاها و گزارشمکتوب

های تضمین آن به مراجع مربوط از همۀ فعالیت تهیه گزارش و ارسال

 کیفیت

 هاگزارش دوامدار آمریت و کمیته

ها برای تطبیق درست بازنگری سالانۀ سازی آمران دیپارتمنتظرفیت 13

 های علمیبرنامه

مکتوب، آجندا، حاضری  اسد کمیته اصلی

 گزارشگان، کنندهشرکت



-امهبرن سالانۀ نظارت بر بازنگری

 های علمی

های علمی در همۀ مدیریت شروع تطبیق بازنگری سالانۀ برنامه

 هاپوهنحی

کمیتۀ اصلی و 

 فرعی

 هامکتوب به پوهنحی سنبله

 های علمیهای بازنگری سالانۀ برنامهدرخواست شریک ساختن گزارش

 هاپوهنحی

کمیتۀ اصلی و 

 فرعی

 هامکتوب به پوهنحی قوس

گزارش توحیدی بازنگری  جدی کمیتۀ اصلی های علمیهای برنامهارزیابی و توحید گزارش

 سالانۀ پوهنتون

مکتوب، حاضری، لیست  دوامدار کمیتۀ اصلی های علمیای برنامهمدیریت بازنگری دوره

 هاها، گزارشکمیته
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-نظارت بر پروسۀ بازنگری دوره

 های علمیای برنامه

ها برای وارد شدن در های جدید از پوهنحیها/برنامهانتخاب رشته

 های علمیای برنامهپروسۀ مرور دوره

ها/ مکتوب، لیست رشته ثور معاونیت علمی

 های علمیبرنامه

های علمی ها/برنامهبرگزاری ورکشاپ ویژه برای آمران دیپارتمنت

ای و نیز بازنگری دورهانتخاب شده جهت معرفی طرزالعمل و پروسۀ 

 های مورد نیاز به آنهاشریک ساختن رهنمودها و فارمت

 NTTاعضای 

تیم ملی آموزشی 

 های علمیبرنامه

-مکتوب، حاضری شرکت ثور

 گان، کننده

های علمی در دو ای برنامهنفری بازنگری دوره 31انتخاب کمیتۀ 

 بخش علوم اجتماعی و علوم طبیعی

مکتوب، پاسخ مکتوب،  ثور معاونیت علمی

 لیست اعضا

 هایای برنامهروزه برای کمیتۀ بازنگری دورهبرگزاری ورکشاپ نیمه

ها با اهداف، اهمیت و نیز پروسه و علمی به هدف آشنا شدن آن

ای و نقش کمیته در تکمیل گزارش بازنگری های بازنگری دورهفارمت

 های علمیای برنامهدوره

مکتوب، حاضری، عکس،  ثور NTTاعضای 

 گزارش ورکشاپ

ای های تحت پروسۀ مرور دورههای محصلان از برنامهانتخاب نماینده

 های علمیای برنامهبرای عضویت در پنل بازنگری دوره

 مکتوب، لیست محصلان ثور معاونیت علمی

های ای برنامههای محصلان عضو پنل دربارۀ مرور دورهآموزش نماینده

 و نقش آنها در پنلعلمی 

مکتوب، حاضری، گزارش،  ثور NTTاعضای 

 عکس

و  های دولتیگان کارفرمایان و سازمانبرگزاری نشست ویژه با نماینده

 های علمیای برنامهغیردولتی برای همکاری با پروسۀ بازنگری دوره

مکتوب، حاضری، گزارش،  جوزا NTTاعضای 

 عکس

-ای از دیپارتمنتابتدایی بازنگری دورههای درخواست تحویل گزارش

 های تحت بررسی

 هامکتوب، گزارش سرطان معاونیت علمی

مرور گزارش برای مطمئن شدن از معیاری بودن گزارش بر اساس 

 ایفارمت بازنگری دوره

اظهار نظرها و ارسال  اسد NTTاعضای 

 دوباره گزارش برای اصلاح

های برنامه و تحویل گزارش به پنلنشست با همۀ اعضای پنل هر 

 یاجداگانه برای مرور و تهیه پلان کاری پنل برای تکمیل گزارش دوره

 حاضری، عکس اواخر اسد NTTاعضای 



های مرور برنامه برای اجرای کار پنل و تکمیل های پنلدریافت پلان

 ایهای مرور دورهگزارش

های نلهای کاری پپلان اوایل سنبله معاونیت علمی

 مرور برنامه

ها برای مرور ها بر اساس پلان کاری پنلتعقیب پیشرفت کار پنل

 ایدوره

-های پنلبروز کردن پلان میزان معاونیت علمی

 ها و ثبت پیشرفت کار

ا هها به پوهنحیهای تکمیل شده توسط پنلدرخواست تحویل گزارش

 جهت طی مراحل از شورای علمی پوهنحی

های تکمیل شده و گزارش عقرب علمیمعاونیت 

 اهتحویل شده به پوهنحی

های علمی در کمیتۀ تضمین کیفیت های بازنگری برنامهمرور گزارش

 و تهیۀ خلاصۀ هر گزارش برای نشست کمیته

کمیتۀ تضمین 

 کیفیت

ها به تقسیم گزارش قوس

ها، خلاصۀ کارگروه

 گزارشها

های علمی به شورای علمی برنامه ایهای بازنگری دورهارسال گزارش

 پوهنتون

کمیته تضمین 

 کیفیت

های مکتوب، گزارش جدی

تکمیل شده بازنگری 

 ایدوره

های علمی به ای برنامهتهیۀ گزارش مختصر توحیدی بازنگری دوره

 ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی

کمیته تضمین 

 کیفیت

مکتوب، گزارش مختصر  دلو

ای توحیدی بازنگری دوره

 های علمیبرنامه

های علمی برای ای برنامهاطلاع رسانی در مورد پروسۀ بازنگری دوره

-نفعان و عامه مردم از طریق گزارشاستادان، کارمندان، محصلان، ذی

 ها و...ها و آگهی

گزارش، آگهی )اطلاعیه(،  دوامدار معاونیت علمی

 بروشور...

ها و مؤسسات تحصیلات عالی فلیال و خصوصی پوهنتونسازی ظرفیت

 های علمیای برنامهدر مورد پروسۀ بازنگری دوره

مکتوب، حاضری، آجندا،  جوزا NTTاعضای 

 عکس، گزارش

 

۱۷ 

نظارت از پروسۀ تدریس به 

هدف ارتقای کیفیت تدریس و 

 آموزش

اجرا و تطبیق پالیسی کورس مطابق به لیست برای ارزیابی تهیۀ چک

 پریها برای خانهو ارسال به دیپارتمنتساعات و مفردات تعیین شده 

 های هشتم و شانزدهمدرهفته

 

کمیته تضمین 

 کیفیت پوهنحی

چک لست، گزارش  ثور

بازنگری کمیته تضمین 

 کیفیت

نظارت و تطبیق  از بررسی، هادیپارتمنت انآمر خواستن ازگزارش

 مطابق به چک لست تهیه شده ها(پالیسی)کورس برنامه های درسی

کمیته اصلی و 

 فرعی

هفتۀ هشتم 

و شانزدهم 

 هر سمستر

 هامکتوب، گزارش

شدۀ درس نظری/عملی به دلیل لیست ثبت ساعات تعطیلتهیۀ چک

 غیرحاضری استادان

لیست ثبت ساعات چک حمل آمریت و کمیته

 غیرحاضری استادان
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ارزیابی از کیفیت تدریس به 

هدف ارتقای کیفیت تدریس و 

 آموزش

لیست ارزیابی حضوری تدریس معاونان استاد در صنف تهیۀ چک

دهی و فیبدک دادن توسط استادان رهنما و بلندرتبه و فارمت گزارش

 به است معاونان استاد

لیست ارزیابی چک ثور آمریت و کمیته

-حضوری، فارمت گزارش

 کدهی و فیبد

اجرای ارزیابی حضوری از کیفیت تدریس در صنف معاونان استاد 

 )نامزد پوهنیار، پوهنیار و پوهنمل( و دادن فیبدک و گزارش

های فرعی کمیته

 هاو دیپارتمنت

های ارزیابی گزارش جوزا

 حضوری

اجرای مرحلۀ اول ارزیابی از کیفیت تدریس توسط خود استادان با 

)گزارش به آمر دیپارتمنت و فیبدک به نظرخواهی از محصلان 

 محصلان و پلان بهبود کیفیت(

کمیته اصلی و 

 فرعی

مکتوب درخواست شروع  ثور

 دهیارزیابی و گزارش

اجرای مرحلۀ دوم ارزیابی از کیفیت تدریس توسط آمران دیپارتمنت 

با نظرخواهی از محصلان )گزارش به کمیته، فیبدک به استادان و 

 بهبود تدریس برای سمستر بعدی( محصلان، پلان

کمیته اصلی و 

 فرعی

مکتوب درخواست شروع  ثور

دهی، ارزیابی و گزارش

ها های دیپارتمنتگزارش

 با فارمت جدید

اجرای مرحلۀ سوم ارزیابی از کیفیت تدریس توسط کمیتۀ تضمین 

 کیفیت با نظرخواهی از محصلان

کمیته اصلی و 

 فرعی

معرفی مکتوب درخواست  ثور

لیست محصلان برای 

 شرکت در ارزیابی آنلاین

ا و ههای ارزیابی از کیفیت تدریس و ارایۀ یافتهتوحید نتایج و گزارش

ها برای اقدامات بعدی از جمله نتایج آن به ریاست پوهنتون و پوهنحی

 هاترینها و ضعیفمکافات و م ازات بهترین

گزارش نهایی توحیدی  سرطان کمیته اصلی

ارزیابی از کیفیت 

ها و تدرریس با سفارش

مکتوب به ریاست و 

 هاپوهنحی

 

 

۱۹ 

نظارت و ارزیابی از عملکرد 

 هاو پوهنحی پوهنتونرهبری 

تهیۀ میکانیزم و ابزار برای ارزیابی عملکرد رهبری پوهنتون بر اساس 

های موجود و نیز قانون تحصیلات عالی، مقررات، لوایح و طرزالعمل

 چارچوب تضمین کیفیت 

کمیته تضمین 

 کیفیت

 میکانیزم ارزیابی اسد

ر ب هاهای پوهنحیریاستتهیۀ میکانیزم و ابزار برای ارزیابی عملکرد 

های موجود و اساس قانون تحصیلات عالی، مقررات، لوایح و طرزالعمل

 نیز چارچوب تضمین کیفیت 

کمیته تضمین 

 کیفیت

لیست میکانیزم و چک سنبله

های ارزیابی رئیس

 هاپوهنحی

ر ب هاآمران دیپارتمنتتهیۀ میکانیزم و ابزار برای ارزیابی عملکرد 

های موجود و اساس قانون تحصیلات عالی، مقررات، لوایح و طرزالعمل

 نیز چارچوب تضمین کیفیت 

اصلی و  کمیته

  فرعی

گزارش پلان بهبود  سنبله

 تدریس، چک لست 

کمیته اصلی و  های اکادمیک استادانتطبیق فورم ارزیابی فعالیت

 فرعی

های ارزیابی گزارش اسد و جدی

 های اکادمیکفعالیت



کمیته اصلی و  لیست و فارمت ویژه  برای نظارت و اررزیابی کارمندان اداری تهیۀ چک

 فرعی

لیست ارزیابی چک سرطان

 کارمندان

 

 

۱۲ 

سیستم محور ساختن تحقیق

آموزشی و تأکید بر افزایش 

های مطالعات علمی و پروژه

 تحقیقی محصلان

ها با رویکرد افزایش مهارت های درسی پوهنحیبازنگری کاریکولم

 تحقیقی و عملی محصلان

کمیته اصلی با 

 آمریت تحقیق

های بازنگری کاریکولم اسد

 شده

های لکچرنوتت دید نظر در محتوای منابع درسی و بروز ساختن 

 درسی با استفاده از منابع علمی جدید

کمیته اصلی با 

 آمریت تحقیق

 لکچرنوتهای بازنگری شده اسد

های مضامین اساسی و تخصصی به منظور افزایش تعداد کریدیت

افزایش میزان مشارکت محصلان در روند آموزش همگام با تکمیل 

 مفردات درسی

کمیته اصلی با 

 آمریت تحقیق

های بازنگری کاریکولم اسد

 شده

همگانی  نظارت جدی و ارزیابی قاطع وای اد رهنمود/میکانیزم 

 های تحقیقی و کار عملی محصلاناستادان بر کیفیت پروژه

کمیته اصلی با 

 آمریت تحقیق

رهنمود/میکانزم نظارت بر  اسد

تحقیقات/مونوگرافهای 

 محصلان

 

 

۱۲ 

همکاری هدفمند و مستمر 

 اهتحقیقی پوهنحیهای فعالیت

ها در هر ارزیابی میزان مقالات علمی اعضای کادر علمی پوهنحی

 سمستر تحصیلی

کمیته اصلی با 

 آمریت تحقیق

گزارش ارزیابی میزان  سنبله

 مقالات

کمیته اصلی با  هاهای علمی در پوهنحیارزیابی میزان کانفرانس

 آمریت تحقیق

 گزارش ارزیابی کنفرانسها سنبله

کمیته اصلی با  هاارزیابی میزان تحقیقات علمی اجراشده از سوی پوهنحی

 آمریت تحقیق

گزارش تحقیقات  سنبله

 هاپوهنحی

های علمی تلاش برای هدفمند ساختن مقالات، تحقیقات و کنفرانس

 استادان و بهبود کیفیت آنها

کمیته اصلی با 

 آمریت تحقیق

مکتوب، رهنمود،  سنبله

 میکانیزم

کمیته اصلی با  های محصلانمکاری در هدفمندساختن و بهبود وضعیت مونوگرافه

 آمریت تحقیق

رهنمود/میکانیزم هدفمند  سنبله

 سازی مونوگرافها

 

۱۲ 

-شناسایی استندردهای بین

 المللی در ساحات تحصیلی

ق المللی و تطبیای اد کمیتۀ مشخص برای ارزیابی استندردهای بین

 ملیآن با استندردهای 

کمیته تضمین 

 کیفیت

 لیست اعضای کمیته میزان

هایی مشابه با سیستم تحصیلی های پوهنتوناستفاده از ت ربه

 پوهنتون هرات

کمیته تضمین 

 کیفیت

 دستاوردهای کمیته  میزان

های خارجی در جهت ها با پوهنتوننامهتلاش برای امضاء تفاهم

 المللیرسیدن با استندردهای بین

تضمین  کمیته

 کیفیت

 هاتفاهمنامه میزان

های مختلف ارزیابی از تدریس، مارک( در حوزهها )بینچساختن محک

 تحقیق و خدمات اکادمیک و اداری

کمیته تضمین 

 کیفیت

 مارکهابینچ میزان



۱۱ 

تدویر و استقرار سیستم ارزیابی 

 میزان تحقق اهداف

 کیفیت و ارزیابی میزانبرگزاری جلسات ماهوار اعضای کمیته تضمین 

 تحقیق اهداف

کمیته اصلی و 

 فرعی

حاضری جلسات و گزارش  دوامدار

 هافیصله

هایی که مانع از شناسایی، بررسی و تلاش برای حل نمودن چالش

 شود.تحقق اهداف می

کمیته اصلی و 

 فرعی

-ها و راهگزارش چالش دوامدار

 هاحل

۱۹ 

ارزیابی از میزان تطابق عملکرد 

کادر علمی و اداری با پلان 

 استراتیژیک و جدول زمانی

کمیته تضمین با  بهبود و انکشاف سیستم نظارت و ارزیابی کمیتۀ تضمین کیفیت

کمیته نظارت از 

 تطبیق پلان...

ها، رهنمودها و فارمت دوامدار

 های بروزشدهطرزالعمل

و  پوهنتونهای تضمین کیفیت وار اعضای کمیتهبرگزاری جلسات ماه

ها و ها به منظور ارزیابی از عملکرد پوهنتون، پوهنحیپوهنحی

 هادیپارتمنت

کمیته تضمین با 

کمیته نظارت از 

 تطبیق پلان...

 حاضری و گزارش جلسات دوامدار

درخواست گزارش کاری هر سمستر استادان و تطابق آن با پلان 

 شانکاری

کمیته تضمین با 

کمیته نظارت از 

 پلان...تطبیق 

مکتوب و پلان کاری  آخر سمستر

 استادان

ها، ادارات، ای اد سیستم م ازات و مکافات در جهت تشویق بخش

ها و استادان و کارمندانی که مطابق پلان ها، دیپارتمنتپوهنحی

 اجراأت نموده اند.

کمیته تضمین با 

کمیته نظارت از 

 تطبیق پلان...

طرازالعمل/میکانیزم  جوزا

 و مکافات م ازات

۱۸ 

ارایۀ معلومات و خدمات مناسب 

برای استادان، کارمندان، 

گان به کنندهمحصلان، مراجعه

های مختلف اداری و بخش

ها و علمی پوهنتون و پوهنحی

 عامه مردم

برای « گزاررهبری خدمت»برگذاری برنامۀ ویژه جهت معرفی ایدۀ 

 هارهبری پوهنتون و پوهنحی

کمیته تضمین 

 کیفیت

پلان، آجندا، عکس و  جوزا

 گزارش

گزار در تلاش برای وارد کردن اصول مدیریت و رهبری خدمت

 هامأموریت پوهنتون و پوهنحی

کمیته تضمین 

 کیفیت

ساختن پیشنهاد، شریک سرطان

 مأموریت بازبینی شده

ها، استادان های ویژه برای رهبری پوهنحیبرگزاری ورکشاپ و برنامه

گزار و پوهنتون در حوزۀ مدیریت و رهبری خدمتو کارمندان 

 باکیفیت

کمیته تضمین 

 کیفیت

جاضری، آجندا، عکس،  اسد، سنبله

 گزارش

ارزیابی از میزان رضایت کارمندان و استادان از مدیریت و رهبری 

 هامسؤولان پوهنتون و پوهنحی

کمیته تضمین 

 کیفیت

مکتوب، ابزار و گزارش  جوزا

 ارزیابی

های مختلف گان از بخشکنندهبی از میزان رضایت مراجعهارزیا

 هاپوهنتون و پوهنحی

کمیته تضمین 

 کیفیت

مکتوب، ابزار و گزارش  ثور

 ارزیابی

  


