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 مقدمه

های زیربخش معاونیت علمی پوهنتون است که وظیفۀ ارزیابی ترین کمیتهکمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون هرات از اساسی

ها ارتمنتها و دیپو پوهنحیکیفیت، نظارت بر کیفیت و بهبود کیفیت تدریس، تحقیق و عرضۀ خدمات در سطح پوهنتون 

عضور است )معاون علمی، معاون مالی و اداری، معاون امور محصلان، مسؤول  22را به عهده دارد. این کمیته متشکل از 

رین تهای شانزده پوهنحی(. کمیتۀ تضمین کیفیت یکی از فعالواحد داخلی تضمین کیفیت، آمر تضمین کیفیت و نماینده

ی، سازهای پوهنتون هرات است که بر اساس طرزالعمل کاری خود وظایف متعددی در راستای ظرفیتو پرکارترین کمیته

ها و رهنمودها، اجرای ارزیابی خودی و ارزیابی از کیفیت تدریس، نظارت ها، فارمتدهی، نظارت و ارزیابی، تهیه پلانآگهی

 را به عهده دارد. ظایف مرتبط های علمی و سایر وای برنامهبر پروسۀ بازنگری سالانه و دوره

از جایی که دو واحد اداری )آمریت و واحد داخلی تضمین کیفیت( در خدمت کمیتۀ تضمین کیفت و به عنوان بازوی 

های این دو واحد اداری در کنار کمیتۀ تضمین کیفیت کنند، این گزارش دربرگیرندۀ فعالیتاجرایی این کمیته فعالیت می

است که  7931های آمریت، واحد داخلی و کمیتۀ تضمین کیفیت در جریان سال گزارش حاوی فعالیتباشد. این نیز می

 در چند بخش تنظیم شده است.

 

 تضمین کیفیتورکشاپهای سازی و ظرفیتگزارش مختصر بخش اول: 

داخلی/کمیتۀ تضمین سازی که از طرف آمریت/واحد های ظرفیتها و برنامهدر این بخش، گزارش مختصری از ورکشاپ

یز ها و استادان و نهای تضمین کیفیت، آمران دیپارتمنتکیفیت برای هیأت رهبری پهنتون، مسؤولان و اعضای کمیته

 برگزارش شده است معرفی میگردد. 7931کارمندان و محصلان در طول سال 

 

 1-های علمیدهی محصلان از پروسۀ تضمین کیفیت و بازنگری برنامهبرنامۀ آگهی .1

 3/1/7931تاریخ: 

 هاهای علمی/رشتههای محصلان از همۀ برنامهگان: نمایندهکنندهاشتراک

 محصل 777کنندگان: تعداد اشتراک

 های علمی و نقش محصلان در آنموضوع محوری: معرفی پالیسی و طرازالعمل بازنگری برنامه

 پوهنمل علی احمد کاوه، مسؤول واحد داخلی تضمین کیفیتکننده: پوهنمل توفیق سرورزاده، آمر امور استادان و ارایه



های محصلان دربارۀ تضمین کیفیت و تن از نماینده 7۱۱دهی برای بیش از میزان برنامۀ آگهی 7۱و  8شنبه به تاریخ یک

د. هدف از ظهر در سالون مولانا جامی پوهنتون هرات برگزار گردی 72تا  7۱های علمی بین ساعت پروسۀ بازنگری برنامه

این برنامه آگاه نمودن محصلان از پروسۀ تضمین کیفت، واحد داخلی تضمین کیفیت، ارایۀ نتایج ارزیابی از کیفیت تدریس 

در همۀ  7931های علمی بود که از سال ای برنامهو نیز معرفی پروسۀ جدید بازنگری سالانه و دوره 7931سمستر بهاری 

ود و های علمی بتمرکز ویژۀ این برنامه روی نقش محصلان در پروسۀ بازنگری برنامه های کشور تطبیق میگردد.پوهنتون

ا هکنندگان اصلی خدمات آموزشی در پروسۀ بهبود کیفیت آموزش در پوهنتونها به عنوان دریافتانتظاراتی که از آن

لمی، پوهنمل توفیق سرورزاده، آمر امور های عرود. این برنامه توسط دو تن از آموزگاران ملی بازنگری سالانه برنامهمی

های محصلان از استادان و پوهنمل علی احمد کاوه، مسؤول واحد داخلی تضمین کیفیت پوهنتون هرات برای نماینده

 های پوهنتون هرات ارایه شد. های درسی همۀ پوهنحیصنف

 

 2 -های علمیدهی اعضای کمیتۀ تضمین کیفیت از پروسۀ بازنگری برنامهبرنامۀ آگهی .2

 2۱/1/7931تاریخ: 

 اعضای کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتونگان: کنندهاشتراک

 تن 78کنندگان: تعداد اشتراک

اعضای کمیتۀ تضمین کیفیت در طی مراحل های علمی و نقش موضوع محوری: معرفی پالیسی و طرازالعمل بازنگری برنامه

 ایگزارش بازنگری سالانه و دوره

 وهنمل توفیق سرورزاده، آمر امور استادان و پوهنمل علی احمد کاوه، مسؤول واحد داخلی تضمین کیفیتکننده: پارایه

های علمی برای اعضای کمیتۀ تضمین کیفیت پوهتون شریک در نخستین اقدام، پالیسی، طرالعمل و پروسۀ بازنگری برنامه

ای های سالانه و دورهدر ارزیابی و طی مراحل گزارشهای اصلی و فرعی تضمین کیفیت ساخته شد و نقش و وظیفۀ کمیته

الانه های سهای گزارشبازنگری سالانه تشریح شد. در همین جلسه قرار شد تا مسؤول واحد داخلی تضمین کیفیت فارمت

مران ها و آهای علمی را همراه با رهنمودهای ویژه تهیه نموده به دسترس مسؤولان برنامهای بازنگری برنامهو دوره

ن ی که ایعلاوه، قرار شد، اعضای کمیتۀ اصلتر تهیه نمایند. بهها را بهتر و معیاریها قرار داده شود تا گزارشدیپارتمنت

های فرعی شریک سازند تا آنها نیز در جریان موضوع قرار گیرند. در به کمیته اند محتوای آن راورکشاپ را دریافت نموده

های علمی )آقایان سرورزاده و کاوه( به آمران سازی بازنگری برنامهتوسط اعضای تیم ضرفیتای پهلوی آن، ورکشاپ ویژه

 های فرعی برگزار شود.ها و مسؤولان کمیتهدیپارتمنت

 



 3 های علمیورکشاپ معرفی پالیسی و طرازالعمل بازنگری برنامه .3

 7۱/8/7931تاریخ 

 ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در هراتهای پوهنتونو نمایندهها گان: آمران دیپارتمنتکنندهاشتراک

 تن  ۱9کنندگان: تعداد اشتراک

ها در تهیۀ گزارش های علمی و مسؤولیت آمران دیپارتمنتزالعمل بازنگری برنامهموضوع محوری: معرفی پالیسی و طر

 های علمیای برنامهبازنگری سالانه و دوره

 سرورزاده، آمر امور استادان و پوهنمل علی احمد کاوه، مسؤول واحد داخلی تضمین کیفیتکننده: پوهنمل توفیق ارایه

ها ها و مسؤولان برنامههای علمی برای آمران دیپارتمنتورکشاپ معرفی پالیسی و طرزالعمل و نیز پروسۀ بازنگری برنامه

نگی ها با چگوهای علمی بود تا آمران دیپارتمنتبرگذار شد. هدف اصلی این برنامه معرفی پروسۀ بازنگری سالانۀ برنامه

-ظهر در سالون کنفرانس 72صبح تا  3اجرای ارزیابی و تهیۀ گزارش آن آشنایی کامل داشته باشند. این برنامه بین ساعت 

 های امیر علی شیر نوایی برگزا شد.

 

 4-های علمیمعرفی پالیسی و طرازالعمل بازنگری برنامه برنامۀ .4

 29/8/7931تاریخ 

 هاگان: مدیران تدریسی و اجرایی پوهنحیکنندهاشتراک

 تن  7۱کنندگان: تعداد اشتراک

های علمی و مسؤولیت مدیران تدریسی و اجرایی در تهیۀ موضوع محوری: معرفی پالیسی و طرازالعمل بازنگری برنامه

 ی علمیهاای برنامهها برای گزارش بازنگری سالانه و دورهاطلاعات و داده

 کننده: پوهنمل علی احمد کاوه، مسؤول واحد داخلی تضمین کیفیتارایه

ها بعد از ظهر برای مدیران تدریسی و اجرایی پوهنحی 9:9۱تا  2این ورکشاپ در سالون امیر علی شیر نوایی بین ساعت 

های ی برنامهو نیز پروسۀ کاری بازنگرعلاوۀ آشنایی مختصر با پروسۀ تضمین کیفیت، با طرزالعمل و پالیسی برگزار شد تا به

 ها بدانند. ها و مسؤولان برنامهعلمی آشنا شوند و نقش خود در تهیۀ اطلاعات و آمار برای آمران دیپارتمنت

 

 5 -های علمی ورکشاپ رهنمودی پالیسی و طرازالعمل بازنگری برنامه .5

 3/77/7931تاریخ 



 های علمیای برنامهتخاب شده برای بازنگری دورههای انگان: آمران دیپارتمنتکنندهاشتراک

 تن  79کنندگان: تعداد اشتراک

ها در تهیۀ گزارش های علمی و مسؤولیت آمران دیپارتمنتموضوع محوری: معرفی پالیسی و طرازالعمل بازنگری برنامه

 های علمیای برنامهدوره بازنگری

 و پوهنمل علی احمد کاوه، مسؤول واحد داخلی تضمین کیفیت علمیمعاون کننده: پوهنمل توفیق سرورزاده، ارایه

رفی های علمی و پس از معهای علمی بر اساس هدایت وزارت تحصیلات عالی مطابق به طرزالعمل بازنگری برنامهپروسۀ بازنگری برنامه

اوایل برج جدی سال جاری در پوهنتون  ها ازها و آمران دیپارتمنتهای متعدد برای رهبری پوهنتون و پوهنحیپروسه و ورکشاپ

شود، قرار است های علمی پوهنتون را شامل میهای علمی که همۀ برنامههرات شروع شده است. در پهلوی بازنگری سالانۀ برنامه

این بازنگری  ایای شوند و تحت نظر هیئت ویژهپوهنحی وارد پروسۀ بازنگری دوره 7۱برنامۀ علمی از  7۱، به تعداد 7931برای سال 

اوقات تعیین شده ها پس از نشست رهنمودی ویژه بر اساس تقسیمها مشخص شده و آمران دیپارتمنتاجرا گردد. این دیپارتمنت

رور های علمی مای برنامهای را به پیش بردند. این گزارش قرار است توسط هیات ویژۀ بازنگری دورهپرسۀ تهیه گزارش بازنگری دوره

 گردد. شده و تکمیل

 3های علمی به روز شنبه، ای برنامهای برای معرفی پروسۀ بازنگری دورهبه همین منظور و برای اجرای بهتر این پروسه، برنامۀ ویژه

 های بازنگری برگزار شد. دلو برای اعضای هیئت

 

 6 -های علمی ورکشاپ معرفی پالیسی و طرازالعمل بازنگری برنامه .6

 ۴/72/7931تاریخ 

 های علمی ای برنامههای بازنگری دورهگان: اعضای کمیتهکنندهاشتراک

 تن  78کنندگان: تعداد اشتراک

 ایهای بازنگری دورههای علمی و مسؤولیت اعضای کمیتهموضوع محوری: معرفی پالیسی و طرازالعمل بازنگری برنامه

 های علمیای برنامهدورههای علمی در مرور و نهایی کردن گزارش بازنگری سالانه و برنامه

 کننده: پوهنمل توفیق سرورزاده، معاون علمی و پوهنمل علی احمد کاوه، مسؤول واحد داخلی تضمین کیفیتارایه

 

 های پوهنتون هراتها و دیپارتمنتگزارش ورکشاپ رهنمودی تهیۀ پلان بهبود کیفیت پوهنحی

 8/۱/7931تاریخ: 



 هاها و آمران دیپارتمنترئیسان پوهنحیگان: کنندهاشتراک

 تن  ۱2کنندگان: تعداد اشتراک

 بازنگرهای بیرونی و چارچوب تضمین کیفیت ها بر اساس گزارشموضوع محوری: تهیۀ پلان بهبود کیفیت پوهنحی

 کننده: پوهنمل علی احمد کاوه، مسؤول واحد داخلی تضمین کیفیتارایه

 ها ازها و آمران دیپارتمنتهای پوهنحیپلان بهبود کیفیت برای رئیس ، ورکشاپ رهنودی تهیۀ7931اسد  8روز دوشنه، 

قبل از ظهر در سالون امیر علی شیرنوایی پوهنتون برگزار  77تا  3:9۱طرف کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون در ساعت 

ها و پوهنحیهای تضمین کیفیت بود که بیشتر در سطح گردید. هدف اصلی این ورکشاپ معرفی معیارها و شاخص

حمل سال جاری از طرف هیئت بازنگر بیرونی وزارت  27تا  78ها قابل تطبیق است. پوهنتون هرات، بین تاریخ دیپارتمنت

-تحصیلات عالی مورد ارزیابی قرار گرفت. گزارش هیئت بازنگر همراه با پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت پوهنتون و پوهنحی

ت تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی به پوهنتون هرات شریک ساخته شد. ها به گونۀ رسمی از طرف ریاس

( بهبود کیفیت را بر اساس گزارش بازنگران بیرونی وزارت 7931قرار است پوهنتون هرات، پلان شش ماهۀ )اسد تا جدی 

 تهیه نموده تا آمادۀ ارزیابی مجدد شود. 

ات، پوهندوی دکتور عبدالله فایز، صحبت نموده، پس از تبریکی کمایی نمودن در این ورکشاپ، ابتدا رئیس پوهنتون هر

ها و آمران دیپارتمنت خواست تا برای بهبود کیفیت تدریس، تحقیق و خدمات استقلال مالی پوهنتون هرات از همۀ رئیس

نحی خود را تهیه نموده در ماهۀ بهبود کیفیت دیپارتمنت و پوهپوهنتون هرات تلاش نمایند و در این راستا، پلان شش

تطبیق آن از هیچ سعی و تلاشی دریغ نورزند. پس از آن، پوهنمل علی احمد کاوه، مسؤول واحد داخلی تضمین کیفیت 

IQAU شد و یها و دیپارتمنت مو عضو کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون، معیارهای تضمین کیفیت که مربوط به پوهنحی

 ماهه را به شرکت کنندگان معرفی نمود.شنیز فارمت بهبود پلان کیفیت ش

 

 هاورکشاپ رهنمودی چارچوب تضمین کیفیت با شواهد معیارهای اصلی و فرعی برای رهبری پوهنحی .7

 7۱/7۱/7931تاریخ 

ا و ههای تضمین کیفیت پوهنحیها، مسؤولان کمیتهها، آمران دیپارتمنتهای و معاونان پوهنحیگان: رئیسکنندهاشتراک

 ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در هراتهای پوهنتوننماینده

 تن 7۱9کنندگان: تعداد اشتراک

 موضوع محوری: معرفی چارچوب تضمین کیفیت با شواهد معیارهای اصلی و فرعی

 کننده: پوهندوی عبدالظاهر و پوهنمل علی احمد کاوهارایه



تن از اعضای رهبری پوهنتون،  7۱۱تضمین کفیت برای بیش از حوت ورکشاپ رهنمودی از طرف کمیتۀ  7۱به تاریخ 

سات ها و مؤسهای پوهنتونهای تضمین کیفیت اصلی و فرعی پوهنتون و نیز نمایندهها و اعضای کمیتهآمران دیپارتمنت

یت فتحصیلات عالی خصوصی در هرات برگزار شد. در این برنامه، پوهندوی عبدالظاهر متین، عضو کمیتۀ تضمین کی

پوهنتون و نیز عضو تیم بازنگران وزارت تحصیلات عالی چارچوب تضمین کیفیت با شواهد معیارهای اصلی و فرعی را برای 

 ظهر در سالون امیر علی شیر نوایی برگزار شد. 72صبح تا  3گان معرفی نمود. این ورکشاپ بین ساعت کنندهشرکت

 

 دوم: نظارت و ارزیابی

کمیتۀ تضمین کیفیت ارزیابی و نظارت از کیفیت تدریس، تحقیق، ارایۀ خدمات و در کل وضعیت یکی از وظایف اصلی 

ای از ، ارزیابی سه مرحله7931هاست. بر این اساس، در سال های اداری، محصلان و علمی پوهنتون و پوهنحیکاری بخش

لاوه، عتحصیلات عالی صورت گرفت. بهکیفیت تدریس بر اساس لایحۀ ارزیابی  اصلاحی از کیفیت تدریس در مؤسسات 

ماهۀ بهبود پوهنتون هرات، برای آمادگی در مرحلۀ سوم ارزیابی خودی و بازنرنگری جهت اعتباردهی کامل، پلان شش

( را طراحی و تطبیق نمود و کمیتۀ تضمین کیفیت بر روند تطبیق این پلان نظارت داشت و در 7931جدی -کیفیت )اسد

اندازی و تطبیق نمود که گزارش اجراأت ارزیابی و نظارت از کیفیت یق این پلان، ارزیابی خودی را راهنهایت، در ختم تطب

 شود. در این بخش، به صورت مختصر، آورده می

 ارزیابی از کیفیت تدریس مرحلۀ اول، .1

فیت کمیتۀ تضمین کیها و مؤسسات تحصیلات عالی، طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس در پوهنتون مادۀ سومبر اساس 

سوال/معیار و در شش شاخص )منابع درسی، میزان آمادگی استاد در ساعت درسی، روش برخورد استاد  2۱ای با پرسشنامه

ۀ نامه در هفتها و...( تهیه نمود. این پرسشبا محصلان، روش تدریس، چگونگی امتحان و چگونگی ارزیابی امتحان و پروژه

ها در حداقل یکی از ها شریک ساخته شد تا استادان با استفاده از آنخزانی به پوهنحیهای بهاری و هشتم سمستر

ه ای تهیه شده و بهای درسی خود، از دیدگاه محصلان ارزیابی نمایند. برای تطبیق درست این ارزیابی، رهنمود ویژهصنف

ای در برنامه اکسل ساخته شده و به ویژههای پرسشنامه، فارمت علاه جهت تحلیل دادهاستادان شریک ساخته شد. به

ها در آن به صورت اتومات تحلیل آنها را به دست آورند. ها شریک ساخته شد تا استادان با وارد کردن پرسشنامهپوهنحی

 هارزیابی تهیه شد و به دسترس استادان گذاشت دهی تطبیق این ارزیابی به آمر دیپارتمنت، فارمت ویژۀ گزارشبرای گزارش

 ها در پیوست گزارش ضمیمه شده است.شد. نمونۀ این فارمت

 

 ارزیابی از کیفیت تدریس مرحلۀ دوم .2

ماید. نبر اساس طرازالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس، در مرحلۀ دوم، آمریت دیپارتمنت از کیفیت تدریس استادان ارزیابی می

معیار در شش بخش جداگانه در نظر گرفت تا  27حدود  ای بانامهکمیتۀ تضمین کیفیت برای تسهیل این پروسه پرسش



ها با توزیع در صنفها ارزیابی شود. هدف اصلی این ارزیابی این است که آمر دیپارتمنت تصویری از توسط آمران دیپارتمنت

ی در جریان بریزی کند. این ارزیاکیفیت تدریس استادان و دیدگاه محصلان داشته باشد و برای بهود کیفیت تدریس برنامه

های پوهنتون هرات صورت گرفت و گزاش آن پیوست گزارش در همۀ پوهنحی 7931سمستر بهاری و سمستر خزانی 

شاخص زیر بود: منابع درسی، میزان آمادگی  ۱پرسش در  27نامه دارای های علمی است. این پرسشبازنگری سالانۀ برنامه

حصلان، روش تدریس، چگونگی امتحان و چگونگی ارزیابی امتحان و استاد در  ساعت درسی، روش برخورد استاد با م

 ها و....پروژه

 

 ارزیابی از کیفیت تدریس مرحلۀ سوم .3

در مرحلۀ سوم ارزیابی از کیفیت تدریس، کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون هرات با استفاده پرسشنامۀ ویژۀ و پروژۀ آنلاین 

مپیوترساینس به همین منظور طراحی شده بود، ارزیابی از کیفیت تدریس ارزیابی که توسط استادان و محصلان پوهنحی ک

های پوهنتون هرات را انجام داد. این ارزیابی در سمستر بهاری و بعد از هفتۀ دوازدهم شروع شده تا هفتۀ در همۀ پوهنحی

تون از ژی معلوماتی پوهنچهاردهم ادامه داشت. هیأت ویژۀ ارزیابی کمیتۀ تضمین کیفیت پیشاپیش به کمک بخش تکنالو

ها به شبکۀ داخلی پوهنتون اطمینان حاصل نمود. سپس به کمک ها و متصل بودن آنهای پوهنحیفعال بودن کمپیوترلب

محصل از هر صنف را تهیه نموده پس از رهنمایی آنها در مورد هدف  2۱-7۱مدیران تدریسی در هر پوهنحی، لیست تعداد 

آنها خواستند دربارۀ کیفیت تدریس مضامین مختلف خود با استفاده از پرسشنامه آنلاین نظر بدهند. و چگونگی ارزیابی، از 

علاوۀ پرسشنامۀ شانزده سوالی، یک گزینۀ باز برای شریک ساختن نظر و دیدگاه محصلان هم در نظر گرفته شده بود تا به

د مضمون به کمیته شریک سازد. در این ارزیابی حدود دانشجویان با استفاده از آن، دیدگاه خود دربارۀ مضمون و استا

گانۀ های شانزدهتن از استادان پوهنحی 2۱۴پری شد و تعداد نامه توسط محصلان به صورت آنلاین خانهپرسش 2۱79

س یدهندۀ دیدگاه عمومی محصلان دربارۀ معیارهای مختلف کیفیت تدرپوهنتون مورد ارزیابی قرار گرفتند. جدول زیر نشان

 در پوهنتون هرات است. 

 

  فیبدک به محصلان از نتایج ارزیابی .۴

یکی از فعالیت های مهم و اساسی پیرامون ارزیابی اصلاحی تدریس دادن فیدبک به محصلان از نتایجی ارزیابی اصلاحی 

ی از بیق ارزیابها پیرامون تطتدریس است. کمیتۀ تضمین کیفیت در رهنمود ویژه که برای استادان و آمران دیپارتمنت

 ها نتایج آنها را واپس به محصلان بیان کنندکیفیت تدریس تهیه نموده بود از آنها خواست تا پس از ارزیابی و تحلیل داده

و برای بهبود وضعیت تدریس خود پلان بهبود کیفیت در پلان انفرادی سمستر بعدی خود در نظر بگیرند. در مرحلۀ سوم 

که توسط کمیتۀ تضمین کیفیت و به صورت آنلاین انجام شد کمیته تصمیم گرفت تا یک نقل ارزیابی از کیفیت تدریس 

از نتایج ارزیابی مذکور را به صورت مکتوبی به تمام پوهنحی ها ارسال کنند و از پوهنحی های خواسته شود تا یک نقل را 

قیت تمام انجام شده است این فیصله در به صورت بنر چاپ و در معرض دید محصلان قرار دهند که این عملکرد با موف



علاوه، نتایج برآمده از ارزیابی اصلاحی مرحلۀ گرفته شد و اجرایی شده است. به 2۱/1/7931مورخ  22جلسه پرتوکول نمبر 

میزان ارایه شد تا از  7۱و  8های محصلان پوهنتون هرات به تاریخ تن از نماینده 7۱۱سوم در ورکشاپ ویژه برای بیش از 

 نتایج ارزیابی باخبر باشند.

 

 پلان بهبود کیفیت شش ماهۀ پوهنتون هرات .5

-ها و آمران دیپارتمنتهای پوهنحیاسد برای رئیس 8پس از ورکشاپ ویژۀ تهیه پلان بهبود کیفیت پوهنتون هرات به تاریخ 

ها تهیه ها و دیپارتمنت( برای همه پوهنحی7931جدی -ها خواسته شد تا پلان بهبود کیفیت شش ماهه )اسدها از آن

های علمی، محصلان و مالی و اداری خواسته شد تا پلان شش ماهۀ بهبود علاوه، از ریاست پوهنتون و معاونیتنمایند. به

کیفیت تهیه و تطبیق نمایند. کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون وظیفۀ نظارت و ارزیابی از این پلان بهبود کیفیت ریاست 

 ها را به عهده داشت.ا و پوهنحیهپوهنتون، معاونیت

 هانظارت ماهانه بر تطبیق پلان بهبود کیفیت پوهنتون و پوهنحی .6

ای نظارت ویژۀ دو نفری بر هیأت هشت به هدف نظارت بهتر بر جریان تطبیق پلان بهبود کیفیت، کمیتۀ تضمین کیفیت

-تطبیق پلان بهبود کیفیت ریاست پوهنتون و معاونیتها و یک هیأت سه نفری برای نظارت بر های پوهنحیبر تطبیق پلان

های پوهنتون از طریق ها و معاونیتوار بر تطبیق پلان بهبود کیفیت پوهنحیهای مشخص نمود. این هیأت به صورت ماه

 کننده پیوست گزارش است.(های نظارت)لیست هیأت مراجعه و دیدن شواهد تطبیق پلان نظارت نمود.

 های ارزیابی خودیبازنگری داخلی گزارش ارزیابی خودی و .7

ای سه گانۀ هها و نیز ریاست پوهنتون و معاونیتها و دیپارتمنتبه هدف ارزیابی میزان تطبیق پلان بهبود کیفیت پوهنحی

ای از طرف کمیتۀ تضمین کیفیت به سرپرستی پوهندوی عبدالظاهر متین، بازنگر بیرونی وزارت پوهنتون هرات، هیأت ویژه

ها، اقدام به مشاهدۀ وضعیت از های ارزیابی خودی پوهنحیتحصیلات عالی در پوهنتون هرات، با مطالعه و بررسی گزارش

هیأت در موارد لازم نظریات و پیشنهادات ها را دیدن نمودند. های فرعی و دیپارتمنتنزدیک نموده شواهد و اسناد کمیته

ا هین کیفیت پوهنحی شریک ساخته خواستار معیاری نمودن بیشتر سیستمها و کمیتۀ تضمخود را به مسؤولان پوهنحی

ارایه  1/72/7931ها شدند. در نهایت، هیأت گزارش خود را به نشست کمیتۀ تضمین کیفیت به تاریخ و اسناد و شوهد آن

های تند. )لیست هیأقرار داشتند شد« ضعیف»یا « خوب»ها بویژه آنهایی در وضعیت نموده خواستار تلاش بیشتر پوهنحی

 بازنگری پیوست گزارش است.(

 

 ها و رهنمودهاسوم: تهیۀ فارمت

ددی های متعکمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون به همکاری بازوی اجرای خود )واحد داخلی/آمریت تضمین کیفیت( فارمت

ف اداری ها مختلدسترسی بخشهای مختلف نظارت و ارزیابی و بهبود کیفیت تهیه نمود و در برای تسهیل تطبیق پروسه



 ها و رهنمودهایو اکادمیک قرار داد تا با استفاده از آنها کار به صورت استندرد و معیاری صورت گیرد. در این بخش، فارمت

 های خود تهیه نموده است معرفی میگردد.مختلفی که کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون برای اجرای فعالیت

 ک استادانهای اکادمیارزیابی فعالیت 

های همۀ استادان باید به صورت های استادان( چارچوب تضمین کیفیت و اعتباردهی، فعالیت)فعالیت 1.۴بر اساس معیار 

ین مند ساختن امنظم )سمستروار و سالانه( مورد ارزیابی قرار گیرد. کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون هرات برای سامان

 هایهای اکادمیک اعضای کادر علمی تهیه نمود و برای ارزیابی فعالیتلایحۀ فعالیتای بر اساس ارزیابی، فارمت ویژه

ها شریک ساخته شد. جهت تطبیق درست این فارمت به پوهنحی 7931اکادمیک همۀ استادان پوهنتون از سمستر خزانی 

فیت پوهنتون بهتر بتوانند این ها و اعضای کمیتۀ تضمین کیای هم تهیه شد تا آمران دیپارتمنتارزیابی رهنمود ویژه

کمیتۀ تضمین کیفیت تایید شد و شورای  9۱/8/7931تاریخ  29ارزیابی را اجرا نمایند. این فارمت ابتدا در جلسۀ شماره 

ها و وارد کردن اصلاحات ای دادند که پس از در نظر گرفتن آن دیدگاهنظریات ویژه 23/3/7931علمی پوهنتون به تاریخ 

علاوۀ ( کمیتۀ تضمین کیفیت مطرح شده مورد تأیید قرار گرفته بود. به2۱)شماره  7/77/7931لسۀ مورخ دوباره در ج

دهی تطبیق این فارمت ساخته شد و ای برای گزارشهای اکادمیک استادان، فارمت ویژهفارمت و رهنمود ارزیابی فعالیت

یت و معاونیت علمی گزارش دهند. این اسناد در پیوست ها شریک گردید تا بر اساس آن به کمیتۀ تضمین کیفبه پوهنحی

 گزارش موجود است.

 (7)پیوست شماره های اکادمیک استادان ارزیابی فعالیت فارمت .7

 (2های اکادمیک استادان )پیوست شماره رهنمود تطبیق ارزیابی فعالیت .2

 (9های اکادمیک استادان )پیوست شماره فارمت گزارش تطبیق ارزیابی فعالیت .9

 

 ارزیابی از کیفیت تدریس 

ا و هطرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس در پوهنتون»کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون هرات جهت تطبیق بهتر 

دهی را تهیه نموده. کمیتۀ تضمین کیفیت نامه، رهنمود و فارمت گزارشسه نوع پرسش« مؤسسات تحصیلات عالی

ز کیفیت تدریس توسط محصلان برای استاد، آمر دیپارتمنت و نیز کمیته نامه را برای اجرای ارزیابی اسه نوع پرسش

ها در پیوست این گزارش آورده شده است. های پرسشنامهجداگانه تطبیق گردید و نمونه تهیه نمود که در سه مرحلۀ

 رحلۀ اول و دوم تهیههای معلاوه، برای تطبیق درست ارزیابی رهنمود ویژه به همراه فارمت اکسل ارزیابی پرسشنامهبه

دهی منظم استادان، آمران ها شریک ساخته شد. در نهایت، به خاطر گزارششد و برای استادان و آمران دیپارتمنت

دهی ترتیب شد و به های فرعی از اجرای ارزیابی از کیفیت تدریس، سه نوع فارمت گزارشها و کمیتهدیپارتمنت

یوست ها در پهای فرعی تضمین کیفیت گذاشته شد که نمونۀ آن فارمتو کمیتهها دسترس استادان، آمران دیپارتمنت

 78/72/7931ها تاریخ ارسال مکتوب به پوهنحی این گزارش موجود است.

 (۴فارمت ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس )مرحلۀ اول، ویژۀ استاد( )پیوست شماره  .7



 (۱ویژۀ آمر دیپارتمنت( )پیوست شماره فارمت ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس )مرحلۀ دوم،  .2

 (۱فارمت ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس )مرحلۀ سوم، ویژۀ کمیتۀ تضمین کیفیت( )پیوست شماره  .9

 (1فارمت گزارش تطبیق ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس )استاد به آمر دیپارتمنت( )پیوست شماره  .۴

 دریس )آمر دیپارتمنت به کمیتۀ تضمین کیفیت )پیوست شمارهفارمت گزارش تطبیق ارزیابی اصلاحی از کیفیت ت .۱

8) 

فارمت گزارش تطبیق ارزیابی اصلاحی از کیفیت تدریس )کمیتۀ تضمین کیفیت فرعی به کمیتۀ تضمین پوهنتون(  .۱

 (3)پیوست شماره 

 (7۱( )پیوست شماره و سوم دوم لاحی از کیفیت تدریس )مرحلۀ اول،رهنمود اجرای ارزیابی اص .1

 

 هاهای پوهنتون و پوهنحییابی کمیتهارز 

ها های پوهنتون و پوهنحیهای همۀ کمیته)حاکمیت( چارچوب تضمین کیفیت و اعتباردهی، فعالیت 9.7بر اساس معیار 

باید به گونۀ منظم مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد. به همین منظور و برای تسهیل این پروسه کمیتۀ تضمین کیفیت 

 7931حوت  3ها ترتیب نمود که در جلسۀ مورخ های سطح پوهنتون و پوهنحیهای کمیتهارزیابی فعالیتفارمت ویژۀ 

ای هم تهیه شد و همراه با فارمت ارزیابی مورد تأیید اعضای کمیته قرار گرفت. برای تطبیق درست این ارزیابی رهنمود ویژه

گانۀ های شانزدههای علمی، محصلان و اداری( و نیز پوهنحییتبه ریاست پوهنتون )معاون 7۱/72/7931ها به تاریخ کمیته

ا های جهت گزارش ارزیابی کمیتهدهی فارمت ویژهپوهنتون هرات شریک ساخته شد. برای تسهیل و توحید پروسۀ گزارش

پیوست  ها و رهنموددهی شریک ساخته شد. این فارمتها جهت گزارشبه ریاست پوهنتون هم تیه شده و به همۀ بخش

 گزارش است.

 (77)پیوست شماره  هافارمت ارزیابی کمیته .7

 (72ها )پیوست شماره رهنمود ارزیابی کمیته .2

 (79 پیوست شمارهکیفیت )های فرعی تضمین های کمیتهفارمت گزارش سالانۀ فعالیت .9

 

 های علمیای برنامهبازنگری سالانه و دوره 

نتون های علمی در پوهتطبیق درست و معیاری پروسۀ بازنگری برنامهکیمتۀ تضمین کیفیت پوهنتون هرات به هدف 

ای هم تهیه نمود و به دسترس آمران های ویژهسازی، رهنمودها و فارمتهای ظرفیتهرات، برعلاوۀ ورکشاپ

 ر اساس فارمتها بهای علمی قرار داد. این فارمتهای بازنگری برنامهها( و اعضای کمیتهها )مسؤولان برنامهدیپارتمنت

های علمی و نیز شناخت و تجربۀ مسؤول واحد داخلی تضمین و رهنمودهای ویژۀ موجود در طرزالعمل بازنگری برنامه

های علمی شرکت نموده بود ساخته شد و برای تطبیق درست کیفیت که در ورکشاپ رهنمودی بازنگری سالانۀ برنامه

ی اگردید. فارمت گزارش بازنگری سالانه و فارمت گزارش بازنگری دوره ها شریکها و دیپارتمنتپروسه به همه کمیته



ها برای مصاحبه با محصلان، فارغان و علاوه، سه نوع بانک پرسشهای علمی پیوست این گزارش است. بهبرنامه

 ی بازنگریهاهای علمی تهیه شد و به دسترس کمیتهای برنامهگان در جریان پروسۀ بازنگری دورهکنندهاستخدام

 2/7۱/7931ها ها و رهنمودها به پوهنحیتاریخ ارسال فارمت شریک ساخته شد.

 (7۴)پیوست شماره  های علمیسالانۀ برنامه بازنگریفارمت گزارش  .7

 (7۱)پیوست شماره  های علمیای برنامهفارمت گزارش بازنگری دوره .2

 (7۱های علمی )پیوست شماره برنامههای مصاحبه با محصلان در پروسۀ بازنگری فارمت بانک پرسش .9

 (7۱های علمی )پیوست شماره های مصاحبه با فارغان در پروسۀ بازنگری برنامهفارمت بانک پرسش .۴

 (7۱های علمی )پیوست شماره در پروسۀ بازنگری برنامه کارفرمایانهای مصاحبه با فارمت بانک پرسش .۱

 

 های متفرقهبخش فعالیتچهارم: 

ا های مختلف دیگری نیز در جریان سالهای ذکر شده، آمریت/واحد داخلی و کمیتۀ تضمین کیفیت فعالیتبه علاوۀ فعالیت

 شود.انجام داد که شرح آن در این بخش آورده می 7931

 

 تقویم جلسات کمیتۀ تضمین کیفیت:

شده،  ه جلسه یادبه منظور نظم و انضباط بهتر جهت برگزاری جلسات کمیته اصلی تضمین کیفیت و به اساس فیصل

تقویم برگزاری جلسات کمیته تضمین کیفیت خدمت اعضای محترم پیش کش   28/7/7931مورخ  7۴پروتوکول نمبر 

گردید که به اتفاق آرا تصویب شد تا جلسات کمیته یاد شده به چهار شنبه اخیر هر ماه برگزار گردد. )تقویم جلسات کمیته 

 تضمین کیفیت پیوست گزارش است.(

 

 رسانی تضمین کیفیتهای ارتباطی و اطلاعالکان 

(، به هدف ارتباط و هماهنگی بین اعضای کمیتۀ تضمین کیفیت 7931) واحد داخلی تضمین کیفیت سالانۀ بر اساس پلان

های سایت پوهنتون و شبکههای ارتباطی در ویبهای مختلف کانالها و فارمتو نیز شریک ساختن اطلاعات و گزارش

 ایجاد گردید که در پی معرفی میگردد.جمعی 

 سایت پوهنتون هراتایجاد بخش تضمین کیفیت در ویب

پینشهاد ایجاد بخش  82/6/7931مورخ به اساس پیشنهاد واحد داخلی تضمین کیفیت و تأیید جلسۀ کمیتۀ تضمین کیفیت 

واحد داخلی تضمین  7اثر مکتوب شماره ، بر 7931میزان  2۴به تاریخ سایت پوهنتون هرات ویژۀ تضمین کیفیت در ویب



ها و اسناد ها، رهنمودها و فارمتکیفیت به معاونیت مالی و اداری پوهنتون پیشنهاد گردید تا مقررات، لوایح، طرازالعمل

در بخش معاونیت علمی/تضمین کیفیت قرار « دربارۀ ما»این بخش ویژه در منوی دیگر این بخش در آن بارگزاری شود. 

 (78و  71های آن به صورت دوامدار بروز میگردد. )پیوست شماره داده دارد و

 ایجاد کانال تلگرامی تضمین کیفیت پوهنتون هرات

های ارتباطی اجتماعی، ها و رهنمودها از طریق شبکهگذاری اسناد و معلومات و نیز فارمتبه هدف تسهیل پروسه به اشتراک

عضو است و شمار اعضای  3۱کیفیت پوهنتون هرات ایجاد گردید که تا حال دارای ، کانال تضمین 7931اسد  21به تاریخ 

آن در حال افزایش است. استادان پوهنتون هرات میتوانند با عضویت به این کانال تلگرامی همه اسناد و لوایح و مقررات و 

 (73)پیوست شماره  رهنمودهای تضمین کیفیت را از این کانال دریافت نمایند.

 د گروه تلگرامی کمیتۀ تضمین کیفیتایجا

 نظرها درباره مسایل مختلفها و نکتهها و نیز شریک ساختن اسناد و فارمتها و فعالیتهای نشستبرای تسهیل هماهنگی

مرتبط با کمیتۀ تضمین کیفیت، گروه ویژۀ تلگرامی برای اعضای کمیته تضمین کیفیت ایجاد شده است که بیشتر 

ها مختلف هم شریک ساخته و به بحث گرفته عضا از طریق این گروه هم صورت میگیرد و اسناد و دیدگاهها بین اهماهنگی

)پیوست شماره  فعال است. 7931عضو )اعضای کمیتۀ تضمین کیفیت( است و از شروع سال  27میشود. این گروه دارای 

2۱) 

 گوگل درایو

ا و ههرات، گوگول درایوی برای شریک ساختن اسناد و فارمت با هماهنگی و همکاری بخش تکنالوژی معلوماتی پوهنتون

های پوهنتون هرات ایجاد شد و کمیتۀ تضمین کیفیت هم دارای دو فولد ویژه در آن های کیمتهرهنمودها و طرازالعمل

نک هنمودها. لیها و راست که یکی برای بارگذاری لوایح و مقررات در نظر گرفته شده و فولدر بعدی برای بارگذاری فارمت

شود تا در صورت لزوم اسناد و ها شریک ساخته میها و استادان پوهنحیاین درایو از طرق مختلف به آمران دیپارتمنت

 (22و  27)پیوست شماره  ها مورد نیاز هر کمیته را از آنجا دانلود نمایند.فارمت

 

 تأسیس واحد داخلی تضمین کیفیت 

پوهنتون هرات و حکم شمارۀ  72/7۱/793۱مؤرخ  2۱3بر اساس پیشنهاد شماره تأسیس واحد داخلی تضمین کیفیت 

به هدف  مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون هرات منظور شد. این مرکز 22/7۱/793۱مؤرخ  ۱987/۱112

بانک  HEDP  سازی پروسۀ تضمین و ارتقای کیفیت در پوهنتون هرات ایجاد گردیده و به کمک پروژۀ تقویت و ظرفیت

جهانی تجهیز شده است. در حال حاضر مسؤول واحد داخلی تضمین کیفیت پوهنمل علی احمد کاوه است که از آغاز 

 2میلوین و  7. این واحد با هزینۀ مجموعی پروسۀ تضمین کیفیت عضو کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون هرات بوده است



در دو اتاق جداگانه )دفتر کار  7931به تاریخ سرطان بانک جهانی  HEDPصد و هشتاد و سه هزار افغانی به کمک پروژۀ 

مآب پوهنمل .... خواجه با حضور جلالت 2۱73فبروری  27مطابق با  7931حوت  2به تاریخ و اتاق جلسات( تجهیز شد. 

ات و رئیس و والی ولایت هر HEDPعمری، وزیر محترم تحصیلات عالی و رئیس تضمین کیفیت و اعتبادهی، رئیس پروژۀ 

 افتتحاح گردید. پوهنتون هرات 

 

 های علمی در استانبولشرکت در ورکشاپ چهار روزة بازنگری برنامه 

بنا به دعوت ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، به نمایندگی از پوهنتون هرات، پوهنمل توفیق 

مسؤول واحد داخلی تضمین کیفیت، به ورکشاپ چهار روزۀ بازنگری سرورزاده، آمر امور استادان و پوهنمل علی احمد کاوه، 

های علمی در شهر استانبول کشور ترکیه شرکت نمودند. این ورکشاپ که از طرف بریتیش کونسل تمویل و حمایت برنامه

ه در بخش ژسازی مسؤولان پوهنتون بویهای علمی و ظرفیتمیشد بیشتر روی چگونگی تطبیق طرازالعمل بازنگری برنامه

های علمی تمرکز داشت. هیأت پوهنتون هرات پس از بازگشت در هرات جریان ورکشاپ و پلان بازنگری سالانۀ برنامه

های علمی را به کمیتۀ تضمین سازی اعضای کادر علمی و اداری و محصلان پوهنتون در زمینۀ بازنگری برنامهظرفیت

 ارایه نمود. 28/۱/7931کیفیت جلسۀ مؤرخ 

 

 های علمی در وزارت تحصیلات عالیکت در ورکشاپ دو روزة بازنگری برنامهشر 

 National Training Team –NTTهای علمی سازی بازنگری برنامهبنا به دعوت وزارت تحصیلات عالی، هیأت ظرفیت

بیق سطح پوهنتون و تطسازی در پوهنمل توفیق سرورزاده و پوهنمل علی احمد کاوه برای ارایۀ گزارش تطبیق پلان ظرفیت

های علمی در سطح پوهنتون هرات به وزارت تحصیلات عالی در یک برنامه دو روزه شرکت نموده پلان بازنگری برنامه

 دلو در وزارت تحصیلات عالی برگزار شد. 7۱و  7۱گزارش کاری خود را ارایه نمودند. این ورکشاپ به تاریخ 

 

  :طرزالعمل کمیتۀ تضمین کیفیت 

د نجیب متشکل از پوهان ای از اعضای این کمیتهبازبینی و نوسازی طرزالعمل کمیتۀ تضمین کیفیت، هیأت ویژهور به منظ

مشخص  7۱/۴/7931مورخ  73نمبر در جلسۀ پامیر حازم،  پوهاند زهرا فروغ، پوهنمل علی احمد کاوه و پوهنیارالله فریور، 

د کردن نویس پس از وارتا جلسه بعدی کمیته تهیه نمایند. این پیشنویس طرزالعمل را به شد و وظیفه گرفتند تا پیش

مورد تایید کمیته اصلی تضمین  28/۱/7931مورخ  27توکول نمبر تغییرات پیشنهادی اعضای کمیته بالاخره در جلسۀ پر

  د قرار گرفت.شورای علمی مورد تأییبرج میزان  به شورای علمی ارجاع شد تا در نهایت در جلسۀکیفیت قرار گرفت و 



 ها:سازی فلیالظرفیت 

-های فلیال در حوزۀ غرب و نیز پوهنتونسازی پوهنتونکمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون هرات جهت انتقال تجارب و ظرفیت

ن گاای را انجام داده است که شامل دعوت نمایندههای ویژهها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ولایت هرات فعالیت

سازی پروسۀ تضمین کیفیت در پوهنتون هرات و نیز رفتن به مؤسسات خصوصی های ظرفیتت در ورکشاپاین مؤسسا

ها، رهنمود و سایر ها، فارمتدر شهر هرات و ارایۀ ورکشاپ به اعضا و هیأت رهبری آنها و نیز شریک ساختن طرزالعمل

مسؤول واحد داخلی تضمین کیفیت به صورت مستمر با علاوه، اسناد مرتبط با تضمین کیفیت به این مؤسسات میشود. به

ای ههای آنها مرتبط با پروسه پاسخ داده رهنماییها و مؤسسات تحصیلات عالی در تماس است و به پرسشاین پوهنتون

 سازد.لازم را شریک می

  



 هاپیوست

 آورده شده است.ها، رهنمودها، اسناد و شواهدی که در گزارش نام برده شده در اینجا فارمت

 


