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 . مقدمه۱

 

 (139۵پیام رئیس پوهنتون پیرامون تکمیل گزارش ارزیابی خودی )
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 موسسه سوابقدر مورد .  معلومات ۲

 موسسه سوابق   ۲.1

 )نوع موسسه )دولتی / خصوصی 

 موقعیت 

 ).تعداد محالت )پوهنتونها، مراکز مطالعه وغیره 

 موسسه  چهتاریخ ۲.۲

  سال تاسیس موسسه 

  چگونگی تاسیس موسسه 

 (جوایز کسب نموده  ،جدول زمانی دستآوردها )گشایش ساختمان موسسه ویا دیپارتمنت ها 

 ،مثال: دور اول فراغت( جدول زمانی لحظات مهم )رووس واقعاتی که در تاریخ نهاد تحصیلی مهم میباشد 

 ماموریت و دیدگاه  ۲.3

 ماموریت و دیدگاه موسسه 

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

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

  تحصیلی برنامه های از  یاجمال یبررس ۲.۴

  موضوعات ساحات 

  دوکتورا(ی)لسانس، ماستر که اعطا می گردد. درجه های تحصیلی ، 

 حقایق و ارقام ۲.۵

 تعداد مجموعی محصلین 

 محصلین  فوق دیپلوم  یتعداد مجموع 

 محصلین لسانس  یتعداد مجموع 

 یمحصلین ماستر  یتعداد مجموع 

 محصلین دوکتورا  یتعداد مجموع 

 پوهنحی ها  یتعداد مجموع 

 دیپارتمنت ها  یمجموع تعداد 

 کارمندان اکادمیک تمام وقت   یتعداد مجموع 

 کارمندان اکادمیک نیمه وقت   یتعداد مجموع 

 کارمندان اداری   یتعداد مجموع 

 خدماتی تخنیکیکارمندان   یتعداد مجموع 
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 معلومات مفصل در مورد استادان ۲.6

  کل پوهاندهاتعداد  

 پوهنوال ها  کلتعداد  

 پوهندوی ها   کلتعداد  

 پوهنمل ها  کلتعداد  

 پوهنیارها  کلتعداد  

 پوهیالی ها کلتعداد  

 استادان نامزد  کلتعداد  

 کاندیدان معاون  استاد  کلتعداد  

  

  

  

 

 وغیره.( ی کدریلست تسهیالت اکادمیک )بطور مثال: مراکز تحقیقی، شفاخانه ها ۲.۷
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 و کمیته ی. ساختار سازمان۳

 یساختار سازمان چارت 

 ساختار کمیته چارت 
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 تضمین کیفیت ارتقا و  معلومات راجع به. ۴

 

 

 کیفیتتضمین کمیته های   ۴.1

  موسساتی  رووس فعالیتهای اخیرکمیته تضمین کیفیت 

  کاری کمیته تضمین کیفیت نهاد تحصیلی با کمیته تضمین کیفیت  پوهنحیارتباط رووس چگونگی 

 قبلیاعتبار دهی  چهتاریخ ۴.۲

  سال اخیر. ۵تاریخ و نتیجه بازدید های وزارت تحصیالت عالی طی  

 بین المللی  همکاریهای ۴.3

  تضمین کیفیت بین المللی )در صورت مرتبط بودن( همکاریها در ارتباط باخالصه 

 تفصیالت پیرامون دستآوردهای اعتباردهی بین المللی 

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

 (CEQAتضمین کیفیت ) اعتالی مرکز  ۴.۴

 تضمین کیفیت )در صورت مرتبط  بودن(اعتالی وضعیت مرکز   یدست آوردها یا خالصه  پیشرفت و 

 به موسسه اهدا گردید.  تضمین کیفیت اعتالی که  وضعیت  مرکز  یتاریخ 
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 گزارش ارزیابی خودیروند . ۵

  گزارش ارزیابی خودیتهیه خالصه چگونگی 

  ارزیابی خودی سهم گرفته بودند.تهیه گزارش لست پوهنحی ها و دیپارتمنت های که در 
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 . خالصه نمرات گزارش ارزیابی خودی۶

 

موسسه  نمره

 تحصیلی

مجموع حد اکثر 

 نمرات

 معیار

 ماموریت و استراتیژی ۵۰ 

 سهم گیری در جامعه و انکشاف ۲۸ 

و اداره  حاکمیت، رهبری ۴۰   

 منابع مالی و اداره ۴۰ 

 برنامه های علمی 66 

 تحقیق 3۰ 

کارمندان استادان و  ۷6   

نتجربه محصال 6۰   

تضمین کیفیت ارتقا و  ۲۰   

 کتابخانه و منابع معلوماتی 3۰ 

 آموزش، تکنالوژی معلوماتی و تسهیالت  3۸ 

 

 

  مجموع حد اکثر نمرات موسسه  مجموع نمرات 

 ۴۷۸ 
 

 مجموع نمرات

  
 

٪نمره نهایی   

 

 

 وضعیت
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 خالصه موضوعات عمده. ۷

  فراهم میسازد تا  سلکی بازنگران مارزیابی خودی بوجود آمده )معلومات کافی را برای تهیه خالصه موضوعات کلیدی که از

 چالش ها و دست آوردهای موسسه تحصیلی را ، درک نمایند(.
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 . مدارک دقیق حمایوی۸

 برای چارچوب اعتباردهی  قرار ذیل، معلومات ارائه نمایید. 

 شرح

 

 فرعی، بدست آید. ارفعالیتی را که  واقع شده ویا در حال اجرا قرار دارد، شرح و تفصیل دهید تا شاخص مربوطه در برابر هر معی 

 .تاثیری را که این فعالیت روی موسسه تحصیلی دارد، تشریح کنید 

 .تمام پالن های آینده تانرا که مرتبط به معیارفرعی مذکور باشد، توضیح دهید 

 موسسه نمره 

  نمایید را وارد را  که به بهترین وجه سطح  موفقیت موسسه را در برابر تمام معیارهای فرعی، منعکس میسازدای نمره. 

 مدارک

 در برابر هر معیار فرعی وارد نموده اید،  که شما غرض حمایه نمره  بازنگران مسلکی  مدارکی را درج لست نمائید که میتوانید قبل ویا در جریان بازدید

 تهیه نمائید. 

 

 

 : ماموریت و استراتیژی۱معیار شماره 

 

 

 مدارک

 

 نمره 

 موسسه

حد اکثر 

 نمره 

 

 شرح

 معیار فرعی / شاخص
 

 ماموریت  1.1

 
 .یباشدشده م ییدمناسب و رسماْ تأ یتمأمور یک یمؤسسه دارا

  1۰ 
است که توسط وزارت  یتیمأمور یمؤسسه دارا 

 شده است. یبتصو یعال یالتتحص
بر عالوه، هر پوهنحی و دیپارتمنت دارای یک 

ده شمراجع ذیربط تأیید  طماموریت میباشد که توس
 است.

 استراتیژیکپالنگذاری   1.2

 ..یبردم یشپنج ساله را به پ یدوره پالنگذار یکمؤسسه 

  1۰ 
پنج ساله  یژیکپالن استرات یک یمؤسسه دارا 

مراجع  یا یعال یالتبوده که توسط وزارت تحص
مؤسسه  یژیکشده است. پالن استرات ییدتأ یربطذ

 ید،کسب عوا یق،مرتبط با تحق یشامل اهداف
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و نقش  یالملل ینب یتهایفعال ی،استفاده از تکنالوژ
 باشد. یم یمؤسسه در جامعه افغان

ی پالن استراتیژیک شامل شاخصهای اصلبرعالوه، 
 برای اجراات می باشد.

 تطبیقیی پالنگذار ۱.۳

 ورده شده است. ا یاتبه جزئ یژیکپالن استرات یقتطب یه گکه در آن چگون یدهدساالنه را انکشاف م یقیمؤسسه پالن تطب

  

1۰  

 یقیمؤسسه کارمندان را در انکشاف پالن تطب
 .یسازدم یمسه یشساالنه خو

ی نحی و دیپارتمنت خود داراپوهبر عالوه، هر 
یک پالن تطبیقی ساالنه میباشد که توسط 

ه نحی تأیید شدپوهریاست پوهنتون و یا ریاست 
 باشد.

 دهیسازمانموثریت :  ۱.۴

 بخشد. یاجراآت خود را به طور متداوم بهبود م ییو کآرآ یتموثرمؤسسه 

  

1۰  

 ینا یقساالنه تطب یمؤسسه کارمندان را در بررس
ا ر یامر موارد ین. ایسازدم یلدخ یقیپالن تطب

 یقیطبتبه بهبود و اصالح دارد و در پالن  یازکه ن
 .یکندم ییاست، شناسا یافتهبازتاب  یندهسال آ

 
سی پوهنحی و دیپارتمنت روند برر بر عالوه، هر

ا که رساالنه خود را در اختیار داشته؛ و ساحاتی 
ه سال نیازبه بهبود دارد و در پالن تطبیقی ساالن

پیشرو به سطح پوهنحی ها و دیپارتمنت ها 
 بازتاب یافته؛ را شناسایی میکند.

 عمومی معلومات: ۱.۵

 .یدهدخود معلومات را بدسترس عام قرار م یتها و حاکم یسیپال یژی،استرات یت،مؤسسه در مورد مامور

  

1۰  

 یت،مؤسسه تمام معلومات را در مورد مامور
ا رخود  یتها، وحاکم یسیپال یژیک،اهداف استرات

  دیدهعام قرار م یاربه هر فارمت ممکن، در اخت
 

ریت برعالوه، مؤسسه تمام معلومات در مورد مامو
ود ها  و حاکمیت خ،اهداف استراتیژیک، پالیسی 

را از طریق ویب سایت و دیگر وسایل صوتی و 
 تصویری جهت حصول اطمینان از اینکه معلومات

د، مذکور قابل دسترس به تمام افراد ذیربط باش
 فراهم میسازد.
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 در جامعه و انکشاف سهمگیری: ۲معیار شماره 

 

نمره  مدارک

 موسسه

حد اکثر 

 نمره

 معیار فرعی / شاخص شرح

 یکاکادم یها یتفعال: ۲.۱
 .یسازدنعکس مم یو فرهنگ یاقتصاد ی،عامل انکشاف اجتماع یثرا به ح یلیموسسات تحص یتمامور یسیو تدر یقیتحق یبرنامه ها

   
1۰ 

فع به طور واضح منا یو علم یقیتحق یبرنامه ها 
منطقه  ی،جامعه و انکشاف محل یپالن شده برا

 .ینمایدم یغرا منعکس کرده و تبل یو مل یا
 

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

مشارکت در جامعه و انکشاف محلی، منطقه یی 
انکشاف ساحوی، و ملی را ارزیابی می نماید.

 ناحیوی و ملی  سهیم میگردد.

 کارمندان یریاشتغال و سهمگ۲.۲

و  یمنطقو ی،ر جامعه و انکشاف محلآنان را د یریکه سهم گ یباشندم یتهاییمصروف فعال ی،و در حد امکان کارمندان ادار یکتمام کارمندان اکادم
 .یدهدنشان م یمل

  

1۰  

کشاف استادان به طور فعال در جامعه و ان یتاکثر
  .یرندگ یسهم م یو مل یمنطقو ی،محل

 
ه کبر عالوه، مؤسسه برای حمایت از کارمندانی 

کانیزمهای یدر جامعه سهم فعال دارند، م
 مشخصی دارد.

 

 محصلین اشتغال:  ۲.3

 .یندتا سهم خود را ادا نما یشوندم یقدر قبال جامعه و انکشاف واقف بوده و تشو یشمحصالن از تعهدات خو
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مؤسسه،  یتبه تمام  محصالن در مورد مامور
ه آن در ارتباط ب یها و عملکرد ها یژیاسترات

 یآگاه یو مل یمنطقو ی،جامعه و انکشاف محل
 .یشودداده م

 
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.
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 و اداره حاکمیت، رهبری: ۳معیار شماره 

حد اکثر  نمره موسسه مدارک

 نمره

 معیار فرعی / شاخص شرح

 حاکمیت ۳.۱

  .است نموده یجادمناسب و موثر را ا یساختار ادار یکخود  یژیکو پالن استرات یتمامور یقمؤسسه غرض نظارت از تطب

   

 
1۰ 

 یسموثر را تاس یساختار یتهکم یکمؤسسه  
 یروشن و واضح را برا یفوظا یحهنموده و ال

 ها انکشاف داده است. یتهتمام کم
 

 برعالوه، مؤسسه بشکل منظم عملکرد هر کمیته
 را بررسی نموده و از وجود یک حاکمیت مناسب

و موثر از تمام جنبه های کاری اش اطمینان 
 میدهد.

  

 رهبری ۳.۲

 شود. یو اداره م یرهبر یموثر در اوقات رسم یتبا صالح یمت یکمؤسسه توسط 

   

 
 

1۰ 

 ئنحپوه یروسا یس،رئ ینپوهنتون، معاون یسرئ 
ا ه یپارتمنتد ینها و آمر ئنحپوه ینها، معاون

ه ببوده و قادر  یاداره در اوقات رسم ینمسئول
 .یباشندم یتامور رهبر یشبردپ

 
یس، وهنتون، معاونین رئبرعالوه، اجراات رئیس پ

ئ ها، معاونین شان و آمرین روسای پوهنح
ی دیپارتمنت ها منحیث مسئولین در پروسه بررس

 میباشند.کارمندان عملکرد 

 اداره 3.3
 .یباشدمؤسسه، متمرکز م یژیکاسترات یها یتو اولو یتاز اجراات مامور یتاداره مؤسسه جهت حما

  

 

1۰  

مناسب و  یفوظا یحهال یتمام کارمندان ادار
 مرتبط دارند.

 
ی عالوه، تمام کارمندان اداری وظایف اداربر 

 ند.شان را درک کرده و قادر به انجام آنها هست

 اصول اخالقی ۳.۴
انصاف  ی،کار یتشفاف یزو ن یدآ بعمل یریجلوگ ی،عمل نموده، از فساد، واسطه و قوم پرست یاخالق یارهایتا مطابق مع یدهدمؤسسه کوشش بخرج م

 نافذ گردد. یکار یدر همه عرصه ها یتیجنس یو تساو

  

 

1۰ 
 

که مطابق  یباشدم یپروسه رسم یمؤسسه دارا
  کند که تمام استادان و یحاصل م ینانآن اطم

و عواقب عدم  یاخالق یمحصالن اصول رفتارها
 .یدانندآنرا م یقتطب

برعالوه، مؤسسه دارای میکانیزم موثری جهت 
سط انسانی تونظارت از موازین اخالقی و برخورد 
 تمام استادان و  محصالن می باشد.
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 : منابع مالی و اداره۴معیار شماره 

 

 مدارک

 

 نمره موسسه

حد اکثر 

 نمره

 معیار فرعی / شاخص شرح

 مالی پالن گذاری: ۴.1
 ..یباشدآن متمرکز م یاش مطابقت داشته و رو یژیکاهداف استرات یقاش با تطب یمال یکه پالن ها یدهدم ینانمؤسسه اطم

   

 
 

1۰ 

بوده  یپالن پنج ساله مال یک یمؤسسه دارا 
که به طور واضح در مطابقت با اهداف 

مؤسسه که در چارچوب پالن  یژیکاسترات
 رد. است، قرار دا یدهگرد یانآن ب یژیکاسترات

 
 منابع وبرعالوه، معاونیت اداری پوهنتون، 

 و ها سایر معاونیتدیگر معلومات مرتبط از 
روسای پوهنحئ ها را بخاطر انکشاف پالن 
مالی پنج ساله نهاد تحصیلی مربوطه دخیل 

 میسازد.

 مدیریت مالی ۴.۲
 .یدهدم ینانموثر بودجه ساالنه اطم یریتمؤسسه از مد

   
 

 
 

1۰ 

ه بودج یممؤسسه در برابر تنظ یادار یتمعاون 
شفاف و واضح داشته و  یتساالنه مسوول

ه مربوطه مؤسس یتهگزارش ربع وار آنرا به کم
  یسپاردم
 

معاونیت اداری پوهنتون بودجه برعالوه، 
ئ ها، ځساالنه را به مشوره روسای پوهن

آمرین دیپارتمنت ها و سایر شرکای کاری 
 انکشاف میدهد.

 : سیستم های مالی۴.۳
 .نموده است یجادرا ا یمال یریتموثر محاسبه و مد یستمهایمؤسسه س

  

 

1۰  

 یلما یریتمد یستممؤسسه با استفاده موثر از س
 .ینمایدم یریترا مد یشمناسب، محاسبات خو

 
اده برعالوه، مؤسسه قادر به فراهمسازی و استف
سه از معلومات و گزارشات مدیریت مالی در پرو

 پالنگذاری استراتیژیک میباشد.

 حسابدهی ۴.۴
 .یردگ یقرار م یبه طور ساالنه مورد بازرس یلیو مصارف مؤسسه تحص یداتعا

  

 

1۰  

 ینو ب یمل یرسم یمال یحسابده یراپورها
 باشد. یسه سال گذشته موجود م یالملل

 
، مؤسسه نظر مثبت کتبی مفتشین بر عالوه

 بیرونی را مورد شفافیت حسابدهی نیز دارند
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 اکادمیک برنامه های: ۵معیار شماره 

حداکثر  نمره موسسه مدارک

 نمره

  شرح

 معیار فرعی / شاخص

 برنامه یازمندیهاین ۵.۱
 .یدهدرا شرح م ینفارغ یفراغت و انکشاف مهارتها یازمندیهایبطور واضح ن یکاکادم یتمام برنامه ها

   
 

1۰ 

 یاکتالگ مشخص و  یک یهر برنامه دارا 
 یباشد که در آن محتوا یاسناد مشابه م

 شده است. یفبرنامه تعر
 

مشخصات هر برنامه به طور واضح توضیح 
داده است که چطور به دستیابی ماموریت 

 مؤسسه کمک می کند.
 

 نظارت ساالنه برنامه ها ۵.۲

 گردد. یساالنه نظارت م یلیدر سطح نهاد تحص یید،مرور و تا یپروسه رسم یکتوسط  یکاکادم یتمام برنامه ها

   

 
1۰ 

 یبرنامه ها به طور ساالنه نظارت متمام  
 گردد. 

 
برعالوه، تیمهای برنامه ها می توانند 

شواهدی را ارائه کنند که پروسه بازنگری 
ی شامل استفاده از احصاییه و نظریات اصالح

 .محصالن می باشد

 مرور برنامه ۵.3

 گردد یم دییتا یصالحتوسط مراجع ذ یب،مرور و تصو یبر اساس پروسه رسم یکبارمجموعه تمام برنامه ها و نصاب ها هر پنج سال 

  1۰  
 
 

 یبرنامه ها یمؤسسه پروسه مرور دوره ا
تا  ینمایدم یقرا تطب یعال یالتوزارت تحص

تمام  یلیحاصل کند که نصاب تحص یناناطم
ر مرو یکبارهر پنج سال  یکاکادم یبرنامه ها

 دیباشم یرونیب ییراتشده و انعکاس دهنده تغ
و  یالملل ینب یارهایو مع ینمطابق مواز یزو ن

 .قرار دارد یمسلک
 

برعالوه، مؤسسه تصامیم استراتیژیکی را 
پیرامون مجموعه برنامه های اکادمیک 

براساس یافته های بررسی دوره یی برنامه 
 های خود اتخاذ مینماید.
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 پیداگوژی ۵.۴
 یدو تجد یوسازبطور منظم ن یبخشد،محصالن را ارتقا م  یاستفاده شده و سطح آموزش یکاکادم یتمام برنامه ها یسکه در تدر یتودولوژییم

 خواهد شد.

  

 

1۰  

ش برنامه ها بصورت مداوم تال یها یمتمام ت
 در ییرتا اصالحات ممکن را غرض تغ یورزندم

  نموده، انکشاف دهند. ییشناسا یسنحوه تدر
 

برعالوه، اکثر تیم های برنامه ها اصول 
ار قرار داده؛ آنرا شامل محوری را معی-شاگرد

 شیوه تدریس خویش می سازند.

  

 : ارزیابی۵.۵
 شود. یم یدعادالنه و شفاف بوده و بطور منظم تجد یگیردفهم محصل صورت م یابیکه غرض ارز یتودولوژیم

  

 

1۰  

امر وضاحت  ینتمام مشخصات برنامه به ا
 یم یابیکه هر کورس چگونه ارز یبخشدم

 گردد.
 

ز برعالوه، روشهای ارزیابی مختلف دیگری نی
 موجود می باشد.

 (ی)استفاده از تکنالوژ یکیآموزش الکترون ۵.۶
 انکشاف داده است. یکیآموزش الکترون یفراهمساز یقرا در تطب یشخو یتمؤسسه ظرف

  

۸  

ارائه  یموجود برا یها یمؤسسه از تکنالوژ
 .یدنما یاز برنامه خود استفاده م ییبخشها

 
برعالوه، مؤسسه فعاالنه تسهیالت آموزش 

 اید.الکترونیکی را انکشاف داده و تطبیق مینم

 یمشارکت جمع ۵.۷
 .یدبرقرار نما یهمکار یتتوأم یو خارج یداخل یلیموسسات تحص یررا انکشاف داده تا با سا یشخو یتمؤسسه ظرف

  

۸  

را با  یهمکار یتهایمؤسسه بطور موثر توأم
 داخل افغانستان یعال یلیموسسات تحص یرسا
ا ت یدنما یبرقرار م یالملل ینموسسات ب یاو 

 .دخود را به انجام برسان یژیکاهداف استرات
 

برعالوه، مؤسسه سیستمی را در دست اجرا 
ر ددارد که  بر اساس آن توامیتهای جدید را 

 جهت منافع مؤسسه انکشاف می دهد.
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 : تحقیق۶معیار شماره 

حد اکثر  نمره موسسه مدارک

 نمره

 معیار فرعی / شاخص  شرح

 یقتحق یتهایفعال ۶.۱
 دهد. یرا انجام م یقیتحق یتهایاز فعال ییمؤسسه مجموعه 

 
 

  
 

1۰ 

 یقیتحق یمحصالن و کارمندان در پروژه ها 
 شامل هستند.

 
برعالوه، مؤسسه دارای میکانیزمهای رسمی 

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

 حمایه ۶.۲
 .یبخشدم یقی،توسعهتحق یتهایاز فعال یتحما یخود را برا یها یتمؤسسه ظرف

 

   

 
1۰ 

 

نموده  یجادرا ا یقتحق یتهکم یهر پوهنح 
به سطح  یو پالنگذار یهاست که مسوول حما

 باشد. یپوهنح
 

 برعالوه، مؤسسه یک دفتر تحقیقات و کمیته
های مرتبط را که مسوول فعالتهای تحقیق 

 هستند، ایجاد نموده است.

 آموزش ۶.۳
 .یبخشدرا توسعه م یشاستادان خو یتهایو ظرف یقیتحق یمؤسسه مهارتها

 
 

 

1۰  

 یلم یآموزش یمؤسسه با استفاده از برنامه ها
 یثاستادان نخبه را منح یی،و موسسه 

 یلیدر چارچوب نهاد تحص یقتحق ینمسئول
 .یدهدآموزش م یشخو
 
رعالوه، مؤسسه برنامه های انکشافی و ب

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

حد اکثر  نمره موسسه مدارک

 نمره

 معیار فرعی / شاخص  شرح

 ظرفیت اکادمیک ۷.۱
 .باشند یازمندیهان یپاسخگو یکاکادم یبرد برنامه ها یشکه غرض پ ینمایدمناسب مقرر م یلیتحص یها یهسومؤسسه کارمندان را با 

   
 

 
1۰ 

 یشبردپ یتواند نشان دهد که برا یمؤسسه م 
عداد خود مطابق با ت یکاکادم یتمام برنامه ها

محصالن ثبت نام شده، کارمندان مناسب 
 استخدام نموده است. 

 
ه دارای یک پالن تقرری بودبرعالوه، مؤسسه 

که در چارچوب پالن تطبیقی قرار داشته و 
نشان میدهد که چگونه نیازمندیهای منابع 

 اکادمیک فعلی و آینده برآورده میشوند.

 ظرفیت غیراکادمیک ۷.۲
 ار باشند، مقرر نموده است.برخورد یکاکادم یرخاص جهت انجام امور غ یخود را که از مهارتها یازتعداد کارمندان مورد ن یلیمؤسسه تحص

   
 

 
1۰ 

تمام  یتواند نشان دهد که برا یمؤسسه م 
خود مطابق با تعداد محصالن  یدفاتر ادار

ثبت نام شده، کارمندان مناسب استخدام 
 نموده است.

 
برعالوه، مؤسسه دارای یک طرح تقرری در 

چارچوب پالن تطبیقی خویش میباشد که 
چگونگی برآورده شدن نیازمندیهای مبین 

 د.منابع اداری فعلی و آینده آن نهاد میباش
 
 

 ها و پروسه استخدام یسیپال  ۷.3

 .یگیردت مصور یتو شفاف یستگیکارمندان بر اساس شا یحجم کار و ارتقا  ییناستخدام، تع یها و پروسه ها یسیتمام پال

  

 
 

1۰ 
 

 دارد. یاداره منابع بشر یکمؤسسه 
 

ها و برعالوه، اداره منابع بشری مؤسسه پالیسی
 پروسه های مرتبط با تمام جنبه های مؤسسه

سی ها و در ارتباط با کارمندان  بوده و این پالی
 د.اسناد در اختیار تمام کارمندان قرار دار

 

 استادان یها یتفعال ۷.۴
 .یشودگرفته م یشان به بررس یکار یفیتتمام استادان، هر ساله با توجه به بهبود ک یتفعال

  

 
 

1۰ 
 

ود مؤسسه با استفاده از مشاهده دروس به بهب
 کند. یاستادان کمک م یها یتفعال

ا مؤسسه یک پروسه بازنگری فعالیت ساالنه ر
ز برای تمام استادان ایجاد نموده است که ا
نظریات محصالن برای شناسایی ساحات 

 نماید.برای بهبود  استادان استفاده می 
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 کارمندان یتفعال ۷.۵
 .یشودم یشان بررس یکار یفیتبا توجه به اصالحات در ک یاجراآت تمام کارمندان ادار

  

۱0 

 
 

ز اخود که  یتمام کار مندان ادار یمؤسسه برا
احات استفاده نموده و س یشنهاداتانتقادات و پ

 یک یکنند،م ییقابل بهبود خود را شناسا
ه نمود یجادساالنه را ا یتفعال یپروسه بررس

 است. 
 

برعالوه، مؤسسه اطمینان میدهد که تمام 
اعضای اداری آن مؤسسه دارای یک پالن 

هبود بفعالیت انفرادی بوده و ساحاتی را که به 
 ضرورت دارد، مشخص کرده است.

 انکشاف مسلکی ۷.6
 دهد. تا آنها را مد نظر قرار یکوشدنموده و م ییو شناسا یصتمام کارمندان را تشخ یانکشاف یازمندیهایمؤسسه ن

 

 
 

 

 

۸  

 یریتشخص را که مسئول مد یکمؤسسه 
باشد،  یم یانکشاف مسلک یتمام جنبه ها

 نموده است. یینتع
 

ای مؤسسه پروسه یی را برای تعیین نیازمندیه
ک آموزشی کارمندان اتخاذ نموده و  دارای ی

 پالن انکشاف مسلکی می باشد.

 یکاکادم یها یآزاد ۷.۷
  یشودقرار داده م یقو مورد تشو یتمطابق به قانون، حما یکاکادم یآزاد

  

۸  

 که تمام استادان و  یدهدم ینانمؤسسه اطم
که  یکاکادم یهایمحصالن از اساسات آزاد
افغانستان  یعال یالتدر چارچوب قانون تحص

 است، واقف اند.  یدهمحفوظ گرد
 

 یبرا یکانیزمیم یبرعالوه، مؤسسه دارا
در آن  یکاکادم یکه آزاد ینظارت از حدود

و احترام  یتمورد حما یمطابق قانون اساس
 یباشدم یرد،قرار گ

 کارمندان یاتشکا ۷.8
 .یکندم یریتها و نظم و انظباط را مد یتینارضا یات،مؤسسه بطور مؤثر شکا

  

1۰  

 یرا غرض وارس ییمؤسسه طرزالعملها
 یبنموده و آن را تعق یجادکارمندن ا یاتشکا

  .یدنما یم
 

ز ابرعالوه، مؤسسه پروسه یی را برای نظارت 
تطبیق، مرور و تجدید کردن طرزالعملهای 

 شکایات کارمندان تطبیق می نماید.
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 محصل : تجارب8ار شماره معی

نمرهحد اکثر  نمره موسسه مدارک  معیار فرعی / شاخص  شرح 

 معلومات محصالن 8.۱
 باشد. یگردد، م یم یلو تحل یکه در آن معلومات محصالن جمع آور ییها یستمس یدارا مؤسسه

   
 
 
 

1۰ 

ثبت نام   یرامونپ یمعلومات اساس 
 یتارتقا، و موفق یل،محصالن، دوام تحص

و غرض  یرهذخ ی،آنان جمع آور یها
ار در دسترس قر یو مقاصد پالنگزار یابیارز
 .یگیردم
 

ه را ارائ یتواند شواهد یبرعالوه، مؤسسه م
 یلو تحل یهتجز یجکند که بر اساس نتا

 یجادالزمه را ا ییراتمعلومات محصالن، تغ
 کرده است.

 و انتقادات  محصالن یشنهاداتپ 8.۲
 .ینمایدم یصصالح را تشخآن ساحات مورد ا یلهنموده و بوس یجادو انتقادات  محصالن ا یشنهاداتپ یرا غرض جمع آور ییمؤسسه پروسه 

   
 
 
 

1۰ 

 یندهمؤسسه بطور منظم با  محصالن و نما 
روش ها  یرها و سا یسرو یقگان آنها از طر

 و تجارب یازمندیهاتا به ن یدنما یمشورت م
 .یردصورت بگ یدگیآنها بهتر رس

 
اسخ بر عالوه، مؤسسه اقدامات انجام شده در پ

 یمحصالن را به اطالع آنان م یاتبه نظر
 رساند.

 یالنفارغ التحص یمهارتها 8.۳
 .شان سازد یفظاودر  یتخود مشخص ساخته است تا آنها را قادر به کسب موفق یالنرا غرض انکشاف فارغ التحص ییمؤسسه مهارتها

  

1۰  

 یمؤسسه با استخدام کنندگان در ارتباط م
 را که فارغان غرض کسب ییباشد تا مهارتها

 یازبه آنها ن یشخو یدر محل کار یتموفق
 دارند، مشخص سازند.

 
برعالوه، مؤسسه بطور فعاالنه استخدام 

  یکار یکنندگان را در انکشاف مهارتها
 یسازدمحصالن شامل م

 خدمات و حمایه محصالن 8.۴
 .ینمایدو تدارک م یهمحصالن ته  یو شخص یکاکادم یازمندیهایاز ن یترا غرض حما یمؤسسه خدمات

  

1۰  

و  یخدمات مشورتمؤسسه به  محصالن 
و  یشخص یازمندیهایرا که به ن یتیحما

 .ینمایدآنها پاسخگو باشد فراهم م یکاکادم
 

مرکز ارائه خدمات  یکبرعالوه، مؤسسه 
ن نموده است که به  محصال یجادرا ا یابیکار

خود برنامه  یشغل یندهآ یکمک شود تا برا
 .یدنما یبنموده و آن را تعق یزیر
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 انصاف و عدالت 8.۵
صالن به شکل عادالنه و با همه  مح یتهامحدود یگرد یاو  یزیکیف یبمعا ی،موقف اجتماع یت،کند که صرف نظر از جنس یم ینمؤسسه تضم

  شود یمنصفانه رفتار م

  

1۰  

ه نمود یهانصاف و عدالت را ته یسیمؤسسه پال
انصاف و عدالت  یاست که هدف آن برقرار

قرار  یربطبوده و آنها را به دسترس همه افراد ذ
 .یدهدم
 

را غرض نظارت  یمؤسسه فرد ین،عالوه بر ا
 گزارش نظارت یاز امور مذکور گماشته تا و

 مرتبط مؤسسه آماده یتهکم یساالنه را برا
 سازد.

 و طرزالعمل ها یانظباط یسیپال 8.۶
و توسط ساختار  یدهگرد یعم آنها توزنموده، نقل آن به تما یریتمحصالن را مد  یبوده که رفتار و سلوک اخالق یانظباط یسیپال یک یمؤسسه دارا

 .یگرددنظارت م یته،کم یها

  

1۰  

  یبرا یانظباط یسیپال یک یمؤسسه دارا
 یاتمحصالن بوده که در آن راجع به جزئ

و  یکندارائه م یالتتفص یانظباط یطرزالعملها
و  ئځبه سطح پوهن یانظباط یتهتوسط کم

 .یگرددنظارت م یلی،مؤسسه تحص
 

 یسیمؤسسه غرض انکشاف پال ین،عالوه برا
در  محصالن، با آنها مشوره نموده و  یانظباط

در انکشاف  یزصورت لزوم شاگردان را ن
 .یسازدم یلدخ یانظباط یطرزالعملها
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 بهبودکیفیت و  ارتقای: ۹معیار شماره 

 

نمرهحد اکثر  نمره موسسه مدارک  معیار فرعی / شاخص  شرح 

 نهاد و مدیریت ۹.۱
 یمو تنظ یریتو مقرره ها، مد یحادر تمام سطوح مؤسسه مطابق به لو یفیت،ارتقا و بهبود ک یها یسیکه پروسه ها و پال یدهدم ینانمؤسسه اطم

 .شده است

   
 
 
 
 

1۰ 

در سطوح مؤسسه  یفیتک یارتقا یها یتهکم 
و  یرهبر یکها  یو پوهنح یلیتحص

و بهبود را  یفیتک یارتقا یقو یریتمد
 .یسازدفراهم م

 
برعالوه، هیات رهبری مؤسسه بشکل 

مستقیم در فعالیت های ارتقای کیفیت و 
بهبود از طریق حضور در کمیته تضمین 

کیفیت و از طریق تالشها غرض برطرف 
کیفیت دخیل ساختن موانع از برابر بهبود 

 میباشند.

 

 منابع ۹.۲
قرار  یتامکانات الزم مورد حما یرو بهبود توسط کارمندان و فراهم آو یفیتک یارتقا یها یسیپروسه ها و پال یقکه تطب یدهدم ینانمؤسسه اطم

 .یگیردم

 نموده یجادرا ا یفیتک یمؤسسه دفتر ارتقا  10  
ه برا  یفیتک یارتقا یها یتهاست تا امور کم
 .ببرد یشطور مناسب به پ

 
ا برعالوه این، مؤسسه آمر ارتقای کیفیت ر

یت تعیین نموده است تا از دفتر ارتقای کیف
غرض حمایه کاری تمام کمیته های تضمین 

کیفیت و روندها و پالیسی های ارتقای 
 کیفیت، نظارت بعمل آورد.
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 : کتابخانه و منابع معلوماتی۱0معیار شماره 

حد اکثر  نمره موسسه مدارک

 نمره

 معیار فرعی / شاخص  شرح

 ظرفیت ۱0.۱
 .یسازدخود فراهم م یو علم یقیتحق یبرنامه ها یهرا غرض حما یو معلومات ییکتابخانه  یمؤسسه منابع کاف

   
 
 
 

1۰ 

منابع  یکاف یسهولت ها یمؤسسه دارا 
بوده که در آن  یو معلومات ییکتابخانه 

 یازمورد ن یکارمندان با مهارتها و تخصصها
 استخدام شده است. 

 
برعالوه، مؤسسه دارای یک پالن انکشافی 

وب برای کتابخانه و منابع معلوماتی در چارچ
 پالن استراتیژیک تحصیلی خود میباشد.

 مدیریت ۱0.۲
 د.یشونم یریتبطور مؤثر مد یک،و اکادم یبه اهداف ادار یابیاز دست یتبخاطر حما یکتابخانه و منابع معلومات

   
 
 
 

1۰ 

دست دارد که  از  یرا رو ییمؤسسه پروسه  
ن آ یاستفاده مؤثر کتابخانه و منابع معلومات

 حاصل کند.  یناناطم
 
برعالوه، مؤسسه شخصی را به عنوان و 

ین مسئول کتابخانه و یا منابع معلوماتی تعی
او پیشبرد، نگهداری، کرده است که وظیفه 

 شد.انکشاف کتابخانه و منابع معلوماتی می با

 دسترسی ۱0.۳
 .یدهدم یناناطم یو معلومات ییمناسب استادان و  محصالن به منابع کتابخانه  یمؤسسه از دسترس

  

1۰  

 یبرا یو معلومات ییکتابخانه  یالتتسه
 وده ساعت در روز  یاستادان و  محصالن برا

 شش روز در هفته در دسترس قرار دارد.
 

برعالوه، مؤسسه غرض ارتقای دسترسی 
ن استادان و  محصالن به منابع انترنتی پال

 توسعه و انکشاف آنرا دارد.
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 : آموزش، تکنالوژی معلوماتی و تسهیالت ۱۱معیار شماره 

حد اکثر  نمره موسسه مدارک

 نمره

 معیار فرعی / شاخص  شرح

 یسیتدر یسهولت ها ۱۱.۱
 .یسازداهم ممحصالن فر  یازمندیهایو ن یو عمل یوریبشکل ت یستدر یق،از تحق یترا غرض حما یسیتدر یمؤسسه امکانات کاف

   
 
 
 

1۰ 

را غرض  یسیتدر یکاف یالتمؤسسه تسه 
 یبرنامه ها یازمندیهایبرآورده ساختن ن

خود فراهم ساخته و از آن حفظ و  یکاکادم
 . یدنما یمراقبت م

 یپالن انکشاف یک یبرعالوه، مؤسسه دارا
خود در  یسیتدر یسهولت ها یجادا یبرا

آن مؤسسه  یژیکچارچوب پالن استرات
 .یباشدم

 تکنالوژی معلوماتی ۱۱.۲
 د.را فراهم ساز یمعلومات یو موثر تکنالوژ یدجد یربنایاستادان و  محصالن ز یتا برا یدنما یم یمؤسسه سع 

   
 
 
 
 

1۰ 

و  یمعلومات یتکنالوژ یربنایمؤسسه ز 
  یازمندیهایرا که مستلزم ن یمنابع

 یمحصالن، استادان و کارمندان ادار
 .یسازدم یااش باشد، مه

برعالوه، مؤسسه شخص مناسبی را 
مسئول تکنالوژی معلوماتی، با تعداد 

 نموده تا از پروسهکافی کارمند تعیین 
حفظ و مراقبت،، استفاده و انکشاف 

 تکنالوژی معلوماتی نظارت نمایند.

 تسهیالت ۱۱.۳
 .یسازدم یامناسب را مه یالتمؤسسه تسه

 

  

۸  

را مسئول مراقبت از  یمؤسسه شخص
نموده  یینپوهنتون تع یطو مح یالتتسه

 است.
 برعالوه، پالنهایی برای حفظ و مراقبت

 پوهنتون روی دست است.و انکشاف 

 یتو امن یتصحت، مصوون ۱۱.۴
 .یباشدمحصالن و استادان امن م  یپوهنتون برا یطمح

  

1۰  

مرتب  یجهت بازنگر یاقدامات
و  یتبهبود صحت، مصوون  یطرزالعملها

 دست است. یرو یتامن
طرزالعملهای اضطراری برای برخورد با 

مسائل امنیتی، حوادث طبیعی روی 
بر عالوه، مؤسسه شخصی دست است. 

را مسئول صحت، ایمنی و مصوونیت 
 محصالن و استادان تعیین کرده است.

  ۴۷8  
 

 


