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 مقدمه

ساس مع هارایکرد و عمل تیفیمراقبت از ک  ص ۀشدنییتع یارهایخدمات بر ا  یلعا التیوزارت تح

سا زیو ن ضعف و همچن های نکته ییشنا شخ نیقوت و  د بهبو یو کوشش برا دهایها و تهدفرصت صیت

ضع س تیو ضع دنیموجود و ر س فیمطلوب از جمله وظا تیبه و سا ست؛ چنانچه اگر ا یا  نیپوهنتون ا

گرفته تحقق پوهنتون شععکل دگاهیکه آنچه در د شععود¬یباعث م نجامدیمطلوب ب تیف به وضعععیوظا

بهتر چه منظور تحقق هربه باشعععد؛یافغانسعععتان م یهاپوهنتون نیبرتر در ب گاهیکه همان کسعععا جا ابدی

ا در نظر کرد و ب جادیا تیفیک یارتقا ۀتیرا به نام کم ییتخصععصعع ۀتیذکرشععدهپ پوهنتون کم یهامطلوبه

ا ر یطرزالعمل یعال التیمصععوب وزارت محترم تحصعع حیقررات و لوام پیعال التیداشععت قانون تحصعع

دف کرد. ه نیتدو تیفیک یاندرکاران ارتقاکرد دستبهتر در عملوضاحت هر چه یتحت نه ماده برا

و  یاهدانشععگ یهادر بخش تیفیو با ک یاریخدمات مع ۀارائ عیو تسععر قیطرزالعمل مراقبتپ تشععو نیا

 .باشدیپوهنتون م یادار

 یقانون یاول: مبنا ۀماد. 1

 ۀحیهجده هم ال ۀماد پیملک یعال التیپنجاه و دوم قانون تحصععع ۀماد ییطرزالعمل در روشعععنا نیا

 التیوزات تحصععع یو اعتبارده تیفیک یچارچوب ارتقا 3.1 اریمع زیو ن یو اعتبارده تیفیک نیتضعععم

 است. شدهیپوهنتون طراح تیفیک یارتقا یهاتهیبهتر کارکرد کم تیریمد یبرا یعال

 بیدوم: ترک ۀماد. 2

 است: ریپوهنتون متشکل از افراد ز تیفیک نیتضم ۀتیکم .1

 تهپیکم سیپوهنتون به عنوان رئ یمعاون علم .1

 معاون محصالن به عنوان عضوپ .2

 به عنوان عضوپ یو ادار یمعاون مال .3

 پوهنتون عضو؛ تیفیک یمشاور ارتقا .4

 عضوپبه عنوان  هایپوهنح یهاندهینما .5

 تهیکم یبه عنوان منش یو اعبتارده تیفیک یآمر ارتقا .6

ستادان پوهنح انیاز م هایپوهنح یهاندهینما .2 سو نیکه باالتر یا رند توسط را دا یعلم یۀرتبه و 

 .گردندیسال انتخاب م 3 یبرا یعلم یشورا



 

 

 امور مرتبط یریگیوجود دارد که مسععلول پ یدر سععطح هر پوهنح تیفیک یارتقا یفرع ۀتیکم .3

قا قا ۀتیکم یاسععععت. اعضععععا یدر سععععطح پوهنح تیفیک یبا ارت آمران  یپوهنح تیفیک یارت

 ۀتیمپوهنتون مسععععلول ک تیفیک یارتقا ۀتیدر کم یپوهنح ۀندیاند نما یپوهنح یهاپارتمنتید

 .باشدیم زین یوهنحپ تیفیک یارتقا یفرع

 پوهنتون تیفیک یارتقا ۀتیکم سیرئ ۀفیسوم: وظ ماده. 3

 را به عهده دارد: ریز فیوظا تهیکم سیرئ

 پوهنتون غالا؛ تیفیک یارتقا ۀتیاز تمام جلسات کم استیر .1

 ت؛یفیک نیتضم تیآمر ینظارت از اجراآت دفتردار .2

 ت؛یفیک نیتضم یاشتراک در امور کار .3

 ؛یلیدر سطح نهادتحص تیفیک یفرهنگ ارتقا جیترو .4

 ت؛یفیک یارتقا ۀتیکم میتصم قینظارت از تطب .5

 ت؛یفیک نیتضم ۀتیاز کم یندگینما .6

 ها و بازنگرها؛ارگان ریبا سا یهمکار .7

 یارتقا یهایاستادان و محصالن از کار یده یجهت آگاه رهیبروشورها و غ هاپهیانتشار اطالع .8

 ت؛یفیک

س صالحیکه از طرف مقامات ذ تیفیدر رابطه به بهبود ک فیوظا ریسا یاجرا .9 ناد در چوکات ا

 .گرددیمحول م ینیتقن

 تیفیک یارتقا ۀتیکم های تیو مکلف فیچهارم: وظا ۀماد. 4

 جلسات ماهوار در سطح پوهنتون؛ ریتدو .1

 ها؛در سطح دانشکده تیفیک یارتقا یفرع یهاتهینظارت از جلسات کم .2

 پوهنتون؛ یخود یابیگزارش ارز دیو توح یخود یابیارز ۀاجرا و نظارت از پروس .3

 ؛یبازنگر ۀپروس انیبازنگران پوهنتون در جر میبا ت یهمکار .4

 ها؛یپوهنتون و پوهنح تیفینظارت بر پالن بهبود ک .5

 ها؛یپوهنح تیفیک یارتقا یهاتهینظارت از کم .6

ها ورکشعععا  پیعلم یهاکنفرانس نارهاپیمیسععع ریتدو قیاز طر تیظرف تیتقو یهاطرح برنامه .7

 و...؛

 ها؛یدر سطح پوهنتون و پوهنح تیفیک یفرهنگ ارتقا جیترو .8

 آن؛ قیو نظارت بر تطب تهیکم یساالنه برا یپالن کار نیو تدو هیته .9

 یهانظارت سععععاالنه و مرور برنامه ۀو نظارت بر پروسعععع قیتطب ینصععععاب برا ۀتیبا کم یهمکار .10

 ؛یعلم
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ن و تودر سععععطح پوهن تیفیک یمرتبط با ارتقا یهاو طرزالعمل حیلوا قیو نظارت بر تطب قیتطب .11

 ها؛یپوهنح

گاه .12 مه یدهیآ نا قا یهااز بر بارده تیفیک یارت آن در سععععطح پوهنتون و  تیو اهم یو اعت

 ها؛یپوهنح

شا شنهادیپ .13 صل  شت ا سوول یساالرستهیمکافات و مجازات با در نظر دا در  یریپذتیو عدم م

 .کیقبال اجراات اکادم

 جلسات یپنجم: برگزار ۀماد. 5

سات دوره .1 سال خیکه تار گرددیهر ماه برگزار م تهیکم ییجل سه در اول   هیهت کیاکادم هر جل

 شود؛یم

( ی)معاون علم تهیکم سیرئ میبه تصععععم تواندیالعاده( نظر به ضععععرورت م)فوق ژهیجلسععععات و .2

 برگزار گردد

 است؛ تهیکم یمطلق اعضا تیجلسات حضور اکثر ینصاب برگزار .3

 شود؛یحاضر در جلسه گرفته م یاعضا تیاکثر یبا رأ تهیکم میتصام .4

سات دوره .5 ضاء در جل صورت غ یالزام ژهیو و ییحضور اع سه پ 2 ابتیبوده و در  و  یدر پ یجل

 یو یبرا یعلم تیبرکنار شده از طرف معاون تهیدر کم تیجلسه در طول شش ماهپ از عضو 3 ای

 .دینما یمعرف تهیبه کم یگرید ۀندینما کیدارد  فهیوظ یو پوهنح شودیصادر م یکتب یۀتوص

 .باشدیتمام اعضا م ۀفیمحرم وظ ۀژیتمام اسناد و اطالعات و تیحفظ محرم .6

 تهیششم: نظارت از کارکرد کم ۀماد. 6

جلسععات  یهاصععلهیآجندا و ف ۀکتاب جلسععات اسععت که در آن هم یدارا تیفیک یارتقا ۀتیکم .1

 گردد؛یثبت م

عاون علم تهیکارکرد کم .2 ظارت قرار  ژهیو ۀتیاکمی یدر طول سععععال توسععععط م ظارت مورد ن ن

 رد؛یگیم

ه قرار گرفت یابینظارت و مورد ارز ژهیو ۀتیتوسعععط کم تهیکم یدر آخر سعععالپ کارکرد اعضعععا .3

 شود؛یپوهنتون داده م استیو ر یعلم تیگزارش آن به معاون

ضا یسه تا پنج نفر ژیکارگروه و .4 ساالن یابیارز یبرا تهیکم یاز اع  تا شده¬هساخت تهیکم ۀپالن 

 تهیکم سیرئ قرار دهد و گزارش آن را به یابیرا مورد ارز تهیکم ۀپالن ساالن قتطبی سال آخر در

 ند؛ینما لی( تحوی)معاون علم

 یابینظارت و ارز هایپوهنح تیفیک یارتقا یهاتهیاز کارکرد کم تیفیک یارتقا یاصععععل ۀتیکم .5

 .دینمایساالنه م



 

 

 تهیکم یهفتم: روند کار ۀماد. 7

س از که پ دنمای¬یم هیساالنه ته یخود پالن کار فیوظا یاجرا یبرا تیفیک یارتقا ۀتیکم .1

 .دینمایم قیشروع به تطب کپیدر اول سال اکادم تهیکم ۀجلس نیدر نخست دییتأ

سلول هاتیفعال ۀشامل هم تهیکم ۀساالن یپالن کار .2 ستق ییهاتیو م صورت م ست که به   میا

 التیتحص گریقانون و مقررات د ایو  تیفیک نیتضم ۀحیال قیاز طر تیفیک نیتضم ۀتیبه کم

 سپرده شده است. یعال

 تهیکم ۀپالن سعععاالن یابیو ارز هیته یبرا تهیکم یاز اعضعععا یسعععه تا پنج نفر ژهیکار گروه و .3

سال جار قیتطب یابارزی از پس سالپ هر آخر در که شده¬ساخته ن پال سینو شیپ پیپالن 

 .دهدیم لیتحو دیسال جد ۀجلس نیبه نخست دییتأ ینموده برا هیرا ته ندهیسال آ

 پوهنتون تیفیک نیتضم ۀتیکم یاعضا ۀفیهشتم: وظ ۀماد. 8

س .1 صوص از تطببه پیسیامور تدر ینظارت و برر صالح یابیطرزالعمل ارز قیخ  تیفیاز ک یا

 س؛یتدر

 طرزالعمل واحد امتحانات؛ قیجهت تطب ییاز امتحانات نها ینظارت و بررس .2

 سمستر؛ انیها در جراستادان بخش سیاز تدر یحضور ینظارت و بررس .3

 سمستر؛ انیها در جربخش یو مفردات درس کولمیازکر قیدق ینظارت و بررس .4

 س؛یدر روند تدر دیجد ینظارت از کاربرد تکنالوژ .5

 ها؛بخش یدانشگاه یعلم یهاتیاز فعال ینظارت و بررس .6

 ؛یدر ساحۀ دانشگاه ینیسناد تقنا ریها و سامقرره حپیلوا قیاز تطب ینظارت و بررس .7

 ها؛یابیارزش قیاز طر یروند آموزش یفیک یاز انکشاف و ارتقا ینظارت و بررس .8

ر باسععتادان  سیتدر تیفیاز ک یاصععالح یابیو ارز یخود یابیارز سععتمیبهتر سععهر چه قیتطب .9

 ؛یعال التیوزارت تحص حیوفق لوا

 نه؛یمثمر درزم یراهکارها ۀو ارائ یآموزش ستمیس یو اصالح خالها ییشناسا .10

 س؛یاز تدر یو اصالح اریمع 11 یخو د یابیارز ۀپروس رامونیپ یکارگاه آموزش یبرگزار .11

و  سیاز تدر یاصععالح یابیارز یهاداده لیو تحل یآورقضععاوت عادالنه و منتقدانه در جمع .12

 ؛یخود یابیارز

 یبایارز لیپوهنتون بعد از تحل یفیک یو ارتقا هایجهت رفع کاسعععت یاتیسعععاختن پالن عمل .13

 ؛یخود

 شاگرد محور در سطح پوهنتون؛ یو انکشاف آموزش جیترو .14

 ؛یشدن پوهنتون به اعتبار ده دایکاند یهانهیزم جادیا .15

 روند آموزش در صنف و خارج از آن؛ یبهبود اصالح و ارتقا .16
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ادل و محصععالن و کمک به پرورش متع قیهاپ عالو رشععد اسععتعدادها و مهارت ییشععناسععا .17

 ها؛آن یدانشگاه تیجانبه شخصهمه

ناسععععا برا یهاو فرصععععت هانهیزم جادیا .18 له خالق یهازهیانگ یۀتقو یم  تپیآموزش ازجم

 در محصالن؛ یخود یابیارز یهامهارت جادیو ا ینوآور

 .سیتدر یهاها و روشبرنامه تیو تقو سیاصالحپ بهبود تدر پیابیارز یمعلومات برا یۀته .19

 طرزالعمل نیا لینهم: تعد ۀماد. 9

سط کم .1 شده و پس  دهییو تأ ایپوهنتون ترت تیفیک یارتقا ۀتیاز طرزالعمل در هفت ماده تو

 قابل اجرا است. یعلم یشورا دییاز تأ

طرزالعمل قابل  نیثلث اعضاءپ ا کی ای( و ی)معاون علم تهیکم سیدر صورت درخواست رئ .2

 یشععورا دییو تأ دهیرسعع تیفیک یارتقا ۀتیکم یدو ثلث اعضععا دییبه تأ دیاسععت که با لیتعد

 .دیپوهنتون را کسا نما یعلم

 

/      خیپوهنتون به تار یعلم یآن در شععععورا یدر نه ماده و اجزا تیفیک نیتضععععم ۀتیکم طرزالعمل

 است. دهیگرد دییو پروتوکول      تأ 1397/

 بااحترام

 دیعب داهللیعب

 یعلم یشورا یمنش


