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  مقدمه

بازنگری وربه منظکه  تحصیالت عالی تدوین شده است محترم علمی توسط وزارت هایبرنامهپالیسی بازنگری 

پوهنتون  یعلم هایبرنامه تمام . پالیسی حاضرگیردمی عالی مورد استفاده قرار سسسات تحصیالت ؤعلمی م هایبرنامه

 :هدمیقرار  بازنگری و نظارت ساالنهمورد زیر  گونۀبه را  غالب

 ؛علمی جدید هایبرنامهیید أایجاد و ت - 

 ؛علمی هایبرنامهنظارت ساالنه از  -

 ؛علمی هایبرنامه ییدورهبازنگری  -

 یهابرنامه ارائۀ زمینۀدر  پوهنتون غالبعلمی  هایفعالیت، حصسسسوط انمینان از روند پالیسسسسی این ۀهدف عمد

و با  خالق ،م تکرانه عالی تحصسسسیالت زمینۀ سسسسازیفراهمو  داردوام گونۀبه  مناسسسسب، تأمین و بد ود کیفیت علمی

علمی پوهنتون غالب را در این  هایبرنامهارزیابی و بازنگری ی رونسد  پسالیسسسس  این .کیفیست برای محصسسسالن اسسسست  

 :سازدمیص خشم ی زیرهابخش

و  هاروشهای علمی، برنامه بدترین ارائۀو حصسسسوط انمینان از  پوهنتون علمی هایبرنامه مجموعۀمسدیریست از    .7 

 ؛به محصالن و یاددهی یادگیری هایتجربه

 ؛علمی هایبرنامه مجموعۀ تط یق از انمینان ارائۀ. 2

 ؛علمی هایبرنامه االنه جدت دریافت نکات قوت و ضعفنظارت س. 9

 ؛دهفارغ دیپارتمنت هایبرنامه ییدورهبازنگری . 4

 های جدید علمی.. ایجاد و نی مراحل برنامه5

ن ، پالمضسسسامینیی از گیرد و به مجموعهده صسسسورت میهای فارغهای علمی از دیپارتمنتنظارت و بازنگری برنامه

یی را هکه تخصص رشت تجدیزات و امکاناتی اسست اداری، چون اعضسای کادر علمی،   ؛تط یقی، پالن ارزیابی و منابع

  .شودمیبه دریافت سند یا اعت ار اکادمیک منتدی سازد تا و مساعد می دهدمیشکل 



به  البپوهنتون غهای مربوط در نتاسسست که توسسسط تمام دیپارتم ۀ دیپارتمنتعالیت رسسسمی سسساالنف نظارت سسساالنه

همچنان  .بدیامیپیشرفت دارد، انجام  علمی و تشسخیص ساحاتی که ضرورت به  هایبرنامهمنظور بررسسی ارربخشسی   

، ایدارپدر هر پنج ساط به منظور ارزیابی  هادیپارتمنت پوهنتون غالبفعالیت رسمی است که توسط  ییبازنگری دوره

 .شودمیجرا علمی ا هایبرنامهعلمی و تشخیص تغییرات الزم در مۀ اشده در هر برنمعیارهای تعریفکیفیت و تط یق 

 های علمیبازنگری برنامه

عیین ت به پیشنداد معاون علمی در شورای علمی پوهنتون غالب علمی هایبرنامه ییدوره بازنگری کمیتۀاعضای 

 .شوندیمتعیین  پیشنداد دیپارتمنت و تأییدی شورای علمی پوهنحی وسیلۀبهاعضای نظارت ساالنه  و گرددمی

های جدید را از وزارت محترم برنسامسه   علمی هسای برنسامسه  یی بسازنگری دوره  پس از توانسد میپوهنتون غسالسب   

 شود:تقاضا نماید که نکات زیر در نظر گرفته می تحصیالت عالی

 ؛جدید بر م نای نیاز سنجی ۀضروررت ایجاد برنام .7 

 جدید مطابق به نیاز جامعه و بازار کار؛ ۀاهداف آموزشی برنام .2

 ؛برای برنامۀ جدید داشتن نصاب تحصیلی برنامه .9

 ؛برای برنامۀ جدید داشتن کادر علمی و کارمندان .4

 .برای برنامۀ جدید امکانات فزیکی . 5

حصوط  ، جدتعلمی هایبرنامه تط یق ،متداوط سۀود کیفیت در پروسازی فرهنگ بد هبه منظور ترویج و ندادین

 .گیرندیمسسسساالنه یک ار مورد نظارت و ارزیابی قرار پوهنتون غالب هایبرنامهتمسامی   انمینسان از تسأمین کیفیست آن   

ربوط به م هایدیپارتمنت آمرین یا و علمی کادر اعضای از متشسکل  تۀعلمی توسسط کمی  هایبرنامهسساالنه از   نظارت

 .دشومی مربوط نظارتهنحی ارتقای کیفیت پو ۀیس و آمرکمیترئ توسط کمیته این شده، اجرا نحیهپو

 

 



 :است زیر قرار ساالنه نظارتسۀ کلیدی پرو اهداف 

لوب در سطح مط نظارت و حصوط انمینان از تط یق معیارهای کیفی و حفظ آن در روند یادگیری محصالن .7 

 .که نیاز به بد ود دارند ساحاتی علمی و تشخیص هایبرنامهو حصوط انمینان از تداوم بد ود کیفیت در 

 به نآ موضوعات مربوط علمی و ت یین هایبرنامهدر تط یق  هانوآوریتشسویق و حمایت از نشسر و گسترش    .2 

 عالی؛ تحصیالت وزارت و عالی تحصیالت مؤسسۀ ،پوهنحیدیپارتمنت، 

ناظران مواردی را که مربوط به بازنگری باید دریابد بایدکسه انجسام می  علمی  هسای برنسامسه  نظسارت سسسساالنسه از    

ای هگذاری در انکشاف مسلکی و تدریسی همکاری، جدت پالنزدبا آنان شسریک سسا   شسود میکارمندان  کردعمل

ین های الزم به آمررهمشسسو ئۀارا با بد ود بودهکه مسسستلزم  تشسسخیص سسساحاتی و  گیردمی الزم با کارمندان صسسورت

 غالب ؛شودمی شریک ساخته به منظور دستیابی به معیارهای بلند تدریسی و حفظ آن هابرنامهولین ؤمس دیپارتمنت و

علمی  هایبرنامهاز  ییو دوره نظارت سسساالنه تحصسسیالت عالی به منظور وزارت ۀتدوین شسسد هایفورمهاز اسسسناد و 

 .نمایدمیاستفاده 

به عنوان اسسسناد  تواندمی هدکه انجام می علمی هایبرنامهعملیاتی و گزارش نظارت سسساالنه از  هایپالنغالب  

فیت و تضمین کی هایپروسهاعت اردهی وزارت تحصیالت عالی و یا موارد دیگر  پروسۀدر ارزیابی خودی  ویهحمای

 .دهداعت اردهی، مورد استفاده قرار 

علمی  هایبرنامه شامل تمام است کهمدم ارتقای کیفیت  هایپروسهیکی از  علمی هایبرنامهیی دوره بازنگری 

روزرسانی بیک فرصست محسسوب شده، به منظور    ییدوره بازنگری .شسود می ده در مقانع لیسسانس فارغ دیپارتمنت

بلند کیفی  کیفیت و معیارهای تأمینآن بتوان متقاضسیان را از   ۀتا از نتیج گیردمیقرار  علمی مورد اسستفاده  هایبرنامه

 وزشیآم سۀجدت تأمین ارتقای کیفیت در پرووسیلۀ  علمی،  هایبرنامهیی دوره بازنگری .ن ساختئآموزشسی مطم 

ارمندان کیت استادان و یی میزان مدارت و ظرفدوره بازنگریسسزایی برخوردار است.  ه اهمیت ب از بوده، یادگیری و

آموزشسسی  هایمدارتآموزشسسی و بازتاب  هایروشروزرسسسانی آنان را در ب بخشسسیده، بد ود آموزشسسی، نۀرا در زمی

یک مرت ه مورد بازنگری قرار گیرند. در صورت  سساط  5علمی باید در هر  هایبرنامه تمامی رو؛ ازاینکندمیکمک 



پیشنداد مؤسسۀ آن را به شورای علمی  تواندمیساط، معاون علمی  5علمی ق ل از  هایبرنامه ییدورهبازنگری  نیاز به

 تا ق ل از پنج ساط نیز انجام گیرد.  کند

 سسساالنۀ و ییدورهزمانی برای اجرای بازنگری  جدوطبه تحت نظر معاون علمی  مؤسسسسسسه کمیتۀ ارتقای کیفیت

 کند.می علمی ترتیب هایبرنامه

 .اندرفتهگعملیاتی نظارت ساالنه مورد تط یق قرار  هایپالنکه  یابدیمینان یی انمدوره بازنگریغالب با انجام  

 ۀسسسپرو از بخشسسی و خودی ارزیابی سسسۀپرو ویحمایهبه عنوان اسسسناد  تواندمییی بازنگری دوره گزارشهمچنان 

 .گیرد قرار استفاده مورد پوهنتون غالب اعت اردهی

 

 انجینیر پویا

 غالبآمر ارتقای کیفیت پوهنتون 


