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 مقدمه

 تحصیلی سال از رس ،است شده تدوین عالی تحصیالت وزارت توسط که علمی های برنامه بازنگری پالیسی

 قرار استفاده مورد عالی تحصیالت موسسات علمی های برنامه بازنگری منظور به یشمس هجری 1397

 :دهدمی قرار پوشش مورد بخش چهار در را موسسۀ تحصیالت عالی یهافعالیت حارض،پالیسی . گیرد می

 جدید یعلم هایبرنامه تایید و ایجاد -

 علمی یهابرنامه از ساالنه نظارت -

 علمی یهابرنامه ایدوره بازنگری -

 علمی یهابرنامه یالغا و ادغام تعلیق، -

 در تحصیالت عالیهای موسسه  متام علمی های فعالیت روند از اطمینان صولح ،پالیسی  این عمدۀ هدف

 و دوامدار ء گونه به علمی هایبرنامه یفیتبهبود ک و تأمین مناسب، علمی هایبرنامه یۀارا ینۀدر زم افغانستان

 .است محصالن برای کیفیت با و مبتکرانه عالی تحصیالت ینۀزم یساز  فراهم

موسسۀ تحصیالت  هر تا شده فرستاده خصوصی و دولتی تحصیالت عالیهای  موسسه متام به پالیسی این 

 :مناید استفاده ذیل موارد برای واضح رهنمود یک عنوان به آن از عالی

 روش ها و ینبهرت یۀارا از اطمینان صولح و موسسۀ تحصیالت عالی های برنامه همجموع از مدیریت -

 به محصالن  یادگیری یها تجربه

 وزارت به موسسۀ تحصیالت عالی علمی مطلوب های برنامه همجموع یقاز روند تطب یناناطم ارایۀ -

 عالی تحصیالت

، رفتهگ رقرا موسسۀ تحصیالت عالی استفاده مورد آینده سال 10 تا 5 مدت برای پالیسی  تا این رودمی انتظار

 به علمی هایبرنامه همجموع یریتمد و نصاب تدوین زمینۀ در موسسۀ تحصیالت عالی شده، یاد مدت طول در

 .دیاب دست یکاکادم استقاللیت

 توسط حارض الیحۀ تطبیقمنظور  به که است داده فانکشا را واضحیطرزالعمل  سند عالی تحصیالت وزارت

 .گیرد می قرار استفاده مورد عالی تحصیالت موسسات
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 اصطالحات تعریف

 از یی  مجموعهکه منبعد به نام برنامه یاد میشود   :ده()دیپارمتنت/پوهنحی فارغ علمی  برنامه (1

 کهاست  امکاناتی و تجهیزات علمی، کادر اعضای چون منابع و ارزیابی پالن تطبیقی، پالن مضامین،

 .شودمی تهیمن اکادمیک اعتبار یا و سند دریافت  به، را شکل داده یی  رشتهتخصص 

موسسۀ  یک در مربوط هایدیپارمتنت متام توسط که است ساالنه یرسم یتفعال  :ساالنه نظارت (2

 به رضورت که ساحاتی تشخیص و علمی هایبرنامه یاثربخش یمنظور بررس به تحصیالت عالی

  .شود می انجام ،دارد پیرشفت

بصورت  سال پنج هر در موسسۀ تحصیالت عالی توسط که است رسمی فعالیت :یی دوره بازنگری (3

 و علمی برنامۀ هر در شده تعریف یمعیارها تطبیق و کیفیت پایداری، ارزیابی منظور به باریکعادی 

 .شود یم اجرا یعلم یها برنامه در الزم تغییرات تشخیص

متوقف  معین زمان برای شده تشخیص مشکالت دلیل به علمی ۀبرنام آن در که است روندی :تعلیق (4

 ممکن. مناید جذبزمان تعلیق  ختم تارا  یدجد محصالن تواندمنی تعلیقحال  در ۀبرنام .شود یم

 .باشد برحال محصالن تحصیلی دوره امتاممستلزم  مذکور ۀدور  است،

 اهداف در زیاد تشابهات داشنت دلیل به یعلم ۀبرنام چند یا و دو آن در که است روندی :ادغام (5

 برنامه چند یا یک بسنت به منجر است ممکن برنامه ادغام. شوند می تلفیق هم با نصاب، و آموزشی

 .گردد

 اقدامی هیچ ؛شده تشخیص قبال که ییل مختلفالد  به علمی برنامۀ یک آن در که است روندی :الغا (6

  گردد.  می متوقف مییدا بطور ،و یا هم دیگر به آن نیاز نباشد باشد نگرفته صورتمثبتی 

ی پالیسی بعد از تصویب مقام وزارت تحصیالت عال این: ساحه تطبیق پالیسی برنامه های علمی (7

  میباشد؛ برای برنامه های ذیل قابل اجرا

 موسسات تحصیالت عالی شبانه و روزانه،برنامه های اعم از  سبرنامه های دوره لیسان 

 خصوصی و دولتی 

  خصوصی و دولتیموسسات تحصیالت عالی برنامه های ماسرتی و دوکتورا 

 به عالی تحصیالت وزارتکه در چارچوب  است تشکیلی :برنامه های علمی  بازنگریکمیسیون  (8

 مناید. می ، مطابق به طرزالعمل جداگانه فعالیتگردیده ایجادعلمی  های برنامه  از نظارت منظور

 دولتی علمی مؤسسۀ تحصیالت عالی معاونان :از برنامه های علمی عبارت اند بازنگریسیون یکم
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، هرات، شیخ زاید، ننگرهار،  استاد ربانی شهید ، تعلیم و تربیهکابل لی تخنیک، طبیو )کابل، پ

رئیس ارتقای   ،مؤسسۀ تحصیالت عالی خصوصیمعاون علمی  سه وبامیان، کندز، بلخ و کندهار( 

وزارت  معینیت علمیریاست  تحتکیفیت و اعتباردهی، رئیس انکشاف برنامه های علمی که 

 فعالیت های خویش را تنظیم و پیش می برند.  تحصیالت عالی
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 . ایجاد وطی مراحل برنامه جدید علمی1

سکتورهای دولتی و خصوصی های علمی زیادی را در ، وزارت تحصیالت عالی برنامهراخیهای  طی سال

تعداد محصالن، روند حصول اطمینان  رشد ؛سب به آنانها و متایجاد کرده است. افزایش رسیع این برنامه

های الزم برای  های جدی مواجه منوده است. در این بخش، رهنامیی ها را به چالشاز کیفیت این برنامه

 جدید اند، ارایه شده است.   که خواهان ایجاد برنامۀ علمی موسسۀ تحصیالت عالی

پیشنهاد و طی مراحل  زیرد برنامه جدید علمی را با رعایت معیارهای توان می موسسۀ تحصیالت عالی 1.1

 ند:ک

  بر مبنای نیاز سنجی دقیق  الف: رضوررت ایجاد برنامه جدید

 ب: اهداف آموزشی برنامه 

 ج: داشنت نصاب تحصیلی برنامه

 کارمنداند: داشنت کادر علمی و 

 هـ: امکانات فزیکی

حداقل یکی از  ،یک سال قبل از درخواست ایجاد برنامه جدید لیکه موسسه تحصی در صورتی 1.2

باشد، برای ایجاد  قرار گرفته الغاهای آن از سوی وزارت تحصیالت عالی به حالت تعلیق و یا  برنامه

 رشایط شمرده منی شود. دجوا ،برنامه جدید

به حال تعلیق  به تشخیص موسسه مربوطه خود را برنامه یا برنامه هایتحصیالت عالی که  موسسات  1.3

 مستثنی است.  فوق 1.2امر از قرار داده باشد، 

برای ایجاد برنامه های جدید علمی برای  یه تحصیلسسکه یک مو ه پیشنهادهای ساالن حداکرث تعداد 1.4

 وضعیت اعتباردهی آن بستگی دارد.ند، به تحصیالت عالی ارائه کرده می توا وزارت

o  دبار دهی می تواننخست اعتتا رسیدن به مرحله  موسسۀ تحصیالت عالی از سال تاسیس 

 ند.برنامه را پیشنهاد ک دو حداکرث

o امه جدید برن چهار حداکرثد، ر مرحله نخست اعتباردهی قرار دار که د موسسۀ تحصیالت عالی

 ند.را پیشنهاد کرده میتوا

o  ۀبرنامشش  حداکرث در مرحله دوم اعتباردهی قرار دارد، می تواندکه  تحصیالت عالیموسسۀ 

 د.جدید را پیشنهاد کن
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o هشت  حداکرث ددر مرحله سوم اعتباردهی قرار دارد، می توانکه  موسسۀ تحصیالت عالی

 د.جدید را پیشنهاد کن ۀبرنام

 

برنامه های  بازنگریهای جدید توسط کمسیون به منظور ایجاد برنامهتحصیالت عالی  موسسۀپیشنهاد  1.5

مذکور نتیجۀ ارزیابی پیشنهاد را به ریاست انکشاف برنامه کمسیونعلمی مورد ارزیابی قرار گرفته و 

 .قانونی می سپاردهت طی مراحل های علمی وزارت تحصیالت ج
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 علمی های برنامه از ساالنه نظارت. ۲

جهت  ،علمی های برنامه تطبیق متداول پروسۀ در کیفیت بهبود فرهنگ سازی  نهادینه و ترویج منظور به

 .یرندقرار گو ارزیابی مورد نظارت  بار یکساالنه  یدها با برنامه یمتام آن؛ یفیتک یناز تأم یناناطمصول ح

 ینآمر یاو  عضای کادر علمیمتشکل از ا یتۀتوسط کم یعلم یهابرنامه از ساالنه نظارت 2.1

 پوهنځی یفیتک ارتقای کمیتهآمر و  ییستوسط راین کمیته  ،اجرا شده پوهنځیمربوط به  های یپارمتنتد

 شود. میمربوط نظارت 

 :است زیر قرار ساالنه نظارت پروسۀ کلیدی فاهدا 2.2

 در محصالن یادگیریو حفظ آن در روند  کیفی معیارهای تطبیق از اطمینان صولحنظارت و ( الف

 که ساحاتی یصتشخعلمی و  های برنامه در کیفیت بهبود تداوم از اطمینان صولح و مطلوب سطح

 دارند. بهبود به نیاز

 موضوعات تبیین و علمی یهابرنامه تطبیق در هانوآوری گسرتش و نرشاز  یتحام و تشویق( ب

 ؛عالی تحصیالت وزارت و مؤسسۀ تحصیالت عالی ،پوهنځی ،تدیپارمتن به مربوط

 :علمی دربر گیرندۀ موارد زیر است یهابرنامه از ساالنه نظارت 2.3

  شود با آنان رشیک ساخته  مواردی را که مربوط به بازنگری عملکرد کارمندان میناظران، 

های الزم با کارمندان صورت  گذاری در انکشاف مسلکی و تدریسی همکاری جهت پالن

 گیرد؛ می

 و  ها دیپارمتنت آمرین به الزم های مشوره ارایۀ ،بوده بهبود مستلزم کهیساحات تشخیص

 ؛آن حفظ و تدریسی بلند معیارهای به یابی دست منظور به ها مسئولین برنامه

 به مربوط ایهطرزالعمل و لوایح ،اعضای کادر علمی یعلم یعاتمعلومات در مورد ترف ارایۀ 

 .برشی بعامن

 نظارت منظور به عالی تحصیالت وزارت شدۀ تدوین یها فورم و اسناد از موسسۀ تحصیالت عالی 2.4

  د.منای می استفاده علمی های برنامه از ساالنه
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 حامیوی اسناد عنوان به تواند می علمی های برنامه از ساالنه نظارت گزارش و عملیاتی های پالن 2.5

 تضمین هایپروسه دیگر موارد یا و عالی تحصیالت وزارت اعتباردهی پروسه در موسساتی خودی ارزیابی

 .گیرد  قرار استفاده مورد ،عتباردهیا و کیفیت

 علمی های برنامه یی دوره بازنگری. ۳

 ،بوده موسسۀ تحصیالت عالی در کیفیت رتقایا مهم های پروسه از یکی علمی های برنامه یی دوره بازنگری

 . باشد میو دکتورا  یماسرت  لیسانس،در مقاطع  ده فارغ های برنامه متامیشامل 

مورد استفاده قرار  یعلم یها برنامه یرسانروز ه به منظور ب ،فرصت محسوب شده یک یی دوره بازنگری 3.1

 . مطمن ساخت آموزشی یفیبلند ک یارهایمع را از تامین کیفیت و یانآن بتوان متقاض نتیجهتا از  یردگ می

از  ،بوده یادگیریو  یآموزش ۀدر پروس یفیتک یو ارتقا ینجهت تأم، یعلم یها برنامه یی دوره بازنگری 3.2

 باید  است که مؤسسۀ تحصیالت عالی علمی کادر اعضای به متعلق پروسه اینبرخوردار است.  ییبسزا یتاهم

 توسط آنان انجام شود.

 را آنان ،بخشیده بهبود ،آموزشی زمینۀ دررا  کارمندان و استادانمیزان مهارت و ظرفیت یی  دوره بازنگری 3.3

  .کند می کمک آنان آموزشی های مهارت بازتاب و آموزشی های روش روزرسانیه ب در

 بازنگری نیاز به صورت در. گیرند قرار بازنگری مورد مرتبه  یک سال 5 هر در باید علمی های برنامه متامی 3.4

 موسسۀ تحصیالت عالی یعلم یآن را به شورا تواند یم علمی معاون ،سال 5قبل از  علمی( ی)ها برنامه یی دوره

 کند.  یشنهادپ

به وزارت  ،یبرا ترت یعلم یها برنامه یی دوره یبازنگر  یاجرابرای  یزمان جدولموسسۀ تحصیالت عالی  3.5

  .دهدمی  قرار اولویت در باشند  داشته فعالیت سال پنج از بیش کهرا  یهای برنامه اده،اطالع د یعال یالتتحص

های علمی با  و انطباق برنامه عالی تحصیالت وزارت لوایحو  ها مقررهقانون،  تطبیقجهت  یی  دوره بازنگری 3.6

 نیازهای جامعه صورت می گیرد.

 :باشد زیر موضوعات حاوی باید علمی های برنامه یی دوره بازنگری گزارش 3.7

 ،موسسۀ تحصیالت عالی یعلم های پالن باآن  ارتباط و برنامه پایداری و  ارزش اهمیت 

 یادگیری نتایج و آموزشی اهداف به یابیدست و یادگیری ،آموزش کلی کیفیت. 
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 .گردد نیز می حامیوی های بخش شامل یی  دوره بازنگری  3.۸

 گرفته اند.قرار  عملیاتی نظارت ساالنه مورد تطبیق یها پالنکه  دهد می اطمینان یی  دوره بازنگری  3.10

 و علمی کادر اعضای جملهمن ،شامل روند جوانب همه با یی  دوره بازنگری از ناشی پیشنهادات و گزارش  3.11

 .شود  می ساخته رشیک محصالن

 پروسۀ از بخشی و خودی ارزیابی پروسۀ وی هحامی اسناد عنوان به تواندمی یی  دوره بازنگری گزارش  3.12

 .گیرد قرار استفاده مورد عالی تحصیالت موسسه اعتباردهی
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 های علمی برنامه الغای. تعلیق، ادغام و ۴

های  برنامه الغایتعلیق، ادغام یا در مورد تواند  موسسه تحصیالت عالی مربوطه میوزارت تحصیالت عالی و یا 

 :تصمیم بگیرد علمی بر مبنای موارد زیر

 مشکالت کیفی برنامه -

 یی  بازنگری ساالنه و یا دورهارزیابی منفی برنامه در اثر پروسه  -

 نبود امکانات مادی و زیربنایی برای اجرای برنامه -

 ، کارمندان()کادر علمی کمبود منابع برشی -

 و مقررات تحصیالت عالی انوناز ق تخطی -

 عدم رضورت به فارغان برنامه تحصیلی در بازار کار -

 ت عالیهای مشابه در موسسه تحصیال  موجودیت رشته -

 ت عالیه با پالن اسرتاتژیک موسسه تحصیال تعدم مطابقت رش -

 مربوطه  ت عالیکیفیت موسسه تحصیال  ارتقای ۀبرنامه توسط کمیت ، ادغام  و الغایپیشنهاد تعلیق

که پیشنهاد تعلیق   از این پیشد. گیر  ی صورت میی  دوره بازنگریمبتنی بر نتایج ارزیابی ساالنه و 

 ت عالیموسسه تحصیال شورای علمی برنامۀ مورد نظر به وزارت تحصیالت عالی ارسال شود، توسط 

 گردد.  میتصویب  مربوط

  شود باید برمبنای  که از جانب وزارت تحصیالت عالی اتخاذ می یی برنامه الغایتصمیم تعلیق، ادغام و

برنامه  بازنگریسیون یکیفیت و کم ارتقایمشرتک ریاست باشد که توسط هیات  یهای ارزیابی و بررسی

  شده باشد. های علمی انجام

های شورای عالی وزارت  از صالحیتطبق قانون علمی   برنامۀ الغایتصمیم نهایی در مورد تعلیق، ادغام یا 

 تحصیالت عالی است.
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 تعلیق برنامه  

 اجازۀ پذیرش محصالن جدید برای  تحصیالت عالیموسسه ق قرار گیرد،یلمورد تع ءکه برنامه در صورتی

که  . افزون برآن، وزارت تحصیالت عالی در مورد اینردسال تحصیلی بعدی  ندابرنامه تعلیق شده را در 

د و یا اینکه از بدیل دیگری استفاده شود، تصمیم بادامه یا ،ختم فراغت محصالن برحالآیا برنامه تا 

 . میگیرد

  در آن جذب شده منیتواند محصل ،که در حال تعلیق است ییبرنامه. 

 فراغت شان  تا  تا روند تدریسی و اداری محصالن موجود را ندمکلف ا برنامه تعلیق شده مسووالن

 تکمیل منایند.

 ولی برنامه از تعلیق خارج نشده باشد این برنامه  ،در صورتیکه محصالن برنامه در حال تعلیق فارغ شده

 بعد از فراغت محصالن لغو است.

 ،برنامه های علمی وزارت  بازنگریسیون یرشایط رفع تعلیق و آغاز مجدد برنامه را کم لزوم دید

رفع  نیازمربوط به و شواهد کند. مؤسسۀ تحصیالت عالی باید اسناد  تحصیالت عالی مشخص می

 به وزارت تحصیالت عالی ارایه مناید. پیش از رسیدن به مرحله لغو مجدد برنامه را تعلیق و آغاز
 

 ادغام برنامه/دیپارمتنت

زیر بنایی، منابع برشی و تجهیزات( برنامه های مدغم شده امکانات)، ها یا برنامه در صورت مدغم شدن برنامه

تنظیم می موسسه مربوطه و منظوری کمیسیون بازنگری برنامه های علمی وزارت  لزوم دید شورای رهربی با

 گردد.

 الغای برنامه 

به رشته های مامثل  طبق قانونمواجه باشند، قطعی استادان برنامه های علمی که به لغو تدریجی و یا لغو 

 نامه به دو روش ذیل صورت میگیرد:الغای بر  تبدیل می گردند.

این  ،محصالن جدید به این برنامه معرفی نگردیده و بعد از فراغت محصالن موجود لغو تدریجی: .1

 .می گرددبرنامه لغو 

د به رشته های مامثل تبدیل می نمواجه گردیده باشقطعی محصالن برنامه های که به لغو  :قطعیلغو  .2

 د.نگرد


