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 3 از 1صفحه

 

 مقدمه

از چند  یوصو خص یدولت یعال التیتحص یاست که در سطح نهاد ها ییبرنامه ها نیاز مؤثر تر یکی یاعتبار ده ةپروس

پر بار  جینتانه اندازی شده و خوشبختاراهافغانستان  یاسالم یجمهور یعال التیسو، از جانب وزارت محترم تحص نیسال بد

کم شماره حسب حداشته است.  یما، در پ زیدر کشور عز یعال الت یتحص نظام  ت  یفیک یاعتال یرا در راستا یدیو مف

ه دوش ب کیاز تمام امور اکادم ،ینظارت و بررس یعال التیمقام محترم وزارت تحص 1۳/۸/1۳۹۲( مؤرخ 4۹۳۳/۳۷۸4)

مؤسسات  از پوهنتون ها و یادیکه تعداد ز یفعل طیدر شراو است  یلینهاد تحص یو اعتبارده تیفیک یارتقا ةتیکم

کشور  یالع التیتواند نظام تحص یکه م یچالش ها نیاز عمده تر یکیاند،  افتهی تیفعال ةاجاز یخصوص یعال التیتحص

تحصیلی مؤسسات  پوهنتون ها و نیدر ا کیاکادم یها اریگرفتن مع دهیادو ن یآموزش تیفیعدم توجه به ک د،ینما دیرا تهد

 بیز وجاا یکی یفعل طیدر شرا ،یاز روند اعتبار ده یخصوص یعال التیباشد. استقبال پوهنتون ها و مؤسسات تحص یم

مریت ارتقای بدین ملحوظ آ گردد. یم ینظام آموزش یساز یاریو مع تیفیک یبه حساب آمده و باعث ارتقا یعمده و اساس

د که گامی باشد کیفیت پوهنتون طررزالعمل هذا را بخاطر پیشبرد بهینة امور کمیتة تضمین کیفیت، تهیه نموده است. امی

 .در راستای تضمین و اعتالی کیفیت پوهنتون

 امادة اول: مبن

که بر ایجاد کمیتة  باشد،تحصیالت عالی میهی وزارت دهم الیحة تضمین کیفیت و اعتباردمادة هژطرزالعمل مبنای این 

 تأکید دارد.نظارت و تسهیل بهبود کیفیت،  جهتتضمین کیفیت در سطح تمام مؤسسات تحصیالت عالی 

 مادة دوم: اعضای کمیته

 باشند:به شرح ذیل می دیپارتمنتتضمین کیفیت اعضای کمیتة 

 ؛ مسؤول کمیته عنوان مر دیپارتمنت به آ .1

 . چهارگانه به حیث اعضاءای هآمران کمیته .۲

 به حیث نماینده محصالن در کمیته؛ دوتن از محصالن .۳

 مادة سوم: وظایف کمیته

 تشویق، ترغیب و تسریع بهبود کیفیت در سطح دیپارتمنت؛ .1

 های دیپارتمنت؛های آموزشی وسایر فعالیتنظارت از جریان اعتباردهی، برنامه .۲

 های تضمین کیفیت در سطح دیپارتمنت؛در مورد تطبیق برنامه پوهنحیارایة معلومات به  .۳

 انتخاب و آموزش اعضای کمیتة تضمین کیفیت در سطح دیپارتمنت؛ .4

 ارایة مشوره به دیپارتمنت در مورد جریان تضمین کیفیت؛ .5

 نت؛های مربوط به تضمین کیفیت دیپارتمگی برای ارزیابی خودی، بازدید ساحوی و سایر برنامهآماده .6

 آوری اسناد و شواهد دربارة جریان تضمین کیفیت در دیپارتمنت؛جمع .۷

 ؛پوهنحیتأمین روابط با کمیتة تضمین کیفیت  .۸

 های تضمین کیفیت در سطح دیپارتمنت؛آورداستفاده از آخرین دست .۹

 تهیه گزارش ارزیابی خودی دیپارتمنت؛ .10

 های آموزشی تضمین کیفیت در سطح دیپارتمنت؛تدویر برنامه .11

 ن؛آها و تعقیب از تطبیق پالن عملیاتی مرتبط به یی برنامهگزارش نظارت ساالنه، مرور دوره تهیه .1۲



 1401سال تحصیلی    طرزالعمل کمیتة تضمین کیفیت دیپارتمنت

 3 از 2 صفحة 

 ها در سطح دیپارتمنت؛تهیه پالن عملیاتی ساالنه و پالن بهبود مبتنی بر ارزیابی .1۳

 ارایه گزارش به مراجع مربوطه از کارکرد کمیته؛ .14

 گردد.یفیت که توسط مقامات ذیصالح محول میارتقا و بهبود کتضمین، اجرای سایر وظایف مربوط به  .15

 : برگزاری جلسات کمیتهچهارممادة 

یم اکادمیک کمیته مطابق به تقوگردد، تاریخ برگزاری جلسات وار برگزار میصورت ماههجلسات نوبتی کمیته ب .1

 گردد؛سال تعیین می

 شود؛کمیته رسانیده میهای کمیته در کتاب جلسات کمیته ثبت و به امضای اعضای آجندا و فیصله .۲

 ( برگزار گردد؛تواند به تصمیم رئیس کمیتهورت میالعاده بر حسب ضرجلسات فوق .۳

 باشد؛نصاب برگزاری جلسات، حضور اکثریت مطلق اعضای کمیته می .4

 شود؛تصامیم کمیته با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه گرفته می .5

 : نظارت از کارکرد کمیتهپنجممادة  .

 کرد کمیته در طول سال توسط کمیته؛کار نظارت از .1

 هریک از اعضای کمیته توسط کمیته.کارکرد نظارت از  .۲

 : روند کاری کمیتهششممادة 

 گردد؛ترتیب میهیئت کمیته برای اجرای وظایف خود پالن کاری ساالنه دارد که توسط  .1

جه احتمالی ل پیگیری و بودمسؤوها، اهداف، زمان اجراء، مسؤول اجرا، الیتپالن کاری کمیته شامل تمام فع .۲

 باشد؛می

 رد؛یگمی قرارتطبیق  موردپالن کاری کمیته در اولین جلسة کمیته در شروع سال اکادمیک تأیید و  .۳

ا تهیه ردر ختم سال اکادمیک هیئت ، پس از ارزیابی تطبیق پالن سال جاری، پیش نویس پالن سال آینده  .4

 دهد.دید تحویل مینموده جهت تأیید به نخستین جلسة سال ج

 تعدیل این طرزالعمل: هفتممادة 

ز تائید اترتیب و تائید گردیده و پس   دیپارتمنتتضمین کیفیت ماده توسط کمیتة  هفتطرزالعمل فوق در  .1

 قابل اجرا می باشد؛ جلسه دیپارتمنت

 ی باشد؛متعدیل ( و یا یک ثلث اعضای، این طرزالعمل قابل آمر دیپارتمنتدر صورت درخواست رئیس کمیته ) .۲

در جلسة مورخ    و نیز  ۳کمیته تضمین کیفیت دیپارتمنت با نمبر پروتوکول   1401/ ۲/   15این طرزالعمل در جلسة مورخ 

 .مورد تصویب قرار گرفته است  ۳جلسه دیپارتمنت با نمبر پروتوکول   1401/ ۲  /1۸
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