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 مقدمه

یی گذاریباشد، پالنگذاری دقیق، مدون و بنیادیافته بر واقعیات میگی و توسعة متوازن هر نهادی در گرو پالنرسیدن به بالنده

 نیتراز مهم یکی رایزراه داشته باشد؛ های روشن و مشخصی را همنگری نهاد را در خود بپروراند و تالش سازنده و کوششکه آینده

به هدف،  ندیآن تا رس یو اجرا یزیراست. برنامه یگذاردارد، پالن یدیبه آن نقش کل دنیو رس یگذاردفه رکه د ییهامهارت

بسازد  یگذاره پالنامر کمک کند و ما را باورمند ب نیبه ا تواندیچه که مو دانستن آن ردیامورات ما قرار گ یدر رأس همه دیبا

است. به صورت  یگذارهدف اساسیجزو  یزیرکه برنامه می. الزم است بدانشودیاصل مح آناست که از  یجیو نتا یزیربرنامه دیفوا

 یرهایبه مس رفتن ،یاز ابهام، سردرگم نیشود، همچن ییجوما صرفه یهانهیو هز یدر وقت، انرژ شودیباعث م یزیربرنامه ،یکل

اینک  کند. یریضرر باشد، جلوگ یهزاران افغان ایو  هودهیها، صدها و هزاران ساعت تالش بده تواندیآن م یجهیاشتباه که نت

ت هرچه بهتر طرزالعمل کمیته پالن دیپارتمنت در مطابقت با طرزالعمل کمیته پالن پوهنحی تهیه گردیده است که جهت اجراا

 امور کمیته مورد تصویب قرار گرفته است.
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 مبنا و اهداففصل اول: 

 مبنا

 :(۱)مادة 

 باشد:مبانی این طرزالعمل اسناد ذیل می

محترم ت ریاسها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی ، معیارهای اعتباردهی پوهنتونبخش دوم از معیار اول .1

 تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا؛

 .ا؛پالن استراتژیک ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیالت عالی ج.ا نمود تهیةره .2

 اهداف

 :(۲)مادة 

 به اهداف ذیل ترتیب گردیده است: رسیدناین طرزالعمل جهت 

 ؛های کمیتهفعالیتتمام تشریح  .1

 ؛های کمیتهتفعالینحوة انجام تعیین  .2

 ؛کمیته یهاتعیین محدودة صالحیت .3

 های کمیته؛یتمسؤولتعیین محدودة  .4

 مفاهیم و اصطالحاتفصل دوم: 

 تعریف ها

پرداخته ها م آنهر کدابه تشریح رود دارای مفاهیم مشخصی بوده که در ذیل که در این طرزالعمل بکار می اصطالحات وتعاریفی

 :میشود

 (۱مادة )

 دیپارتمنتکمیتۀ پالن 

 باشد.می دیپارتمنتها در سطح عبارت از کمیتة پالن استراتژیک و نظارت از تطبیق پالن

 (۲مادة )

 پالن استراتژیک

و اهداف از پیش تعیین شدة یک سازمان  )رسالت( مأموریت)دیدگاه(،  اندازعبارت از پالن یا طرحی است که بر بنیاد چشم

باشند. می سهیماندرکاران آن سازمان به نحوی سال بوده و در ساخت آن تمام دست شود. مدت زمان آن معموالً پنجساخته می

وین و در تدها شناسایی ها و چالشقبل از تدوین آن وضعیت موجود سازمان به صورت کامل مطالعه شده نقاط قوت، ضعف، فرصت

ها و گیرند. ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی در تشریح معیار اول از معیارهای اعتباردهی پوهنتونآن مورد استفاده قرار می

ساله بوده که دارای یک پالن استراتژیک پنج دیپارتمنت »مؤسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی، تصریح نموده است که 
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استفاده از ، کسب عواید، تحقیقشامل اهدافی مرتبط با  دیپارتمنتت. پالن استراتیژیک اسربط تأیید شدهتوسط مراجع ذی

 «.باشدمی افغانی نقش مؤسسه در جامعۀو  المللیهای بینفعالیت، تکنالوژی

 (3مادة )

 پالن تطبیقی بر پالن استراتژیک

ز استراتژی های گردد. در این پالن برای هریک اعبارت از پالنی است که در انضمام پالن استراتژیک به شکل جدول ترتیب می

و به تفکیک  سال) بر حسب  مقید به زمان اجرا هاشود که این فعالیتی تعریف میهای عمومی و کلشده، یک سلسله فعالیتتعریف

 باشد.( میواحد پولی رایج کشور)برحسب  ( و بودجهبهار و خزان 

 (4مادة )

 پالن عملیاتی ساالنه

های فعالیت باشد که در آنپالن تطبیقی بر پالن استراتژیک می حقیقت حالت انکشاف یافته یا مشرحپالن عملیاتی ساالنه در 

بر حسب افغانی(، ) )بر حسب ماه(، بودجه زمان اجراباشد: ها میاین اصلکه مقید به  اندتعریف گردیده ییخصوصی و جزئی به گونه

کلمات: درحال  )در ختم سال توسط )آمر مافوق اجرا کننده(، میزان پیشرفت فعالیت رییپیگ مسؤول )اجرا کننده(، اجرا مسؤول

. شود(س داده میالیت انعکا)که در ختم سال به صورت مختصر بازخورد فع آوردانجام، انجام شد و یا آغاز نشد( و نتیجه یا دست

 د.نشورفته میها و لوایح وظایف نیز در آن مدنظر گطرزالعمل ،دهبو استراتژیکمنشأ اصلی این پالن، پالن تطبیقی بر پالن 

 (5مادة )

 پالن انفرادی

)برای کارمندان  وارماهصورت باشد. این پالن بهکارمند یا استاد می بینی شدةهای پیشدهندة فعالیتاسپالنی است که انعک

یاتی بخش مربوط و بر بنیاد پالن عمل(، برای استادان)صورت سمستروارو به (اداری  برای کارمندان )ساالنهخدماتی و تخنیکی(، 

 :استذیل  های عمدةشامل بخش گردد کهمیترتیب الیحة وظایف 

 :(اقداماتها )فعالیت .۱

ها فعالیتانجام دهد؛ ها را آن شدهدر زمان تعییند که قرار است کارمند یا استاد نگردهای مشخصی ذکر میدر این بخش فعالیت

 گیری باشند.باید واضح و قابل اندازه

 :اهداف )مقاصد( .۲

ورده سازد، شده باید هدفی را برآبینیمند باشند و نتیجة اجرای هریک از اقدامات پیشها باید هدفشکی نیست که فعالیت

سو با اهداف استراتژیک ید همشده هدفی معین تعریف گردد و این اهداف باهای پالنبدین ملحوظ باید برای هریک از فعالیت

 باشد؛ های مربوطة آنپوهنتون و بخش

 :روش )شیوة انجام فعالیت( .3

ها دارد. در این بخش از پالن بستگی به نوع سازمان که انتخاب شیوة اجرا، های مختلفی اجرا شوندتوانند به شیوهها میفعالیت

شود تا مراجع اعث میدارد. این امر بسازمان انتخاب و معرفی می ساختاربا گذار روش انجام فعالیت خود را متناسب انفرادی، پالن

 ، به سادگی و دقت بیشتری امر نظارت و ارزیابی را انجام دهند.کنندهنظارت

 :مهلت انجام فعالیت .4
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ل اساسی در باشد، زمان یکی از عوامها میبودن زمان اجرای فعالیتهای انفرادی قابل اهمیت است، مشخصآنچه که در پالن

گردد رآن مرتب نمیبهیچ اثری اگر یک فعالیت به وقت معین آن انجام نشود، احیاناً یی که گونهباشد بهها میمیزان مؤثریت فعالیت

های سازمان را در پی ها و بخشهای ناگوار بر سایر فعالیتعدم انجام یک فعالیت در وقت معین، پیامدمشاهده شده که  و بعضاً

 است.داشته

 :وضعیت پیشرفت فعالیت .5

یی که در مدت زمانی که فعالیت گونهبه ،باشدساخته شده و قابل بروزرسانی می (Excel)اکسیل به فارمت  پالن انفرادی معموالً

شود، وقتی که جملة )درحال انجام( نوشته شده و به رنگ زرد نمایش داده می«  وضعیت پیشرفت »است در ستون  در حال انجام

های که شانس عده از فعالیتشود و آنرسد جملة )انجام شد( نوشته شده و به رنگ سبز نمایش داده میبه انجام می فعالیت کامالً

 شود.)آغاز نشد( نوشته شده و به رنگ سرخ نمایش داده می دشده جملةکنند در ستون یاشدن را پیدا نمیاجرایی

 :آوردنتیجه یا دست .6

شود، و همچنان در مورد انجام فعالیت نوشته میدر این قسمت پس از انجام هر فعالیت، معلومات مختصر در بارة نتایج و اثرات 

 شود.شکل مختصر نگاشته میهند، دالیل عدم انجام باهشدن نیافتهای که شانس اجراییفعالیت

 (6مادة )

 پالن انفرادی استادان دایمی

های ارای محوردبا این فرق که  باشد،میشبیه پالن انفرادی کارمندان اداری خود در ساختار  دایمی پالن انفرادی استادان

باشد؛ این پالن شامل االجرا میباشد که به شکل سمستروار تهیه و پس از منظوری جلسة دیپارتمنت مرعیفعالیت متنوع می

 گردد:های ذیل میمحور

 :دهیو سازمان ریزیبرنامه  .۱

 گردد.های امتحانات و غیره میپالیسی، پالن بهبود تدریس، تنظیم تاریخشامل تهیه و ترتیب کورس محوراین 

 :درسی نصاببررسی و تطبیق  .۲

و  صابندر مطابقت با  هانامهرسانی، تصحیح و تهیة درسروزهشود که در راستای ببینی میهای پیشدر این بخش فعالیت

 گردد.می مفردات درسی

 محصالن:نمایی راه .3

یحة وظایف استاد ال» طبق های مشخص را باید تعدادی از فعالیتشوند، نما انتخاب میعده از استادانی که به حیث استاد راهآن

 از پالن شان درج نمایند. بخشدر این  « نماراه

 :هاارزیابی .4

صالن توسط توسط محصالن و ارزیابی مح گردد که شامل ارزیابی خودی استادبینی میهای پیشفعالیت ،در این بخش از پالن

 گردد.صورت دقیق تعیین میسمستر بهشود، به عبارتی دیگر تاریخ ارزیابی خودی استاد، امتحانات صنفی و سطاستاد می

 های ماورای درسیفعالیت .5

رایه االت علمی، ها، نوشتن مقاهای ماورای درسی استاد از قبیل عضویت در کمیتهدر این بخش از پالن تمام فعالیت

 گردد.های تحصیلی و غیره درج میهای علمی، سفرکنفرانس
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 (7مادة )

 نمونۀ از پالن انفرادی استاد

 

 (8مادة )

 پالن انفرادی استادان باالمقطع

باالمقطع بیشتر های استادان باشد با این تفاوت که فعالیتمیباالمقطع در ساختار مانند پالن شکل باال  پالن انفرادی استادان

 شود.الزامی شمرده نمیسایر محورها  ها متمرکز بوده ودریس و ارزیابیدر محورهای ت

 (9مادة )

 درسی( پالیسی )برنامۀکورس

سازد تا به تمام شود و محصالن را قادر میبرای محصالن داده می سمسترعبارت از طرح کلی یک درس است که در شروع 

 گردد:پالیسی شامل موضوعات ذیل مییک کورسنمایند. جزئیات درس آگاهی حاصل 

که شامل نام، اهداف، تعداد کریدیت، نوع کریدیت، نوع مضمون)اساسی، جبرانی،  مشخصات کامل مضمون؛ .1

 باشد.اختیاری، تخصصی( و غیره می

مکان  ن وکه شامل نام، تخلص، درجة تحصیل، رشتة تحصیلی، آدرس انترنیتی، شمارة تماس، زما مشخصات استاد؛ .2

 گردد.می مالقات با محصالن و ...

پارتمنت یا دی در پالن استراتژیکقبالً که  باشد، اهداف دیپارتمنت یا پوهنحیآن که در مطابقت با اهداف درس؛  .3

 شده است.تعیین پوهنحی یادشده

های روش های تدریس )لکچر، سالید، مناقشه و ...( وکه شامل معلوماتی در مورد روش درس و ارزیابی؛های شیوه .4

 گردد.سمستر و ...( میامتحان وسطامتحان صنفی، کوتاه، ارزیابی)شفاهی، امتحان

 گردد.می ل وقت، رعایت نظم و دسپلین و ...، حضور در اویکا شامل پایبندی به حاضر های محصالن؛مکلفیت .5

 ... ودگی به مشکالت درسی محصالن نامه و سالید، رسیدرس موقع، تهیةکه شامل، حضور به های استاد؛مکلفیت .6

 گردد.می

نتیجه، دست آوردپیشرفت فعالیتمهلتروشمقاصداقدامشمارهبخش
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 الب   یاست  وهن ون

     وهنح  

   دی ا ت نت 

 الن ا فراد 

-------------------  نام و تخل   استاد

---------------  در ه تحصیل  رتبه 

 پالن مطابق به اسناد  یل تهیه  ردید ای 

یاد دهی و یاد یری( پالی ی)خ  م ی  - 

ت ویم اکادمی  پوهنحی -  

اس راتی ی توسعه کاری ولوم -  

فیدب  محصل -  

پی رفت محصل و دست یابی به آمار -  

      سا             سم ترها  

 
 
 

هشد فعالیت ت میل
تدر  ال پی رف فعالیت
هآ از ن ردید فعالیت
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ها و تعیین مقدار نمره برای که شامل انواع ارزیابی های صنفی و چگونگی تقسیم نمرات؛انواع امتحانات و پروژه .7

 گردد.های صنفی و ... میدهی پروژهها، تحویلشامل تعیین تاریخ امتحانچنان های صنفی و همهر امتحان و پروژه

 در موردیی که تمام محصالن گونهبه وار؛ها و مفردات درسی در طول سمستر به شکل هفتهتقسیم عنوان .8

برای  هادرسقبلی زمینه برای آمادگی و د، آگاهی کامل حاصل نموده نشوانده میهای که در طول سمستر خوعنوان

 شان مساعد گردد.

ت که شامل معرفی کامل کتب، مقاالت و مجالت علمی اس ؛)ممد درسی( معرفی مراجع و مآخذ مرتبط به درس .9

 کمک نماید. هادرسبیشتر  تحکیمتواند محصل را در راستای یی که بهگونهبه

گرفته  اعضای جلسه قرارریت اکثکه پس بررسی در جلسة دیپارتمنت مورد تأیید  تأییدی و منظوری دیپارتمنت؛ .10

 باشد.االجرا میو از آن به بعد مرعی

 و طرز ادا ه اعضا، وظایففصل سوم: 

 اعضا  ک ی ه  الن دی ا ت نت

 (۱0)مادة 

توانند به کار خود می ی علمی پوهنتونکه بعد از منظوری شورا ؛دنباششرح ذیل میبه پالن  پالن دیپارتمنتکمیتة اعضای 

 ادامه دهند:

 یک تن از استادان دیپارتمنت به عنوان مسؤول؛ .1

 آمر دیپارتمنت به عنوان عضو؛ .2

 یک تن دیگر از استادان دیپارتمنت به عنوان عضو. .3

 وظایف و صالحیت ها  ک ی ه  الن دی ا ت نت

 (۱۱مادة )

 دیپارتمنت؛ استراتیژیک پالن تطبیق از . نظارت1

 دیپارتمنت کاری هایپالن و وزارت هایاستراتیژی و دیپارتمنت ، استراتیژیک پالن با مطابقت در کاری پالن ترتیب و . طرح2

 ها؛پالن تطبیق بر نظارت جهت

 نظارتی؛ امور تربه بُردپیش در دقیق نماییرَه منظوربه دیپارتمنت مربوط ادارات و کمیته اعضای برای کاری هاینمودرَه . ترتیب3

 ضرورت؛ صورت در العادهفوق جلسات و اکادمیک تقویم به مطابق وارماه جلسات . برگزاری4

 آمریت دیپارتمنت و کمیتة پالن پوهنحی؛ به ساالنه و وارربع وار،ماه گزارش . ارائة5

 دیپارتمنت؛ هایارزیابی در ارائه منظور به کمیته هایفعالیت تمامی . مستندسازی6

 آمریت دیپارتمنت؛ به اداری و اکادمیک هایبرنامه مندیغنا جهت در مسلکی و سودمند هایمشوره . ارائة7

 خارجی؛ رسمی هایبازنگری حین هانیازمندی رفع جهت ساالنه کاری پالن اساس به دیپارتمنت هایمندینیاز . تشخیص8

 اهداف و هایپالیس مقررات، با آن مطابقت و مربوط هایبخش در مطروحه هایپالن تطبیق گیگونهچه از نماییرَه و . نظارت9

 نظر؛ مورد اهداف به یابیدست جهت دیپارتمنت
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 امور شفافیت و هماهنگی ایجاد منظوربه گردد،می نهایی دیپارتمنت جلسات در کههایینمودرَه و هدایات تطبیق از . نظارت10

 واداری؛ مالی اکادمیک،

 .شوده میسپرد دیپارتمنت اهداف و مقررات ،قوانین مطابق ،مقامات طرف از که وظیفه به مرتبط وظایف سایر . اجرای11

 ک ی ه ةبرگزا   جلسات و طرز ادا   

 (۱۲مادة )

 گیرد:برگزاری جلسات و نحوة مدیریت آن در مطابقت با مواد ذیل صورت می

 گردد؛وار برگزار میصورت ماهدر شرایط عادی، جلسات نوبتی کمیته به .1

 مسؤول کمیته برگزار می گرددجلسات کمیته تحت ریاست  .2

 باشند؛موقع در تمام جلسات کمیته میتمام اعضا مکلف به حضور به .3

 لسهجرئیس تواند در جلسات اشتراک کند، باید قبال با بنا بر عذری نمی کمیته که عضوی از اعضایدر صورتی .4

 هماهنگی کند؛

 ؛باشدمیاعضای کمیته از ثلث  یک حد اقل نصاب تدویر جلسات .5

 گیرد؛جلسه صورت میحاضر در مطابق به آرای اکثریت اعضای  ،های جلسات کمیتهفیصله .6

 هامراجع تهیه و تصویب  النفصل چها م: 

 (۱3مادة )

 دهفارغ سطح دیپارتمنت درهای استراتژیک مراجع تهیه و تصویب پالن

 د؛نشوشده از اعضای مجلس دیپارتمنت تهیه میتوسط هیئتی تعیین .1

 د؛نگردتأیید می ة پالن پوهنحی مربوط پس از بررسی تخنیکیتوسط کمیت .2

 د. نباشپس از تصویب نهایی توسط شورای علمی پوهنحی، قابل اجرا می .3

 ع لیات  ساال ه د  سطوح مخ لف ها تهیه و تصویب  الن جعامر

  گردند:سطوح ذیل توسط مراجع ذیل تهیه و تصویب می دیپارتمنتهای مختلف های عملیاتی ساالنه در بخشپالن

 (۱4مادة )

 دههای فارغسطح دیپارتمنت درهای عملیاتی ساالنه مراجع تهیه و تصویب پالن

 د؛نگردتهیه می توسط هیئتی از اعضای جلسة دیپارتمنت .1

 د؛نگرددر یکی از جلسات دیپارتمنت تصویب می .2

 د؛نگردتخنیکی میپالن پوهنحی بررسی  توسط کمیتة .3

 د.نباشپس از بررسی تخنیکی کمیتة پالن پوهنحی توسط شورای علمی پوهنحی تصویب و قابل اجرا می .4
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 هامراحل تهیه و تصویب  النفصل  نجم: 

 (۱5مادة )

 دهی فارغهادر سطح دیپارتمنت پالن استراتژیک مراحل تهیه و تصویب

 ر جلسة دیپارتمنت؛اتخاذ تصمیم برای تهیة پالن استراتژیک د .1

ربوط ماستراتژیک پوهنتون و پوهنحی  هاییی دقیق پالن، جهت مطالعهجلسة دیپارتمنتاز اعضای  توظیف هیئتی .2

 تدیپارتمنکه فقط از طریق آن  پوهنحیدر راستای تحقق آن قسمت از اهداف جهت شناسایی نقش دیپارتمنت 

 قابل تحقق است؛

انواع  اطالعات در مورد وضعیت موجود دیپارتمنت و تهیة جهت تهیةجلسة دیپارتمنت، توظیف هیئتی از اعضای  .3

 ؛خوبی انعکاس دهدها را بهیی که بتواند آرا، نظریات و توقعات آنگونهنفعان، بهها برای ذینامهپرسش

فع جهت نهای مختلف ذی، جهت تدویر جلسات متعدد با گروهجلسة دیپارتمنتتوظیف هیئتی از اعضای  .4

 های آن؛ها و فرصتو شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، چالش دیپارتمنتساختن وضعیت موجود شریک

عات ، اطالوهنحیپبا استفاده از پالن استراتژیک  SWOTجهت تحلیل  جلسة دیپارتمنتتوظیف هیئتی از اعضای  .5

های نامهفعان و بررسی پرسشنآمده از جلسات با ذیشده از وضعیت موجود، بررسی نتایج بدستآوریجمع

 شده؛پریخانه

ظرداشت و با درن پوهنحی مأموریتبر بنیاد دیدگاه و  دیپارتمنت(Mission)  مأموریتو  (Vision)تعیین دیدگاه  .6

 ها؛منتو آمران سایر دیپارت ، با حضور ریاست محترم پوهنحیدیپارتمنتنفعان، در جلسة نیازها و توقعات ذی

با حضور  شده کمک نماید،بینیپیش مأموریترا در رسیدن به دیدگاه و  دیپارتمنتی که بتواند یتعیین اهدف کلی .7

 ؛هادیپارتمنتسایر  آمران پوهنحی وریاست محترم 

شدة بینییی پیشبوده و در عین حال بتواند اهداف کلی پوهنحیهای سو با استراتژیی که همهااستراتژیتعیین  .8

 ؛هادیپارتمنتسایر زد، با حضور ریاست محترم پوهنحی و آمران سارا برآورده  دیپارتمنت

 ؛دیپارتمنتشده در یکی از جلسات های تعیینگیری برای هریک از استراتژیهای اندازهتعیین شاخص .9

های به جهت هاها و ارایة آنگیری استراتژیهای اندازهها و شاخص، اهداف کلی، استراتژیمأموریت، تدوین دیدگاه .10

کاری کمیتة هم با جلسة دیپارتمنتآوردن نظریات و آرای آنان، توسط هیئتی از اعضای دستنفع و بهمختلف ذی

 فرهنگی پوهنحی؛

 در یکی از جلسات دیپارتمنت؛ نفعانهای ذیالن پس از بررسی نظریات و خواستهتدوین نهایی پ .11

پالن  کمیتةو ارسال آن به  ،دیپارتمنتدر یکی از جلسات ( این ماده 11مندرج فقرة )شده تصویب پالن تدوین .12

 پوهنحی جهت بررسی تخنیکی؛

 تصویب نهایی پالن در جلسة شورای علمی پس از بررسی تخنیکی کمیتة پالن پوهنحی؛ .13

 دهی.آگاهیهای ارایة پالن به تمام استادان و محصالن دیپارتمنت از طریق برگزاری برنامه .14

 ع لیات  ساال ه ها  الن و تصویب همراحل تهی

 د:نگردتحت فرایند ذیل تهیه می های علمی و اداری،اعم از واحدهای عملیاتی ساالنه در سطوح مختلف پالن
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 (۱6مادة )

 های فرعیها و کمیتههای عملیاتی ساالنه در سطح دیپارتمنتمراحل تهیه و تصویب پالن

ها، توسط آن اند و بررسی دالیل عدم اجراییی که اجرا نشدههاعملیاتی سال قبل و شناسایی فعالیت هایبررسی پالن .1

ن عملیاتی ها( و اعضای کمیتة مربوط )برای پالهیئتی از اعضای جلسة دیپارتمنت )برای پالن عملیاتی دیپارتمنت

 ها(؛کمیته

ها( و تسة دیپارتمنت )برای پالن عملیاتی دیپارتمنعملیاتی توسط هیئتی از اعضای جل هایترتیب مسودة پالن .2

 ها(؛اعضای کمیتة مربوط )برای پالن عملیاتی کمیته

 اند؛سال قبل اجرایی نشده های( این ماده در پالن1که طبق فقرة ) یهایدسته از فعالیتافزودن آن .3

 ؛هاپوهنحیهریک از ن ( این ماده توسط کمیتة پال2عملیاتی مندرج فقرة ) هایبررسی تخنیکی پالن .4

ی و های فرعی، در شورای علمی پوهنحی، پس از بررسی تخنیکها و کمیتهعملیاتی دیپارتمنت هایتصویب پالن .5

 ؛هاپوهنحیهریک از تأیید کمیتة پالن 

 ( این ماده به واحدهای اجرایی مربوط.4شدة مندرج فقرة )های عملیاتی تصویبارسال رسمی پالن .6

   ا فراد هاتصویب  النتهیه و مراحل   

 (۱7مادة )

 های انفرادی استادانتصویب پالنتهیه و مراحل 

 اند؛که اجرا نشده یهایبررسی پالن انفرادی سال قبلی استاد توسط آمریت دیپارتمنت و شناسایی فعالیت .1

یحة وظایف توجه به الشدة سال قبل و با نهای انجامدر نظر داشت فعالیت تهیة پالن انفرادی توسط خود استاد، با .2

 استادان؛

 تصویب پالن انفرادی استاد توسط اکثریت اعضای جلسة دیپارتمنت مربوط. .3

 ها ظا ت از تطبیق  النا زیاب  و وکا  سازفصل ششم: 

 ها ظا ت از تطبیق  الن

 (۱8مادة )

 دبپارتمنتهای استراتژیک و عملیاتی در سطح ارزیابی از تطبیق پالن

ل تحصیلی طبق فرایند بوده و در اخیر سا« پالن تطبیقی بر پالن استراتژیک  و پالن عملیاتی ساالنه » این ارزیابی متمرکز بر 

 گیرد:ذیل صورت می

لی این های مندرج متن اصجهت انجام ارزیابی از بخش دیپارتمنت پالن های مختلف از اعضای کمیتةن هیئتتعیی .1

 ماده؛

 ( این ماده؛1شده در فقرة )کار هیئت تعیینتعیین مهلت انجام  .2

 کاری الزم با هیئت ناظر؛های مربوط جهت آمادگی و همابالغ به مسؤوالن بخش .3

 ( این ماده، از روند نظارت در جلسة کمیته؛1ارایة گزارش هیئت مندرج فقرة )  .4
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 .پوهنحی ریاست و شورای علمی نهادهای اصالحی هیئت بهارایة نتایج ارزیابی حاوی نقاط قوت، نقاط ضعف و پیش .5

 تعدیل و ا فاذفصل هف م: 

 تعدیل

 (۱9مادة )

 گیرد:می تعدیل مواد این طرزالعمل طبق فرایند ذیل صورت

 نهاد تعدیل در یکی از جلسات کمیته؛پیش .1

 موافقة اکثریت اعضای حاضر در جلسه؛ .2

 جلسه دیپارتمنت.تأیید  .3

 ا فاذ

 (۲0مادة )

 2روتوکول   پالن دیپارتمنت با نمبر پکمیتة 15/2/1401( ماده، طبق فیصلة مؤرخ 20فصل و ) (7این طرزالعمل در قالب )

 مورد تصویب قرار گرفت.  3دیپارتمنت با نمبر پروتوکول    2/1401/ 18تائید و در جلسة مورخ   

 

 

 با احترام 

 

 

 نجیب اهلل اسحاقزی

 آمر دیپارتمنت مدیریت و اداره تشبثات

 

 

 

 

 

  


