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 مقدمه
 نیاز چند سال بد یو خصوص یدولت یعال التیتحص یاست که در سطح نهاد ها ییبرنامه ها نیاز مؤثر تر یکی یاعتبار ده ۀپروس

 یاعتال یرا در راستا یدیپر بار و مف جینتااندازی شده و خوشبختانه راهانستان ا یاسالم یجمهور یعال التیسو، از جانب وزارت محترم تحص

مقام محترم وزارت  ۱۳/۸/۱۳۹۲( مؤرخ ۴۹۳۳/۳۷۸۴داشته است. حسب حکم شماره ) یما، در پ زیدر کشور عز یعال التِیتحص نظامِ تِیفیک

که  یفعل طیدر شراو است  یلینهاد تحص یو اعتبارده تیفیک یارتقا ۀتیبه دوش کم کیاز تمام امور اکادم ،ینظارت و بررس یعال التیتحص

تواند نظام  یکه م یچالش ها نیاز عمده تر یکیاند،  افتهی تیفعال ۀاجاز یخصوص یعال التیاز پوهنتون ها و مؤسسات تحص یادیتعداد ز

پوهنتون ها و مؤسسات  نیدر ا کیاکادم یها اریگرفتن مع دهیادو ن یآموزش تیفیعدم توجه به ک د،ینما دیکشور را تهد یعال التیتحص

عمده و  بیاز وجا یکی یفعل طیدر شرا ،یاز روند اعتبار ده یخصوص یعال التیباشد. استقبال پوهنتون ها و مؤسسات تحص یمتحصیلی 

بدین ملحوظ کمیته تضمین کیفیت پوهنحی طررزالعمل  گردد. یم ینظام آموزش یسازی اریو مع تیفیک یبه حساب آمده و باعث ارتقا یاساس

 را بخاطر پیشبرد بهینۀ امور کمیتۀ تضمین کیفیت، تهیه نموده است. 

 

 اهدافماده اول: 
  ؛تضمین کیفیتهماهنگی ونظارت واحزاز کلیه امور 

 ؛برجسته ساختن فعالیت های  پوهنحی 

  کیفیت تدریس وفعالیت های اکادمیک؛بهبود 

 عرضه خدمات بهتر برای محصلین؛ 

 ؛تهیه اسناد و گزارش 

 ان مراکز دولتی وخصوصی با پوهنحی؛برگزاری وروابط می 

 تدویر جلسات؛ 

 ک؛نظارت از فعالیت های بخش اکادمی 

  اکادمیک پوهنتون. با مسولین بخش های برقراری ارتباط مستمر 

 

  کمیته تضمین کیفیت پوهنحی ستوماتولوژیاعضای ماده دوم: 
 رئیس پوهنحی –کمیته تضمین کیفیت  مسوول 

 چهار تن از استادان دایمی 

  .منشی یکی از اعضای حسب فیصله جلسه 

 

 



 تدویر جلسات ماده سوم: 
 گردد؛برگزاری جلسات کمیته مطابق به تقویم اکادمیک سال تعیین میگردد، تاریخ وار برگزار میصورت ماهجلسات نوبتی کمیته به

 

 وظایف ریس کمیته تضمین کیفیتماده چهارم: 
 .ریاست از جلسات۱

 .نظارت از اجرات دفترداری کمیته۲

 .اشتراک در امور تضمین کیفیت۳

 .ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی۴

 .نظارت ار تطبیق های کمیته5

 .نمایندگی هر کمیته تضمین کیفیت پوهنحی در سطح پوهنتون6

 .همکاری با امریت ارتقای کیفیت پوهنتون۷

 انتشار اطالعیه ها ،بروشورها،و غسره جهت آگاهی دهی استادان و محصالن .۸

 کمیته تضمین کیفیت وظایف ماده پنجم: 
 

 ی؛در سطح پوهنح تیفیبهبود ک عیو تسر بیترغ ق،یتشو .۱

 ی؛پوهنح یهاتیفعال ریوسا یآموزش یهابرنامه ،یاعتبارده انیجرنظارت از  .۲

 ی؛در سطح پوهنح تیفیک نیتضم یهابرنامه قیدر مورد تطب یلیمعلومات به نهاد تحص یۀارا .۳

 ی؛در سطح پوهنح تیفیک نیتضم ۀتیکم یفرع یانتخاب و آموزش اعضا .۴

 ؛تیفیک نیتضم انیدر مورد جر یمشوره به پوهنح یۀارا .5

 ی؛پوهنح تیفیک نیمربوط به تضم یهابرنامه ریو سا یساحو دیبازد ،یخود یابیارز یبرا یآمادگ .6

 ی؛در پوهنح تیفیک نیتضم انیجر ۀاسناد و شواهد دربار یجمع آور .۷

 ی؛و اعتبارده تیفیک نیتضم یاصل ۀتیروابط با کم نیتأم .۸

 ی؛در سطح پوهنح تیفیک نیتضم یهادستاورد نیاستفاده از آخر .۹

 ی؛پوهنح یخود یابیگزارش ارز هیته .۱0

 ی؛در سطح پوهنح تیفیک نیتضم یآموزش یهابرنامه ریتدو .۱۱

 ؛مرتبط به آن یاتیپالن عمل قیاز تطب بیبرنامه ها و تعق ییگزارش نظارت ساالنه، مرور دوره  هیته .۱۲

 .گرددیمحول م صالحیکه توسط مقامات ذ تیفیمربوط به ارتقا و بهبود ک فیوظا ریسا یاجرا .۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 



 چگونگی اجرای فعالیت های تضمین کیفیت ماده ششم: 
 

براساس زمان اجرا، برنامه ریزی معیارهای یازده گانه تضمین کیفیت درشروع سمستر درقالب پالن عملیاتی کمیته تضمین کیفیت طبق  عالیت های ف

وبعدا براساس   تضمین کیفیت بحث ومورد فیصله صورت میگیرد .هرماه براساس اهداف پالن شده ، اجندا تهیه شده ودر جلسه کمیته  ۲۳میشود و در

ی که قبال در پالن عملیاتی برنامه ها در جریان سمستر بعضی فعالیتاید .ودرصورت نیاز فعالیت های پالن شده به اجرا در می،  تصامیم وفیصله ها 

 در پالن انکشافی این کمیته گنجانیده میشود . ریزی نشده 

تقای کیفیت انجام شده در اخیر هر ماه گزارش تهیه وبا اسناد وشواهد در کمیته تضمین کیفیت آرشیف شده وکاپی از آن به آمریت ار فعالیت های از

قاط قوت وضعف شناسایی ون ،قی ازروی  پالن عملیاتی قبال برنامه ریزی شده تهیه ارسال میشود ونهایتا در اخیر سمستر پالن تطبی و ریاست پوهنحی 

 برنامه ها قرار میگیرد .سمستر بعدی انتقال داده شده ودر اولویت  پالن عملیاتی به ،   پالن عملیاتی د .و  فعالیت های انجام نشده میشو

 

 یازده گانه هایمعیار

 (استراتیژیک پوهنحی ودیپارتمنت و.........  تهیه ماموریت وپالنها:             )  ماموریت و استراتیژی -1

 و .....( فعالیت های اکادمیک استادان ومحصالن:              ) گیری در جامعه و انکشافسهم  -2

 () ساختار اداری مناسب ، کمیته ها ، الیجه وظایف واصول اخالقی :            حاکمیت، رهبری و اداره -3

 (عملیاتی مالی ، سیستم مالی ، حسابرسی مالی  پالن:                               )   منابع مالی -4

 ...(کاریکولم ونصاب تحصیلی تایید شده ، مرور تفاهمنامه ها  وسایر :           )   برنامه های علمی -5

 () فعالیت های تحقیقی استادان ومحصالن واسناد حمایوی :                                حقیقت -6

 () ظرفیت اکادمیک وغیر اکادمیک وبرنامه انکشاف مسلکی ن  :              داستادان و کارمنا -7

 ،پیشنهادات محصالن ، مهارت های فارغ التحصیالن ( معلومات محصالن دیتابیس:                     ) تجربه محصالن -8

 ( طرزالعمل ، فعالیت هاپالن ، الیحه وظایف ، )                      رتقا و تضمین کیفیتا -9

 ( ظرفیت وتسهیالت کتابخانه)                        کتابخانه و منابع معلوماتی -10

 (تسهیالت مناسب ، صحت ، امنیت )     موزش، تکنالوؤی معلوماتی و تسهیالتا  -11

 

 

 



 ماده هفتم: تعدیل این طرزالعمل
  باشد.این طرزالعمل قابل تعدیل می( و یا دو ثلث اعضا، وهنحیپدر صورت درخواست رئیس کمیته )رئیس 

 ماده هشتم: انفاذ
تصویب شده و در پروتوکول  پوهنحی ستوماتولوژیشورای علمی       -۱۳۹۸---/        --۳/        ۲5--ماده و در جلسۀ مؤرخ    هشتاین طرزالعمل حاوی 

 باشد.می االجراءثبت و از این تاریخ به بعد مرعی پوهنحیکتاب جلسات شورای علمی   ۳  شماره 

 

 با احترام

 

 دوکتور خالده نورزی

پوهنحی ستوماتولوژیمسول کمیته تضمین کیفیت   

 


