جوَْری اسالهی افغاًستاى
ٍزارت تحصیالت عالی
ریاست پٌَّتَى ّا ٍ هؤسسات تحصیالت عالی خصَصی
ریاست پٌَّتَى خصَصی غالب
هعاًٍیت علوی

ٍظایف آهر ارتمای کیفیت پٌَّتَى غالب
 .1تالش در اهر بْبَد کیفیت در ًْاد تحصیلی؛
ً .2ظارت از رًٍذ ارزیابی خَدی ًْاد تحصیلی ،پٌَّحیّا ٍ بخصّای فارغ دُ آى؛
 .3تْیۀ گسارش ارزیابی خَدی ًْاد تحصیلی؛
 .4بررسی ٍ تَحیذ گسارش ارزیابی خَدی پٌَّحیّا؛
 .5تْیۀ اسٌاد هٌاسب برای کویتِ بر اساس بازًگری ّا از فعالیتّای علوی ٍ اداری ًْاد تحصیلی ٍ
ارزیابی خَدی؛
 .6حفظ هحرهیت تصاهین هجالس کویتِ ،بحثّا با پٌَّحیّا ،اعضای کادر علوی ،هحصالى ،کارهٌذاى ٍ
سایر اعضای هؤسسِ؛
 .7برلراری ارتباعات کاری با ریاست تضویي کیفیت ٍ اعتباردّی ٍزارت تحصیالت عالی؛
 .8اجرای سایر ٍظایف هربَط تضویي ٍ بْبَد کیفیت کِ تَسظ هماهات ریصالح یا کویتۀ تضویي کیفیت
هحَل هیگردد.
 .9تْیۀ پالى عولیاتی هبٌی بر ًماط ضعف ،تْذیذّا ٍ فرصتّا برای توام هعیارّای یازدُگاًۀ تضویي
کیفیت بِ اساس ًَرم ّای ارزیابی خَدی؛
 .11تْیۀ هکاًیسهی برای تغبیك پالى عولیاتی ٍ ارائۀ راُّای بیرٍى رفت از هَاًع تغبیك آى؛
ً .11ظارت از تغبیك پالى عولیاتی در توام سغَح ًْاد تحصیلی؛
ً .12ظارت از تغبیك اسٌاد هسیریابی در سغح ًْاد تحصیلی ٍ پٌَّحی ّا؛
ً .13ظارت از تغبیك پالى استراتیژیک ًْاد تحصیلی؛
 .14تذٍیر هحافل برای تغبیك پالىّا ٍ برًاهِّای تضویي کیفیت در ًْاد تحصیلی؛
 .15تْیِ ٍ تغبیك ًَآٍریّا ٍ برًاهِّای جذیذ کِ هٌجر بِ ارتمای کیفیت هیگردد؛
ً .16ظارت ٍ بررسی از تغبیك خظ هطی یاددّی ٍ یادگیری ،پالى بْبَد تذریس ٍ پالى عولیاتی اًفرادی
در سغح ًْاد تحصیلی.
ً .17ظارت ٍ بررسی اهَر تذریس ،بخصَظ تغبیك عرزالعول ارزیابی از کیفیت تذریس ٍ ارائۀ گسارش بِ
ریاست تضویي کیفیت ٍ اعتباردّی ٍزارت تحصیالت عالی؛
ً .18ظارت ٍ بررسی از اهتحاًات ًْایی ٍ تغبیك عرزالعول ٍاحذ اهتحاًات با تْیۀ گسارش در ختن ّر
سوستر برای ریاست تضویي کیفیت ٍ اعتباردّی بعذ از تأییذ ضَرای علوی ًْاد تحصیلی( ،برای
کویتۀ تضویي کیفیت)؛
ً .19ظارت ٍ بررسی از تذریس در جریاى سوستر ٍ تْیۀ گسارش بعذ از ختن سوستر بِ ریاست تضویي
کیفیت ٍ اعتباردّی؛
ً .21ظارت ٍ بررسی سوسترٍار از هَاد درسی ،لکچرًَتّا ٍ سایر هَاد برای اصالح ٍ استٌذرد ضذى با
تْیِ گسارش رسوی بِ ریاست تضویي کیفیت ٍ اعتباردّی بعذ از تأییذ ضَرای علوی ًْاد تحصیلی،
(برای کویتِ تضویي کیفیت)؛
ً .21ظارت ٍ بررسی دلیك کریکَلن ٍ هفردات درسی دیپارتوٌتْا در جریاى سوستر ٍ تْیۀ گسارش در ختن
سوستر برای ریاست تضویي کیفیت بعذ از تأییذ ضَرای علوی ًْاد تحصیلی (برای کویتِ تضویي
کیفیت)؛
ً .22ظارت ٍ بررسی از عرضۀ خذهات علوی ،تحمیمیً ،طراتی عبك هَاد همررُ استماللیت پٌَّتَىّا.
لرار ضرح فَق الیحِ ٍظایف آهر تضویي کیفیت ترتیب گردیذ ٍ صحت است.

با احترام
اًجیٌیر هحوذ عابذ اًَر
آهر ارتمای کیفیت پٌَّتَى غالب

