
  الیحۀ وظایف کمیتۀ تضمین

 غالب؛ پوهنتون کیفیت ارتقای کمیتۀ جلسات تمام از ریاست.1 

 .نظارت از اجراآت دفترداری آمریت تضمین کیفیت؛2

 .اشتراک در امور کاری تضمین کیفیت؛3

 .ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت در سطح نهاد تحصیلی؛4

 .نظارت از تطبیق تصمیم کمیتۀ ارتقای کیفیت؛5

 .نمایندگی از کمیتۀ تضمین کیفیت؛6

 ها و بازنگرها؛ .همکاری با سایر ارگان7

 ها، بروشورها و غیره جهت آگاهی دهی استادان و محصالن از کاری های ارتقای کیفیت؛ .انتشار اطالعیه8

 گردد. صالح در چوکات اسناد تقنینی محول می طرف مقامات ذی .اجرای سایر وظایف در رابطه به بهبود کیفیت که از9

 اعضای کمیته وظایف زیر را به عهده دارند:

 خصوص از تطبیق طرزالعمل ارزیابی اصالحی از کیفیت تدریس؛ . نظارت و بررسی امور تدریسی، به1

 . نظارت و بررسی از امتحانات نهایی جهت تطبیق طرزالعمل واحد امتحانات؛2

 ها در جریان سمستر؛ ظارت و بررسی حضوری از تدریس استادان بخش. ن3

 ها در جریان سمستر؛ . نظارت و بررسی دقیق ازکریکولم و مفردات درسی بخش4

 . نظارت از کاربرد تکنالوژی جدید درروند تدریس؛5

 ها؛ های علمی دانشگاهی بخش . نظارت و بررسی از فعالیت6

 ها و سایر اسناد تقنینی در ساحۀ دانشگاهی؛ ایح، مقرره. نظارت و بررسی از تطبیق لو7

 ها؛ . نظارت و بررسی از انکشاف و ارتقای کیفی روند آموزشی از طریق ارزشیابی8

 بهتر سیستم ارزیابی خودی و ارزیابی اصالحی از کیفیت تدریس استادان بر وفق لوایح وزارت تحصیالت عالی؛ . تطبیق هر چه9

 ح خألهای سیستم آموزشی و ارائۀ راهکارهای مثمر درزمینه؛. شناسایی و اصال11



 معیار و اصالحی از تدریس؛ 11. برگزاری کارگاه آموزشی پیرامون پروسۀ ارزیابی خو دی 11

 های ارزیابی اصالحی از تدریس و ارزیابی خودی؛ آوری و تحلیل داده . قضاوت عادالنه و منتقدانه در جمع12

 ها و ارتقای کیفی پوهنتون بعد از تحلیل ارزیابی خودی؛ . ساختن پالن عملیاتی جهت رفع کاستی13

 . ترویج و انکشاف آموزشی شاگرد محور در سطح پوهنتون؛14

 های کاندیدا شدن پوهنتون به اعتبار دهی؛ . ایجاد زمینه15

 . بهبود اصالح و ارتقای روند آموزش در صنف و خارج از آن؛16

 ها؛ جانبه شخصیت دانشگاهی آن ها، عالیق محصالن و کمک به پرورش متعادل و همه . شناسایی و رشد استعدادها و مهارت17

های ارزیابی خودی در  های آموزش ازجمله خالقیت، نوآوری و ایجاد مهارت های مناسب برای تقویۀ انگیزه ها و فرصت . ایجاد زمینه18
 محصالن؛

  های تدریس. ها و روش ارزیابی، اصالح، بهبود تدریس و تقویت برنامه . تهیۀ معلومات برای19

 


