معرفی کمیتۀ تضمین کیفیت
مراقبت از کیفیت عملکرد وارایۀ خدمات براساس معیارهای تعیین شدد وزارت تصیدی ت عداو و شناسدای

قدا قدتت

وضعف ،فرصتها وتهدیدها وکتشش برای بهبتد وضعیت متجتد و رسیدن به وضعیت مطلتب از جملده وادایف اساسد کمیتده
است.
تضمین کیفیت :پروسه ی است سیستماتیک برای ظارت و ارزیاب جنبده هدای ملتلدف اکادمیدک ،خددمات ،بر امده هدا و
تسهی ت ،که متضمن تطبیق معیار های کیفیت م باشد و کمیتۀ تضمین کیفیت در سطتح ملتلدف مسدؤول ا جدا ایدن پروسده
میباشد.
فعاویت عمد کمیتۀ تضمین کیفیت در سطح پتهنص کامپیتترساینس ظارت از رو د بر امه و فعاویت هدای اکادمیدک و ریدر
اکادمیک است .مسؤول این کمیته ظر به طرزاوعمل آن رئیس پتهنص بتد و برای هماهنگ و پیش برد بر امه های کداری ،کدادر
علم و کارمندان عضتیت این کمیته را دار د.

اهداف
 - 1هماهنگی ونظارت و از امورکلیه کاری تضمین کیفیت؛
 - 2برجسته ساختن فعالیت های پوهنحی؛
 - 3بهبود کیفیت تدریس وفعالیت های اکادمیک؛
 - 4عرضه خدمات بهتر برای محصلین؛
 - 5تهیه اسناد و گزارش؛
 - 6تدویر جلسات کمیته ؛
 - 7نظارت از فعالیت های بخش اکادمیک؛
 - 8برقراری ارتباط مستمر با مسؤولین بخش های اکادمیک پوهنتون .

واایف اعضای کمیتۀ تضمین کیفیت
 .1نظارت وبررسی از تطبیق طرزالعمل ارزیابی اصالحی از کیفیت تدریسی؛
 .2نظارت وبررسی ازامتحانات جهت تطبیق طرزالعمل واحد امتحانات؛
 .3نظارت وبررسی حضوری از تدریس استادان درجریان سمستر؛
 .4نظارت وبررسی از کاریکولم ومفردات درسی؛
 .5نظارت از کاربرد تکنولوزی جدید در روند تدریس؛
 .6تطبیق هر چی بهتر سیستم ارزیابی خودی؛
 .7شناسایی واصالح خالهای سیستم آموزشی؛

 .8ساختن پالن عملیاتی کمیتۀ تضمین کیفیت جهت تنظیم امور؛
 .9تهیه معلومات برای ارزیابی ،اصالح ،بهبود تدریس وتقویت برنامه ها وورش های تدریس؛
 .10گزارش دهی به آمریت ارتقای کیفیت .

ص حیت و واایف کمیتۀ ارتقای کیفیت پتهنص
 . 1تشویق ،ترغیب و تسریع بهبود کیفیت در سطح پوهنحی؛
 . 2نظارت از جریان اعتباردهی ،برنامه های آموزشی و سایر فعالیت های پوهنحی؛
 . 3ارائۀ معلومات به نهاد تحصیلی در مورد تطبیق برنامه های ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی؛
 . 4انتخاب و آموزش اعضای فرعی کمیتۀ ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی؛
 . 5ارائۀ مشوره به پوهنحی در مورد جریان ارتقای کیفیت؛
 . 6آماده گی برای ارزیابی خودی  ،بازدید ساحه وی و سایر برنامه های مربوط به ارتقای کیفیت پوهنحی؛
 . 7جمع آوری اسناد و شواهد در بارۀ جریان ارتقای کیفیت در پوهنحی؛
 . 8تأمین روابط با کمیتۀ اصلی ارتقای کیفیت و اعتباردهی پوهنتون؛
 . 9استفاده از آخرین دست آورد های ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی؛
 . 10تهیه گزارش ارزیابی خودی پوهنحی؛
 . 11تدویر برنامه های آموزشی ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی؛
 .12تهیه گزارش نظارت ساال نه  ،مرور دوره یی برنامه ها و تعقیب از تطبیق پالن عملیاتی مرتبط به آن؛
 ..13اجرای سایر وظایف مربوط به ارتقا و بهبود کیفیت که توسط مقامات ذی صالح محول گردد.

