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جلسھ با اعضا - وکتاب ثبت جلساترییس پوهنحیآمر کمیته تشکیل جلسه ونظرخواهی ازاساتیدتقسیم بهینه اموراتتعین وتجدید اعضا1

تهیه کتاب  ثبت جلسات2
داشتن شواهد حمایوي براي 

پروسه تضمین کیفیت

 چاپ وصحافی کتاب بصورت اصولی با 

فورمت جدید ومورد نیاز
کتاب ثبت جلسات تضمین کیفیت500رییس پوهنحیمنشی کمیته

بررسی لکچر نوت ها3
معیاري کردن هر چی بیشتر 

لکچر نوت هاي درسی

نظارت وبررسی از لکچرنوت ها مطابق 

معیارها هاي داده شده ومفردات درسی
منشی کمیتهاعضا کمیته

جلسھ با اعضا- گزارش از بررسی 
لکچر نوت

4
پالیسی کورس ها  وپالن 

انفرادي استادان

رعایت اصول اکادمیک و برنامه 

ریزي دقیق امورات اساتید

برگزاري جسله با استادان وتاکید درتهیه 

پالن و جمع اوري پالن
آمر کمیتهآمر دیپارتمنت

شواھددر کتاب جلسات - ونمونھ پالیسی 
کورس ھا

معرفی کمیته تضمین کیفیت5

آگاهی دهی استادان ومحصالن از 

کارهاي ارتقاي کیفیت و آگاهی 

دهی از اهمیت ومبرمیت امورات 

تضمین کیفیت دربهبود پوهنحی

تدویر سیمینار هاي جداگانه براي استادان و 

محصالن

مسول کمیته 

واستادان رهنما
حاضری - عکس - سالید ھارییس پوهنحی

6
اشتراك در جلسات کمیته 

مرکزي

برقراري روابط با کمیته مرکزي 

وسهم گیري بیشتر در پروسه

نماینده گی از کمیته تضمین کیفیت 

پوهنحی اقتصاد واشتراك در جلسات کمیته 

مرکزي ارتقاي کیفیت 

 و همکاري با آمریت ارتقاي کیفیت پوهنتون

عکس - حاضری - نمونھ جلسات -رییس پوهنحیمسول کمیته

تهیه اسناد7
بهبود روند کاري کمیته تضمین 

کیفیت

تهیه وجمع اوري اسناد با شواهد حمایوي 

براساس یازده معیار اصلی و49 معیار فرعی
فایل ھای یازده معیار1000رییس پوهنحیاعضا کمیته

8
همکاري ونطارت از کمیته 

تحقیق
پیشبرد بهتر امورات

نظارت وبررسی از فعالیت هاي علمی 

تحقیقی پوهنحی  و اشتراك درجلسات 

کمیته تحقیق وهمکاري درامر اسناد سازي 

این کمیته

جلسات - اسناد - پرسشنامھ برای رییس پوهنحیامر کمیته
نظارت

9
اگاهی دهی کمیته تضمین 

کیفیت براي عموم

آگاهی دهی هر چی بیشتر  

استادان ومحصالن از کارهاي 

ارتقاي کیفیت

شناسایی از اهمیت کمیته تضمین کیفیت 

در سطح پوهنحی با  انتشار اطالعیه ها ، 

بروشورها وسایر مطالب  
1000مسول کمیتهامر کمیته

بنر - بروشور - اطالعیھ ھا دربورد - 
پیج ھای انترنتی

بررسی روند کاري کمیته ها10

نظارت وبررسی از تطبیق لوایح ، 

مقرره ها وسایر اسناد تقنینی در 

سطح پوهنحی

تهیه پرسشنامه وانجام وظایف محوله طبق 

الیجه وظایف هر کمیته
رییس پوهنحیامر کمیته

پرسشنامھ ھا - گزارش وفیدبک از 
ارزیابی

پیشرفت 

فعالیت ره
ما

ش

بودیجھ ھدفموضوع
زمان اجراي فعالیت بر حسب ماه 1398 و 1399

مسؤول پیگیریمسؤول اجرا فعالیت

جمهوري اسالمی افغانستان

وزارت تحصیالت عالی

ریاست پوهنتون خصوصی غالب

شواھد اجرا

پوهنحی اقتصاد 

کمیته تضمین کیفیت 

پالن عملیاتی  سال 1399
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پیشرفت 

فعالیت ره
ما

ش

بودیجھ ھدفموضوع
زمان اجراي فعالیت بر حسب ماه 1398 و 1399

مسؤول پیگیریمسؤول اجرا شواھد اجرافعالیت

نظارت از پروسه امتحانات11
ایجاد شفافیت بیشتر وتاکید بر 

اخذ اصولی امتحانات

نظارت وبررسی از جریان وپروسه امتحانات 

نیمه سمستر واشتراك درجلسات کمیته 

امتحانات وبررسی پروسه امتحانات منحیث 

ممیز یا ناظر

اشتراک در جلسات - حاضری - عکسرییس پوهنحیامر کمیته

ارزیابی استادان12

نظارت حضوري از تدریس 

استادان  و 

ارزیابی اصالحی از کیفیت تدریس

توزیع پرسشنامه در سه مرحله ارزیابی 

خودي ، ارزیابی دیپارتمنت  وارزیابی توسط 

کمیته مرکزي تضمین کیفیت

امر کمیته وامر 

دیپارتمنت
توزیع پرسشنامھ - جلسات - حاضری - رییس پوهنحی

عکس

باز نگري برنامه هاي علمی13
شناسایی خالهاي سیستم 

آموزشی واداري پوهنحی
جلسات - اسناد -گزارش کاملرییس پوهنحیاعضا کمیتهتشکیل جلسه - جمع اوري اسناد -

14

سیمینار براي محصالن در 

ارتباط به نحوه ارزیابی 

استادان

اشنایی بیشتر محصالن از پروسه 

ارزیابی

تدویر سیمینار در ارتباط به پروسه ارزیابی 

استادان توسط استاد رهنما
عکس - حاضری - نمونھ جلسات -رییس پوهنحیاساتید رهنما

15
تهیه معلومات براي ارزیابی 

هاي داخلی وخارجی

اطمینان از پروسه کیفیت واعبتار 

دهی
رییس پوهنحیاعضا کمیتهاجرا پروسه ارزیابی خودي پوهنحی

جلسات با اعضا - تھیھ اسناد - نظر 
خواھی از اساتید

برنامه براي محصالن16
شناسایی ورشد استعداد ها 

ومهارت هاي محصالن

راه اندازي سیر هاي علمی وبرگزاري 

سیمینار هاي علمی
کنفرانس ھا ، سیر علمی5000کمیته تجقیقامر کمیته

نظارت از پالن هاي کمیته17
شناسایی نقاط قوت وضعف 

کمیته ها
کمیته نظارتامرکمیتهتهیه پرسشنامه و ارزیابی کمیته

پرسشنامھ ھا - گزارش وفیدبک از 
ارزیابی

پالن بهبود کیفیت18
کمک در پیشبرد امورات بصورت 

کامل
رییس پوهنحیآمرکمیتهتهیه پالن بهبود کیفیت کمیته

بررسی اسناد وگزارش ھا - تشکیل 
جلسھ -

19

٧۵٠٠ بودجه مورد ضرورت سال 1399

مهر و امضا

.کمیته تضمین کیفیت پوهنحی، تصویب گردید/جلسه  21/11/1398مؤرخ ) 11(فوق  در پروتوکل شماره  پالن

مهر و امضاي آمر مافوق

.شوراي علمی پوهنحی، تصویب گردید  21/11/1398مؤرخ ) 13(فوق  در پروتوکل شماره  پالن

حامد امیري

امر کمیته تضمین کیفیت

حامد امیري

رئیس پوهنحی اقتصاد


