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  )  1398   سال( يخود یابیگزارش ارز یلتکم یرامونپ پوهنحی  یسرئ یامپ

ــمند و منظم از فعالیت ــتاوردهاي یک خود ارزیابی یک بازنگري جامع، روش ــتفاده از مدل تعالی  ها و دس ــازمان با اس س

 سازمانی است.

. در سازد هایی که قابل بهبود هستند را براي سازمان ممکن می  فرآیند خود ارزیابی، تشخیص صریح نقاط قوت و زمینه  

سازمان روند بهبود را طی دوره ارزیابی و خود ارزیابی سطوح باالتر   سنجد و در  هاي عملیاتی متوالی در درون خود میهاي اولیه، 

هاي مشابه   هاي تراز اول در حرفه خود یا حرفههاي الگو و سازمان تعالی، این کار را از طریق مقایسه خود با رقباي محلی، سازمان  

  دهد.در جهان صورت می

سب اعتبار و افزایش فعالیت          شور بوده و جهت ک سطح ک شهور و مطرح در  پوهنتون غالب یکی از  جمله پوهنتون هاي م

سی         ه سا صیالت عالی گام هاي مهم وا شده از جانب وزارت محترم تح ستندرد هاي در نظر گرفته  اي اکادمیک خویش مطابق به ا

  .را برداشته است 

شه تالش ورزیده         ساندن پوهنتون غالب  به هدف نهایی همی صاد در امرر حیث یک بازوي فعال ومثمردر ومن پوهنحی اقت

میل ی درراستاي تک اس کمیته تضمین کیفیت این پوهنح هاي بهینه انجام میدهد ، که برین اس قالب صالحیت هاي خود فعالیت  

ــلی و گزارش پوهنحنمودن گزارش ارزیابی خودي پوهنتون  ،  ــاس معیارات یازده گانه اص واقعیت  معیار فرعی طبق  49ی را براس

 ه درخواست آمریت تضمین کیفیتن کیفییت مطابق بز برنامه تضمیکه اینک گزارش انجام شده ای تهیه نموده است .هاي پوهنح

  است .خدمت شما ارسال  را انجام داده ارزیابی از خود که  

  

  

  با تشکر

  حامد امیري 

  رئیس پوهنحی اقتصاد
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 مؤسسه تحصیلی سوابقدر مورد .  معلومات 2

 مؤسسه تحصیلی سوابق   2,1

  ی(خصوص مؤسسه تحصیلینوع( 

 ( هرات )یتموقع 

  هراتمحالت (تعداد( 

   مؤسسه تحصیلی چهیختار 2,2

 میباشد که درو دیپارتمنت پوهنتون شمول ) اداره تجارتپوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب  هرات  داراي یک  دیپارتمنت فارغ ده ( 

رو به رو شده   محصل فارغ داده است که این فارغان دربازار کار با استقبال خوبی     115طی هشت سال گذشته در پنج دوره به تعداد    

   .اند

محصــل دختر و متباقی محصــالن پســر میباشــند و طبق برنامه    69محصــل دارد که از این میان  307این پوهنحی هم اکنون 

سال     80باجذب  صل در خزان  صالن آن به    1398مح شمار مح سید  387،  صاد غالب هرات     .تن خواهد ر ضر پوهنحی اقت درحال حا

م خانم و آقا و بیسـت تن از اسـتادان قراردادي با تجربه بسـویه دوکتورا و     ئاسـتاد دا  7داراي کارمندان اداري و تدریسـی و خدماتی و  

داشــتن نصــاب   ،داشــتن روابط اکادمیک با نهاد هاي دولتی و ادارات اقتصــادي و تدویر ســیمینار ها و کنفرانس ها  .ماســتر میباشــد

، استفاده از تازه ترین پژوهش ها در راستاي مسایل اکادمیک ، به دست رس بودن کتاب هاي درسی و  به روز شده تحصیلی و مفردات

  ممد درسی و استفاده از تکنالوژي معلوماتی از امتیازات این پوهنحی به شمار میرود.

 پوهنحی اقتصاد  یسسال تاس 

 تاسیس و شروع به فعالیت نمود. 1390غالب در سال پوهنحی اقتصاد پوهنتون 

 پوهنحی اقتصاد   یستاس یچگونگ 

هجري شمسی  1390فعالیت کاري خود را از والیت هرات آغاز کرد و در بهار سال  1389ثور سال  26پوهنتون غالب در

 1393ریس می شد و در بهار سال پوهنحی اقتصاد درچوکات این پوهنتون تشکیل شد و در ابتدا مضامین به زبان انگلیسی تد

 .نظر به تقاضا مکرر مردم که خواهان تحصیل در این پوهنتون بودند مضامین به دري برگردان گردید

 دستآوردها یجدول زمان 

  زمان  دستاورد و یا فعالیت مهم  شماره

  1398بهار   ایجاد دیپارتمنت اداره وتجارت  1

  1398خزان   ایجاد دیپارتمنت پوهنتون شمول  2

  1398خزان   ایجاد کارگاه اقتصادي  3

  در شروع سمستر خزانی همه ساله  برگزاري هفته فرهنگی  4

  1398بهار  فعال شدن سیستم انالین حاضري  5

  1397  ایجاد نه کمیته فعال درسطح پوهنحی  6

  1398بهار  راه اندازي صنوف حسابداري براي افراد ذیعالقه  7

  1396  فعال شدن دیتابیس محصالن  8

  1398  بازنگري دیدگاه و رسالت  9

  1398  بازنگري پالن استراتژیک  



7 

  

  1398  چاپ کتاب اصول حسابداري  

  1397  اعزام دو استاد به مقطع دکتري  12

  1398  برگزاري کمپاین پاکاري شهر  13

برگزاري سمینار براي تمامی شفاخانه هاي خصوصی هرات جهت راهنمایی   14

  مالیاتیخانه پري فورمه هاي 

1398  

 
 
 

  جدول زمانی لحظات مهم 

  تاریخ  نام 

  1/1/1390  افتتاح پوهنحی اقتصاد

  1/1/1390  ایجاد دیپارتمنت مدیریت و اداره تشبثات

  1393  محصالنفراغت اولین دور 

  1392  اولین هفته فرهنگی

  1394  اخذ نمره بلند در دور اول اعتبار دهی

  1397  عبور از مرحله دوم اعتبار دهی

  1398  بروز رسانی نصاب دیپارتمنت

 

  یدگاهد 2,3

 و وزارت تحصیالت عالی تالش دارد که به برترین کشور هنافذ پوهنحی اقتصاد پوهنتون غالب به عنوان یک نهاد تحصیلی در چوکات قوانین

جایگاه در سطح ملی در تربیت نیروي متخصص و کارافرین مطابق با نیاز بازار کار دست یافته و در حل مسائل جامعه  از طریق تحقیق و 

 دریافت راه حل هاي علمی اهتمام ورزد.

  یتمامور

پژوهشی در عرضه خدمات علمی و مشاوره در سطح ملی، با بهره  و ظرفیت هاي اموزشیپوهنحی اقتصاد  تالش دارد تا از طریق ارتقاي  		

گیري از منابع دست داشته بخصوص اعضاي هیئات علمی توانمند، وبا تا کید بر ارزش هاي دینی و اخالقی به صورت مستمر تامین نیاز هاي 

 علمی و حرفوي جامعه درسطح ملی و منطقه اي بپردازد.

 مورد استفاده قرار گرفته اند یدگاهو د یتدر انکشاف مامور که يها یوهش 

  ماموریت در جلسه کمیته ساخت پالن  دیدگاه و طرح  موضوع ساخت 

  وتوحید ان گرفتن نظریات استادان در جلسه بعدي کمیته ساخت پالن 

 پخش پرسشنامه به محصالن 

 پخش پرسش نامه براي فارغان 

 و سایر پوهنحی ها پخش پرسش نامه براي ادارات دولتی 

 تصویب در جلسه کمیته سخت پالن استراتژیک و نظارت از پالن ها 

  تصویب در جلسه شوراي علمی  پوهنحی 

  تصویب در جلسه شوراي علمی پوهنتون 

 آن یبو مراحل تصو یدهرس یببه تصو یدگاهو د یتکه مامور یخیتار 
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شوراي علمی پوهنحی مورد تایید و  4در جلسه  22/4/1398ماموریت و دیدگاه پس از طراحی توسط تیم اساتید در تاریخ 

 27/4/1398تصویب قرار گرفت و خدمت شوراي علمی پوهنتون فرستاده شد. و در جلسه شوراي علمی پوهنتون غالب به تاریخ 

 د و تصویب قرا گرفت.با اکثریت آرا مورد تائی 23و به نمبر پروتوکل 

  یلیتحص  يبرنامه هااز  یاجمال یبررس 2,4

  موضوعات ساحات 

 (اداره تجارت) لیسانس 

 سانسی(ل گردد یکه اعطا م یلیتحص يدرجه ها( 

 و ارقام یقحقا 2,5

نام                                                                                                                            تعداد

  محصالن یتعداد مجموع 307

 یپلومفوق د  محصالن  یتعداد مجموع 

 ( محصالن فارغ التحصیل ) سانسیل محصالن  یتعداد مجموع 115

 يماستر محصالن  یمجموعتعداد  

 دوکتورا محصالن  یتعداد مجموع 

 ها یپوهنح  یتعداد مجموع پوهنحی اقتصاد 

 ها یپارتمنتد  یتعداد مجموع 2

 تمام وقت  یککارمندان اکادم  یتعداد مجموع   نفر8

 وقت  یمهن یککارمندان اکادم  یتعداد مجموع نفر 18

  يکارمندان ادار  یتعداد مجموع نفر  1

 یخدمات یکیتخنکارمندان   یتعداد مجموع نفر1

 

 معلومات مفصل در مورد استادان 2,6

 

  نام تعداد

 تعداد کل پوهاندها  

 تعداد کل  پوهنوال ها 

 ها  يتعداد کل  پوهندو 2

 تعداد کل  پوهنمل ها 2

 یارهاتعداد کل  پوهن 11

 ها یالیتعداد کل پوه 4

 تعداد کل  استادان نامزد 

 معاون  استاد یدانتعداد کل  کاند 
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  )یرهوغ يکدر يشفاخانه ها یقی،(بطور مثال: مراکز تحق یکاکادم یالتلست تسه 2,7

 مرکز تحقیقات علمی 

 مرکز اموزش کامپیوترICDL 

 مرکز اموزش زبان انگلیسی 

 مرکز اخذ امتحان تافل و جی ار اي 

 مرکز اي تی 

 تاالر کنفرانسها 

 اتاق هاي درسی مجهز 

 مرکز مشاوره محصالن 

 کتابخانه 

 کتابخانه الکترونیک 

 کامپیوتر لب 

 یتهو کم ی. ساختار سازمان3

 یساختار سازمان چارت 

 یتهساختار کم چارت 
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  یفیتک ینتضمارتقا و  معلومات راجع به. 4

  یفیتک ینتضم يها یتهکم   4,1

 یموسسات  یفیتک ینتضم یرکمیتهاخ یتهايرووس فعال  

  تشکییل جلسات ماهوار 

  ترتیب وتصویب پالن کاري کمیته تضمین کیفیت 

 رسی بازنگري پالیسی کورس و چپترهاي د 

  ثبت اسناد در کتاب صادره ووارده 

  تهیه پالن تطبیقی کمیته تضمین کیفیت 

  تکمیل روند ارزیابی خودي استادان وگزارش ان 

 یابی استادان توسط دیپارتمنتزانجام ار 

  یپوهنح  یفیتک ینتضم یتهبا کم یلینهاد تحص یفیتک ینتضم یتهکم يکارارتباط  یچگونگرووس 

   تضمین کیفیت پوهنحی  کمیتهتدویر جلسات 

  تدویر سیمینار توسط امریت ارتقاي کیفیت 

 تشکیل کمیته مرکزي تضمین کیفیت پوهنتون از مسوالن کمیته تضمین کیفیت پوهنحی ها 

  گزارش دهی ماهوار وسمستروار کمیته هاي فرعی به کمیته مرکزي 

  ایجاد جلسه هاي فوق العاده براي مشوره دهی وحل مشکالت 

 یقبل یاعتبار ده چهیختار 4,2

  .یرسال اخ 5 یط یعال یالتوزارت تحص يها یدبازد یجهو نت یختار

مطابق به معیار هاي مرحله دوم اعتباردهی وگزارش  21/8/1397یخ جریان بازدید قبلی از پوهنتون غالب توسط تیم بازنگران درتار

بازنگران پوهنتون غالب مستحق  10/10/1397) درتاریخ 40انجام شد که براساس جلسه شماره (ارزیابی خودي از پوهنتون غالب 

 فیصد نمره شد.  71

 )CEQA( یفیتک ینتضم  يمرکز اعتال 4,3

 (در صورت مرتبط  بودن) یفیتک ینتضم ياعتالمرکز  یتوضع  يدست آوردها یا و یشرفتخالصه  پ

یفیت کمیته تضمین ک.  یداهدا گرد مؤسسه تحصیلیبه  یفیتک ینتضم ياعتالمرکز   یتکه  وضع ییختار

در جلسه شوراي علمی پوهنحی با مسولیت یک تن از استادان  کدري  این پوهنحی خانم  1395پوهنحی اقتصاد در سال 

 .ت نظر رییس پوهنحی اقتصاد استاد محترم حامد امیري پیش برده میشودحوت صدیقیان شروع به فعالیت نمودانه شب

  يخود یابیگزارش ارزروند . 5

بعد از تصمیم هیئت رهبري پوهنتون در جلسه شوراي علمی پوهنحی کمیته اي جهت تهیه این پروسه گزارش ارزیابی خودي 

گزارش را اماده ساخته و به نظر خواهی استادان سپرد و بعد از تایید در کمیته تضمین کیفیت جهت گزارش تعیین شد. این کمیته 

 تاییدي به کمیته تضمین کیفیت مرکزي سپرده شد.

 يرهبر یئته یمتصم 

 یپوهنح یعلم يدر شورا یتهکم یینتع 
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 یاراتمع یلتکم 

 گزارش یهنسخه اول یهته 

 گزارش یو نظر خواه یاراتمع یبررس 

 یپوهنح یعلم يو شورا یفیتک ینتضم یتهدر کم ییدگزارش و تا يساز یینها 

 يمرکز یتهارسال به کم 

 سهم گرفته بودند. يخود یابیارزگزارش  یهتهکه در  يها یپارتمنتها و د یلست پوهنح 

  ریاست پوهنحی اقتصاد 

  کمیته تضمین کیفیت 

  اداره تجارتامریت دیپارتمنت 

 يخود یابی. خالصه نمرات گزارش ارز6

یلیتحص مؤسسه تحصیلینمره  یارمع مجموع حد اکثر نمرات   

یژيو استرات یتماموراه، ګدید 50 49  

در جامعه و انکشاف یريسهم گ 28 22  

و اداره  يرهبر یت،حاکم 40 39  

و اداره یمنابع مال 40 38  

یعلم يبرنامه ها 66 65  

یقتحق 30 28  

کارمندان استادان و  76 73  

نتجربه محصال 60 58  

  یفیتک ینتضمارتقا و  20 20

یکتابخانه و منابع معلومات 30 29  

  یالتو تسه یمعلومات يآموزش، تکنالوژ 38 35

 

   مجموع حداکثر نمرات مجموع نمرات موسسه تحصیلی

 مجموع نمرات 478 456

 نمره نهایی% %100 95.39

 وضعیت عالی

 

 . خالصه موضوعات عمده7

گزارش هذا نشان میدهد که پوهنحی اقتصاد نقش خود را در جامعه از طریق تربیه نیروي متخصص ادا نموده است. مطابق با   

نمودار باال این پوهنحی توانسته نمره عالی را اخذ کند. عمده فعالیت پوهنحی در بخش تهیه پالن استراتژیک میباشد که با مجموعه 

ن و سایرین همراه میباشد. دیدگاه و رسالت این پوهنحی نیز در سال جاري تهیه و مورد تایید قرار نظریات اگاهان، استادان و محصال

در این معیار گرفت. این یک پروسه بلند مدت بود که براي شش ماه به طول انجامید و از تک تک مراحل ان مدارك حمایوي وجود دارد. 

میباشد. موضوع عمده در این معیار تایید دیدگاه و رسالت، تایید ارزشها، تایید پالن را اخذ نمودیم که یک نمره عالی  50از  49نمره 

  استراتژیک و تایید پالن تطبیقی میباشد.
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پوهنتون و به تناسب ان پوهنحی نقش عمده اي در انکشاف جامعه داشته است از جمله برگزاري ورکشاپ هاي متعدد براي ارگان ها 

ساله والیت هرات از  15ه بسیاري از شرکت هاي تجارتی و همچنان نقش برازنده اي در تدوین دورنماي بیرونی و نقش مشاوره دهی ب

جمله این فعالیت ها میباشد. تحقیقات زیادي محصالن ما و اساتید انجام داده اند که مورد استفاده ارگان هاي محلی قرار گرفته است. 

ایید و براي همه انها پالن و طرزالعمل تهیه کند تا مطابق با اهداف پوهنحی فعالیت خود کمیته را فعال نم 9پوهنحی توانست در این سال 

 را انجام دهند. در جریان سال جاري توانست دیپارتمنت جدید پوهنتون شمول را نیز در کنار دیپارتمنت اداره تجارت فعال نماید. کاریکولم

ورت تخصصی براي جامعه و بازار کار عیار گشت. در قسمت منابع مالی مشکل رو به دیپارتمنت اداره تجارت امسال بروز رسانی شد و به ص

روي پوهنحی وجود نداشته و هر انچه نیاز داشته بودجه ان در دسترس قرار گرفته و مطابق با یک پالن مالی تایید شده فعالیت هاي خود 

  را عیار نمودیم.

 ت ساخت و تایید پالن استراتیژیک پوهنحی ودیپارتمن 

 ساخت و تایید پالن تطبیقی پوهنحی 

   پالن عملیلتی پوهنحی اقتصاد 

  فعالیت هاي تحقیقی در سطح ملی 

  کمیته فعال 9ایجاد 

 ایجاد دیپارتمنت پوهنتون شمول 

 بروز رسانی کاریکولم 

 

 یويحما یق. مدارك دق8

 . ییدمعلومات ارائه نما یل،قرار ذ  یچارچوب اعتبارده يبرا

 :شرح

 دیبدست آ ی،فرع یارتا شاخص مربوطه در برابر هر مع یدده یلدر حال اجرا قرار دارد، شرح و تفص یارا که  واقع شده و یتیفعال. 

 یدکن یحدارد، تشر یلیتحصمؤسسه  يرو یتفعال ینرا که ا یريتاث. 

 یدده یحمذکور باشد، توض یارفرعیتانرا که مرتبط به مع یندهآ يتمام پالن ها. 

 تحصیلیمؤسسه  نمره 

  یدیرا وارد نما یسازدمنعکس م ی،فرع یارهايرا در برابر تمام مع مؤسسه تحصیلی یتوجه سطح  موفق ینرا  که به بهتر يانمره. 

 مدارك

 اریکه شما در برابر هر مع نمره  یهغرض حما  یبازنگران مسلک یدبازد یاندر جر یاقبل و یتوانیدکه م یدرا درج لست نمائ یمدارک 

 . یدنمائ یهته ید،وارد نموده ا یفرع
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  :1شماره  یارمع

 يکار يتمام شرکا يکه برا باشدیواضح م کیژیو پالن استرات تیمامور کی يدارا تحصیلی مؤسسه  :یژيو استرات یترمامواه، ګدید 

  .دینما یفراهم م تحصیلی مؤسسه يبرامنابع را  صیو تخص يریگ میپالن اساسات تصم نیقابل فهم بوده و ا

  مدارك

 

 شرح
  / شاخص یفرع یارمع

 

 یتماموراه و ګدید 1,1

 شده میباشد. تاییدمناسب و رسماً  اه و ماموریتګدیدداراي یک تحصیلی مؤسسه 

  سند درکمیته ساخت پالنها 

  سند ارسال به ادارات دولتی جهت نظر

 خواهی 

  سند ارسال به پوهنحی ها چندگانه

 پوهنتون غالب 

  سند در جلسه محصالن براي نظر خواهی 

  سند تایید در شوراي علمی پوهنحی

 وپوهنتون 

10 10 

  دیدگاه  وماموریت پوهنحی درجلسه

شوراي علمی پوهنحی به تاریخ 

تایید  4با نمبر پروتکل  22/4/1398

شدوهمچنان درجلسه شوراي علمی 

با نمبر پروتکل  1398/ 27/4پوهنتون 

 به تصویب رسید. 23

  با استفاده از دیدگاه وماموریت

پوهنحی قادر به ساخت پالن استراتیژیک 

 شد.

  پوهنحی مصمم است با استفاده ازین

دیدگاه وماموریت پالن عملیاتی خودرا 

 تنظیم کند.

 دیدگاه و داراي یک  مؤسسه تحصیلی

ماموریت بوده که از جانب وزارت 

  تحصیالت عالی تایید شده باشد.

 دیپارتمنت و يځبر عالوه، هر پوهن

باشد  می ماموریت و دیدگاه یک داراي

شده تایید که توسط  مراجع ذیربط 

 است.

 استراتیژیکپالنگذاري  1,2

  میکانیزم ساختار پالن استراتیژیک پنج ساله پیش میبرد. تحصیلی مؤسسه

  پوهنحیتایید در جلسه شوراي علمی  

  هاي چندگانه  پوهنحینظرخواهی از

 پوهنتون غالب 

  نظرخواهی از نهاد هاي بیرونی ، افراد خبره

  محصالنو

10 10 

 یژیک پوهنحی در  جلسه پالن استرات

کمیته ساخت پالن استراتژیک و نظارت 

از پالن هاي پوهنحی به تاریخ 

مورد  8و به نمبر پروتوکل  5/7/1398

  تائید و تصویب قرار گرفت.

  وجود پالن استراتیژیک اداره را

توانسته در رسیدن به اهداف ذکر شده 

 کمک کند.

  درقسمت تامین روابط اکادمیک با

نهاد خصوصی ودولتی برنامه هاي روي 

 دست گرفته شده است .

داراي یک پالن تحصیلی مؤسسه 

استراتیژیک پنج ساله بوده که توسط 

وزارت تحصیالت عالی یا مراجع ذیربط 

شده است. پالن استراتیژیک  تایید

مؤسسه شامل اهدافی مرتبط با تحقیق، 

کسب عواید، استفاده از تکنالوژي، 

فعالیتهاي بین المللی و نقش مؤسسه 

  در جامعه افغانی می باشد.

برعالوه، مؤسسه تحصیلی براي ساختار 

پالن استراتیژیک پنج ساله خویش 

کارمندان، محصالن و شرکاء اصلی 

ست. این پالن دخیل ساخته ا
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استراتیژیک شامل شاخصهاي اصلی 

 براي اجراات می باشد.

  پالن گذاري کاري یا تطبیقی  1,3

 ه گی تطبیق پالن استراتیژیک به جزئیات آورده شده است. پالن تطبیقی ساالنه را انکشاف میدهد که در آن چگونتحصیلی مؤسسه 

  پالن عملیاتی تایید شده در شوراي علمی 

  تجلی خواسته هاي تضمین کیقیت 

  شواهد سهیم ساختن استادان ، کارمندان و

 محصالن

  شواهد از تجلی فعالیت هاي انجام نشده در

 10 10 سال گذشته

  ریاست پوهنحی اقتصاد

ودیپارتمنت داراي پالن عملیاتی 

 ساالنه تایید شده  میباشد .

  تطبیق پالن عملیاتی اداره را

تیژیک دررسیدن به اهداف استرا

 کمک میکند.

 وهنحی اقتصاد درتهیه ان پ

، استادان، محصالن، فارغان کارمندان

را سهیم ساخته و افراد نخبه جامعه 

استادان انکشاف وبرنامه هاي براي 

 باشد . داراوکارمندان 

کارمندان را در تحصیلی مؤسسه 

انکشاف پالن کاري یا تطبیقی ساالنه 

  خویش سهیم میسازد.

 دیپارتمنت و يځپوهنبر عالوه، هر 

 ساالنه تطبیقی پالن یک داراي خود

 و پوهنتون ریاست توسط که میباشد

 شده باشد. تایید يځپوهن ریاست یا

 دهیسازمانموثریت :  1,4

 اجراآت خود را به طور متداوم بهبود می بخشد. کارآییو  تحصیلی مؤثریتمؤسسه 

  شواهد باز تاب دادن خالها در پالن سال

 آینده.

  شواهد نظارت ار پالن ها وتشخیص خالها 

  شواهد شریک ساختن پالن ها با استادان

  وکارمندان ومحصالن

10 10 

  ، شواهد دخیل ساختن استادان

محصالن وکارمندان درتهیه پالن ها 

 وجود دارد .

  شریک ساختن ایشان باعث

افزایش موثریت برنامه هاي علمی 

 میشود.

  با پروسه نظارت از تطبیق این

پالن اداره در امر تشخیص خالها 

 اقدامات جدي را روي دست میگیرد.

 نمحصالکارمندان و تحصیلی مؤسسه 

را در بررسی برنامه ها دخیل میسازد. 

این امر مواردي را که نیاز به بهبود و 

اصالح دارد و در پالن تطبیقی سال 

آینده بازتاب یافته است، شناسایی 

  میکند.

 دیپارتمنت و يځبر عالوه، هر پوهن

 در را خود ساالنه برنامه بررسی روند

ه ب و ساحاتی را که نیاز ،داشته اختیار

بهبود دارد و در پالن تطبیقی ساالنه 

 و ها يځسال پیشرو به سطح پوهن

 را یافته؛ بازتاب ها دیپارتمنت

 .میکند شناسایی

 عمومی معلومات: 1,5

 پالیسی ها و حاکمیت خود معلومات را بدسترس عام قرار میدهد.در مورد ماموریت، استراتیژي، تحصیلی مؤسسه 

  ویب سایت 

  تخته یاداشت 

  رسانه هاي جمعی 

  عکس 

  کتابچه رهنماي محصل 

 ( سیمینار) برنامه هاي توجیهی 

10 10 

  پالن ها ومنابع پوهنحی از طریق

چاپ ونشر بنر ، بروشور ، سایت 

کتابچه رهنماي محصل بدسترس 

 قرار گرفته است . محصالن

  نشر منابع وپالن استادان

ومحصالن راد رامر اگاهی از برنامه ها 

 پوهنحی کمک میکند.

تمام معلومات در تحصیلی مؤسسه 

یژیک، مورد ماموریت، اهداف استرات

پالیسی ها، وحاکمیت خود را به وسیله 

هاي مختلف، در اختیار عام قرار 

  میدهد.

تمام تحصیلی برعالوه، مؤسسه 

معلومات در مورد ماموریت، اهداف 
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  پوهنحی اقتصاد مصمم براین است

تا در نشر این اطالعات از طریق دایر 

کردن سیمینار براي محصالن بیشتر 

 تالش کند.

استراتیژیک، پالیسی ها  و حاکمیت 

خود را از طریق ویب سایت و دیگر 

وسایل صوتی و تصویري جهت حصول 

ل ور قاباطمینان از اینکه معلومات مذک

دسترس به تمام افراد ذیربط باشد، 

 فراهم میسازد.

  : 2شماره  یارمع

امر در اهداف  نی. ادینمایم فایا یرا در جامعه، منطقه، محل و انکشاف مل ي: مؤسسه سهم ارزشمنددر انکشاف جامعه یريسهمگ

  .دهدیم یکارمندان و  محصالن آگاه يها تیو فعال میاتخاذ تصام رامونیو پ افتهیمنعکس  کیژیاسترات

  مدارك

 

 شرح

/ شاخص یفرع یارمع  

 

 

 

  یکاکادم يها یتفعال: 2,1

 برنامه هاي تحقیقی و تدریسی ماموریت موسسه تحصیلی را به حیث عامل انکشاف اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی منعکس میسازد.

  اثر هاي تحقیقی چاپ شده در سطح

 پوهنتون 

 تیسیز 

  شواهد ارایه کردن برنامه هاي علمی

 10 9  با سکتورهاي مربوط

  شواهد فعالیت هااي تحقیقی وعلمی

 استادان موجود است . 

  برنامه هاي علمی وتحقیقی تواسنته

اداره را درانکشاف اجتماعی ، اقتصادي 

 کمک میکند.

 برنامه هاي  مکانیزم تشویق واجرا این

علمی وتحقیقی توسط اعضا کادري 

 پوهنحی برنامه ریزي میشود.

 به مؤسسهبرنامه هاي تحقیقی و علمی 

طور واضح منافع پالن شده براي جامعه و 

انکشاف محلی، منطقه اي و ملی را 

  منعکس کرده و تبلیغ مینماید.

اطمینان  تحصیلی مؤسسه ،بر عالوه

حاصل می نماید که برنامه ارزیابی ساالنه 

 تاثیر و میزان يځدر سطح پوهن

 محلی، انکشاف و جامعه در مشارکت

 .نماید می ارزیابی را ملی و یی منطقه

 کارمندان يریسهمگاشتغال و   2,2

جامعه و انکشاف محلی، منطقوي و ملی نشان تمام کارمندان اکادمیک و اداري، مصروف فعالیتهایی میباشند که سهم گیري  شان را در 

 میدهد.

  شواهد برگزاري از محفل فرهنگی

 وروزهاي محلی 

  شواهد اشتراك کارمندان در محافل

 .کنفرانس هاي ملی 

  شواهد سیمینار کارمندان  

 

8 10 

  شواهد نقش فعال اساتید این

پوهنحی در سهم گیري انکشاف جامعه 

 موجود میباشد.

 استادان درداخل  فعالیت هاي علمی

وخارج باعث رشد ظرفیت محصالن 

 وکارمندان شده است.

  برگزاري سیمینار هاي بیشتر

 استادان به جامعه مورد پالن میباشد .

اکثریت استادان به طور فعال در جامعه و 

انکشاف محلی، منطقوي و ملی سهم 

  می گیرند.فعال 

براي حمایت تحصیلی بر عالوه، مؤسسه 

که در جامعه سهم فعال از کارمندانی 

دارند، میکانیزمهاي مشخصی را انکشاف 

 .می دهد

  محصالن  اشتغال  2,3

 تا سهم خود را ادا نمایند. محصالن از تعهدات خویش در قبال انکشاف جامعه  واقف بوده و تشویق میشوند 
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  شواهد تحقیقات محصالن 

  شواهد تحقیقات گروهی براساس نیاز

 هاي جامعه درقالب مونوگراف 

  شواهد مبنی در سهم فعال محصالن

  در کمیته ها
8 8 

  براي اگاهی دهی محصالن از

ماموریت واستراتیژي هاي پوهنحی 

 سیمنار برگزار شده است .

  اگاهی محصالن ازین برنامه ها باعث

شناخت بیشتر پوهنحی وتعهدات شان 

 شده است. درجامعه

  پوهنحی در نظر دارد براي اگاهی

بیشتر استراتیژي هاي  پالن ها را در 

 کتابچه رهنماي محصل بگنجاند.

  

  

محصالن در مورد ماموریت مؤسسه،   تمام

استراتیژي ها و عملکرد هاي آن در ارتباط 

به جامعه و انکشاف محلی، منطقوي و 

  ملی آگاهی داده میشود.

در صدد  یلیبرعالوه، مؤسسه تحص

محصالن و اشتراك   میمستق يریسهمگ

 يمنطقو ،یآنها در جامعه و انکشاف محل

هم  ایو یلینصاب تحص قیاز طر یو مل

 .اشدبیم یلیفوق نصاب تحص يها تیفعال

  :3شماره  یارمع

  .باشدیآن متمرکز م کیژیو اهداف استرات تیبه مامور دنیرس يو اداره مؤسسه رو يرهبر ت،ی:  حاکمو اداره يرهبر یت،حاکم

  مدارك

 

 / شاخص یفرع یارمع شرح

  تیحاکم 3,1

 را ایجاد نموده است. مؤثرغرض نظارت از تطبیق ماموریت و پالن استراتیژیک خود یک ساختار اداري مناسب و تحصیلی مؤسسه 

  شواهد ساختار تشکیالتی 

  الیحه وظایف 

  فهرست اعضا 

  کتاب جلسات 

 پالن عملیاتی 

 پالن انفرادي امر کمیته 

10 10 

  در سطح پوهنحی اقتصاد کمیته

 هاي چندگانه ایجاد شده است .

  موجودیت کمیته ها اداره را

درراستاي رسیدن به اهداف 

 استراتیژیک کمک وهمکاري نماید.

  مکانیزم نظارتی ازکارکرد کمیته

 ها پالن ریزي میشود.

 تحصیلی ساختار مؤثر کمیته هامؤسسه 

را تاسیس نموده و الیحه وظایف روشن را 

  براي کمیته ها انکشاف داده است.

 بشکل منظمتحصیلی برعالوه، مؤسسه 

عملکرد هر کمیته را بررسی نموده و از 

در  مؤثروجود یک حاکمیت مناسب و 

تمام جنبه هاي کاري اش اطمینان 

 حاصل می نماید.

 يرهبر 3,2 

 در اوقات رسمی رهبري و اداره می شود.مؤثر توسط یک تیم با صالحیت  تحصیلی مؤسسه

  کتاب حاضري 

  الیجه وظایف 

  شواهد اشتراك در جلسات 

 ارزیابی عملکرد مسوالن  
10 10 

  پوهنحی توسط  یک تیم کادري

 ودایمی اداره می شود.

  اعضاي تیم داراي الیحه وظایف

امورات مشخص براي پیشبرد 

 میباشند .

  نظارت بر امورات تیم کاري از

طریق تیم نظارتی پوهنتون 

رئیس پوهنتون، معاونین رئیس، روساي  

 و ها  يځپوهن  معاونین ها، يځپوهن

 در اداره مسئولین ها دیپارتمنت آمرین

 رامو پیشبرد به قادر و بوده رسمی اوقات

  .میباشند رهبریت

برعالوه، اجراآت رئیس پوهنتون، معاونین 

 معاونین ها،  يځرئیس، روساي  پوهن
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وپوهنحی مورد ارزیابی قرار میگیرد 

. 

 منحیث ها دیپارتمنت آمرین و شان

 عملکرد بررسی پروسه در مسئولین

 کارمندان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

  اداره 3,3

 در حمایت از اجراات ماموریت و اولویت هاي استراتیژیک مؤسسه، متمرکز میباشد.  تحصیلی اداره مؤسسه

  الیجه وظایف 

  پالن عملیاتی انفرادي 

  راپور تطبیقی 

 برگزاري ورکشاپ ها 
10 10 

  کمیته ها وکارمندان در الیحه

 وظایف تایید شده میباشند.

  الیحه وظایف  باعث شفافیت

 بیشتر امورات شده است .

  کارمندان براساس الیحه وظایف

 مورد ارزیابی قرا رمیگیرند.

  

تمام کارمندان اداري داراي الیحه وظایف 

  مناسب و مرتبط می باشند.

بر عالوه، تمام کارمندان اداري وظایف 

اداري شان را درك کرده و قادر به انجام 

 آنها می باشند.

  یاصول اخالق 3,4

مطابق معیارهاي اخالقی عمل نموده، از فساد، واسطه و قوم پرستی، جلوگیري بعمل آید و نیز تالش می نماید تا تحصیلی مؤسسه 

 شفافیت کاري، انصاف و تساوي جنسیتی در همه عرصه هاي کاري نافذ گردد.

  شواهد سیمینار براي محصالن 

  شواهد بدسترس قرار دادن پالیسی

  اخالقی براي محصالن

9 10 

  پالیسی پوهنحی اقتصاد داراي

اخالقی میباشد که در مورد رفتار 

هاي اخالقی صراحتا بیان  شده است 

. 

  مراعات اصول اخالقی ودسپلینی

موسسه را درپیشبرد امورات بصورت 

 منظم کمک وهمکاري می نماید.

  پالیسی اصول اخالقی طی

سیمیناري به محصالن توضیح داده 

میشود وبدسترس محصالن قرار 

 میگیرد .

داراي یک پالیسی ی تحصیلمؤسسه 

اصول اخالقی بوده که مطابق آن اطمینان 

، حاصل می کند که تمام کارمندان

و  محصالن اصول رفتارهاي استادان 

  اخالقی  و عواقب عدم تطبیق آنرا میدانند.

داراي یک تحصیلی برعالوه، مؤسسه 

از موازین  جهت نظارت مؤثرمیکانیزم 

م ااخالقی و برخورد هاي انسانی توسط تم

 استادان و  محصالن می باشد.

  :4شماره  یارمع

  .گرددیم میداده شده و تنظ صیتخص کیژیو پالن استرات تیبه مامور لی:  منابع مؤسسه غرض نيو ادار یمنابع مال

  

 مدارك
 

 

 / شاخص یفرع یارمع شرح

  یمال ي: پالن گذار4,1

 اطمینان میدهد که پالن هاي مالی اش با تطبیق اهداف استراتیژیک اش مطابقت داشته و روي آن متمرکز میباشد. تحصیلی مؤسسه

  شواهد پالن مالی یا بودجه مالی 

  10 8 تایید پالن مالی در جلسه شوراي علمی 

  درسطح پوهنتون وپوهنحی

پالن مالی با بودجه عملیاتی براي 

داراي یک پالن پنج تحصیلی مؤسسه 

ساله مالی بوده که به طور واضح در 

مطابقت با اهداف استراتیژیک مؤسسه 
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  تهیه پالن ها مالی براساس پالن مالی

  پوهنحی

رسیدن به اهداف استراتیژیک 

 ایجاد شده است .

  ایجاد این پالن مالی موسسه را

درتسریع روند انکشاف فعالیت 

 هاي اکادمیک کمک میکند. 

  مکانیزم نظارتی از تطبیق پالن

هاي مالی در سطح پوهنتون وجود 

 دارد.

که در چارچوب پالن تحصیلی 

استراتیژیک آن بیان گردیده است، قرار 

  دارد.

 منابعمعاونیت اداري پوهنتون، برعالوه، 

سایر و دیگر معلومات مرتبط از 

ها را  يځپوهنو روساي  معاونیت ها

بخاطر انکشاف پالن مالی پنج ساله 

 نهاد تحصیلی مربوطه دخیل میسازد.

  یمال یریتمد 4,2

 از مدیریت موثر بودجه ساالنه اطمینان میدهد. تحصیلی مؤسسه

  گزاراش پالن مالی 

  راپور از مصرف 

 نظارت از پالن مالی  

10 10 

  شواهد مصرف بودجه عملیاتی

 درسطح پوهنحی وجوددارد.

  بودجه عملیاتی باعث نظم

 امورات شده است .

  تنظیم بودجه براساس نیازها

 مالی پوهنحی تجدید شود.

در تحصیلی معاونیت اداري مؤسسه 

برابر تنظیم بودجه ساالنه مسوولیت 

شفاف و واضح داشته و گزارش ربع وار 

  آنرا به کمیته مربوطه مؤسسه میسپارد.

معاونیت اداري پوهنتون برعالوه، 

 بودجه ساالنه را به مشوره روساي 

ها، آمرین دیپارتمنت ها و  يځپوهن

 سایر شرکاي کاري انکشاف میدهد.

  یمال يها یستمس :4,3

 سیستم هاي موثر محاسبه و مدیریت مالی را ایجاد نموده است.تحصیلی مؤسسه 

  شواهد موجودیت سیستم مالی 

  راپور هاي مالی 

 
10 10 

  پوهنتون داراي سیستم مالی

مرکزي میباشد که جوابگو نیاز 

هاي مالی عموم پوهنحی ها 

 میباشد.

  

با استفاده موثر از  تحصیلی مؤسسه

 ،سیستم هاي مدیریت مالی مناسب

  محاسبات خویش را مدیریت مینماید.

قادر به فراهم تحصیلی برعالوه، مؤسسه 

سازي و استفاده از معلومات و گزارشات 

مدیریت مالی در پروسه پالنگذاري 

 استراتیژیک میباشد.

  یحسابده 4,4

 .یردگ یقرار م یبه طور ساالنه مورد بازرس یلیو مصارف مؤسسه تحص یداتعا

 راپوردهی 

  نظارت 

 

10 10 

  راپور مصرف بودجه وگزارش

هاي مالی استادان ماهوار 

 وسمستر وار گزارش داده میشود.

مالی رسمی ملی و بین  بررسیراپورهاي 

المللی سه سال گذشته موجود می 

  باشد.

نظر مثبت تحصیلی ، مؤسسه بر عالوه

کتبی مفتشین بیرونی را جهت بیان  

خویش  مؤسسهشفافیت حسابدهی در 

 دارا می باشد.

  :5شماره  یارمع

 دوامدار اصالحات آوردن از نانیاطم کسب غرض و داشته مطابقت مؤسسه تیبا مامور کیاکادم يبرنامه ها  :یکاکادم يبرنامه ها

  .شود یم مرور و یبررس
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  مدارك

 

 / شاخص یفرع یارمع شرح

  برنامه یازمندیهاين 5,1

 . بربنیاد ماموریت آن می باشدتحصیلی  مؤسسهتمام برنامه هاي علمی بطور واضح بیان کننده نیازمندیهاي 

  کاریکولم تایید شده توسط وزارت

 تحصیالت عالی 

  شواهد تعدیل 

 نمونه جلسات کمیته ساخت کاریکلولم 
10 10 

  پوهنحی اقتصاد داراي کاریکولم

 تایید شده وزارت میباشد .

  این کاریکولم توانسته نیازمندي

هاي درسی محصالن وپوهنحی را 

 براورده سازد.

  پوهنحی اقتصاد روي تعدیل

کولم مطابق به بازارکار واصالح کاری

 وجامعه کار میکند.

هر برنامه داراي یک کتالگ مشخص و 

یا اسناد مشابه می باشد که در آن 

  محتواي برنامه تعریف شده است.

مشخصات هر برنامه به طور برعالوه، 

به  ونهګچواضح بیان می نماید که 

تحصیلی دستیابی ماموریت مؤسسه 

 کمک می کند.

 برنامه ها نظارت ساالنه 5,2

  تمام برنامه هاي اکادمیک توسط یک پروسه رسمی مرور و تایید، شده  در سطح نهاد تحصیلی ساالنه نظارت می گردد.

  شواهد تطبیق برنامه 

  پالیسی بازبینی 

 نظارت ساالنه  

9 10 

  شواهد بازبینی کاریکولم وبرنامه

هاي درسی در سطح پوهنحی 

 ساالنه وجود دارد.

  کمیته نصاب نطارت ساالنه

توانسته خالهاي این برنامه را 

تشخیص داده ودر رفع آن اقدامات 

 بعدي را روي دست بگیرد.

  کمیته نصاب پوهنحی درنطر

دارد تابراي نطارت ساالنه از برنامه ، 

 طرزالعملی را ایجاد کند.

تمام برنامه ها به طور ساالنه نظارت می 

  گردد.

توانند برعالوه، تیم هاي برنامه ها می 

شواهدي را ارائه کنند که پروسه 

 و حصائیهبازنگري شامل استفاده از ا

 نظریات اصالحی محصالن می باشد.

 مرور برنامه 5,3

مجموعه تمام برنامه ها و نصاب تحصیلی هر پنج سال یکبار بر اساس پروسه رسمی مرور گردیده و توسط مراجع ذیصالح تایید می 

  گردد.

  راپوردهی 

  شواهد جلسات 

 ارسال مکتوب براي تاییدي 

10 10 

  شواهد مرور برنامه هاي پنج ساله

پوهنحی با افراد زیربط موجود 

 میباشد .

  ، جلسات با سهامداران

سکتورهاي مربوط اقتصاد باعث 

شده تا درترتیب واصالح این برنامه 

 پوهنحی را همکاري همه جانبه کند.

پروسه مرور دوره اي تحصیلی مؤسسه 

برنامه هاي را تطبیق مینماید تا 

اطمینان حاصل کند که نصاب تحصیلی 

تمام برنامه هاي اکادمیک هر پنج سال 

یکبار بازنگري شده و انعکاس دهنده 

تغییرات بیرونی میباشد و نیز مطابق 

موازین و معیارهاي بین المللی و 

  مسلکی قرار دارد.
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  پوهنحی اقتصاد درنظر دارد که

از بررسی جهت تایید به وزارت بعد 

 تحصیالت عالی ارسال بدارد.

برعالوه، مؤسسه تصامیم استراتیژیکی را 

پیرامون مجموعه برنامه هاي اکادمیک 

براساس یافته هاي بررسی دوره یی 

  برنامه هاي خود اتخاذ مینماید.

  یداگوژيپ 5,4

ی م تجدیدمیتودولوژي که در تدریس تمام برنامه هاي اکادمیک استفاده شده و سطح آموزشی  محصالن را ارتقا میبخشد، بطور منظم 

 گردد.

  سیمینار 

  پالیسی کورس 

  پالن انفرادي 

  استاد رهنما 

  پالن بهبود تدریس 

 شواهد از میتود PBL  10 10 

  میتودهاي تدریس نوین ومحصل

 وجود دارد . محور در پوهنحی

  انکشاف این میتود ها مانند روش

PBL  توانسته  استادان ومحصالن

را درامر یاددهی ویاد گیري کمک 

 کند.

  مکانیزم نظارتی از تطبیق

میتودهاي محصل در صورت تاییدي 

شوراي علمی بدسترس استادان قرار 

 خواهد گرفت.

تیم هاي برنامه ها بصورت مداوم تمام 

الحات ممکن را تالش میورزند تا اص

غرض تغییر در نحوه تدریس شناسایی 

  نموده، انکشاف دهند. 

برعالوه، اکثر تیم هاي برنامه ها اصول 

محصل محوري و آموزش مبتنی بر 

دستاورد را معیار قرار داده؛ آنرا شامل 

 شیوه تدریس خویش می سازند. 

  :6شماره  یارمع

  یابیارز :5,5

 میگیرد عادالنه و شفاف بوده و بطور منظم بازنگري می گردد.میتودولوژي که غرض ارزیابی فهم محصل صورت 

 فعالیت صنفی 

 کارهاي عملی 

 ارزیابی وسط سمستر 

 ارزیابی نهایی 

 کنفرانس 

 پرسش داخل صنف 

10 10 

  معیارها براي ارزیابی برنامه هاي

 درسی استادان وجود دارد .

  ، ارزیابی هاي روزمره ، ماهوار

سمستروار باعث پیشرفت 

وشناسایی مشکالت محصالن 

 میگردد.

  پوهنحی اقتصاد سیمینار هاي

محصالن براي محصالن در سطح 

پوهنحی وپوهنتون را انکشاف 

 میدهد.

ت آنس تمام مشخصات برنامه ها بیانگر

ارزیابی می  که هر مضمون چگونه

  گردد.

برعالوه، روشهاي ارزیابی مختلف 

 دیگري نیز موجود می باشد.

  )ي(استفاده از تکنالوژ یکیآموزش الکترون 5,6

 ظرفیت خویش را در تطبیق فراهم سازي آموزش الکترونیکی انکشاف داده است.تحصیلی مؤسسه 

 داشتن کامپیوتر لب 

 درس هاي انالین انترنتی 

 پالیسی اموزشی الکترونیکی 
8 8 

  محصالنبراي افزایش ظرفیت هاي 

وکاربردي ساختن علوم بعضی از 

مضمون ها نظر به نیاز به صورت انالین 

 تدریس میشود.

  وجود کامپیوتر لب واموزش هاي

آنالین باعث کاربردي ساختن علوم 

 میشود.

از تکنالوژي هاي تحصیلی مؤسسه 

بخشهایی از برنامه موجود براي ارائه 

  خود استفاده می نماید.

بطور تحصیلی برعالوه، مؤسسه 

فعاالنه تسهیالت آموزش 

الکترونیکی خویش را انکشاف داده 

 و تطبیق مینماید.
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 يدهد که استادان به طور فعال در کارها یم نانیرا انکشاف داده و اطم شیخو یقیتحق يها تیمؤسسه در نظر دارد تا فعال : یقتحق

  . باشندیمشغول م یقیتحق

  مدارك

 

/ شاخص یفرع یارمع شرح  

  یقتحق یتهايفعال 6,1

  از فعالیتهاي تحقیقی را انجام می دهد. ییمجموعه تحصیلی مؤسسه 

 
  نمونه تحقیقات استادان ومحصالن 

  راپور هاي تحقیقات استادان 

 پالیسی حمایت از تحقیقات  

10 10 

  شواهد تحقیقات استادان

ومحصالن در پوهنحی موجود 

 میباشد .

  تحقیقات باعث رشد ظرفیت هاي

 علمی استادان ومحصالن میگردد.

  ترتیب پالیسی حمایتی از

تحقیقات درقسمت تجدید واجرا 

هاي همه جانبه صورت خواهد تالش 

 گرفت.

در پروژه هاي  کارمندان و محصالن

  تحقیقی  دخیل می باشند.

در پروژه هاي ، مؤسسه تحصیلی برعالوه

بزرگ تحقیقی تاثیر گزار دیگر نیز 

 دخیل می باشد.

  یهحما 6,2

 ظرفیت هاي خود را براي حمایت از فعالیتهاي تحقیقی،توسعه میبخشد .تحصیلی مؤسسه 

  پوهنحی اقتصاد دراجرا پالیسی

 آموزشی الکترونیکی تالش میورزد.

  

  یمشارکت جمع 5,7

 سسات تحصیلی داخلی و یا خارجی انکشاف داده است.مؤظرفیت خویش را جهت توامیت هاي علمی با سایر  مؤسسه تحصیلی

 نمونه تفاهم نامه 

 فهرستی از تفاهم نامه ها 

 سیر هاي علمی 

 نشست هاي علمی 

6 8 

  پوهنحی اقتصاد براي کاردي

ساختن دانش اقتصادبا سکتورها مانند 

مستوفیت ، والیت ریاست اقتصاد 

وبانک هاي دولتی وخصوصی تفاهم 

 نامه هاي را عقد نموده است .

  ایجاد این تفاهم نامه ها توانسته

افزایش روابط پوهنحی با سایر باعث 

 ادارات شود.

  اداره پوهنحی اقتصاد درنطر دارد تا

در امر ایجاد تفاهم نامه هاي بیشتر با 

 سکتورهاي کروبط تالش بیشتر بورزد .

بطور موثر تحصیلی مؤسسه 

توأمیتهاي همکاري را با سایر 

سسات تحصیالت عالی داخلی  مؤ

 کبرقرار   نموده تا اهداف استراتیژی

  خود را   به دست آورد.

 توامیتتحصیلی برعالوه، مؤسسه 

هاي خارجی را برقرار نموده و 

سیستمی را در دست اجرا  قرار 

داده  که  بر اساس آن توامیتهاي 

جدید را در جهت منافع مؤسسه 

 انکشاف می دهد.
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  کمیته وساختار تشکیالتی 

  شواهد حمایت از کارهاي تحقیقی 

  شواهد امکانات تحقیق 

 پالن عملیاتی وانکشافی کمیته تحقیق  

10 10 

  براي حمایت از تحقیقات استادان

ومحصالن کمیته تحقیق در سطح 

 پوهنحی ایجاد شده است .

  ایجا د کمیته تحقیق باعث ترویج

فرهنگ تحقیق بین استادان 

 ومحصالن شده است.

  کمیته تحقیق در پالن انکشافی

خود درنظر دارد تا تحقیق گروهی 

 بین استادان ومحصالن را کار کند.

 ایجاد را تحقیق کمیته يځهر پوهن

 و حمایه مسوول که است نموده

  .باشد يځپوهن سطح به پالنگذاري

داراي یک تحصیلی برعالوه، مؤسسه 

و کمیته مربوطه مرکز تحقیقات علمی 

که مسوول فعالیتهاي تحقیق  می است 

 باشد. 

  آموزش 6,3

 مهارتهاي تحقیقی و ظرفیتهاي استادان خویش را توسعه میبخشد.تحصیلی مؤسسه 

 
  شواهد اشتراك استادان در برنامه هاي

 تحقیقی 

 برگزاري ورکشاپ هاي تحقیقی  

10 10 

  کمیته تحقیق برنامه هاي

استفاده از کادر اموزشی وعلمی با 

 متخصص را تدویر میکند.

  برگزاري ورکشاپ ها باعث

انکشاف برنامه هاي تحقیقی در سطح 

 پوهنحی شده  است .

  کمیته تحقیق درجهت تدویر هر

چی بیشتر سیمینارهاي تحقیقی 

 تالش میورزد.

با استفاده از برنامه تحصیلی مؤسسه 

یی،  مؤسسه هاي آموزشی ملی و 

استادان نخبه را منحیث مسئولین 

تحقیق در چارچوب نهاد تحصیلی 

  خویش آموزش میدهد.

برنامه هاي تحصیلی برعالوه، مؤسسه 

انکشافی و   آموزشی خویش را جهت 

توسعه مهارتهاي تحقیقی استادان، 

 تطبیق مینماید.

  :7شماره  یارمع

 ندیکه قادر به رس دیحاصل نما  نانیو انکشاف داده تا اطم تیریرا مقرر، مد شیمؤسسه استادان و کارمندان خو : استادان و کارمندان

  .باشدیم شیخو کیژیو اهداف استرات تیبه مامور

  مدارك

 

/ شاخص یفرع یارمع شرح  

  یکاکادم یتظرف 7,1

ضرورت مقرر می نماید  تا پاسخگوي نیازمندیهاي برنامه هاي علمی آن اعضاي کادر علمی  واجد شرایط را مطابق تحصیلی مؤسسه  

 باشد.

  موجودیت لست ظرفیت اکادمیک 

 پالیسی تقرر 

  شواهد پالن ظرفیت اکادمیک در پالن

 استراتیژیک 

 تناسب استاد ومحصل  

9 10 

  پوهنحی اقتصاد براي پیشبرد

برنامه هاي علمی خود اساتید کافی 

محصالن در نظر متناسب به تعداد 

گرفته است وبراساس نیاز ها 

اکادمیک استادان واجد شرایط 

 استخدام مینماید.

می تواند نشان دهد که تحصیلی مؤسسه 

براي پیشبرد تمام برنامه هاي اکادمیک 

خود مطابق با تعداد محصالن ثبت نام 

شده،  اعضاي کادر علمی مناسب 

  استخدام نموده است.

داراي یک تحصیلی برعالوه، مؤسسه 

پالن تقرري بوده که بیانگر چگونه گی 
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  وجود اعضاي کدري کافی در

پوهنحی باعث ارایه خدمات علمی 

بهتر ، مدیریت بهتر امور ونظم 

 بیشتر شده است .

  پوهنحی اقتصاد تصمیم داردتا

استادان کدري بیشتري را جذب 

رونی اتید بیکند تا وابستگی به اس

 کمتر گردد.

منابع اکادمیک فعلی و نیازمندیهاي 

 آینده  می باشد.

  یراکادمیکغ یتظرف 7,2

 برخوردار باشند، مقرر نموده است.اداري مؤسسه تحصیلی تعداد کارمندان مورد نیاز خود را که از مهارتهاي خاص جهت انجام امور 

  لست کارمندان 

  قراردادها 

 پالیسی تقرر 

 تناسب کارمندان بامحصالن  

9 10 

  اقتصاد براي پیشبرد پوهنحی

فعالیت هاي غیراکادمیک 

مدیرتدریسی ویک خدمه طبق 

 پالن تقرر استخدام نموده است .

  وجود این ظرفیت غیراکادمیک

باعث جهت دهی بهتر امورات 

 پوهنحی شده است.

  براي افزایش ظرفیت هاي

مسلکی ایشان پالن هاي روي دست 

 گرفته شده است .

که  دهدمی تواند نشان  تحصیلی مؤسسه

براي تمام دفاتر اداري خود مطابق با 

تعداد محصالن ثبت نام شده، کارمندان 

  مناسب استخدام نموده است.

داراي یک تحصیلی برعالوه، مؤسسه 

پالن تقرري  که مبین چگونگی برآورده 

شدن نیازمندیهاي منابع اداري فعلی و 

 آینده آن نهاد  باشد؛ می باشد.

  ها و پروسه استخدام یسیپال  7,3

 تمام پالیسی ها و پروسه هاي استخدام، تعیین حجم کار و ارتقاي کارمندان بر اساس شایستگی و شفافیت  تنظیم گردیده است.

 چارت تشکیالتی امریت منابع بشري 

  الیحه وظایف 

 پالیسی تقرر وانفکاك  

9 10 

  اداره واحد ومرکزي منابع بشري

بوده که در سطج پوهنتون موجود 

داراي پالیسی هاي مرتبط به منابع 

 بشري میباشد.

  اداره منابع بشري باعث نظم

وشفافیت هرچه بیتشر در پروسه 

تقرر ، ارتقا وانفکاك استادان 

 وکارمندان میشود.

  پوهنتون غالب براي انسجام

بیشتر این اداره ، ترتیب پالیسی 

هاي جدید مانند دیجیتالی کردن 

واستخدام  افراد ماهر سیستم اداري 

ومتخصص برنامه هاي روي دست 

 گرفته است .

داراي یک اداره منابع تحصیلی مؤسسه 

  بشري  می باشد.

اداره منابع بشري داراي  ، برعالوه

پالیسی ها و پروسه هاي مرتبط با تمام 

بخصوص تحصیلی جنبه هاي مؤسسه 

ارتباط با کارمندان  بوده و این پالیسی 

اختیار تمام کارمندان قرار  ها و اسناد در

 دارد.

  استادان يها یتفعال 7,4

 فعالیت تمام استادان، هر ساله با توجه به بهبود کیفیت کاري شان به بررسی گرفته میشود.
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  شواهد ارزیابی خودي 

  شواهد ارزیابی دیپارتمنت وتضمین

 کیفیت 

 گزارش دهی  

10 10 

  پروسه ارزیابی استادان با توزیع

توسط محصالن بنام  پرسشنامه

ارزیابی خودي وجود دارد وارزیابی 

حضوري استادان توسط دیپارتمنت 

وکمیته ارتقاي کیفیت درهرسمستر 

 جریان دارد .

  ارزیابی هاي سه گانه باعث

اصالح نقاظ ضعف استاد وتشویق 

 نقاط قوت وي میگردد.

  نتایج بازنگري درس هاي

استادان وفیدبک با استاد مربوط 

 ه میشود.شریک ساخت

با استفاده از مشاهده تحصیلی مؤسسه 

دروس به بهبود فعالیت هاي استادان 

  کمک می کند.

یک پروسه بازنگري از تحصیلی مؤسسه 

فعالیت هاي ساالنه را براي تمام استادان 

ایجاد نموده  و ازنظریات محصالن براي 

شناسایی ساحات بهبود تدریس استادان 

 استفاده می نماید.

  کارمندان یتفعال 7,5

 تمام فعالیت  کارمندان اداري با توجه به   بهبود  کیفیت کاري شان به بررسی گرفته می شود.

  فورمه هاي ارزیابی 

  پالن عملیاتی کارمندان 

  پالن انفرادي کارمندان 

10 10 

  درپوهنحی اقتصاد مکانیزم

ارزیابی فعالیت هاي کارمندان 

 وجود دارد .

  ارزیابی کارمندان وجودمکانیزم

باعث تشخیص نقاط قوت وضعف 

 ایشان میگردد

  وجود پالن عملیاتی وانکشافی

براي کارمندان ضروري پنداشته 

شده درتهیه ان تاکید بعمل امده 

 است .

  

یک پروسه بازنگري  مؤسسه تحصیلی

ساالنه اجراات کاري را براي تمام 

  کارمندان خویش ایجاد نموده است.

اطمینان  تحصیلی برعالوه، مؤسسه

میدهد که تمام اعضاي اداري  داراي 

پالن عملیاتی  بوده و ساحاتی را که به 

 بهبود ضرورت دارد، مشخص کرده است.

  یانکشاف مسلک 7,6

  نیازمندیهاي انکشافی تمام کارمندان را تشخیص و شناسایی نموده و  تالش می نماید تا به آن برسد. تحصیلی مؤسسه 

  ارتقاي کیفیتوجود کمیته 

  الیحه وظایف 

  پالن عملیاتی 

  طرزالعمل کاري 

  اسناد ارسال استادان به بورسیه هاي

 تحصیلی دکتري

 

8 8 

  درسطح پوهنتون براي انکشاف

مهارت هاي مسلکی کارمندان اداره 

ارتقاي ظرفیت هاي مسلکی موجود 

 است .

  سمینار هاي ارتقاي ظرفیت

مسلکی براي کارمندان باعث 

امورات کارمندان شده  کیفیت در

 است .

  برنامه هاي انکشافی زیادتر براي

افزایش ظرفیت هاي کارمندان 

 مورد پالن است .

یک شخص را که تحصیلی مؤسسه 

مسئول مدیریت تمام جنبه هاي 

انکشاف مسلکی می باشد، تعیین نموده 

  است.

پروسه یی را براي  تحصیلی مؤسسه

تعیین نیازمندیهاي آموزشی کارمندان 

اتخاذ نموده و  داراي یک پالن انکشاف 

 مسلکی نیز می باشد.

  یکاکادم يها يآزاد 7,7
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 آزادي اکادمیک مطابق به قانون تحصیالت عالی، حمایت و مورد تشویق قرار داده میشود.

  موجودیت صندوق شکایات 

  کمیته بررسی شکایات ونظم دسپلین 

  پالیسی اخالقی 

 پالیسی انصاف وعدالت  

 قانون اساسی وزارت تحصیالت عالی 

8 8 

  شواهد اطمینان دهی ازادي

هاي اکادمیک در سطح پوهنحی با 

 طرزالعمل ها موجود است .

  وجود این طرزالعمل ها وکمیته

نظم ودسپلین باعث نظم بیشتر 

 درامورات پوهنحی شده که

درجلوگیري از بی نظمی ها فیصله 

 هاي عادالنه میکند .

  بدسترس قراردادن طرزالعمل

هاي اکادمیک نزد استادان 

 ومحصالن در پالن است .

اطمینان میدهد که تحصیلیمؤسسه 

تمام استادان و  محصالن از اساسات 

آزادیهاي اکادمیک که در چارچوب 

قانون تحصیالت عالی افغانستان محفوظ 

  است، واقف اند.گردیده 

بطور دوامدار تحصیلی برعالوه، مؤسسه 

براي کارمندان مشوره دهی می نماید تا 

اطمنیان حاصل  نماید که آزادي هاي 

اکادمیک آنها  مطابق قانون اساسی مورد 

 حمایت و احترام قرار می گیرد.

  کارمندان یاتشکا 7,8

 میکند.بطور مؤثر شکایات کارمندان را مدیریت تحصیلی مؤسسه 

  موجودیت صندوق شکایات 

  کمیته بررسی شکایات 

 ظرزالعمل باز کردن شکایات  

10 10 

  در پوهحی طرزالعمل وپروسه

شکایات در قالب کمیته نظم 

 ودسپلین موحود است .

  وجود این طرزالعمل ها وکمیته

نظم ودسپلین باعث نظم بیشتر در 

پوهنحی وجلوگیري از بی نظمی ها 

عادالنه را انجام شده وفیصله هاي 

 میدهد.

  شریک ساختن واگاهی بشتر

روسه سمع شکایات وواصول کمیته 

نظم ودسپلین با محصالن در قالب 

 تدویر سیمینار درپالن است .

  

طرزالعمل هایی را  تحصیلی مؤسسه

غرض وارسی شکایات کارمندن ایجاد 

 نموده و آن را تعقیب می نماید. 

ا ر پروسه ییتحصیلی برعالوه، مؤسسه 

براي نظارت از تطبیق، مرور و تجدید 

کردن طرزالعمل هاي شکایات کارمندان 

 تطبیق می نماید.

  :8شماره  یارمع

 تیو موفق ابندیانکشاف  اموزند،یتوانند بهتر ب یکه در آن  محصالن م دهدیم نانیاطم یمثبت يفضا جادیمؤسسه از ا :تجارب محصل

  کسب کنند. 

  مدارك

 

/ شاخص یفرع یارمع شرح  

  معلومات محصالن 8,1

 داراي سیستم هایی که در آن معلومات محصالن جمع آوري و تحلیل می گردد، می باشد.تحصیلی مؤسسه 
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  شواهد داشتن دیتابس محصالن 

  نتایج تحلیل ارقام 

 

9 10 

  دیتابیس وسیستم براي پروسه

 میباشد .ثبت نام محصالن موجود 

  موجودیت این سیستم ها باعث

دسترسی سریع تر به معلومات وارقام 

 محصالن را مهیا میسازد .

  انکشاف سیستم دیتابس

ودسترسی محصالن به نتایج 

امتحانات پالن هاي بعدي این 

 موسسه میباشد.

معلومات اساسی پیرامون ثبت نام  

محصالن، دوام تحصیل، ارتقا، و 

آوري، ذخیره  موفقیت هاي آنان جمع

و غرض ارزیابی و مقاصد پالنگذاري در 

  دسترس قرار میگیرد.

می تواند تحصیلی برعالوه، مؤسسه 

شواهدي را ارائه کند که بر اساس نتایج 

تجزیه و تحلیل معلومات محصالن، 

  تغییرات الزمه را ایجاد کرده است.

  محصالن اتینظر و شنهاداتیپ 8,2

غرض جمع آوري پیشنهادات و انتقادات  محصالن ایجاد نموده و بوسیله آن ساحات مورد اصالح را پروسه یی را تحصیلی مؤسسه 

 تشخیص مینماید.

  شواهد جلسات با نماینده گان محصالن 

  مینوت جلسات 

 برگزاري سیمینار هابراي محصالن 

 جلسات استاد رهنما   

10 10 

  پوهنحی اقتصاد براي درك

نظریات مشکالت محصالن واگاهی از 

وپیشنهادات محصالن جلسات ماهوار 

 با نماینده گان صنوف دارد .

  تدویر این جلسات باعث افزایش

روابط بین اداره ومحصالن 

 شدهودربهتر شدن امور کمک میکتد.

  تشکیل شوراي نخبه از محصالن در

 پالن پوهنحی اقتصاداست .

بطور منظم با   تحصیلی مؤسسه

از طریق و نماینده گان آنها محصالن 

سروي ها و سایر روش ها مشورت می 

نماید تا به نیازمندیها و تجارب آنها بهتر 

  رسیدگی صورت بگیرد.

محصالن را از تحصیلی  مؤسسهبرعالوه 

اقدامات انجام یافته پیرامون پیشنهادات 

  شان آگاه می سازد.

  یالنفارغ التحص يمهارتها 8,3

فارغ التحصیالن خود مشخص ساخته است تا آنها را قادر به کسب موفقیت در وظایف شان مهارتهایی را غرض انکشاف تحصیلی مؤسسه 

 .سازد

  شواهد تدویر سیمینار هاي اموزشی 

  شواهد داشتن کارگاه اموزشی 

 صنوف تخصصی اقتصاد وحسابداري 

9 10 

  پوهنحی اقتصاد مکانیزمی براي

انکشاف مهارت هاي محصالن در بازار 

 کاردارد 

  اقتصاد کارگاه اموزشی را پوهنحی

 ایجاد نموده است .

  براي اینده نزدیک  تدویر کیلینک

تجاري وکورس هاي پري ماستري را 

 در پالن دارد.

با استخدام کنندگان تحصیلی مؤسسه 

تا مهارتهایی را که در ارتباط  بوده 

فارغان غرض کسب موفقیت در محل 

کاري خویش به آنها نیاز دارند، مشخص 

  سازند.

یک مرکز مؤسسه تحصیلی برعالوه 

کاریابی را ایجاد نموده تا براي محصالن 

در قسمت اشتغال و برنامه ریزي هاي 

 کاري شان کمک نماید.

  محصالن یهخدمات و حما 8,4

 خدماتی را غرض حمایت از نیازمندیهاي اکادمیک و   فردي  محصالن تهیه و تدارك مینماید.تحصیلی مؤسسه 

  شواهدموجودیت کمیته خدمات مشوره

 دهی محصالن 

  شواهد داشتن استاد رهنما 

  الیحه وظایف 

10 10 

  پوهنتون غالب درسطح عمومی اداره

خدمات مشوره دهی را فعال نموده است 

ودرسطح پوهنحی استادان رهنما 

به  محصالن خدمات تحصیلی مؤسسه 

مشورتی و حمایتی را که به 

نیازمندیهاي اکادمیک آنها پاسخگو 

  باشد فراهم مینماید.
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 پاسخگو نیازمندي هاي اکادمیک  جلسات

 محصالن میباشند.

 ی تاسیس کیمته خدمات مشوره ده

واستادان رهنما توانسته در مشکالت 

 محصالن کمک نماید.

  فعالیت هاي استادان رهنما ومیزان

تاثیرات ان توسط کمیته نظارت مورد 

 بررسی قرار میگیرد .

خدماتی را غرض مؤسسه تحصیلی 

حمایت از نیازمندي هاي فردي 

 محصالن نیز فراهم می سازد.

  انصاف و عدالت 8,5

تضمین می نماید که صرف نظر از جنسیت، موقف اجتماعی، معایب فیزیکی و یا  سایر محدودیتها با همه  محصالن به تحصیلی مؤسسه 

 شکل عادالنه و منصفانه رفتار می شود.

 موجودیت کمیته جندر 

  شواهد موجودیت کمیته نظم ودسپلین 

  طرزالعمل انصاف وعدالت 

 

10 10 

  پالیسی انصاف وعدالت درسطح

پوهنتون تهیه شده وبدسترس پوهنحی 

 اقتصاد قرار داده شده است .

  با درنظر داشت پالیسی انصاف

وعدالت پوهنحی تواسنته فضاي سالم 

 وعادالنه را فراهم نماید .

  پوهنحی اقتصاد پالن دارد پالیسی

انصاف عدالت را براي محصالن توضیح 

داده وبه اگاهی استادان وکارمندلن قرار 

 داده شود.

پالیسی انصاف و  تحصیلی مؤسسه

هدف آن عدالت را تهیه نموده  که 

انصاف و عدالت  می باشد و آن   برقراري

را به دسترس همه افراد ذیربط قرار 

  میدهد.

فردي را  تحصیلی مؤسسه برعالوه 

غرض نظارت و تطبیق از پالیسی انصاف 

و عدالت گماشته وي گزارش ساالنه از 

اجراات خویش را به کمیته مربوطه ارایه 

 می دارد.

  و طرزالعمل ها یباطضان یسیپال 8,6

نموده، نقل آن به تمام براي همه داراي یک پالیسی انظباطی بوده که رفتار و سلوك اخالقی  محصالن را مدیریت تحصیلی مؤسسه 

 محصالن  توزیع گردیده و توسط کمیته مربوطه  نظارت میگردد.

  موجودیت کمیته نظم ودسپلین 

  طرزلعمل انضباطی 

 شواهد بدسترس قرار دادن با محصالن  

10 10 

  در پوهنحی اقتصاد کمیته نظم

ودسپلین ایجاد شده وطرزالعمل 

 انظباطی موجود است .

  کمیته نظم دسپلین درنظم وجود

بیشتر امورات پوهنحی تاثیرات مثبت 

 دارد .

  طرزالعمل هاي انظباطی طی

سیمیناري براي محصالن قرار است 

توضیح داده شود وبدسترس محصالن 

 قرارداده شود.

داراي یک پالیسی  تحصیلی مؤسسه

انظباطی براي  محصالن بوده که در آن 

اطی راجع به جزئیات طرزالعملهاي انظب

تفصیالت ارائه میکند و توسط کمیته 

 مؤسسه و يځانظباطی به سطح  پوهن

  .میگردد نظارت تحصیلی،

غرض تحصیلی عالوه براین، مؤسسه 

انکشاف پالیسی انظباطی  محصالن، با 

آنها مشوره نموده و در صورت لزوم 

محصالن  را نیز در انکشاف طرزالعملهاي 

 انظباطی دخیل میسازد.

  : 9شماره  یارمع

 يرو را ییها پروسه و ها ساختار ها، تیفعال يها جنبه تیفیک در یمیو اصالحات دا ی: مؤسسه غرض بررس یفیتک يبهبود و ارتقا

  .دارد دست
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  / شاخص یفرع یارمع شرح

  یریتنهاد و مد 9,1

پروسه ها و پالیسی هاي ارتقا و بهبود کیفیت، در تمام سطوح مؤسسه مطابق به لوایح و مقرره ها، اطمینان میدهد که تحصیلی مؤسسه 

 مدیریت و تنظیم شده است.

  چارت تشکیالتی تضمین کیفیت 

  الیحه وظایف 

  مینوت جلسات 

 گزارشات ماهوار  

10 10 

  کمیته تضمین کیفیت در سطح

 پوهنحی موحود میباشد .

 ند امر س کمیته تضمین کیفیت در

سازي وبهبود امورات توانسته گام هاي 

 موثري را بردارد .

  کمیته داراي پالن عملیاتی

وانکشافی بوده وتوسط کمیته مرکزي 

 موردنظارت قرا رمیکیرد.

کمیته هاي ارتقاي کیفیت در سطوح 

 یک ها يځمؤسسه تحصیلی و پوهن

 کیفیت ارتقاي قوي مدیریت و رهبري

  .میسازد فراهم را بهبود و

 تحصیلیبرعالوه، هیات رهبري مؤسسه 

بشکل مستقیم در فعالیت هاي ارتقاي 

کیفیت و بهبود  با حضور در کمیته 

هاي تضمین کیفیت دخیل بوده و  در 

تالش  برطرف ساختن موانع از برابر 

 بهبود کیفیت  میباشند.

  منابع 9,2

اطمینان میدهد که تطبیق پروسه ها و پالیسی هاي ارتقاي کیفیت و بهبود  و فراهم آوري امکانات الزم توسط  تحصیلی مؤسسه

 کارمندان مورد حمایت قرار میگیرد.

  ساختار تشکیالتی 

  الیجه وظایف 

  طرالعمل 

  شواهد برگزاري سمینار وورکشاپ ها 

 جلسات  
10 10 

  درسطح پوهنتون کمیته ارتقاي

 میباشد . کیفیت موجود

  کمیته ارتقاي کیفیت توانسته در

افزایش ظرفیت هاي مسلکی کارمندان 

واستادان فعالیت هاي موثري را انجام 

 د هد.

  براي افزایش ظرفیت هاي مسلکی

کارمندان سیمینار ها وورکشاپ هاي 

 متنوع را روي دست دارد .

را  دفتر ارتقاي کیفیت تحصیلی مؤسسه

ایجاد نموده است تا امور کمیته هاي 

ارتقاي کیفیت را به طور مناسب به 

  پیش ببرد.

آمر ارتقاي  تحصیلی برعالوه  مؤسسه

کیفیت را تعیین نموده  تا از دفتر 

ارتقاي کیفیت غرض حمایت تمام 

کمیته هاي تضمین کیفیت و روند و 

پالیسی هاي ارتقاي کیفیت، نظارت 

 مل آورد.بع

  : 10شماره  یارمع

  سازدیم ایمناسب را مه یمحصالن و استادان به کتابخانه ومنابع معلومات  یمؤسسه، دسترس : یکتابخانه و منابع معلومات
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/ شاخص یفرع یارمع شرح  

  یتظرف 10,1

 منابع کافی کتابخانه یی و معلوماتی را غرض حمایت از برنامه هاي تحقیقی و علمی خود فراهم میسازد. تحصیلی مؤسسه

  شواهد داشتن کتابخانه 

  کتابدار مسلکی 

  امکانات کتتابخانه 

  شواهد داتشن کتابخاته ي دیجیتالی در

  سطح پوهنحی
9 10 

  پوهنتون غالب در سطح مرکزي

داراي کتابخانه مجهز میباشد 

.وهمچنان در سطح پوهنجی کتابخانه 

 دیجیتالی موجوذ میباشد .

  این متابع تحقیقی استادان

ومحصالن را توانسته در امر فراگیري 

 دانش ومهارت کمک نماید.

  پوهنحی اقتصاد تصمیم دارد

کتابخانه تخصصی رادر سطح پوهنحی 

 ایجادنماید.

داراي سهولت هاي  تحصیلی مؤسسه

کافی منابع کتابخانه یی و معلوماتی 

بوده که در آن کارمندان با مهارتها و 

تخصصهاي مورد نیاز استخدام شده 

  است.

داراي یک  تحصیلی برعالوه، مؤسسه

پالن انکشافی براي کتابخانه و منابع 

  دارا میباشد.معلوماتی 

 

  یریتمد 10,2

 حمایت از دستیابی به اهداف اداري و اکادمیک، بطور مؤثر مدیریت میشوند. کتابخانه و منابع معلوماتی بخاطر

  طرزالعمل دسترسی به کتابخانه 

  فهرست استفاده کننده گان 

 دیتابیس کتابخانه   

10 10 

  شواهد استفاده از پروسه کتابخانه

 در سطح پوهنحی موجود میباشد.

  طرزالعمل رهنماي استفاده از

محصالن در امر کتابخانه توانسته 

استفاده کتاب ها به سهولت کمک 

 نماید.

  طرزالعمل استفاده از پروسه

کتابخانه  قرار است با محصالن 

بالخصوص محصالن سمتستر اول به 

 اشتراك گذاشته شود.

  

یی را روي  پروسه تحصیلی مؤسسه

از استفاده مؤثر  دست دارد که 

کتابخانه و منابع معلوماتی آن اطمینان 

  د.حاصل کن

ه شخصی را بتحصیلی برعالوه، مؤسسه 

عنوان مسئول کتابخانه و یا منابع 

معلوماتی تعیین کرده است که وظیفه 

او پیشبرد، نگهداري، انکشاف کتابخانه 

 و منابع معلوماتی می باشد.

  یدسترس 10,3

 معلوماتی اطمینان میدهد.از دسترسی مناسب کارمندان استادان و  محصالن به منابع کتابخانه یی و تحصیلی مؤسسه 

  طرزالعمل دسترسی به کتابخانه 

  اطاق مطالعات گروهی 

 10 10  تجهیزات کتابخانه 

  زمان دسترسی به کتابخانه

مشخص شده است واطاق براي 

مطالعات انفرادي وگروهی در نظر 

 کرفته  دشه است .

تسهیالت کتابخانه یی و معلوماتی براي 

کارمندان، استادان و  محصالن براي 

  مدت کافی  در دسترس قرار دارد.

غرض تحصیلی برعالوه، مؤسسه 

ستادان و  محصالن ارتقاي دسترسی ا
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  موجودیت خدمات کتابخانه باعث

انکشاف روند کتابخوانی بین محصالن 

 واستادان شده است .

  پوهنحی اقتصاد تالش دارد تا

پروسه کتابخوانی وفرهنگ کتابخوانی 

را  ازطریق روش هاي متعدد  تشویق 

 کند.

به منابع انترنتی پالن توسعه و انکشاف 

 آنرا دارد.

  : 11شماره  یارمع

اف و اهد تیبه مامور یابیدر دست یمعلومات يتکنالوژ يربنایو ز یلی: امالك مؤسسه تحصو سهولتها یمعلومات يتکنالوژ یس،تدر

  . باشدیم یمؤسسه کاف کیژیاسترات

  مدارك

 

/ شاخص یفرع یارمع شرح  

  یسیتدر يسهولت ها 11,1

امکانات کافی تدریسی را غرض حمایت از تحقیق، تدریس بشکل تیوري و عملی و نیازمندیهاي  محصالن فراهم  تحصیلی  مؤسسه

 میسازد.

  صنوف مجهز 

  کمپیوتر لپ 

  مرکز تحقیقات 

 مرکز لسان انگلیسی 

8 10 

  اقتصاد تسهیالت در پوهنحی

کافی تدریسی مانند صنف هاي 

مجهز به پروژیکتور ودیگرامکانات 

 سرمایش وگرمایش وجود دارد.

  وجود کمپس سبز صنوف درسی

مجهز ، کمپیوتر لپ ومرکز تحقیقات 

باعث عرضه خدمات علمی بهتر براي 

 محصالن شده است .

  پوهحی اقتصاد پالن داردتا

درصورت امکان مرکز کاریابی را 

 درسطح پوهنحی فعال کند.

تسهیالت کافی تحصیلی مؤسسه 

تدریسی را غرض برآورده ساختن 

نیازمندیهاي برنامه هاي اکادمیک خود 

حفظ و بطور مؤثر فراهم ساخته و از آن 

  مراقبت می نماید.

داراي یک تحصیلی برعالوه، مؤسسه 

پالن انکشافی براي ایجاد سهولت هاي 

 تدریسی خود  میباشد.

  تکنالوژي معلوماتی 11,2

 سعی می نماید تا براي استادان و  محصالن زیربناي جدید و موثر تکنالوژي معلوماتی را فراهم سازد.تحصیلی مؤسسه  

  کمپیوتر لپ 

  کتاب هاي دیجیتالی 

  خدمات انترنتی 

 وسایل عصري تدریسی  

10 10 

  پروسه تدارك خدمات ومنابع

 معلوماتی براي محصالن وجود دارد.

 عرضه خدمات افراد کافی  در

ومتعهد توسط پوهنتون درنظر گرفته  

 شده است .

پروسه اي را تدارك  مؤسسه تحصیلی

دیده است تا از  موثریت استفاده 

منابع معلوماتی اطمنیان  کتابتون و

  حاصل نماید.
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  پوهنحی اقتصاد براي تامین

تسهیالت آموزشی بیشتر براي 

محصالن پالن هاي روي دست دارد 

. 

افراد کافی ، مؤسسه تحصیلی رعالوهب

منابع معلوماتی را جهت نظارت ؛ حفظ 

و مراقبت؛ استفاده و انکشاف تکنالوژي 

  معلوماتی تعیین نموده است.

  تسهیالت 11,3

 تسهیالت مناسب را مهیا نموده است.تحصیلی مؤسسه 

 فهرست سهولت ها 

  الیحه وظایف 

 تشکیالت  

7 8 

 اشخاص مسول براي مراقبت از 

کمپس پوهنتون وتسهیالت وجود 

 دارد.

  اشخاص مسول داراي لوایح

 وظایف میباشند.

  براي تامین تسهیالت

بیشتروحفظ شان برنامه هاي بیشتر 

 هم در سطح پوهنحی درنظر است.

شخصی را مسئول تحصیلی مؤسسه 

مراقبت از تسهیالت و محیط پوهنتون 

  تعیین نموده است.

جهت پالن هاي را ، تحصیلی برعالوه

انکشاف و حفظ و مراقبت تسهیالت 

 روي دست دارد.

  صحت، مصوونیت و امنیت 11,4

 براي  محصالن و کارمندان و استادان امن میباشد. مؤسسه تحصیلی محیط 

  شفاخانه کادري 

  امبوالنس 

  طرزالعمل امنیتی 

  کیت کمک هاي اولیه 

 10 10  نصب شماره تماس هاي اضطراري 

 کیت کمک هاي اولیه در 

 پوهنحی موجود است .

  موجودیت سهولت هاي ایمنی

باعث جلوگیري اط خطرات شده 

 است .

  براي اشنایی بیشتر در سطح

پوهنتون پالیسی ها ایمنی ومصوینت 

 سیمنیار در نظر گرفته شده است.

اقداماتی جهت بازنگري مرتب از 

طرزالعملهاي  بهبود صحت، مصوونیت و 

  امنیت روي دست است.

طرزالعملهاي اضطراري براي برخورد با 

مسائل امنیتی، حوادث طبیعی روي می 

تحصیلی باشد. بر عالوه، مؤسسه 

شخصی را مسئول رسیده گی مسایل 

صحت، ایمنی و مصوونیت محصالن، 

کارمندان و استادان تعیین  نموده است.  
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