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 اعتبار دهی پروسهبررسی اجمالی از . ١
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اعتباردهی به موسسه تحصیلی اطالع پروسه وزارت تحصیالت عالی در مورد زمان   ١مرحله 
 میدهد.

الف: وزارت تحصیالت عالی و موسسه تحصیلی روی تعیین یک جدول زمانی برای ارزیابی خودی و 
 توافق بعمل میآورند. بازنگری مسلکی 

  توافق بعمل میآورند. بازنگران مسلکی ب: وزارت تحصیالت عالی و موسسه مذکور راجع به ترکیب تیم 
  احتمالی  به نحو مناسب و قانونی آن مورد توجه و مداقه قرار خواهند گرفت.تضاد منافع 

ران بازنگبرای ارزیابی خودی و بازدید  ی کهتحصیلی روی شاخص های هج: وزارت تحصیالت عالی و موسس
 توافق بعمل میآورند.  مورد استفاده قرار خواهند گرفت، مسلکی

 و گزارش آنرا مینویسد.نموده موسسه ارزیابی خودی را  تکمیل   ٢مرحله 

 میدهد.انجام  ارزیابی خودی را شاخص های مناسب در چارچوب اعتبار دهی، مطابق با  موسسهالف: 

معیارهای اصلی و فرعی که در چارچوب اعتبار دهی قرار دارند، موسسه روی تعیین نمره برای تمام ب: 
 موافقه مینماید.

که در بخش ضمایم فراهم گردیده است، تکمیل ای موسسه گزارش ارزیابی خودی را با استفاده از نمونه ج: 
 مینماید.

 میفرستد.را به وزارت تحصیالت عالی حمایوی موسسه گزارش ارزیابی خودی و اسناد   ٣مرحله 

بر اساس  را که در ضمیمه درج فهرست گردیده است،حمایوی الف: موسسه گزارش ارزیابی خودی و مدارک 
 زمانی که در تقسیم اوقات روی آن توافق بعمل آمده است، به وزارت تحصیالت عالی میفرستد. 

 نموده است، حفظ و نگه از تمام اسناد و مدارکی را که به وزارت تحصیالت عالی تسلیمای ب: موسسه نسخه 
 میدارد.

را گرفته و مدارکی را که از آنها در جریان بازدید، آمادگی های الزم  بازنگران مسلکی بازدید برای ج: موسسه 
 نظارت بعمل آورده، جمع آوری میکند. برای معلومات مزید به ضمایم رجوع کنید.

 حقیق قرار داده و آنها را به تیمو توزارت تحصیالت عالی اسناد متذکره را تحت غور   ۴مرحله 
 بررسی همکار میفرستد.بازنگران مسلکی 

 الف: وزارت تحصیالت عالی گزارش های ارزیابی خودی و سایر مدارک را ثبت و حفظ مینماید.

ب: وزارت تحصیالت عالی اسناد متذکره را بخاطر کسب اطمینان ازینکه تمام بخش های گزارش خودی 
 مدارک مورد نیاز نیز ضم آنها گردیده اند، تحت وارسی قرار میدهد.تکمیل بوده و 

 ج: درصورت لزوم دید، وزارت تحصیالت عالی خواهان مدارک بیشتری خواهد شد. 
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 میفرستد. بازنگران مسلکی د: وزارت تحصیالت عالی اسناد متذکره را به تیم 

رار ق و بررسی  را تحت مرورحمایوی  گزارش ارزیابی خودی و اسنادبازنگران مسلکی تیم   ۵مرحله 
 میدهد.

را که در خالل بازدید مورد بررسی مراحل  تا از طریق آن را مرور نموده   مستندات بازنگران مسلکی الف: تیم 
 سازد. مشخص  را بازرسی قرارخواهد داد

 می نمایند. توافق شریک نموده و روی آن  هباهمدیگررایافته هایشان  بازنگران مسلکی ب: تیم 

 بازدیدی را با ناظر خارجی برنامه ریزی میکند. بازنگران مسلکی ج: تیم 

با استفاده از نمونه  اجندای معیاری) با ( ی بازدید راجع به اجندا  بازنگران مسلکی تیم   ۶ مرحله
 موسسه تحصیلی به توافق میرسد.

درمورد اجندای بازدید، توافق بعمل میآورند. ، ناظر خارجی و موسسه تحصیلی بازنگران مسلکیالف: تیم 
 استفاده قرار میگیرد.، مورد مورد  این اجندای معیاری بازدید، برای

: وزارت تحصیالت عالی الیحه وظایف بازدید را به موسسه تحصیلی میفرستد و هشدار میدهد که تخطی  ب
 از الیحه وظایف به لغو و ابطال بازدید منجر خواهد شد.

چارچوب  بر اساس و موسسه تحصیلی را بازدید را انجام داده   بازنگران مسلکی تیم   ٧مرحله 
 اعتباردهی ارزیابی میکند.

با استفاده از گزارش ارزیابی خودی، دیداراز جلسات، سفرها و سایر مدارک،   بازنگران مسلکی تیم الف: 
 میکند.ارزیابی  موسسه تحصیلی را در برابر چارچوب اعتبار دهی، 

 را مشخص میسازد. خوبساحات مورد اصالح و عملکردهای  بازنگران مسلکی تیم ب: 

نموده و معیارهای فرعی در چارچوب اعتباردهی،  قضاوت نمرات در رابطه با   بازنگران مسلکی تیم ج: 
 د.نبعمل میآورتوافق 

تفاوتها با ارزیابی بررسی ، ی خودغرض بحث روی ارزیابی ها بازنگران مسلکی تیم   ٨مرحله 
 با کمیته فرعیبرنامه ریزی برای تهیه گزارش بازنگران خودی نهاد تحصیلی، توافق روی سفارشات و 

 مالقات مینماید.تضمین کیفیت 

 .نمایند.  میبازدید ، مالقات مرور نتایج بخاطر  کمیته فرعی تضمین کیفیتو  بازنگران مسلکی الف: تیم 

 . می نمایند. پیرامون مدارک حمایوی نمرات بحث آنها ب: 

روی سفارشات غرض اصالح و تشخیص ساحات  و کمیته فرعی تضمین کیفیت بازنگران مسلکی تیم ج: 
 .می نمایند. با هم توافق  خوبعملکرد 
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روی تهیه    بازنگر مسلکیبا استفاده از نمونه گزارش  و کمیته فرعی تضمین کیفیت بازنگران مسلکی تیم د: 
 گزارش مذکور، برنامه ریزی میکنند.

 را به وزارت تحصیالت عالی میفرستد. بازنگر مسلکی گزارش بازنگران مسلکی تیم   ٩مرحله 

 را به وزارت تحصیالت عالی میفرستد. بازنگر مسلکی نسخه نهایی گزارش  بازنگر مسلکی الف: تیم 

 را به موسسه تحصیلی میفرستد. بازنگر مسلکی وزارت تحصیالت عالی یک نسخه از گزارش ب: 

ظهار ، ا بازنگر گزارش  حقایقموسسه تحصیلی فرصت دارد تا در برابر صحت و درستی   ١٠مرحله 
 نظر نماید.

 اظهار نظر نماید. بازنگر گزارش  حقایقالف: موسسه تحصیلی فرصت دارد تا پیرامون صحت و درستی 

 در بازنگران مسلکی با بخش های از وزارت تحصیالت عالی که با تیم ها در مورد فکت ب:  اشتباهات 
 ارتباط میباشند، بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

 بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی یا : ١١مرحله 

 را، تایید میکند. ویا هم: بازنگران مسلکی گزارش  سفارشات الف:

 بازنگران مسلکی ب: قبل از اتخاذ یک تصمیم نهایی پیرامون اعتباردهی، خواهان اطالعات بیشتراز تیم 
 میشود. 

 
، به آگاهی موسسه تحصیلی را یم نهایی درمورد اعتباردهیموزارت تحصیالت عالی  تص ١٢مرحله 

 میرساند. 

 اطالع موسسه می رساند. به را به طورکتبی الف: وزارت تحصیالت عالی  نتایج بازدید 

 .می دهد. وزارت تحصیالت عالی نتایج بازدید را با رهبری ارشد، مورد بحث و گفتگو قرار ‑ب 

 .نماید اعتراض موسسه تحصیلی فرصت دارد تا علیه تصمیم نهایی،  ١٣مرحله 

بازنگران مسلکی  پالن عملیاتی خود را  تیمتوصیه های  با استفاده از موسسه تحصیلی   ١۴مرحله 
 تکمیل می نماید. 

را انکشاف میدهد که مشخص کننده اقداماتی میباشد که غرض تطبیق  اتی: موسسه تحصیلی پالن عملیالف
 توصیه گردیده است. بازنگران مسلکی در گزارش   ساحات مورد اصالح

به وزارت تکمیل شده را غرض تایید و تصویب  یاتیموسسه تحصیلی پالن عمل ١۵مرحله 
 میسپارد.تحصیالت عالی 

4 

 



 بازدید بازنگران مسلکی  الیحه وظایف. ٣
 

 بطور محرمانه محفوظ خواهند را  گفتگو ها و یافته ها ،تمام اشتراک کنندگان در جلسات، بحث ها .1

 .داشت

قضاوتها براساس مستنداتی که قبال یا در جریان بازدید فراهم گردیده اند، استوار خواهند بود.  .2

در رابطه به مستند سازی  از روش نمونه برداری استفاده خواهند کرد، بنا میتوانند  بازنگران مسلکی 

  .خواهان مستندات بیشتر در خالل بازدید شوند

 رمت، دایر خواهد شد.جلسات در فضای دوستانه و با حفظ ح .3

بوطه ی های مرځیابند و در آنها تمام روسای پوهنها تدویرم پوهنځیبه استثنای جلساتی که با روسای  .4

 تن می باشد. ١٠تا  ٨بین حضور میداشته باشند، حد اکثر اشتراک کننده گان  در هر جلسه 

موسسه تحصیلی حضور  در جلساتی که با استادان و مامورین اداری دایر میگردد، مقامات ارشد .5

 نمیداشته باشند.

 در جلساتی که با محصلین تدویر میابد، اعضای بلند پایه موسسه تحصیلی حضور نمیداشته باشند. .6

 یک ساعت میباشد.تخمینا حد اکثر طول جلسات  .7

اجازه ندارند ازکسی بعنوان تحفه چیزی حصول نمایند و نیزبه استثنای اشتراک در  بازنگران مسلکی  .8

ت و فعالیتهای که درفهرست اجندای رسمی ایشان درج گردیده است، حق ندارند وارد مهمان جلسا

 گردند. ینوازی های خصوص

ه وزارت ب بازنگران مسلکی  گزارش ه شدن موسسات تحصیلی فرصت خواهند داشت تا قبل از سپرد .9

 نمایند.نظر آن اظهار حقایق  در مورد صحت و درستی ، تحصیالت عالی
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 ارزیابی خودیاجرای  .۴
 

 هدف:

ه این ارزیابی معلوماتی را ک اعتبار دهی وزارت تحصیالت عالی میباشد. پروسهاز  تطبیق ارزیابی خودی جزء
 به بازنگران مسلکی کمک می کند تا بازدید خود را از موسسه پالن نماید، فراهم می می نماید.

 ارزیابی خودی همچنان فرصتی است برای موسسه تحصیلی تا: انجام 

که در چارچوب اعتبار دهی وزارت یمعیار ها و شاخص های براساس سطح اجراات فعالیت خود را  •
 نماید.ارزیابی  تحصیالت عالی برایش تعیین شده است، 

ز با تعداد کثیری انظرات  افراد در داخل نهاد تحصیلی، پیشنهادات و به منظور جستجو و دریافت   •
 روابط داشته باشد.افراد 

در داده و را تشخیص از دستآوردهای خویش تجلیل بعمل آورده و ساحات مورد بهبود و اصالح  •
 مورد چگونگی اصالحات متذکره برنامه ریزی نماید. 

با  هپروسنهاد تحصیلی  باید تطبیق ارزیابی خودی و آمادگی ها برای گزارش ارزیابی خودی را منحیث یک 
ارزش که در انکشاف و بهبود کیفیت اجراات اش بعنوان یک موسسه تحصیلی کمک خواهد کرد، در نظر 

 داشته باشد. 

 

 نتایج

 :خواهد توانستدر اخیر اجراات ارزیابی خودی موسسه تحصیلی 

تصمیم اتخاذ نماید که چگونه برای خود در برابر هر معیار فرعی که در چارچوب اعتبار دهی قرار  •
 . دهد. دارد، نمره 

 توضیحاتی را که هر نمره را تصدیق مینماید، فراهم سازد. •
 مدارکی را فراهم سازد که به توضیحات اش صحه بگذارد. •
 .نشان دهد.  ساحات مورد اصالح و بهبود رانحوه رسیدگی به را تهیه نماید که  اتیپالن عملی •
 تمام نکات متذکره را در گزارش ارزیابی خودی، ثبت نماید. •
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 پروسه

ارزیابی خودی عمیقا فکر نموده تا از فرصت متذکره  به بهترین انجام  موسسه تحصیلی باید پیرامون چگونگی 
 ین امر سه اصل کلیدی وجود دارد:اوجه استفاده نماید.  در

 سهیم ساختن موسسه تحصیلی در اجرای آن •

 یری.شویق افراد به آزاد بودن و نقد پذت •

استفاده از فرصت جهت انعکاس ساحات مورد اصالح و نیز تشخیص ساحاتی که در آن امور به  •

 بهترین وجه مورد اجرا قرار گرفته است.

موسسه در خالل هرچند که پروسه ارزیابی خودی در هرنهاد  نظر به وسعت و ساختار تفاوت خواهد داشت.  
 ارزیابی خودی باید مراحل ذیل را مد نظر داشته باشد. انجام ریزی در مورد چگونگی برنامه 

رئیس پوهنتون که به نهاد تحصیلی در مورد جدول زمانی اجرای ارزیابی خودی  با ه تدویر جلس .1
مذکور باید افراد را غرض اشتراک  ه و آماده سازی گزارش ارزیابی خودی، آگاهی میدهد.  جلس

 خودی، تشویق و ترغیب نماید.ارزیابی انجام  آزاد و صادقانه در 
نوشتن گزارش ارزیابی خودی را داشته باشد. تا ایجاد یک گروه کاری ارزیابی خودی که مسولیت  .2

 ها و اداره مرکزی باشد پوهنځیام جای امکان گروه مذکور باید مشتمل بر نمایندگان تم
و تقسیم بندی گزارش به بخش های جداگانه با اعضای گروه کاری ارزیابی خودی که توزیع   .3

 مسول تکمیل بخش های خاص میباشند.
، معاون پوهنځیرزیابی خودی با افراد مرتبطی چون (رئیس تمام اعضای گروه کاری ا .4

آمرین مراکز تحقیق، استادان ، مامورین اداری وغیره.) مالقات  آمرین دیپارتمنها،،پوهنځی
چارچوب اعتباردهی و معیارهای نموده تا نظرات آگاهانه موقف نهاد تحصیلی را در رابطه به 

 معیارهای فرعی، جمع آوری کنند.
اعضای کاری گروه ارزیابی خودی بخشی از پیش نویس گزارش متذکره را فراهم نموده و آنرا با  .5

 . شریک سازند.سایر اعضای گروه  سهیم ساخته تا نکته نظرات، پیشنهادات و انتقاداتشانرا 
 گروه کاری ارزیابی خودی مسوده گزارش مذکور را، تهیه میکند. .6
موسسه تحصیلی، نظرات و پیشنهادات خویش را  و سایر اعضای هیات رهبری محصلین،  .7

 میکنند. ارائه پیرامون مسوده مذکور 
 نظرات متذکره شامل نسخه دوم پیش نویس میگردد. .8
نسخه دوم به کمیته ارتقای کیفیت موسسه تحصیلی (یا کمیته معادل آن) که پیش نویس گزارش  .9

نمراتی که قرار است در مقابل  دوم را تحت بحث قرار میدهد، پیشکش میگردد تا در مورد 
 معیارهای فرعی در چارچوب اعتباردهی، درج گردد، توافق کند.
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ویا کدام ارگان موسسه  شورای علمینسخه نهایی گزارش ارزیابی خودی غرض تصویب به  .10
 معادل آن در دراخل موسسه تحصیلی، پیشکش میگردد.

 سبک

 وت وجود دارند.در عقب گزارش ارزیابی خودی دو منظور یا هدف متفا

 و تشخیص ساحات مورد اصالح موسسه تحصیلی. آموختن .1
 تشویق و تثبیت اینکه موسسه تحصیلی نیازمندیهای الزم چارچوب اعتباردهی را تکمیل نموده است. .2

گزارشات ارزیابی خودی که در توانایی بخشیدن ممکن است که بین این دو هدف تضاد وجود داشته باشد. 
گاهی از اجراات و محیط کاری خود اش مفید است، باید استراتیژیک، ارزشیاب و یک موسسه درمورد  آ

 قت تهیه شده باشد.ادوص و صتحلیل کننده بوده و از همه مهمتر، با خل

های مسایل منفی قرارگرفته و موفقیت در محدوده یش از حد پیشه کنید، تمرکزتان بیشتراما، اگر صداقت را ب
توانید، ویا هم از تجارب و عملکردهای خویش به اندوخته های سایر موسسات  نمی برجسته ساختهخود را 

 تحصیلی چیزی پیشکش کرده نخواهید توانست.

انتقادی را داشته و ‑گزارش ارزیابی خودی شما باید نشان دهنده یک موسسه ای باشد که توانایی خود
 ه است، را نیز نشان دهد.ه با مشکالتی را که تشخیص دادمواجظرفیت خود را در ارتباط با 

 محتوا

گزارش ارزیابی خودی تان باید تا حد امکان کوتاه بوده و روی موضوعات کلیدی متمرکز باشد نه جزئیات 
بیش از حد. گزارش مذکور نباید حاوی اطالعاتی باشد که در سایر منابع هم قابل دسترس اند (بگونه مثال: 

 یا حمایوی) مربوطهمدارک 

 ذیل را در نظر داشته باشید:سواالت  در تهیه گزارش ارزیابی خودی، خوب است 

 از بررسی گذشته تاکنون، چی تغییر کرده است؟ •
 موضوعات (مثبت و منفی) که فعال شما و همکاران تانرا نگران ساخته اند، چی میباشند؟ •
همچو موضوعات، چی اقدامی اتخاذ گردیده (ویا کدام اقدام را شما درین زمینه، پیشنهاد  پاسخ به غرض  •

 میکنید)؟
 با در نظر داشت پنج سال آینده، اهداف شما برای پوهنتون چی ها اند؟ •
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 نمره دهی   .۵
 

ر معیا یکی از حصص مهم گزارش ارزیابی خودی نمره دهی موسسه تحصیلی در مقابل معیارهای اعتباردهی و
 ارزیابی خودی انجام داد. پروسههای فرعی میباشد. پروسه نمره دهی را میتوان صرف در اخیر 

تمام معیارهای فرعی دارای یک نمره حد اکثر میباشد که در چارچوب اعتباردهی  به نمایش گذاشته شده و 
ویا  ٠،۵شامل نمونه گزارش ارزیابی خودی میباشد. حد اقل نمره (صفر) میباشد. چارچوب متذکره نمره 

 عشاری دیگر را نمی پذیرد.انمرات 

میتواند نمرات کامل بدست آورد. به همان اندازه، اگر معیار را به  اگر یک نهاد کامال معیارها را پوره سازد،
 هیچ درجه تکمیل نکرده باشد، صفر میباشد.

در حاالتی که موسسه تحصیلی قسما معیار را پوره کرده باشد، به موسسه مذکور الزم است تا نمره فکتور 
 متفاوتی را در روند نمره دهی اش، در نظر داشته باشد.

ه در روند نمره دهی عبارت از توانایی نهاد تحصیلی غرض فراهم سازی مدارک در مورد وسعت فکتور عمد
 توانایی  فعلی اش میباشد تا در برآورده ساختن شاخص های مربوطه در برابر معیارهای فرعی، نایل گردد.

 موسسه تحصیلی مذکور باید به دو عامل یا فکتور دیگر نیز توجه داشته باشند.

 موسسه تحصیلی جهت اصالح اجراات اش در برابر معیار فرعی روی دست دارد. پالنی که •
 مدارکی که پیشرفت اجراات موسسه را در برابر معیار های فرعی تا الحال نشان میدهد. •
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 فهرست اسنادی که با گزارش ارزیابی خودی ضمیمه میگردند .۶
 

اسناد ذیل را با ترتیب شماه های ذکر دشه تهیه نهاد های تحصیلی که تحت پروسه اعتباردهی قرار دارند 
 موسسات تحصیلی میتوانند اسنادی را تهیه نمایند که درج فهرست پا یین نمی باشند.عالوه بر آن  نمایتد.

 

 شماره سند 

 ١ بیانیه ماموریت  

 ٢ ویب سایت 

 ٣ پالن استراتیژیک 

 ۴ پالن عملیاتی / پالن عمل 

 ۵ خودیپالن عملیاتی ارزیابی  

 ۶ گزارشهای بررسی های دیپارتمنت  

 ٧ استراتیژی تحقیق / پالن انکشاف 

 ٨ ساختار کمیته 

 ٩ تقسیم اوقات جلسات کمیته  

 ١٠ یادداشت های جلسات کمیته ها 

 ١١ لسیت اعضای کمیته  

 ١٢ پالیسی های اخالقی 

 ١٣ پالن مالی 

 ١۴ بودجه  

 ١۵ مدیریت مالیاطالعات در رابطه به پروسه  

 ١۶ گزارشهای مالی 

 ١٧ گزارشهای حسابرسی یا تفتیش حساب ها  
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 ١٨ طرح تولید درآمد 

 ١٩  سرمایه گذاریاستراتیژی  

 ٢٠ گزارشات مبنی بر پروژه های تمویل شده خارجی  

 ٢١ گزارشهای ساالنه بررسی برنامه  

 ٢٢ بررسی برنامه  نوبتیگزارش های  

 ٢٣ یادداشتهای جلسات  کمیته نصاب تحصیلی  

 ٢۴ پالن انکشاف آموزش الکترونیکی 

 ٢۵ طرح توسعه توامیتهای همکاری 

 ٢۶ تفاهمنامه ها   

بشمول شکایات، نارضایتی ها و  –پالیسی های تقرر  
 قضایای دسپلینی 

٢٧ 

 ٢٨ پروسه بررسی عملکرد  

 ٢٩ تحلیل نیازمندیهای  آموزشی  

 ٣٠ انکشاف استادان کارمندان پالن 

 ٣١ سیستم ثبت سوابق محصلین   

 ٣٢ نتایج سروی محصلین  

 ٣٣ پالن انکشافی حمایه و خدمات محصلین 

 ٣۴ نارضایتی و دسپلینی  –پالیسی های محصلین  

 ٣۵ اسناد مسیریابی مرکز اعتالی تضمین کیفیت 

 ٣۶ پالن انکشاف کتابخانه  

 ٣٧ روش تنظیم و اداره انبار کتابخانه  

 ٣٨ پالن انکشاف منابع آنالین  

 ٣٩ پالن انکشاف تکنالوژی معلوماتی 
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 ۴٠ پالن انکشاف ملکیت ها  

 ۴١ پالیسی های صحی، ایمنی و امنیتی  

 ۴٢ روش تداوم کسب وکار   
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