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حد اکثر 

 نمره

 شاخص ها

 ۲و مرحله  1مرحله 

افراد و مراجع 

 پاسخ دهنده
 شماره معیار ها

 
مؤسسه دارای یک ماموریت و پالن استراتیژیک واضح میباشد که برای تمام شررکای کراری بابره فبرد بروده و :مأموریت و استراتیژی

 فراهد می نماید.برای مؤسسه این پالن اساسات تصمید گیری و تخصیص منابع را 
1 

 

 پیشنبادات و اسناد مورد ضرورت

 ماموریت .۱

 پالن استراتیژیک .2

 پالن عملیاتی .۳

 پالن تطبیقی .4

 مورد دخیل بودن استادان در فعالیت های انکشافی، پالن تطبیقی تفصیالت در .5

 نظریات استخدام کننده .6

 پالن بررسی ساالنی از تمام استادان .7

 پالن عملیاتی استادان و برنامه های انکشافی .8

 ویب سایت .۹

 

10 
ماموریههت بههوده کههه از  انههب دیههدهاه و  موسسههه دارای یههک 

 وزارت تحصیالت عالی تایید شده باشد
 

 مأموریت

مناسب و رسهما   و دیدهاه مأموریتمؤسسه دارای یک 

 تأیید شده میباشد.

1.1 

 
  مو ودیت دیدهاه و ماموریت رسما  تاییهد شهدپ پوهنتهون از  انهب

  دهی(عالی )بورد ارتقای کیفیت واعتباروزارت تحصیالت 

 شورا علمی پوهنتون دراه و ماموریت پوهنتون هتایید دید  

   پوهنتههههههههونریههههههههی /

 علمهههیامهههور معهههاون 

 پوهنتون

 روسای پوهنځی ها 

  دیپارتمنتها آمران 

 

و ماموریههت پوهنتهون از  انههب وزارت  دیگهاهآیها  .۱

 تحصیالت عالی رسما  تایید شده است؟

شهورا  توسه آیا رسالت و ماموریت ههر پهوهنځی  .2

 علمی پوهنتون رسما  تایید شده است؟ی 

آیهها رسههالت و ماموریههت هههر دیپارتمنههت از سههوی  .۳

علمههی پههوهنځی مربوسههه رسههما  تاییههد شههده  شههورا

 است؟

سیر معیار
تف

 

10 

مؤسسه دارای یک پالن استراتیژیک پنج ساله بوده که توسه  

وزارت تحصههیالت عههالی یهها مرا ههت ییههرب  تأییههد شههده اسههت. 

پههالن اسههتراتیژیک مؤسسههه شههامل اهههدافی مههرتب  بهها تحقیهه ، 

المللههی و کسههب عوایههد، اسههتفاده از تکنههالویی، فعالیتهههای بههی  

 نقش مؤسسه در  امعه افغانی می باشد.

 

 پالنگذاری استراتیژیک 

پههنج سههاله را بههه پههیش یههک دوره پالنگهه اری مؤسسههه 

 میبرد.

1.۲ 
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  از رسههما  کههه  یههی پههالن اسههتراتیژیک پههنج سههالهودیههت  مو

  باشد. تأیید شده انب وزارت تحصیالت عالی 

  ارسهههاال پهههالن اسهههتراتیژیک از رسهههمی مکتهههو  مو ودیهههت

 انب پوهنتون به وزارت تحصیالت عالی )ای  مکتهو  در 

مطالبههه  پوهنتههونباشههد، از  نرسههیدهصههورتیکه تاییههد وزارت 

  شود(

 پنجگانههههه ی در ارتبههههاس شههههاخ  هههههای مو ودیههههت شههههواهد

)تکنهههالویی، تحقیههه  عوایهههد، فعالیتههههای بهههی  المللهههی، نقهههش 

یک پهنج سهاله و اسهناد پوهنتون در  امعه( در پالن سهتراتیژ

  .حمایوی که از مواد فوق ال کر دفاع کرده بتواند

  مکتههو  کههه  هههت نظههر خههواهی در مههورد پههالن مو ودیههت

  .استراتیژیک پوهنتون به پوهنځی ارساال هردیده است

   کههه  هههت نظههر خههواهی در مههورد پههالن  اتیههبمکمو ودیههت

  یرب  بیهرون از پوهنتهونیبه مرا ت  استراتیژیک پوهنتون،

 ارسههاال هردیههده اسههت و یهها  فارغههان ، هههان ننههدهو اسههتخدام ک

ههههای کهههه  ههههت  مهههت آوری  سهههیمینارورکشهههاپها و اسهههناد 

  یرب  بیرونی دایر هردیده است.ینظریات مرا ت 

 پوهنتهههههونیهههههی  ر  /

 معاونان پوهنتون

 روسای پوهنځی ها 

 ها مری  دیپارتمنتآ 

 استادان 

 کارمندان اداری 

 کمیتههههههههههههه هههههههههههههای  

 پوهنتونمربوسه 

 محصالن 

ۀ پههالن اسههتراتیژیک پههن  سههالدارای  آیهها پوهنتههون .۱

وزارت تحصهیالت عهالی  انب تایید شده از رسما  

 پنجگانههههههه هههههههای در آن شههههههاخ  کههههههه میباشههههههد

عواید، فعالیتهای بی  المللی و  تحقی ، )تکنالویی،

 ؟درج باشدنقش پوهنتون در  امعه( 

ۀ لاستراتیژیک پهن  سهاپالن  دارای پوهنځیهر آیا  .2

 انهب شهورای علمهی پوهنتهون تایید شده از  رسما 

انهههههه هههههههای پهههههنج  کهههههه در آن شهههههاخ  میباشهههههد

)تکنالویی، تحقی ، عواید، فعالیت های بی  المللی 

 ؟درج باشدو نقش  پوهنځی  در  امعه( 

اسهههتراتیژیک پهههن   دارای پهههالن دیپارتمنهههتهرآیههها  .3

  انهههب شهههورای علمهههی تاییهههد شهههده از  رسهههما   سهههاال

هههای  کههه در آن شههاخ  مربوسههه میباشههدپههوهنځی 

پنج هانه )تکنالویی، تحقیه ، عوایهد، فعالیهت ههای 

درج در  امعهههه(  دیپارتمنهههتبهههی  المللهههی و نقهههش 

 ؟باشد

سیر معیار
تف

 

10 
کارمندان را درانکشاف پالن کاری یها تطبیقهی سهاالنه مؤسسه 

 خویش سهیم میسازد.
 

 پالن گذاری کاری یا تطبیقی 

مؤسسه پالن تطبیقی سهاالنه را انکشهاف میدههد کهه در 

گی تطبیههه  پهههالن اسهههتراتیژیک بهههه    یهههات    آن چگهههون

 اورده شده است. 

1.3 

 

  توسهه  شههورای  پههالن تطبیقههی تاییههد شههده پوهنتههونمو ودیههت

   علمی پوهنتون

  راپور ربعوار و ساالنه پالن تطبیقی پوهنتونمو ودیت   

  پوهنتون تطبیقی شواهد ترتیب پالن  

  اداری و مراک   ،کمیته ها های کاری امریت یاپالن تطبیقی

   پوهنتون

  پوهنتههههههون ریهههههه /

 معاونان پوهنتون

 ها روسای پوهنځی 

 ن دیپارتمنتهااآمر 

 نااستاد 

 کارمندان اداری 

 کمیته ها 

 ؟  آیا پوهنتون پالن تطبیقی ساالنه دارد  .۱

 در انکشاف پالن تطبیقی، استادان و کارمنهدانآیا  .2

 بوده اند؟سهیم 

تطبیقههی سههاالنه  یههاآیهها هههر پههوهنځی پههالن کههاری  .۳

 دارد؟

تطبیقههی سههاالنه یهها آیهها هههر دیپارتمنههت پههالن کههاری  .4

 دارد؟

 آیا هر کمیته پالن تطبیقی ساالنه دارد؟ .5

ترتیهههب پهههالن تطبیقههه، پوهنتهههون، پهههوهنځی هههها و  .6

  ؟است دیپارتمنت به کدام اساس صورت هرفته

سیر معیار
تف
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10 

کارمندان و محصالن را در بررسی برنامه هها دخیهل مؤسسه 

میسازد. ای  امر مواردی را کهه نیهاز بهه بهبهود واصهالد دارد 

و در پههالن تطبیقههی سههاال آینههده بازتهها  یافتههه اسههت، شناسههایی 

 میکند.

 

 موثریت سازماندهی

کههارآیی ا ههراآت خههود را بههه سههور مؤسسههه مویریههت و 

 متداوم بهبود می بخشد.

1.4 

 

 

  بهوده و نیهاز بهه  نشان دهنهده نقهاس فهع  ارایۀ شواهدی که

) پرسشهنامه هها،   هت  های دادن در پهالن آینهدهبهبود دارد 

  دو روزه( 2 -۱ورکشاپهای کوتاه مدت 

 معلومات، تحلیل و نتیجه هیری ارزیابی کارمندان پوهنتون   

 معلومات، تحلیل و نتیجه هیری ارزیابی محصالن  

   ریههههههههههههههههههههههههههههههه

ن معاونها/پوهنتون

 پوهنتون

 روسههای پههوهنځی 

 ها

 دیپارتمنتها انآمر 

 نااستاد

 کارمندان اداری 

تمهام کارمنهدان امهور خهاسر بهبهود به آیا پوهنتون  .۱

محصههالن را در و  )اکادمیههک و غیههر اکادمیههک(

 سریه تا از ای   ستارزیابی دخیل کرده ا سهپرو

خویش را شناسایی نموده، به حهل آن نقاس فع  

 بپردازد؟ 

خهههاسر بهبهههود کارهههها تمهههام هههها بهههه  آیههها پهههوهنځی .2

 و کارمنههههههدان )اکادمیههههههک و غیههههههر اکادمیههههههک(

محصالن را در پروسهه ارزیهابی دخیهل کهرده انهد  

خهویش را شناسهایی نقهاس فهع   سری تا از ای  

 نموده، به حل آن بپردازند؟ 

اسهتادان خاسر بهبود کارها تمام به آیا دیپارتمنتها  .۳

کههرده محصههالن را در پروسههه ارزیههابی دخیههل  و

خهههویش را نقهههاس فهههع   سریههه انهههد  تههها از ایههه  

 شناسایی نموده، به حل آن بپردازند؟ 

سیر معیار
تف
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مؤسسهههههه تمهههههام معلومهههههات در مهههههورد ماموریهههههت، اههههههداف 

اسههتراتیژیک، پالیسههی ههها، وحاکمیههت خههود را بههه وسههیله هههای 

 مختل ،در اختیار عام قرار میدهد.

 

 معلومات عمومی

استراتیژی، پالیسهی هها و مؤسسه در مورد ماموریت، 

حاکمیهههت خهههود معلومهههات را بهههه دسهههترس عهههام قهههرار 

 میدهد.

1.5 

 

 بروشور   

 بولیتی  خبری  

 پوهنتون کتالک   

 ویب سایت   

 بورد اعالنات  

 دید شموالن رهنمود برنامه های کوتاه مدت   

 از صههفحات رسههانه هههای  عکهه  هههای تاییههد شههده حمههایوی

  ا تماعی

  پوهنتههههههون ریهههههی /

 پوهنتونمعاونان 

 ها روسای پوهنځی 

 ها ن دیپارتمنتاآمر 

 استادن 

 کارمندان اداری 

 کمیته ها 

 محصالن 

آیهههها پوهنتههههون دیههههدهاه و ماموریههههت خههههود را در  .۱

 امعهه تها حهد ممکهه   بههاروشهنی صهالحیت ههایش 

 شریک ساخته است؟

ههها دیههدهاه و ماموریههت خههود را در  آیهها پههوهنځی .2

روشهههنی صهههالحیت ههههایش بهههرای  امعهههه تههها حهههد 

 ریک ساخته است؟ممک  ش

ههها دیههدهاه و ماموریههت خههود را در  آیهها دیپارتمنههت .۳

روشهههنی صهههالحیت ههههایش بهههرای  امعهههه تههها حهههد 

 ممک  شریک ساخته است؟

سیر معیار
تف
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مؤسسه سبد ارزشمندی را در جامعه، منطقه، محه و انکشاف ملی ایفا مینماید. ایرن امرر در اهرداف : سهمگیری در انکشاف  امعه

 منعکس یافته و پیرامون اتخاذ تصامید و فعالیت های کارمندان و  محصالن آگاهی میدهد.استراتیژیک 
۲ 

 

 پیشنبادات واسناد مورد ضرورت

 تفاهمنامه ها .۱

 نظریات استخدام کننده .2

 نظریات ا تماع .۳

 آرشی  رسانه ها/ روزنامه ها .4

 َسیر رسانه های ا تماعی .5

 ه ارش خدمات ا تماعی .6

 (۳پالن بررسی ساالنه )مرحله  .7

 ویب سایت پوهنتون .8

 

8 

برنامههه هههای تحقیقههی و علمههی موسسههه بههه سههور وافهه  منههافت 

پالن شده برای  امعه و انکشاف محلهی، منطقهه ای و ملهی را 

 منعک  کرده و تبلیغ مینماید.

 

 فعالیت های اکادمیک

برنامه های تحقیقی و تدریسی ماموریت موسسه تحصهیلی 

را به حیث عامل انکشاف ا تماعی، اقتصادی و فرهنگهی 

 منعک  میسازد. 

۲.1 

 

  ملی تحقیقات چاپ شده به سط  

  بی  المللی تحقیقات چاپ شده به سط  

  کنفران  های استادانها و تی س   

 تحقیقات محصالن  

 سههاخت  نتههایج تحقیقههات بهها سههکتور هههای خصوصههی   شههریک

  (، ایمیل و...)از سری  مکتو 

  ان در رابطهههه بههها علمهههی اسهههتاد کنفرانسههههایشهههواهد ارایهههه

  ییرب  با سکتور های خصوصی موفوع تحقی  شده

  درسی کریکولممو ودیت  

  بهههر اسهههاس نظریهههات کریکهههولم هههها شهههواهد بهههازنگری ارایهههۀ

  التحصیالن محصالن و فارغ

  شههواهد اخهه  نظریههات اسههتادان در ارتبههاس برنامههه هههای ارایههۀ

  دیپارتمنت ها علمی و تحقیقی

 ریهه  پوهنتههون /

 معاون علمی

  روسهههههههههههههههههههههای

 ها پوهنځی

 انآمهههههههههههههههههههههههههر 

 ها دیپارتمنت

 استادن 

   کمیته تحقی 

 تکمیته نشرا 

  کمیته نصا 

در پوهنتههون برنامههه هههای علمههی و تحقیقههی تمههام آیهها  .۱

باعهث اسهت و روشنی نیاز ههای  امعهه  ترتیهب شهده 

 ؟گرددانکشاف محلی، منطقوی و ملی می

ایا برنامه های ارزیابی ساالنه از پروهرامهای علمی  .2

و تحقیقهههی در سهههط  پوهنتهههون و پهههوهنحی هههها و هههود 

دارد تا  نشان دهد که  ای   برنامهه هها تها کهدام حهد در 

 است؟ انکشاف محلی، منطقوی و ملی تأییره ار

 

سیر معیار
تف
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8 
اکثریهت اسههتادان بههه سههور فعههاال در  امعههه و انکشههاف محلههی، 

 منطقوی و ملی سهم میگیرند.
 

 سبمگیری کارمندان

تمام کارمندان اکادمیک و در حد امکان کارمنهدان اداری، 

مصهروف فعالیتهههایی میباشههند کههه سهههم هیههری  شههان را در 

 میدهد. امعه و انکشاف محلی، منطقوی و ملی نشان 

۲.۲ 

 

 

 

  هداشههت از روزهههای ملههی و بههی  المللههی رارایههه شههواهد ب

الت، پری ینتیشههه ...( کهههه نقهههش پوهنتهههون، مقهههاها، سهههیمینار)

   یابت بسازددر انکشاف  امعه ها را  پوهنځی

  برنامهههه ههههای دایهههر نمهههودن والیهههت ارایهههه شههواهد  بههه سهههط

 بیرونی مرتب  با پوهنتون   مشترک با ریاست های

  هها  اشتراک فعاال نماینده هان پوهنتهون، پهوهنځیارایۀ اسناد

   انکشافی و تخنیکی. والیت در برنامه های به سط 

 ها با ریاست های ییهرب   شواهد اشتراک پوهنتون، پوهنځی

   به سط  والیت

  شواهد اشتراک استادان در کنفهران  ههای ملهی و بهی  ارایۀ

  المللی

  برنامههه هههای رادیههویی و شههواهد اشههتراک اسههتادان در ارایههۀ

 برای انکشاف  امعه  تلوی یونی

  روسهههههههههههههههههههههای

 پوهنځیها

 ن اآمهههههههههههههههههههههههههر

 دیپارتمنتها

 استادان 

 لی  کمیتههه ومسههؤ

 ها

 کارمندان اداری 

، محلهی به صورت فعاال در انکشاف تمام استادان ایا  .۱

 ؟ندو ملی سهم دارقوی منط

بهر اسههاس کههدام میکهانی م و روش اداری پههوهنځی ههها  .2

به صورت فعاال در انکشاف محلهی، منطقهوی و ملهی 

 ؟میگیرندسهم 

سیر معیار
تف

 

6 
برای محصالن در مورد ماموریت مؤسسه، اسهتراتیژی هها و 

عملکههرد هههای آن در ارتبههاس بههه  امعههه و انکشههاف محلههی، 

 منطقوی و ملی آهاهی داده میشود.

 

 محصالنسبمگیری 

محصههالن از تعههههدات خهههویش در قبهههاال انکشهههاف  امعهههه  

 واق  بوده و تشوی  میشوند تا سهم خود را ادا نمایند.

۲.3 
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  برنامهه ههای کوتهاه پیشکش ارایۀ  اسهناد بهرای  دایهر نمهودن

   دید شموالن  مدت رهنمود

 آهاهی دهی محصالن از سری  برشور  

  آهاهی دهی محصالن از سری  بورد اعالنات  

 معههههههههههههههههههههههههاون 

 محصالنامور

 اسهههههههههههههههههههای رو

 ها پوهنځی 

   آمهههههههههههههههههههههههههری

 ها دیپارتمنت

 محصالن نماینده 

 کمیتهه  نالومسؤ

 ها 

 کارمندان اداری 

آیهههها محصههههالن از دیههههدهاه، ماموریههههت و اسههههتراتیژ   .۱

پوهنتههون در قبههاال انکشههاف محلههی، منطقههوی  و ملههی 

 د؟نآهاهی دار

دیههههدهاه، ماموریههههت و اسههههتراتیژ  آیهههها محصههههالن از  .2

در قبههاال انکشههاف محلههی، مربوسههۀ خههویش  پههوهنځی

 منطقوی  و ملی آهاهی دارد؟

آیهههها محصههههالن از دیههههدهاه، ماموریههههت و اسههههتراتیژ   .۳

در قبهاال انکشهاف محلهی، مربوسهۀ خهویش  دیپارتمنت

 د؟نمنطقوی  و ملی آهاهی دار

سیر معیار
تف

 

 3 حاکمیت، رهبری و اداره مؤسسه روی رسیدن به ماموریت و اهداف استراتیژیک آن متمرکز میباشد. : حاکمیت، رهبری و اداره 

 

 پیشنبادات و اسناد مورد ضرورت

 چارت تشکیالتی .۱

 ساختار کمیته .2

 الیحه و ظای  .۳

 شرد وظای  .4

 (۳بررسی ساالنه ساختار کمیته )مرحله  .5

 یاداشت های صورت  لسه .6

 پالیسی رفتار اخالقی .7

 (۳سروی اقلیم پوهنتون )مرحله نتایج  .8

 (۳بررسی های عملکرد اداری )مرحله  .۹

 

10 
مؤسسه یک کمیتهه سهاختاری مهویر را تاسهی  نمهوده و الیحهه 

 وظای  روش  را برای هر کمیته ها انکشاف داده است.
 

 حاکمیت

مؤسسههههه غههههرا نظههههارت از تطبیهههه  مههههاموریتو پههههالن 

اسههتراتیژیک خههود یههک سههاختار اداری مناسههب و مههویررا 

 ایجاد نموده است. 

3.1 
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 پوهنتهون، پههوهنځی  یکتها  پروتوکهوال  لسهات کمیتهه هها

   ها و مینوت مکاتب

  کمیته های مربوسه پوهنتونچارت تشکیالتی  

  پوهنځی ها مربوس کمیته های  تشکیالتیچارت  

  الیحه وظای  کمیته های پوهنتون، پوهنځی  

  ،پهههالن ههههای عملیهههاتی و انکشهههافی کمیتهههه ههههای پوهنتهههون

  پوهنځی ها 

 پوهنتون یی ر 

  معاونهههههههههههههههههههان

 پوهنتون

  روسههههههههههههههههههههای

 پوهنځی ها

 کمیتهه  ولی مسؤ

 ها 

  ارتقههههههای آمههههههر

 کیفیت

آیا پوهنتون برای بهبود مدیریت کمیته ها یهک سیسهتم  .۱

 منظم و مفید دارد؟

پوهنتهون سیسهتم بهرای ارزیهابی و تنظهیم کمیتهه هها آیا  .2

 دارد؟

سیر معیار
تف

 

10 

هها، معهاونی  پوهنځیر ی  پوهنتون، معاونی  ر هی ، روسهای 

هها و آمهری  دیپارتمنهت هها مسه ولی  اداره در اوقهات  پوهنځی

 رسمی بوده و قادر به پیشبرد امور رهبریت میباشند.

 

 رهبری

مؤسسه توس  یک تیم با صالحیت مویر در اوقات رسمی 

 رهبری و اداره می شود. 

3.۲ 

 

 
 مشاهدپ حافری روزانه هیات رهبری  

 مشاهدپ کتابهای  لسات  

  مشاهدپ اسناد تحصیلی هیأت رهبری پوهنتون  

 

آیههها رهبهههری پوهنتهههون در اوقهههات رسهههمی تمهههام وقهههت  .۱

 مصروف پېشبرد امور پوهنتون است؟

پوهنتون توانهایی پیشهبرد امهور مربهوس را آیا رهبری  .2

 دارند؟

سیر معیار
تف

 

10 
تمههام کارمنههدان اداری دارای الیحههه وظههای  مناسههب و مههرتب  

 می باشند.
 

 اداره

اداره مؤسسههه در حمایههت از ا ههراات ماموریههت و اولویههت 

 های استراتیژیک مؤسسه، متمرک  میباشد.

3.3 

 
  ارایۀ الیحۀ وظای  مرتب  پست کارمندان اداری 

  ارایههۀ پههالن هههای عملیههاتی انفههرادی  مههرتب  پسههت کارمنههدان

  اداری

  معهههههاون امهههههور

 اداری پوهنتون

   روسهههههههههههههههههههای

 پوهنحی ها

  آمهههههههههر منهههههههههابت

 بشری

 آیا تمام کارمندان اداری دارای الیحۀ وظای  اند؟ .۱

آیههها تمهههام کارمنهههدان  اداری توانهههایی ا هههرای وظهههای   .2

 را دارند؟خویش 

سیر معیار
تف
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مؤسسه دارای یک پالیسی اصوال اخالقهی بهوده کهه مطهاب  آن 

اسمینهههان حاصهههل مهههی کنهههد کهههه تمهههام کارمنهههدان )اسهههتادان( و  

محصههالن اصهههوال رفتارههههای اخالقههی وعواقهههب عهههدم تطبیههه  

 آنرامیدانند.

 

 اصول اخالبی

مؤسسهتالش می نماید تها مطهاب  معیارههای اخالقهی عمهل 

نموده،از فساد، واسهطه وقهوم پرسهتی،  لهوهیری بهه عمهل 

آیههد و نیهه  شههفافیت کههاری، انصههاف و تسههاوی  نسههیتی در 

 همه عرصه های کاری ناف  هردد. 

3.4 

 

 

  ارایۀ الیحۀ نظم و دسپلی  

   شهده ارایه پالیسی اصوال اخالقی یا کود های اخالقهی تهدوی

  توس  پوهنتون

  چاپ و نشر اصوال اخالقی  هت آهاهی اسهتادان، کارمنهدان

ب سایت ، بنرهها یو محصالن از سری  بروشور، چارت، و

  و...

 ارایۀ تعهد نامه های امضا شدپ محصالن  

 صندوق های شکایات به سط  پوهنتون و پوهنحی ها   

    معاونهان ریهی

 پوهنتون

  روسهههههههههههههههههههههای

 پوهنحی ها

  نماینهههههههههههههههههدهان

 النمحص

آیهها پوهنتههون بههرای اسههتادان، کارمنههدان و محصههالن،  .۱

 پالیسی اخالقی دارد؟

آیا پوهنتون برای تطبی  پالیسی های اخالقی مکانی م  .2

 تحقیقی مفید و مویر دارد؟ 

سیر معیار
تف

 

 4 منابع مؤسسه غرض نیه به ماموریت و پالن استراتیژیک تخصیص داده شده و تنظید میگردد. : منابت مالی و اداری 

 

 پیشنبادات و اسناد مورد ضرورت

 ه ارشات مالی .۱

 پروسۀ مدیریت و انکشاف مالی .2

 (۳پالن های استقاللیت مالی )مرحله  .۳

 (۳پالن های حصوال عواید )مرحله  .4

 

10 

بههوده کههه بههه سههور  مؤسسههه دارای یههک پههالن پههنج سههاله مههالی

کههه در  اهههداف اسههتراتیژیک مؤسسههه وافهه  در مطابقههت بهها

 چارچو  پالن استراتیژیک آن بیان هردیده است، قرار دارد. 

 

 پالنگذاری مالی

بها تطبیه   پهالن ههای مهالی اش مؤسسه اسمینهان میدههد کهه

و روی آن  اهههههداف اسههههتراتیژیک اش مطابقههههت داشههههته

 متمرک  میباشد.

4.1 
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  پالن مهالی پهنج سهاله تاییهد شهده شهورای علمهی مو ودیت

  موسسه مطاب  با پالن ستراتژیک موسسه

 شواهد منابت و وه مالی  

  مطابقهههت محتهههوای پهههالن مهههالی بههها اههههداف اسهههتراتیژیک

شواهد بکار هیری و هوه مهالی بهرای ههر ) موسسه شامل

  یک از اهداف م کور( 

  ، ریی 

 معاون مالی 

  رؤسههههههههههههههای

 پوهنحی
 آمری  مربوس

پوهنتههون بنیههاد کههافی منههابت مههالی دارد و آیهها ایهه   آیهها .۱

منهههابت پایهههدار اسهههت و پوهنتهههون در وفهههعیت مهههالی 

 خوبی قرار دارد؟

آیهها پیشههتیبانی و و ههوه مههالی کههافی و ههود دارد تهها از  .2

 لههب و حفهها اسههاتید و کارمنههدان بهها کیفیههت حصههوال 

 اسمینان نماید؟

آیا پهالن مهالی  تاییهد شهده توسه  پوهنتهون یها وزارت  .۳

  ود است؟ مو

 آیا پالن مالی بر اساس پالن استراتژیک است؟ .4

آیها پهالن مهالی بهر اسهاس نیهاز سهنجی )معاونیهت ههها،  .5

آمریت ها، دیپارتمنت ها و پوهنحی ها( ترتیهب شهده 

 است؟

سیر معیار
تف

 

10 

در برابههههر تنظههههیم بود ههههه سههههاالنه معاونیههههت اداری مؤسسههههه 

را بهه  مسوولیت شفاف و واف  داشته و ه ارش ربهت وار آن

 کمیته مربوسه مؤسسه می سپارد.

 
 مدیریت مالی

 مؤسسه از مدیریت مویر بود ه ساالنه اسمینان میدهد.
4.۲ 

 

  پههالن مههالی تا یههد شههده شههورای علمههی موسسههه بههه اسههاس

  بود ه ساالنه نهاد تحصیلی 

 مو ودیت کمیته مالی و اداری در سط  نهاد تحصیلی  

 .راپور ربت وار  مصرف بود ه  

 مصرف بود ه  ساالنه نهاد تحصیلی. راپور 

  شواهد ه ارش معاونیت مهالی و اداری بهه کمیتهه مهالی و

  )مالحظه کتا  پروتوکوال کمیته مالی و اداری(  اداری

 ریی  موسسه 

 معاون اداری

 کارمندان اداری

 کارمندان مالی

 ریی  پوهنحی ها

 سواالت مطاب  با شواهد و معیار تهیه هردد. .۱

اداری ههه ارش مههالی از ریاسههت ههها، و آیهها معاونههت  .2

 دیپارتمنت ها دارد؟

آیهها ههه ارش ربههت وار مههالی  شههما بههه کمیتههه ارتقههای  .۳

 کیفیت فرستاده شده است؟

آیا معاونیت اداری  لسات را با رووسهای پهوهنحی و  .4

 آمری  دیپارتمنت بره ار کرده است؟

سیر معیار
تف

 

10 
 ،مهالی مناسهبمؤسسه با استفاده مویر از سیستم های مهدیریت 

 محاسبات خویش را مدیریت مینماید.
 

 سیستد های مالی

مؤسسههه سیسههتم هههای مههویر محاسههبه و مههدیریت مههالی را 

 ایجاد نموده است.

4.3 
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 عتباارهی 

 

  سیستم مالی موسسه مربهوس تهابت کهدام سیسهتم بهوده اسهناد

  مشاهده هردد 

 س بوه اسناد مصارفاتی با سیستم مریسمقا  

  مصهههارفاتی و مقایسهههه آن بههها چهههک ههههای بهههانکی و اسهههناد

  سیستم مربوس

  سیستم تادیه فی  محصلی  و مشهاهده آن در سیسهتم مهالی

  مو ود

  س ربومعاشات و مقایسه آن با سیستم متادیه  

 

 موسسه از کدام سیستم مویر مالی استفاده می کند؟ .۱

 آیا مدیریت مالی توس  افراد مسلکی اداره می شود؟ .2

از اسالعههات مههالی  (back upآیهها سیسههتم پشههتیبانی) .3

 و ود؟

سیر معیار
تف

 

10 
راپورهای حسابدهی مالی رسهمی ملهی و بهی  المللهی سهه سهاال 

 ه شته مو ود می باشد.
 

 حسابدهی

النه عایههدات و مصهههارف مؤسسهههه تحصههیلی بهههه سهههور سههها

 مورد بازرسی قرار می هیرد..

4.4 

 

 .راپورهای سه ساال قبل تفتیش وزارت مالیه  

 ههها یهها نهههاد هههای ملههی  راپههور هههای تفتههیش وزارت

  دیگر.

 .راپور های تفتیش نهاد های بی  المللی  

 معاون اداری 

  آمر مالی 

 مدیر محاسبه 

 کارمندان مالی 

آیا شواهد راپورهای سه سهاله مهالی ه شهته بهه مر هت  .۱

مربوسههههه و ههههود دارد؟ ) وزارت تحصههههیالت عههههالی 

 ومستوفیت(

آیا شواهد مبنی بر در ه بندی عملکرد بخش مالی از  .2

 ادارات مربوسه مو ود است؟

آیا شواهد راپور ههای سهه سهاال ه شهته از مر هت بهی   .۳

المللی با در نظر داشت نقهات قهوت و فهع  مو هود 

 می باشد؟

سیر معیار
تف

 

 
با ماموریت مؤسسه مطابقت داشته و غرض کسر  اممینران از آوردن اصرالحات دوامردار برنامه های اکادمیک   :برنامه های اکادمیک

 مرور می شود. بررسی و
5 

 

 پیشنبادات و اسناد مورد ضرورت

 اسالعیه های منظوری برنامه از سوی وزارت تحصیالت عالی )برنامه های  دید( .۱

 شرد  برنامه .2

 (2بررسی دوره یی برنامه )نظارت ساالنه( )مرحله  .۳

 (۳بررسی دوره یی برنامه ) امت( )مرحله  .4

 (۳شاهرد محوری )مرحله مدارک آموزش مبنی بر نتیجه و آموزش بر اساس  .5

 صورت  لسه کمیته برنامه تحصیلی )کریکولم( .6

 استراتیژی های ارزیابی صنوف .7

 (۳نظریات محصلی  )مرحله  .8

 (۳پالن های آموزش الکترونیکی )مرحله  .۹
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 مشارکت ها و تفاهمنامه ها .۱1

10 
هر برنامه دارای یهک کهتالم مشهخ  و یها اسهناد مشهابه مهی 

 تعری  شده است. باشد که در آن محتوای برنامه
 

 نیازمندی های برنامه

تمام برنامه های علمی بطور واف  بیهان کننهده نیازمنهدی 

 های موسسه بربنیاد ماموریت آن می باشد.

5.1 

 

 داهانه برای هر برنامهه کهه محتویهات  الکمو ودیت کت 

آن در برهیرینهههده معرفهههی برنامهههه )تاریخ هههه مختصهههر، 

دیدهاه و ماموریت، کریکولم، منابت،  معلومات در مهورد 

امکانهههات و تسههههیالت بهههرای تطبیههه  و چگهههونگی تطبیههه  

  برنامه....(

 کههه  اسههناد و شههواهد الکدر صههورت عههدم مو ودیههت کههت

ههر برنامهه را احتهوا  کالتمام موفوعات مربهوس بهه کهت

  نماید.

  شواهد منظوری هر برنامه از سرف وزارت تحصهیالت

   عالی

  ،معاونان علمهی

رؤسههههههههههههههههههههای 

ههههههههها و  پوهنځی

آمههههههههههههههههههههههههری  

  ها دیپارتمنت

 

 آیا برنامه شما کتالم  امت دارد؟  .۱

 چگونگی تهیه کتالم سواال شود.  .2

 

سیر معیار
تف

 

  تمام برنامه ها به سور ساالنه نظارت می هردد.  10

 نظارت ساالنه برنامه ها

تمههام برنامههه هههای اکادمیههک توسهه  یههک پروسههه رسههمی 

مرور و تایید، شده  در سط  نهاد تحصیلی ساالنه نظارت 

 می هردد.

5.۲ 

  به سط  هر برنامه ه ارش نظارت ساالنه مشاهده   

  نهاده راش نظارت ساالنه به سط  مشاهده   

  ،معهههاون علمهههی

 کمیته کریکولم، 

ههههههههها و  پوهنځی

آمههههههههههههههههههههههههری  

  دیپارتمنتها

آیا نههاد شهما نظهارت سهاالنه برنامهه هها را انجهام داده  .۱

  است؟

  آیا ه ارش مطاب  رهنمود تهیه شده است؟ .2

سیر معیار
تف

 

8 

مؤسسه پروسه مرور دوره ای برنامه ههای را تطبیه  مینمایهد 

تحصهیلی تمهام برنامهه ههای تا اسمینان حاصل کنهد کهه نصها  

اکادمیک هر پنج سهاال یکبهار بهازنگری شهده و انعکهاس دهنهده 

تغییههرات بیرونههی میباشههد و نیهه  مطههاب  مههوازی  و معیارهههای 

 بی  المللی و مسلکی قرار دارد.

 

 مرور برنامه

مجموعهتمههام برنامههه ههها و نصهها  تحصههیلی هههر پههنج سههاال 

  مرا هت یکبار بر اساس پروسه رسمیمرور هردیده وتوس

 ییصالد تایید می هردد.

5.3 
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 بههه  ههه ارش مههرور دوره یههی برنامههه هههای علمههی مشههاهده

  های مشخ  شده  سط  برنامه

  مشاهده پالن مرور دوره یی برنامه های علمی به سط  نهاد 

 محصالن 

  مس ولی  

 

بهه شهکل دوره یهی  ی خهود راآیا نههاد شهما برنامهه هها .۱

  مرور نموده است؟

نتههایج مههرور برنامههه را تطبیهه  و عملههی آیهها نهههاد شههما  .2

  نموده است؟

آیهها از شههما در مههورد مههرور برنامههه هههای علمههی نظههر  .۳

  خواهی شده است؟

سیر معیار
تف

 

10 

 

 

 

تههیم هههای برنامههه ههها بصههورت مههداوم تههالش میورزنههد تهها تمههام 

اصالحات ممک  را غهرا تغییهر در نحهوه تهدری  شناسهایی 

 نموده، انکشاف دهند.

 

 پیداگوژی

میتودولههوییی کههه در تههدری  تمههام برنامههه هههای اکادمیههک 

استفاده شده و سط  آموزشی  محصالن را ارتقا میبخشهد، 

 می هردد.تجدید بطور منظم 

5.4 

 

 

 

  ارزیابی از میتود تهدری  اسهتادان سبه  سرزالعمهل ههای

   مربوس صورت هرفته

 فورمه های ارزیابی   

  تحلیل و نتایج ارزیابی 

  ه ارش ارزیابی همراه با صورت  لسات 

  کهههورس پالیسهههی اسهههتادان بههها در نظهههر داشهههت معیارههههای

OBE/SCL   

 محصالن   

 استادان  

 

ایهها کههورس پالیسههی در آغههاز سمسههتر بهها شههما شههریک  .۱

  ساخته می شود؟

ایا در رابطه تغییهر روش تهدری  اسهتاد از شهما نظهر  .2

  خواهی میشود؟

تغییههر مثبههت در ایهها پیشههنهادات اصههالحی شههما باعههث  .۳

  روش تدری  استادان میشود؟

  استادان شما از کدام روشهای تدری  استفاده میکنند؟ .4

  از کدام روشهای تدری  استفاده مینمایید؟ .5

سیر معیار
تف

 

10 
تمههام مشخصههات برنامههه ههها بیههانگر نحههوه ارزیههابی از کههورس 

 های مو ود می باشد.
 

 ارزیابی

محصههل صههورت میتودولههویی کههه غههرا ارزیههابی فهههم 

میگیرد عادالنه و شفاف بوده و بطور منظم بازنگری مهی 

 هردد.

5.5 

 

  کورس پالیسی استادان با در نظرداشت نحوه ارزیابی 

  تشکیل و تصاویب کمیته امتحانات 

 امتحانات  تطبی  سرزالعمل 

  کتا  بررسی امتحانات 

  کمیته امتحانات 

  استادان 

  نماینهههههههههههههههههههههههده

 محصلی  

   آمههههههههههههههههههههههههری

  دیپارتمنت

  ایا از سرزالعمل امتحانات پیروی میگردد .۱

ایا به شکایات محصهلی  در رونهد امتحانهات رسهیدهی  .2

  صورت میگیرد؟

آیا بخاسر ارزیهابی بهتهر رونهد امتحانهان مهنظم تجدیهد  .۳

 میشود

سیر معیار
تف
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6 
مؤسسههه از تکنههالویی هههای مو ههود بههرای ارا ههه بخشهههایی از 

 برنامه خود استفاده می نماید.
 

 الکترونیکی )استفاده از تکنالوژی(آموزش 

مؤسسه ظرفیت خویش را در تطبی  فراهمسازی آمهوزش 

 الکترونیکی انکشاف داده است.

5.6 

 

  مرک  تکنالویی معلوماتی 

 /پرو کتورLCD   

 کمپیوتر لب  

 دسترسی به انترنت   

  معاونیت علمی 

  دفتههر تکنههالویی

 معلوماتی 

  استادان 

  مهههههههههههههههههههدیریت

 تدریسی

    محصلی 

از تجهیههههه ات الکترونیهههههک در دروس اسهههههتادان ایههههها  .۱

  استفاده صورت میگیرد؟

آیهها موسسههه تجهیهه ات وتو ههه کههافی بههرای در اختیههار  .2

  ه اشت  وسایل الکترونیک دارد؟

آیا از سافت ویهر ههای آموزشهی الکترونیکهی اسهتفاده  .۳

 میشود؟

سیر معیار
تف

 

6 

مؤسسهههه بطهههور مهههویر توهمیهههت ههههای همکهههاری را بههها سهههایر 

تحصههیالت عههالی داخلههی برقههرار   نمههوده تهها اهههداف موسسههات 

 استراتیژیک خود را   به دست آورد.

 

 مشارکت جمعی 

موسسههه ظرفیههت خههویش را  هههت توامیههت هههای علمههی بهها 

سایر موسسات تحصیلی داخلی و یا خار ی انکشهاف داده 

 است.

5.7 

 
  اسههناد توامیههت ههها و تفاهمنامههه هههای داخلههی  مطههاب  بههه

  اهداف استراتیژیک

  شواهدی از تطبی  توامیت ها و تفاهمنامه ها  

  ریهههههههی  نههههههههاد

 تحصیلی 

  معاونی 

  روسههههههههههههههههههههای

 پوهنحی ها

 

بیشتر کدام نوع توامیت  همکهاری  داخلهی و خهار ی  .۱

  انجام داده اید؟

توامیهت هههای همکهاری در کههدام مهوارد باعههث تکمیههل  .2

 ماموریت موسسه شما شده است؟ 

و تفاهمنامهه هها کدام تغییرات مثبت به ایر توامیت هها  .۳

  بو ود آمده است؟

سیر معیار
تف

 

 
مؤسسه در نظر دارد تا فعالیت های تحقیقی خویش را انکشاف داده و اممینان می دهد که استادان به مور فعال در کارهای تحقیقری : تحقی 

 مشغول میباشند.
6 

 

 پیشنبادات و اسناد مورد ضرورت

 ه ارشات/یورنالها/ نشریه های تحقی  .۱

  لسه کمتیه تحقی صورت  .2

 (۳شرد مراک  تحقی  )مرحله  .۳

 آموزش تحقی  )انکشاف مسلکی( تحلیل نیاز ها .4

 (۳آموزش تحقی  )انکشاف مسلکی( پالن تطبیقی )مرحله  .5
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8 
کارمنهههدان اکادمیهههک  و محصهههالن در پهههرویه ههههای تحقیقهههی  

 دخیل می باشند.
 

 فعالیتبای تحقیق

 انجام می دهد.مؤسسه مجموعه از فعالیتهای تحقیقی را 
6.1 

 

   مو ودیت پالن تحقی 

   رهنمود تحقی  

 تحقی  مثال  آیار  شواهد سهم هیری کارمندان اکادمیک در

تحقیقههی اسههاتید، شههواهد کههار عملههی تحقیهه  اسههاتید، مجلههه 

  علمی  

   شههواهد سهههم هیههری محصههالن در پروسههه تحقیهه  )مههثال

مونهههوهراف هههها، تیههه س هههها،  شهههواهد کهههار ههههای عملهههی 

  تحقیقی.... 

 

مندان و محصهلی  مبنهی راآیا اسناد تحقیقی تایید شده ک .۱

 بر اشتراک ایشان در روند تحقی  مو ود است؟

آیهههها شههههواهد از مههههویر بههههودن تحقیقههههات محصههههلی  و  .2

  امعه می  ود می باشد؟کارمندان برای انکشاف 

سیر معیار
تف

 

6 
کمیتههه تحقیهه  را ایجههاد نمههوده اسههت کههه مسههووال  پههوهنځیهههر 

 باشد. پوهنځیحمایه و پالنگ اری به سط  
 

 حمایه

مؤسسهه ظرفیهت ههای خههود را بهرای حمایهت از فعالیتهههای 

 تحقیقی،توسعه میبخشد . 

6.۲ 

 

  .مو ودیت کمیته تحقی  هر پوهنحی  

  الیحه وظای   

 )در ه تحصیلی اعضای کمیته )داکتر یا ماستر   

   پالن کاری تصویب شده کمیته تحقی  

  ،مو ودیت کتا  پروتوکوال  

 

آیا مرک  تحقیقات علمی با تسههیالت کهافی و الزم در  .۱

 سط  پوهنتون مو ود می باشد؟

آیا پالن  امت برای انکشاف برنامه های تحقیقاتی در  .2

 سط  پوهنحی مو ود می باشد؟

سیر معیار
تف

 

6 

مؤسسه با استفاده از برنامه های آموزشی ملی و موسسه یهی، 

اسههتادان نخبههه را منحیههث مسهه ولی  تحقیهه  در چههارچو  نهههاد 

 تحصیلی خویش آموزش میدهد.

 

 آموزش

مؤسسه مهارتهای تحقیقی و ظرفیتهای اسهتادان خهویش را 

 توسعه میبخشد.

6.3 
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 اعضای کمیتهه ههای ر تحقی  و بررسی اسناد تحصیلی آم

 تحقی 

  شههواهد تههدویر برنامههه هههای ارتقهها ظرفیههت تحقیقههی بههرای

 اساتید 

  .شواهد اشتراک اساتید در ورکشاپ های تحقیقی ملی 

 

آیهها پوهنتههون بههرای انکشههاف برنامههه هههای تحقیقههاتی  .۱

 خویش رهنمود کارا و مویر را دارا می باشد؟

آیهها پوهنتههون بههرای انکشههاف برنامههه هههای تحقیقههاتی  .2

 خویش ورکشاپ های متعدد بره ار  نموده است؟

آیهها شههواهد الزم از نشهههر مقههاالت علمههی اسهههتادان در  .۳

 سط  پوهنحی و پوهنتون مو ود می باشد؟

آیهها تحقیقههات بههر پایههه  روشهههای  دیههد تحقیهه  اسههتوار  .4

 است؟

ار
عی
 م
یر
س
تف

 

 
انکشراف داده ترا اممینران  حاصره نمایرد کره برادر بره رسریدن بره مؤسسره اسرتادان و کارمنردان خرویش را مقررر، مردیریت و : استادان و کارمنهدان

 .ماموریت و اهداف استراتیژیک خویش میباشد
7 

 

 پیشنبادات و اسناد مورد ضرورت

 (۳تحلیل نیاز های انکشاف مسلکی )مرحله  .۱

 نسبت بی  محصلی  و اساتید )صنوف درسی( .2

 (۳پالن های استخدام کارمندان )مرحله  .۳

 اساتید و کارمندانکتاب ه رهنمای  .4

 ال . پالیسی استقاللیت اکادمیک .5

  . پالیسی و سرزالعمل شکایات .6

 پروسۀ بررسی عملکرد .7

 (2.6-2.5معلومات مقدماتی ه ارش ارزیابی خودی ) .8

 (۳.1ه ارش ارزیابی خودی ) .۹

 

10 

مؤسسه می تواند نشان دهد که برای پیشبرد تمهام برنامهه ههای 

اکادمیهههک خهههود مطهههاب  بههها تعهههداد محصهههالن یبهههت نهههام شهههده،  

 اعضای کادر علمی مناسب استخدام نموده است. 

 

 ظرفیت اکادمیک

مؤسسههه اعضههای کهههادر علمههی  وا هههد شههرای  را مطهههاب  

فهههرورت مقهههرر مهههی نمایهههد تههها پاسهههخگوی نیازمنهههدیهای 

 علمی آن باشد.  برنامه های

7.1 

 

 مطههاب  الیحههه نظههر بههه رشههته  و محصههل  تناسههب اسههتاد

    کریدت

 /مقرره  اسههتخدام از ارهانهههای رسههمی بهها شههواهد پالیسههی

  تطبی  آن 

  تفکیهههک در هههه بههها تناسهههب اسهههتاد و مضهههامی  تدریسهههی

)حد اعظمی سه مضمون  رتب علمی استادان تحصیلی یا

  و دوازده ساعت درسی در هفته(

  ر ی  

  استادان 

تقهههرری ههههای شهههما مطهههاب  پالیسهههی ههههای اسهههتخدام  .۱

  صورت میگیرند یا خیر؟

  رفایت استادان از امتیازات مادی و معنوی .2

سیر معیار
تف

 



16 | P a g e بوره عرتقای یففت     (70ثب  پر تویول شامره ) 1398هلو  5هنایی شده جلسه مورخ      هناه یای حتصفالت عایل   به سطح  ه م  ع ل مرحهل   یففت    عتباارهی چارچوب تضمنی تفسری

 عتباارهی 

10 

مؤسسه می تواند نشهان دههد کهه بهرای تمهام دفهاتر اداری خهود 

مطههاب  بهها تعههداد محصههالن یبههت نههام شههده، کارمنههدان مناسههب 

 استخدام نموده است.
 

 غیر اکادمیکظرفیت 

مؤسسه تحصیلی تعداد کارمندان مورد نیاز خود را کهه از 

مهارتهههههای خههههاج  هههههت انجههههام امههههور غیههههر اکادمیههههک 

 برخوردار باشند، مقررنموده است.

7.۲ 

 

  نیاز سنجی منابت بشری  

  پالیسی استخدام  

  اسناد کارمنداندوسیه  

 ( ۱/41تناسب کارمندان و محصل حد اعظمی)  

  تشکیالت اداری  

 

ایههها تسههههیالت و امتیهههازات مناسهههب بهههرای کارمنهههدان  .۱

  و ود دارد؟

 ایا کار مندان از کار در اداره رافی اند؟ .2

آیههههها در قسهههههمت ظرفیهههههت سهههههازی کارمنهههههدان اداری  .۳

 اقداماتی صورت هرفته است؟

سیر معیار
تف

 

  مؤسسه دارای یک اداره منابت بشری  می باشد. 10

 پالیسی ها و پروسه استخدام

ها و پروسهه ههای اسهتخدام،تعیی  حجهم کهار و  تمام پالیسی

ارتقهها ی کارمنههدان بههر اسههاس شایسههتگی و شههفافیت  تنظههیم 

 هردیده است.

7.3 

 

  مو ودیت آمر منابت بشری 

  تشکیالت منابت بشریمو ودیت  

 دفتر منابت بشری با تجهی ات مورد نیاز   

  منابت بشری آمریت الیحه وظای  

 پالن منابت بشری  

 معاون اداری

مههههههدیریت منههههههابت 

  بشری

 

 آیا کارمندان از الیحه وظای  خویش آهاهی دارند؟ .۱

آیههها پروسهههه اسهههتخدام سبههه  قهههوانی  و لهههوای  وزارت  .2

  تحصیالت صورت هرفته است؟

سیر معیار
تف

 

10 
مؤسسههه بهها اسههتفاده از مشههاهده دروس بههه بهبههود فعالیههت هههای 

 استادان کمک می کند.
 

 فعالیت های:استادان

اسههتادان، هههر سههاله باتو ههه بههه بهبههود کیفیههت فعالیههت تمههام 

 کاری شان به بررسی هرفته میشود.

7.4 

 

  ،ارزیههابی دروس اسههاتید در هههر سمستر)توسهه  محصههل

   آمر دیپارتمنت و ر ی  پوهنحی(

 تحلیل شواهد مشاهده دروس درسمستر   

 شواهد ارا ه فیدبک نتایج تحلیل به اساتید  

 ریی 

 محصلی  

 آمری  

  سری  محصلی  ارزیابی میگرددآیا استاد از  .۱

 ایا استادان از سری  آمری  ارزیابی میگردند؟ .2

آمههری  دیپارتمنههت ههها توسهه  چههی کسههی ارزیههابی مههی  .۳

  هردند؟

سیر معیار
تف
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موسسه یک پروسه بازنگری سهاالنه ا هراات کهاری را بهرای 

 تمام کارمندان خویش ایجاد نموده است.
 

 فعالیتکارمندان 

کارمنههدان اداری بهها تو ههه بههه  بهبههود  کیفیههت تمههام فعالیههت  

 کاری شان به بررسی هرفته می شود.

7.5 

  شواهد بررسی عملکرد فعالیت ساالنه کارمندان  

 تحلیل بررسی عملکرد فعالیت های ساالنه کارمندان  
 کارمندان

کارمنهههدان بخهههش ههههای مختلههه  چگونهههه پهههالن ههههای  .۱

  عملیاتی خویش را میسازید؟

عملیهههاتی کهههدام مراحهههل را سهههپری  در تهیهههه پالنههههای .2

  میکنید؟

سیر 
تف

معیار
 

10 
مؤسسههه یههک شههخ  را کههه مسهه وال مههدیریت تمههام  نبههه هههای 

 انکشاف مسلکی می باشد، تعیی  نموده است.
 

 انکشاف مسلکی

مؤسسه نیازمندیهای انکشهافی تمهام کارمنهدان را تشهخی  

 و شناسایی نموده و  تالش می نماید تا به آن برسد. 

7.6 

 

  استخدام شخ  دارای تحصیالت مهرتب  ) رتبهه حهد اقهل

    (پوهنمل یا ماستر

   مو ودیت مرک  انکشاف مسلکی با منابت بشهری مجهر

  و امکانات الزم آن

  الیحه وظای   

 پالیسی مرک  انکشاف مسلکی   

 کتا  یبت  لسات  

  معاون علمی 

   مسهههووال مرکههه

انکشهههههههههههههههههههاف 

 مسلکی 

ان نیهاز بهه  نحوه شناسایی بخشههایی کهه کارمنهدان در .۱

  انکشاف دارند، چگونه صورت میگرد؟
 

سیر معیار
تف

 

6 

موسسه اسمینان می دههد کهه تمهام اسهتادان و محصهالن از اساسهات 

آزادی ههههای اکادمیهههک کهههه در چهههارچو  قهههانون تحصهههیالت عهههالی 

 افغانستان محفوظ هردیده است واق  اند.

 

 آزادی های اکادمیک

تحصیالت عالی، حمایهت آزادی اکادمیک مطاب  به قانون 

 و مورد تشوی  قرار داده میشود.

7.7 

 

 مو ودیت پالیسی آزادی اکادمیک  

  شواهد بهه دسهترس قهرار ههرفت  پالیسهی آزادی اکادمیهک

بهههه تمهههام اسهههاتید و محصهههالن از سریههه ) ویهههب سهههایت 

پوهنتههههون، صههههفحه رسههههمی موسسههههه، کتهههها  رهنمههههود 

   محصالن، کتا  رهنمود اساتید...(

  استادان 

  کارمندان 

 تعاری  و برداشت از آزادی اکادمیک  .2

 بررسی سط  آهاهی از آزادی های اکادمیک  .۳

آیهها اسههتادان و کارمنههدان از قههوانی  لههوای  مقههررات و  .4

  سرزالعمل ها آهاهی دارند

سیر معیار
تف

 

10 
مؤسسه سرزالعمل هایی را غرا وارسی شکایات کارمندان 

 ایجاد نموده و آن را تعقیب می نماید. 
 

 شکایات کارمندان

 مؤسسه بطور مؤیر شکایات کارمندان را مدیریت میکند. 
7.8 
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 پالیسی های اخالقی  

   پالیسی و سرزالعمل رسیدهی به شکایات کارمندان 

  صههندوق شههکایات همههراه بهها سرزالعمههل بههاز کههردن آن و

سههایر شههیوه هههای دریافههت شههکایات ماننههد: ه ینههه آنالیهه  

   دریافت شکایات

   کمیته نظم و دسپلی 

  شواهد رسیدهی به شکایات 

میکانی م رسیدهی به شکایات کارمندان به چی شکلی  .۱ 

 است؟

سیر معیار
تف

 

 
مؤسسه از ایجاد فضای مثبتی اممینان میدهد کره در آن  محصرالن مری تواننرد ببترر بیاموزنرد، انکشراف یابنرد و موفقیرت :تجار  محصل

 کس  کنند.
8 

 

 مورد ضرورت پیشنبادات و اسناد

 کتا  رهنمای محصلی  .۱

 پروسۀ رهنمایی مشوره دهی اکادمیک .2

 (۳مشوره دهی محصلی /خدمات صحت روانی )مرحله  .۳

 پالیسی شفافیت و تساوی حقوق .4

 پالیسی نظم و دسلپی  محصلی  .5

 اسالعات )دیتای( یبت نام .6

 سروی محصلی  .7

 (۳مرک  حرفه و یا شغل/ تفصیالت خدمات کاریابی )مرحله  .8

 

10 

معلومات اساسهی پیرامهون یبهت نهام محصهالن، دوام تحصهیل، 

ارتقههها، و موفقیهههت ههههای آنهههان  مهههت آوری، یخیهههره و غهههرا 

 ارزیابی و مقاصد پالنگ اری در دسترس قرار میگیرد.

 

 معلومات محصالن

مؤسسه دارای سیستم هایی کهه در آن معلومهات محصهالن 

  مت آوری و تحلیل می هردد، می باشد.

8.1 

 

 دیتابی  با ظرفیت کافی برای تحلیل ارقام. مو ودیت  

  سجل و سوان  

  شهههواهد تحلیهههل ارقهههام کهههه در پهههالن هههه اری اسهههتفاده شهههده

   بتواند.

  ریی 

پوهنتون، 

 معاون علمی،

 محصالنامور 

 روسای 

 پوهنحی

آیا نهاد تحصیلی یک سیستم منظم که در آن معلومات  .۱

 محصلی   مت آوری هردیده باشد، دارد؟

سیر
تف

 
معیار
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و نماینده هان آنهها از سریه  مؤسسه بطور منظم با  محصالن 

سروی ها و سایر روش ها مشورت می نماید تا به نیازمنهدیها 

 و تجار  آنها بهتر رسیدهی صورت بگیرد.

 

 پیشنبادات و نظریات محصالن

مؤسسههه پروسههه یههی را غههرا  مههت آوری پیشههنهادات و 

آن سهاحات مهورد انتقادات محصالن ایجاد نموده و بوسیله 

 اصالد را تشخی  مینماید.

8.۲ 

 

   رهنمود مسوولیت های استادان رهنما 

 اتحادیه محصالن به سط  نهاد   

   لسهههات مهههنظم محصهههالن بههها اسهههتادان رهنمههها بهههه سهههط 

   پوهنخی و دیپارتمنت

  ریههههههههههی  یهههههههههها

معهههههههههههههههههههاونی  

 پوهنتون

  ،ریی  پوهنحی

 معاون پوهنحی

   آمههههههههههههههههههههههههری

 دیپارتمنت

   انجمههههههههههههههههههههههه

 محصالن 

پوهنتههون بهها محصههلی  و یهها نماینههده هههان آنههها در ایهها  .۱

مههورد بهبههود وفههعیت پوهنتههون مجههال  مههنظم داشههته 

 اند؟

آیا شواهد و ود دارد که به اساس نظریات محصهالن  .2

، و دو بههاره بههه محصههالن در باشههدکیفیههت بهبههود یافتههه 

 مورد آن آهاهی داده شده باشد؟

آیا صندوق نظریات و شکایات محصلی  و ود داشته  .۳

میکههانی م مشههخ  نظههارت و ارزیههابی آن مو ههود  و

 است؟

سیر معیار
تف

 

8 

تها مهارتههایی را مؤسسه با استخدام کننهدهان در ارتبهاس  بهوده 

کهه فارغهان غهرا کسهب موفقیهت در محهل کهاری خهویش بههه 

 آنها نیاز دارند، مشخ  سازند.

 

 مبارتبای فارغ التحصیالن

التحصههیالن مهارتههایی را غههرا انکشهاف فهارغ مؤسسهه 

خود مشخ  ساخته است تا آنهارا قادر بهه کسهب موفقیهت 

 .در وظای  شان سازد

8.3 

 

  میکانی م تشخی  مهارت های فارغ التحصیالن )مههارت

ههههای کمپیهههوتر، زبهههان خهههار ی، خلههه  سهههوان  نویسهههی، 

 پروپوزال نویسی( و پالن انکشاف آنها 

  تفهههاهم نامهههه هههها )در ارتبهههاس بههها انکشهههاف مههههارت ههههای

 محصالن( 

  ارایهههه سهههیمینارها و تهههدویر ورکشهههاپ ههههای اموزشهههی بههها

 تصاویر و لست اشتراک کننده ها 

  معههاونی  علمههی

ومحصالن نهاد 

 تحصیلی

  روسههههههههههههههههههههای

 پوهنحی ها

   آمههههههههههههههههههههههههری

دیپارتمنههههههههههههههت 

وکمیته کاریهابی 

 نهاد تحصیلی

خههاسری بلنههد آیهها پوهنتههون نظریههات کارفرمایههان بههه  .۱

بردن سهویه ای محصهالن درخواسهت نمهوده  و عمهال  

 در مورد ا راات صورت هرفته است؟

آیا پوهنتون مرک  کار یابی داشته که با محصهالن در  .2

 مورد همکاری نماید؟

آیا پوهنتهون ابتکهارات بلنهد بهردن سهویه ی مهارتههای  .۳

 محصلی  و فارغان را دارد؟

سیر معیار
تف

 

10 
خههدمات مشههورتی و حمههایتی را کههه بههه  مؤسسههه بههه  محصههالن

 نیازمندیهای اکادمیک آنها پاسخگو باشد فراهم مینماید.
 

 خدمات و حمایه  محصالن

مؤسسهههههه خهههههدماتی را غهههههرا حمایهههههت از نیازمنهههههدیهای 

8.4 
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 اکادمیک و   فردی محصالن تهیه و تدارک مینماید.

 

 و شخ /اشخاج مسووال  ک  مشوره مو ودیت مر  

  تحصهیلی و رفهت مشهکالت میکانی م مشهوره دههی بهرای 

  شخصی محصالن

  شههههواهد رسههههیدهی بههههه مشههههکالت تحصههههیلی و شخصههههی

  محصالن

  معاونیههههههههههههههههههت

محصهههههههههههههالن، 

روسههههههههههههههههههههای 

پههههههههههههههههوهنحی، 

  آمههههههههههههههههههههههههری

دیپارتمنت هها و 

 استادان رهنمها،

 کمیته  ندر

آیههها نههههاد تحصهههیلی متعههههد بهههه ارایهههۀ خهههدمات بهههرای  .۱

 آنها هردد؟محصلی  است که باعث ارتقاء علمی 

آیههها نههههاد تحصهههیلی  ههههت رفهههت مشهههکالت شخصهههی  .2

 محصلی  کدام مر ت مشوره دهی دارد؟

سیر معیار
تف

 

10 

ههدف آن مؤسسه پالیسی انصاف و عهدالت را تهیهه نمهوده  کهه 

انصاف و عدالت  می باشد و آن رابهه دسهترس همهه  برقراری

 افراد ییرب  قرار میدهد.

 

 انصاف و عدالت

نمایههد کههه صههرف نظههر از  نسههیت، مؤسسههه تضههمی  مههی 

موق  ا تماعی، معایب فی یکی و یها  سهایر محهدودیتها بها 

همههه  محصههالن بههه شههکل عادالنههه و منصههفانه رفتههار مههی 

 شود.

8.5 

 

  و اهاهی محصهالن از  پالیسی انصاف و عدالتمو ودیت

 آن 

  شواهد رسیدهی کمیته امتحانات به مشکالت پهیش آمهده در

  ریان امتحان 

 به سط  موسسه   ندر مو ودیت دفتر و کمیته 

  و شهههواهد کهههار نظهههم دسهههپلی ، فرهنگهههی مو ودیهههت کمیتهههه

 عملی آنها 

معههههاونی  علمههههی، 

اداری، 

محصهههههههههههههههههههالن، 

روسهههای پهههوهنحی 

هههههههههها و آههههههههههاهی 

آمههری  دیپارتمنههت 

ههههههها، اسههههههتادان و 

 محصالن از آن

آیهها نههههاد تحصهههیلی پالیسههی عهههدالت و برابهههری بهههرای  .۱

م مرا ت ییرب  درسهط  نههاد محصلی  داشته و با تما

 تحصیلی شریک ساخته اند؟ 

آیهها نظریههات محصههالن در ایجههاد پالیسههی انصههاف و  .2

 عدالت در نظر هرفته شده است؟ 

آیهها نهههاد تحصههیلی سرزالعمههل نظههارت و ارزیههابی از  .۳

 تطبی  پالیسی عدالت و برابری دارد؟

سیر معیار
تف

 

10 

مؤسسه دارای یک پالیسی انظباسی برای  محصالن بهوده کهه 

در آن را هههت بهههه    یهههات سرزالعمهههل ههههای نظهههم و دسهههپلی  

تفصیالت ارا ه میکند و توس  کمیتهه نظهم و دسهپلی  بهه سهط  

 و مؤسسه تحصیلی، نظارت میگردد.پوهنځی 

 

 پالیسی نظد و دسپلین و مرزالعمه ها

ه کههه رفتههار و مؤسسههه دارای یههک پالیسههی انظبههاسی بههود

سلوک اخالقی  محصالنرا مدیریت نموده، نقل آن بهه تمهام 

بهههرای همهههه محصهههالن  توزیهههت هردیهههده و توسههه  کمیتهههه 

 مربوسه نظارت میگردد.

8.6 
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  نظم و دسپلی  و اهاهی محصالن از آن  الیحهمو ودیت 

  مو ودیت کمیته نظم و دسپلی  سط  پوهنتنون 

  شههواهد کههار کههرد عملههی کمیتههه هههای نظههم و دسههپلی  ماننههد

 کتا  یبت  لسات 

معاون محصهالن، 

روسهههای پهههوهنحی 

ههههههها و اعضههههههای 

کمیتهههه ههههای نظهههم 

 دسپلی   

آیا پالیسی انضباسی به سط  پوهنتهون و پهوهنحی هها  .۱

 مو ود است؟

 کمیته نظارت از تطبی  آن مو ود است؟ .2

سیر معیار
تف

 

 
مؤسسه غرض بررسی و اصالحات دایمی در کیفیت جنبه های فعالیت هرا، سراختار هرا و پروسره هرایی را روی : بهبود و ارتقای کیفیت

 دست دارد.

9 

 

 پیشنبادات و اسناد مورد ضرورت
 ساختار، پالیسی و سرزالعمل کمتیه ارتقای کیفیت .۱

 صورت  لسات .2

 (4.1ه ارش ارزیابی خودی ) .۳

 (4.4-4.۱ه ارش ارزیابی خودی ) .4

 (۳وظیفوی ارتقای کیفیت )مرحله تفصیالت  .5

 

10 

کمیتهههه ههههای ارتقهههای کیفیهههت در سهههطود مؤسسهههه تحصهههیلی و 

ههها یههک رهبههری و مههدیریت قههوی ارتقههای کیفیههت و  پههوهنځی

 بهبود را فراهم میسازد.

 

 نبادو مدیریت

مؤسسه اسمینان میدهد که پروسه هاو پالیسی های ارتقها و 

بهه لهوای  و بهبود کیفیت، در تمهام سهطود مؤسسهه مطهاب  

 مقرره ها، مدیریت و تنظیم شده است.

9.1 

 

  .داشت  کمیته های اصلی وفرعی ارتقای کیفیت 

  داشههت  الیحههه وظههای ، ههه ارش کههاری، کتهها   لسههات و

 اسناد مرتب  

  .سهولت های الزم دفاتر ارتفای کیفیت 

 

آیا آمریت ارتقای کیفیت و کمیته های اصلی و فرعی  .۱

 تضمی  کیفیت و ود دارد؟

بههرای بر سههته سههاخت  نقههاس قههوت و فههع  از کههدام  .2

 نوع سیستم مدیریتی استفاده می هردد؟

سیر معیار
تف

 

10 
مؤسسه دفتر ارتقای کیفیت را ایجاد نموده است تا امور کمیتهه 

 های ارتقای کیفیت را به سور مناسب به پیش ببرد. 
 

 منابع

مؤسسه اسمینان میدهد که تطبی  پروسه ها و پالیسی ههای 

ارتقای کیفیت و بهبود و فراهم آوری امکانات الزم توسه  

 کارمندان مورد حمایت قرار میگیرد.

9.۲ 
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  مو ودیههت شههخ  مسههووال کههه اسههتاد دایمههی نهههاد بههوده و

 تجربه  کاری داشته باشد.  

 کمیتههه هههای  شههواهد ارتبههاس کههاری آمههر ارتقههای کیفیههت بهها

 .  ارتقای کیفیتفرعی 

 

کیفیهت در تشهکیالت موسسهه آیا آمریت و دفترارتقای  .۱

 تعری  شده است؟

آیهها  بههه سههط  پوهنتههون کمیتههه ارتقههای کیفیههت مو ههود  .۲

 است و چه کسانی عضویت دارند؟

سیر 
تف

معیار
 

 10 مؤسسه، دسترسی  محصالن و استادان به کتابخانه ومنابع معلوماتی مناس  را مبیا میسازد: کتابخانه و منابت معلوماتی 

 

 مورد ضرورتپیشنبادات و اسناد 

 چارت تشکیالتی کارمندان کتابخانه .۱

 ه ارش مجموعه ها و کلکسیون های کتابخانه .2

 شرد وظای  کتابخانه .۳

 پالن های کتابخانه دیجیتاال .4

 (۳منابت کتابخانه دیجیتاال )مرحله  .5
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مؤسسهههه دارای سههههولت ههههای کهههافی منهههابت کتابخانهههه یهههی و 

تخص  های  معلوماتی بوده که در آن کارمندان با مهارتها و

 مورد نیاز استخدام شده است.

 

 ظرفیت

مؤسسههه منههابت کههافی کتابخانههه یههی و معلومههاتی را غههرا 

حمایهههت از برنامهههه ههههای تحقیقهههی و علمهههی خهههود فهههراهم 

 میسازد.

10.1 

 

  مناسبمو ودیت کتابخانه   

  مربوس به رشته ها مو ودیت کتا  های کافی  

 مو ودیت کتا  های  دید مربوس به رشته ها  

 دست رسی به یورناال ها و کتب  الکترونیکی   

 دسترسی به منابت تکنالویی معلوماتی و کمپیوتر لب  

 مو ودیت اشخاج مسلکی  

 اسناد آموزش های مسلکی   

  ریهههههههی  نههههههههاد

تحصهههههههههههههههیلی، 

معهههههههههههههههههههاونی  

موسسههههههههههههههههههه، 

روسههههههههههههههههههههای 

پهههههوهنحی هههههها، 

آمهههر کتابخانهههه، 

اسهههههههههههههههتادان و 

 محصالن

تکنهههالویی آیههها نههههاد تحصهههیلی کتابخانهههه هههها و منهههابت  .۱

 معلوماتی به اندازه کافی دارد؟

آیا پهالن انکشهافی بهرای وسهعت بیشهتر کتابخانهه هها و  .2

 تکنالویی مو ود است؟

آیا کتابخانه ههای مو هود کتابههای مطهاب  رشهته خهود  .۳

 دراد؟

سیر معیار
تف

 

10 
از اسههتفاده مههؤیر یههی را روی دسههت دارد کههه  مؤسسههه پروسههه

 کتابخانه و منابت معلوماتی آن اسمینان حاصل کند. 
 

 مدیریت

کتابخانههه و منههابت معلومههاتی بخههاسر حمایههت ازدسههتیابی بههه 

 اهداف اداری و اکادمیک، بطور مؤیر مدیریت میشوند.

10.۲ 
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  روش اسهههتفاده از کتابخانهههه و یههها میکهههانی م مشهههخ  آن

 برای استفاده مویر از کتابخانه 

  لسهههت اشهههخاج اسهههتفاده کننهههده از کتابخانهههه و تکنهههالویی

 معلوماتی 

  سرزالعمل  استفاده از کتا  ها 

   الیحه وظای  کارمندان کتابخانه 

  شواهد دیتا ب  در کتابخانه 

  ریههههی  نهههههاد

 تحصیلی،

  معهههههههههههههههههاون

 اداری

  آمر کتابخانه 
 

ایهها از کتابخانههه و منههابت تکنههالویی معلومههاتی مو ههود  .۱

 استفاده بعمل می آید؟به صورت مویر 

آیهههها شههههخ  مسههههووال و مسههههلکی بههههرای مههههدیریت و  .2

مراقبههت از کتابخانههه و تکنههالویی معلومههاتی هماشههته 

 شده است؟

سیر معیار
تف

 

10 

 

تسهیالت کتابخانه یی و معلوماتی بهرای کارمنهدان، اسهتادان و  

 محصالن برای مدت کافی در دسترس قرار دارد.

 

 دسترسی

کارمنهههههدان اسهههههتادان و   مؤسسهههههه از دسترسهههههی مناسهههههب

محصهههالن بهههه منهههابت کتابخانهههه یهههی و معلومهههاتی اسمینهههان 

 میدهد.

10.3 

 

  چارت زمان بندی استفاده از کتابخانه 

  میکانی م استفاده از کتابها 

  اساق های مطالعه هروپی 

 ت با سرعت مناسب مو ودیت انترن 

  شواهد دسترسی به یورنالها و کتابخانه دیجیتالی 

   علمههی معههاونی

 و اداری

 آمر کتابخانه 

 استادان 

  محصلی 

آیههها زمانبنههههدی دسترسههههی محصهههالن بههههه کتابخانههههه و  .۱

 تکنالویی معلوماتی مو ود است؟

آیا پالن انکشافی نهاد تحصیلی بهرای دسترسهی آسهان  .2

 به کتابخانه دیجیتالی مو ود است؟

آیا فضای مناسب مطالعه برای محصلی  در کتابخانهه  .۳

 مو ود است

سیر معیار
تف

 

 
امرال  مؤسسره تحصریلی و زیربنرای تکنرالوژی معلومراتی در دسرتیابی بره ماموریرت و  :تدری ، تکنهالویی معلومهاتی و سههولتها

 اهداف استراتیژیک مؤسسه کافی میباشد.
11 

 

 پیشنبادات و اسناد مورد ضرورت

 پالیسی ها و سرزالعمل های صحی، ایمنی و مصونیت .۱

 از پالن استراتیژیک باشد(پالن های تسهیالتی )ممک  یک بخش  .2

 ه ارش کارکنان تکنالویی معلوماتی .۳
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مؤسسههه تسهههیالت کههافی تدریسههی را غههرا بههرآورده سههاخت  

نیازمندیهای برنامه های اکادمیک خهود فهراهم سهاخته و از آن 

 حفا و مراقبت می نماید. 

 

 سبولت های تدریسی

مؤسسهههه امکانهههات کهههافی تدریسهههی را غهههرا حمایهههت از 

تهههدری  بشهههکل تیهههوری و عملهههی و نیازمنهههدیهای  تحقیههه ، 

 محصالن فراهم میسازد.

11.1 
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 درسی و کافی مو ودیت صنوف معیاری  

  مو ودیت کمپیوتر لب 

  مرتب  به رشته  البراتوارهامو ودیت 

 مو ودیت محکمه تمثیلی  ... 

  مو ودیت شفاخانه یا کلینیک تدریسی 

  رای پرکتیک مطاب  به نصا  تحصیلیشواهد ا 

 مراک  آموزش زبانهای خار ی  

  میکانی م حفا و مراقبت معیاری از تسهیالت تدریسی 

  ریهههههههی  نههههههههاد

 تحصیلی

   معهههههههههههههههههههاونی

 موسسه

   آمههههههههههههههههههههههههری

 دیپارتمنت ها

 استادان 

  محصلی 

آیهها نهههاد تحصههیلی تسهههیالت مناسههب مطههاب  تعههداد و  .۱

 نیاز محصالن خود دارد؟

آیهههههها از انکشههههههاف تسهههههههیالت تدریسههههههی در پههههههالن  .2

 یادآوری شده است؟ستراتیژیک 

آیا پهالن انکشهافی سهاالنه  ههت بهبهود کیفهی و کمیتهی  .۳

 تسهیالت مو ود است؟

سیر معیار
تف
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موسسه پروسه ای را تدارک دیده است تا از  مویریت استفاده  

 منابت معلوماتی اسمنیان حاصل نماید. 
 

 تکنالوژی معلوماتی

مؤسسههه سههعی مههی نمایههد تهها بههرای اسههتادان و  محصههالن 

 زیربنای  دید و مویرتکنالویی معلوماتی را فراهم سازد.

11.۲ 

 

    مو ودیت مرک  تکنالویی معلوماتی مجه 

  شخ  مسلکیIT   

  کمپوتر لب 

  خدمات انترنتی 

  مو ودیت کتا  را ستر استفاده کننهده ههان و یها میکهانی م

   بدیل برای تحلیل مویریت استفاده از منابت معلوماتی

 ریی  پوهنتون 

  معههههههاون اداری

 پوهنتون

 آمر  IT 

 استادان 

 محصالن 

آیههها پوهنتهههون بهههرای محصهههلی  و کارمنهههدان امکانهههات  .۱

 تدری  مدرن را مساعد ساخته است؟

آیههها پروسهههۀ مهههؤیر بهههرای نظهههارت اسهههتفاده ازمنهههابت  .2

 معلوماتی و ود دارد؟

آیا پوهنتون به قهدر کهافی کارمنهدان مسهلکی را  ههت  .۳

تی در اختیهههار حفهها و مراقبهههت از تکنههالویی معلومههها

 دارد؟

سیر معیار
تف

 

8 
مؤسسهههه شخصهههی را مسههه وال مراقبهههت از تسههههیالت و محهههی  

 پوهنتون تعیی  نموده است.
 

 تسبیالت 

 مؤسسه تسهیالت مناسب را مهیا نموده است. 
11.3 

 

  حفهههها و  و رسههههیدهی آن بههههه شههههخ  مسههههووال مو ودیههههت

 محی  پوهنتون  مراقبت از تسهیالت و

   الیحه وظای 

  پالن کاری 

  راپور ها و ه ارشات ربت وار  آن 

 ریی  پوهنتون 

  معههههههاون اداری

 پوهنتون

  آمر بخهش حفها

 و مراقبت

آیهها پوهنتههون بههرای حفهها و مراقبههت تأسیسههات خههویش  .۱

 اشخاج مسووال را هماشته است؟

آیههها پوهنتهههون بهههرای حفههها و مراقبهههت تمهههام تأسیسهههات  .2

 خویش به اساس کدام پالن خاج ا راآت میکند؟

پههههالن انکشههههافی بههههرای وسههههعت دادن تأسیسههههات آیهههها  .۳

 پوهنتون و ود دارد؟

سیر معیار
تف

 

10 
اقههداماتی  هههت بههازنگری مرتههب از سرزالعمههل هههای  بهبههود 

 صحت، مصوونیت و امنیت روی دست است.
 

 صحت،مصوونیت و امنیت

محههی  موسسههه  بههرای  محصههالن و کارمنههدان و اسههتادان 

 ام  میباشد.

11.4 
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  کلینیک های صحی  

 آهاهی دهی  هت  لوهیری از خطرات ممکنه  

  وسا ل فد حری  

 کیت های کمک های اولیه  

 سهولت های محافظتی در البراتوار ها  

 راه های خرو ی عا ل در حاالت خطر  

 کمره های امنیتی   

 پالن عمل کرد برای حاالت افطراری  

 ریی  پوهنتون 

  معههههههاون اداری

 پوهنتون

 کلینیک صحی 

 استادان 

  محصلی 

  مسههههههههههههههههههههووال

 محافظتی

آیهها در تشههکیل پوهنتههون اداره ای و ههود دارد کههه در  .۱

واقعهههات اسهههتثنای ماننهههد مشهههکالت صهههحی خطهههرات 

امنیتههی بههه  سههور دوامههدار مههر اقبههت و  ههراآت مههی 

 نماید.

آیا میکانی م  هت  لوهیری خطرات ممکنهه در نههاد  .2

 تحصیلی و ود دارد؟

آیا پوهنتون برای مسهایل صهحی نههاد خهویش شهخ   .۳

 را توظی  نموده است؟ مسووال

موارد  مصونیت شغلی اسهتاد چگونهه در نظهر هرفتهه  .4

 می شود؟

سیر معیار
تف

 

  مجموعه   45۲


