
اعتباردهی نهاد های تحصیلی و برنامه های علمی                   

در افغانستان        

وزارت تحصیالت عالی

معینیت علمی

ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی

1

Prof. Haji Mohammad NAIMI

QAA Director/MOHE

1398حوت 26

www.qaad.edu.af



پریزنتیشنمحتویات

 تضمین کیفیت و اعتباردهی در ضرورت

نهاد های تحصیالت عالی افغانستان

 تاریخچه تضمین کیفیت و اعتباردهی در

افغانستان

پیشرفت ها و دست آوردها تا بحال

اهداف و مزیت های اعتباردهی

 معیارات اعتباردهی نهاد و برنامه

های علمی

پروسه اعتباردهی

 سیستم اعتباردهی در ایاالت متحده

امریکا

چالش ها



هادندراعتباردهیوکیفیتتضمینضرورت
افغانستانعالیتحصیالتهای

متقاضیان بیشتر تحصیالت عالی

 پایین نهاد های تحصیلیظرفیت

کیفیت پایین خدمات تحصیلی

عدم موجودیت یک سیستم متداوم ارزیابی اصالحی

بین عدم شناخت اسناد تحصیلی و انتقال کریدت ها به صورت ملی و

المللی



دولت

وزارت تحصیالت 

عالی 

اداره و بورد 

تضمین کیفیت
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نتضمین کیفیت و اعتباردهی در افغانستا

“Accreditation” is review of the quality of higher education 

institutions and programs



تم سطوح تضمین کیفیت و اعتباردهی در سیس
تحصیالت عالی افغانستان

در سطح ملی

تاسیس اداره تضمین کیفیت و اعتباردهی•

انکشاف سیستم نظارتی و ارزیابی از کیفیت در نهاد های تحصیلی•

ارتقای ظرفیت کارمندان اداره، بورد و اعضای بازنگر بیرونی•

در سطح نهاد تحصیلی

ایجاد امریت های تضمین کیفیت و تجهیز واحد های تضمین کیفیت داخلی•

انکشاف پالن استراتیژیک در نهاد های تحصیلی•

تطبیقی در مطابقت با پالن استراتیژیک/انکشاف پالن های عملیاتی•

ارزیابی های خودی اصالحی متداوم•

در سطح پوهنحی یا برنامه

برنامه/ایجاد واحد های فرعی تضمین کیفیت در سطح پوهنحی•

ارزیابی منظم کورس ها ار طریق نظارت ساالنه برنامه های علمی•

انکشاف پالن های عملیاتی•



عالی تاریخچه تضمین کیفیت و اعتباردهی در تحصیالت
افغانستان

2004-2008–تحصیالت ایجاد سیستم تضمین کیفیت در پالن استراتیژیک ملی
عالی

2009-کمیسیون تضمین کیفیت و اعتباردهی تأسیس شد

2010–ال کمیسیون مذکور قانون و لوایح مربوطه را تهیه نمود و این لوایح در س
.  منظور شد2011

2011-ورکشاپ ها و سیمینار ها توسط اعضای کمیسیون برگزار گردید

2012–ریاست تضمین کیفیت در وزارت تحصیالت عالی ایجاد گردید

2012–مسوده چارچوب اعتباردهی تهیه گردید

2012 برای نامزدی ( دولتی و خصوصی)پوهنتون 50بیش از –2015الی
.  ابتدایی برای اعتبار دهی درخواست نموده و نامزدی آنها پذیرفته شد



عالی تاریخچه تضمین کیفیت و اعتباردهی در تحصیالت
افغانستان

 ایجاد و تهیه اسناد تقنینی و رهنمودها، استراتیژی، طرزالعمل ها و خط مشی ها

2015– به شبکه کیفیت آسیا پسیفیک(APQN )پیوست .

2016– با ( ابر اساس فیدبک پوهنتون ه)چارچوب ابتدایی و فرایند اعتباردهی
و برنامه حمایت پوهنتون ها و ( HEDP)حمایت برنامه انکشاف تحصیالت عالی 

. مرور گردید( USWDP)انکشاف نیروی بشری 

2016– پوهنتون دولتی و 4)پوهنتون راه اندازی گردید 8یک پروژه آزمایشی با
(.  پوهنتون خصوصی4

2017–یده بر اساس فیدبک مرحله آزمایشی، چارچوب و فرایند مذکور مرور گرد
.و مرحله دوم اعتباردهی راه اندازی گردید

2020-تدوین معیارات اعتباردهی برنامه های علمی

2020- نهاد دولتی به شکل آزمایشی6نهاد خصوصی و 3تطبیق معیارات در



تعداد نهاد های تحصیلی در مراحل مختلف اعتباردهی
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HEIs

Private

Public

Categrory A Grade B Grade C non
accredited

7

29 33

101

3
17

29

83

4 12 4
18

HEIs Private

170 HEIs

132 private
38 public



دیدگاه و ماموریت های تایید شده نهاد های
تحصیالت عالی

27

11

نهاد های دولتی

تایید شده تایید ناشده



نظارت ساالنه برنامه های علمی ارسال گزارش های 
شده به ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی
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41
37

18

42

91

1
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خصوصی/1397 خصوصی/1398 دولتی/1397 دولتی/1398

بلی نخیر



عد پیشرفت های حاصله در نهاد های تحصیلی ب
از تطبیق معیارات اعتباردهی

کتابخانه و منابع 

معلوماتی

نظارت و اداره

استخدام افراد 
شایسته

ساختار و 

فعالیت های 
کمیته ها

آموزش مبتنی 
بر نتیجه

دیدگاه و 

ماموریت

مرور 

برنامه های 

علمی

پالن 

استراتیژیک و 
تطبیق 

تحقیق

هکتالگ برنام
توامیت های 

علمی



مزیت های اعتباردهی
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اطمینان دولت، استخدام کنندگان و مردم از کیفیت

  محافظه شناسایی و حذف نهاد های تحصیلی بی کیفیت، متقلب و بنا

محصلین و عامه

سهولت در شناخته اسناد تحصیلی و انتقال کریدت ها

سهولت در ایجاد برنامه جدید

سهولت در اعتباردهی توسط نهاد های بین المللی

یردولتی پاسخگویی به توقعات بین المللی استخدام کنندگان، نهاد های غ

و دولت





معیارات اعتباردهی نهاد های تحصیلی

دیدگاه، ماموریت و استراتیژی1.

سهمگیری در عرضه خدمات به جامعه2.

حاکمیت، رهبری و اداره3.

منابع مالی و مدیریت مالی4.

برنامه های اکادمیک5.

تحقیق6.

استادان و کارمندان7.

رضایت محصالن8.

تضمین و ارتقای کیفیت9.

کتابخانه و منابع معلوماتی10.

تدریس، تسهیالت و معلومات11.



معیارات اعتباردهی برنامه های علمی

دیدگاه، ماموریت و پالن استراتیژیک1.

طراحی برنامه و روش های تدریس و آموزش 2.

ارزیابی محصالن 3.

حاکمیت، رهبری و اداره4.

منابع مالی و مدیریت 5.

فعالیت های اکادمیک 6.

کادر علمی و کارمندان برنامه 7.

خدمات حمایوی و شمولیت محصالن 8.

تضمین و ارتقای کیفیت9.

کتابخانه و منابع معلوماتی10.

تکنالوژی معلوماتی و سهولت های تدریسی11.

تحقیق12.



(سه مرحله)پروسه اعتباردهی 

گزارش ارزیابی خودی توسط پوهنتون1.

بازنگری مسلکی2.

م نهاییمرور توسط بورد تضمین کیفیت و اعتباردهی و تصمی3.



سیستم اعتباردهی در ایاالت متحده 
امریکا





Regional Accrediting Organizations in USA



چالش ها

ی درک ضعیف پروسه تضمین کیفیت توسط رهبری و استادان بعض
پوهنتون ها

تمرکز باالی اسناد سازی و توجه کمتر به تطبیق معیارات

گ و عدم موفقیت در پروسه اعتباردهی نهاد خصوصا  در پوهنتون های بزر
دارای برنامه های بیشتر

مشکالت در انتقال از سیستم کالسیک کهنه با سیستم های جدید

عدم نهادینه شدن پروسه تضمین و ارتقای کیفیت در بعضی نهاد های
تحصیلی

منابع محدود در قسمت تطبیق بعضی معیارات



از توجه تان تشکر
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