
 الحیه وظایف بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی 

  منشی بورد به منظور پیشربد جلساتتعینی رییس، معاون و. 

 یب خودی به هنادهای حتصیالت عایلهتیه و تصویب جدول زمانبندی برای ارایۀ گزارش ارزای. 

  زاییب خودی هنادهای حتصیالت عایلمطالعه و مرور گزارش ار. 

   منره دهی گزارش ارزاییب خودی هنادهای حتصییل و ارایۀ مکتوب توصیهارزش یایب اتیید ای رد ها برای اصالح و ای رد گزارش

 .زاییب خودی هنادهای حتصیالت عایلار 

 مطالعه و مرور معیار دهی و تصویب هنایی آ ن برای تطبیقهای اعتبار. 

 و تعدیل اس ناد تقنیین دست داش ته مطالعه. 

 ها، رهمنودها، خط مشی ملتدوین، مطالعه و تعدیل طرزالعزاییب و تصویب آ هنا و سایر مواردهای ار  ها، میاکنزیم. 

 نظارت از تطبیق اس ناد تقنیین، طرزالعملها، رهمنودها، خط مشی، میاکنزیمهای ارزاییب و تصویب آ هنا. 

 مطالعه و مرور حتلیل نتاجی ارزاییب مناسب به هنادخورد ها و هتیه ابزهابه منظور اصالح. 

 اعالن رمسی نتاجی ابزنگری مسلکی هنادهای حتصیییل بیر اسیار میر ه هیای کسیب شیده و آ ی آ ن از طرییق وییب سیایت

 .حتصیالت عایل اب کد گذاری خمصوص وزارت

 شامل ساخنت هنادهای حتصییل جدید در جرایانعتباردهی و برانمههای ارتقای کیفیت و اعتباردهی. 

  فیت، مکیتۀنظارت از اجیاد مرکزهای اعتالی کیهای ارتقای کیفیت و مکیتۀها های فرعی پوهنحی. 

 یب اصالیح بریوین هنادهای حتصییلارزای. 

 هتیه، ت حی و اگاهی دهی بس تهارتقای کیفیت به هنادهای حتصییل های های برانمه. 

 ها رعی؛ ارتقای کیفیت پوهنحیهای ف های ارتقای کیفیت و مکیتۀ کز اعتالی کیفیت، مکیتۀاها برای تقویت ظرفیت مر  هتیه پالن. 

 جراین ارتقای کیفیت و اعتباردهی تشویق و ترغیب هنادهای حتصییل به منظور، پیوسنت در. 

 های مربوطه یف در تصاممی و فیصهرعایت اصل یب طر. 

 مهاکری اب اداره ارتقای کیفیت و اعتباردهی در خصوص جراین انتخاب ابزنگرهای مسلکی و آ موزش آ هنا. 

 دقیق گزارش ابزنگری مسلکی بیه منظیور اعتباردهیندادهیای حتصییالت عیایل بیه منظیور تفکییف سیطی کیفییت ایین  برریس

 .هاهناد



 لییل بیه مقیام وزارت ارایۀ پیش نداد برای تقویت ظرفیت اعضای بورد ارتقیای کیفییت و اعتبیاردهی بیه سیطی منطقیه و بینی ام

 .حتصیالت عایل

 مهاکری و مه آ هنگی اب سایر مکیتۀرت حتصیالت عایلهای ااکدمیف و همم در وزا. 

  اتیژی ارتقای کیفیت و اعتباردهیمطالعه و تعدیل مسوده است. 

 اداره ارتقای کیفیت و اعتباردهی اکر در راس تای خود کفایی و اس تقاللیت. 

 پس یفیف و سیایر شی بکه -برقراری روابط اب ش بکه ارتقای کیفیت آ س یا املییل بیه منظیور هیای میرتبط بیه ارتقیای کیفییت بینی

 .ها انمهتوسعه بر

 میاکنزیم اس تفاده موثر از تسدیالت ش بکهای کیفیت و اعتباردهی بنی املیلهای ارتق. 

 می بورد ارتقای کیفیت واعتباردهیحفظ حمرمیت تصام. 

 بورد و جلسات به  ارضی و پابندی تعدد. 

 


