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 منرې او پايلې  ۍوروست

   ټولیز  د ارزوين منرې  
  ييژ تارت ماموريت او سلېرليد،  ۴۸ ۲۷

 د ټولني په پرمختګ کښي ونډه اخيستنه  ۲۲ ۱۷

 او اداره  مرشي، ويلحکومت ۴۰ ۳۳

 نې او مديريت چيمايل رس  ۴۰ ۲۵

 علمي پروګرامونه  ۶۰ ۳۹

 څېړنه  ۲۰ ۱۵

 د پوهنځی غړي او مامورين  ۷۶ ۵۶

 تجربه  زده کړیاالنود  ۵۸ ۴۲

 فيت لوړوالی او پياوړتيا يد ک ۲۰ ۱۰

 نې چيومايت رس لعکتابتون او م ۳۰ ۱۷

  ياو آسانتیاو  ي،لومايت تکنالوجعم، تدریس ۳۸ ۲۶

   
  

  منرې ټويل منرې له لوري ټويل وکد اروزن

۰۷۳  ټولګهد منرو  ۴۵۲ 

٪۶۷.۹۲  ۱۰۰٪  سلنه ید منرو وروست 

 وضعیت متوسط 
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 د غوره ټکو د لرلو نوملړ 

اړونده فرعي 
 معيارونه

 شتون لري يکغوره ټ چي يکپه هغه برخه 

 د محصالنو تر منځ د ښه فرهنګ شتون ۸.۶
 رسسبزه او پاکه ساحه لرل ۱۱.۱
۵.۱ 
۵.۳ 

 د سيمی د اړتياؤ رسه سم د علمي پروګرامونو شتون

 د پوهنتون د محوطې د سړکونو ښه کيفيت ۱۱.۳
۳.۱ 
۳.۲ 

 اداري او علمي کارکوونکو ښه لېوالتياد پوهنتوين چارو رسه د 

۸.۵ 
۸.۲ 

 د محصالنو او کارکوونکو په جذب کي د جندر تساوات ته پاملرنه

۸.۴ 
۶.۱ 

 په اکرثه پوهنځيو کي د عميل کارونو تررسه کولو شتون

۵.۶ 
۱۰.۱ 

 په ځينو پوهنځیو کي د تدريس تجهيزاتو په مناسبه اندازه شتون

۱.۵ 
۱.۱ 
۱.۲ 

 بېلو پوهنځیو کي په روښانه توګه د معلوماتو د رشيکولو په موخه د برنونو شتونپه بېال 

 د پوهنتون په انګړ کي د پوهنتون د رهربی لخوا د کېمرو د ايجاد نوښت ۱۱.۴
 فعاله البراتوارونه ۱۱.۱
۱۱.۱ 
۸.۱ 
۸.۳ 

 د عميل کارونو پراخه ساحه

۲.۲ 
۲.۱ 

 تواميتونو لرلد نړيوالو پوهنتونونو رسه د ګڼو 
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 د وړانديزونو لنډيز
عايل )لومړيتوبونه 

يټههه ټ نی،  ځ ن م ، 
 (کچه

 وړانديزونه
 اړونده فرعي
 معيارونه

 الف
پوهنتون ته په کار ده چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا خپل نوی جوړ شوی لېرليد او . ۱

 ونښلوي.  ي يېرسالت تائيد او بيا ورپسې په اړوند ځايونو ک

۱.۱ 

 الف
لېرليد او رساااالت د پوهنتون او همدارنګه ټولو پوهنځیو د  يچ پوهنتون ته په کار ده. ۲

 . يشورا څخه تائید کړي او د پروتوکول سمه ګڼه پرې ولیکمربوطه علمي 

 الف
. پوهنتون ته پکار ده، چی خپل لېرليد، رسالت او ورته نور اړين معلومات د پوهنتون د ۳

وېبپاڼي، برشااورونو، کتابګا او دان نورو ورو په اساات ادې د عامه خلکو يه  ي  
 کړي. 

 ب
صالح لپاره ۴ . پوهنتون په کار ده، چي د پوهنځيو لېرليد او رسالت په بيا ځل مرور او د ا

 يې له يوې منظمي پروسې او ميکانيزم څخه تېر کړي. 

 ب

په هغه  يپوهنتون يو جامع ساااياتي ي  پالن طرح کړي، چي جوزجان په کار ده چ. ۱
 يې د بيا  اونبرخي ځای پر ځای  يه بڼه نوموړي پنځه بنسااا یز کر په واضاااو او  يک

 اړونده ساااامدارانو يه  ي  کړي او د اساااتادانو، منواااالنو، اداري کارکوونکو او
 هغوی نظرونه پکښي ښکېل کړي. 

۱.۲ 
 الف

ټولو پوهنځیو ته په کار ده چې د فوق الذکر اساااان پنځو ټکو ته په پام يه خپل . ۲
د نخبه منوااالنو، اسااتادانو،  يپه هغه ک يپنځه کلن سااياتي ي  پالن تید د کړي چ

اداري کارکوونکو او اړونده ساااامدارانو نظرونه شاااامل وي، او دبېالبېلو ورو يې وريه 
  ي  کړي. 

 الف
سياتي ي  پالنونه يې د غونډو په کتاب کې نه ؤ ثبت کړی،  يچ پوهنځیهغه . ۳ خپل 

 .نبايد ثبت کړای 
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 الف
. هغه پوهنخی چي خپل ساااياتي ي  پالنونه يې د پوهنتون د علمي شاااورا پورتوکول ۴

 شمېره نه لرله، بايد د پوهنتون د علمي شورا د پروتوکول ګڼه ولري. 

 الف
. د ټولو پوهنځيو ساااياتي ي  پالنونه بايد د پوهنتون د ساااياتي ي  پالن يه په يو ۵

 رد ف کي راوستل ن. 

 ب
. پوهنتون ته پکار ده، چي خپل نوی ساااياتي ي  پالن منتوا ته په پام يه چمتو او د ۶

 وروستيو کړنو لپاره تر منظم ميکانيزم تېر کړي. 

 الف
. پوهنتون او اووه ګونو پوهنځیو ته پکار ده، چي د سااياتي ي  پالن په جوړولو کي د ۷

SWOT  .د تنليل څخه ګ ه واخيل 

 الف
په هخره کي د ۸ ته پکار ده چي د ساااياتي ي  پالن  . پوهنتون او اووه ګونو پوهنځيو 

 سياتي ي  پالن تطبيقي پالن ته ځای ورکړي. 

 الف
 . د جوزجان پوهنتون کاري او تدابريي پالن بايد د پوهنتون د علمي شورا ثبت ولري. ۱

۱.۳ 

 ب
. د پوهنځیو لپاره په کار ده چي خپل کاري او تدابريي پالن دان منظم او جامع ډول ۲

 ترتيب کړي چي د سياتي ي  پالن ټويل کړين پکښي منعکس ن. 

 الف
. په کار ده چي ټول مراجع د نوموړي پالن په ترتيبولو کي د خپلو ټولو اداري او علمي ۳

 کارکوونکو نظرونه په خورا ښه توګه شامل کړي. 

 ب
. پوهنتون او پوهنځی  ته په کار ده چي د خپل کاري پالن په مطابقت د چارو څارنه په ۴

 دوامداره توګه وسايت او راپور يې اړوند مرجع ته وليږي. 

 ب
. پوهنتون او پوهنځيو ته پکار ده چي خپل د کاري او تدابريي پالنونو مالحظاتو کامل ۵

ولري او نوموړي مالحظات تر ډکولو وروساااته د خال په صاااورت کي د راتلونکي کال 
 تدابريي او کاري پالن ته ولېږدوي. 

 ب
. پوهنتون کارکوونکو ته په کار ده چي خپل کلني پالنونه په منظم ډول ترتيب، عميل ۱

 ۱.۴ او تعقيب کړي او همدارنګه خپل راپورونه اړوند مراجع ته د وروستیو کړنو په پار وليږي. 
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 ب
. د پوهنتون د کي يت د تضمني کمي ې ته پکار ده چي د پوهتنون د ټولو برخو څخه په ۲

نه او ارزونه تريه کړي تر څو اړونده برخي د خپل کلني پالن د منتوا  منظمه توګه کت
 يه برابر کړي. 

 الف

مالومات ګونو معيارونو او اړونده  ۱۱. پوهنتون ته په کار ده چي د کې يت د لوړاوی د ۱
د بېالبېلو ورو د عامه پوهای په موخه په ځانګړي شو ځايونو کي په و ښه توګه وځړوي 
تر څو ټول منوالن، اداري کارکوونکي او استادان د نوموړو معيارونو او فرعي معيارونو 

 څخه په و ښه توګه خرب ن.

۱.۵ 
 الف

د عامه  يرسااالت هم په ټولو پوهنځيو ک. پوهنتون ته پکار ده، چي د پوهنتون لېرليد او ۲
 پوهاوی په موخه وځړوي. 

 الف
. پوهنتون ته پکار ده چي د پوهنتون او پوهنځيو لېرليدو رسااالت، سااياتي يکي موخي، ۳

پاليسااای او حکومتولی په اړه ټول اړين معلومات د وېبپاڼي له وري د عامه خلکو يه 
  ي  کړي. 

 ب
. پوهنتون او پوهنځیو ته پکار ده چي د خپلو علمي پروګرامونو په برابر برو ونه جوړ ۴

 کړي. 

 ت
پار د منل، ۱ په  يا  په پورته برخه کي د و اغېزمنت کار ده چي  په  . جوزجان پوهنتون 

منطقې، سيمي او ميل پرمختيا کي خپل رول و چ   او مؤثره کړي تر څو د ټولني شته 
 ستونزو ته د خپلو کړنو له وري د حل وري چاري ومومي.

۲.۱ 

 ب
په اړونده ساااکتوري برخو او ټويل په کار ده ته جوزجان پوهنتون  تادان  پوهنځی اسااا

همدارنګه په ټولنه کي په خورا اغېزمنه توګه ښکېل کړي تر څو د پوهنتون نقش په ټولنه 
 کي د سياتي  کو موخو په نظر کي نيولو يه روښانه څرګند يش.

۲.۲ 

 ب
په کار ده تر څو خپل ماموريت او سااايات۱  يي يک. پوهنتون او اووه ګونو پوهنځيو ته 

 ۲.۳ موخي و نور هم د بېالبېلو ورو د منوالنو يه  ي  کړي.

 ب
کاره ده چي د کم .۱  په  ته  ټاکيل ېپوهنتون  په  تابونه جوړ او  پاره منظم د غونډو ک  و ل

 وخت کي خپل میلسونه د پوهنتون د و ښه وايل لپاره داير کړي.

۳.۱ 

 ب
چي د کمي و لپاره منظم د غونډو کتابونه جوړ . ټولو اووه ګونو پوهنځیو ته په کاره ده ۲

 او په ټاکيل وخت کي خپل میلسونه د پوهنځی د و ښه وايل لپاره داير کړي.
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 ب
 و د څارين لپاره د يو منظم ميکانيزم څخه ې. پوهنتون ته په کاره ده چي د نوموړو کم۳

  ن.کار واخيل تر څو ټويل کړين په بشپړه روڼتیا يه مخته يو وړل 

 ب
. د پوهنتون او پوهنځیو کمي و ته پکار ده چي د خپلو چارو د ښاااه پر مې بېولو په پار ۴

ځانګړي او مشاااخل کلني پالنونه چمتو کړي تر څو په کارونو کي و اغېزمنتيا رامنځته 
 ن.

 ب
په ۱ کال  کال مالحظات د روان  کار ده چي د تېر  ته پ کارکوونکو  .  د پوهنتون اداري 

 ۳.۳ پالنونو کي په پام کي ونييس.  

 ب
قي پاليسالالی د عامه ال د اخجوزجان پوهنتون بايد د خپلو کارکوونکو او محصالالالنو لپاره : ۱

 ۳.۴ واخيل.پوهاوی او تطبيقولو لپاره د يو منظم ميکانيزم څخه کار 

 ب
خپل پنځه کلن مايل پالن په واضااو  يپوهنتون بايد په سااياتي ي  پالن ک. جوزجان ۱

 بڼه ترشېو کړي. 

 ب ۴.۱
يل پالن د پوهنتون د سياتي ي  پالن په رڼا پنځه کلن ماپوهنتون بايد خپل جوزجان  .۲
 جوړ کړي.   يک

 ب
با د د ۳ ګه، پوهنتون  مدارن مايل پالن . ه او  یپه جوړولو کي د پوهنتون د رهرب خپل 

 اداري کارکوونکو نظرونه ښکېل کړي. 

 ت
په ۱ په کار ده چي خپل کلنا بود یه د پوهنتون د رهربی يه  . جوزجان پوهنتون ته 

پکښي وسنیول همغږی ترتيب کړي تر څو ټويل اړتياوي په هر اړخيزه او روښانه توګه 
 ن.

۴.۲ 

 ب
 يپوهنتون بايد خپل مايل مديريتي سااايساااتم د ساااياتي ي  پالن په رڼا کجوزجان  .۱

  .ترتيب او وکاروي

 ب ۴.۳
کاره ده چجوزجان . ۲ په  ته  مايل  يپوهنتون  پاره يو ښاااه او جامع  مديريت ل مايل  د 

 ډې ابېس ولري. 

 ب
. جوزجان پوهنتون ته پکار ده چي د خپلو مايل چارو د زيرک تنليل لپاره ځانګړي ۳

 مايل سيستمونه او ميتودونه وکاروي.
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 ب
. جوزجان پوهنتون ته پکار ده، چي د ميل او ساايميزو صيوااالح مرجع لخوا د تروسااه ۱

راپورونو په بناء د نواقوااااتو د له منځه وړلو لپاره تدابريي پالنونه جوړ او عميل ساااوي 
 کړي.

۴.۴ 

 ت
سند ولري تر ېپوهنتون بايد د هر علمي پروګرام لپاره ب. جوزجان ۱ ل کتالګ او يا ورته 

منوااالنو او خپلو  وړتیاوياو  يځانګړتياو يل د هر علمي پروګرام ټو  نڅو وکووی 
 کړي. روښانهته  انوفارغ

۵.۱ 

 ب
پاره منظم ۲ ته پکار ده چي د خپلو پوهنځیو ل . جوزجان پوهنتون اووه ګونو پوهنځیو 

ياوي  ياوي او وړت ځانګړت کتالګ او برو ونه ولري تر څو د هر علمي پروګرام ټويل 
 خپلو منوالنو او فارغانو ته روښانه کړي. 

 ب
کتني لپاره منظم تدابري . جوزجان پوهنتون ته پکار ده چي د علمي پروګرامونو کلنی بيا ۱

 ۵.۲ ميکانيزم په وره واچوي.

 ت

ه بڼه کر پوهنتون بايد خپل ټول علمي پروګرامونه هر پنځه کاله وروسااته په جوزجان . ۱
او د نواب د تیديد لپاره يې اړونده سامدارانو نظرونه پکښي  وندې ونیيس، يتر کتن

 .جوړ کاندينواب يه  و همغږی د ټولني او سيمي  يشڅو وکووی  ،ښکېل کړي
 

۵.۳ 
 ب

د نواب د بيا کتني پروسه بايد په رسمي بڼه تريه، توو ب او د صيوالح مرجع په . ۲
 . نمټ تائيد 

 

 ب
د پوهنتون د نوااااب کمي ه د پورته ساااياتي يکو موخو د وساااته راوړلو لپاره بايد يو  .۳

ټول پروګرامونه  ند هغوی په مټ وکووی  يل ولري چيتشک یزئټولاو  ځواکمندان 
 .نپه برياليتوب يه مخته يو  يه سموخت د دندو د وينې  پهوخت 

 ت
پيداګوژی  خپل ټول اساااتادان وه وي څو خپيل يد پوهنتون رهربی ته په کار ده چ. ۱

پاليسااای ک په کورس  د نوموړي نوي  يد تدريس موخ يته تغري ورکړي او همدارنګه 
 .کړي يميتود په طريقه جوړ 

۵.۴ 

 ب
د پوهنتون رهربی ته په کار ده چې د مؤثري او عرصي برېښنايي زده کړو لپاره يو ښه . ۱

د هغوی  ينو په کار ده چ .سااايساااتم پيل کول LMSميکانيزم ايیاد کړي، لکه د  ګ ور
 د برېښنايي زده کړو زمينه په ښه توګه برابره کړي. ګ نېڅخه په 

۵.۶ 

 الف
کار ده چي د څېړنو يوه منظمه کمي ه ۱ ته پ . د جوزجان پوهنتون اووه ګونو پوهنځیو 

 ۶.۲ رامنځته کړي او له طر قه يې خپلو کلنيو څېړنيزو پالنونو ته انکشاف ورکړي. 
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 الف
. اووه ګونو پوهنځیو ته پکار ده چي د څېړنيزو اسااانادو د تن ي ميکانيزمونه رامنځته ۲

 کړي. 

 الف
يدی ۳ تائ کار ده چي ټول څېړنيز موارد د څېړين د کمي ې  ته پ . اووه ګونو پوهنځيو 

 ولري. 

 ب

ڼه ۴ په دوامداره ب دايري . اووه ګونو پوهنځيو ته پکار ده چي د څېړين کمي ې غونډي 
 کړي.
ي  پالن، کلنی پالن او د ۵ ځه کلن ساااياتي  کار ده چي د څېړنو پن ته پ . پوهنتون 

 سياتي ي  پالن د تطبيق راپورونه د يو ميکانيزم له مخي تطبيق کړي. 

 ب
تادانو او منواااالنو د څېړنيزو نرفيتونو د ۱ کار ده چي د اسااا ته پ . جوزجان پوهنتون 

سيمنارونه او ورته نوري کړين په لوړولو په پار په کايف اندازه رزونيز څېړ  شافونه،  نيز ورک
 ۶.۳ کار واچوي. 

 ت
. پوهنتون ته پکار ده چي د څېړنو د تسااايل په برخه کي ځانګړي ورښااود مواد چمتو ۲

 او د استادانو او منوالنو په واک کي ورکړي. 

 ب
پاره خپل راتلونکی ډد اکا يپوهنتون ته په کار ده چ .۱ تشاااکياليت مي  پروګرامونو ل

 ۷.۱  انکشايف پالن ولري.

 ب
د خپلو غري اکادميکو اشااخاصااو لپاره د  چيپوهنتون ادارې ته په کار ده جوزجان د  .۱

 ۷.۲ روزنیز ورکشاپونه او سمينارونه جوړ کړي. يپه برخه ک ورکولوپالن جوړوين او راپور 

 ب
په کار ده چجوزجان : ۱  نوموړېټول اداري کارکوونکې وه وي څو د  يپوهنتون ته 

 ۷.۳ پاليسی څخه ځان با خربه او عمل پرې وکړي.

 ب
. جوزجان پوهنتون ته پکار ده چي د تدر يساا چارو ارزونه کي اړوند صيوااالح ټويل ۱

 ۷.۴ مراجع په مؤثره توګه دخييل کړي.

 ب
مه ۱ مداره او منظ کارکوونکو دوا کار ده چي د خپلو اداري  ته پ . جوزجان پوهنتون 

 ۷.۵ ځانګړي ميکانيزم پر اساس تريه کړي.ارزونه د يو 
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 الف
کارکوونک. ۲ يايت پالن ولري چ يټول اداري  کاري او عمل يد دان کلنی  په هغه  يبا

ښي اړتياوي او نېمګړتياوي  سم ک ښه وايل لپاره يې د دندو د وينې يه  شخيل او د  ت
 وي. ويسشاخوونه په ګوته 

 الف
 مسلکي پراختيا لپاره يو وړ کس وګامري. پوهنتون ته پکار ده چي د ۱

 الف ۷.۶
. پوهنتون ته پکار ده چي د کي يت د تضاامني کمې ه په دې برخه کي خپل رغنده رول ۲

 د يو ځانګړي ميکانيزم پر اساس ولوبوي.

 الف
. پوهنتون ته پکار ده چي د مسلکي پراختيا په پار يو ځانګړی د مسلکي انکشاف پالن ۳

 چمتو کړي. 

 الف
شکايتونو د بررسی په وخت کي د منوالنو او ۱ . جوزجان پوهنتون ته پکار ده چي د 

 يا د هغوی استازو ته کارنده ونډه ورکړي. 

۷.۷ 

 ب
شکايتونو د منظم ميکانيزم د عامه پوهاوی په پار ۲ . جوزجان پوهنتون ته پکار ده چي د 

 د برنونو او يا ورته کړنو له وري د عامه خلکو پوري ورسوي. 

 ب
تابېس ولري تر ېډکارونو لپاره يو منظم  د نوموړو يپوهنتون ته په کار ده چجوزجان  .۱

 ۸.۱ رامنځته کړي. روڼتیاڅو په کارونو کې چ   والی او 

 ب
 ينیوکوخت په وخت د منوااالنو وړانديزونه او  يد پوهنتون رهربی ته په کار ده چ .۱

او  ،ول وي  ې يې چار د اړونده کمي ې له وري تر وسه، د حل ور  يپه اړونده ساحو ک
 ۸.۲ کړي.  يپاييل يې عمالً د منوالنو يه  يک

 الف
. د جوزجان پوهنتون د جندر مديريت ته پکار ده چي خپيل غونډي د منواااالنو د ۲

 منائنده ګانو يه په منظمه او دوامداره توګه تريه کړي. 

 ب
بايد د ټولو اړونده سااکتوري رياسااتونو او ادارو يه وخت  یپوهنتون رهرب جوزجان  .۱

 په وخت ناستي ولري تر څو د خپلو فارغينو د شته ستونزو او نيمګړتياؤ جاج واخيل.  

۸.۳ 

 الف
پوهنتون بايد د کار موندين مرکز د فعاليتونو څخه په دوامداره توګه څارنه جوزجان : ۲

 .ټوليز خدمات ارائيه کړيوکړي تر څو و خپلو منوالنو ته 
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 ب
په کار ده چ. جوزجان ۱ ته  پاره د مشاااورې ورکولو يو  يپوهنتون  د کارموندين دفي ل

 فعال وسايت. او بیا نوموړي میکانیزم منظم ميکانيزم جوړ او

۸.۴ 

 ب
. اووه ګونو پوهنځیو ته پکار ده چي د ټولګی د ورښاااود اساااتاد څخه په ټاکيل وخت ۲

 راپور واخيل او د ستونزو د هواري په پار وزمي کړين په کار واچوي. 

 ت
. جوزجان پوهنتون با د د يو ځانګړي کمي ې له وري د ټولنيز عدالت، فزيکي معيوبيت 
 ۸.۵  او نورو مندوديتونو په وړاندي د ستونزو د حل لپاره پر وخت کوټيل ګامونه واخيل. 

 ب
جوزجان پوهنتون ته پکار ده چي اخالقي پاليسی د پوهنتون د علمي شورا تائيدی او : ۱

 پروتوکول ګڼه ولري.

۸.۶ 

 ب
پوهنتون ته په کار ده چې د انضااباطي پاليساای د تطبيق شااواهد منساایم او راتلونکو : ۲

 کړي.ر و  کيارزونکو ته په واک 

 ب
. جوزجان  اووه ګونو پوهنځيو ته پکار ده چي د کي يت د تضاامني د کمي ې ناسااتي په ۱

 دوامداره او منظمه توګه دايري کړي. 

۹.۱ 

 الف
ناساااتو د ۲ . د اووه ګونو پوهنځيو د کي يت د تضااامني کمي و ته پکار ده چي د خپلو 

پروتوکول دان کتاب ولري چي صاا نه يې قيد، مار، شاامريه او د حا  او غري ګډون 
 والو ګڼه پکښي وهل سوې واون. 

 الف
لپاره يوه . د پوهنتون اووه ګونو پوهنځيو ته پکار ده چي د کي يت د تضااامني د چارو ۳

 ړې کړي.ګخونه ځان

 الف
. د پوهنتون او اووه ګونو پوهنځيو د کي يت د تضاامني کمي و ته پکار ده چي د اړونده ۴

 نورو کمي و له چارو څخه په سيستامتيکه توګه څارنه تريه کړي. 

 ب
. د پوهنتون او پوهنځيو د کي يت د تضااامني کمي و ښاااايي چي ځانګړي کلني پالنونه ۵

 چمتو کړي او د اړوند شورا ګانو تائيدي او پروتوکول ګڼه واخيل.

 الف
. د پوهنتون او اووه ګونو پوهنځيو د کي يت د تضااامني کمي و ته ښاااايي چي په اړوند ۶

پاره و نور هم  تادانو، منواااالنو او اداري کارکوونکو ل برخه کي عامه پوهاوی د اسااا
 وړاندي او پراخيا کړي. 
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 ب
: د پوهنتون د کي يت د تضامني کمي ه بايد د پوهنځيو او څانګو د کي يت د تضامني د ۱

 کمي و منظمه څارنه وکړي او ورته وزمي ورښووين وکړي.

۹.۲ 

 ب
: د پوهنتون د کي يت د تضااامني کمي ې ته بايد د پوهنتون د مرشاااتابه له اړه بشاااپړه ۲

 کارنده رول ولوبوي.  ي، څو په کارونو کنصالحيت او مسؤليت وسپارل 

 الف
پوهنتون بايد د کتابتون لپاره يو دان انکشاااايف پالن ولري تر څو وکووی جوزجان  .۱

 ن د سياتي ي  پالن موخي تعقيب کړي. 

۱۰.۱ 

 ب
د پيل او ختم وخت پکښي  ي. کتابتون بايد د منوالنو لپاره منظمه حا ي ولري، چ۲ 

 تنت نظر واون. 

 ت
. کتابتون بايد ه ه وکړي، تر څو نوي کتابونه د مربوطه پوهنځيو په اړه پيدا او ځای پر ۳

 ځای کړي. 

 ت
. د برېښااانايي زده کړو او ان رنېټ ته د ويسااای لپاره کايف سااااولتونو څخه اسااات اده ۴

 وکړي.

 ت
برېښااانايي . پوهنتون او اووه ګونو پوهنځيو ته پکار ده چي د فزيکي کتابتون تر څنګ ۵

کتابتون ورغوي تر څو د منوااالنو شااته اړتياؤ ته تر يوه اندازې په بله بڼه ځواب وويل 
 ن.

 ب
 يتابېس ولري تر څو په کارونو کډېد پوهنتون ټول کتابتونونه بايد يو منظم او جامع  .۱ 

 او مؤثريت رامنځته کړي. روڼتيا

۱۰.۲ 

 ب
چي د مطالعې د فرهنګ ساااازی لپاره ځانګړې . د پوهنتون مرکزی کتابتون ته پکار ده ۲

  پوهنتون شموله پروګرامونه په مؤثره توګه په وره واچوي.

 الف
بايد د کتابتون دروازه د اسااتادانو او  يه ساامد چوکاټ  تضاامني يت د ي: پوهنتون د ک۱

 .  پرانیستې ويد ورځي ډول مسلسل  په منوالنو پر مې لس ساعته

۱۰.۳ 

 ب
انکشاااايف  يلومايت تکنالوجی لپاره بايد د پوهنتون د ساااياتي ي  پالن په رڼا کع: د م۲

 . يشکړنو لپاره اغېزمن واقع  يتر څو د راتلونک ،پالن ولري



 

12 | P a g e  
 راپور شویارزونکو مشاهده  بهرنیو د 

 ب
او د منواااالنو د  ( تيوري او عميل)د څېړين او تدريس  يپوهنتون ته په کار ده چ .۱

 ترتيب کړي.  ياړتياؤ لپاره انکشايف پالن د سياتي ي  پالن په رڼا ک

۱۱.۱ 

 ب
د سااااولتونو د ح ي او مراقبت لپاره د وزارت څخه وخت  يپوهنتون ته په کار ده چ .۲

 بود یه وغواړي.  شوې نګړېځا اپه وخت کلن

 ب
سیام کمي ه ترتيب کړي تر څو  يپوهنتون ته پکار ده چجوزجان  .۱ د کتابتون لپاره د ان

 مؤثره است اده تضمني کړي.  څخه لومايت تکنالوجیعد م يوکووی ن چ

 ب ۱۱.۲
سؤل کس بايدعد م .۲ سب او روښانه لومايت تکنالوجی م ولري تر څو پالن عمليايت  منا

 اړونده چاري په ښه توګه مخته بوځي. 

 ب
. پوهنتون ته په کاره ده چي د برېښنايي کتابتون لپاره ممکنه امکانات په کار واچوي تر ۳

 . نڅو نوموړو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل 

 الف
 . پوهنتون ته پکار ده چي نظافت برخي ځانګړې پاملرنه وکړي. ۱

۱۱.۳ 

 الف
 . پوهنتون ته پکار ده چي د ليليې نظافت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ۲

 الف
سبو ځايونو ۱ . پوهنتون ته پکار ده چي د ممکنه اورلګېدين د کن رول لپاره د ليليو په منا

 کي د اور وژين ډبې ځای پر ځای کړي.

۱۱.۴ 

 الف
و د برق لوڅ لينونه خوندي وساااايت تر څو د ممکنه ی. پوهنتون ته پکار ده، چي د ليلي۲

 پيښو له پېښېدلو څخه مخنيوی ون. 

 

  :تعريفونه

 .اړتيا لري ته سمدستي سمون چيهغه وړانديزونه   :  (الف)سمدستي 

  
 . يسپيل مياشتو دننه  ۶د  چيهغه وړانديزونه             :  (ب)لنډ مهاله 
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 . يسپيل  ياوږدو کمياشتو په  ۱۲د  چيهغه وړانديزونه            : (ت)اوږد مهاله 

 

 د سوابقو په تړاؤ مالومات 

 د ارزوين نېټه  ۱۳۹۸ثور/۱بيا تر  ۱۳۹۸حمل/  /۲۸ 

 پوهنيار رحمت الله پښتون .１
 پوهندوی ډاکټر محمد منري توفيق .２
 پوهنيار نارص اميني .３
 پوهنيار نجيب الله احمدزۍ .４

 د اروزنکو نومونه: 

  :مسؤل نوم شويد پېژندل  له خوا پوهنتوند  رمضان اُغيل
  

 د مؤسسې لنډه پېژندنه 

 باالحصار، شهر شربغان، واليت جوزجانموقعیت:  •
 ه.ل. ۱۳۷۲د بنسټ نېټه:  •
 : دولتيډول پوهنتوند  •

 په الندې توګه دي: ږيکېتدريس  چيهغه رشتې 

نګېڅا اړوند  ګڼه هنځیپو  

 صنعتي او مدين ساختامنونو څانګهد  .１
 د هايدرو تخنيکي ساختامنونو څانګه .２
 مهندسی څانګه .３

 ۱ ساختامين انجنريي

 د جيولوجي او ګاز لرونکو د اکتشاف او استخراج څانګه .１
 د جيولوجي او ګټورو معادين جامدو موادو د پلټني او اکتشاف څانګه  .２
 د جيودوژي انجنريي څانګه .３
 د ګټورو جامدو د استخراج څانګه .４

 ۲ معادن او جيولوجي انجنريي

 ۳ انجنرييکيمياوي تکنالوجی  د عضوي موادو د توليد څانګه .１
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 د غري عضوي موادو څانګه .２
 د برېښنا څانګه .３
 د خوړئيزو توکو څانګه .４
 ريايض څانګه .１
 فزيک څانګه .２
 بيولوژي څانګه .３
 کيميا څانګه .４
 د ژبو او ازبکي ادبياتو څانګه .５
 د ژبو او انګريزي ادبياتو څانګه .６
 د تاريخ څانګه .７
 د جغرافيه څانګه .８
 د ژبو او ترکمني ادبياتو څانګه .９
 د ژبو او پښتو ادبياتو څانګه .１０
 د ژبو او دري ادبياتو څانګه .１１
 څانګهد کمپيوټر زده کړي  .１２

 ۴ ښوونه او روزنه

 محاسبه او منجمنټ څانګه .１
 مايل او بانکي څانګه .２

 ۵ اقتصاد

 د خصويص حقوقو څانګه .１
 ۶ حقوق د جزاء څانګه .２

 د ژبو او ازبکي ادبياتو انګلييس څانګه .１
 تاريخ څانګه .２
 ژورنالېزم څانګه .３
 د ترکي ژيب د ادبياتو څانګه .４
 د ارواح پوهني څانګه .５

 ۷ ټولنيز علوم

  

 لیسانس تحصيل درجې:د  •

 تعداد زده کړیاالنود 

  ټول ال شمېر  منوالنود  ۶۸۰۷
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   ټول ال پوهنځی شمېرد  ۷

   ټول ال څانګو شمېرد  ۴۰

 د رسمي استادانو ټول ال شمېر  ۱۷۵

 استادانو شمېر   نوماندد  ۱۱

 د مامور نو ټول ال شمېر   ۶۲

 مامور نو شمېر   کېد تخنی ۶۷

  
  مالوماتد استادانو په اړه 

  د ټولو پوهاندانو شمېر ۴

   د ټولو پوهنواونو شمېر ۸

   د ټولو پوهندو انو شمېر ۲۲

   د ټولو پوهنمالنو شمېر ۱۹

   د ټولو پوهنیارانو شمېر ۴۵

   د ټولو پوهیاونو شمېر ۶۶

   د ټولو کاند د استادانو شمېر ۱۱

 
  :سانتیاوو نوملړآد اکاډمیکو 

o څېړنيز مرکز 

o وبراتوارونه 

o مرکزي کتابتون 

o د پوهنځيو په سطنه کتابتونونه 

o د معلومايت تکنالوجی مرکز 

o کمپيوټر لېبونه 

o د کار موندين مرکز 

o د جندر مد ريت 

o کن رانس خوين 
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o ليليې 

 
 د پاملرين وړ اړتياوي: 

  د تحصييل مؤسسې د معيارونو اړوند مسايل:

  د نوموړي تحصیيل مؤسسې پوري اوسمهال تړاؤ نلري. چيهغه معيارونه  

  
     په نوموړي مؤسسې پوري تړاؤ لري. چي ګوين معيارونه ۱۱ هغه ټوله
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 د کړنو لنډيز  

 رسليک نېد ليد د ګډونوالو نوملړ د ګډون کوونکو ونډه 

زه توګه د تحصالالالييل مؤسالالالسالالالې یه ټولپ  
  وضعيت

 د پوهنتون ر یس 
 اداری او مالی معاون
 د استاصانو همر

 

 پوهندوی مسعود حقبین .１
 نثاراحمد جوزجانی .２
پوهناادوی فر ااداحمااد  .３

 رضازاده

 د رهربی يه ليدنه 

مياااويد  پوهنځی تکنااالوژی   کي
 یسئر 

 مرستیال د اجتامعی علومو پوهنځی
 یسئر  د ساختامنی انییرنی پوهنځی

 یسئر  پوهنځی ښوونې او روزنېد 
یرنی  ی ن معااادن ا جی او لو یو ج د 

 یسئر  پوهنځی
 یسئر  د اقتواد پوهنځی

 د حقوق پوهنځی رئيس

 پوهاند عبدالقیوم رجبی .1
 پوهنوال حوا نوری .2
 پوهنوال غالم سخی بای .3
پااوهااناادوی ساااایااديور  .4

  عقوبی
 پوهندوی منمدی طغیان .5
 پوهندوی عبادالله عباد .6
 پوهنیار منمدحامد ا ثار .7

 رئيسانو يه کتنهد پوهنځیو د 

مياااويد   ي لوژی  ک کنااا ځیت ن د  پوه
 تضمین کی یت غړی

د تضااامین  پوهنځی ټولنیزو علومود 
 کی یت غړی

د تضاامین  پوهنځی ښااوونې او روزنېد 
 کی یت غړی

د تضمین  د ساختامنی انییرنی پوهنځی
 کی یت غړی

د  پوهنځی علومو د د حقوق او ساایاساای
 تضمین کی یت غړی

یت  پوهنځید اقتوااااد  د تضااامین کی 
 غړی

د تضمین  پوهنځی د جیولوجی او معادنو
 کی یت غړی

یمیاال  .1 ل عباادا پوهناادوی 
 حیدری

پااوهاایااالاای تاااج مااناامااد  .2
 مییدی

 پوهنیار عبدالیبار ثقیف .3
پوهنماال منمااد معروف  .4

    ی
 پوهنیار شیرشاه افضلی .5
 پوهنیار جمیله بازاد .6
 پوهنیار سایال رسولی .7

 غړيد کې يت د لوړاوی د کمي ې 
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 راپور شویارزونکو مشاهده  بهرنیو د 

لوژيد  کنااا ټ میاااوي  ی نځی ک  پوه
 مرستیال
 مرستیال پوهنځی ښوونې او روزنېد 

پوهنځی ییرنی  ن  د ساااااختامنی ا
 مرستیال

 مرستیال د اقتواد پوهنځی
 د حقوقو او ساایاساای علومو پوهنځی

 مرستیال
 مرستیال پوهنځیعلومو  ټولنیزود 

ځی ن پوه نو  معاااد جیولوجی او   د 
 مرستیال

یمیاال  .1 ل عباادا پوهناادوی 
 حیدری

پوهندوی منمد اسااامعیل  .2
 حرضتی

 پوهنیار جاو د سیرت .3
 نامزد پوهنیار رامین هر ن .4
نااامزدپوهیااالی نااا  علی  .5

 براتی
 پوهنوال حوا نوری .6
 پوهنیار امین الله افشار .7

ستياونو او همدارنګه د پوهنځید  و د مر
 ړين د کمي ې د غړو يه کتنهیڅ

 غړی  ېد ترفیعاتو د کمی 
 غړیمی ې سپلین کډد نظم او 

 غړیمی ې د کر کومل ک
 غړیمی ې د فرهنگی ک
 غړیمی ې د سپورتی ک

 غړیمی ې د اداری فساد مبارزه ک
  غړیمی ې د اختالفاتو د حل ک

 پوهاند عبدالقیوم رجبی .1
 پوهنوال احمدشاه نظری .2
 پوهندوی سید يور  عقوبی .3
 نعیمیپوهندوی منمد بویر  .4
 عبدالیمیل ملت دوست .5
 حیت مراد  ولداش .6
 رمضان پرد س .7

 
 

  د پوهنتون نوري کمي ې
 
 
 

 ي يچینو امرد برش  .1
د بااود اایااې، او مااالاایااي  .2

 عمومي مد ر
 د فارغانو عمومي مد ر .3
د مالومايت ټکنالوژي عمومي  .4

 مد ری
 د دفي عمومي مد ر .5
د تایه او تدارکاتو عمومي  .6

 مد ر
 د خدماتو مد ر .7
 مراقبت مد رد ح ي او  .8
 د ټرانسپورټ مامور .9

 د لیلې مد ر .10
 د ارشیف مد ر .11
 د علمي میلې مد ر .12

 رمضان پرد س .1
 عبداملنمد بختیار .2
 پرو ز امین .3
 فضل منمد هادی .4
 امان الله زمانی .5
عااباادالاایااماایاال ماالاات  .6

 دوست
 بارام الد ن ند م .7
 سیدنو د .8
 گلباز همدرد .9

 عبدالخالق .10
 گل احمد .11
  ارمنمد .12
 ننگیالی .13
 سیدفر د .14

 د اداري کارکوونکو يه ليدنه 
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د اسااتادانو د چارو عمومي  .13
 مد ر

 د فرهنګي اړ کو مد ر .14
 د حقوقي کلنی  مد ر  .15
 د ګامرين عمومي مد ر .16
 د داخيل کلنی  ډاک ر  .17
 د څيړنو مد ر .18
 د کتابتون مرش .19
 اداري او مايل مرستیال .20
فااارغااانو د د منواااالنو او  .21

 مرش چارو
 

 منمد نایر .15
 بختیار .16
 کیانوش غنی .17
 غالم سخی منمدی .18
 عبیدالله غنی .19
 نثار احمد جوزجانی  .20
 حاجی منمد رحیمی .21

 پوهنوال منمد حسن عز زی 
 پوهاند فیض الله حبیبی
 پوهنمل احمدشاه قاسمی
 پوهنیار هغامنمد مرادی

 پوهندوی منمود جان منلی
 نامزدپوهنیار حمیدالله عبادی
 پوهندوی رقیبه حبیبی
 پوهندوی سعیده دل زاده
 پوهندوی شکر ه چقامق
 نامزد پوهیالی بویره غنی
 پوهندوی زهره رحامنی
 پوهنمل ولنتینا نوری
 پوهنیار انییال دادور

 نامزد پوهنیار قدر ه شیوا قادری
 نامزد پوهنیار سید حسام الد ن

 پوهنیار حیرت الله 
 پوهنیار حسین رامز

 پوهنمل عبدالرحیم فرزاد
لد  نامزد حا ید احمد  یار سااا پوهن
  ی  
 پوهنیار امید احمد عطا ی نامزد

 يه کتنه ي غړود کادر 
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 پوهیال عزت الله  عقوبی
 پوهنیار شیرشاه افضلی

 نامزدپوهیالی نا علی براتی
پوهنیااار تردی مرادی اساااامعیاال 

 اوغلی
 نامزد پوهنیار نبیال راشد
 پوهنیار مسعوده خیر زاده 

  

 د محصالنو رسه ليدنه ليدنهد محصالنو رسه  د ټولګی مناينده ګان/پوهنځی

 پوهنخيو محصالن بېالبېلود  ۶۰ و محصالنپوهنځی بېالبېلود 

  

 د سهولتونو څخه ليدنه هوخت او نېټ نومونه اسانتیاوې/ودانۍ

 ذکور ليلیه
۲۹/۱/۱۳۹۷  جوزجان پوهنتون 

 
 
 
 
 
 
 
 

 آشپزخانه
د مونوګرافونو/پروژو خونالاله/ دوه کيميالالاوي تکنالالالوجی پوهنځی/ البراتوارونالاله، 

 ټولګی/ د کیفيت د تضمني کميټه
۳۱/۱/۱۳۹۷  

 

 ښوونه او روزنه پوهنځی/ دوه ټولګی/ د کيفيت د تضمني کميټه/ کتابتون

اقتصالالالاد پوهنځی/ يو صالالالنف/ د کيفيت د تضالالالمني کميټه/ مديريت تدرييسالالال/ 
 اجرائيهمديريت 

 يوه ټولګی د ټولنيزو علومو پوهنځی/
 جيولوجي او معادن پوهنځی/ دوه ټولګی/ البراتوار

 حقوقي کلنيک/ تدرييس مديريت /حقوق پوهنځی
تدرييسالالال مديريت/ اجرائيه مديريت/ البراتوار/ يوه  /سالالالاختامين انجنريی پوهنځی

 ټولګی
۱/۲/۱۳۹۷   

 مرکزي کتابتون
 معلومايت رسچنيو آمريتد 

 کمپيوټر لېبونه
 کانتني

 د پوهنتون د کيفيت د تضمني مديريت
 د جندر مديريت
 کارموندين مرکز



 

21 | P a g e  
 راپور شویارزونکو مشاهده  بهرنیو د 

د اداري او مايل معاونيت/ د برشالالالي رسچينو آمريت/ د مايل محاسالالالبې آمريت/ د 
صالنو  صاتو مديريت/ د تهيه او تدارکاتو مديريت/ د مح صي آمريت/ د فارغانو د تخ

 ثبت مديريت/ د اسنادو د توزېح مديريت
 امنيتي پوسته

      

 اسنادو نوملړ  ود ارزول شو 

  ګــــڼه سند  

 ۱ د ماموريت بيانيه
 ۲ وېبپاڼه

 ۳ د پوهنتون سرتاتيژيک پالن
 ۴ عمليايت پالن ۱۳۹۷د پوهنتون 

 ۵ د پوهنتون د ځان ارزوين عمليايت پالن
 ۶ څانګو د کتني راپورونهد 

 ۷ د څېړنو سرتاتيژی
 ۸ د پوهنتون د کميټو جوړښت

 ۹ د پوهنتون د کميټو مهالوېش
 ۱۰ د کيفيت د تضمني د کميټې د غونډو ياداښتونه

 ۱۱ د پوهنتون د کيفيت د تضمني د کميټې د غړو ليست
 ۱۲ د پوهنتون اخالقي پالیسی

 ۱۳ د پوهنتون مايل پالن 
 ۱۴ د مايل مديريت د پروسې په اړه معلومات

 ۱۵ مايل راپورونه
 ۱۶ د حسابونو د بيا کتني راپور

 ۱۷ د توليد د السته راوړين طرح
 ۱۸ د پانګوين سرتاتيژی

 ۱۹ د بهرنيو متويل شويو پروژو په اړه راپورونه
 ۲۰ د نصاب د کلنی کتني راپورونه

 ۲۱ پوهنتون هوکړه ليکونهد 
 ۲۲ د ګامرين پاليسی 

 ۲۳ د محصالنو پاليسی
 ۲۴ د تضمني د اطالح د مسري يابی پالن
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 ۲۵ د کتابتون انکشايف پالن )غري معياري(
 ۲۶ د کتابونو د تنظيم کړنالري

 ۲۷ د انالين رسچينو انکشايف پالن
 ۲۸ د روغتيايي، اميني او امنيتي پاليسی 

 ۲۹ د محصالنو د رسوې پاييل
 ۳۰ د پوهنتون د بېال بېلو کړنو انځورونه

 ۳۱ د کسب او کار د تداوم ميتود
 ۳۲ د زده کړئيزو اړتياؤ سنجونه 

 ۳۳ د بعضو پوهنځیو د غونډو د کتاب کاپي
 ۳۴ د ځينو پوهنځيو د مرام نامو کاپي

استادانو کورس پالييسد   ۳۵ 
 ۳۶ د ځينو پوهنځيو د تدريس د بهبود پالنونه

 ۳۷ د ځينو پوهنځيو سرتاتيژيک پالنونه
 ۳۸ د ځينو پوهنځيو کلنی کاري پالنونه

 ۳۹ د ځينو پوهنځيو د ځينو کميټو د غونډو د کتاب کاپي
  

  لید، ماموریت  او اسرتاتیژیلېر معیار:  ۱

ارزونکي 
 منره

ترینه لوړ 
  منره

ښانه  سه یو رو س سرتاتيژيک پالن لري، لرليد، لوړو زده کړو مؤ ټول رشکاء پرې  چيماموریت او 
 بنسټونه لري.  مناسب لپاره ځانګړي کولوپوهېږي او د تصمیم نیوونې او د رسچینو د 

۱ 

۶ ۱۰ 

لوړو زده کړو مؤسسه خپل د لېرليد او مامور ت  وه روښانه اعالمیه 
 لوړو زده کړو وزارت له خوا توو ب  شوې.لري چي  د 

 ماموریت لرليد او 
لوړو زده کړو مؤسسه  يو مناسب 
او رسمي توويب شوی د لېرليد 
 او ماموريت اعالميې لري.

۱.۱ 

۴ ۱۰ 

لوړو زده کړو مؤسسه  و پنځه کلنه سياتي ي  پالن لري کوم چي  د 
 تائید  شوی دیلوړو زده کړو وزارت  ا  با صالحیته ادارې له خوا 

په دغه سياتی    پالن  کي  وندي  صکر  شوي اړونده موخې شاملې 
 دي: 

څېړنه، د عا داتو  موندل، د ټکنالوژۍ کارول، نړ وال فعالیت او په 
 افغاين ټولنه کي   د مؤسسې  رول.

 سرتاتيژيک پالن جوړونه

لوړو زده کړو مؤساااساااه د پنځه  
جوړوين کلن سياتي ي  پالن د 
 ميکانيزم مخته وړي.

۲.۱ 
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۵  ۱۰ 

لوړو زده کړو مؤسسه د خپل کلني تطبيقي پالن په جوړولو کښي  
 مامورين ښکېلوي.

 کلنی تطبيقي پالن جوړونه
لوړو زده کړو مؤساااساااه يو کلن 
تطبيقي پالن جوړوي، چي پااه 
مټ يې د ساااياتي ي  پالن په 
منځ کي د ټاااکلو شاااوو موخو 

 ولري.ترشېو شتون 

۳.۱ 

۶  ۱۰ 

لوړو زده کړو مؤسااسااه خپل  مامور ن او منوااالن د مؤسااسااې  د 
صالح وړ  ښکېلوي.  په دې يه د ا ښي  سه ک کلنی بيا کتني په پرو
هغه ساااحې په نښااه کيږي چي په راتلونکي تطبيقي پالن کي ځای 

 پر ځای يش.

 سازماين  اغېزمنتیا
لوړو زده کړو مؤساااسااااه  پااه 

خپلو  کړنو د دواماداره توگاه د 
کار  پاره  مؤثروايل او مثمروايل ل

 کوي.
۴.۱ 

۶ ۸ 

لوړو زده کړو مؤسسه د خپل مامور ت، سياتي يکو موخو، تګالرو او 
حکومتولا په اړه ټول معلومات په  بېال بيلو ممکنه ورو د عامه وګړو 

 يه  يکوي. 
 

 عامه معلومات

لوړو زده کړو مؤساااساااه د خپل 
مامور ت، سااياتی ي، تګالرو او 
حکومتدارۍ په برخه کي شاااته 
يه معلومااات  د عااامااه وګړو 

  يکوي.

۵.۱ 

 
 د منرو ترشېح

جوزجان پوهنتون خپل د لېرليد او ماموريت اعالميه لرله، چي د پوهنتون په پنځه کلن ساااياتي ي  پالن کي يې هم ځای  ۱.۱
همدارنګه پوهنتون د ورکړی ؤ. يبېره پردې، جوزجان پوهنتون ټويل اووه ګوين پوهنځی خپل د لېرليد او ماموريت اعالميه درلودله. 

يبېره پردې، د پوهنتون د لېرليد او ماموريت د لوړو زده  برنونو له لياري خپل لېرليد او ماموريت د عامه خلکو يه  ي  کړی ؤ.
د  د يادوين وړ ده، چي جوزجان پوهنتون خپل لېرلید او ماموريت تائيدی او همدارنګه د اکرثه پوهنځيو کړو وزارت تائیدي درلودله. 

لېرليد او ماموريت تائيدي په خپلو مربوطه علمي شاااورا کي نه ؤ تائيد کړی او و ارزونکو ته يې مساااتند شاااواهد د پروتوکول د لرلو 
وړاندي نه کړله. همدارنګه، د پوهنتون په وېبپاڼه کي د پوهنتون او همدارنګه د ټولو پوهنځیو لېرليد او رساااالت شاااتون نه درلود. د 

سوی ؤ، د پروتکول د کتاب يه  يادوين وړ ده، چي ضو پوهنځيو پروتکولونو منرب چي د لېرليد او رسالت د تائیدی لپاره کارول  د بع
يې منتوا او شااامېره توپري درلود. د جوزجان پوهنتون د ځينو پوهنځيو لېرليد او رساااالت د منځپانګي له مخي معياري، خلل او د 

 سياتي ي  پالن يه يې ي نه خوړی. 
 :وړانديزونه/ديزوړان
پوهنتون ته په کار ده چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا خپل نوی جوړ شااوی لېرليد او رسااالت تائيد او بيا ورپسااې په اړوند ځايونو . ۱
 ونښلوي.  يک
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تائید کړي او د شاااورا څخه مربوطه علمي لېرليد او رساااالت د پوهنتون او همدارنګه ټولو پوهنځیو د  يچ پوهنتون ته په کار ده. ۲
 . يپروتوکول سمه ګڼه پرې ولیک

. پوهنتون ته پکار ده، چی خپل لېرليد، رساااالت او ورته نور اړين معلومات د پوهنتون د وېبپاڼي، برشاااورونو، کتابګا او دان نورو ۳
 ورو په است ادې د عامه خلکو يه  ي  کړي. 

الت په بيا ځل مرور او د اصاالح لپاره يې له يوې منظمي پروساې او ميکانيزم څخه . پوهنتون په کار ده، چي د پوهنځيو لېرليد او رسا۴
 تېر کړي. 

 
د تائيدی لپاره يې د لوړو زده کړو وزارت ته  ينځه کلن ساااياتي ي  پالن طرح کړی دی، چزوړ پپوهنتون خپل جوزجان   ۱.۲

جوزجان وی، سااترشااېو  يلکه څرنګه په چوکاټ ک، مګر پوهنتون د راتلونکي پنځو کلنو لپاره سااياتي ي  پالن نه درلود. لېږلی دی
پوهنتون جوزجان په واضو او مناسب ډول نه وه ځای پر ځای کړي. د  ينوموړي پنځه ټک يسياتي ي  پالن کزوړ پوهنتون په خپل 

وی نه سد پوهنتون سياتي ي  پالن د سامدارانو يه  ي   يوده او شواهدو وښودله چسياتي ي  پالن د علمي شورا تائیدي درل
نه وه نيويل.  يد نخبه منوالنو او سامدارانو نظرونه هم په نظر ک يپوهنتون د سياتي ي  پالن په جوړولو کجوزجان ؤ. همدارنګه، 

د غونډو د  نونهسااياتي ي  پال پوهنځیو لودی ، خو د ځينو پوهنځیو سااياتي    پالنونه د پوهنځی د علمي شااورا ثبت در  بعضااو د
پوهنځيو  پر خپلو ساااياتي ي  پالنونو ناسااام پروتوکول ګڼه وهلې وه. يبېره پردې، د اکرثه بعضاااو پوهنځیو .کتاب ثبت نه درلود

کاره توپري درلود. يادوين  ساااياتي    پالنونو ني ې د پوهنتون د ساااياتی ي  پالن د نې ې يه ښااا وړ ده، چي د ټولو پوهنځيو د 
ساااياتي ي  پالنونه د پوهنتون د علمي شاااورا پروتوکول منرب او نې ه نه درلودله. جوزجان پوهنتون د خپل ساااياتي ي  پالن لپاره 

SWOT  ګه، د پوهنتون اکرثه پوهنځیو د مدارن يل نېمګړی ؤ. ه نه درلود. يبېره پردې، د پوهنتون د ټولو  SWOTتنل يل برخه  تنل
 هنځيو د سياتي ي  پالنونو لپاره تطبيقي پالن نه ؤ جوړ کړی. پو 

 :وړانديزونه/وړانديز
س یز کر په واضو او  يپه هغه ک يپوهنتون يو جامع سياتي ي  پالن طرح کړي، چي جوزجان په کار ده چ. ۱  يه بڼه نوموړي پنځه بن

ستادانو، منوالنو، اداري  يې د بيا  اونبرخي ځای پر ځای  سامدارانو يه  ي  کړي او د کارکوونکو اوا هغوی نظرونه  اړونده 
 پکښي ښکېل کړي. 

سياتي ي  پالن تید د کړي چ. ۲ سان پنځو ټکو ته په پام يه خپل پنځه کلن  په  يټولو پوهنځیو ته په کار ده چې د فوق الذکر ا
دارانو نظرونه شااامل وي، او دبېالبېلو ورو يې وريه  ي  د نخبه منوااالنو، اسااتادانو، اداري کارکوونکو او اړونده سااام يهغه ک
 کړي. 
 .نخپل سياتي ي  پالنونه يې د غونډو په کتاب کې نه ؤ ثبت کړی، بايد ثبت کړای  يچ پوهنځیهغه . ۳
. هغه پوهنخی چي خپل سااياتي ي  پالنونه يې د پوهنتون د علمي شااورا پورتوکول شاامېره نه لرله، بايد د پوهنتون د علمي شااورا د ۴

 پروتوکول ګڼه ولري. 
 . د ټولو پوهنځيو سياتي ي  پالنونه بايد د پوهنتون د سياتي ي  پالن يه په يو رد ف کي راوستل ن. ۵
 ده، چي خپل نوی سياتي ي  پالن منتوا ته په پام يه چمتو او د وروستيو کړنو لپاره تر منظم ميکانيزم تېر کړي. . پوهنتون ته پکار ۶
 د تنليل څخه ګ ه واخيل.  SWOT. پوهنتون او اووه ګونو پوهنځیو ته پکار ده، چي د سياتي ي  پالن په جوړولو کي د ۷
 . پوهنتون او اووه ګونو پوهنځيو ته پکار ده چي د سياتي ي  پالن په هخره کي د سياتي ي  پالن تطبيقي پالن ته ځای ورکړي. ۸
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ښودل چجوزجان   ۱.۳ شواهد ونه  سې  دا جوته کړي  يپوهنتون خپل کاري او تدابريي پالن درلود، خو پوهنتون ارزونکو ته دا
روښااانه  پوهنتون د خپلو کړنو د يته رسااولو لپاره يو دانجوزجان . سااوی وينوموړی پالن د علمي شااورا په کتاب کې درج  يچ

منعکس کړي. همدارنګه، ټويل  يپه روښاااانه توګه ټويل کړين د پوهنتون د ساااياتي ي  پالن په رڼا ک يتطبيقي پالن نه درلود چ
 بعضااو پوهنځیواري کارکوونکو نظرونه يې په کمه کچه پکښااي نغښااتيل وه. يبېره پر دې، پوهنځی خپل کاري پالن درلود، چې د اد

بعضو پوهنځیو خپلو کاري او تدابريي پالنونو باندي ناسم پروتوکول ګڼه او  يپه ډېر ابتدايئ بڼه ترتيب کړي وه، چ ونهخپل کاري پالن
و کاري او تدابريي پالنونو کي د تري کال د پالن يه تسلسل کم درلود، نې ه لګولې وه. يبېره پردې، جوزجان پوهنتون اړونده پوهنځي

 اين، د تېر کال پالن مالحظات و نوي کال پالن مالحظاتو ته نه وه را لېږدويل. د اکرثو پوهنځيو کاري او تدابريي پالنونه د وخت له 
 مخي مشخل نه وو. 

 :وړانديزونه/وړانديز
 . د جوزجان پوهنتون کاري او تدابريي پالن بايد د پوهنتون د علمي شورا ثبت ولري. ۱
. د پوهنځیو لپاره په کار ده چي خپل کاري او تدابريي پالن دان منظم او جامع ډول ترتيب کړي چي د ساااياتي ي  پالن ټويل ۲

 کړين پکښي منعکس ن. 
. په کار ده چي ټول مراجع د نوموړي پالن په ترتيبولو کي د خپلو ټولو اداري او علمي کارکوونکو نظرونه په خورا ښااه توګه شااامل ۳
 ړي. ک
. پوهنتون او پوهنځی  ته په کار ده چي د خپل کاري پالن په مطابقت د چارو څارنه په دوامداره توګه وساااايت او راپور يې اړوند ۴

 مرجع ته وليږي. 
سته . پوهنتون او پوهنځيو ته پکار ده چي خپل د کاري او تدابريي پالنونو مالحظاتو کامل ولري او نوموړي مالحظات تر ډکولو ورو ۵

 د خال په صورت کي د راتلونکي کال تدابريي او کاري پالن ته ولېږدوي. 
 

ليدنه تريه کېږي، خو دان شااواهد  يو څخهجوزجان پوهنتون د کي يت د لوړاوي د کمي ې لخوا څخه کله نا کله د پوهنځ  ۱.۴
شول چي د پوهنځيو کلني عمليايت پالنونه او د راپورونو پاييل دي  سيګو نه  سوي وي. تر  د يادوين وړ ده، چي د پوهنتون د تعقيب 

 کي يت د تضمني کمي ې د پوهنتون د اداري برخي څخه په دوامداره توګه منظمه مشاهده او ارزونه په کار نه وه اچولې. 
 :وړانديزونه/وړانديز
. پوهنتون کارکوونکو ته په کار ده چي خپل کلني پالنونه په منظم ډول ترتيب، عميل او تعقيب کړي او همدارنګه خپل راپورونه ۱

 اړوند مراجع ته د وروستیو کړنو په پار وليږي. 
ضمني کمي ې ته پکار ده چي د پوهتنون د ټولو برخو څخه په منظمه توګه کتنه ۲ او ارزونه تريه کړي تر څو . د پوهنتون د کي يت د ت

 اړونده برخي د خپل کلني پالن د منتوا يه برابر کړي. 
 

، سااياتي يکي موخي، پاليساای او حکومتولی د پوهنتون په انګړ کي د عامه خلکو تجوزجان پوهنتون خپل لېرليد، ماموري ۱.۵
نه  نه  ځانګړي برو و نه وې  يکي کړي. پوهنتون او پوهنځيو  له وري يې پورته برخي  پاڼي  يه  يکي کړي وې، مګر د وېب

ښه توګه  يکي کړي وې. درلودله. د يادوين وړ ده چي پوهنتون د برنونو او ديوايل ليکنو له وري پورته بر  خي د عامه خلکو يه په 
ګونو معيارونو اړوند معلومات د پوهنځيو په دهلېزونو کي ځوړوند سااوي وه. د جوزجان پوهنتون  ۱۱همدارنګه د کي يت د تضاامني د 

 وېبپاڼه کي ټولو برخو ته د اړتيا وړ معلومات نه وه پورته سوي. 
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 :وړانديزونه/وړانديز
په کار ده چي د کې يت د لوړاوی د . ۱ ته  په  ۱۱پوهنتون  په موخه  مالومات د بېالبېلو ورو د عامه پوهای  ګونو معيارونو او اړونده 

ځانګړي شاااو ځايونو کي په و ښاااه توګه وځړوي تر څو ټول منواااالن، اداري کارکوونکي او اساااتادان د نوموړو معيارونو او فرعي 
 خرب ن.معيارونو څخه په و ښه توګه 

 . پوهنتون ته په کاره ده، چي د پوهنتون لېرليد او رسالت هم په ټولو پوهنځيو کې د عامه پوهاوی په موخه وځړوي. ۲
. پوهنتون ته پکار ده چي د پوهنتون او پوهنځيو لېرليدو رسالت، سياتي يکي موخي، پاليسی او حکومتولی په اړه ټول اړين معلومات ۳

 د وېبپاڼي له وري د عامه خلکو يه  ي  کړي. 
 . پوهنتون او پوهنځیو ته پکار ده چي د خپلو علمي پروګرامونو په برابر برو ونه جوړ کړي. ۴

 

 معيار: د ټولني او د هغې په پرمختګ کي ونډه اخيستنه ۲

منره 
 بازنگر 

حداکرث 
 منره 

دا کار د  ارزښــتناکه ونډه لري. ياو د ميل پرمختیا په برخه ک ي، ســیميســســه د ټولنؤم لوړو زده کړو
 خربتیاراغيل او د کارکوونکو او محصــلینو تصــمیم نیوونه او کړنو په اړه  يیژیکو موخو کتارت په ســ یهغو 

 ورکوي. 
۲ 

۶  ۸ 

څېړنیز او علمي پروګرامونه په روښانه توګه يه ټولني، سيمي، 
بیانوي او  يګ  يمنطقي او ميل پرمختیا په موخه تر يه شو 

 .ېعاموي ي

 علمي  فعالیت

لوړو پروګرامونه د څېړنيز او تدرييساا 
يت د يو  مامور زده کړو مؤساااساااې  
عامل په توګه د ټولنيز، اقتواااادي او 
 کلتوري پراختيا لپاره منعکس کوي.

۱.۲ 

۷ ۸ 
ډيری استادان د مؤسسې  په استازيتوب په ټولنه کي په فعاله توګه د 

 ټولني، منطقي، او هيواد په کچه رغنده ونډه اخيل. 
 

 د کارکوونکو  بوختیا او  ونډه

په  کارکوونکي  ټول علمي او اداري 
دي چي  هغه ېل کړنو کي  ښکي  دان

د ټولني، ساايمي او هېواد  د پرمختګ 
 کوي..يه مرسته 

۲.۲ 

 ۴  ۶ 

له مامور ت،  ېټول  منوالن د لوړو زده کړو مؤسس
سياتی يواو د ټولني، او هېواد د پرمختګ اړوند اقداماتو په اړه 

 خرب دي.

 د  محصالنو  بوختیا

منوااالن د لوړو زده کړو مؤسااسااه له 
ژمنتیا څخه چي  د ټولني له پرمختګ 
يه  ې لري خرب دي او ه ول کيږي 

مخااامې هر هغااه چیرې چي  تر څو 
 ل واون.ېشوين وي، ښک

۳.۲ 
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 د منرو ترشېح
سبه رول لوبولی ؤ، چي ټول علمي کړين يې د ټولني د  ۲.۱ يس( چارو کي منا جوزجان پوهنتون په خپلو علمي )څېړنيز او تدري

او ميل پرمختيا کي تر يو حده رول اداء رفا لپاره په مناساابه توګه منعکس کړي وې. همدارنګه اکرثه پوهنځيو د منل، منطقې، ساايمي 
کړی ؤ. پوهنتون او پوهنځیو خپل ټول علمي خدمات په بېال بيلو وره عامو وګړو ته په مناسااابه بڼه رساااويل دي. د بېلګي په توګه: 

 ان نور...ورکشاپونه دايرول، څېړنيز مناشيونه دايرول، د سکتوري ادارو يه ګډي علمي او څېړنيزي کړين په کار اچول او د

 :وړانديزونه/وړانديز
په کار ده چي په پورته برخه کي د و اغېزمنتيا په پار د منل، منطقې، سااايمي او ميل پرمختيا کي خپل رول و ته . جوزجان پوهنتون ۱

 چ   او مؤثره کړي تر څو د ټولني شتته ستونزو ته د خپلو کړنو له وري د حل وري چاري ومومي.
 

د جوزجان پوهنتون اکرثه اساااتادان په کارنده توګه د کادرونو د روزين له وري د څېړنو او پوهنيزو کړنو په وسااایله د منل،         ۲.۲
و سيمي او ميل رفا لپاره په بېالبېلو طريقو برخه اخيستې. د بېلګي په توګه د استادانو يو شمېر چاپي اثار، په ميل کچه څېړنيزي مقالې ا

کشااپونه ارائيه کړي دي. يبېره پردې، پوهنتون رهربي په مسالساله توګه ه ه کړې تر څو ټول اساتادان وه وي چې اړونده ځيني ور 
 ، خو بيا ځيني پوهنځی په بشپړه توګه د ټولني يه و هم پوره ښکېيل نه وې. خپلو فعاليتونو ته نوره هم پراختيا ورکړي

 :وړانديزونه/وړانديز
ټويل پوهنځی اساااتادان په اړونده ساااکتوري برخو او همدارنګه په ټولنه کي په خورا اغېزمنه توګه کار ده په ته . جوزجان پوهنتون ۱

 ښکېل کړي تر څو د پوهنتون نقش په ټولنه کي د سياتي  کو موخو په نظر کي نيولو يه روښانه څرګند يش. 
 

ماموريت او سااياتي يکي موخي د منل، ساايمي او ميل ان پوهنتون او اووه ګوين و خپلو ټولو منوااالنو ته خپل چد جوز  ۲.۳
پرمختګ لپاره اړوند مالومات په بشاااپړه توګه ندي  ي  کړي، خو هغوی يې په ټولنه کي په بيال بيلو منيل او ميل پروژو او دفاترو 

وګه: د لومړنی پې ندين کي ښاااکېل کړي دي تر څو و ټولني ته يې مؤثريت ثابت ن او د ټولني د رفا باعګ وګرځي. د بېلګي په ت
پروګرام له وري، د ورکشاپونو له وري، د ساحوي څېړنو او په سيمه کې د شته روانو پروژو کي مستقيامً دخيل کړي دي.  همدارنګه، 
 پوهنتون او پوهنځی خپل منوالن په ټولنه کي په بېال بيلو پروګرامونو کي ښکېل کړي تر څو و ټولني ته يي مؤثريت ثابت ن.

 : وړانديزونه/وړانديز
سياتي يکې موخي و نور هم د بېالبېلو ورو د منوالنو يه ۱  . پوهنتون او اووه ګونو پوهنځيو ته په کار ده تر څو خپل ماموريت او 

  ي  کړي. 

 

 حکومتدارۍ، مرشتابه او ادارهمعيار:  ۳

ارزونکي 
  منره

لوړترینه 
  منره

حکومتدارۍ، رهربیت او اداره د خپل ماموریت او سسسرتاتيژيکو موخو د لوړو زده کړو مؤسسس سسه 
 .په تر رسه کولو باندې متمرکزه ده

۳ 
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۷  ۱۰ 

لوړو زده کړو مؤسااسااه د  کمي و  و اغیزمن جوړښاات رامنځته 
کړی دی، او د هري کمې ې لپاره  ې روښانه د دندو و نه هم 

 جوړه کړې ده.

 حکومتدارۍ

خپاال لوړو زده کړو مؤساااسااااه د 
مامور ت او سياتي ي  پالن د  پيل 
پاره د حکومتولا  څارنې ل کي دا د 
مناااسااااب او اغېزمن  جوړښاااتونااه 

 رامنځته کړي دي.

۱.۳ 

 ۱۰ 
  

۱۰ 
  

د لوړو زده کړو مؤسسې  رئيس، مرستياون، د پوهنځی رئيسان، 
د پوهنځی مرستياون او د څانګو همرين په رسمي وخت کښي 

شوو دندو  رشتابه د  ايطو پر ټاکل  حا  او د خپلو دندو د م
 د تريه کولو وړتيا لري.

 مرشتابه

د لوړو زده کړو مؤسسه د يو اغېزمن 
لوړ پوري مرشاااتابه او مديريتي ټيم 
په رسااامي وخت کي رهربي  لخوا 

 کيږي.

۲.۳ 

 ۹  ۱۰ 

ټول اداري کارکوونکي د خپلو دندو اړونده د دندو  کړنالره 
 لري.

 اداره
د لوړو زده کړو د مؤساااساااې اداره د 
خپاال مااامورياات او ساااياتي يکو 
لومړيتوبونو پااه تريه کولو کي د 

 خپلې مؤسسې مالتړ کوي.  

۳.۳ 

 ۷  ۱۰ 

د لوړو زده کړو مؤسسه د اخالقي سلوک يوه کړنالره لري، چي 
له امله يې ډاډ تر وسه کوي تر څو ټول کارکوونکي او 

او نه کړو وړو د تريه کولو په منوالن د اخالقي کړو وړو 
 پايلو پوهيږي.

 اخالقيات
د لوړو زده کړو مؤسااسااه په اخالقي 
توګااه ه ااه کوي تر څو د فساااااد، 
واسااطې او قوم پالني مخه ونييساا او 
ډاډ تر وسه کړي، چي د دندو په ټولو 

 انډول او يساړخونو کښي ړونتيا، جن
 برابروالی رامنځته يش.

۴.۳ 

 
 د منرو ترشېح

کمې ې لري. ټولو کمي و يې د دندو وينه لرله تر څو په مټ يې په  ۹جوزجان پوهنتون د کمي و جوړښت لري، چي ټول ال  ۳.۱
منظم ډول خپيل تګالري او چاري مخته يون. د يادوين وړ ده، چي د نوموړو کمي و د منظمي څارين لپاره يو وړ ميکانيزم په کار نه 

نتوب څرګند ن او همدارنګه د کمي و د غونډو د څارين منظم ماالوېش هم شاااتون نه درلود. د ؤ اچول ساااوی تر څو د کمي و اغېزم
پوهنځيو اکرثه کمي و د غونډو کتاب و ارزونکو ته د شواهد په پار و نه ښودل سو، او بعضو چي وښودی، په هغو کي غونډي په منظمه 

ه کمي و کلني پالنونه نه درلودله. يبېره پردې، د پوهنځيو زياتره کمي و ، چي د پوهنځيو اکرث د يادوين وړ دهتوګه نه وې دايري سوي. 
 اړونده اسناد په پوهنځی کي يو مشخل ځای کي نه ؤ ځای پر ځای سوي. 
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 :وړانديزونه/وړانديز
میلسونه د پوهنتون د و ښه وايل پوهنتون ته په کاره ده چي د کمي و لپاره منظم د غونډو کتابونه جوړ او په ټاکيل وخت کي خپل  .۱ 

 لپاره داير کړي.
ټاکيل وخت کي خپل میلساااونه د ۲ په  پاره منظم د غونډو کتابونه جوړ او  په کاره ده چي د کمي و ل ته  . ټولو اووه ګونو پوهنځیو 

 پوهنځی د و ښه وايل لپاره داير کړي.
لپاره د يو منظم ميکانيزم څخه کار واخيل تر څو ټويل کړين په بشاااپړه روڼتیا . پوهنتون ته په کاره ده چي د نوموړو کمي و د څارين ۳

  يه مخته يو وړل ن.
. د پوهنتون او پوهنځیو کمي و ته پکار ده چي د خپلو چارو د ښااه پر مې بېولو په پار ځانګړي او مشااخل کلني پالنونه چمتو کړي ۴

 تر څو په کارونو کي و اغېزمنتيا رامنځته ن.
 
  

 سوب يپه رسمي وختونو کښي په دندو ک يمرستياون، د پوهنځی رئيسان، او اداري کارکوونکد پوهنتون ، رئيس د پوهنتون         ۳.۲
سان، ،يبېره پردې .د رهرب ت وړتيا لري چارو سوودي او د ورسپارل  مرستياون، د  د پوهنځیو د پوهنتون، مرستياون، د پوهنځی رئي

 دي. ښکېل يک کتنهد خپلو اړونده کارکوونکو د کارونو په په توګه  د مسؤلينو  يڅانګو همرين او اداري کارکوونک
 
 

په بڼه د دوی په  ا منظم چارټونواو ي ونویرن د ب او، هد خپلو اړونده دندو وينه درلود ياداري کارکوونک د جوزجان پوهنتون ۳.۳
د پوهنتون  يخپله د دندو وينه پې ندلې او د هغې مطابق کړين يته رسوي چ کارکونکې. همدارنګه هر اداري وهځوړند  يدفيونو ک

ښتي دي. ښي نغ سياتي يکې موخي پک شخل نه وه او د  ماموريت او  خو د پوهنتون اداري کارکوونکو خپل ان رادي کلني پالنونه م
 تېر کال مالحظات د روان کال په پالن کښي نه وه رانغښتل سوي.

 :وړانديزونه/وړانديز
 .  د پوهنتون اداري کارکوونکو ته پکار ده چي د تېر کال مالحظات د روان کال په پالنونو کي په پام کي ونييس.  ۱
 

سی  منظمه او روښانهپوهنتون يو جوزجان  ۳.۴  .وبخښي روڼتیاد منوالنو او اداري کارکوونکو کړنو ته  لرله، ترڅواخالقي پالي
سوې،  ېکمي د سپلني ډپوهنتون د نظم او  ضمین کی یت په معيار کي ځني   ادونه  ش افه بڼه هغه ټکي چي د ت سی لري، چي په  پالي

شااتون لري. همدرانګه، جوزجان پوهنتون د منوااالنو لپاره يوه منظمه ژمن پاڼه درلوده چي په مټ يې منوااالن خپلو مسااؤليتونو ته 
د شااه تطبيق لپاره دان شااواهد و نه ښااودله، تر څو دا جوته  د يادوين وړ ده، چي جوزجان پوهنتون د اخالقي پاليساای متوجه کوي.

 کړي چي د نوموړي پاليسی د تطبيق چاري په اغېزمنه توګه په کار اچول سوي. 
 :وړانديزونه/وړانديز

قي پاليسالالالی د عامه پوهاوی او تطبيقولو لپاره د يو منظم ميکانيزم د اخال جوزجان پوهنتون بايد د خپلو کارکوونکو او محصالالالالنو لپاره : ۱
 څخه کار واخيل.



 

30 | P a g e  
 راپور شویارزونکو مشاهده  بهرنیو د 

 . پوهنتون ته پکار ده چي د پوهنتون اخالقي پاليسی د پوهنتون د علمي شورا او يو سيستامتيک ميکانيزم څخه تېر کړي.۲
 

 معیار: مايل رسچینې او مدیریت ۴ 
ارزونکي 

  منره
لوړ ترینه 

  منره
شوي دي،  د  س ې رسچينې په دايس ډول ځانګړي او اداره  لوړو زده کړو د مؤ

 چي د اړوند مؤس ې ماموريت او سرتاتيژيک پالن ترالسه کول ډاډمن کوي.
۴ 

 ۲  ۱۰ 

د لوړو زده کړو مؤسسه پنځه کلن مايل پالن لري چي په روښانه توګه 
پااه لااه هغو ساااياتي يکو موخو يه  ورتااه والی لري  چي د هغااه 

 سياتي ي  پالن  کي څرګند  شوي دي.

 مايل پالن جوړونه 
د لوړو زده کړو مؤساااساااه ډاډ  
سې مايل  ورکوي،  چي  د مؤس
پالنونااه د خپلو ساااياتی  کو 
موخو يه  همغږي او متمرکز 

 دي.

۱.۴ 

 ۹  ۱۰ 
د  لوړو زده کړو مؤسسې  د اداري معاونیت دفي د کلنا بود یې د 

پاره په  ښاااکاره ډول يه ځواب  و ونکي دی او اړونده مد ر ت ل
 کمی ې  ته په ربع وار ډول يه راپور ورکوي.

 مايل مدیریت

لوړو زده کړو مؤساااسااااه ډاډ  
ورکوي،  چي کلنا بود یه  ې 
 په اغیزمنه توګه مد ر ت کيږي.

۲.۴ 

۷  ۱۰ 

د لوړو زده کړو مؤسسه په اغیزمنه توګه د خپلو حسابونو د مد ر ت لپاره 
 مايل مد ر ت  و مناسب سیستم کاروي.د 

 مايل سی تمونه
د د لوړو زده کړو مؤساااساااې  
تي او  من مااايل مااد ر  یز غ ا
مناساابوي ساایسااتمونه رامنځته 

 کړي دي.

۳.۴ 

۶  ۱۰ 

د رسااامي ميل يااا نړيوال ارګااان لخوا د تريو دريو کلنو د ت تيش 
 راپورونه موجود دي.

 فتیش ت
د  لوړو زده کړو مؤسسې  عوا د 

لګښتونه په کلنا بڼه  بررسی او 
 کيږي.

۴.۴ 

 

 د منرو ترشېح
تر څو د پوهنتون سياتي ي  پالن شته موخو ته ، شواهد وښودله چي جوزجان پوهنتون خپل پنځه کلن مايل پالن نه درلود ۴.۱

ويسااای ون. همدارنګه پوهنتون د نوموړي پالن په ترتيب کي دان شاااواهد و نه ښاااودل چي جوته کړي د پوهنتون د دريو واړو 
 معاونينو، او د پوهنځيو د رئيسانو، او اداري کارکوونکو نظرونه پکښي ښکېل شوي واون. 

 :وړانديزونه/وړانديز
 خپل پنځه کلن مايل پالن په واضو بڼه ترشېو کړي.  يپوهنتون بايد په سياتي ي  پالن ک. جوزجان ۱
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 جوړ کړي.   ييل پالن د پوهنتون د سياتي ي  پالن په رڼا کپنځه کلن ماپوهنتون بايد خپل جوزجان  .۲
 په جوړولو کي د پوهنتون د رهربۍ او اداري کارکوونکو نظرونه ښکېل کړي. خپل مايل پالن . همدارنګه، پوهنتون با د د ۳
 
شول چي د پوهنتون اداري کلنی بود یه ترتيبوي هخپلپوهنتون اداري معاونيت جوزجان د  ۴.۲ ښودل  شواهد و نه  ، خو دان 

په  يکه ترتيب کړې واون.  له کلنا بود یه د پوهنتون د رهربی يه  يت خپ پوهنتون خپل د کلنا بودجې راپور لري او و معاون
سوله، او کارونه يې منظم  شاهده و ستم څخه مخامې م سي سابونو د  واتو او مايل ح اړوند مرجع ته يې ليږلی دی. د پوهنتون د تخوی

 برابر کړي وه.
 

 :وړانديزونه/وړانديز
پوهنتون د رهربی يه په همغږی ترتيب کړي تر څو ټويل اړتياوي په هر . جوزجان پوهنتون ته په کار ده چي خپل کلنا بود یه د ۱

 اړخيزه او روښانه توګه پکښي وسنیول ن.
 
ستم کاروي.ېپوهنتون په اغ جوزجان ۴.۳ سی د  خو د مايل مديريت  زمنه توګه د خپلو حسابونو د مد ر ت لپاره د مايل مد ر ت 

خپل مايل مديريتي  په ګ نې کنالوجی څخهټپوهنتون د مناسااابي مالومايت ښاااه تنظيم لپاره يو منظم مايل ديتابېس شاااتون نه درلود. 
، خو په دې کار کې د پوهنتون له لوري شویسيستم تنظيموي. څرنګه چې مايل مديريتي سیستم د سياتي ي  پالن په رڼا کې ترتيب 

 ادوين وړ ده، چي چوزجان پوهنتون د خپلو مايل مسايلو د تنليل کوم ځانګړی ميکانيزم نه درلود. د ي نېمګړتيا شتون درلود.
 

 :وړانديزونه/وړانديز
  .پوهنتون بايد خپل مايل مديريتي سيستم د سياتي ي  پالن په رڼا کې ترتيب او وکارويجوزجان  .۱
 د مايل مديريت لپاره يو ښه او جامع مايل ډې ابېس ولري.  يپوهنتون ته په کاره ده چجوزجان . ۲
 . جوزجان پوهنتون ته پکار ده چي د خپلو مايل چارو د زيرک تنليل لپاره ځانګړي مايل سيستمونه او ميتودونه وکاروي.۳
 

و ارزونکو ته دان شااواهد د راپورونو په بڼه و نه ښااودله چي وکووی ن دا جوته کړي چي جوزجان جوزجان پوهنتون          ۴.۴
پوهنتون د ميل او سيميز صيوالح مرجع له خوا ارزول شوی واوسی. د يادوين وړ ده، چي د نوموړي ارزوين د راپور لپاره کوم دان 

 منظم پالن هم و ارزونکو ته و نه ښودل سو. 
 

 :وړانديزونه/وړانديز
جوزجان پوهنتون ته پکار ده، چي د ميل او سيميزو صيوالح مرجع لخوا د تروسه سوي راپورونو په بناء د نواقواتو د له منځه وړلو . ۱

 لپاره تدابريي پالنونه جوړ او عميل کړي. 
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 معيار: علمي پروګرامونه ۵

ارزونکي 
  منره

لوړ ترینه  
  منره

س ې له ماموریت رسه  همغږي دي او د پرله علمي  پروګرامونه د  لوړو زده کړو مؤ
 لپاره په منظمه توګه تر نظر  تېریږي. پ ې ښه وايل د  ډاډګېرين

۵ 

 ۴  ۱۰ 

اړينه ده چي هر علمي پروګرام اړونده ځانګړتياوي يا ورته 
 سند ولري چي د يو پروګرام منځپانګه )منتويات( جوړوي.

 يپروګرام  اړتیاو د 

علمي پروګرامونه په روښاااانه  توګه  ټول 
تعر  وي او دا   ح کوي  يخپل اړتیاو 

چي  دوی څنګه د مؤسااسااې  مامور ت 
 ته د رسېدا لپاره   ونډه اخيل .

 ۱.۵ 

 ۵  ۱۰ 

 .کيږي څارل کال هر پروګرامونهعلمي  ټول
 

 د  پروګرام کلنۍ څارنه

)لوړو زده ټول  علمي پروګرامونااه د 
کړو وزارت( د پروګرامونو د توااو ب 
 او بررسی د رسمي بایرونو په کاروين

 يه په کلنا توګه څارل کيږي.

 ۲.۵ 

۱   ۸ 

سه د پروګرام پروسې  و دوراين بیا کتنه  د لوړو زده کړو مؤس
پيل کوي ترڅو ډاډ تروسه يش چي د ټولو  علمي  پروګرامونو 

یا  ځه کلونو کي  ب نه کيږي  ترڅو بارين نواااااب هر پن کت
بدلونونه منعکس کړي او دا ډاډ تروساااه کړي چي دوی د 
 اړونده انضباط، مسلکي اونړ والومعیارونو يه موافق دي.

 د علمي پروګرام بيا کتنه

یه او د  د پروګرامونو د ساااوابقو دوسااا
پروګرام ټول نواااااب هر پنځاه کاالاه 
له  ته د )لوړو زده کړو وزارت(  وروسااا

د  يم د تواااو ب او کتنخوا د پروګرا
 رسمي بایرونو له خوا  څارل کيږي.

 ۳.۵ 

 ۸  ۱۰ 

د پروګرام ټول ټیمونه په دوامداره توګه  ه ي کوي تر څو په 
 خپله پیداګوژي کي مام اصالحات په ګوته  او پيل کړي.

 پيداګوژي

مي  ل ع چي د   لوژي  تودو ی م هغااه 
لپاااره کااارول  پروګرامونو د تاادر س 

منواااالنو زده کړه پیاااوړي کيږي، د 
 کوي او په منظمه توګه يه نوي کيږي.

 ۴.۵ 

۱۰  ۱۰ 
د پروګرام ټويل ځانګړتیاوي دا څرګندوي چي کورسونه په 

 څه ډول ارزول  کيږي.
 ونهارز 

هغه میتودولوژي چي د منوالنو د 
ارزوين  لپاره کارول کيږي مناسبي، 

 ۵.۵ 
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رڼي او په منظمه توګه يه  نوي 
 کيږي.

 

۵  ۶ 

لوړو زده مؤساااساااه د موجوده تکنالوژی څخه کار اخيل 
ښااانايي زده کړو له ېترڅو د خپلو زده کړو ځیني برخي د  بر

 وري وړاندي کړي.

 زده کړه يبرېښنای

سه خپل  نرفيت ته لوړو زده  س کړو مؤ
ښنا ې زده کړو  وده ورکوي تر څو د برې
 په مټ خپيل اړوند چاري مخته يون.

 ۶.۵ 

 ۶  ۶ 

لوړو زده کړو مؤساساه په اغیزمنه توګه په افغانساتان کي د 
لوړو زده کړو له نورو لوړو زده کړو مؤسااسااو يه تعاوين 

سااياتي يکو موخو د توامیتونه مد ر ت کوي چي د خپلو 
 تر يه کيدو په برخه کي  مرسته کوي.

 تعاوين  توامیتونه

لوړو زده کړو مؤسااسااه خپل نرفیت  ا 
وړتیاا جوړوي تر څو د هيواد دنناه او 

بيل کومي  ار لااه  کړي   ب لوړي زده 
 مؤسسې يه تعاوين تواميت ولري.

 ۷.۵ 

 
 د منرو ترشېح

تر څو  نه ؤيو منظم او روښاااانه کتالګ رهربی و رازونکو ته د کتابګا په بڼه يو کتالګ وښاااودی، خو پوهنتون جوزجان  ۵.۱
پوهنتون هر علمي همدارنګه  او ځانګړين په هغه کښي په واضو ډول ترشېو کړي، يپروګرام ټويل ځانګړتياو  هد اړوند يشوکووی 
ښي څرګند کړی   ېتر حده امکان  تر څو ددرلود  نه برو ځانګړی خپل  لپاره پروګرام . د يادوين وړ ده، واونخپل ماموريت پک
پ او ځوړند کړي اډول د برن په بڼه چ روښااانهاو کريډي ونه په له منځپانګه د خپل پروګرام ټو  یو په بېالبېلو برخو کيپوهنځچي اکرثه 
همدارنګه و ارزونکو ته يې د پوهنځيو د علمي يبېره پردې، د جوزجان پوهنتون اووه ګونو پوهنځيو خپل کتالګ نه درلود او  وه.

 پروګرام معلومات د برو ونو په بڼه و نه ښودله. 
 :وړانديزونه/وړانديز
يل د هر علمي پروګرام ټو  يشل کتالګ او يا ورته ساااند ولري تر څو وکووی ېپوهنتون بايد د هر علمي پروګرام لپاره ب. جوزجان ۱

 کړي. روښانهته  انوفارغمنوالنو او خپلو  وړتیاوياو  ېځانګړتياو 
پاره منظم کتالګ او برو ونه ولري تر څو د هر علمي ۲ . جوزجان پوهنتون اووه ګونو پوهنځیو ته پکار ده چي د خپلو پوهنځیو ل

 پروګرام ټويل ځانګړتياوي او وړتياوي خپلو منوالنو او فارغانو ته روښانه کړي. 
 

پوهنځیو  دان شااواهد و ارزونکو ته و نه ښااودله تر څو دا جوته کړي جي جوزجان پوهنتون اووه ګونوپوهنتون جوزجان  ۵.۲
د پوهنځيو په پوهنتون ، چي جوزجان د يادوين وړ ده .سوې ويد پروګرام کلنی بيا کتنه د منوالنو او سامدارانو په مرسته تريه  يک

 اپور يې شتون لري. کچه د تنوييل نواب ارزونه تريه کړې او ر 
 :وړانديزونه/وړانديز
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 . جوزجان پوهنتون ته پکار ده چي د علمي پروګرامونو کلنی بيا کتني لپاره منظم تدابري ميکانيزم په وره واچوي.۱
 
یا کتنه نده تريه کړېپوهنتون جوزجان  ۵.۳ څرګندوي چي ، خو ځيني نيمګړي شاااواهد دا د علمي پروګرامونو پنځه کلنه ب

ګواکی پنځه کلنه ارزونه په ډېره برسېرنه توګه تريه سوې. د يادوين وړ ده، چي د ارزوين په جريان کي د پوهنتون رهربی د نوموړي 
 پروسې يه د نابلتيا څرګندونه کوله.

 :وړانديزونه/وړانديز
او د نوااب د تیديد  وندې ونیيسا، يتر کتنه بڼه کر پوهنتون بايد خپل ټول علمي پروګرامونه هر پنځه کاله وروساته په جوزجان . ۱

 .جوړ کاندينواب يه  و همغږی د ټولني او سيمي  يشڅو وکووی  ،لپاره يې اړونده سامدارانو نظرونه پکښي ښکېل کړي
 . يشتريه، توو ب او د صيوالح مرجع په مټ تائيد  د نواب د بيا کتني پروسه بايد په رسمي بڼه. ۲
د  يل ولري چيتشااک یزئټولاو  ځواکمند پوهنتون د نواااب کمي ه د پورته سااياتي يکو موخو د وسااته راوړلو لپاره بايد يو دان  .۳

  .نپه برياليتوب يه مخته يو  يه سموخت د دندو د وينې  پهټول پروګرامونه وخت  يشهغوی په مټ وکووی 
 

څخه د منوااالنو د  ( SCL –OBE )د تدريس د نوي ميتودونو يوې اندازېپوهنتون تر جوزجان  يشااواهدو وښااودله چ ۵.۴
 ټولګیوځينو  ارزونه کي د منوالنو د نظرونو څخه دا جوته شوله چي په خو پهه. د لوړوايل په موخه پيل کړي و  کچيعلمي او عميل 

 کړې وه. ننګونو يه مې لهپروسه  دا کبلهد منوالنو د کرثت او تنګي فضا له  يک
 :وړانديزونه/وړانديز
ستادان وه وي څو خپيل يد پوهنتون رهربی ته په کار ده چ. ۱ سی  خپل ټول ا پيداګوژی ته تغري ورکړي او همدارنګه په کورس پالي
 .کړي يد نوموړي نوي ميتود په طريقه جوړ  يد تدريس موخ يک
 
په توګه ،جوزجان         ۵.۵ ، ټولګیز، case studyپوهنتون خپل ټول علمي پروګرامونو کورساااونه د بېالبېلو ورو ارزوي، د بېلګي 
 ګروپي کارونه، پرېزين ېشنونه او دان نور ...  وړوکي پروژې، ، ساحوي کارونه، ا دندي،کورن يازموين ااو وروست منځنا

 
نوبول او  LCDد بېلګي په توګه: د  ،کړې وه برابرهپوهنځيو کښي د برېښنايي زده کړو لپاره زمينه  ځينوپوهنتون په جوزجان  ۵.۶

او نور  ياسااتادانو خپل درن مواد، کورنی دند ارزونه کي دا جوته شااوله چي ځينوپه . درلودل او کارولکې  ټولګیوپروجکتورونه په 
 د برېښنايي زده کړو له وري نه دي  ي  کړي. ياړونده توک

 :وړانديزونه/وړانديز
 LMSميکانيزم ايیاد کړي، لکه د  ګ ورد پوهنتون رهربی ته په کار ده چې د مؤثري او عرصاااي برېښااانايي زده کړو لپاره يو ښاااه . ۱

 د برېښنايي زده کړو زمينه په ښه توګه برابره کړي. يګ ننو په کار ده چې د هغوی څخه په  .سيستم پيل کول
 

 همدېګڼ شاامېر تواميتونه وساالي  کړي دي. پوهنتون د  کچهپوهنتون په ميل او نړيواله  جوزجانشااواهدو وښااودله چې         ۵.۷
. د بېلګی په توګه: تبادلوي پروګرامونه، مشااايک ورکشااااپونه او ورځیني ښاااه اسااات اده کړې دهپه ګ ه اخیساااتني يه څخه تواميتونو 
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نده سااکتوري رياسااتونو يه د هغوی د کارونو د بابود په اړه د يه، او د اړو  سااکتوري اداروساامينارونه، د اسااتادانو همکاري د نورو 
 پوهنتون مرسته يې ځانګړي بېلګي دي.

 معيار: څېړنه ۶

ارزونکی 
 منره

  لوړترینه منره
و  ډاډ لوړو زده کړو مؤس ه پالن لري تر څو خپل څېړنیز فعالیت رامنځته کړي ا

 څېړنېزو کړنو بوخت  دي. پهورکوي، چي د پوهنځیو غړي 
 ۶ 

 ۸  ۸ 

 کړين  يڅېړنیز  کارکوونکي او منوالن په څېړنیزو پروژو بوخت دي.

لوړو زده کړو مؤسااسااه  و شاامیر 
 څېړنيزي  کړين پرمې وړي.

 ۱.۶ 

۳  ۶ 

په کچه   ی وه څېړنیزه کمې ه لري کوم چي  د پوهنځ  یهر پوهنځ
 او مالتړ مسؤلیت پر غاړه لري. د پالن جوړوين

 مالتړ

سه د نرفيت  س لوړو زده کړو مؤ
جوړوين باريونااه لري، چي پااه 
عاليتونه مالتړ  مټ يې د څېړنيز ف

 کيږي.

 ۲.۶ 

 ۴  ۶ 

تادان  د  پاره چي ځانګړي اسااا لوړو زده کړو مؤساااساااه د دې ل
مؤساااساااې په کچه د څېړين د رهربانو په توګه رامنځته کړي، نو 

 سسايت او ميل روزنیز پروګرامونه  په وره اچوي.ؤ م

 روزنه

لوړو زده کړو مؤسسه د  کادري 
غړو لپاااره څېړنیز ماااارتونااه او 

  وړتیاوې رامنځته کوي.

 ۳.۶ 

 
 د منرو ترشېح

ښااکېل کړي وه. برعالوه، پوهنتون د خپلو د  ياو منوااالن په بيال بيلو څېړنيزو پروژو ک يپوهنتون خپل کارکوونکجوزجان         ۶.۱
ساحو ک يپه مرسته يې منوالن او کارکوونک يټولو پوهنځيو لپاره بيل بيل څېړنيز ميکانيزمونه ايیاد کړي وه چ په  يپه خپلو اړوندو 

وهنځی منواااالن په د ن ت او ګاز د پل ني په اداره کي، د کيمياوي د جيولوجي او معادن پ څېړنو بوخت کړي وه. د بېلګي په توګه:
 تکنالوجی منوالن په مربوطه ادارو کي او دان نور...

 
ياؤ يه مله وه. همدارنګه نوموړي  ۶.۲ جوزجان پوهنتون خپل څېړنيز مرکز درلود، خو اکرثو پوهنځيو څېړنيزه کمي ه د نيمګړت

يادوين وړ ده، چي د  نه درلود. د  پاره يې منظم د څېړين پالن  کمي و خپل د دندو وينه درلودله؛ او بل دا چېي د نوموړي کمي ې ل
ضو پوهنځيو اکرثه پوهنځيو د څېړين کمي ې ل سيو د ح ي منظم ميکانيزم نه درلودی. همدارنګه، د بع پاره کومه ځانګړې خونه او د دو
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يبېره پردې، د څېړين مرکزي کمي ه پنځه کلن ساااياتي ي  پالن، کلنی پالن او د د څېړنو کمي ه منظمي غوندي نه وې دايري کړي. 
 ودله.سياتي ي  پالن د تطبيق راپورونه و ارزونکو ته و نه ښ

 :وړانديزونه/وړانديز
. د جوزجان پوهنتون اووه ګونو پوهنځیو ته پکار ده چي د څېړنو يوه منظمه کمي ه رامنځته کړي او له طر قه يې خپلو کلنيو څېړنيزو ۱

 پالنونو ته انکشاف ورکړي. 
 . اووه ګونو پوهنځیو ته پکار ده چي د څېړنيزو اسنادو د تن ي ميکانيزمونه رامنځته کړي. ۲
 . اووه ګونو پوهنځيو ته پکار ده چي ټول څېړنيز موارد د څېړين د کمي ې تائيدی ولري. ۳
 . اووه ګونو پوهنځيو ته پکار ده چي د څېړين کمي ې غونډي په دوامداره بڼه دايري کړي.۴
هنتون ته پکار ده چي د څېړنو پنځه کلن سااياتي ي  پالن، کلنی پالن او د سااياتي ي  پالن د تطبيق راپورونه د يو ميکانيزم له . پو ۵

 مخي تطبيق کړي. 
 

سیام لپاره غوره ميکانيزمونه نه درلودله.  ۶.۳ شاپونه په ور اچويل، خو پوهنتون د څېړنو د ان جوزجان پوهنتون ځيني څېړنيز ورک
 يبېره پردې، پوهنتون د څېړنو د مخته وړلو لپاره څانګړي ورښود مواد ارزونکو ته و نه ښودله. 

 :وړانديزونه/وړانديز
کار ده ۱ ته پ ندازه رزونيز څېړنيز . جوزجان پوهنتون  کايف ا په  پار  په  تادانو او منواااالنو د څېړنيزو نرفيتونو د لوړولو  چي د اسااا

 ونه، سيمنارونه او ورته نوري کړين په کار واچوي. پورکشا
 رکړي. . پوهنتون ته پکار ده چي د څېړنو د تسايل په برخه کي ځانګړي ورښود مواد چمتو او د استادانو او منوالنو په واک کي و ۲
 
 

 معيار: د پوهنځی غړي او مامورين ۷

ارزونکی 
 منره

حداکرث 
 منره 

لوړو زده کړو مؤس ه د پوهنځئ غړي او کارکونکي  په دندو ګامري، اداره کوي 
او وده ورکوي ترڅو ډاډ ترالسه کړي، چي د خپل ماموریت اوسرتاتیژیکو موخو 

 سته راوړلو توان لري.ال

 ۷ 

 ۹   ۱۰ 

سمه  سه کووی يش وښئيي چي په  لوړو زده کړو مؤس
کوونکو د شااامیر پر توګه ټول  علمي پروګرامونه د زده 

 بنسټ کارکوونکي لري.

 علمي ظرفیت

سم وړ  سه  د اړتيا يه  لوړو زده کړو مؤس
ندو ګامري تر څو خپل  په د خاه  اشااا

 علمي پروګرامونه مخته يون.

 ۱.۷ 
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۹ ۱۰ 

کووی يش وښااا ي چه په ساامه  لوړو زده کړو مؤسااسااه
توګااه ټولو غیر اکااادمیکو څااانګو تااه د زده کوونکو د  

يبیره پر دې، تنویيل موسسه د کار  کوونکو و اشمېر  
يچینې  يپالن لري چي ښاااا ې د اوساااني او راتلونک

 به څنګه پوره يش. ياړتیاو 
 

 اداري ظرفیت
سه د خپلو اداري کړنو  لوړو زده کړو مؤس

ترياوي په موخه  د مناساابو ماارتونو د د 
په  درلودونکي اړ ن شااامېر کارکوونکي  

 دندو ګامري.

 ۲.۷ 

 ۹  ۱۰ 

لوړو زده کړو مؤسسه د برشي  يچینو اداره )څانګه( 
 لري.

د کارکوونکو د ګامرين تګالري او 
 بهیرونه

د  ګامرين، کاري حیم څرګندوالی او د 
ټويل یع اړونااد  ترف  ټولو کااارکوونکو د 
له مخ قت  یا نه د ل او  يتګالري او بایرو

 دي. يرڼ

 ۳.۷ 

 ۸  ۱۰ 

د اسااتاد د کړنو د ښااه والی په  لوړو زده کړو مؤسااسااه
 .يموخه د تدريس په جريان کي ارزونه تريه کو 

 استاداند کړنو اروزنه : 

کار د  تادانو کړين د هغوی د  د ټولو اسااا
توګه  یکي يت د ښااه وايل په موخه په کلن

 ارزول کيږي.

 ۴.۷ 

 ۴  ۱۰ 

 یکارکوونکو لپاره د کلن لوړو زده کړو مؤسسه د اداري
 کړنو د ارزوين پروسه جوړه کړې.

 کارکوونکي  يادار د  کړنو  ارزونه: 

د ټولو اداري کار کوونکو کړين د هغوی 
په  په موخه  د کار د کي يت د ښاااه وايل 

 توګه ارزول کيږي. یکلن

 ۵.۷ 

۳  ۱۰ 

سلکي پراختیا د ټولو اړونده  سه د م س لوړو زده کړو مؤ
 اړخونو د تنظیمولو لپاره  و مسؤل کس  ټاکلی دی.

 م لکي پرمختګ

لوړو زده کړو مؤسااسااه د ټولو کارکوونکو 
په ګوته او ه ه کوي  يپرمختیايي اړتیاو 

 تر څو هغوی ته د حل وره ومومي.

 ۶.۷ 

۶  ۶ 

تروسه کوي چي  ټول علمي لوړو زده کړو مؤسسه ډاډ 
اداري کارکوونکي او منوااالن د علمي خپلواکیو له  –

اصولو څخه خرب دي، چي  د افغانستان د لوړو زده کړو 
 په قانون کي  راغيل دي.

 علمي  خپلواکي

علمي خپلواکي د قانون يه سم ترو ج او 
 خوندي ساتل کيږي.

 ۷.۷ 
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 ۸  ۱۰ 

کارکوونکو د شاااکا اتو د لوړو زده کړو مؤساااساااه د 
 جوړې کړي او تعقیبوي. ياور دلو لپاره کړنالر 

 د کارکوونکو شکایات

په اغیزمن ډول  لوړو زده کړو مؤساااساااه 
 شکا تونه اداره کوي

 ۸.۷ 

 
 د منرو ترشېح

استادان درلودله. شواهدو لږ  تناسبر پر ېپوهنتون د امکان تر بريده ټول اکادمی  پروګرامونه د زده کوونکو د شمجوزجان  ۷.۱
انکشااايف پالن يت يال تشااکپوهنتون خپل راتلونکی  نه درلود. همدارنګه،پالن  اسااتادانو د ګامرينپوهنتون د جوزجان  يوښااودله چ
 تناسااابمي  پروګرامونه د زده کوونکو د شااامېر پر ډتر څو وکووی ن ټول اکا ييل نه ؤواااخو نوموړی پالن معياري او ت  درلود

  ولري. يکارکوونک
 :وړانديزونه/وړانديز
  انکشايف پالن ولري.تشکياليت مي  پروګرامونو لپاره خپل راتلونکی ډد اکا يپوهنتون ته په کار ده چ .۱
 

ز اتره پوهنتون  لري. ياداري کارکوونک تناساابر پر ېپروګرامونه د زده کوونکو د شااماداري ټول  نږدېپوهنتون جوزجان   ۷.۲
 اداريخپل  يکچتر  د شونتیاپوهنتون  یيل نه وه. ودرلودل، مګر معياري او ت  نونهپال  د خپلو دندو د ښه پر مې بېولو لپاره  کارکوونکو
غري اکادمي  اشخاه  اکرثيتد پوهنتون ادارې خپل  ،. يبېره پردېکسان په دندو ګامري دي يمسلک يه سمد اړتيا  يکارکوونک

 وري په دندو ګامريل دي.د اصالحات اداري له 
 :وړانديزونه/وړانديز
 يپه برخه ک ورکولود خپلو غري اکادميکو اشاااخاصاااو لپاره د پالن جوړوين او راپور  چيپوهنتون ادارې ته په کار ده جوزجان د  .۱

 روزنیز ورکشاپونه او سمينارونه جوړ کړي. 
 

يچینو څانګه د ادارو د ټولو اړخونو اړوند   يد برشااا ، لري. يبیره پر دې همريت و  چېنوپوهنتون د برشاااي  ي جوزجان  ۷.۳
د وړتيا او ، او ټولو کارکوونکو ته د ويساااا وړ دي. نوموړې اداره ،کارکوونکو يه تړاو لري چېلري  تګالرېواضاااو پالیساااا او 

صالحات اداري او ملکې خدمتونو او اړونده ته په پام تيا معيارونو ڼو ر  صورت نييس. يه د ا شاهدې وښودله،ادارې د وري ګامرنه   م
 .څخه په سمه توګه اګاه نه وهنوموړی پاليسی  لهچې ځينو اداري کارکوونکې 

 :وړانديزونه/وړانديز
 پاليسی څخه ځان با خربه او عمل پرې وکړي.  نوموړېپوهنتون ته په کار ده چې ټول اداري کارکوونکې وه وي څو د جوزجان : ۱
 

جوزجان پوهنتون د تدريس ارزونه په ډېری مواردو کي د کي يت د لوړاوی په پار تريه کړې ده. يبېره پردې، د ارزونکو  ۷.۴
ښه ميکانيزم په کار اچول  ښه کارکردګی په پار د ارزوين  ستادانو د  ښودله چي د پوهنتون په کچه د ا شاهده کي ارزونه و له لوري په م

د منوااالنو نظريات تر ډېره را نغښااتل سااوي ؤ. د يادوين وړ ده چي د تدريس ارزونه د بېال بېلو  سااوی ؤ. د تدريس په ارزونه کي
 صيوالح مراجعو لخوا صورت ندی نيولی. 

 :وړانديزونه/وړانديز
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 . جوزجان پوهنتون ته پکار ده چي د تدر يس چارو ارزونه کي اړوند صيوالح ټويل مراجع په مؤثره توګه دخييل کړي. ۱
 

 يت د يد اصالحات اداري او ملکې خدمتونو لخوا څخه د دوی د کارونو او کړنو د ک يپوهنتون اداري کارکوونکجوزجان  ۷.۵
د يادوين وړ ده چي پوهنتون د اداري کارکوونکو د کلنا ارزوين لپاره دان کوم نوع شاااواهد و تضااامينولو په موخه بررن کېږي. 
ته کړي چي دوی د يو منظم او دوامداره ميکانيزم او پالن اسااااس د دوی کړين ارزول کيږي او ارزونکو ته و نه ښاااودله تر څو دا جو 

له، مګر لکه څرنګه چي اتياوي او نېمګړتياوي پکښي درلود ونهاداري کارکوونکو خپل کلنی ان رادي عمليايت پالن ز اتره. راپور کيږي
  نه وه ځای پر ځای کړي. تشخيل ن او د ښه وايل لپاره يې شاخوونه په ګوته ن، سم

 :وړانديزونه/وړانديز
 . جوزجان پوهنتون ته پکار ده چي د خپلو اداري کارکوونکو دوامداره او منظمه ارزونه د يو ځانګړي ميکانيزم پر اساس تريه کړي.۱
د دندو د وينې په هغه کښاااي اړتياوي او نېمګړتياوي  يبايد دان کلنی کاري او عمليايت پالن ولري چ يټول اداري کارکوونک. ۲

 وي. شويتشخيل او د ښه وايل لپاره يې شاخوونه په ګوته يه سم 
 

پاره  و مساااؤل کس  يمسااالکد پوهنتون جوزجان  ۷.۶ یا د ټولو خواؤ د تنظیمولو ل او تر څو د پوهنتون ندی  ګامرلیپراخت
 يت د يد ياد فعاليت د تريه کولو لپاره د ک ، چيالبته د يادوين وړ ده .کړيکار و کارکوونکو اړتياوي په ګوته او د هغوی د رفا لپاره 

، چي جوزجان پوهنتون بارنیو اروزنکو ته د مساالکي پراختيا اړوند مشااخل د يادوين وړ ده. نه وهکمي ه په کار اچول سااوې  تضاامني
 پالن و نه ښود.

 :وړانديزونه/وړانديز
 . پوهنتون ته پکار ده چي د مسلکي پراختيا لپاره يو وړ کس وګامري۱
 . پوهنتون ته پکار ده چي د کي يت د تضمني کمې ه په دې برخه کي خپل رغنده رول د يو ځانګړي ميکانيزم پر اساس ولوبوي.۲
 . پوهنتون ته پکار ده چي د مسلکي پراختيا په پار يو ځانګړی د مسلکي انکشاف پالن چمتو کړي. ۳
 

د  يعلمي خپلواکیو له اصاااولو څخه خرب دي چهغو د  نټول مامور ن او منواااال  يډاډ ورکړی چ با د پوهنتونجوزجان          ۷.۷
 يکارکوونکو  يه مشوره کړې چ وپوهنتون د اکاډمیک جوزجانافغانستان د لوړو زده کړو په قانون کې هم راغيل دي. يبیره پر دې، 

ته د رناوی کېږي او خوند توب ورکول  یيه سااام د هغوی علمي خپلواک هيواد د نافذه قوانينود  يچاحسااااس ولري  نهغوی دا
کمي ې، د پوهنځیو او څانګو په ساااطنه  کچهعلمي شاااورا، رهربی شاااورا، د پوهنتون په  ډول دي: بېلګي يې په وندي  يشاااوی، چ

 او دان نور. درونو د ورځو ملانځغونډيکاد  ،کمي ې، ميل ورځي ملانځل
 

ددې کار لپاره يې د شکاياتو صندوقونه په بېالبېلو  يميکانيزم درلود، چ مناسبپوهنتون د شکاياتو د اورېدلو لپاره جوزجان  ۷.۸
 ه په فعاله توګه ددې ې ه، د منواااالنو د مناينده ګانو کمېساااپلني کمډلګويل وه. همدارنګه، د پوهنتون او پوهنځيو نظم او  يک برخو

څرنګه چي معياري او شااا اف د يادوين وړ ده، چي نوموړی ميکانيزم لکه  .يې پکښاااي کمه درلودهونډه  ، خوميکانيزم څخه باخربه
واون، هامغيسااا نه ؤ. ياين، کوم نوع ځانګړی د شاااکايتونو د اورېدلو او حلولو ميکانيزم شاااتون نه درلود تر څو وکووی ن، يو 

 ځانګړی ټيم په ټاکي وخت په دوامداره توګه د شکاياتو د پروسې څخه بررن وکړي. 
 :وړانديزونه/وړانديز
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 پکار ده چي د شکايتونو د بررسی په وخت کي د منوالنو او يا د هغوی استازو ته کارنده ونډه ورکړي. . جوزجان پوهنتون ته ۱
. جوزجان پوهنتون ته پکار ده چي د شکايتونو د منظم ميکانيزم د عامه پوهاوی په پار د برنونو او يا ورته کړنو له وري د عامه خلکو ۲

 پوري ورسوي. 

 
 

  اتم معيار: د محصل تجربه
ارزونکې 

 منره
ینالاله  تر لوړ

 منره
چي په هغه لوړو زده کړو مؤس ه ډاډه ده، چي یو مثبت چاپېریال رامنځته کوي  

 کي محصالن  کوالی يش زده کړه وکړي، پرمختګ وکړي او ال پ ې وغوړیږي.
 ۸ 

 ۷ ۱۰ 

په اړه  قاء، پرمختګ او سااااتنې  د منواااالنو د داخلې، اب
معلومات را  ټولېږي، ز رمه کيږي او د  (Baseline)بنساا یز 

 ارزوين  او پالن جوړونې د مقاصدو لپاره کارول کيږي.

 د محصل په اړه معلومات

لوړو زده کړو مؤسسه د منوالنو په 
ماتو د را ټولولو او  یل اړه د معلو تنل

 لپاره سیستمونه لري.

 ۱.۸ 

۵ ۱۰ 

سه په منظمه توګه د يوې ګانو  س او نورو لوړو زده کړو مؤ
له منواااالنو او د هغوی له اساااتازو يه  يمیتودونو له ور 

مشااوره کوي، تر څو په ښااه توګه يه د هغوي  پر اړتیاؤ او 
 .نپوه   يتیربو باند

 د محصالنو نظرونه )فیډبک(

سه د منوالنو د  س لوړو زده کړو مؤ
 بایرونه ننظرونو د را ټولولو لپاره دا
ضعي ه  ساحې د لري چي په مټ يې 
 اصالح په موخه په نښه کوي.

 ۲.۸ 

 ۷ ۸ 

لوړو زده کړو مؤساااساااه له  کار ګامرونکو يه اړ کي لري 
چي په مټ يې د  فارغانو لپاره اړ ن ماارتونه تعر ف کړي 

 څو د کار په ځای کي  بر ايل واون.

 مهارتونه د فارغانو
لوړو زده کړو مؤسااسااه هغه ماارتونه 

هغااه پااه تعر ف کړي چي غواړي 
فارغانو ته کړي تر  خپلو   کي  رامنځ

څو هغوی د دې جوګااه وګرځوي 
چي  په خپلو مسااالکونو کي  بر ايل 

 واون.

 ۳.۸ 
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  ۷ ۱۰ 

مرستي /رې و لوړو زده کړو مؤسسه منوالنو ته علمي مش
وړانادي کوي چي لاه وري   ې د هغوی علمي اړتيااوي  

 پرې رفع کيږي.

د محصالنو لپاره خدمات او له 
 هغوی رسه مرسته

لوړو زده کړو مؤسسه د منوالنو ته 
ندي کوي ترڅو د دوی  خدمات وړا
د علمي او شخيص اړتياؤ يه مرسته 

 وکړي.

 ۴.۸ 

 ۷ ۱۰ 

یاين  جوړي کړي سپالی لوړو زده کړو مؤسسه داسې کړنالړي
چي د  مسااااوات او عدالت لپاره  ې کارکړين ټاکيل او هغه 

 ته په اختیار کي ورکوي. ؤ ې خپلو ټولو  کا

 م اوات او عدالت

لوړو زده کړو مؤساااساااه ډاډ ورکوي 
چي له ټولو منواااالنو يه د هغوی 
نیز او جسااامي  لااه جنسااایاات، ټول
توپیرونو او نورو موانعو څخه پرته په  
 مساوات او عدالت يه چلند کيږي.

 ۵.۸ 

 ۹ ۱۰ 

لوړو زده کړو مؤسسه د منوالنو انضباطي تګالره لري چي 
وي دي سااپه کي د انضااباطي کړنالرو په اړه جزئیات ورکړل 

ضباطي  یاو  د لوړو زده کړو مؤسسې  او پوهنځ په کچه د ان
 کمې و له لورو  ې څارنه کيږي.

 يانضباطي تګالري  او کړنالر 

لوړو زده کړو مؤسااسااه د منوااالنو 
تاګااالره لاري چاي د انضااااباااطاي 

ماانوااااالنااو کااړه وړه اداره کااوي 
اوترڅنګ يې ټول منواااالن  ورته 
ويسااای لري  اود اړونده کمې ې له 

 خوا  ې څارنه کيږي.

 ۶.۸ 

 
 د منرو ترشېح

احوائيه، نوم  د منوالنو يچ منظم سيستم شتون نه درلود،پوهنتون د منوالنو د مالوماتو د راټولولو او تنليل په موخه يو  ۸.۱
. خو د جديد شاااموونو لپاره د لوړو زده کړو د وزارت د نجيل، من کی او ورته نورو کارونو لپاره وکارول اري، تيليکني، تبديل او تغ

 س څخه ګ ه اخيستل کېدله. منوالنو د مرکزي ديتابې
 :وړانديزونه/وړانديز
کار ده چجوزجان  .۱ په  ته  پاره يو منظم  د نوموړو يپوهنتون  کارونو کډکارونو ل په  تابېس ولري تر څو  یاچ   والی او  يي  روڼت

 رامنځته کړي. 
 

والنو د منايندګانو يه لیده کاته کوي چجوزجان  ۸.۲ ستونزو، اړتياؤ او تیاربو  يپوهنتون وخت په وخت د من  تهد هغوی د 
شاهدې په   بېرته  ې او پاييل ،. خو پوهنتون د منوالنو د نظرونو د تنليلنو پر وخت رسیدګي  منوالنو ته ندي ارائيه کړي. د م
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پاره پر وخت پوهنتون د هغوی د حل ل يچ وموندل،شکايتونه  يځینکې  لړمرکو په  وارزونکو د بعضو منوالنو يه د ځانګړ  يلړ ک
چي پوهنتون د جندر مديريت درلودی،  د  ادوين وړ ده،د بېلګي په توګه د منوااالنو شااکايتونه د ليليې په اړه.   رساايدګي نده کړې.

 خو لکه د ارزونی په اوږدو کي دا څرګنده سوله چي زياتره منوالنو د نوموړي مديريت په اړه عامه پوهاوی نه درلودی. 
 :وړانديزونه/وړانديز
د اړونده کمي ې له وري  يپه اړونده ساااحو ک ينیوکوخت په وخت د منوااالنو وړانديزونه او  يد پوهنتون رهربی ته په کار ده چ .۱

 کړي.  ياو پاييل يې عمالً د منوالنو يه  يک ،ول وي چارې  ې يتر وسه، د حل ور 
نده ګانو يه په منظمه او دوامداره توګه يچي خپيل غونډي د منواااالنو د منائ. د جوزجان پوهنتون د جندر مديريت ته پکار ده ۲

 تريه کړي. 
 

فارغ املنوالنو وخت په وخت د خپلو اړونده  یرهرب  يچ روښانهدان  يپه بېالبېلو میلسونو ک یپوهنتون رهرب جوزجان  ۸.۳
او په دې  ،او اړين ماارتونه تشخيل کړي ،د شته فرصتونو جاج واخيل کېتر څو په کاري ساحه  ،دي ېيه په اړيکه ک او ګامرونکو
ښتپه  نتوګه وکولی  سا لاړين  يبرخو ک لرونکو کم د هغه په  يځای پر ځای کړي. پوهنتون د کار موندين مرکز ايیاد کړی چ م
په  پوهنتون په دې توګه د دې جوګه ده چې ،ارتونه ور زده کويما هلنډ ماال روزنیزکار پيدا کوي او تر څنګ ته منواااالنو  وسااایله

. پ ه دي نه وي چي د ارزوين په لړ کي د مشاااهدې او مذاکرې څخه دا څرګنده سااوله وړاندي واونپر خپلو کاري ساااحو کې مې 
شورو  والنو ته د رواين م خدمات وړاندي کيږي. د چي جوزجان پوهنتون د علوم اجتامعي پوهنځی د روان پوهني څانګي لخوا من

يادوين وړ ده، شااواهد و نه ښااودل سااوله چي د جوزجان پوهنتون د کارموندين د دفي څخه په منظمه او دوامداره توګه يو ځانګړي 
منيکانيزم پر بنسااټ ارزونه نه وه تريه کړې. ياده دي وي، چي د کارموندين دفي د منوااالنو يه په بېال بېلو وره د هغوی د نرفيت 
 لوړوين لپاره وري چاري په کار اچويل، چي د بېلګي په توګه د نرفيت لوړوين کورسونه د موبايل د يو ځانګړي اپليکېشن له طريقه.

 :وړانديزونه/وړانديز
ستي ولري تر څو د خپلو فارغينو د  یپوهنتون رهرب جوزجان  .۱ ستونو او ادارو يه وخت په وخت نا سکتوري ريا بايد د ټولو اړونده 

 شته ستونزو او نيمګړتياؤ جاج واخيل.  
پوهنتون بايد د کار موندين مرکز د فعاليتونو څخه په دوامداره توګه څارنه وکړي تر څو و خپلو منوالنو ته ټوليز خدمات جوزجان : ۲
 .ئيه کړيارا
 

له وري د منوالنو يه د هغوی د علمي او شخيص  مديريت ډراو د جن مرکز ITاو پوهنتون د کارموندين مرکز ،جوزجان  ۸.۴
همدارنګه، پوهنتون د کارموندين مرکز له وري  منوالنو ته د کارموندين هسانتياوي برابروي او . مرسته کوي يغوښتنو په رفع کولو ک
وخت په وخت د نوموړي استاد يه خپيل ټويل  يمنوالن يو ورښود استاد لري چ صنفبرسېره پر دې، هر وي. بپرله پسې يې تعقي

شواهد و ارز پوهنتون د مشورې ورکو  ي، چده د يادوين وړ ستونزي مطرح کوي. . مګر اکرثه نکو ته وړاندي نه کړلهو لو لپاره کوم نوع 
 پوهنځيو د رهنام استادانو ليست درلودی. د يادوين وړ ده چي د ورښود استاد راپورونه و ارزونکو د شواهد په پار و نه ښودل سو. 

 :وړانديزونه/وړانديز
فعال  او بیا نوموړي میکانیزم د کارموندين دفي لپاره د مشورې ورکولو يو منظم ميکانيزم جوړ او يپوهنتون ته په کار ده چ. جوزجان ۱

 وسايت.
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ستونزو د هواري په پار وزمي ۲ ستاد څخه په ټاکيل وخت راپور واخيل او د  . اووه ګونو پوهنځیو ته پکار ده چي د ټولګی د ورښود ا
 کړين په کار واچوي. 

 
سی ډپوهنتون د نظم او جوزجان  ۸.۵ واف او عدالت پالي ، خو پوهنتون دان يو اداري پيل کویسپلني د کمي ې له وري د ان
 کړين بې پريمعيوبيت او نورو مندوديتونو په وړاندي عادونه او  ي، فزيکټولنيز عدالتتوګه  يپه ځانګړ  ينلري چ )کمې ه(  واحد

  .تر يه کړی
 :وړانديزونه/وړانديز
ستونزو د ۱ . جوزجان پوهنتون با د د يو ځانګړي کمي ې له وري د ټولنيز عدالت، فزيکي معيوبيت او نورو مندوديتونو په وړاندي د 

  حل لپاره پر وخت کوټيل ګامونه واخيل. 
 

اخالقي پاليساای درلودله، خو نوموړې پاليساای د پوهنتون د علمي شااورا پروتوکول او تائيدی نه درلودله.  هنتونجوزجان پو  ۸.۶
و همدارنګه په پوهنتون کي والنو د م سوی، او پر ځای نيت په خاطر ؤ د ټولو من شپړه توګه نه ؤ درک  سی م اوم په ب د اخالقي پالي

پاليساای د پوهنتون پې ندين د مضاامون له وري د دسااپلني  او نظم نوموړې يې د نظم او دسااپلني پاليساای څخه کار اخيسااتل کيدی.
. د نظم او دساپلني کمي ې له وري تريه کېږي څارنهد يادي پاليسای تطبيق او  ي.د يادوين وړ ده چ ده وېسامنواالنو يه  ي  

 پاليسی شواهد اروزنکو ته وړاندي نه کړل. خالقيپوهنتون د اخو 
 :وړانديزونه/وړانديز
 جوزجان پوهنتون ته پکار ده چي اخالقي پاليسی د پوهنتون د علمي شورا تائيدی او پروتوکول ګڼه ولري. : ۱
 کړي. ر و  کيد انضباطي پاليسی د تطبيق شواهد منسیم او راتلونکو ارزونکو ته په واک  يپوهنتون ته په کار ده چ: ۲
 

 پياوړتيامعيار: د کيفيت لوړوالی او  ۹

ارزونکي 
  منره

لالالالالالوړ 
ینالاله  تر

  منره

جوړښتونه او پروسې لري تر څو د  کړنو د ټولو اړخونو  لوړو زده کړو مؤس ه دايس
 د کیفیت کتنه او پرله پ ې اصالح وکړای يش.

 ۹ 

۵ ۱۰ 

و په کچه د کي يت د پوهنځید  لوړو زده کړو مؤسسه  د مؤسسې او 
 اړونده کړنو د باري قوي مديريت کوي.تضمني او لوړاوی کمي ې د 

 سازمان او مدیریت

لوړو زده کړو مؤساااسااااه  ډاډ 
ورکوي چي د کي يت د تضمني 
سې د  سی او پرو او لوړاوی پالي
مؤساااساااې په ټولو کچو کي په 
کل شاااوي  ټا نه توګه د  اغېزم
 قانون په رڼا کي اداره کيږي.

 ۱.۹ 
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۵ ۱۰ 

 ه  و دفي ېلوړواي کم تضمني او د لوړو زده کړو مؤسسه د کی یت
د کمې و له کار  جوړ کړی دی تر څو د کی یت د تضمني او لوړاوی

 څرنګه چي  مناسب وي، مالتړ  کوي. څخه

 رسچینې
لوړو زده کړو مؤسسه  دا يقيني 
کوي چي  د کی یت د تضاامني 
او لوړاوی پالیسااایو او پروساااو 
پاايل کااول د کااارمااناادانااو او 

ساتو لخوا په   سی سبه توګه تا منا
 .مالتړ  کيږي

 ۲.۹ 

 
 د منرو ترشېح

کساااانو لخوا يې چاري مخته وړل  مشاااخلد  يچ تضااامین کمی ې لري يت د يد ک کچهپوهنتون او پوهنځیو په جوزجان  ۹.۱
یاو يه ملې دي. کېږي.  له ګڼو نیمګړت له ډيل ز اتره  ې  يادوين وړ ده، چخو د نوموړو کمی و  په  يد  يت د يد ک کچهد پوهنتون   
او منظمه ه دومداره ناستې پکمي ې  تضمنيد کې يت د  یوپوهنځ ځینېکمي ې په راس کې د پوهنتون علمي مرستيال قرار لري.  تضمني

ځينو پوهنځيو د کي يت د تضااامني د چارو د ښاااه تريه کولو لپاره ځانکړی اطاق نه درلودی او تر ، . همدارنګهکولېتوګه نه تريه 
څنګ يې د کي يت د تضااامني کمي ې د پوهنځی په نورو کمي و په منظمه او دوامداره څارنه نه وه تريه کړې. پ ه دي نه وي چي د 

ستم ډېر معياري نه ؤ سي ضمني دوسيه بندي  . د يادوين وړ ده، چي د پوهنتون او اووه ګونو پوهنځيو د کي يت د پوهنځيو د کي يت د ت
تضااامني کمي ې خپيل د دندو وينې لرلې، خو ځانکړی د مربوطه شاااورا له لوري تائيد ساااوی پالن يې په معياري بڼه نه درلودی. 

ضمني کمي ه تر يوې اندازې پوري د اړوند چارو په اړه عام ستادانو، منوالنو او اداري همدارنګه د پوهنتون د کي يت د ت ه پوهای و ا
 کار کوونکو ته ورکړی ؤ. 

 :وړانديزونه/وړانديز
 . جوزجان  اووه ګونو پوهنځيو ته پکار ده چي د کي يت د تضمني د کمي ې ناستي په دوامداره او منظمه توګه دايري کړي. ۱
. د اووه ګونو پوهنځيو د کي يت د تضامني کمي و ته پکار ده چي د خپلو ناساتو د پروتوکول دان کتاب ولري چي صا نه يې قيد، ۲

 ون والو ګڼه پکښي وهل سوې واون. مار، شمريه او د حا  او غري ګډ
 . د پوهنتون اووه ګونو پوهنځيو ته پکار ده چي د کي يت د تضمني د چارو لپاره يوه خونه ځانکړې کړي.۳
. د پوهنتون او اووه ګونو پوهنځيو د کي يت د تضمني کمي و ته پکار ده چي د اړونده نورو کمي و له چارو څخه په سيستامتيکه توګه ۴

 څارنه تريه کړي. 
. د پوهنتون او پوهنځيو د کي يت د تضااامني کمي و ښاااايي چي ځانګړي کلني پالنونه چمتو کړي او د اړوند شاااورا ګانو تائيدي او ۵
 وتوکول ګڼه واخيل.پر 
ضمني کم۶ ستادانو، منوالنو او ې. د پوهنتون او اووه ګونو پوهنځيو د کي يت د ت ښايي چي په اړوند برخه کي عامه پوهاوی د ا  و ته 

 اداري کارکوونکو لپاره و نور هم وړاندي او پراخيا کړي. 
 

مناسااب وي، څارنه او  ي يت د کمي و له کار څخه لکه څرنګه چيد ک ، خودفي لري تضاامني يت د يپوهنتون د کجوزجان  ۹.۲
ې ده، مګر د ارزوين په ټاکل ههمر نوې يپرساات لپاره  کمي يد  تضاامني يت د يکوي. همدارنګه پوهنتون د کپه بشااپړه توګه نه مالتړ 
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ضمني د  ضمني اړوند کړين د پوهنتون د معاون علمي تر ورښوين وندي د کي يت د ت سوله چي د کي يت د ت شاهده  جريان کي دا م
 لوري مخته وړول کېدلې. مدير له

 :وړانديزونه/وړانديز 
: د پوهنتون د کي يت د تضااامني کمي ه بايد د پوهنځيو او څانګو د کي يت د تضااامني د کمي و منظمه څارنه وکړي او ورته وزمي ۱

 ورښووين وکړي.
سؤليت وسپارل يش، څو په کارونو ۲ صالحيت او م شپړه  رشتابه له اړه ب ضمني کمي ې ته بايد د پوهنتون د م : د پوهنتون د کي يت د ت

 کې کارنده رول ولوبوي. 
 

 معيار: کتابتون او معلومايت رسچينې ۱۰

ارزونکي 
  منره

لوړترینه 
  منره

استادانو لپاره کتابتون او معلومايت لوړو زده کړو مؤس ه محصالنو او خپلو 
 رسچینو ته په کايف اندازه د الرسسی زمینه برابروي.

 ۱۰ 

۵ ۱۰ 

لوړو زده کړو مؤسااسااه په کايف اندازه کتابتون او د معلومايت 
يچینو ساولتونه لري چي  اړ ن ماارت او تخول لرونکي 

 کارکوونکي  ې ورته استخدام کړي دي.

 وړتیا

مؤساااسااااه د خپلو لوړو زده کړو 
مونو د  پروګرا مي   عل یزو او  څېړن
مااالتااړ لااپاااره پااه کااايف اناادازه 
کتااابتون/معلومااايت يچینې چمتو 

 کوي.

 ۱.۱۰ 

۶ ۱۰ 

لوړو زده کړو مؤساااساااه  وه پروساااه جوړه کړې ده ترڅو د 
 کتابتون او د معلومايت  يچینو اغیزمن کارول  قیني کړي.

 مدیریت
نې پااه  تون/معلومااايت يچی کتاااب
اغیزمنه توګه مد ر ت کيږي تر څو 
ته  په وسااا د علمي او اداري موخو 

 راوړلو کي مرسته وکړي.

 ۲.۱۰ 

۶ ۱۰ 

کتااابتون او معلومااايت يچينو سااااولتونااه د منواااالنو او 
 کارکوونکو پر مې په مناسب ماالوېش کي پرانيستي دي.

 الرسسئ

لااوړو زده کااړو مااؤساااسااااه ډاډ 
ورکااوي،چااي  کااارکااوونااکااي او 
منوالن د مؤسسې و شته کتابتون 
ناسااااب  ته م او معلومايت يچينو 

 ويسئ لري.

 ۳.۱۰ 
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 د منرو ترشېح
او د وړ کسانو لخوا  ،کتابونه پکښي شتون لريمندود شمېر پوهنتون يو کتابتون لري، چې د ټولو پوهنځیو اړونده جوزجان  ۱۰.۱

شااواهد وښااودله چي ږي. يد وړ مسااؤل لخوا اداره ک يهمدارنګه پوهنتون د مالومايت تکنالوجی مرکز لري چ. يې کارونه اداره کیږي
درلود، خو د منځپانګي تنقيل يې درلود او د پوهنتون د علمي شورا لخوا يې تائيدي پالن انکشايف پوهنتون د کتابتون لپاره جوزجان 

لرله. يبېره پردې، مرکزي کتابتون د منوالنو لپاره د حا ی بشپړه سيستم  نه کاروه. د جوزجان پوهنتون په مرکزي کتابتون کي د  نه
کتابونو د کمښاات تشااه خورا ډېره انګېرل کېده. د ارزوين په اوږدو کي د منوااالنو يه د مرکو پر وخت دا جوته شااوه چي د ځینو 

  ړو کتابونو څخه کار اخیستل کېدی.مضامینو په تدر س کي د ز
 :وړانديزونه/وړانديز
 پوهنتون بايد د کتابتون لپاره يو دان انکشايف پالن ولري تر څو وکووی ن د سياتي ي  پالن موخي تعقيب کړي. جوزجان  .۱
 . کتابتون بايد د منوالنو لپاره منظمه حا ي ولري، چې د پيل او ختم وخت پکښي تنت نظر واون. ۲ 
 ځيو په اړه پيدا او ځای پر ځای کړي. . کتابتون بايد ه ه وکړي، تر څو نوي کتابونه د مربوطه پوهن۳
 . د برېښنايي زده کړو او ان رنېټ ته د ويسی لپاره کايف ساولتونو څخه است اده وکړي.۴
ښنايي کتابتون ورغوي۵ شته اړتياؤ  . پوهنتون او اووه ګونو پوهنځيو ته پکار ده چي د فزيکي کتابتون تر څنګ برې تر څو د منوالنو 

 ته تر يوه اندازې په بله بڼه ځواب وويل ن. 
 

مخته د چارو پوهنتون د خپل کتابتون او مالومايت تکنالوجی لپاره وړ کس ټاکلی چې اسان دندي يې د کتابتون جوزجان  ۱۰.۲
. خو د ښه تنظيم لپاره د کارکوونکو د کمښت تشه منسوسېدله. ، ساتنه، سمبالونه او همدارنګه د کمپيوټري هسانتياؤ برابرول ديوړل

س نه کاروه چي له مخې  ې ټول کتابونه په منظم او جامع ډول برابر يش. شواهد وښودله چي همدارنګه، کتابتون دان يو منظم ديتابي
د جوزجان پوهنتون مرکزي کتابتون د کتابونو د وړين او لوسااتلو د تشااويق په پار منوااالن او اداري کارکوونکي په ساايسااتامتيکه بڼه 

 ندي تشويق کړي. 
 :وړانديزونه/وړانديز
 او مؤثريت رامنځته کړي. روڼتياد پوهنتون ټول کتابتونونه بايد يو منظم او جامع ديتابېس ولري تر څو په کارونو کې  .۱ 
. د پوهنتون مرکزی کتابتون ته پکار ده چي د مطالعې د فرهنګ ساااازی لپاره ځانګړې پوهنتون شاااموله پروګرامونه په مؤثره توګه په ۲

  وره واچوي.
 

شااپږ ورځي  ياو مالومايت تکنالوجی دفي د منوااالنو او اسااتادانو لپاره په اوونی ک کتابتون شااولوليدل  يڅرنګه چلکه  ۱۰.۳
بايد تر لسااو ساااعتونو پوري پرانيسااتې وي .يبېره پر  ييواځي د اته ساااعتونو لپاره پرانيسااتې وه، خو د کې يت د لوړاوی په چوکاټ ک

 .اره کوم انکشايف پالن ارزونکو ته ارائيه نه کړپوهنتون د مالومايت تکنالوجی لپ ، دې
 :وړانديزونه/وړانديز
ضمني يت د ي: پوهنتون د ک۱ سمد چوکاټ  ت ساعته يه  ستادانو او منوالنو پر مې لس  سل  په بايد د کتابتون دروازه د ا سل د ډول م

 .  پرانیستې ويورځي 
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کړنو لپاره اغېزمن  يتر څو د راتلونک ،انکشايف پالن ولري يسياتي ي  پالن په رڼا ک: د مالومايت تکنالوجی لپاره بايد د پوهنتون د ۲
 . يشواقع 
 

 معيار: تدريس، معلومايت تکنالوجۍ او آسانتياوي ۱۱

ارزونکي 
  منره

لالالالالالوړ 
ینالاله  تر

 منره

د  لوړو زده کړو مؤس ه د ملکیت او معلومايت تکنالوژی زیربېناوي د خپل 
 سرتاتیژیکو موخو د تر السه کولو لپاره  ب نه کوي.ماموریت او 

۱۱ 

 ۶ ۱۰ 

لوړو زده کړو مؤسااسااه د خپلو  علمي پروګرامونو د  ا طو 
او اړتیااوو د پوره کولو لپااره پاه کاايف انادازه تادرييسااا 

نه په اغ ياوي برابري کړي او د هغه ساااات زمنه توګه  ېهساااانت
 تريه کوي.

 تدرييس آسانتياوي 

لوړو زده کړو مؤسااسااه په کايف اندازه 
هسانتياوي د  څېړين، تیوري او عميل 
زده کړو لپاره برابروي او همدارنګه د 
منوالنو د اړتياؤ پوره کولو کي ه ه  

 کوي.  

۱.۱۱ 

۷ ۱۰ 

 يو ميکانيزم په کار اچولی تر څو نلوړو زده کړو مؤسسه دا
کتابتون او معلومايت يچينو څخه په ډاډ تر وساااه کړي چي 

 اغېزمنه توګه است اده کيږي.

 معلومايت ټکنالوژي
لوړو زده کړو مؤسااسااه ه ه کوي تر 
څو کارکوونکو او منواااالنو ته د نن 

لوژی  ينو  يورځ کنااا ت لومااايت  ع م
 زېربيناوي  چمتو کړي.

۲.۱۱ 

۶ ۸ 

لوړو زده کړو مؤساااساااه د خپيل مؤساااساااې  د تعمیراتو او 
 لپاره  و مسؤل کس ټاکلی دی.منوطې 

 امکانات/يآسانتیاو 

لوړو زده کړو مؤسسه په مناسبه کچي  
 اسانتياوي برابروي. يه

۳.۱۱ 

۷ ۱۰ 

داساااې پروساااې شاااتون لري څو په منظمه توګه د روغتیا، 
 مرور او اصالح  کوي. يخوند توب او امنیتي کړنالر 

 روغتیا، خوندیتوب او امنیت

مؤسااسااه چاپېر ال د د  لوړو زده کړو 
منوالنو او کارکوونکو لپاره خوندي 

 دی.

۴.۱۱ 

 
 د منرو ترشېح

تدر يسااا امکانات  مندوده اندازه پوهنتون د خپلو اکاډمیکو پروګرامونو د  ا طو او اړتیاوو د پوره کولو لپاره په جوزجان  ۱۱.۱
د  ياو مراکز برابر کړي او هغه په اغیزمنه توګه سااايت. پوهنتون د خپلو تدرييساا هسااانتياؤ لپاره دان يو انکشااايف پالن نه درلودی چ

 ترتيب شوی وي. يسياتي ي  پالن په رڼا ک
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 :وړانديزونه/وړانديز
سياتي ي  پالن په  ( تيوري او عميل)د څېړين او تدريس  يپوهنتون ته په کار ده چ .۱ او د منوالنو د اړتياؤ لپاره انکشايف پالن د 
 ترتيب کړي.  يرڼا ک
پوهنتون ته پکار ده چي د تدرييساا ساااولتونو د کايف اندازه لرلو لپاره کوټيل ګامونه واخيل او په ساامه توګه ترې ح ي او مراقبت  .۲

  وکړي.
 

. وه برابر کړيد امکان تر حده پوهنتون د خپلو استادانو او منوالنو لپاره په تکنالوجی سمبال زېربنايي تاسيسات جوزجان  ۱۱.۲
خو پوهنتون د برېښاانايي کتابتون  .ان رني ي خدمات، تدرييساا عرصااي وسااايل او دان نورمندود  د بېلګي په توګه: کمپيوټر لېبونه ،

پوهنتون د مالومايت تکنالوجی لپاره وړ کس ګامرلی دی چې وخت په ه نه وه چمتو کړي. لپاره کوم د پام وړ خدمات منواااالنو ت
شو وخت د سانتیاو ورکړی  ښنايي کتابتون مراقبت کوي. او ح ي  څخه څارنه، ا پ ه دی نه وي، چي پوهنتون او اووه ګونو پوهنځيو برې
 نه درلود.

 :وړانديزونه/وړانديز
 څخه لومايت تکنالوجیعد م يد کتابتون لپاره د انسیام کمي ه ترتيب کړي تر څو وکووی ن چ يده چپوهنتون ته پکار جوزجان  .۱

 مؤثره است اده تضمني کړي. 
 ولري تر څو اړونده چاري په ښه توګه مخته بوځي. پالن عمليايت  مناسب او روښانه لومايت تکنالوجی مسؤل کس بايدعد م .۲
 .. پوهنتون ته په کاره ده چي د برېښنايي کتابتون لپاره ممکنه امکانات په کار واچوي۳

 
د پوهنتون ح ي مراقبت او انکشاااف لپاره منظمي هيل ځيل کوي تر څو وکووی  يپوهنتون رهربي ادعا کوي چجوزجان  ۱۱.۳

د يادوين وړ ده، چي پوهنتون يو د ح ي او  ن مناساابي هسااانتياوي د اسااتادانو، منوااالنو او اداري کارکوونکو لپاره برابري کړي.
ساتلی، خو  شني  د بعضو پوهنځيو او صکور ليلې د نظافت برخه څه نا مراقبت مدير لري چي په خپلو هلو ځلو يه يې د پوهنتون انګړ 

 څه د اندېښنې وړ وه. 
 :وړانديزونه/وړانديز
 . پوهنتون ته پکار ده چي نظافت برخي ځانګړې پاملرنه وکړي. ۱
 . پوهنتون ته پکار ده چي د ليليې نظافت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. ۲

 
سنه کوله. همدارنګه، په  صکور  ۱۱.۴ سب روغتيايي کلني  نه درلودی، چي د لومړنيو هسانتياؤ لپاره يې ب جوزجان پوهنتون يو منا

شتون نه درلود. يبېره پردې، د صکور ليليې د برق ځيني لينونه  شپه غالی )ليليه( کي د اور وژين لپاره په هر منزل کي اور وژونکي ډبو 
خو رنه کوله . څاانګړ د موااونيت لپاره فعاله پوليس شااتون درلود چې د پوهنتون د انګړ څځه يې په جدي توګه  د پوهنتون دلوڅ وه.  

ارزوونکو ته دان شاااواهد ارائيه نه ساااوله تر څو معلوم کړل ن چې د پوهنتون رهربی د پوهنتون د امنيتي مساااؤلينو يه د ښاااې 
 هامهنګا لپاره دوامداره ناستي کړي وي.

 :وړانديزونه/وړانديز
 . پوهنتون ته پکار ده چي د ممکنه اورلګېدين د کن رول لپاره د ليليو په مناسبو ځايونو کي د اور وژين ډبې ځای پر ځای کړي.۱
 . پوهنتون ته پکار ده، چي د ليليو د برق لوڅ لينونه خوندي وسايت تر څو د ممکنه پيښو له پېښېدلو څخه مخنيوی ون. ۲
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 راپور شویارزونکو مشاهده  بهرنیو د 

 له لوري د راپور د تائيدی السليک پاڼهد بهرنيو ارزونکو 

 صحت لري. پاڼو کې په پورته توګه ترتیب شو او (۴۹)راپور په  د بهرنۍ ارزوين جوزجان پوهنتونپه دې توګه د  
 د ارزونکي السلیک د ارزونکي نوم ګڼه

 پوهنيار رحمت الله پښتون ۱

 
 
 
 

 پوهندوی ډاکټر محمد رفيق توفيق ۲

 
 
 
 

 پوهنيار نجيب الله احمدزۍ ۳

 
 
 
 

 پوهنيار محمد نارص اميني ۴

 
 
 
 

 په خورا درنښت
  نېټه:


