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حد 

اکثر 

 نمره

 شاخص ها

 ۳مرحله 

 شاخص ها

 ۲و مرحله  1مرحله 

افراد و مراجع پاسخ 

 دهنده
 شماره معیار ها

 
مؤسسه دارای یک ماموریت و پالن استراتیژیک واضح میباشد که برای تمام شرکای کاری قابل فهم بوده و این پالن مأموریت و استراتیژی:

 فراهم می نماید. برای مؤسسهاساسات تصمیم گیری و تخصیص منابع را 
1 

 

 پیشنهادات و اسناد مورد ضرورت

 ماموریت .1
 پالن استراتیژیک .2
 پالن عملیاتی .3
 پالن تطبیقی .4
 تفصیالت در مورد دخیل بودن استادان در فعالیت های انکشافی، پالن تطبیقی .5
 نظریات استخدام کننده .6
 پالن بررسی ساالنی از تمام استادان .7
 انکشافی پالن عملیاتی استادان و برنامه های .8
 ویب سایت .9

 

۱0 

و دیپارتمنرت دارای  پروهنییبر عالوه، هرر 

سرر  کرره توی میباشررد مرراموریتدیرردهاه و یررک 

 .مراجع ذیرب  تأیید شده است

ماموریرررت دیررردهاه و  موسسررره دارای یرررک 

بوده که از جانر  وزار  تحصریال  عرالی 

 تایید شده باشد
 

 مأموریت

 و دیدهاه مأموریتمؤسسه دارای یک 

 تأیید شده میباشد. مناس  و رسما  

1.1 

5 

  موجودیت دیدهاه و ماموریت  رسما  تایید شدۀ

    علمی پوهنتونی توس  شورا ،پوهنییهر

  رسما  تاییرد شردۀ و ماموریت  هاهدیدموجودیت

 پوهنحی علمی ی توس  شورا، دیپارتمنتهر 

  مربوطه

5 

  دیررردهاه و ماموریرررت رسرررما  موجودیرررت

تاییرررد شررردۀ پوهنترررون از جانررر  وزار  

)بررورد ارتقررای کی یررت تحصرریال  عررالی 

 اعتبار دهی( و

 درو ماموریرررت پوهنترررون  هاهتاییرررد دیرررد 

  شورا علمی پوهنتون

  پوهنترررررونریررررریس/ 

 علمریامور معاون 

 پوهنتون

  روسررررای پرررروهنیی

 ها

  دیپارتمنتها آمران 

و ماموریررت پوهنتررون از  دیگرراهآیررا  .۱

جانررر  وزار  تحصررریال  عررررالی 

 رسما  تایید شده است؟

آیرررررا رسرررررالت و ماموریرررررت هرررررر  .2

علمررری ی شرررورا  توسررر پررروهنیی 

 پوهنتون رسما  تایید شده است؟

آیرررررا رسرررررالت و ماموریرررررت هرررررر  .۳

دیپارتمنررت از سرروی شررورا علمرری 

پوهنیی مربوطره رسرما  تاییرد شرده 

 است؟

سیر معیار
تف
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پررروهنحی و دیپارتمنرررت هرررای بررررعالوه هرررر 

فارغ ده دارای یک  پرالن اسرتراتیژیک پرن  

ساله بوده کره از طررف مراجرع ذیررب  تاییرد 

 اسرتراتیژیک شرامل شرا   . پالنشده باشد

 های اصلی برای اجراا  می باشد

مؤسسره دارای یررک پرالن اسررتراتیژیک پررن  

سررراله بررروده کررره توسررر  وزار  تحصررریال  

شده است. پرالن  عالی یا مراجع ذیرب  تأیید

اسررتراتیژیک مؤسسرره شررامل اهرردافی مرررتب  

برررررا تحقیرررررق، کسررررر  عوایرررررد، اسرررررت اده از 

تکنرررالوژی، فعالیتهرررای بررریو المللررری و نقررر  

 مؤسسه در جامعه افغانی می باشد.

 

 پالنگذاری استراتیژیک 

پررررن  یررررک دوره پالنگررر اری  مؤسسررره

 ساله را به پی  میبرد.

 

1.۲ 
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  که جهت نظرر  رواهی  یبیمکاتموجودیت

و  پوهنیی هرپالن استراتیژیک در مورد 

یررب  بیررون از ذبره مراجرع  دیپارتمنتهر

فارغرران ان هرره کننرردسررتخدا  پوهنتررون  و ا

ها و ردیرررده اسرررت و یرررا ورکشررراپهارسرررا  

هررررای کرررره جهررررت جمررررع آوری  ناریسرررریم

یرررررب  بیرونرررری دایررررر ذنظریررررا  مراجررررع 

   ردیده استه

 ها بررای سریمینارشواهد دایر نمرودن  یهارا

در  هررر دیپارتمنررتوهررر پرروهنحی اسررتادان 

 پالن استراتیژیک  پروهنییمورد توضیح 

 ی مربوطه ها ها و دیپارتمنت

 شررررررواهد جمررررررع آوری نظریررررررا   یررررررهارا

پرررررالن محصرررررالن و فارغررررران در مرررررورد 

 هرررا و دیپارتمنرررت اسرررتراتیژیک پررروهنیی

   .ی مربوطهها

6 

   پرررالن اسرررتراتیژیک پرررن  موحودیرررت

از جانر  وزار  رسرما  کره  یری ساله

 باشد.  تأیید شدهتحصیال  عالی 

 ارسرررا  رسرررمی مکتررروب ت موجودیررر

استراتیژیک از جانر  پوهنترون پالن 

بررره وزار  تحصررریال  عرررالی )ایرررو 

مکترروب در صررورتیکه تاییررد وزار  

مطالبررره  پوهنترررونباشرررد، از  نرسررریده

  شود(

 ی در ارتبرررررراط موجودیررررررت شررررررواهد

)تکنررالوژی،  انررهگپنجهررای  شررا  

هرای بریو المللری، تحقیق عوایرد، فعالیت

نقرر  پوهنترررون در جامعرره( در پرررالن 

سرررررتراتیژیک پرررررن  سررررراله و اسرررررناد 

حمایوی که از مواد فوق الر کر دفرا  

   کرده بتواند.

  مکتررروب کررره جهرررت نظرررر موجودیرررت

 ررواهی در مررورد پررالن اسررتراتیژیک 

ردیررده هپوهنتررون برره پرروهنیی ارسررا  

   .است

   کرره جهررت نظررر  تبیمکرراموجودیررت

 ررواهی در مررورد پررالن اسررتراتیژیک 

 یرون ازیرب  بذبه مراجع  پوهنتون،

 انهررررر ننررررردهپوهنترررررون  و اسرررررتخدا  ک

 ردیررده اسررت و یررا هارسررا   فارغرران ،

هررای کرره  ناریسرریمها و ورکشرراپاسررناد 

جهرررت جمرررع آوری نظریرررا  مراجرررع 

   ردیده است.هیرب  بیرونی دایر ذ

 پوهنتررونیرریس ر  /

 معاونان پوهنتون

  روسررای پرروهنیی

 ها

 تمریو دیپارتمنرآ 

 ها

 استادان 

 کارمندان اداری 

 کمیتررررررررره هرررررررررای  

 مربوطه پوهنتون

 محصالن 

پرررررررررالن دارای  آیرررررررررا پوهنترررررررررون .۱

تاییرد رسرما  ۀ پنچ سرالاستراتیژیک 

تحصرریال  وزار  جانرر  شررده از 

 در آن شرررا   کررره میباشررردعرررالی 

 تحقیرق، )تکنرالوژی، انهگپنج های

هرررای بررریو المللررری و عوایرررد، فعالیت

درج نقرررر  پوهنتررررون در جامعرررره( 

 ؟باشد

پرررررالن  دارای پررررروهنییهرررررر آیرررررا  .2

تاییرد  ۀ رسرما استراتیژیک پنچ سال

شررررورای علمرررری  جانرررر شررررده از 

 که در آن شا   میباشد پوهنتون

انه )تکنالوژی، تحقیرق، ههای پن  

عوایرد، فعالیررت هرای برریو المللرری و 

درج در جامعررره(  پررروهنیی  نقررر  

 ؟باشد

 پرررررالندارای  دیپارتمنرررررتهرآیرررررا  .۳

تاییرد  رسرما   پرنچ سرا استراتیژیک 

 جانرررر  شررررورای علمرررری شررررده از 

که در آن  مربوطه میباشدپوهنیی 

انه )تکنالوژی، ههای پن   ا  ش

د، فعالیررت هررای برریو تحقیررق، عوایرر

در  دیپارتمنررررررتالمللرررررری و نقرررررر  

 ؟درج باشدجامعه( 

سیر معیار
تف

 

۱0 

 

بررر عررالوه، هررر پرروهنیی و دیپارتمنررت  ررود 

دارای یررک پررالن تطبیقرری سرراشنه میباشررد کرره 

 توسررررر  ریاسرررررت پوهنترررررون و یرررررا ریاسرررررت

 تأیید شده باشد. پوهنیی

کارمنرررردان را درانکشرررراف پررررالن  مؤسسرررره

تطبیقرررری سرررراشنه  رررروی  سررررهی  کررراری یررررا 

 میسازد.

 

 پالن گذاری کاری یا تطبیقی 

مؤسسررررره پرررررالن تطبیقررررری سررررراشنه را 

 گی   انکشررراف میدهرررد کررره در آن  گرررون

تطبیررق پررالن اسررتراتیژیک برره ج  یررا  

1.۳ 
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 اورده شده است. 

6 

 تطبیقری  هرایراپور ربرع وار و سراشنه پالن

 ها ها و دیپارتمنت پوهنیی

 پررروهنحی هرررا تطبیقررری تاییرررد شرررده  هرررایپالن

 توس  شورای علمی پوهنتون  

  دیپارتمنتهرا   توسر  پالن تطبیقی تایید شده

   شورای علمی پوهنحی های مربوطه 

  هرا و  پروهنیی تطبیقریشواهد ترتی  پرالن

  دیپارتمنتها 

 کمیترره  هررای پررالن تطبیقرری و کرراری امریررت

   اداری و مراک  پوهنتون ها،

4 

  پرررالن تطبیقررری تاییرررد شرررده موجودیرررت

توسررررر  شرررررورای علمررررری  پوهنترررررون

 پوهنتون

  راپررور ربعرروار و سرراشنه موجودیررت

   پالن تطبیقی پوهنتون

  پوهنتون تطبیقی شواهد ترتی  پالن  

  هررای کرراری امریررت یرراپررالن تطبیقرری 

   اداری و مراک  پوهنتون کمیته ها،

 پوهنترررون ریرررس /

 معاونان پوهنتون

 روسررای پرروهنیی 

 ها

 ن دیپارتمنتهااآمر 

 نااستاد 

 کارمندان اداری 

 کمیته ها 

آیا پوهنترون پرالن تطبیقری سراشنه  .۱

 ؟  دارد 

در انکشررراف پرررالن تطبیقررری، آیرررا  .2

برروده سررهی   اسررتادان و کارمنرردان

 اند؟

 یرراآیررا هررر پرروهنیی پررالن کرراری  .۳

 تطبیقی ساشنه دارد؟

یرا آیا هرر دیپارتمنرت پرالن کراری  .4

 تطبیقی ساشنه دارد؟

یا هر کمیتره پرالن تطبیقری سراشنه  .5

 دارد؟

ترتیررر  پرررالن تطبیقررر، پوهنترررون،  .6

پوهنیی ها و دیپارتمنرت بره کردا  

  ؟است اساس صور  هرفته

سیر معیار
تف

 

۱0 

و دیپارتمنرت رونررد  پروهنییبرر عرالوه، هرر 

سرراشنه  ررود را در ا تیررار  برنامرره بررسرری

را که نیازبه بهبود دارد و  داشته؛ و ساحاتی

در پالن تطبیقی ساشنه سا  پیشرو به سرطح 

 هررا و دیپارتمنررت هررا بازترراب یافترره؛ پرروهنیی

 شناسایی میکند.

را در و محصررررررالن کارمنرررررردان  مؤسسرررررره

د یرل میسرازد. ایرو امرر برنامره هرا بررسی 

صرال  دارد مواردی را که نیاز به بهبود وا

و در پررالن تطبیقرری سررا  آینررده بازترراب یافترره 

 است، شناسایی میکند.

 

 موثریت سازماندهی

رآیی اجرررراآ  اکرررموثریرررت و  مؤسسررره

 رررود را بررره طرررور مترررداو  بهبرررود مررری 

 بخشد.

1.4 
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  نشان دهنده نقاط ضعف ارایۀ شواهدی که 

جهت جای دادن  بوده و نیاز به بهبود دارد

هرا و دیپارتمنتهرا )  پروهنحی در پالن آینرده

 -۱پرسشنامه ها، ورکشاپهای کوتراه مرد  

روزه بررررای اسرررتادان، کارمنررردان و  دو 2

  محصالن(

 یررری ارزیررابی هتیجرره معلومرا ، تحلیررل و ن

اکادمیررررک و غیررررر اکادمیررررک کارمنرررردان 

  ها  هنحیپو

  یررری ارزیررابی همعلومرا ، تحلیررل و نتیجرره

  استادان دیپارتمنتها 

  یررری ارزیررابی همعلومرا ، تحلیررل و نتیجرره

  محصالن

4 

  نشرران دهنررده نقرراط ارایرۀ شررواهدی کرره

 برروده و نیرراز برره بهبررود دارد ضررعف 

)  جهررررت جررررای دادن در پررررالن آینررررده

پرسشرررنامه هرررا، ورکشررراپهای کوتررراه 

  روزه( دو 2 -۱مد  

  یررررری همعلومررررا ، تحلیررررل و نتیجرررره

   پوهنتونارزیابی کارمندان 

  یررررری همعلومررررا ، تحلیررررل و نتیجرررره

  ارزیابی محصالن

  ریرررررررررررررررررررررررررررررررس

معاونران /پوهنتون

 پوهنتون

 روسررای پرروهنیی 

 ها

 هادیپارتمنت انآمر 

 نااستاد

 کارمندان اداری 

امرور  اطر بهبود  بهآیا پوهنتون  .۱

تمررا  کارمنرردان )اکادمیررک و غیررر 

محصررررررالن را در و  اکادمیررررررک(

 سرتارزیابی د یل کرده ا سهپرو

نقررراط ضرررعف  طریرررقترررا از ایرررو 

 وی  را شناسایی نموده، به حل 

 آن بپردازد؟ 

 رراطر بهبررود  بررههررا  آیررا پرروهنیی .2

کارها تما  کارمندان )اکادمیک و 

محصرررالن را  و غیرررر اکادمیرررک(

در پروسرره ارزیررابی د یررل کرررده 

نقراط ضرعف  طریرقتا از ایو  اند 

 وی  را شناسایی نموده، به حل 

 آن بپردازند؟ 

 رراطر بهبررود  بررههررا آیررا دیپارتمنت .۳

محصررالن  و اسررتادانکارهررا تمررا  

را در پروسررررره ارزیرررررابی د یرررررل 

نقرراط  طریررقتررا از ایررو  کرررده انررد 

 رررررروی  را شناسررررررایی ضررررررعف 

 نموده، به حل آن بپردازند؟ 

سیر معیار
تف

 

۱0 

تمررا  معلومررا  در مررورد  برررعالوه، مؤسسرره

 اهرداف اسرتراتیژیک، پالیسری هرا، ماموریت

و حاکمیت  رود را از طریرق ویر  سرایت و 

دیگرررر وسرررایل صررروتی و تصرررویری جهرررت 

حصو  اطمینران از اینکره معلومرا  مر کور 

قابررل دسررترس برره تمررا  افررراد ذیرررب  باشررد، 

 فراه  میسازد.

در مرورد ماموریرت،  تما  معلوما  مؤسسه

کمیرت اهداف استراتیژیک، پالیسی هرا، وحا

،در ا تیررار وسرریله هررای مختلررف  ررود را برره

 عا  قرار میدهد.

 

 معلومات عمومی

در مرررررررررورد ماموریرررررررررت،  مؤسسرررررررره

ها و حاکمیت  ود  استراتیژی، پالیسی

دسرررترس عرررا  قررررار ه معلومرررا  را بررر

 میدهد.

1.5 
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 پوهنحی ها کتالک  

 اجتماعی )فیسبوک، تویتر...(نه های رسا   

 از صر حا   حمایوی عکس های تایید شده

  رسانه های اجتماعی

6 

 بروشور   

 بولیتیو  بری  

 پوهنتون کتالک   

 وی  سایت   

  بورد اعالنا  

  جدید  رهنمود برنامه های کوتاه مد

   شموشن

 از  عکرررس هرررای تاییرررد شرررده حمرررایوی

  ص حا  رسانه های اجتماعی

 پوهنترررون ریررریس /

 معاونان پوهنتون

 وسررای پرروهنییر 

 ها

 تن دیپارتمنرراآمررر 

 ها

 استادن 

 کارمندان اداری 

 کمیته ها 

 محصالن 

اه و ماموریررت هآیررا پوهنتررون دیررد .۱

در روشررررنی صررررالحیت  ررررود را 

جامعررره ترررا حرررد ممکرررو  برررا  هرررای

 شریک سا ته است؟

ریت اه و ماموهها دید آیا پوهنیی .2

 ررررود را در روشررررنی صررررالحیت 

جامعره ترا حرد ممکرو   بررای های

 شریک سا ته است؟

اه و ههرررررا دیرررررد پارتمنرررررتآیرررررا دی .۳

ریررررت  ررررود را در روشررررنی مامو

  برررای جامعرره تررا صرالحیت هررای

 حد ممکو شریک سا ته است؟

سیر معیار
تف

 

 
اهههدام مؤسسههه سهههم ارزشههمندی را در جامعههه  منطقههه  محههل و انا ههام ملههی ایفهها مینمایههد. ایههن امههر در  :سررهمگیری در انکشرراف جامعرره

 استراتیژیک منعاس یافته و پیرامون اتخاذ تصامیم و فعالیت های کارمندان و  محصالن آگاهی میدهد.
۲ 

 

 پیشنهادات واسناد مورد ضرورت
 تفاهمنامه ها .1
 نظریات استخدام کننده .2
 نظریات اجتماع .3
 آرشیف رسانه ها/ روزنامه ها .4
 َسیر رسانه های اجتماعی .5
 گزارش خدمات اجتماعی .6
 (3بررسی ساالنه )مرحله پالن  .7
 ویب سایت پوهنتون .8

 

۱0 

 مینمایردبر عالوه مؤسسه، اطمینان حاصرل  

 پوهنیی ارزیابی ساشنه در سطحبرنامه که 

میررررر ان و تررررراثیر مشرررررارکت در جامعررررره و 

منطقرررره یرررری و ملرررری را  انکشرررراف محلرررری،

 ارزیابی مینماید.

برره  موسسرره برنامرره هررای تحقیقرری و علمرری

طور واضح منافع پالن شده برای جامعره و 

انکشررررراف محلررررری، منطقررررره ای و ملررررری را 

 منعکس کرده و تبلیغ مینماید.

 

 فعالیت های اکادمیک

 برنامررررره هرررررای تحقیقررررری و تدریسررررری

تحصرررریلی را برررره  موسسررررهماموریررررت 

اجتمررررراعی،  عامرررررل انکشررررراف حیررررر 

 اقتصادی و فرهنگی منعکس میسازد. 

۲.1 
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 ملی سطح تحقیقا   اپ شده به  

 بیو المللی تحقیقا   اپ شده به سطح 

  شررریک سررا تو نتررای  تحقیقررا  بررا سررکتور

 های  صوصی )از طریق مکتوب...(

    ان علمری اسرتاد کن رانسرهایشواهد ارایه

برررا  در رابطررره برررا موضرررو  تحقیرررق شرررده

  ذیرب  سکتور های  صوصی

  کریکول تغییرا  در  

 شرررواهد مجرررالس برررا سرررکتور هرررای  یرررهارا

   صوصی

 ری برنامررره هرررا برررر اسررراس گشرررواهد برررازن

  نظریا  محصالن و فارغان

  شرررواهد ا ررر  نظریرررا  اسرررتادان در ارایرررۀ

 ارتباط برنامه های علمی و تحقیقی

5 

 ملی تحقیقا   اپ شده به سطح 

 بررریو  تحقیقرررا   ررراپ شرررده بررره سرررطح

  المللی

  استادان های کن رانسها و تی س   

 تحقیقا  محصالن  

 سرررا تو نترررای  تحقیقرررا  برررا   شرررریک

سررکتور هررای  صوصرری )از طریررق 

   (، ایمیل و...مکتوب

  علمرررری  کن رانسررررهایشررررواهد ارایرررره

در رابطه با موضو  تحقیرق  اناستاد

 بررررا سررررکتور هررررای  صوصرررری شررررده

   ذیرب 

 درسی کریکول  دیتوموج  

  هررا کریکررول ری گشررواهد بررازنارایررۀ 

 بر اساس نظریا  محصرالن و فرارغ

  التحصیالن

  شواهد ا   نظریا  استادان در ارایۀ

 ارتبراط برنامره هررای علمری و تحقیقرری

  ها دیپارتمنت

 ریررررس پوهنتررررون /

 معاون علمی

 وسررای پرروهنییر 

 ها

 دیپارتمنررت انآمررر 

 ها

 استادن 

  کمیته تحقیق 

 کمیته نشرا  

 کمیته نصاب 

برنامررره هرررای علمررری و تمرررا  آیرررا  .۱

در روشرنی نیراز پوهنتون تحقیقی 

اسرت و های جامعره  ترتیر  شرده 

باع  انکشاف محلی، منطقوی و 

 ؟گرددملی می

ایررا برنامرره هررای ارزیررابی سرراشنه  .2

ی علمرری و تحقیقرری ااز پروهرامهرر

هرا  پروهنحیپوهنترون و در سطح 

ایرو   نشان دهد کره  وجود دارد تا 

در انکشراف  تا کدا  حدبرنامه ها 

هر ار تأثیرمحلی، منطقوی و ملی 

 است؟

 

سیر معیار
تف

 

۱0 

برررررر عرررررالوه، مؤسسررررره بررررررای حمایرررررت از 

کارمنرردانی کرره در جامعرره سرره  فعررا  دارنررد، 

 را انکشاف میدهد.میکانی مهای مشخصی 

کارمنرررررردان اداری در حررررررد  امکرررررران دارای 

مررررتب  در انکشررراف و سرررهمگیری  اهرررداف

 جامعه؛ محلی؛ منطقوی و ملی؛ می باشد.

اکثریت استادان به طرور فعرا  در جامعره و 

انکشرررراف محلرررری، منطقرررروی و ملرررری سرررره  

 میگیرند.

 

 سهمگیری کارمندان

و در حررررد  تمررررا  کارمنرررردان اکادمیررررک

امکرررران کارمنرررردان اداری، مصررررروف 

 فعالیتهرررایی میباشرررند کررره سررره  هیرررری 

ر جامعرره و انکشرراف محلرری، را د شرران

 نشان میدهد. منطقوی و ملی

۲.۲ 
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     ان اشررررررتراک کارمنرررررردارایررررررۀ مکررررررانی

نکشرراف )اکادمیررک و غیررر اکادمیررک( در ا

 جامعه

  دارای  کارمنرردان اداریارایررۀ اسررنادی کرره

برره سررهمگیری در عالقمنررد  اهرردافی انررد کرره

    د.نانکشاف محلی، منطقوی و ملی میباش

7 

 شت از روزهرای داهریه شواهد ب ارا

ها، سررررریمینارملررررری و بررررریو المللررررری )

تیشررررو...( کرررره نقرررر  ش ، پری ینمقررررا

در انکشراف ها را  پوهنتون، پوهنیی

   ثابت بسازدامعه ج

 دایررر یرره شررواهد وشیررت ارا برره سررطح

برنامرررره هررررای مشررررترک بررررا نمررررودن 

مرررررتب  بررررا  بیرونرررری ریاسررررت هررررای

  پوهنتون 

  ان هرعا  نماینده اشتراک فارایۀ اسناد

 هررررا برررره سررررطح پوهنتررررون، پرررروهنیی

انکشرررافی و  وشیرررت در برنامررره هرررای

   تخنیکی.

 ک پوهنتررون، پرروهنییشررواهد اشررترا 

هررا بررا ریاسررت هررای ذیرررب  برره سررطح 

   وشیت

  شرررواهد اشرررتراک اسرررتادان در ارایرررۀ

  کن رانس های ملی و بیو المللی

  اسرررتادان در شرررواهد اشرررتراک ارایرررۀ

 برنامررره هرررای رادیرررویی و تلوی یرررونی

   برای انکشاف جامعه

 هاروسای پوهنیی 

 هان دیپارتمنتاآمر 

 استادان 

 لیو کمیترررره ومسررررؤ

 ها

 کارمندان اداری 

به صور  فعرا   تما  استادان ایا  .۱

و قررروی ، منطمحلررری در انکشررراف

 ؟ندملی سه  دار

بر اسراس کردا  میکرانی   و رو   .۲

اداری پررروهنیی هرررا بررره صرررور  

فعا  در انکشاف محلی، منطقوی 

 ؟ندمیگیرو ملی سه  

سیر معیار
تف

 

8 

بررررررعالوه، مؤسسررررره تحصررررریلی در صررررردد 

سهمگیری مستقی   محصالن و اشتراک آنها 

در جامعررره و انکشررراف محلررری، منطقررروی و 

نصرراب تحصرریلی ویررا هرر   ملرری از طریررق

 میباشد. فوق نصاب تحصیلیفعالیت های 

محصرررررالن در مرررررورد ماموریررررررت  رایبررررر

مؤسسرره، اسررتراتیژی هررا و عملکرررد هررای 

آن در ارتباط به جامعه و انکشاف محلی، 

 منطقوی و ملی آهاهی داده میشود.

 

 محصالن سهمگیری

محصالن از تعهدا   روی  در قبرا   

جامعرره واقررف برروده و تشررویق انکشرراف 

 نمایند.تا سه   ود را ادا  میشوند

۲.۳ 
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  ارایررره شرررواهد نقررر  فعرررا  محصرررالن در

 جامعه

   روپرری محصررالن هارایرره شررواهد تحقیقررا

 در ارتباط با جامعه

 محصررالن  ارایرره شررواهد کررار هررای عملرری

 شان در جامعه  مطابق رشته 
 

5 

   دایرررر  بررررای اسرررناد   ارایرررۀپیشرررک

برنامرررره هررررای کوترررراه مررررد  نمررررودن 

  شموشنجدید   رهنمود

 اهی دهرررری محصررررالن از طریررررق هررررآ

  برشور

 اهی دهرررری محصررررالن از طریررررق هررررآ

  بورد اعالنا  

 

 امرررررررور  معررررررراون

 محصررررررررررررررررررررالن

 پوهنتون

  روسرررررررررررررررررررراهای

 هاپوهنیی

 آمریو دیپارتمنرت 

 ها

 نماینده محصالن 

 کمیتررره  نشومسرررؤ

 ها 

 کارمندان اداری 

اه، ماموریت هآیا محصالن از دید .۱

پوهنترررون در قبرررا  و اسرررتراتیژ  

انکشاف محلی، منطقروی  و ملری 

 د؟ناهی دارهآ

اه، ماموریت هآیا محصالن از دید .2

مربوطرررۀ  و اسرررتراتیژ  پررروهنیی

در قبررا  انکشرراف محلرری،  رروی  

 اهی دارد؟همنطقوی  و ملی آ

، ماموریت اههآیا محصالن از دید .۳

مربوطرۀ  و استراتیژ  دیپارتمنت

در قبررا  انکشرراف محلرری،  رروی  

 د؟ناهی دارهو ملی آ منطقوی 

سیر معیار
تف

 

 ۳ حاکمیت  رهبری و اداره مؤسسه روی رسیدن به ماموریت و اهدام استراتیژیک آن متمرکز میباشد.  حاکمیت  رهبری و اداره: 

 

 پیشنهادات و اسناد مورد ضرورت
 چارت تشکیالتی .1
 ساختار کمیته .2
 الیحه و ظایف .3
 شرح وظایف .4
 (3)مرحله بررسی ساالنه ساختار کمیته  .5
 یاداشت های صورت جلسه .6
 پالیسی رفتار اخالقی .7
 (3نتایج سروی اقلیم پوهنتون )مرحله  .8
 (3بررسی های عملکرد اداری )مرحله  .9

 

۱0 

 

 

شررکل مررنظ  عملکرررد ه برررعالوه، مؤسسرره برر

 هرکمیته را بررسری نمروده و از وجرود یرک

تمرا  جنبره هرای  درحاکمیت مناس  و مروثر 

 حاصل می نماید. کاری ا  اطمینان

یررررک کمیترررره سررررا تاری مرررروثر را  مؤسسررره

تاسرریس نمرروده و شیحرره ووررایف روشررو را 

 داده است. کمیته ها انکشاف هر برای

 

 حاکمیت

مؤسسرررره غرررررا نظررررار  از تطبیررررق 

ماموریتو پالن استراتیژیک  رود یرک 

 و موثررا ایجاد سا تار اداری مناس 

 نموده است. 

۳.1 
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  ارزیرابی کمیتره هرا جداهانرۀ نترای  ارایۀ

بررر  پوهنتررون و پرروهنیی هررا برره سررطح

 (  ساشنهاساس یک تقسی  اوقا  منظ ) 

  از جانررر   ارایرررۀ پیشرررنهادا  مشرررخ

رفررررع برررررای  مرجررررع ارزیررررابی کننررررده 

   شن کمیتهونواق  کمیته ها به مسو

7 

  کتررراب پروتوکرررو  جلسرررا  کمیتررره

پوهنتررررون، پرررروهنیی هررررا و ی هررررا

   مینو  مکات 

  کمیترررره هررررای  ررررار  تشررررکیالتی

  مربوطه پوهنتون

   کمیترررره هررررای  تشررررکیالتی ررررار

  پوهنیی ها مربوط 

  شیحرررررره ووررررررایف کمیترررررره هررررررای

  پوهنتون، پوهنیی 

 فی پرررالن هرررای عملیررراتی و انکشرررا

 کمیته های پوهنتون، پوهنیی ها

 پوهنتون ییسر 

  معاونررررررررررررررررررررران

 پوهنتون

 ی روسرررررررررررررررررررررا

 پوهنیی ها

 کمیترره  لیوومسررؤ

 ها 

  ارتقرررررررای آمرررررررر

 کی یت

آیا پوهنتون بررای بهبرود مردیریت  .۱

کمیته ها یک سیست  منظ  و م یرد 

 دارد؟

آیا پوهنتون سیست  برای ارزیرابی  .۲

 و تنظی  کمیته ها دارد؟

سیر معیار
تف

 

۱0 

ن ابرعالوه، اجراا  ر یس پوهنترون، معاونر

ها، معاونیو شان و  پوهنیییس، روسای یر

ولیو در ؤآمررریو دیپارتمنررت هررا منحیرر  مسرر

مررورد  کارمنرردانپروسرره بررسرری عملکرررد 

 ارزیابی قرار می هیرد.

ر رریس پوهنتررون، معرراونیو ر رریس، روسررای 

هرا و آمرریو  پروهنییها، معراونیو  پوهنیی

دیپارتمنررررت هررررا مسرررردولیو اداره در اوقررررا  

رسررررمی برررروده و قررررادر برررره پیشرررربرد امررررور 

 میباشند.رهبریت 

 

 رهبری

مؤسسرره توسرر  یررک ترری  بررا صررالحیت 

مرررروثر در اوقررررا  رسررررمی رهبررررری و 

 اداره می شود. 

۳.۲ 

 

۳  7 واهد ارزیابی کارمندان و استادانش 

  حاضررری روزانرره هیررا  مشرراهدۀ

  رهبری

  مشاهدۀ کتابهای جلسا  

   مشرررراهدۀ اسررررناد تحصرررریلی هیررررأ

  رهبری پوهنتون 

 

رهبرررری پوهنترررون در اوقرررا   آیرررا .۱

رسررررمی تمررررا  وقررررت مصررررروف 

 پېشبرد امور پوهنتون است؟

آیررررا رهبررررری پوهنتررررون توانررررایی  .2

 پیشبرد امور مربوط را دارند؟

سیر معیار
تف

 

۱0 

بررر عرررالوه، تمررا  کارمنررردان اداری وورررایف 

اداری شرران را درک کرررده و قررادر برره انجررا  

 می باشند.آنها 

شیحره وورایف  دارای تما  کارمنردان اداری

 می باشند.مناس  و مرتب  
 

 اداره

از اجرررراا   حمایرررتدر  اداره مؤسسرره

و اولویت های اسرتراتیژیک  ماموریت

 مؤسسه، متمرک  میباشد.

۳.۳ 

4 
  هرررر ارایررۀ راپررور تطبیررق پررالن کرراری

 کارمند

 اسناد تحصیلی کارمندان  

6 

  پسرررت مررررتب  ارایرررۀ شیحرررۀ وورررایف

  کارمندان اداری 

 هرررای عملیررراتی ان ررررادی  ارایرررۀ پرررالن 

  مرتب  پست کارمندان اداری

  معررررررراون امرررررررور

 اداری پوهنتون

   روسای پروهنحی

 ها

 آمر منابع بشری 

 آیرررا تمرررا  کارمنررردان اداری دارای .۱

 ۀ ووایف اند؟شیح

اداری توانرایی  آیا تما  کارمنردان  .2

 اجرای ووایف  وی  را دارند؟

سیر معیار
تف
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۱0 

میکررررانی    ی یررررکدارا برررررعالوه، مؤسسرررره

موثرجهرررت نظرررار  از مررروازیو ا القررری و 

توسرررر  تمررررا  اسررررتادان و   بر ررررورد انسررررانی

 محصالن می باشد.

یرک پالیسری اصرو  ا القری دارای  مؤسسه

که مطابق آن اطمینان حاصل مری کنرد بوده 

 و  محصررالن کارمنرردان )اسررتادان(کرره تمررا  

 عرررد  اصرررو  رفتارهرررای ا القررری وعواقررر 

 تطبیق آنرامیدانند.

 

 اصول اخالقی

تررررا مطررررابق  تال  مرررری نمایرررردمؤسسررره

معیارهررررای ا القرررری عمررررل نمرررروده،از 

فساد، واسطه وقو  پرستی، جلروهیری 

کررراری،  عمرررل آیرررد و نیررر  شررر افیته بررر

انصررراف و تسررراوی جنسررریتی در همررره 

 عرصه های کاری ناف  هردد. 

۳.4 

4 

 ی می کرره صررندوق شررکایا  ارایررۀ مکرران

   باز میگردد

 هررای شررکایت حررد  ح ررا اوراق صررندوق

  اقل برای یک سا  در یک محل امو

  اسناد رسیده هی به شکایا ارایۀ   

  تحلیررررل اوراق ارزیررررابی محصررررالن از

محصررالن توسرر  پرروهنحی هررا و مرکرر  

   ارتقای کی یت پوهنتون

6 

 ارایۀ شیحۀ نظ  و دسپلیو 

  یررا کررود اصررو  ا القری ارایره پالیسرری

هررررای ا القرررری ترررردویو شررررده توسرررر  

  پوهنتون

  رراپ و نشررر اصررو  ا القرری جهررت 

آهرررررررراهی اسررررررررتادان، کارمنرررررررردان و 

از طریررررررق بروشررررررور،  محصررررررالن

  و...، بنرها  ار ، وب سایت 

  ارایرررۀ تعهرررد نامررره هرررای ام رررا شررردۀ

  محصالن

 هررررای شررررکایا  برررره سررررطح  دوقصررررن

   پوهنتون و پوهنحی ها

  معاونررران ریررریس 

 پوهنتون

 روسررای پرروهنحی 

 ها

 هان نماینرررررررررررررررررررررد

 محصالن

آیرررررا پوهنترررررون بررررررای اسرررررتادان،  .۱

کارمنررردان و محصرررالن، پالیسررری 

 ا القی دارد؟

 آیا پوهنترون بررای تطبیرق پالیسری .2

تحقیقررری هرررای ا القررری مکرررانی   

 م ید و موثر دارد؟ 

سیر معیار
تف

 

 4 ماموریت و پالن استراتیژیک تخصیص داده شده و تنظیم میگردد.منابع مؤسسه غرض نیل به   منابع مالی و اداری: 

 

 پیشنهادات و اسناد مورد ضرورت
 گزارشات مالی .1
 پروسۀ مدیریت و انکشاف مالی .2
 (3پالن های استقاللیت مالی )مرحله  .3
 (3پالن های حصول عواید )مرحله  .4
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۱0 

منابع و معاونیت اداری پوهنتون، برعالوه، 

 معاونیرت هراسایر دیگر معلوما  مرتب  از 

بخرراطر انکشرراف  هررا را پرروهنح و روسررای 

 نهراد تحصریلی مربوطره پالن مالی پن  سراله

 سازد. د یل می

مؤسسرره دارای یررک پررالن پررن  سرراله مررالی 

 برروده کرره برره طررور واضررح در مطابقررت بررا

کرررره در  اهررررداف اسررررتراتیژیک مؤسسرررره

 ار وب پالن استراتیژیک آن بیان هردیده 

 است، قرار دارد. 

 

 پالنگذاری مالی

پرالن هرای  مؤسسه اطمینران میدهرد کره

بررررررا تطبیررررررق اهررررررداف  مررررررالی ا 

و  اسرررتراتیژیک ا  مطابقرررت داشرررته

 روی آن متمرک  میباشد.

4.1 

6 

  شرررواهد نیررراز سررررنجی از بخررر  هررررای

   ربوطم

  معلومررا  شررواهد  گررونگی اسررت اده از

 دریافرررررت شرررررده  از معاونیرررررت هرررررا و

هنحی ها  و هنجانیدن نیاز های آنهرا پو

  در پالن مالی پن  ساله موسسه 

  شررواهد شررریک سررا تو هرر ار  هررای

   مالی به بخ  های مربوط.

4 

  مرررالی پرررن  سررراله  پرررالنموجودیرررت

تاییررد شررده شررورای علمرری موسسرره 

  مطابق با پالن ستراتژیک موسسه

 شواهد منابع وجوه مالی  

  مطابقرررت محتررروای پرررالن مرررالی برررا

 اهداف استراتیژیک موسسه شامل

جروه مرالی وشواهد بکار هیرری )  

   برای هر یک از اهداف م کور(

 رییس 

 معاون مالی 

  رؤسرررررررررررررررررررررای

   پوهنحی

 آمریو مربوط 

آیرررا پوهنترررون بنیررراد کرررافی منرررابع  .۱

مالی دارد و آیا ایو منرابع پایردار 

اسرررت و پوهنترررون در وضرررعیت 

 دارد؟مالی  وبی قرار 

آیا پیشتیبانی و وجوه مرالی کرافی  .2

وجررود دارد تررا از جلرر  و ح ررا 

ان بررررا کی یررررت اسرررراتید و کارمنررررد

 حصو  اطمینان نماید؟

  آیررا پررالن مررالی  تاییررد شررده توسرر .۳

موجرررررود  پوهنترررررون یرررررا وزار 

 است؟ 

لی بررر اسرراس پررالن آیررا پررالن مررا .4

 استراتژیک است؟

آیررا پرررالن مررالی برررر اسرراس نیررراز  .5

ت ها، آمریت هرا، یسنجی )معاون

هرررا و پررروهنحی هرررا( دیپارتمنرررت 

 ترتی  شده است؟

سیر معیار
تف

 

۱0 

اداری پوهنتررون بودجرره  معاونیررتبرررعالوه، 

هرررا، پوهنییسررراشنه را بررره مشررروره روسرررای 

 هرا و سرایر شررکای کراریآمریو دیپارتمنت 

 انکشاف میدهد.

در برابرررر تنظررری   مؤسسررره معاونیرررت اداری

شرر اف و واضررح  مسرروولیت بودجرره سرراشنه

کمیترره  را برره داشررته و هرر ار  ربررع وار آن

 سپارد. می مربوطه مؤسسه

 

 مدیریت مالی

مؤسسرررره از مرررردیریت مرررروثر بودجرررره 

 ساشنه اطمینان میدهد.

4.۲ 
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4 

 مالحظررره نیررراز  شرررواهد کسررر  مشررروره(

روسرررای سرررنجی هرررا و ثبرررت جلسرررا ( 

و انکشراف پوهنحی ها در مرورد تنظری  

  بودجه ساشنه.

  آمرریو دیپارتمنرت شواهد کس  مشروره

  بودجه ساشنهو انکشاف در مورد تهیه 

  شررواهد کسرر  مشرروره سررایر آمررریو در

  بودجه.مورد  تنظی  و انکشاف 

  شرررکای شررواهد کسرر  مشرروره از سررایر

کرررراری در مررررورد  تنظرررری  و انکشرررراف 

   بودجه

 

6 

  پالن مالی تا ید شده شورای علمی

بودجرره سرراشنه موسسرره برره اسرراس 

   نهاد تحصیلی

 در و اداری  یوجودیت کمیته مالم

  سطح نهاد تحصیلی

 .راپور ربع وار  مصرف بودجه  

  راپرررور مصررررف بودجررره  سررراشنه

  نهاد تحصیلی.

  هرر ار  معاونیررت مررالی و شررواهد

و  اداری برررررررررره کمیترررررررررره مررررررررررالی

اداری)مالحظرره کترراب پروتوکررو  

  کمیته مالی و اداری( 

  رییس موسسه 

 معاون اداری 

 کارمندان اداری 

 کارمندان مالی 

  ریرریس پررروهنحی

 ها

سواش  مطابق با شواهد و معیار  .۱

 تهیه هردد.

آیرا معاونررت اداری هرر ار  مررالی  .2

و دیپارتمنررت هررا از ریاسررت هررا، 

 دارد؟

آیررا هرر ار  ربررع وار مررالی  شررما  .۳

برره کمیترره ارتقررای کی یررت فرسررتاده 

 شده است؟

ت اداری جلسرا  را برا یرآیا معاون .4

رووسررررررای پرررررروهنحی و آمررررررریو 

 دیپارتمنت بره ار کرده است؟

سیر معیار
تف

 

۱0 

سررازی و  برررعالوه، مؤسسرره قررادر برره فررراه 

اسررت اده از معلومررا  و ه ارشررا  مرردیریت 

مرررالی در پروسررره پالنگررر اری اسرررتراتیژیک 

 میباشد

 هرررای مؤسسررره برررا اسرررت اده مررروثر از سیسرررت 

محاسربا   روی  را  ،مدیریت مالی مناس 

 مدیریت مینماید.

 

 های مالی سیستم

هررای مرروثر محاسرربه و  مؤسسرره سیسررت 

 مالی را ایجاد نموده است. مدیریت

4.۳ 

۳ 

  شواهد ترننگ پرسونل 

  اسرررتخدا  اشرررخاص متخصررر  در ایرررو

 بخ  
 

7 

  سیسررت  مررالی موسسرره مربرروط تررابع

کررردا  سیسرررت  بررروده اسرررناد مشررراهده 

  هردد 

 ه اسناد مصارفاتی برا سیسرت  یسمقا

  ط مربو

  ررررررک هررررررای بررررررانکی و اسررررررناد 

مصارفاتی و مقایسره آن برا سیسرت  

  مربوط

  سیسررررت  تادیرررره فرررریس محصررررلیو و

  سیست  مالی موجودمشاهده آن در 

  معاشررررا  و مقایسرررره آن بررررا تادیرررره

  ط بوسیست  مر

 

موسسرررره از کرررردا  سیسررررت  مرررروثر  .۱

 مالی است اده می کند؟

آیرررا مررردیریت مرررالی توسررر  افرررراد  .2

 مسلکی اداره می شود؟

( back upآیررا سیسررت  پشررتیبانی) .۳

 از اطالعا  مالی وجود؟

سیر معیار
تف
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۱0 

کتبی م تشریو  ، مؤسسه نظر مثبتبر عالوه 

در  ش افیت حسابدهی جهت بیان  بیرونی را

 موسسه  وی  دارا می باشد.

راپورهررای حسررابدهی مررالی رسررمی ملرری و 

 بیو المللی سه سا  ه شته موجود می باشد.
 

 حسابدهی

مؤسسره تحصریلی  عایدا  و مصرارف

مررورد بازرسرری قرررار  برره طررور سرراشنه

 می هیرد..

 

4.4 

۵ 

  وزار  داشرررررررررتو نظرررررررررر مثبرررررررررت از

   ./مستوفیتمالیه

  داشتو نظر مثبرت از سرایر ارهران هرای

  .دا لی

   موجودیررت نقرراط قررو  و ضررعف سیسررت

  مالی موجوده موسسه.

۵ 

   راپورهرررای سررره سرررا  قبرررل ت تررری

  .وزار  مالیه

  راپررور هررای ت ترری  وزار  هررا یررا

  .نهاد های ملی دیگر

  برریو راپرور هررای ت تری  نهرراد هرای

  المللی.

 معاون اداری 

  آمر مالی 

 مدیر محاسبه 

 کارمندان مالی 

آیررا شررواهد راپورهررای سرره سرراله  .۱

مررالی ه شررته برره مرجررع مربوطرره 

وجود دارد؟ ) وزار  تحصیال  

 عالی ومستوفیت(

آیررا شررواهد مبنرری بررر درجرره بنرردی  .2

عملکررررد بخررر  مرررالی از ادارا  

 مربوطه موجود است؟

آیررا شررواهد راپررور هررای سرره سررا   .۳

ه شته از مرجع بیو المللی برا در 

نظرر داشرت نقررا  قرو  و ضررعف 

 موجود می باشد؟

سیر معیار
تف

 

 
با ماموریت مؤسسه مطابقت داشته و غرض کسه  اممینهان از آوردن اصهالحات دوامهدار بررسهی و برنامه های اکادمیک   :برنامه های اکادمیک

 مرور می شود.
5 

 

 پیشنهادات و اسناد مورد ضرورت

 اطالعیه های منظوری برنامه از سوی وزارت تحصیالت عالی )برنامه های جدید( .1
 شرح  برنامه .2
 (2بررسی دوره یی برنامه )نظارت ساالنه( )مرحله  .3
 (3بررسی دوره یی برنامه )جامع( )مرحله  .4
 (3مدارک آموزش مبنی بر نتیجه و آموزش بر اساس شاگرد محوری )مرحله  .5
 یلی )کریکولم(صورت جلسه کمیته برنامه تحص .6
 استراتیژی های ارزیابی صنوف .7
 (3نظریات محصلین )مرحله  .8
 (3پالن های آموزش الکترونیکی )مرحله  .9

 مشارکت ها و تفاهمنامه ها .10
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۱0 

بیران مشخصا  هر برنامه بره طرور واضرح 

به دستیابی ماموریرت می نماید که  ی هونه 

 مؤسسه کمک می کند.

 هر برنامه دارای یک کتالگ مشخ  و یرا

اسررناد مشررابه مرری باشررد کرره در آن محترروای 

 برنامه تعریف شده است.

 

 های برنامه نیازمندی

تما  برنامه هرای علمری بطرور واضرح 

بیررران کننرررده نیازمنررردی هرررای موسسررره 

 بربنیاد ماموریت آن می باشد.

5.1 

۳ 

  و مطابقرت آن محتویرا  کرتالگ ت صیل

برررا  اهرررداف و ماموریرررت برنامررره )دیرررده 

اساس کدا   برنامه برشود که محتویا  

کررردا  ری ررررنس هرررا تهیررره شرررده و شرررامل 

هکرر ا و  اسررتموضرروعا  یررا م ررراد  

 گررررررونگی میکررررررانی   تطبیررررررق آن در 

 کتررالوگ وضررراحت بخشرریده شرررده اسرررت

   (؟یا یر

 

7 

 جداهانرره برررای  موجودیررت کررتالک

هرررر برنامررره کررره محتویرررا  آن در 

 برهیرینررررررررده معرفرررررررری برنامرررررررره

دیررررردهاه و )تاریخچررررره مختصرررررر، 

 ، منررررررابع، ل و، کریکررررررماموریررررررت

امکانررررا  و معلومررررا  در مررررورد 

تسهیال  برای تطبیق و  گرونگی 

  تطبیق برنامه....(

  در صررررررور  عررررررد  موجودیررررررت

اسرررناد و شرررواهد کررره تمرررا   کرررتالک

موضررروعا  مربررروط بررره کترررالوگ 

  هر برنامه را احتوا نماید.

  برنامررره از هرررر شرررواهد منظررروری

   طرف وزار  تحصیال  عالی

  ،معاونرررران علمرررری

ها  پوهنییرؤسای 

و آمرررررررررررررررررررررررررریو 

  دیپارتمنتها

 

آیرررا برنامررره شرررما کرررتالگ جرررامع  .۱

 دارد؟ 

 گررررونگی تهیرررره کررررتالگ سرررروا   .2

 شود. 

 

سیر معیار
تف

 

۱0 

برنامررره هرررا مررری تواننرررد  یبررررعالوه، تیمهرررا

شواهدی را ارا ه کنند کره پروسره برازنگری 

شرررررامل اسرررررت اده از احصررررراییه و نظریرررررا  

 اصالحی محصالن می باشد.

تما  برنامه ها به طرور سراشنه نظرار  مری 

 هردد. 
 

 نظارت ساالنه برنامه ها

تما  برنامه های اکادمیرک توسر  یرک 

در  شرده  پروسه رسمی مرور و تایید،

د تحصرریلی سرراشنه نظررار  سررطح نهررا

 می هردد.

5.۲ 

۳ 

تهیره اسرتندرد بر عالوه مطابقرت برا رهنمرود 

هرر ار  نظررار  سرراشنه، میکررانی   فیرردبک 

محصرررالن ارزیرررابی هرررردد کررره در رهنمرررود 

  نامبرده ذکر است.

7 

 بره  ه ار  نظار  ساشنه مشاهده

   سطح هر برنامه

  ه را  نظار  ساشنه بره مشاهده

  سطح نهاد 

  ،معررررراون علمررررری

 کمیتررره کریکرررول ، 

هرررررررررررررا و  پوهنیی

  آمریو دیپارتمنتها

آیررررا نهرررراد شررررما نظررررار  سرررراشنه  .۱

  برنامه ها را انجا  داده است؟

آیا هر ار  مطرابق رهنمرود تهیره  .2

  شده است؟

سیر معیار
تف
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۱0 

بررعالوه، مؤسسره تصرامی  اسرتراتیژیکی را 

مجموعررره برنامررره هرررای اکادمیرررک پیرامرررون 

براساس یافته های بررسی دوره یری برنامره 

 های  ود اتخاذ مینماید.

پروسه مرور دوره ای برنامه هرای  مؤسسه

را تطبیق مینماید تا اطمینان حاصل کنرد کره 

نصاب تحصیلی تما  برنامه هرای اکادمیرک 

شررررده و  بررررازنگریهررررر پررررن  سررررا  یکبررررار 

ی میباشررد و انعکرراس دهنررده تغییرررا  بیرونرر

نی  مطابق موازیو و معیارهای بریو المللری 

 و مسلکی قرار دارد.

 

 مرور برنامه

مجموعهتمررررا  برنامرررره هررررا و نصرررراب 

هر پن  سا  یکبار بر اسراس  تحصیلی

وتوسررر   هردیرررده پروسررره رسرررمیمرور

 مراجع ذیصال  تایید می هردد.

5.۳ 

۳ 
  فورمه های نیاز سنجی همراه برا نتیجره

 تحلیل
7 

 مرررور دوره یرری هرر ار   مشرراهده

 به سطح برنامه برنامه های علمی

 های مشخ  شده 

  مشاهده پالن مررور دوره یری برنامره

 های علمی به سطح نهاد 

 محصالن 

 مسدولیو  

 

 ی  رود راآیا نهاد شما برنامره هرا .۱

برره شررکل دوره یرری مرررور نمرروده 

  است؟

آیرا نهراد شررما نترای  مررور برنامرره  .2

  عملی نموده است؟ را تطبیق و

آیا از شما در مورد مرور برنامه  .۳

هرررای علمررری نظرررر  رررواهی شرررده 

  است؟

سیر معیار
تف

 

۱0 

برررعالوه، اکثررر ترری  هررای برنامرره هررا اصررو  

و آمرررروز  مبتنرررری بررررر  محرررروریمحصررررل 

را معیرررار قررررار داده؛ آنررررا شرررامل  دسرررتاورد

 شیوه تدریس  وی  می سازند. 

مررداو  ترری  هررای برنامرره هررا بصررور  تمررا  

ترررال  میورزنرررد ترررا اصرررالحا  ممکرررو را 

شناسرررایی  غررررا تغییرررر در نحررروه تررردریس

 نموده، انکشاف دهند.

 

 پیداگوژی

میتودولرررروژیی کرررره در ترررردریس تمررررا  

برنامرره هررای اکادمیررک اسررت اده شررده و 

سرررطح آموزشررری  محصرررالن را ارتقرررا 

 می هردد. تجدیدمیبخشد، بطور منظ  

5.4 
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۳ 

  شررواهد تطبیررق اصررو  محصررل محررور

ماننرررد )کارهرررا هروپررری، کن ررررانس هرررا، 

کرورس پروژه های صرن ی، اسرت اده از 

 ( مشابه های انالیو و سایر موارد

7 

  ارزیابی از میتود تردریس اسرتادان

طبررررق طرزالعمررررل هررررای مربرررروط 

   صور  هرفته

 فورمه های ارزیابی   

 تحلیل و نتای  ارزیابی  

  هرررررر ار  ارزیررررررابی همررررررراه بررررررا

  صور  جلسا 

  کورس پالیسی استادان با در نظرر

   OBE/SCLداشت معیارهای 

 محصالن  

 استادان  

 

  ایرررررا کرررررورس پالیسررررری در آغررررراز

سمستر با شما شریک سا ته مری 

  شود؟

  ایا در رابطه تغییر رو  تردریس

اسرررررتاد از شرررررما نظرررررر  رررررواهی 

  میشود؟

  شررررما ایررررا پیشررررنهادا  اصررررالحی

باعررررر  تغییرررررر مثبرررررت در رو  

  تدریس استادان میشود؟

  اسرررتادان شرررما از کررردا  روشرررهای

  تدریس است اده میکنند؟

  از کدا  روشرهای تردریس اسرت اده

  مینمایید؟

سیر معیار
تف

 

۱0 
برعالوه، روشهای ارزیابی مختلف دیگرری 

 نی  موجود می باشد.

تمرررا  مشخصرررا  برنامررره هرررا بیرررانگر نحررروه 

 کورس های موجود می باشد.ارزیابی از 
 

 ارزیابی

فهر   غررا ارزیرابیه میتودولوژی کر

صرررور  میگیررررد عادشنررره و  محصرررل

بررازنگری شرر اف برروده و بطررور مررنظ  

 می هردد.

5.5 

2   شرررررواهدی در اسرررررت اده از رو  هرررررای

  مبتکرانه ارزیابی
8 

 اسررررتادان بررررا در  کررررورس پالیسرررری

  نظرداشت نحوه ارزیابی

  تصرررررررراوی  کمیترررررررره تشررررررررکیل و

   امتحانا 

 امتحانا  تطبیق طرزالعمل   

 بررسی امتحانا  کتاب   

   کمیته امتحانا 

  استادان 

  محصلیو نماینده 

  آمرررررررررررررررررررررررررریو

  دیپارتمنت

ایررررررا از طرزالعمررررررل امتحانررررررا   .۱

  پیروی میگردد

ایا به شکایا  محصلیو در رونرد  .2

امتحانررررررا  رسرررررریدهی صررررررور  

  میگیرد؟

ارزیررابی بهتررر رونررد آیررا بخرراطر  .۳

 امتحانان منظ  تجدید میشود

سیر معیار
تف

 

8 

تسررهیال   فعاشنررهبطررور  برررعالوه، مؤسسرره

را انکشرراف داده  ویشر آمروز  الکترونیکری

 و تطبیق مینماید.

از تکنررالوژی هررای موجررود برررای  مؤسسرره

ارا ه بخشهایی از برنامره  رود اسرت اده مری 

 نماید.

 

 آمههههوزک الاترونیاههههی  اسههههتفاده از

 تانالوژی(

مؤسسرره ورفیررت  رروی  را در تطبیررق 

فراهمسرررررازی آمررررروز  الکترونیکررررری 

 انکشاف داده است.

5.6 
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۳ 

  شواهد است اده از تکنالوژی معلوماتی 

   بررسی وسایل و تجهی ا 

  موجودیررررت برنامرررره هررررا و پررررالن هررررای

 انکشاف آموز  الکترونیک 

5 

  مرک  تکنالوژی معلوماتی 

 پروجکتور/LCD   

   کمپیوتر ل 

  دسترسی به انترنت 

  معاونیت علمی 

  دفتررر تکنررالوژی

 معلوماتی 

  استادان 

  مررررررررررررررررررررردیریت

 تدریسی

  محصلیو  

ایرررا از تجهیررر ا  الکترونیرررک در  .۱

دروس اسررتادان اسررت اده صررور  

  میگیرد؟

آیا موسسه تجهی ا  وتوجه کافی  .2

برررای در ا تیررار ه اشررتو وسررایل 

  الکترونیک دارد؟

آیررا از سررافت ویررر هررای آموزشرری  .۳

 الکترونیکی است اده میشود؟

سیر معیار
تف

 

8 

توامیرت هرای  رارجی را  برعالوه، مؤسسره

 را در دسرت اجررا  یسیسرتمبرقرار نمروده و 

هررای  کرره بررر اسرراس آن توامیررت قرررار داده 

جدیررد را در جهررت منررافع مؤسسرره انکشرراف 

 می دهد.

هرای همکراری  توأمیرتمؤسسه بطور موثر 

 عررررالی  را برررا سررررایر موسسررررا  تحصرررریال

تررررررا اهررررررداف نمرررررروده  برقرررررررار  ی دا لرررررر

 به دست آورد. استراتیژیک  ود را  

 

 م ارکت جمعی 

موسسرررره ورفیررررت  رررروی  را جهررررت 

توامیت های علمری برا سرایر موسسرا  

تحصیلی دا لی و یا  ارجی انکشراف 

 داده است.

5.7 

4 

  بررای ایجراد یا میکرانی   قرانونی پالیسی

 توأمیت  های جدید

   شررواهد تغییرررا  مثبررت از تطبیررق ت رراه

  نامه ها

4 

 ی هرا هاسناد توامیت ها و ت اهمنامر

مطررررررابق برررررره اهررررررداف   دا لرررررری

   استراتیژیک

 امیررت هررا و شررواهدی از تطبیررق تو

 نمره۲ ت اهمنامه ها 

 

  ریررررررریس نهررررررراد

 تحصیلی 

 معاونیو 

  روسرررررررررررررررررررررای

 پوهنحی ها

 

  کرررررردا  نررررررو  توامیرررررررت  بیشررررررتر

انجرا   لی و  ارجی اد  همکاری

  داده اید؟

 امیررت هررای همکرراری در کرردا  تو

مررروارد باعررر  تکمیرررل ماموریرررت 

 موسسه شما شده است؟ 

  کرررردا  تغییرررررا  مثبررررت برررره اثررررر

توامیت ها و ت اهمنامه هرا بوجرود 

  آمده است؟

سیر معیار
تف

 

 
خویش را انا ام داده و اممینان می دهد که استادان بهه مهور فعهال در کارههای تحقیقهی م ه ول مؤسسه در نظر دارد تا فعالیت های تحقیقی  تحقیق:

 میباشند.
6 

 

 پیشنهادات و اسناد مورد ضرورت

 گزارشات/ژورنالها/ نشریه های تحقیق .1
 صورت جلسه کمتیه تحقیق .2
 (3شرح مراکز تحقیق )مرحله  .3
 آموزش تحقیق )انکشاف مسلکی( تحلیل نیاز ها .4
 (3تحقیق )انکشاف مسلکی( پالن تطبیقی )مرحله آموزش  .5
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۱0 
برررعالوه موسسرره  در پررروژه هررای برر رگ 

 تحقیقی تاثیر ه ار دیگر نی  د یل می باشد.

و محصرالن در پرروژه   اکادمیک کارمندان

 .د یل می باشند های تحقیقی 
 

 فعالیتهای تحقیق

مؤسسه مجموعه از فعالیتهای تحقیقری 

 را انجا  می دهد.

6.1 

۳ 
   سرره  هیررری نهرراد تحصرریلی در شررواهد

   در جامعه اره تاثیر  تحقیقا 

 دیتابیس آثار تحقیقی    

7 

  موجودیت پالن تحقیق  

 نمره1  رهنمود تحقیق 

  شررررواهد سرررره  هیررررری کارمنرررردان

اکادمیرررک در  تحقیرررق مرررثال  آثرررار 

کرار عملری  دشرواه تحقیقی اسراتید،

   مجله علمی تحقیق اساتید،

  شررواهد سرره  هیررری محصررالن در

)مررثال  مونرروهراف  پروسرره تحقیررق

شررواهد کررار هررای   هررا، تیرر س هررا،

    ....عملی تحقیقی

 

آیررررا اسررررناد تحقیقرررری تاییررررد شررررده  .۱

منررردان و محصرررلیو مبنررری برررر راک

اشررتراک ایشرران در رونررد تحقیررق 

 موجود است؟

آیا شواهد از موثر بودن تحقیقرا   .2

محصررررررلیو و کارمنرررررردان برررررررای 

انکشررراف جامعررره مررری جرررود مررری 

 باشد؟

سیر معیار
تف

 

۱0 

دارای یررررررک مرکرررررر   برررررررعالوه، مؤسسرررررره

برروده  و کمیترره هررای مرررتب  تحقیقررا  عملرری 

 می باشد.که مسوو  فعالیتهای تحقیق 

را ایجرراد نمرروده  کمیترره تحقیررق پرروهنییهررر 

کرره مسرروو  حمایرره و پالنگرر اری برره  اسررت

 باشد. پوهنییسطح 

 

 حمایه

مؤسسرره ورفیررت هررای  ررود را برررای 

حمایرررت از فعالیتهرررای تحقیقی،توسرررعه 

 میبخشد . 

6.۲ 

5 

  منرررابع  برررا تحقیقرررا  آمریرررتموجودیرررت

مجهرر  بررا تکنررالوژی بشررری مجرررب و 

  برای انسجا  امور تحقیق 

  موجودیررررت کمیترررره مرکرررر ی و شررررواهد

، لسرررت هرررای مررررتب  بررره تحقیرررقکمیتررره 

ه سرررطح )بررر اع رررا برررا درجررره تحصررریلی

  ...(پوهنحی، دیپارتمنت فارغ ده

  داشرررتو بودجررره مشرررخ  مرررالی بررررای

   در سند بودجه ملی نهاد تحقیقا 

 .لست تحقیقا  انجا  شده  

   راپررور هرر ار  هررای ربررع وار مرکرر

   تحقیقا .

5 

  کمیتررررره تحقیرررررق هرررررر موجودیرررررت

    پوهنحی.

  شیحه ووایف   

 اع رررای کمیتررره  یدرجررره تحصررریل

   داکتر یا ماستر()

  تصرروی  شررده کمیترره کرراری پررالن

    تحقیق

 ، موجودیت کتاب پروتوکو    

 

آیررررا مرکرررر  تحقیقررررا  علمرررری بررررا  .۱

تسررهیال  کررافی و شز  در سررطح 

 پوهنتون موجود می باشد؟

آیرررا پرررالن جرررامع بررررای انکشررراف  .2

برنامرره هررای تحقیقرراتی در سررطح 

 پوهنحی موجود می باشد؟

سیر معیار
تف
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۱0 

 برررعالوه، مؤسسرره برنامرره هررای انکشررافی و  

توسرعه مهارتهرای   وی  را جهرتآموزشی 

 تحقیقی استادان، تطبیق مینماید.

 مؤسسه با است اده از برنامره هرای آموزشری

ملی و موسسه یی، استادان نخبه را منحیر  

مسدولیو تحقیق در  ار وب نهاد تحصریلی 

  وی  آموز  میدهد.

 

 آموزک

مؤسسررررررررره مهارتهرررررررررای تحقیقررررررررری و 

ورفیتهررای اسررتادان  رروی  را توسررعه 

 میبخشد.

6.۳ 

5 

  مسررتمر  شرواهد برهر اری برنامره هرای

ورفیررت اسرراتید طبررق  یانکشررافی ارتقررا

   پالن استراتیژیک تحقیق

  شررواهد آمررروز  اسرررت اده از تکنرررالوژی

   نویو در تحقیق

 موجود پالن تطبیقی تحقیق   

 تحقیقپالن  یه ار  تطبیق   

5 

  اسناد تحصیلی آمر تحقیق بررسی

    و اع ای کمیته های تحقیق

 یبرنامره هرای ارتقرا شواهد تدویر 

   اساتید برای ت تحقیقییفور

  شرررررررواهد اشررررررررتراک اسرررررررراتید در

   .ملی ورکشاپ های تحقیقی

 

آیا پوهنتون برای انکشاف برنامه  .۱

هرررای تحقیقررراتی  ررروی  رهنمرررود 

 و موثر را دارا می باشد؟ کارا

آیا پوهنتون برای انکشاف برنامه  .2

هررای تحقیقرراتی  رروی  ورکشرراپ 

 های متعدد بره ار  نموده است؟

آیررا شررواهد شز  از نشررر مقرراش   .۳

علمی استادان در سرطح پروهنحی 

 و پوهنتون موجود می باشد؟

آیرررا تحقیقرررا  برررر پایررره  روشرررهای  .4

 جدید تحقیق استوار است؟

ار
عی
 م
یر
س
تف

 

کهه قهادر بهه رسهیدن بهه ماموریهت و  حاصهل نمایهد مؤسسه استادان و کارمنهدان خهویش را مقهرر  مهدیریت و انا هام داده تها اممینهان  استادان و کارمندان: 

  .اهدام استراتیژیک خویش میباشد
7 

 

 پیشنهادات و اسناد مورد ضرورت
 (3تحلیل نیاز های انکشاف مسلکی )مرحله  .1
 اساتید )صنوف درسی(نسبت بین محصلین و  .2
 (3پالن های استخدام کارمندان )مرحله  .3
 کتابچه رهنمای اساتید و کارمندان .4
 الف. پالیسی استقاللیت اکادمیک .5
 ب. پالیسی و طرزالعمل شکایات .6
 پروسۀ بررسی عملکرد .7
 (2.6-2.5معلومات مقدماتی گزارش ارزیابی خودی ) .8
 (3.0گزارش ارزیابی خودی ) .9
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۱0 

دارای یررک پررالن تقرررری  برررعالوه، مؤسسرره

 هررای نیازمنرردی هرری  گونررهبیانگر برروده کرره

 می باشد. منابع اکادمیک فعلی و آینده

مررری توانرررد نشررران دهرررد کررره بررررای  مؤسسررره

پیشرربرد تمرررا  برنامررره هررای اکادمیرررک  رررود 

مطررابق بررا تعررداد محصررالن ثبررت نررا  شررده،  

مناس  اسرتخدا  نمروده اع ای کادر علمی 

 است. 

 

 ظرفیت اکادمیک

اع ررای کررادر علمرری  واجررد  مؤسسرره

شرای  را مطابق ضرور  مقرر مری 

نماید تا پاسخگوی نیازمندیهای برنامره 

 های علمی آن باشد. 

7.1 

5 

  منررررابع هررررای  ضرررررور نیرررراز سررررنجی

)قوای بشرررررری، زیربناهرررررا، اکادمیرررررک

   با تحلیل آن فعلی و آینده سهولت ها...(

  استخدا پالن شواهد تطبیق  

5 

  نظررر برره  تناسرر  اسررتاد و محصررل

    مطابق شیحه کرید رشته 

  پالیسرررررری / مقرررررررره  اسررررررتخدا  از

شرواهد تطبیرق  برا ارهانهای رسمی

    آن

  تناسرر  اسررتاد و م ررامیو تدریسرری

رتر   تحصیلی یرات کیک درجه با 

)حررد اعظمرری سرره  علمرری اسررتادان

درسرری م ررمون و دوازده سرراعت 

    در ه ته(

 ر یس  

   استادان 

 

تقررری هررای شرما مطررابق پالیسرری  .۱

های استخدا  صور  میگیرند یرا 

   یر؟

رضررررایت اسررررتادان از امتیررررازا   .2

  مادی و معنوی

سیر معیار
تف

 

۱0 

تقرررری  پررالن برررعالوه، مؤسسرره دارای یررک

 که مبریو  گرونگی بررآورده شردن نیازمنردی

 آن نهرررراد  و آینررررده فعلرررری منررررابع اداری هررررای

 باشد؛ می باشد.

مؤسسه می توانرد نشران دهرد کره بررای تمرا  

دفاتر اداری  ود مطابق با تعرداد محصرالن 

ثبررت نررا  شررده، کارمنرردان مناسرر  اسررتخدا  

 نموده است.

 

 ظرفیت غیر اکادمیک

مؤسسرررره تحصرررریلی تعررررداد کارمنرررردان 

مررورد نیرراز  ررود را کرره از مهارتهررای 

 جهت انجا  امور غیر اکادمیک  اص

 ه است.بر وردار باشند، مقررنمود

7.۲ 

5 

  نیرررراز سررررنجی ضرررررور  هررررای منررررابع

بشری)قوای بشری، زیربناها، سرهولت 

  ها...( فعلی و آینده با تحلیل آن

  پالن استخدا شواهد تطبیق 

5 

  منابع بشری سنجینیاز 

  پالیسی استخدا  

  اسناد کارمنداندوسیه 

 حرررد  و محصرررل انتناسررر  کارمنرررد

 (۱/40اعظمی )

 تشکیال  اداری 

 

ایررا تسررهیال  و امتیررازا  مناسرر   .۱

  برای کارمندان وجود دارد؟

ایرررا کرررار منررردان از کرررار در اداره  .2

 راضی اند؟

آیررررا در قسررررمت ورفیررررت سررررازی  .۳

کارمنررررررررررردان اداری اقرررررررررررداماتی 

 صور  هرفته است؟

سیر معیار
تف
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۱0 

 پالیسرریدارای  اداره منررابع بشررریبرررعالوه 

ها و پروسه هرای مررتب  برا تمرا  جنبره هرای 

ارتباط با کارمندان  بروده  بخصوص مؤسسه

و ایررو پالیسرری هررا و اسررناد در ا تیررار تمرررا  

 کارمندان قرار دارد.

مری  اداره منرابع بشرری  دارای یک مؤسسه

 باشد.
 

 پالیسی ها و پروسه استخدام

هرررررا و پروسررررره هرررررای  تمرررررا  پالیسررررری

 ار و ارتقرررا یحجررر  کررر اسرررتخدا ،تعییو

و  کارمنررررردان برررررر اسررررراس شایسرررررتگی

 تنظی  هردیده است. ش افیت 

7.۳ 

۳ 

  اسرررتخدا ،  : رررون اداری یهرررا پالیسررری

قررانون ) .... مصررونیت، ان کرراک، تقاعررد

 (کارمندان ملی

  در دسترس بودن آن بررای همره شواهد

 کارمندان

7 

  آمر منابع بشریموجودیت  

  منابع بشریتشکیال  موجودیت   

 برررا تجهیررر ا   دفترررر منرررابع بشرررری

 مورد نیاز

 منابع بشریآمریت  شیحه ووایف   

 پالن منابع بشری 

 اداری معاون 

  مرررردیریت منررررابع

  بشری

 

آیرررا کارمنررردان از شیحررره وورررایف  .۱

  وی  آهاهی دارند؟

آیا پروسه استخدا  طبق قروانیو و  .2

لررررررررررروایح وزار  تحصررررررررررریال  

  هرفته است؟ صور 

سیر معیار
تف

 

۱0 

 فعالیرررتاز  یررک پروسرره بررازنگری مؤسسرره

سررراشنه را برررای تمرررا  اسررتادان ایجررراد  هررای

برررررررای  نظریررررررا  محصرررررالنه و از نمرررررود

اسرررتادان  تررردریسشناسرررایی سررراحا  بهبرررود 

 است اده می نماید.

مؤسسررره برررا اسرررت اده از مشررراهده دروس بررره 

 بهبود فعالیت های استادان کمک می کند.
 

 فعالیت های:استادان

استادان، هر سراله باتوجره  فعالیت تما 

 به بهبود کی یت کاری شان به بررسری

 هرفته میشود.

7.4 

۳ 

  ررسرری فعالیررت هررای اکادمیررک بشررواهد

 استادان

  شرررواهد تحلیرررل بررسررری فعالیرررت هرررای

 اکادمیک استادان

7 

 در هررررر  دروس اسرررراتید ارزیررررابی

)توسرررررر  محصررررررل، آمررررررر سمستر

    دیپارتمنت و ر یس پوهنحی(

 دروس  هتحلیرررررل شرررررواهد مشررررراهد

   درسمستر

  فیرردبک نتررای  تحلیررل رره اراشررواهد 

   تیدبه اسا

 سیری 

  محصلیو 

  آمریو 

 

آیررررا اسررررتاد از طریررررق محصررررلیو  .۱

  ارزیابی میگردد

ایررررا اسررررتادان از طریررررق آمررررریو  .2

 ارزیابی میگردند؟

آمررریو دیپارتمنررت هررا توسرر   رری  .۳

  ارزیابی می هردند؟کسی 

سیر معیار
تف
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۱0 

 برررعالوه، مؤسسرره اطمینرران میدهررد کرره تمررا 

بروده و  عملیراتی پالن اع ای اداری دارای

سررراحاتی را کررره بررره بهبرررود ضررررور  دارد، 

 مشخ  کرده است. 

موسسرررره یررررک پروسرررره بررررازنگری سرررراشنه 

اجرررراا  کررراری را بررررای تمرررا  کارمنررردان 

  وی  ایجاد نموده است.

 

 کارمندان  فعالیت

کارمندان اداری برا توجره  تما  فعالیت 

بررره  کی یرررت کررراری شررران بهبرررود  بررره 

 ی هرفته می شود.بررس

7.5 

6 

 شیحه ووایف 

 پالن عملیاتی 

  شناسایی نیازمندی های سراحه کراری و

 بعدینی آن در پالن عملیاتی یجاه 

 برا  شواهد شریک سرازی نترای  بررسری

 آمریو ذیرب 

4 

  شررواهد بررسرری عملکرررد فعالیررت

 ساشنه کارمندان

  تحلیرررل بررسررری عملکررررد فعالیرررت

 های ساشنه کارمندان

 کارمندان 

کارمنرررردان بخرررر  هررررای مختلررررف  .۱

 گونه پالن های عملیاتی  وی  

  را میسازید؟

در تهیررره پالنهرررای عملیررراتی کررردا   .2

  مراحل را سپری میکنید؟

 

سیر معیار
تف

 

8 

 مؤسسه پروسه یی را برای تعییو نیازمنردی

هرررای آموزشررری کارمنررردان اتخررراذ نمرررروده و  

مرری  نیرر  دارای یررک پررالن انکشرراف مسررلکی

 باشد.

مؤسسه یک شخ  را که مسردو  مردیریت 

تما  جنبه هرای انکشراف مسرلکی مری باشرد، 

 تعییو نموده است.

 

 انا ام مسلای

تمرررا   مؤسسررره نیازمنررردیهای انکشرررافی

کارمنررررردان را تشرررررخی  و شناسرررررایی 

ترررال  مررری نمایرررد ترررا بررره آن نمررروده و  

 برسد. 

7.6 

۳ 

 پالن انکشاف مسلکی 

  و اسررناد و شررواهد مربرروط برره ارزیررابی

 ارزیابی نیازمندی ها  تحلیل 

 شواهد تطبیق پالن انکشافی 

5 

  دارای تحصریال   استخدا  شخ

 پوهنمررل یرراحررد اقررل  همرررتب  ) رتبرر

 (ماستر

 موجودیت مرک  انکشاف مسرلکی 

با منابع بشری مجررب و امکانرا  

 شز  آن

 شیحه ووایف   

 پالیسی مرک  انکشاف مسلکی    

  کتاب ثبت جلسا 

  معاون علمی 

   مسررروو  مرکررر

 انکشاف مسلکی 

نحرررروه شناسررررایی بخشررررهایی کرررره  .۱

 کارمندان در ان نیاز بره انکشراف

  دارند،  گونه صور  میگرد؟

سیر معیار
تف
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8 

 

بطرررور دوامررردار بررررای  بررررعالوه، مؤسسررره

کارمنرردان اکادمیررک مشرروره دهرری مرری نمایررد 

 هررای کرره آزادیتررا اطمنیرران حاصررل  نمایررد 

مطررابق قررانون اساسرری مررورد  آنهررا  اکادمیررک

 می هیرد.حمایت و احترا  قرار 

 

موسسرره اطمینرران مرری دهررد کرره تمررا  اسررتادان و 

محصالن از اساسا  آزادی های اکادمیرک کره 

در  ار وب قانون تحصیال  عرالی افغانسرتان 

 مح وو هردیده است واقف اند.

 

 

 آزادی های اکادمیک

 مطررررابق برررره قررررانون آزادی اکادمیررررک

، حمایررررت و مررررورد تحصرررریال  عررررالی

 تشویق قرار داده میشود.

7.7 

4 

 هررررای شررررواهد بررسرررری نقرررر  آزادی 

  بطور سمستر وار اکادمیک در موسسه 

  شواهد اجراا  موسسه در قبرا  تخطری

  نق  آزادی های اکادمیک یهای قانون

4 

 موجودیت پالیسی آزادی اکادمیک   

  شررواهد برره دسررترس قرررار هرررفتو

پالیسررری آزادی اکادمیرررک بررره تمرررا  

از طریررررق)  اسرررراتید و محصررررالن

ویرررر  سررررایت پوهنتررررون، صرررر حه 

رسرررمی موسسررره، کتررراب رهنمرررود 

محصررررررررالن، کترررررررراب رهنمررررررررود 

    .(..اساتید

  استادان 

  کارمندان 

 

تعرررررراریف و برداشررررررت از آزادی  .2

 اکادمیک 

بررسررری سرررطح آهررراهی از آزادی  .۳

 های اکادمیک 

آیا استادان و کارمندان از قروانیو  .4

لرروایح مقررررا  و طرزالعمررل هررا 

  دارندآهاهی 

سیر معیار
تف

 

۱0 

پروسرررره یرررری را برررررای  برررررعالوه، مؤسسرررره

نظررار  از تطبیرررق، مرررور و تجدیرررد کرررردن 

هررای شررکایا  کارمنرردان تطبیررق  طرزالعمررل

 می نماید.

وارسی  هایی را غرا طرزالعمل مؤسسه

ن ایجررراد نمرررروده و آن را اشرررکایا  کارمنررررد

 تعقی  می نماید. 

 

 شاایات کارمندان

 شررررررکایا مؤسسرررررره بطررررررور مررررررؤثر 

 را مدیریت میکند.  کارمندان

7.8 

۳ 

  رسررریدهی بررره تطبیرررق، شرررواهد بررسررری

)کمیته نظررر  و دسرررپلیو، کتررراب شرررکایا 

، ثبرررررت شرررررکایا ، صرررررندوق شرررررکایا 

 (..اساتید، محصلیو، کارمندان

  تحلیررل نتررای  بررسرری و اسررت اده آن در

تجدیررررد و انکشرررراف طرزالعمررررل هررررای 

 شکایا 

7 

 پالیسی های ا القی 

  رسرریدهی برره و طرزالعمررل پالیسرری

 شکایا  کارمندان

  همررررررراه بررررررا  صررررررندوق شررررررکایا

و سررایر  طرزالعمررل برراز کررردن آن

 :شیوه های دریافت شرکایا  ماننرد

    ه ینه آنالیو دریافت شکایا 

 کمیته نظ  و دسپلیو 

  شواهد رسیدهی به شکایا 

میکرررانی   رسررریدهی بررره شرررکایا   .۱ 

 کارمندان به  ی شکلی است؟

سیر معیار
تف

 

 8 مؤسسه از ایجاد فضای مثبتی اممینان میدهد که در آن  محصالن می توانند بهتر بیاموزند  انا ام یابند و موفقیت کس  کنند. تجارب محصل: 
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 پیشنهادات و اسناد مورد ضرورت

 کتاب رهنمای محصلین .1
 مشوره دهی اکادمیک پروسۀ رهنمایی .2
 (3مشوره دهی محصلین/خدمات صحت روانی )مرحله  .3
 پالیسی شفافیت و تساوی حقوق .4
 پالیسی نظم و دسلپین محصلین .5
 اطالعات )دیتای( ثبت نام .6
 سروی محصلین .7
 (3مرکز حرفه و یا شغل/ تفصیالت خدمات کاریابی )مرحله  .8

 

۱0 

 

 

 مررری توانرررد شرررواهدی را بررررعالوه، مؤسسررره

که بر اساس نتای  تج یره و تحلیرل ارا ه کند 

معلومررررا  محصررررالن، تغییرررررا  شزمرررره را 

 ایجاد کرده است.

معلومرررررا  اساسررررری پیرامرررررون ثبرررررت نرررررا  

محصالن، دوا  تحصریل، ارتقرا، و موفقیرت 

هرررای آنررران جمرررع آوری، ذ یرررره و غررررا 

در دسررترس  ارزیررابی و مقاصررد پالنگرر اری

 قرار میگیرد.

 

 معلومات محصالن

سیسرت  هرایی کره در آن دارای  مؤسسه

معلومرررررا  محصرررررالن جمرررررع آوری و 

 تحلیل می هردد، می باشد.

8.1 

4 

 ل ارقرا  در پرالن شواهد است اده از تحلیر

 ه اری های مختلف

  مقایسه ه ارشرا  سراشنه محصرالن در

مقایسرررره   صرررروص) جرررر ب، فراغررررت،

توزیع اسناد، ه ارشرا  مرالی،  نمرا ،

سرجل و سروانح و ح را  لیله، حاضری،

  اسناد(

6 

 بررررا ورفیررررت  موجودیررررت دیتررررابیس

 .برای تحلیل ارقا  کافی

 سجل و سوانح . 

  شررواهد تحلیررل ارقررا  کرره در پررالن

 ه اری است اده شده بتواند.

  پوهنتون، رییس

معرررررررررررررررررررررررراون 

علمی،امررررررررررررور  

 محصالن

  روسرررررررررررررررررررررای

 پوهنحی

آیرررا نهررراد تحصررریلی یرررک سیسرررت   .۱

مرررررررنظ  کررررررره در آن معلومرررررررا  

محصرررررلیو جمرررررع آوری هردیرررررده 

 باشد، دارد؟

سیر معیار
تف

 

۱0 

برررعالوه موسسرره محصررالن را از اقررداما  

انجا  یافته پیرامون پشنهادا  شران آهراه مری 

 سازد.

و نماینرده  مؤسسه بطور منظ  با  محصرالن

هان آنها از طریق سروی ها و سرایر رو  

نیازمنرردیها و تررا برره  هررا مشررور  مرری نمایررد

 تجارب آنها بهتر رسیدهی صور  بگیرد.

 

 محصالن و نظریات پی نهادات

مؤسسرره پروسرره یرری را غرررا جمررع 

آوری پیشنهادا  و انتقادا  محصرالن 

ایجاد نموده و بوسیله آن ساحا  مورد 

 را تشخی  مینماید. اصال 

8.۲ 
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4 

  شرررررواهد رسررررریدهی بررررره پیشرررررنهادا  و

 شکایا  محصالن  

  موجودیررت انجمررو محصررالن برره سررطح

 پوهنحی ها 

6 

 اسررتادان  مسرروولیت هررای رهنمررود

 رهنما  

 اتحادیه محصالن به سطح نهاد   

  جلسا  منظ  محصالن با اسرتادان

رهنمرررررا بررررره سرررررطح پررررروهنخی و 

 دیپارتمنت 

  یرررررررررراریرررررررررریس 

معرررررررررررررررررررراونیو 

 پوهنتون

 یرییس پروهنح ،

 معاون پوهنحی

 یوآمرررررررررررررررررررررررررر 

 دیپارتمنت

 انجمو محصالن 

ایرررا پوهنترررون برررا محصرررلیو و یرررا  .۱

نماینررده هرران آنهررا در مررورد بهبررود 

وضررعیت پوهنتررون مجررالس مررنظ  

 داشته اند؟

آیرررا شرررواهد وجرررود دارد کررره بررره  .2

اسرراس نظریررا  محصررالن کی یررت 

، و دو برراره برره باشرردبهبررود یافترره 

محصررررالن در مررررورد آن آهرررراهی 

 داده شده باشد؟

و شررکایا  آیررا صررندوق نظریررا   .۳

محصلیو وجود داشته و میکانی   

مشرررخ  نظرررار  و ارزیرررابی آن 

 موجود است؟

سیر معیار
تف

 

۱0 

 

بررررعالوه موسسررره یرررک مرکررر  کاریرررابی را 

ایجرراد نمرروده تررا برررای محصررالن در قسررمت 

اشررتغا  و برنامرره ریرر ی هررای کرراری شرران 

 کمک نماید. 

بوده  مؤسسه با استخدا  کنندهان در ارتباط 

مهارتهرایی را کره فارغران غررا کسرر  ترا 

موفقیت در محل کاری  وی  بره آنهرا نیراز 

 دارند، مشخ  سازند.

 

 مهارتهای فارغ التحصیالن

 مهارتهایی را غرا انکشاف مؤسسه

فارغ التحصیالن  ود مشخ  سا ته 

است تا آنهرارا قرادر بره کسر  موفقیرت 

 .در ووایف شان سازد

8.۳ 

4 

  شررواهد موجودیررت مرکرر  کررار یررابی و

کار کرد عملی آن ماننرد شیحره وورایف 

 آنو پالن کاری 

  مرک  و دست آرود های  فعالیتشواهد

   کاریابی

6 

  میکرررانی   تشرررخی  مهرررار  هرررای

)مهرررار  هرررای  فرررارغ التحصررریالن

کمپیررروتر، زبررران  رررارجی،  لررر  

 پروپرروز  نویسرری(سرروانح نویسرری، 

 و پالن انکشاف آنها

 در ارتبرررراط بررررا  ت رررراه  نامرررره هررررا(

 انکشاف مهار  های محصالن(

 و تردویر ورکشراپ  یه سیمینارهااار

بررا تصرراویر و لسررت  هررای اموزشرری

 اشتراک کننده ها

  معرررراونیو علمرررری

ومحصرررالن نهررراد 

 تحصیلی

  روسررای پرروهنحی

 ها

  آمریو دیپارتمنرت

وکمیتررره کاریرررابی 

 نهاد تحصیلی

آیا پوهنتون نظریرا  کارفرمایران  .۱

 رراطری بلنررد بررردن سررویه ای برره 

محصرررالن در واسرررت نمررروده  و 

عمال  در مرورد اجرراا  صرور  

 هرفته است؟

یرررا پوهنترررون مرکررر  کرررار یرررابی آ .2

داشررته کرره بررا محصررالن در مررورد 

 همکاری نماید؟

هنترون ابتکرارا  بلنرد برردن آیا پو .۳

مهارتهرررای محصرررلیو و  سرررویه ی

 فارغان را دارد؟

سیر معیار
تف
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۱0 

غررررررا حمایرررررت از موسسررررره  ررررردماتی را 

نیازمنرردی هررای فررردی محصررالن نیرر  فررراه  

 می سازد.

مؤسسرره برره  محصررالن  رردما  مشررورتی و 

حمایتی را که به نیازمندیهای اکادمیک آنهرا 

 فراه  مینماید. پاسخگو باشد

 

 خدمات و حمایه  محصالن

مؤسسه  دماتی را غررا حمایرت از 

 فررررررردی  نیازمنرررررردیهای اکادمیررررررک و 

 ک مینماید.محصالن تهیه و تدار

8.4 

۳  7 راپور ساشنه مرک  مشوره دهی 

  و  کرررررر  مشرررررروره مرموجودیررررررت

 شخ /اشخاص مسوو 

  رفرع میکانی   مشروره دهری بررای

شخصرررری تحصرررریلی و  مشررررکال  

 محصالن

   شررررواهد رسرررریدهی برررره مشررررکال

 تحصیلی و شخصی محصالن

  معاونیرررررررررررررررررررت

محصرررررررررررررررالن، 

روسرررررررررررررررررررررای 

پوهنحی، آمرریو 

دیپارتمنررت هررا و 

اسررتادان رهنمررا، 

 کمیته جندر

آیا نهاد تحصریلی متعهرد بره ارایرۀ  .۱

 دما  بررای محصرلیو اسرت کره 

 باع  ارتقاء علمی آنها هردد؟

آیرررا نهررراد تحصررریلی جهرررت رفرررع  .2

مشکال  شخصی محصرلیو کردا  

 مرجع مشوره دهی دارد؟

سیر معیار
تف

 

۱0 

 فردی را غرا نظرار  عالوه  مؤسسهبر 

و تطبیرررررق از پالیسررررری انصررررراف و عررررردالت 

هماشررررته وی هرررر ار  سرررراشنه از اجررررراا  

  وی  را به کمیته مربوطه ارایه می دارد.

 پالیسرری انصرراف و عرردالت را تهیرره مؤسسرره

انصررراف و  برقرررراری هررردف آننمررروده  کررره 

و آن رابرره دسررترس همرره مرری باشررد  عرردالت 

 قرار میدهد. افراد ذیرب 

 

 انصام و عدالت

صررف  کره مری نمایرد ت رمیومؤسسه 

از جنسررریت، موقرررف اجتمررراعی، نظرررر 

محرردودیتها  سررایر  یکرری و یررا معایرر  ف

با همه  محصرالن بره شرکل عادشنره و 

 منص انه رفتار می شود.

8.5 

۳ 

 فرررررد مسرررو  غرررررا نظررررار  از  تعیررریو

تطبیررق پالیسرری انصرراف و عرردالت، شیحرره 

ووررایف آن و هرر ار  سرراشنه اجرررا  برره 

 کمیته مربوط

7 

  پالیسی انصاف و عدالتموجودیت 

  و اهاهی محصالن از آن

 بره  ا کمیته امتحانر شواهد رسیدهی

مشررررکال  پرررری  آمررررده در جریرررران 

  امتحان

  برره  جنرردر کمیتررهدفتررر و موجودیررت

  سطح موسسه

  نظرررر  دسررررپلیو، موجودیررررت کمیترررره

 شواهد کار عملی آنها وفرهنگی 

  ،معررراونیو علمررری

اداری، 

محصررررررررررررررررررالن، 

روسررای پرروهنحی 

هررررررررا و آهرررررررراهی 

آمریو دیپارتمنرت 

هرررررا، اسرررررتادان و 

 محصالن از آن

 

 آیا نهاد تحصیلی پالیسی عدالت و .۱

برابررری برررای محصررلیو داشررته و 

بررا تمررا  مراجررع ذیرررب  درسررطح 

 نهاد تحصیلی شریک سا ته اند؟ 

آیررا نظریررا  محصررالن در ایجرراد  .2

پالیسی انصاف و عدالت در نظرر 

 هرفته شده است؟ 

آیررررا نهرررراد تحصرررریلی طرزالعمررررل  .۳

نظررررار  و ارزیرررررابی از تطبیرررررق 

 پالیسی عدالت و برابری دارد؟

سیر معیار
تف
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۱0 

 

عرررالوه بررررایو، مؤسسررره غررررا انکشررراف 

پالیسی انظباطی  محصرالن، برا آنهرا مشروره 

را نیر    محصالن نموده و در صور  ل و 

انظباطی د یرل  های در انکشاف طرزالعمل

 میسازد.

مؤسسه دارای یرک پالیسری انظبراطی بررای  

 بوده که در آن راجرع بره ج  یرا  محصالن

ت صرریال   نظرر  و دسررپلیوهررای  طرزالعمررل

ه نظ  و دسپلیو بارا ه میکند و توس  کمیته 

و مؤسسه تحصیلی، نظرار   پوهنییسطح 

 میگردد.

 

 و مرزالعمل ها نظم و دسپلین پالیسی

انظبرراطی  مؤسسرره دارای یررک پالیسرری

برررروده کرررره رفتررررار و سررررلوک ا القرررری  

 محصالنرا مدیریت نمروده، نقرل آن بره

توزیرررع   بررررای همررره محصرررالن تمرررا 

کمیتررررره مربوطررررره هردیرررررده و توسررررر  

 نظار  میگردد.

8.6 

 

 

۳ 
  برررا موجودیرررت نماینرررده هرررای محصرررالن

و در کمیتررره هرررای نظررر  رعایرررت جنررردر 

  دسپلیو

7 

  نظر  و دسرپلیو و  شیحرهموجودیت

  اهاهی محصالن از آن

  کمیتررره نظررر  و دسرررپلیو موجودیرررت

   سطح پوهنتنون

  شواهد کار کرد عملی کمیتره هرای

نظررر  و دسرررپلیو ماننرررد کتررراب ثبرررت 

  جلسا 

  ،معاون محصالن

روسررای پرروهنحی 

هررررررا و اع ررررررای 

کمیتررره هرررای نظررر  

 دسپلیو  

پالیسررری ان رررباطی بررره سرررطح آیرررا  .۱

پوهنتررون و پررروهنحی هررا موجرررود 

 است؟

کمیترررررره نظررررررار  از تطبیررررررق آن  .2

 موجود است؟

سیر معیار
تف

 

ستاتاار یتا و پروسته یتایی را روع دستت  ،مؤسسه غرض بررسی و اصالحات دایمی در کیفیتت ننبته یتاع لیا یتت یتا ارتقای کیفیت:و بهبود  

 دارد.
9 

 

 ضرورتپیشنهادات و اسناد مورد 

 ساختار، پالیسی و طرزالعمل کمتیه ارتقای کیفیت .1
 صورت جلسات .2
 (4.0گزارش ارزیابی خودی ) .3
 (4.4-4.1گزارش ارزیابی خودی ) .4
 (3تفصیالت وظیفوی ارتقای کیفیت )مرحله  .5

 

۱0 

ت رهبررررری مؤسسرررره بشررررکل درررربرعالوه،هی

مسرررتقی  در فعالیرررت هرررای ارتقرررای کی یرررت و 

 هرررای ارتقرررای ح رررور در کمیتررره برررا بهبرررود

ترررال  برطررررف در و د یرررل بررروده  کی یرررت

 سا تو موانع از برابر بهبود کی یت میباشند.

در سررررطو   کی یررررت کمیترررره هررررای ارتقررررای

هررررا یررررک  پرررروهنییمؤسسرررره تحصرررریلی و 

رهبررری و مرردیریت قرروی ارتقررای کی یررت و 

 بهبود را فراه  میسازد.

 

 و مدیریت نهاد

مؤسسه اطمینان میدهد که پروسه هراو 

های ارتقرا و بهبرود کی یرت، در  پالیسی

لوایح و  مؤسسه مطابق به تما  سطو 

 و تنظی  شده است. مقرره ها، مدیریت

9.1 
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۳ 

  در  هیدرت رهبرری نهرادشواهد اشتراک

 کی یت.کمیته ارتقای 

  تحلیرل ارزیرابی هرای انجرا  شرده شواهد

  در نهاد مربوط 

   برجسررته سررا تو نقرراط ضررعف و قررو

نهرراد تحصرریلی و داشررتو پررالن عملیرراتی 

  رفع نقاط ضعف به منظور

7 

  داشتو کمیتره هرای اصرلی وفرعری

   ارتقای کی یت.

   داشرررتو شیحررره وورررایف، هررر ار

کرررراری، کترررراب جلسررررا  و اسررررناد 

   مرتب 

  ارت رررای  دفترررر سرررهولت هرررای شز

   .کی یت

 

کی یرت و کمیتره آمریت ارتقای آیا  .۱

ت ررررمیو  هرررای اصررررلی و فرعرررری

 کی یت وجود دارد؟

برای برجسرته سرا تو نقراط قرو   .2

و ضرررعف از کررردا  نرررو  سیسرررت  

 مدیریتی است اده می هردد؟

سیر معیار
تف

 

۱0 

کی یرررت را  بررررعالوه  مؤسسررره آمرررر ارتقرررای

کی یرررت  تعیررریو نمررروده  ترررا از دفترررر ارتقرررای

 ارتقرررای تمرررا  کمیتررره هرررای تغررررا حمایررر

کی یت،  کی یت و روند و پالیسی های ارتقای

 نظار  بعمل آورد.

کی یرت را ایجراد نمروده  مؤسسه دفتر ارتقای

کی یرت را  است تا امرور کمیتره هرای ارتقرای

 به طور مناس  به پی  ببرد. 

 

 منابع

تطبیرررق  مؤسسررره اطمینررران میدهرررد کررره

ارتقررررای  پروسررره هرررا و پالیسرررری هرررای

آوری و بهبرررررررود و فرررررررراه   کی یرررررررت

توسرر  کارمنرردان مررورد  امکانررا  شز 

 حمایت قرار میگیرد.

9.۲ 

5 

  موجودیررت کارمنرردان اداری و  رردماتی

 نهاد آمریت ارتقای کی یت  در

 یررابی سررایر کمیترره هررا توسرر  شررواهد ارز

   کی یتارتقای کمیته 

5 

  کررره   وشرررخ  مسررروموجودیرررت

اسررتاد دایمرری نهرراد برروده و تجربرره  

 کاری داشته باشد

  آمررر ارتقررای شررواهد ارتبرراط کرراری

قای ارتفرعی کمیته های  باکی یت 

 کی یت

 

کی یررت  آیررا آمریررت و دفترارتقررای .۱

در تشکیال  موسسه تعریف شده 

 است؟

آیرررا  بررره سرررطح پوهنترررون کمیتررره  .۲

ارتقای کی یت موجود است و  ره 

 کسانی ع ویت دارند؟

سیر معیار
تف

 

 10 مؤسسه  دسترسی  محصالن و استادان به کتابخانه ومنابع معلوماتی مناس  را مهیا میسازد کتابخانه و منابع معلوماتی: 

 

 پیشنهادات و اسناد مورد ضرورت
 چارت تشکیالتی کارمندان کتابخانه .1
 گزارش مجموعه ها و کلکسیون های کتابخانه .2
 کتابخانهشرح وظایف  .3
 پالن های کتابخانه دیجیتال .4
 (3منابع کتابخانه دیجیتال )مرحله  .5
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۱0 

برعالوه، مؤسسه دارای یک پالن انکشرافی 

برررررررای کتابخانرررررره و منررررررابع معلومرررررراتی در 

 رود   ار وب پرالن اسرتراتیژیک تحصریلی

 میباشد.

کرررافی منرررابع ی مؤسسررره دارای سرررهولت هرررا

کتابخانررره یررری و معلومررراتی بررروده کررره در آن 

های مرورد  کارمندان با مهارتها و تخص 

 نیاز استخدا  شده است.

 

 ظرفیت

مؤسسررره منرررابع کرررافی کتابخانررره یررری و 

برنامه  ت ازمعلوماتی را غرا حمای

هرررای تحقیقررری و علمررری  رررود فرررراه  

 میسازد.

10.1 

2   پررالن انکشررافی  تکنررالوژی معل ومرراتی و

 کتابخانه
8 

 ناس موجودیت کتابخانه م   

 ی کرررررافی کتررررراب هرررررا موجودیرررررت 

  مربوط به رشته ها

  موجودیرررررت کتررررراب هرررررای جدیرررررد

  مربوط به رشته ها

 و کتر  به ژورنرا  هرا  دست رسی 

   الکترونیکی

  دسترسرررری برررره منررررابع تکنررررالوژی

  معلوماتی و کمپیوتر ل 

 موجودیت اشخاص مسلکی  

 اسناد آموز  های مسلکی   

  نهررررررررراد ریررررررررریس

تحصرررررررررررررررررررریلی، 

معاونیو موسسره، 

روسررای پرروهنحی 

ها، آمر کتابخانه، 

اسررررررررررررررررررررتادان و 

 محصالن

آیررا نهرراد تحصرریلی کتابخانرره هررا و  .۱

منرررابع تکنرررالوژی معلومررراتی بررره 

 اندازه کافی دارد؟

آیررا پررالن انکشررافی برررای وسررعت  .2

بیشررتر کتابخانرره هررا و تکنررالوژی 

 موجود است؟

آیا کتابخانه های موجرود کتابهرای  .۳

 رشته  ود دراد؟مطابق 

سیر معیار
تف

 

۱0 

بررررعالوه، مؤسسررره شخصررری را بررره عنررروان 

مسدو  کتابخانه و یرا منرابع معلومراتی تعیریو 

کرده است که ووی ه او پیشربرد، نگهرداری، 

انکشررراف کتابخانررره و منرررابع معلومررراتی مررری 

 باشد.

یری را روی دسرت دارد کره  پروسره مؤسسه

از است اده مؤثر کتابخانه و منرابع معلومراتی 

 آن اطمینان حاصل کند. 

 

 مدیریت

کتابخانررره و منرررابع معلومررراتی بخررراطر 

اهرداف اداری و  حمایت ازدسرتیابی بره

اکادمیرررررک، بطرررررور مرررررؤثر مررررردیریت 

 میشوند.

10.۲ 

4 

 جهرت  برا تجربرهشخ   موجودیت

 کتابخانه مدیریت 

  پرررالن انکشررراف کتابخانررره و منرررابع

 معلوماتی

  میکرررررانی   تهیررررره کتررررر  و منرررررابع

 معلوماتی

 

6 

  رو  اسررررت اده از کتابخانرررره و یررررا

میکررررررانی   مشررررررخ  آن برررررررای 

 است اده موثر از کتابخانه

  لسرررت اشرررخاص اسرررت اده کننرررده از

 کتابخانه و تکنالوژی معلوماتی

 طرزالعمل  است اده از کتاب ها 

  شیحه ووایف کارمندان کتابخانه  

 شواهد دیتا بس در کتابخانه 

  ریررررررریس نهررررررراد

 تحصیلی،

 معاون اداری 

  آمر کتابخانه 
 

ه و منابع تکنرالوژی کتابخاناز ایا  .۱

جرررود بررره صرررور  مومعلومررراتی 

 ؟موثر است اده بعمل می آید

آیرررا شرررخ  مسررروو  و مسرررلکی  .2

 و مراقبرررررت از تیمررررردیربررررررای 

تکنرررالوژی معلومررراتی کتابخانررره و 

 هماشته شده است؟

سیر معیار
تف
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۱0 

برعالوه، مؤسسره غررا ارتقرای دسترسری 

به منرابع انترنتری پرالن  استادان و  محصالن

 توسعه و انکشاف آنرا دارد.

 برررای تسررهیال  کتابخانرره یرری و معلومرراتی

مرد   استادان و  محصالن برای کارمندان،

 در دسترس قرار دارد. کافی

 

 دسترسی

کارمنردان  مؤسسه از دسترسی مناس 

منابع کتابخانه  به استادان و  محصالن

 اطمینان میدهد. یی و معلوماتی

10.۳ 

۳ 

   پررالن انکشررافی برررای بهبررود تسررهیال

 انترنیتی

  ، تعرررداد شرررعبه هرررای )مجلررره، ژورنرررا

 ری رنس وغیره( کتابخانه 

7 

  ررررار  زمرررران بنرررردی اسررررت اده از 

   کتابخانه

 میکانی   است اده از کتابها   

 اطاق های مطالعه هروپی   

 ت بررررا سرررررعت موجودیررررت انترنرررر

   مناس 

  شرررواهد دسترسررری بررره ژورنالهرررا و

   کتابخانه دیجیتالی

  معررراونیو علمررری

 و اداری

 آمر کتابخانه 

 استادان 

 محصلیو 

 

آیا زمانبنردی دسترسری محصرالن  .۱

برررررررره کتابخانرررررررره و تکنررررررررالوژی 

 معلوماتی موجود است؟

آیررا پررالن انکشررافی نهرراد تحصرریلی  .2

برای دسترسی آسران بره کتابخانره 

 دیجیتالی موجود است؟

آیررا ف ررای مناسرر  مطالعرره برررای  .۳

محصررررلیو در کتابخانرررره موجررررود 

 است

سیر معیار
تف

 

 
امههالم مؤسسههه تحصههیلی و زیربنههای تانههالوژی معلومههاتی در دسههتیابی بههه ماموریههت و اهههدام  تههدریس  تانههالوژی معلومههاتی و سهههولتها:

 استراتیژیک مؤسسه کافی میباشد.
11 

 

 پیشنهادات و اسناد مورد ضرورت
 پالیسی ها و طرزالعمل های صحی، ایمنی و مصونیت .1
 پالن های تسهیالتی )ممکن یک بخش از پالن استراتیژیک باشد( .2
 تکنالوژی معلوماتی گزارش کارکنان .3

 

۱0 

 

 

برعالوه، مؤسسه دارای یک پالن انکشرافی 

بررررای ایجررراد سرررهولت هرررای تدریسررری  رررود  

 میباشد.

مؤسسه تسهیال  کرافی تدریسری را غررا 

برررآورده سررا تو نیازمنرردیهای برنامرره هررای 

 ود فراه  سا ته و از آن ح ا و  اکادمیک

 مراقبت می نماید. 

 

 سهولت های تدریسی

تدریسررری را  امکانرررا  کرررافیمؤسسررره 

غرررررا حمایررررت از تحقیررررق، ترررردریس 

بشکل تیروری و عملری و نیازمنردیهای  

 فراه  میسازد. محصالن

11.1 
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2 
  موجودیررت پررالن انکشررافی برررای ایجرراد

  سهولت های تدریسی

 

8 

 درسی  موجودیت صنوف معیاری

 کافی و

  موجودیت کمپیوتر ل 

  مرررتب  برره موجودیررت شبراتوارهررا

  رشته

 موجودیت محکمه تمثیلی  ... 

  موجودیررررت شرررر ا انه یررررا کلینیررررک

 تدریسی 

 مطرابق بره  شواهد اجرای پرکتیک

  نصاب تحصیلی

 ارجی مراک  آموز  زبانهای   

  میکانی   ح را و مراقبرت معیراری

   از تسهیال  تدریسی

  ریررررررریس نهررررررراد

 تحصیلی

 معاونیو موسسه 

  آمرررررررررررررررررررررررررریو

 دیپارتمنت ها

 استادان 

 محصلیو 

 

آیرررررا نهررررراد تحصررررریلی تسرررررهیال   .۱

مناسرررر  مطررررابق تعررررداد و نیرررراز 

 محصالن  ود دارد؟

آیا از انکشاف تسرهیال  تدریسری  .2

در پرررالن سررررتراتیژیک یررررادآوری 

 شده است؟

آیررا پررالن انکشررافی سرراشنه جهررت  .۳

بهبرررود کی ررری و کمیتررری تسرررهیال  

 موجود است؟

سیر معیار
تف
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برعالوه موسسه افراد کافی منابع معلومراتی 

را جهت نظار  ؛ ح را و مراقبرت؛ اسرت اده 

انکشرررراف تکنررررالوژی معلومرررراتی تعیرررریو  از

 نموده است.

 

موسسه پروسه ای را تردارک دیرده اسرت ترا 

از  موثریرررررت اسرررررت اده  منرررررابع معلومررررراتی 

 اطمنیان حاصل نماید. 

 

 تانالوژی معلوماتی

 بررررایمؤسسررره سرررعی مررری نمایرررد ترررا 

استادان و  محصالن زیربنای جدیرد و 

موثرتکنررررالوژی معلومرررراتی را فررررراه  

 سازد.

11.۲ 

2 

  اسررتخدا  افررراد کررافی بررا مهررار  هررای

شز  برررای نظررار  و ح ررا و مراقبررت 

 منابع تکنالوژی معلوماتیاز 

 

8 

  موجودیرررررررت مرکررررررر  تکنرررررررالوژی

 معلوماتی مجه   

  شخ  مسلکیIT   

  کمپوتر ل  

  انترنتی  دما   

  موجودیررت کترراب راجسررتر اسررت اده

کننده هان و یا میکانی   بردیل بررای 

تحلیرررل موثریرررت اسرررت اده از منرررابع 

   معلوماتی

  پوهنتونرییس 

  معاون اداری

 پوهنتون

 آمر  IT 

 استادان 

 محصالن 

ای محصرررلیو و آیرررا پوهنترررون برررر .۱

کارمندان امکانا  تردریس مردرن 

 سا ته است؟را مساعد 

آیررا پروسررۀ مررؤثر برررای نظررار   .2

اسررت اده ازمنررابع معلومرراتی وجررود 

 دارد؟

آیرررررا پوهنترررررون بررررره قررررردر کرررررافی  .۳

کارمنرردان مسررلکی را جهررت ح ررا 

و مراقبت از تکنالوژی معلوماتی 

 در ا تیار دارد؟

سیر معیار
تف

 

برررررعالوه موسسرررره پررررالن هررررای را جهررررت  8

انکشرراف و ح ررا و مراقبررت تسررهیال  روی 

شخصررری را مسررردو  مراقبررررت از  مؤسسررره

تسرررهیال  و محررری  پوهنترررون تعیررریو نمررروده 
 

 تسهیالت

را مهیررررا  مؤسسرررره تسررررهیال  مناسرررر 

11.۳ 
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 نموده است. است. دارد.دست 

4 

  موجودیت پالن انکشرافی بررای ح را و

 مراقبت 

  موجودیرت بودجره مشرخ  بررای ح ررا

 و مراقبت 

4 

  و  شررررررخ  مسرررررروو  موجودیررررررت

ح ررا و مراقبررت از  رسرریدهی آن برره

   محی  پوهنتون تسهیال  و

 شیحه ووایف   

 پالن کاری  

 آن  راپور ها و ه ارشا  ربع وار  

 رییس پوهنتون 

  معرررررررراون اداری

 پوهنتون

  آمررر بخرر  ح ررا

 و مراقبت

آیا پوهنتون برای ح ا و مراقبرت  .۱

تأسیسرررررررا   ررررررروی  اشرررررررخاص 

 مسوو  را هماشته است؟

پوهنتون برای ح ا و مراقبرت آیا  .2

تمررا  تأسیسررا   رروی  برره اسرراس 

 کدا  پالن  اص اجراآ  میکند؟

آیررا پررالن انکشررافی برررای وسررعت  .۳

دادن تأسیسرررا  پوهنترررون وجرررود 

 دارد؟

سیر معیار
تف
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طرزالعملهای اضطراری برای بر رورد برا 

مررری  مسرررا ل امنیتررری، حررروادو طبیعررری روی

 مسدو . بر عالوه، مؤسسه شخصی را باشد

صرررررحت، ایمنررررری و  رسررررریده هررررری مسرررررایل

، کارمنرردان و اسررتادان مصرروونیت محصررالن

 نموده است.  تعییو 

 از اقررررررداماتی جهررررررت بررررررازنگری مرترررررر 

های  بهبود صحت، مصروونیت  طرزالعمل

 و امنیت روی دست است.

 

 صحت مصوونیت و امنیت

بررررای  محصرررالن و   موسسررره محررری 

 امو میباشد. کارمندان و استادان

11.4 

۳ 

  موجودیت طرزالعمل ها برای بر ورد

برررا مسرررا ل امنیتررری، حررروادو طبیعررری و 

حاش  اضرطرار و آهراهی کارمنردان و 

 محصالن از آنها

  تعییو شخ  مسردو  بررای رسریده هری

 برای مسایل مربوط به صحت و امنیت

  موجودیت اتاق مصون 

  موجودیررت دیرروار هررای مصررون احاطرره

 وی نهاد 

7 

  صحیکلینیک 

 هی دهررری جهرررت جلررروهیری از آهرررا

   نه طرا  ممک

  ل ضد حریقوسا  

 کیت های کمک های اولیه 

  سررررررررهولت هررررررررای محررررررررافظتی در

  شبراتوار ها

   راه های  روجی عاجل در حراش

   طر

 کمره های امنیتی   

   پررررالن عمررررل کرررررد برررررای حرررراش

  یاضطرار

 رییس پوهنتون 

  معرررررررراون اداری

 پوهنتون

 کلینیک صحی 

 استادان 

 محصلیو 

   مسرررررررررررررررررررررروو

 محافظتی

آیررا در تشررکیل پوهنتررون اداره ای  .۱

وجرررررررود دارد کررررررره در واقعرررررررا  

اسرررتثنای ماننرررد مشرررکال  صرررحی 

 طرا  امنیتی به  طور دوامدار 

 مر اقبت و جراآ  می نماید.

آیررررا میکررررانی   جهررررت جلرررروهیری  .2

ممکنه در نهاد تحصریلی  طرا  

 وجود دارد؟

یل صرحی آیا پوهنترون بررای مسرا .۳

نهرراد  رروی  شررخ  مسرروو  را 

 توویف نموده است؟

یت شرررغلی اسرررتاد مررروارد  مصرررون .4

 ؟ گونه در نظر هرفته می شود

سیر معیار
تف
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