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 مالحظات خنری بیل مستندات
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    جواز اجیاد هناد حتصییل، پوهنحی ها و دیپارمتنت ها 1

    اب تفکیک پوهنحی ها و دیپارمتنت ها طبق قانون حتصیالت عایل لست اس تادان دامیی 2

     پوهنځی و دیپارمتنتبرای مراجع ذیربط از دیدگاه و ماموریت اتیید شدۀ  منونه از یک برعالوهد. دیدگاه و ماموریت اتیید شده هنا 3

    هناد رمسی ویب سایت 4
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در مورد توضیح پالن  ها دیپارمتنت ها ومنودن س میینارها برای اس تادان پوهنحی  ارایه شواهد دایر برعالوه. اتیید شده هناد پالن اسرتاتژيیک پنج ساهل

ووری نظعرایت الصعالن و فار عان در معورد پعالن اسعرتاتژيیک پعوه  نځی هعا و اسرتاتژيیک  پوهنځی ها و دیپارمتنت های مربوطه و ارایه شواهد مجعع  

 .یک یک منونه دیپارمتنت های مربوطه

   

6 
ساالنه  تطبیقی اتیید شده-معلیایتپالن دو منونه  برعالوه. توسط شورای علمی پوهنتون پوهنتون ساالنه پالن اسرتاتژيیک تطبیقی اتیید شده-معلیایتپالن 

 ع ذیربط.مراجتوسط  پوهنحی و دیپارمتنت پالن اسرتاتژيیک
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    ...و . ها، اشرتاک در مکیته مثاًل حتقیقات علمی کنفرانس های علمی، ورکشاپ ها سهم گریی اس تادان و اکرمندان در انکشاف جامعه اس ناد 7

    از سه سال اخری  بنی امللیل و میل حتقیقات چاپ شده به سطحلست  8

    از طریق حضوری، مکتوب و امییل ای سایترشاکی اکری  اب انعلمی اس تاد رشیک ساخنت نتاجی حتقیقات شواهد 9

    حتقیقات  شواهد نقش فعال الصالن در جامعه و ارایهبرعالوه  10

     شواهد اشرتاک اس تادان در کنفرانس های میل و بنی امللیلارایۀ  11
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12 
مکیته ها به سطح پوهنتون و پوهنځی هعا و پیشع نهادات  نتاجی اکر کرد یک منونه از برعالوه. الحیه وظایف مکیته های مربوط به پوهنحی و هناد حتصییل

 برای رفع نواقص مکیته ها به مسووالن مکیته مشخص از جانب مرجع ارزاییب کننده

   

وخرین ایداشت جلسات مکیته ها 13     )یک یک منونه( به سطح هناد اکپیی از  

    به پوهنحی و هناد حتصییلمکیته های مربوطه چارت تشکیالیت  14

    لست اعضای مکیته های مربوطه به پوهنحی و هناد حتصییل 15

    پوهنحی و هناد حتصییلپالن های معلیایت و انکشایف مکیته های  16

17 
ومر مایل ... اکرمند اداری اتیید شده حد اقل سهالحیه وظایف  ومر منابع برشی،   شده ارزاییب فورم هنایی منونه  یک یک برعالوه .مثاًل معاون اداری،  

 اکرمندان و اس تادان

   

    پالییس اصول اخالیق 18
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19 
 هعا از معاونیعت اداری و پعوهنحی یعب ارسعایلماکت ارایه  برعالوه. پالن مایل پنج ساهل اتیید شده شورای علمی هناد مطابق اب پالن سرتاتژیک موسسه

 هجت تدوین پالن مایل پنج ساهل. هجت نیاز س نجی از خبش های مربوط

   

    ساالنه هناد حتصییلپالن مایل اتئید شده شورای علمی هناد به اساس بودجه  20

    راپور ربع وار و ساالنه مرصف بودجه هناد 21

    ارایه شواهد عواید هناد حتصییل 22

    س ند سیس مت های مدیریت مایل که الاس بات خویش را مدیریت میامنید 23

     .سایر ارگان های داخیل/مس توفیت ای ادارات مایل نظر برعالوه. ادارات مایلتفتیش  اخریسه سال  گزارش اس ناد 24

    هناد های میلبرریس اداره عایل تفتیش/ گزارش 25

    )رصف در هناد های خصویص قابل تطبیق است( راپور های تفتیش هناد های بنی امللیل 26

5 

ون التوای برانمه ها تعریف شده است 27     کتالک مشخص و ای اس ناد مشابه هناد که در  

    پالن معلیایت/تطبیقی گزارش نظارت ساالنه هناد برعالوه برانمه یکگزارش نظارت ساالنه حد اقل از  گزارش نظارت ساالنه هناد و 28

ونبرانمه و پالن معلیایت  2-1گزارش مرور دوره یی حد اقل از  29     مرتبط به  

    مضمون از دو پوهنحی دو  ورس پالییسک 30

وموزش الکرتونیکی )اس تفاده از تکنالوژی(پالن  31     انکشایف  

ون )مثال پالن معلیایت(شواهد  و های داخیل و خاریجتوامیت یک یک منونه از  32     اس تفاده معیل  
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    مرکز حتقیقات. ساالنه قیقات و راپور گزارشس ند بودجه مشخص مایل برای حت  برعالوهی. تطبیقی هناد در خبش حتقیقات علم-پالن معلیایت 33

34 
اساتید طبق پالن شواهد برگزاری برانمه های مس متر انکشایف ارتقای ظرفیت برعالوه . رهمنود حتقیقات علمی و پالییس اخالیق در خبش حتقیقات علمی

  اسرتاتژيیک هناد در خبش حتقیق

   

واثر حتقیقی اساتید، )یک منونه(شواهد سهم گریی اکرمندان ااکدمیک در حتقیق و شواهد اکر معیل  35     حتقیق مثاًل  

    ساختار مکیته های حتقیق و الحیه وظایف شان به سطح هناد و پوهنحی ها 36
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    شواهد تطبیق پالن اس تخدامبرعالوه . ارگاهنای رمسی در مطابقت به اکرمندان اداری پالییس/مقرره  اس تخدام 37

38 
.... )قعانون اکرمنعدان  اکری : انفاکک، تقاعد، مصونیتهای اداری مانند پالییس  برعالوه. اکرمندان اداری اس تخدام برایس ند نیاز س نجی منابع برشی 

 میل(

   

    پالن اس تخداماب شواهد تطبیق  قانون حتصیالت عایل در مطابقت به اکدر علمی پالییس/مقرره اس تخدام 39

    هناد  اداری لتشکی 40

41 
ومر دیپارمتنت و  حعد اقعل از  (مکیته تضمنی کیفیت که در راس ان رییس پوهنحی قرار داردحتلیل ارزاییب دروس اساتید در هر مسسرت)توسط الصل،  

 پوهنحی دواس تاد از  دو

   

ومر دیپارمتنت به اساتید و مکیته به رایست پوهنحی( شواهد ارائه فیدبک نتاجی حتلیل به اساتید 42     )توسط  

43 
روسای پوهنحی ها )حد اقل دو منونه( شواهد حتلیل برریس فعالیت های  برعالوه. شواهد برریس معلکرد فعالیت ساالنه اکرمندان )حد اعظم دو منونه(

 و معاوننی هناد

   

    PDCپالییس مرکز انکشاف مسلکی  44

    برعالوه شواهد تطبیق پالن انکشایف. PDCپالن انکشاف ارتقای ظرفیت اس تادان و اکرمندان در خبش  45

وزادی ااکدمیک 46 وزادی های ااکدمیک در هناد  حتلیل و نتاجی برریس شواهد برعالوه. پالییس        

ون  از نتاجی برریس و اس تفادهو حتلیل  برعالوه .پالییس و طرزالعمل رس یدگی به شاکایت اکرمندان 47      
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    ی صنوفاس تادان رهامن الحیه وظایف  48

    موجودیت پالییس انصاف و عدالت 49

ون )طور منونه از دو جلسه( 50     . پالییس نظم و دس پلنی و شواهد تطبیق  
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