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 مقدمهگفتارها و نامه، پیشسپاس: 1بخش 

 نامهسپاس

افغانستان، تحصیالت عالی در کشور رشد قابل هجری شمسی در  1381پس از روی کار آمدن حکومت جدید در سال 

توجهی منود. قبل از آن فقط شش مؤسسۀ تحصیالت عالی دولتی در سطح کشور فعالیت داشت و هیچ مؤسسۀ 

مؤسسۀ تحصیالت عالی دولتی در سطح کشور  39تحصیالت عالی در سکتور خصوصی وجود نداشت. اکنون به تعداد 

موسسۀ تحصیالت عالی خصوصی ایجاد و به منظور ارایۀ  128مسی تا کنون به تعداد هجری ش 1383فعال بوده و از سال 

خدمات تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی برای ارتقای ظرفیت کادری و مسلکی در کشور فعالیت دارند. گرچه، 

زارت تحصیالت کیفیت تحصیالت عالی همچنان مسألۀ مورد توجه و نگرانی وزارت تحصیالت عالی و بازار کار است، و 

های اسرتاتژی را روی دست گرفته است که از آن ها و اولویتعالی به منظور ارتقای کیفیت تحصیالت عالی کشور برنامه

سازی اعضای کادر علمی، انکشاف پروسۀ های تحصیلی، ظرفیتتوان به موارد همچون بازنگری و انکشاف نصابمی

ها و آموزش الکرتونیک اشاره کرد. در ای، انکشاف زیرساختو برنامه تضمین کیفیت و اعتباردهی در سطح موسساتی

های علمی دارد و با همۀ موارد یادشده، ای در ارتقای کیفیت برنامههای علمی جایگاه ویژهها، مرور برنامهکنار این

قای کیفیت و کاهش های علمی نقش حیاتی در ارتمخصوصاً فرایند تضمین کیفیت رابطۀ مستقیم دارد. مرور برنامه

علمی برای همکاران ما در وزارت تحصیالت  هایهمستمر فاصله میان کمیت و کیفیت مورد نظر دارد. رهنمود مرور برنام

نمود عالی و موسسات تحصیالت عالی کشور یک ابزار بسیار مفید در پروسۀ مدیریت امور اکادمیک خواهد بود. این ره

مورد چرخۀ کیفیت، روندهای بهبود کیفیت، ایجاد برنامۀ جدید علمی، نظارت ساالنۀ  در های مؤثریمعلومات و رهنامیی

ها، تغییرات سطح برنامه را به مسئوالن موسسات تحصیالت ای برنامهگذاری عملیاتی، مرور دورههای علمی، پالنبرنامه

ی علمی در تحصیالت عالی کشور، تالش شده هاسازی و پایداری روند مرور برنامهدارد. به منظور نهادینهعالی ارایه می

 است تا این روند وارد اسناد تقنینی شده و مؤسسات تحصیالت عالی ملزم به اجرای آن باشند.

آغاز و  PAL5 (Partners in Academic Learning)هجری شمسی تحت نام  1396این برنامه در ماه اسد سال 

دانم تا از ذوات محرتم از طریق آنالین ادامه یافت. در اینجا الزم می های حضوری وها و مالقاتبا برگزاری ورکشاپ

های علمی، هیأت آموزگاران ملی تحصیالت عالی، دکتور الیکس موزلی، آقای هریک: اعضای کمیتۀ ملی مرور برنامه

غتی های علمی، بانو گلاندریو پیرتسون و پروفیسور جان اسکات از پوهنتون لیسرت بریتانیا، هنک ویلیامز مشاور برنامه

های تحصیالت عالی برتیش کونسل در کابل، پوهاند حاجی محمد نعیمی، رئیس اسبق تضمین واعظی مدیر برنامه

های علمی، پوهندوی دکتور محمد نعیم کیفیت و اعتباردهی، پوهنمل خواجه زبیر صدیقی رئیس اسبق انکشاف برنامه

های علمی، پوهنمل علی وهنوال صدیق الله بارکزی رئیس انکشاف برنامهعظیمی رئیس تضمین کیفیت و اعتباردهی، پ

احمد کاوه و پوهنمل عبداالحد زاهد ابراز سپاس و امتنان منایم. همچنان از دفرت محرتم برتیش کونسل در کابل برای 

عالی در  سازی فرصت مشارکت در راستای کار مشرتک برای تهیۀ این رهنمود جهت بهبود نظام تحصیالتزمینه

 گزاری دارم.افغانستان ابراز قدردانی و سپاس

 با احرتام

 پوهنمل عبدالتواب باالکرزی

 معین علمی وزارت تحصیالت عالی
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 گفتار اولپیش

تحصیالت عالی به عنوان یکی از مراجع مهم و کلیدی در خصوص توامنندسازی جوامع انسانی در مسیر پیرشفت و 

شود. این نهاد رهربان آینده، متفکران، متخصصان طبی، مهندسی، فناوری، مدیریت شهری، منابع میتعالی آن محسوب 

های جوان کارآزموده کند تا از طریق نسلهای تخصصی را پرورش داده و به جامعه تقدیم میآبی، زراعتی و سایر حوزه

 و پیرشفت جامعه را فراهم ساخت.های انسانی را رشد داده و زمینۀ توسعه بتوان استعدادها و رسمایه

های مشرتک میان ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیالت عالی افغانستان و پوهنتون لیسرت کشور فعالیت

دانم تا از اعضای کمیتـۀ انگلستان نتیجۀ مشارکت و همکاری نزدیک میان کشورهای افغانستان و انگلستان است. الزم می

های علمی، تیم ملی آموزگاران، پوهاند حاجی محمد نعیمی رئیس پیشین تضمین کیفیت و اعتباردهی، ملی مرور برنامه

های علمی، داکرت الیکس موزلی، اندریو پیرتسون و پروفیسور جان آقای زبیر صدیقی رئیس پیشین انکشاف برنامه

و  تیش کونسل در کابل ابراز سپاسعالی بر های تحصیالت مدیر برنامهغوتی واعظی گل بانواسکات از پوهنتون لیسرت و 

گذار و رهنامی این سفر بودند تا انکشاف و نهادینه شدن تضمین کیفیت در ها اساسامتنان ویژه منایم. این شخصیت

 نظام تحصیالت عالی افغانستان را مشاهده مناییم.

موزش محروم مانده و بسا از مؤسسات های طوالنی در کشور، بسیاری از جوانان افغان از فرایند آ در نتیجۀ جنگ

های بالندگی این سکتور برنامه تحصیالت عالی نیز تعطیل شدند. وزارت تحصیالت عالی افغانستان جهت توسعه، رشد و

ثری را برداشته و سهم های مؤ پایدار کشور گامثر و ورزد تا در روند انکشاف مؤ الش میثری را روی دست داشته و تمؤ 

جانبۀ معیارهای ند استقرار صلح و ثبات ایفا مناید. بخش مهم این مأمول، حصول اطمینان از تطبیق همهخویش را در رو 

دهی و رهنامیی افراد مربوطه جهت تسهیل زمینۀ آگاهی باردهی از طریق انکشاف رهنمودهایتضمین کیفیت و اعت

 سات تحصیالت عالی است.سضمین کیفیت و اعتباردهی در سطح مؤ ذیدخل در پروسۀ تطبیق معیارهای ت

کنم مند انکشاف آموزش و تحصیالت هستند تقاضا میسسات تحصیالت عالی که عالقهمن از متامی مسؤوالن محرتم مؤ 

ای نگاشته شده است و خوانندگان را برای مطالعه کامل آن تا این رهنمود را مطالعه منایند. این اثر به روش خالقانه

 مباحث مورد نظر را از آن جهت استفاده استخراج منایند.  کرده ا درککند تا موضوعات ر تشویق می

 با احرتام

 اریک الوری

 رئیس ادارۀ بریتش کونسل در افغانستان
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 گفتار دومپیش

های اصلی نظام تحصیالت عالی ها و ستونهجری شمسی، تضمین کیفیت و اعتباردهی به یکی از اولویت 1389از سال 

معرفی شده است و وزارت تحصیالت عالی در این مدت به صورت پیوسته در راستای انکشاف و نهادینه افغانستان 

، طرزالعمل مربوطه تدوین گردید که در نتیجۀ آن ریاست هجری شمسی 1390مناید. در سال ی آن فعالیت میساز 

روسۀ تطبیق معیارهای تضمین از پ مرور منظورتضمین کیفیت و اعتباردهی در چارچوب وزارت تحصیالت عالی به 

، نخستین چارچوب اعتباردهی توسط وزارت تحصیالت عالی به هدف 1391کیفیت و اعتباردهی ایجاد شد. در سال 

 حامیت از تطبیق معیارهای تضمین کیفیت تدوین گردید. 

هجری  1396سال  در نتیجۀ تطبیق چارچوب اعتباردهی اخیر و برمبنای بازخوردهای دور آزمایشی، این چارچوب در

سازی تحصیالت عالی در مورد بازنگری مجدد قرار گرفت تا مطابق با رشایط پویای اکادمیک در راستای معیاری شمسی

-کشور چارچوب تضمین کیفیت تعدیل و تطبیق گردد. یکی از معیارهای کلیدی در چارچوب تعدیل شده مرور برنامه

و رشایط بازار کار مورد  مؤسسۀ تحصیلیی را در مطابقت با رسالت های علمی است که فرایند ارایۀ تحصیالت عال

 دهد.نظارت قرار می

های های کلیدی و میکانیزمهای علمی از جمله فعالیتای برنامههای علمی جدید، نظارت ساالنه و مرور دورهایجاد برنامه

این معیار در چارچوب جدید  اضافه شدنشوند. تحصیالت عالی محسوب می مؤسساتداخلی امور تضمین کیفیت در 

و بخش اساسی چرخۀ اکادمیک را است های اداری و اکادمیک را مهیا ساخته معیارهای اعتباردهی زمینۀ اجرای مکلفیت

 دهد. تشکیل می

های آموزشی مناسب را به تحصیالت عالی فرصت مؤسساتهای علمی متضمن این است که برایند تطبیق مرور برنامه

محصالن مهیا منوده و نتایج متوقعه آموزشی را محقق منوده اند. افزون بر آن، این پروسه دستیابی محصالن به معیارهای 

ر روند ارایۀ خدمات تحصیلی بهرت در مطابقت با رسالت و تحصیالت عالی را د مؤسساتعلمی را بازنگری منوده و 

 سازد.های اسرتاتیژیکی شان قادر میاولویت

های آموزشی محصالن، سازد تا در مورد فرصتتحصیالت عالی را قادر می مؤسساتهای علمی همچنان، مرور برنامه

ل و بازاندیشی منایند. مسؤولیت نهایی نظارت های اکادمیک شان تأمها و استمرار فعالیتمعیارهای اکادمیک برنامه

 تحصیالت عالی است. مؤسساتهای علمی به عهدۀ ای برنامهساالنه و مرور دوره

شود. های علمی میای برنامههای علمی جدید، تطبیق نظارت ساالنه و مرور دورهاین رهنمود، شامل پروسۀ ایجاد برنامه

ها، ضای کادر علمی به شمول مسئوالن تضمین کیفیت، آمران دیپارمتنتبه متامی اع رهنمود حارض جهت آگاهی

های یاد شده، تدوین گردیده تحصیالت عالی به منظور تطبیق بهرت پروسه مؤسساتها، معاونان و رؤسای پوهنځیرؤسای 

 است.

 

 با حرمت

 ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی

  وزارت تحصیالت عالی
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 مقدمه

را  های علمی"بازنگری برنامه پروسۀفرایندهای اصلی تضمین کیفیت مرتبط با " زمینۀ فهم و درک کاربردیرهنمود حارض 

 کند.فراهم میمؤسسات تحصیالت عالی توسط وزارت تحصیالت عالی تهیه شده است برای  که 

د، نظارت ساالنه و مرور های علمی جدیهای تضمین کیفیت مانند ایجاد برنامهای از پروسهانکشاف و تطبیق مجموعه

یاتی نقش حتحصیالت عالی  مؤسساتهای علمی برای ایجاد چارچوب معیارهای تضمین کیفیت در همۀ ای برنامهدوره

های علمی شان را در هامهنگی با اهداف سازد تا برنامهسسات تحصیالت عالی را قادر میدارد. این چارچوب مؤ 

های اکادمیک را به حیث زمینۀ سنجش میزان کیفیت برنامه ی تنظیم منودهؤسسات تحصیالت عالاسرتاتیژی ملی و م

از ثر الت عالی را نیز قادر به نظارت مؤ منایند. از سوی دیگر، چنین چارچوبی، وزارت تحصیپروسۀ داخلی شان تنظیم 

 سازد.تحصیالت عالی می مؤسساتهای علمی در کیفیت برنامه

یفیت تشخیص ابعادی از برنامۀ علمی است که نیازمند بهبود و انکشاف پالن یکی از عنارص مهم پروسۀ تضمین ک

که  یچنانکند. همعملیاتی جهت اصالح آن است. این موضوع رابطه میان تضمین کیفیت و ارتقای کیفیت را تقویت می

گذاری و بهبود در های مندرج این جزوه به آن خواهیم پرداخت، چرخۀ کیفیت یک پروسۀ مستمر نظارت، پالندر بحث

ها نیست وضعیت کیفی ارایه خدمات تحصیالت عالی است. در نتیجه، هدف اصلی این پروسه فقط تضمین کیفیت برنامه

ها در آموزش محصالن بلکه تضمین استمرار ارتقای کیفیت از رهگذر تجربۀ آموزشی محصالن و ارتقای کیفیت برنامه

 .باشدمیبرای تسهیل زمینۀ اشتغال آیندۀ شان 
در این رهنمود برآنیم تا در گام نخست چرخۀ کیفیت را مرور منوده و سپس رهنمود مفصلی را برای چگونگی تطبیق 

عالوه برآن، روی نتایج این های علمی ارایه مناییم. ای برنامهو مرور دوره های علمی جدید، نظارت ساالنهنامهایجاد بر 

 های علمی نقش اساسی را دارند.مکثی خواهیم داشت که در بهبود برنامهپروسه و انکشاف پالن عملیاتی نیز 

تدوین رهنمود حارض نتیجۀ زحامت مشرتک و گروهی است که مسودۀ آن برای مرور و بازخورد به اعضای تیم ملی 

و با  ودرهنم وزارت تحصیالت عالی رشیک ساخته شد. پس از مرور های علمیتۀ ملی بازنگری برنامهآموزگاران، کمی

ای از انکشاف این رهنمود در جریان مجموعهنسخۀ نهایی آن تکمیل گردید.  ی ارایه شده،درنظرداشت بازخوردها

 نظرهای شان هستیم. ها و نقطهها با همکاران مربوطه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و ما ممنون دیدگاهورکشاپ

مستمر شان در جریان تدوین این جزوه و به خاطر  برای حامیتاز پوهاند حاجی محمد نعیمی و آقای ویلیامز هانک 

ای داریم. همچنان از چهار عضو گزاری ویژههای علمی داشتند، سپاسهایی که در روند انکشاف طرح مرور برنامهتالش

در و پوهنمل علی احمد کاوه، پوهنمل محرتمه لیال نا پوهندویتیم ملی آموزگاران هریک پوهندوی احمد رشاد جاملیار، 

های های این رهنمود و تهیه مطالعات موردی و مثالهای ویژۀ شان در مرور فصلعبداالحد زاهد جهت همکاری

 کنیم.کاربردی برای هر فصل تشکر می

 مرهونتیش کونسل در افغانستان به خصوص بانو گل غتی واعظی که انکشاف این رهنمود یدر نهایت، از ادارۀ محرتم بر

 های مربوطه است نیز ابراز تشکر و امتنان داریم.یر جلسات و ورکشاپزحامت تدو

تحصیالت عالی کمک منوده و به مرور زمان و با دریافت  مؤسساتهای آرزومندیم این رهنمود در روند انکشاف برنامه

 گان در آینده بهبود یابد.کننده بازخوردهای مفید از استفاده

 هابا آروزی بهرتین

 دکرت الیکس موزلی، اندریو پیرتسون و پروفیسور جان اسکات

 پوهنتون لیسرت، بریتانیا
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: مروری بر چرخۀ کیفیت2بخش   

های علمی به طور واضح بیانگر چهار مرحلۀ مربوط به چرخۀ تضمین کیفیت است. در سطح وزارت برنامهمرور رهنمود 

 ها عبارت اند از:این ریاست لف تضمین کیفیت را به عهده دارند.تحصیالت عالی، سه ریاست وظیفۀ نظارت از ابعاد مخت

 ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی (.  1)

 های علمیریاست انکشاف برنامه (.  2)

 دمیکاکاامور ریاست نظارت و ارزیابی  (.  3)
 

پروسۀ مستمر تضمین کیفیت در سطح نهادهای  یهاهای علمی وزارت تحصیالت عالی نیازمندیریاست انکشاف برنامه

های علمی ده است که شامل ایجاد، تعلیق، ادغام و لغو برنامهیگنجان های مربوطمقرره و طرزالعملتحصیالت عالی را در 

 .باشدمیتحصیالت عالی در نهادهای 

ارتقا و پروسۀ به این معنا که ) استرهنمود ف این اهداترین اساسیاز  بوده ومراحل این  بیانگر استمرار "چرخهاصطالح "

 .(گرددمیمبدل تحصیالت عالی تحصیالت عالی  مؤسساتهای روزمرۀ ما در تضمین کیفیت به عنوان بخشی از فعالیت

ها و های علمی با رشح پروسهبرنامهبازنگری  رهنموداصول کلی و پروسۀ هر یکی از این چهار مرحلۀ چرخۀ کیفیت در 

در سطح ملی به عهدۀ دو ریاست  رونداسناد و شواهد به صورت مفصل توضیح داده شده است. مسئولیت تطبیق این 

های علمی است که باردهی و ریاست انکشاف برنامهمرکزی وزارت تحصیالت عالی هریک ریاست تضمین کیفیت و اعت

 گردد: قرار زیر ترصیح می

 است؛ های علمیریاست انکشاف برنامهمربوط به های جدید علمی ایجاد برنامه .1

 است؛ ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهیمربوط به های علمی نظارت ساالنۀ برنامه .2

 است؛ تضمین کیفیت و اعتباردهی ریاستمربوط به های علمی ای برنامهدوره مرور .3

 های علمیریاست انکشاف برنامهمربوط به های علمی اساسی( و لغو )حذف دامئی( برنامه مرورادغام، تعلیق ) .4

 است.
 

ربط مستقیم دارد: ایجاد برنامه علمی جدید نخستین گام در علمی های ها به حیات هر یکی از برنامههمۀ این پروسه

در های علمی مراحل عادی و مستمر ای برنامهدوره مرورنظارت ساالنه و  شود؛محسوب می برنامهیک چرخۀ حیات 

، ادغام، شوند و در نهایتبرنامه تطبیق می کیفیت در های علمی اند که به منظور نظارت از بهبود مستمرحیات برنامهطول 

 تواند. است که در آن برنامه به حیات خود ادامه داده منییک برنامۀ علمی های علمی آخرین وضعیت تعلیق و لغو برنامه

های عملیاتی استوار است که از مترکز اصلی چرخۀ کیفیت روی بهبود مستمر برنامۀ علمی است. این امر بر انکشاف پالن

های علمی در این چرخه قرار آیند. در نتیجه، پروسۀ کیفیت در برنامهای به دست میدوره مرورطریق نظارت ساالنه و 

و مهمی را  یهای علمی ممکن است مسایل و مشکالت کیفی بسیار اساسای برنامهخواهد گرفت. بعضاً، مرور دوره

 سوقیق، ادغام یا هم لغو ها ممکن نبوده و برنامۀ علمی را به سوی تعلمدت رسیدگی به آنتشخیص دهد که در کوتاه

 (.1منودار شامره  :به نگاهافتد. )امیمی به ندرت اتفاق میاتخاذ چنین تص ،د. ولی غالباً دهمی
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 های علمی: چرخۀ تضمین کیفیت برنامه1منودار 

 های علمی جدیدانکشاف و تأیید برنامه .1

 های علمیمترکز روی برنامه

های علمی متمرکز است. یک برنامۀ علمی برنامه روی( 1به: منودار  نگاهمراحل مندرج در چرخۀ تضمین کیفیت )همۀ 

تواند توسط یک میله مسأانجامد. این میبه محصالن ای از عنارص و واحدهایی است که به اعطای سند فراغت مجموعه

با هم هامهنگی در  پوهنځییپارمتنت در چارچوب یک ده( صورت گرفته و یا چندین ددیپارمتنت )دیپارمتنت فارغ

 .اعطا منایند به محصالن را فراغت )چنانچه در منودار بعدی نشان داده شده است( سند

 
 

 

 

 

 

برنامۀ علمی فارمسی 

(داروسازی)

خدمات خدمات دیپارمتنت کمکی دیپارمتنت کمکی دیپارمتنت اصلی

سند فراغت

های اتاق کتابخانه بیولوژی فارمسی کیمیا

 درسی

ایجاد برنامۀ 
جدید

نظارت ساالنۀ 
برنامه های علمی

پالن گذاری 
عملیاتی و 
نهاتطبیق پال 

مرور دوره ای 
برنامه های علمی

پالن گذاری 
عملیاتی و 
تطبیق پالنها
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 کنندفراغت همکاری میسند  : عنارصی که با یک برنامۀ علمی/2

توانند برای ایجاد یک برنامۀ علمی جدید یا برای های خدماتی میها و بخشکارمندان اداری و اکادمیک، دیپارمتنت

های علمی جهت شامل شدن همۀ ابعاد برنامۀ علمی در این ای برنامهتطبیق و ارایۀ گزارش نظارت ساالنه و مرور دوره

 همکاری منایند. روند
 

 های علمی جدیدایجاد و تأیید برنامه

های بازار کار های محلی، ملی با درنظرداشت نیازمندیپیشنهاد برای ایجاد برنامۀ علمی جدید باید در مطابقت با اولویت

ر گیرد. برای سسۀ تحصیلی به منظور ارایۀ خدمات تحصیلی با کیفیت تدوین و مورد ارزیابی قراؤ و امکانات موجود در م

همۀ این مسایل  وجودمیکانیزم دقیق طراحی شده است تا از  مؤسسۀ تحصیلیایجاد و تأیید یک برنامۀ علمی جدید در 

اطمینان حاصل شده و روند ایجاد یک برنامه در مطابقت با احکام اسناد تقنینی برنامه علمی جدید در زمان انکشاف 

 نافذه مورد بررسی قرار گیرد.

خست، نیازمندی بازار کار باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این امر باید از طریق تحلیل وضعیت بازار کار، تأمین در گام ن

تواند مورد تأیید ارتباط با مسؤوالن، کارفرمایان و فارغان در سطح محلی و ملی صورت گیرد. یک برنامۀ علمی زمانی می

 ی بر نیاز ایجاد آن وجود داشته باشد.قرار گیرد که شواهد و اسناد واضح و دقیق مبنت

نتایج آموزشی مورد نظر برنامه علمی جدید را مورد اهداف و  ،در گام دوم، مؤسسه باید نصاب تحصیلی پیشنهاد شده

سنجش مناید. در جریان این پروسه،  ههای موجودارزیابی قرار داده و آن را با توجه به بهرتین تجربیات و آموخته

چنان کند. هممعیارهای اکادمیک موجود را چگونه بررسی میمطابقت برنامۀ علمی با  نشان دهد کهباید  مؤسسۀ تحصیلی

 .را برای محصالن ایجاد خواهد کرد تجربیات آموزشی با کیفیتمؤسسه باید نشان دهد که برنامۀ علمی نتایج و 

کیفیت برای  باخدمات تحصیلی باید نشان دهد که محیط آموزشی فزیکی مناسب برای ارایۀ  مؤسسۀ تحصیلیدر نهایت، 

همچنان باید  مؤسسۀ تحصیلیشود. محصالن وجود دارد. این امر شامل تعداد کارمندان کافی برای پیشربد برنامه نیز می

مطابقت با احکام اسناد تقنینی کی )در نشان دهد که تعداد کافی اعضای کادر علمی شایسته و کارمندان اداری و تخنی

مانند نشان دهد که منابع فزیکی کافی  مؤسسۀ تحصیلیعالوه، الزم است تا ( برای پیشربد برنامه را در اختیار دارد. بهنافذه

نامۀ کتابخانه، فضای درسی، به شمول البراتوارهای مجهز )در صورت لزوم( و منابع تکنالوژی معلوماتی را برای پیشربد بر 

 علمی جدید در اختیار دارد.

های علمی و طرزالعمل ایجاد برنامۀ علمی جدید این معیارها را برای برنامهبازنگری  رهنمودمربوطه مانند  اسناد تقنینی

تحصیالت عالی  مؤسساتآن تعداد از اند. فقط تری توضیح دادههای علمی جدید به صورت مفصلایجاد و تأیید برنامه

برنامۀ علمی جدید ایجاد منایند که مرحلۀ سوم اعتباردهی خویش را از ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی به توانند می

 در مورد ایجاد یک برنامۀ علمی دروزارت تحصیالت عالی شورای عالی دست آورده باشند و یا در موارد استثنایی 

قبل از این که برنامۀ علمی جدیدی حصیالت عالی ت مؤسسات. دمنایالی تصمیم الزم را اتخاد میتحصیالت عمؤسسات 

باید پروسۀ ایجاد برنامۀ علمی جدید را تکمیل منوده مکتوب تأییدی ایجاد برنامه را از وزارت  ،منایندایجاد را 

 تحصیالت عالی دریافت منایند.
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مطابقت که برنامۀ جدید در  حاصل کنداطمینان نظارت منوده تا وزارت تحصیالت عالی روی ایجاد برنامۀ علمی جدید 

اطمینان از کیفیت اکادمیک به منظور حصول عالوه این نظارت اسرتاتیژیک بازار قرار دارد؛ بهشدۀ نیازهای تشخیص با 

 .گرددتطبیق میبرنامه و تجربۀ قابل قبول محصالن 

شود که شامل نظارت یفیت میک با تأیید و منظوری ایجاد برنامۀ علمی جدید، این برنامه وارد پروسۀ معیاری تضمین

 .گردندمیای در ادامه ترشیح های نظارت ساالنه و مرور دوره. پروسهباشدمیهای علمی ای برنامهو مرور دوره ساالنه

ای را برای برنامۀ پالن عملیاتی ویژه مؤسسۀ تحصیلیرود به عنوان بخشی از پروسۀ ایجاد برنامۀ علمی جدید، انتظار می

 رد.یگهای علمی صورت میآن هم توسط پروسۀ نظارت ساالنۀ برنامهاین پالن تطبیق  دهد.انکشاف  مورد نظر
 

 های علمینظارت ساالنۀ برنامه .2

های علمی به شکل ساالنه توسط دیپارمتنت اجرا شده و توسط کمیتۀ فرعی تضمین کیفیت در سطح نظارت ساالنۀ برنامه

های علمی، تیم مسؤول گردد. در فرایند نظارت ساالنۀ برنامهنظارت می مؤسسۀ تحصیلیو کمیتۀ اصلی در سطح  پوهنځی

های مختلف مربوط به گزارش نظارت ساالنه به شمول جذب محصالن جدید، تهیۀ گزارش در مورد منابع و بخش

گان تحلیل و مستندسازی کنندمحصالن، کارمندان، فارغان و استخدام نظریاتپیرشفت تحصیلی و استخدام فارغان، و نیز 

. با مرور و تحلیل این معلومات، تیم مسؤول نظارت ساالنه قادر خواهند بود تا پالن عملیاتی ساالنه را برای بهبود کندمی

 کیفیت برنامه علمی مورد نظر انکشاف دهد.

محصالن از جمله عنارص بنیادی های علمی و تجربۀ اجرای نظارت ساالنه جهت بازاندیشی و تأمل دربارۀ کیفیت برنامه

دهد تا نوعی در فرایند تضمین کیفیت امور اکادمیک است. نظارت ساالنۀ برنامۀ علمی به تیم مسؤول برنامه اجازه می

 ؛تواند اجرا منایدهای بهبود کیفیت برنامه را که دیپارمتنت میبررسی/ چک صحی برنامه را اجرا مناید تا فرصت

 نظریاتها و مل وسیع و عمیق توسط اعضای کادر علمی مرتبط به برنامۀ علمی که با دیدگاهتشخیص دهد. غور و تأ 

تواند های مستمر میکند. اقدامشود، فرایند ارتقا و بهبود مستمر برنامۀ علمی را تقویت میمستقیم محصالن هم همراه می

 نظریاتت ساالنۀ مسایل اصلی، اجراآت قبلی و تأثیر معنادار بر افزایش رضایت و نتایج محصالن داشته باشد و نظار 

 کند.این فرایند را تقویت  ،محصالن

های هایی مترکز دارد که توسط اعضای کادر علمی دیپارمتنت در جریان پیشربد فعالیتنظارت ساالنۀ برنامه روی فعالیت

خیص داده شده اند. این امر به انکشاف موضوعات مرتبط با نتایج و تجربۀ محصالن تش از روی نامۀ علمی و نیزروزمرۀ بر 

معمول به موارد بیرون از  د. نظارت ساالنۀ برنامه به گونۀانجامپالن عملیاتی داخلی )بخش پنجم این جزوه را ببینید( می

که در جریان نظارت ساالنه چنین پردازد. در صورتیدیپارمتنت که اجرای برنامه را به مشکل مواجه ساخته است، منی

های علمی( که در ذیل ای برنامهیل )بیرونی( تشخیص داده شود، آن موارد به پروسۀ جامع دیگری )مرور دورهمسا

ترصیح این جزوه  4شود، ارجاع داده خواهد شد. رهنمود مفصل تطبیق پروسۀ نظارت ساالنه در بخش توضیح داده می

 گردیده است.
 

 های علمیای برنامهمرور دوره .3

های تر و ساختارمندتر برنامهسازد تا مرور عمیقاین فرصت را فراهم می مؤسسۀ تحصیلیهای علمی به برنامهای مرور دوره

تحصیلی دیگر مشخص مناید. مرور  مؤسساتهای علمی ها را در میان برنامهعلمی را روی دست گرفته و جایگاه آن
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در سطح نهاد که خارج از برنامۀ تحت  یتئهیشکیل با ت مؤسسۀ تحصیلیهای علمی توسط معاون علمی ای برنامهدوره

ای مرتبه مورد مرور دوره هر پنج سال یکحداقل در  مؤسسۀ تحصیلیهای علمی در شود. متام برنامهمرور  باشد اجرا می

 گیرند.قرار می

لی است. این پروسه های علمی بازبینی اسرتاتیژیکی یک برنامۀ علمی در سطح نهاد تحصیای برنامهاساساً، مرور دوره

شامل تر مؤسساتی انداز وسیعدربرگیرندۀ نتایج حاصله از پروسۀ نظارت ساالنه در یک برنامه زمانی درازمدت و در چشم

و  مؤسسۀ تحصیلیهای های علمی را با اسرتاتیژیهای علمی مطابقت هر یک از برنامهای برنامهشود. مرور دورهمی

تر انکشاف ملی منابع برشی در نظر گرفته تا از مناسب بودن برنامه فارغان و به صورت وسیع گان،کنندتقاضای استخدام

عالوه، این پروسه به صورت عمیق و تفصیلی به مسایلی چون روند نتایج و رضایت محصالن، اطمینان حاصل شود. به

مستقل از برنامۀ علمی  هیئتهای علمی توسط های برنامکه مرور دورهپردازد. از آنجاییمنابع و امکانات برنامه علمی می

د این ها نبوده و از برایندهد که دیپارمتنت به تنهایی قادر به حل آنمیگردد، احتامالً مسایلی را تشخیص تطبیق می

 انتقال داد.  مؤسسۀ تحصیلیرا برای توجه و اقدامات الزم به سطح رهربی  توان مسایل مطرح شدهپروسه می

اصالحات بنیادی را در  مؤسسۀ تحصیلیای برنامۀ علمی، ممکن است الزم باشد دوره اسرتاتیژیک مرور این در نتیجۀ

تر که برنامۀ علمی در سطح وسیعسطح برنامه ایجاد کند تا از تداوم برنامۀ علمی اطمینان حاصل مناید. بعضاً، در صورتی

)وزارت صالح به مراجع ذیمؤسسۀ تحصیلی و یا لغو آن از سوی از کیفیت الزم برخوردار نباشد، پیشنهاد تعلیق، ادغام 

 .گرددمیارایه تحصیالت عالی( 

بررسی تفصیلی  و نیز بیرونیمرور اسرتاتیژیکی اعتبار برنامۀ علمی از منظر زمان همهای علمی ، مرور برنامهنتیجه در

های اصلی چون نتایج و تجربۀ محصالن است. این اجراآت یک برنامۀ علمی در طول زمان معینه با درنظرداشت مقیاس

های علمی بوده ولی قاعدتاً یک پروسۀ مجزا است. در حالی که نظارت نتایج نظارت ساالنۀ برنامه مرور مبتنی بر بازتاب

های علمی پروسۀ مقطعی است که در ای برنامهدوره ۀ مستمر ساالنه بوده ولی مرورهای علمی یک پروسساالنۀ برنامه

های علمی به صورت تفصیلی در بخش ای برنامهمرور دوره فرایندشود. تری اجرا میسطح مؤسسه با گسرته و نتایج وسیع

 این جزوه ترصیح گردیده است. 6
 

 های علمیادغام، تعلیق و لغو برنامه .4

-تصمیم بگیرد که ادامۀ یک برنامۀ علمی دیگر ممکن نیست. این امر می مؤسسۀ تحصیلیاست واقع ممکن در بعضی م

تواند محصول تغییر در اسرتاتیژی مؤسسه یا تغییر در کارمندان، جذب تعداد معدود محصل، و یا هم نتیجه و سفارش 

در چنین نبوده و با نیاز محصالن و کارفرمایان ای برنامۀ علمی باشد که اجراآت برنامه در مطابقت پروسۀ مرور دوره

 :کندمیهای زیر را انتخاب یکی از گزینه مؤسسۀ تحصیلیرشایط، 

افتد که دو یا بیشرت از دو برنامۀ علمی از دیدگاه محتوای ادغام برنامه: این گزینه معموالً در مواقعی اتفاق می ▪

 سازی کرد.های مشابه را معقولتوان برنامهمعنادار داشته و با ادغام آن میاکادمیک و اهداف آموزشی با هم شباهت 

به حالت تعلیق  (یک سالبرای مدت معینی )معموالً تعلیق برنامه: برنامۀ علمی مورد نظر جذب محصل جدید را  ▪

 زد.تر یا آوردن تغییرات اساسی در برنامه را میرس ساآورد تا فرصت بیشرتی برای مرور وسیعدرمی

 کند.لغو برنامه: برنامۀ علمی به صورت دائم محصل جدید جذب منی ▪
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های شورای عالی وزارت تحصیالت عالی است. تصمیم نهایی دربارۀ ادغام، تعلیق و لغو برنامۀ علمی از جمله صالحیت

 گردد. یرسنوشت اعضای کادر علمی موجود و همچنان محصالن حارض در برنامه طبق طرزالعمل جداگانه تنظیم م
 

 چرخۀ تضمین کیفیت

های علمی استوار بوده و با پروسه و مرور برنامه رهنمودهای هر یکی از عنارص چرخۀ تضمین کیفیت بر یکی از بخش

 شود.که در جدول زیر نشان داده شده است، حامیت می قسمیاسناد مربوطه 

 : چرخۀ تضمین کیفیت با شواهد حامیوی1جدول 

چرخۀ 

تضمین 

 کیفیت

 اسناد و شواهد پروسه زمینه

ایجاد و تأیید 

 برنامۀ علمی

برنامۀ علمی  ▪

جدیدی را وارد 

چرخۀ کیفیت 

 .کندمی

 فعان، ینارتباط با ذ ▪

بازارسنجی، از دیدگاه تجارتی  ▪

 و از دیدگاه اکادمیک،

 تأیید وزارت تحصیالت عالی  ▪

 های مربوطلوایح و طرزالعمل ▪

علمی های برنامه رهنمود مرور ▪

 )بخش اول(

وب/ الگوی مشخصات چارچ ▪

 برنامه

 فرم پیشنهاد/ پروپوزل برنامۀ علمی ▪

نظارت ساالنۀ 

های برنامه

 علمی

کیفیت برنامۀ علمی  ▪

را در سطح 

ها مورد دیپارمتنت

مورد بررسی قرار 

 دهد.می

 نظارت ساالنۀ برنامه،  ▪

 معلوماتمرور مجموعه  ▪

 گذاری عملیاتی و مرورپالن ▪

 های مربوططرزالعمللوایح و  ▪

های علمی برنامه رهنمود مرور ▪

 )بخش دوم(

های فارمت نظارت ساالنۀ برنامه ▪

 علمی

های رهنمودی اعضای یادداشت ▪

 تیم ملی آموزگاران 

 گذاری عملیاتیپالن ▪

ای مرور دوره

های برنامه

 علمی

تر مرور وسیع ▪

مؤسساتی / ملی 

های علمی برنامه

که از بیرون برنامۀ 

-صورت میعلمی 

 گیرد.

 ای برنامه علمیدوره مرور ▪

 گذاری عملیاتیپالن ▪

دهی/ واکنش میانی و پاسخ ▪

 نهایی

نظارت از طریق نظارت ساالنۀ  ▪

 برنامه

 های مربوطلوایح و طرزالعمل ▪

های علمی برنامه رهنمود مرور ▪

 )بخش سوم(

های ای برنامهفارمت مرور دوره ▪

 علمی

های رهنمودی اعضای یادداشت ▪

 تیم ملی آموزگاران 

 گذاری عملیاتیپالن ▪

ادغام، تعلیق 

و لغو برنامۀ 

تصمیم سطح  ▪

وزارت تحصیالت 

مرور همۀ اسناد اکادمیک  ▪

 مرتبط

 مربوطهای لوایح و طرزالعمل ▪

های علمی برنامه رهنمود مرور ▪
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عالی مبنی بر  علمی

های توصیه

 پیشنهادی مؤسسه.

نتایج نظارت ساالنه / مرور  ▪

 های علمیای برنامهدوره

 )بخش چهارم(

 ادغام، تعلیق و لغو برنامۀ علمی ▪

 
 

 ارتقا و تضمین کیفیت 

و تضمین کیفیت دو مفهوم جداگانه و در عین حال مرتبط به هم بوده و برای تأسیس یک نظام مؤثر نقش حیاتی  ارتقا

 دارند. 
 

 توان چنین تعریف کرد: تضمین کیفیت را می

تحصیالت عالی به منظور نظارت، بررسی و مستندسازی از تطبیق معیارهای تضمین  مؤسساتای است که توسط پروسه

 گیرد.دهی آن به وزارت تحصیالت عالی به شکل مستمر صورت میکیفیت و اعتباردهی و گزارش
 

 توان چنین تعریف کرد: ارتقای کیفیت را می

رایه شده از رهگذر تشخیص نقاط ضعف در ای است که توسط مؤسسات تحصیالت عالی براساس پیشنهادهای اپروسه

 شود. پروسۀ تطبیق معیارهای تضمین کیفیت اجرا شده و از تطبیق آن به وزارت تحصیالت عالی گزارش ارایه می
 

ها در مطابقت با د برنامهرب کند تا از تطبیق مؤثر پیشرا کمک می عالی تحصیالت مؤسساتپروسۀ تضمین کیفیت 

های نیازمند به بهبود نیز ها و زمینهمینان حاصل منایند. با تطبیق پروسۀ تضمین کیفیت، فرصتمعیارهای تعریف شده اط

 گیرد. در نتیجه، تضمین کیفیت مؤثر حامی پروسۀ ارتقای کیفیت است.شناسایی و در رفع آن اقدامات الزم صورت می

و نشان دهد که پیرشفت محصالن در برنامۀ علمی مناسب بوده  تواندبرنامۀ علمی می به طور مثال، گزارش نظارت ساالنۀ

در هامهنگی با معیارهای مؤسساتی و ملی قرار دارد. این امر، نشان دهندۀ تطبیق مؤثر پروسۀ ارتقای کیفیت است چون 

 دهد. دیپارمتنت مربوطه معیارهای اکادمیک برنامۀ علمی را به شکل درست آن بازتاب می

تواند دیپارمتنت مربوطه را در امر تشخیص و شناسایی های علمی میعیت از رهگذر مرور برنامهبازتاب نتایج وض

های مؤثر از ، کمک مناید. وقتی اسرتاتیژیاندداشته  مؤثری که در ارتقای ظرفیت و تجربۀ محصالن نقش یمضامین

های مربوط در سایر مضامین ش اسرتاتیژیشود، پالن عملیاتی نظارت ساالنه مبتنی بر گسرت طریق این پروسه شناسایی می

گذاری ارتقای کیفیت را از طریق پالن فرایندای از پروسۀ تضمین کیفیت است که هم تنظیم خواهد شد. این منونه

 کند.تنظیم می شکل درست آن عملیاتی به

  



 رهنمود مرور برنامه های علمی | 14 

 های کیفیت: آماده شدن برای پروسه3بخش 

در مراحل خاص کیفیت دارند روی همه  مؤسسۀ تحصیلیاد و منسوبان چرخۀ تضمین کیفیت با درک نقشی که همۀ افر 

های ها و کمیتهپوهنځیها، های تضمین کیفیت در کار روزمرۀ همۀ دیپارمتنتکند، و در نظر دارد این پروسهتکیه می

 نهادینه شود.ی لاص

به چرخۀ جهت ورود  ۀ تحصیلیمؤسسشود. برای آماده ساخنت پروسه محقق منییک این موضوع در آغاز معرفی ولی 

های ها و وظایف تعریف شده به افراد مربوط واگذار گردد و از طریق برنامهتضمین کیفیت، باید در قدم اول نقش

ها و حسابرسی دقیق باید آوری دادههی داده شود. به تعقیب آن جمعاها دربارۀ وظایف شان آگآموزشی خاص به آن

 صورت گیرد.

های اصلی تضمین مفصلی را برای اجرای پروسه یمقدماتی را معرفی کرده رهنامیهای گامیکی از این  این بخش، هر

 مناید.کیفیت ارایه می

 هاتعریف نقش

 چرخۀ کیفیت

 رسند:اساسی به نظر میذیل های اطمینان از تطبیق درست و مستمر چرخۀ کیفیت نقشحصول برای 

را رهربی منوده در این زمینه  مؤسسۀ تحصیلیتضمین و ارتقای کیفیت موسسه تحصیلی:  پروسۀ معاون علمی  •

 در برابر وزارت تحصیالت عالی مسؤولیت عام و تام دارد.

های تحت ریاست معاون علمی، مسؤول اجرای مستمر برنامه: مؤسسۀ تحصیلیکیفیت اصلی کمیتۀ تضمین  •

 است. تحصیلی سسۀ ؤ متضمین کیفیت در همۀ سطوح 

 قرار داشته پوهنځیتحت ریاست رئیس  پوهنځیدر سطح هر : پوهنځیدر سطح تضمین کیفیت ی فرعکمیتۀ  •

در سطح است و به کمیتۀ اصلی تضمین کیفیت  پوهنځیهای تضمین کیفیت در سطح مسؤول اجرای برنامه و

 دهد.گزارش می مؤسسۀ تحصیلی

 تأیید ایجاد برنامۀ علمی جدید

تواند توسط وزارت تحصیالت عالی، معاون علمی یا کمیتۀ نصاب در راستای انکشاف می جدید میبرنامۀ عل

ها بر اساس تخصص و پوهنځیها یا تواند توسط دیپارمتنتمیچنان ایجاد برنامۀ جدید هماسرتاتیژیک پیشنهاد گردد. 

 شان به حوزۀ خاصی پیشنهاد شود.عالقه

 :ذیل استموارد شامل تأیید برنامۀ علمی جدید 

(، در تهیۀ اسناد پیشنهادی ، ترجیحاً آمر دیپارمتنتمعموالً آمر برنامۀ علمی) : مسؤول برنامهمسؤول برنامه •

فرعی دخیل خواهد بود و ایجاد برنامۀ جدید را به کمیتۀ  ههای مربوطبرنامۀ علمی جدید براساس طرزالعمل

 مناید.پیشنهاد می یپوهنځتضمین کیفیت 
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تأییدی برنامۀ علمی جدید  هیئت پوهنځیتضمین کیفیت فرعی کمیتۀ : پوهنځیتضمین کیفیت فرعی کمیتۀ  •

 خواهد بود. پوهنځی مربوط به هایمتشکل از اعضای کادر علمی دیپارمتنت هیئتمناید. این را ایجاد می

 کند.را مرور منوده از پروسه نظارت میمسؤول تضمین کیفیت اسناد پیشنهادی : مسؤول تضمین کیفیت •

و پروپوزل ایجاد برنامۀ علمی جدید را مرور سند پالیسی  پوهنځیشورای علمی : پوهنځیشورای علمی  •

 شود.بیشرت در زمینه میمعلومات کند و یا هم خواهان منوده یا تأیید می

 تضمیاصلی کمیتۀ  •

فرعی های کمیتۀ تضمین کیفیت پیشنهادها و سفارشاصلی کمیتۀ : تحصیلیدر سطح موسسه ن کیفیت  •

پیشنهاد ایجاد برنامۀ علمی  مؤسسۀ تحصیلیرا مرور منوده با مشورۀ کمیتۀ نصاب  پوهنځیتضمین کیفیت 

 فرستد.به وزارت تحصیالت عالی می مؤسسۀ تحصیلیجدید را پس از تأیید شورای علمی 

 نظارت ساالنۀ برنامۀ علمی

 های علمی باید مشخص شود:جرای نظارت ساالنۀ برنامهوظایف زیر در بخش ا

 مناید.را مشخص می پوهنځیهای علمی جدول زمانی نظارت ساالنۀ برنامه پوهنځیرئیس : پوهنځیرئیس  •

کند. آمران می و مدیریت آمر دیپارمتنت اجرای نظارت ساالنه در دیپارمتنت را رهربی: آمر دیپارمتنت •

های مورد رضورت آوری دادهجمعاز روند ( پوهنځیتضمین کیفیت  فرعی همکاری کمیتهها )به دیپارمتنت

 کنند.گزارش نظارت ساالنه را نظارت میبه 

-های نظارت ساالنۀ برنامهگزارش پوهنځیتضمین کیفیت فرعی کمیتۀ : پوهنځیتضمین کیفیت فرعی کمیتۀ  •

اصلی رت را تهیه منوده نکات کلیدی را به کمیتۀ مناید، پالن تطبیق نظارا تأیید می پوهنځیهای علمی 

 دهد.تضمین کیفیت گزارش می

های علمی را مرور های نظارت ساالنۀ برنامهمسؤول تضمین کیفیت همۀ گزارش: مسؤول تضمین کیفیت •

 کند.های عملیاتی نظارت ساالنه را ثبت و تعقیب میمنوده از چرخۀ نظارت ساالنه نظارت منوده تطبیق پالن

گیرند. محصالن برحال برنامۀ علمی به عنوان بخشی از تطبیق نظارت ساالنه مورد سنجش قرار می: محصالن •

 د.گردای از محصالن برای پروسۀ نظارت ساالنه ایجاد میویژه هیئت

ها برای نظارت ساالنه و انکشاف پالن داده ۀهمۀ اعضای کادر علمی دیپارمتنت در تهی: اعضای کادر علمی •

 عملیاتی نظارت ساالنه دخیل خواهند بود. 

ها با آمران خدماتی برای تهیه و تحلیل داده ، تخنیکی واداریکارمندان : خدماتی کارمندان اداری/ •

 .منایندمی یها همکار دیپارمتنت

 ای برنامۀ علمیدورهمرور 

 :گرددمی اضافهداشته و وظایف ذیل نیز به آن نظارت ساالنه  هامنندهایی شای برنامۀ علمی وظایف و نقدورهمرور 
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های علمی در داخل ای برنامهدوره مرورمعاون علمی جدول زمانی : مؤسسۀ تحصیلیمعاون علمی یا رئیس  •

 هیئتاعضای مناید. ای برنامه علمی را تعیین و معرفی میدورهمرور  هیئتنهاد تحصیلی را مشخص منوده، 

 .منایندفعالیت میهای علمی تحت ریاست معاون علمی مؤسسه برنامه مرور

 :گرددمیاز اعضای زیر تشکیل  هیئتاین : های علمیبرنامهمرور  هیئت •

o  ای است.علمی آن تحت مرور دوره که برنامۀ پوهنځیرئیس 

o  را به عهده  هیئتکه در صورت نبود معاون علمی ریاست عضو کمیتۀ تضمین کیفیت مؤسسه

 خواهد داشت.

o  مؤسسۀ تحصیلیهای دیگر پوهنځیسه عضو بلندرتبه از کادر علمی. 

o  مؤسسۀ تحصیلیمنایندۀ کمیتۀ نصاب. 

o قرار دارد ایتحت مرور دورهکه تجربۀ برنامۀ علمی  یکی از محصالن با. 

علمی با محصالن  برنامهمرور  هیئتنیاز ی خواهد شد و در صورت از فارغان برنامۀ علمی نظرخواه: فارغان •

 .را نیز تدویر خواهد کرد یمربوطه جلسات

های اصلی فارغان رشته به هدف برنامۀ علمی با استخدام کنندهمرور  هیئت: کارفرمایان / استخدام کنندگان •

بهبود وضعیت  ای موجود جهتهشناسایی چگونگی هامهنگی این فارغان با بازار کار و شناسایی فرصت

 د منود.محصالن مالقات خواه

-های علمی را مرور منوده پالنای برنامهدوره مرورهای آمر تضمین کیفیت همۀ گزارش: آمر تضمین کیفیت •

 مناید.ها را به هدف تعقیب و نظارت ثبت میهای عملیاتی آن

های علمی را تأیید منوده، پالن ای برنامهدورهمرور های کمیتۀ تضمین کیفیت گزارش: کمیتۀ تضمین کیفیت •

)ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی( ارسال به وزارت تحصیالت عالی و  کندمیتهیه  مربوطه را عملیاتی

 مناید.می
 

 تعلیق، ادغام و لغو برنامۀ علمی

مؤسسۀ سوی ای برنامۀ علمی، یا هم از دورهمرور تواند از طریق اجرای پیشنهاد تعلیق، ادغام و لغو برنامۀ علمی می

طرح گردد. در هر موزارت تحصیالت عالی سوی مستقیم از  به شکل )معاون علمی یا کمیتۀ نصاب( و یا هم تحصیلی

 گردد.تأیید و یا رد میوزارت تحصیالت عالی از سوی فقط در نهایت پیشنهاد تعلیق، ادغام و یا لغو برنامۀ علمی صورت، 

که از طریق تطبیق  را کمیتۀ تضمین کیفیت پیشنهاد تعلیق، ادغام و لغو برنامۀ علمی: کیفیت کمیتۀ تضمین •

طی مراحل بعدی ارسال وزارت تحصیالت عالی جهت  هباست ای برنامۀ علمی طرح شده دورهمرور 

 .منایدمی

یا رئیس یکی از تحت ریاست معاون علمی  را ایکمیتۀ تضمین کیفیت تیم بررسی کننده: کنندهتیم بررسی •

دهد. در مواردی تشکیل می مؤسسۀ تحصیلیهای دیگر با عضویت چند تن از اعضای کادر علمی پوهنځی

، تیم باشدکه پیشنهاد از طرف وزارت تحصیالت عالی مطرح شده باشد، یا موضوع حساس و مورد مناقشه 

 شود.عالی تشکیل میوزارت تحصیالت امور اکادمیک ای از طرف ریاست نظارت و ازیابی ویژه
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کننده تصمیم خود را گرفت، متناسب به آن اجراآت صورت گرفته و گزارش آن به وزارت تحصیالت وقتی تیم بررسی

-های علمی گرفته شد، باید برنامۀ علمی جدیدی از ادغام برنامهشود. اگر تصمیم بر ادغام برنامهعالی رشیک ساخته می

 های قبلی ایجاد گردد. 

 

 معرفی و آموزش

فارغان  و کارمندان اداری و حتی اعضای کادر علمی، الزم است تا چرخۀ کیفیت برای همۀ اعضای دیپارمتنت، محصالن

کنندگان معرفی شود تا از نقش خود در روند این چرخه آگاه شوند. آمر تضمین کیفیت وظیفۀ نظارت بر برنامه و استخدام

 ی و آموزش را به عهده دارد. این معرف

به  دتوانای است که میمعرفی چرخه کیفیت به هدف نشان دادن ارزش و هدف اجرای نظارت ساالنه و مرور دوره

 های دیگر صورت گیرد. سایت و اسناد و روشصورت حضوری و یا هم از طریق بروشور، ویب

-ای را شامل میونگی اجرای نظارت ساالنه و مرور دورهآموزش چرخۀ کیفیت، برعالوۀ ارزش و اهداف این روند، چگ

شود که معموالً توسط کارشناسان و آگاهان حوزه )مثل آمر تضمین کیفیت، عضو تیم ملی آموزگاران، اعضای کمیتۀ 

 گیرد.ای را داشته باشند( صورت میتضمین کیفیت یا کسانی که تجربۀ اجرای نظارت ساالنه و مرور دوره

ینفعان نیاز متفاوتی به معلومات دربارۀ روند کیفیت دارند: برای محصالن معرفی مخترص موضوع و نقش هر یکی از ذ

نتیجه، بهرت  ها الزم است با همۀ ابعاد این روند آشنا شوند. درها در این روند کافیست، در حالی که آمران دیپامتنتآن

ای که در جدول زیر نشان داده شده، تهیه و اجرا ثل منونهاست مؤسسۀ تحصیلی پالن معرفی و آموزش روند کیفیت را، م

 مناید.

اجرا آن را شوند و بینند و با این روند آشنا میو کارمندان آموزش می عضای کادر علمیدر طول زمان، تعداد بیشرتی از ا

 .خواهند بودس در دسرت نیر د و آموزگاران بیشرتی نشو تر میهم کم یهای آموزشچنین نیازمندیکنند. اینمی
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 ای(: منونۀ پالن معرفی و آموزش چرخۀ کیفیت )نظارت ساالنه و مرور دوره2جدول 

 نتایج هدف نیازمندی معرفی و آموزش نقش

معرفی مخترص روند کیفیت برای  محصالن

بروشور،  همۀ محصالن از طریق 

سایت و... آموزش ویژه برای ویب

 ایدورهمحصالن عضو هیئت مرور 

آشنایی با روند چرخۀ کیفیت 

و کمک مؤثر به اجرای مرور 

 ای به عنوان عضو هیئتدوره

آگاهی بیشرت محصالن از 

 روند و منایندگی بهرت 

اعضای کادر معرفی مخترص روند به  اعضای کادر علمی

 از طریق جلسات دیپارمتنت علمی

حصول اطمینان از این که 

از روند  اعضای کادر علمی

یت آگاهی دارند و در کیف

آوری و تحلیل معلومات جمع

 کنند.همکاری می

 اعضای کادر علمیآگاهی 

آوری مؤثر از روند و جمع

 معلومات مورد نیاز

کارمندان 

 اداری/تخنیکی

روزه برای برنامۀ آموزشی نیمه

کارمندان اداری و تخنیکی تا 

چگونگی تهیۀ معلومات مورد نیاز را 

 بیاموزند

ول کارمندان کمک به مسؤ 

اداری )مدیر تدریسی( تا تیم 

خود را بهرت مدیریت کند و 

را از  ههای مربوطپرسشنامه

و  اعضای کادر علمینزد 

 آوری مناید.محصالن جمع

مدیر تدریسی معلومات مورد 

 ها را تهیه میکندنظر فورم

ها آمران دیپارمتنت

اعضای کمیتۀ  /

 تضمین کیفیت

ظارت آموزش روند قبل از رشوع ن

ای توسط ساالنه و مرور دوره

اعضای تیم ملی بازنگران / آمر 

 تضمین کیفیت

ای و رهربی هیئت مرور دوره

پیشربد مؤثر روند نظارت 

 ایساالنه و مرور دوره

اجرای درست و مؤثر روند 

 ارتقای کیفیت

معرفی مخترص روند )از طریق  فارغان

معرفی ویژه  ؛سایت(ایمیل، ویب

برای فارغانی که در روند مرور 

 ای همکاری دارند.دوره

آشنایی با روند کیفیت و 

همکاری مؤثر با هیئت 

 ایبازنگری دوره

شهرت نیک برنامۀ علمی و 

 مؤسسۀ تحصیلی

سایت یا معرفی روند از طریق ویب کنندگاناستخدام

 ایمیل آمر دیپارمتنت 

سهیم ساخنت استخدام 

-روند مرور دوره کنندگان در

 ای و ارتقای کیفیت

ات مفید نظریات و معلوم

استخدام کنندگان به هیئت 

 ای و برنامۀ علمیدوره مرور
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 های معرفی و آموزشروش

نشان  2جدول شامره ها در های متعددی برای معرفی و آموزش روند چرخۀ کیفیت وجود دارد که تعدادی از آنروش

-های معمول در زیر معرفی میها استفاده منود. برخی از روشتوان از آنداده شده است و متناسب با نیازهای منطقه می

 د:نشو 

 های حضوری رو در رو:روش

های معلوماتی )معرفی و آموزش(: مرور کلی ارزش، هدف یا چگونگی اجرای نظارت ساالنه و مرور نشست •

 ای.دوره

، با مترکز بر هدف و اجرای روند کیفیت. به طور مثال، کار گروهی، بررسی اسناد، تهیۀ ورکشاپ: آموزش •

 ای و...های نظارت ساالنه و مرور دورههای فورممعلومات مورد نیاز، چگونگی تکمیل بخش

ها یا آموزش اعضای کادر علمی برنامه: به هدف انکشاف چگونگی اجرای روند. به طور مثال، ورکشاپ •

، معلوماتدهی، تحلیل آوری معلومات مورد نیاز، گزارشحضوری برای انکشاف چگونگی جمع آموزش

 گذاری و اجرا و...پالن

 منابع

در مورد ارزش، هدف و چگونگی اجرای روند نظارت ساالنه خاص مخاطبان استفاده از منابع برای معرفی به  •

ای از روند یا کتاب رهنامی محصالن یا منودار سادهسایت ای، به طور مثال، معلومات روی ویبو مرور دوره

 و کارمندان. اعضای کادر علمیکیفیت برای 

ها )چه کسی چه کارهایی را آوری معلومات، تعریف نقشبرای جمع سازمانیرهنمودها و الگوهای داخل •

 دهی و....ها، تحویلدهد(، روندهای داخلی، تاریخانجام می

 های حضوری رشکت کنند.توانند در برنامهیحی روند برای کسانی که منیها و بروشورهای ترشسالید •

 معلوماتآوری جمع

محصالن،  ماننداز نزد ذینفعان برنامه  مشابهیآوری معلومات های علمی نیازمند جمعای برنامهنظارت ساالنه و مرور دوره

-های اداری و اکادمیک جمعوند قبالً توسط بخشمورد نیاز این ر  معلوماتکنندگان اند. بخشی از فارغان و استخدام

 ها استفاده منود.شود از آنآوری شده و موجود است و می

ای آوری شان کار سادهیا جمع نباشدای موجود همۀ معلومات مورد نیاز روند نظارت ساالنه و مرور دوره احتامل دارد

-در سالشود از معلومات موجود و قابل دسرتس استفاده منود و برای تهیۀ معلومات مورد نیاز . در این صورت، مینباشد

 .ریزی کردهای بعدی برنامه

 

 

 



 رهنمود مرور برنامه های علمی | 20 

 آوری معلومات جدیدجمع

 .خواهد بودمعلومات مورد نیازی که از پیش در دسرتس نیست یکی از دو نوع زیر 

 ها آسان استمعلوماتی که در دسرتس نیست ولی به دست آوردن آن .1

از طریق رسوی  معلوماتها مشخص کنید. احتامل دارد این آوری آنمعلومات مورد نیاز را با میکانیزم و زمان جمع

آوری معلومات آسان نبود، چگونگی تهیۀ این شود. اگر جمع یآور ز با محصالن جمعکوچک یا نشست گروه متمرک

 تعیین منایید. یمعلومات را در پالن عملیاتی سال بعد

مورد نیاز جدید به دست آورده شود. اگر  معلوماتهای موجود کوشش شود تا همیشه با استفاده از فرایندها و میکانیزم

مورد نیاز را به دست آورد. اگر  معلوماتوجود است، بهرت است با اعامل تغییراتی در آن، نامۀ محصالن از قبل مپرسش

وزارت که در بخش منابع این رهنمود آمده  ۀپرسشنامۀ مشخصی در دسرتس نیست، بهرت است از پرسشنامۀ تأییدشد

 استفاده گردد.

 معلوماتی که در حال حارض در دیپارمتنت موجود نیست .2

آوری معلومات های جمعو کارمندان بخواهند تا روش اعضای کادر علمیتوانند از میپوهنځی آمر دیپارمتنت یا رئیس 

ای جاری یا آینده مشخص کنند. اگر چنین امری ممکن نبود، بهرت است مورد نظر را برای نظارت ساالنه یا مرور دوره

ای درج گردد تا توسط کمیتۀ تضمین کیفیت به رهربی مرور دوره عدم دسرتسی به معلومات در گزارش نظارت ساالنه یا

 مؤسسۀ تحصیلی یا در صورت نیاز به وزارت تحصیالت عالی رشیک ساخته شود. 

ای ترشیح شده های نظارت ساالنه و مرور دورههای مختلف فورممعلومات  مورد نظر بیشرت برای روند کیفیت در بخش

های نظارت ساالنه و مرور های مختلف فورممورد نیاز بخش معلوماتآوری ن برای جمعتواهای فوق را میاست. روش

 .گرفتای به کار دوره

 خالصه: چگونگی آمادگی برای روند کیفیت

-مگا( برداشنت معلوماتآوری آموزش و جمعمعرفی و ها، با در نظرداشت سه حوزۀ تعریف شده در باال )تعریف نقش

 گردد:ای توصیه میها و اعضای کادر علمی در راستای تطبیق نظارت ساالنه و مرور دورهیپارمتنتهای زیر برای آمران د

 آمادگی برای همۀ روندها

 .پوهنځیهای روند ارتقای کیفیت در دیپارمتنت و تشخیص نقش .1

 های تضمین کیفیت، آمران، اعضای کمیتهپوهنځیهای کلیدی )رئیس حصول اطمینان از این امر که نقش .2

 ای آشنا هستند.ها( با روند کلی و چگونگی تطبیق نظارت ساالنه و مرور دورهدیپارمتنت

و  اعضای کادر علمیهای اجراآت لستهای محصالن، چکسازی ثبت نتایج محصالن، پرسشنامهمعیاری .3

 آوری معلومات مفید از رستارس دیپارمتنت.کارمندان جهت جمع

کنندگان جهت بهبود این میکانیزم و از نزد فارغان و استخدام معلوماتآوری های موجود جمعبررسی روش .4

ای آینده )احتامالً به همکاری رهربی مؤسسۀ به دست آوردن معلومات الزم بهرت برای روند مرور دوره

 تحصیلی یا وزارت تحصیالت عالی نیاز باشد(.
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ها کند و به دیپارمتنتای را تأیید و اعالن میهتقسیم اوقات اجرای نظارت ساالنه و مرور دور پوهنځی رئیس  .5

 دهد.خرب می

ای، حداقل یک دور نظارت ها پیش از وارد شدن به مرور دورهحصول اطمینان از این امر که دیپارمتنت .6

 ساالنه را اجرا منوده باشند.

 آماده شدن برای نظارت ساالنۀ برنامه

 ن همکار آمر دیپارمتنتبه عنواپوهنځی تعیین عضو کمیتۀ تضمین کیفیت  .1

، کارمندان و محصالن با روند آشنا شده وظایف شان را اعضای کادر علمیانکشاف پالن آموزشی تا همۀ  .2

 بدانند و اجرا منایند.

مورد  نیاز و اجرای  معلوماتآوری آوری معلومات را نظارت منوده از جمعآمر دیپارمتنت روند جمع .3

 سازد.می های محصالن خود را مطمنئمصاحبه

-ای قرار گرفته باشد، تطبیق پالنهای قبل مورد نظارت ساالنه یا مرور دورهدر صورتی که برنامۀ علمی در سال .4

 گردد.های علمیاتی گذشته نیز بررسی می

 ایآمادگی برای مرور دوره

خود در  مناید. اعضای هیئت دربارۀ نقشای را انتخاب میمعاون علمی مؤسسۀ تحصیلی هیئت مرور دوره .1

 شوند.بینند و آشنا میاین روند آموزش می

، اعضای کادر علمیای برای همۀ انکشاف پالن آموزشی برای معرفی روند و مراحل اجرای مرور دوره .2

 کنندگان و آشنایی هرکدام با وظایف شان در این زمینه.کارمندان، محصالن، فارغان و استخدام

مناید تا مطمنئ شود که معلومات ای را نظارت میمعلومات الزم برای مرور دورهآوری آمر دیپارمتنت جمع .3

کنندگان متاس گرفته های پالن شده انجام شده و با فارغان و استخدامآوری شده، مصاحبهمورد نیاز جمع

 شده است.
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 : ایجاد برنامۀ علمی جدید4بخش 

( ارایه شده است. تأیید 14و  13های علمی )مادۀ برنامه رهنمود مرورو در طرزالعمل  دمراحل ایجاد برنامۀ علمی جدی

 .گیردمیهای علمی وزارت تحصیالت عالی صورت نهایی ایجاد برنامۀ جدید علمی توسط ریاست انکشاف برنامه

خویش  اعتباردهیسند که ایجاد برنامۀ علمی جدید باشند واجد رشایط برای توانند میتحصیالت عالی زمانی  مؤسسات

تواند تصمیم ایجاد باشند. در موارد استثنایی وزارت تحصیالت عالی میدست آورده ه بوزارت تحصیالت عالی  را از

. قبل از ؛ اتخاذ منایدقرار ندارند نیز در مرحلۀ سوم اعتباردهیحتی که  تحصیالت عالی مؤسساتدر برنامۀ علمی را 

 و باید مراحل ایجاد برنامۀ علمی جدید را طی منوده مؤسسۀ تحصیلیرشوع برنامۀ علمی جدید و جذب محصالن، 

منظوری وزارت تحصیالت عالی را به دست آورد. نظارت بر پروسۀ ایجاد برنامۀ علمی جدید به عهدۀ آمر دیپارمتنتی 

 کند.است که ایجاد برنامه را پیشنهاد می

 طراحی شده است:ذیل اطمینان از موارد منظور حصول جاد برنامۀ علمی جدید به مراحل ای

 نیاز واضح و مستدل برای ایجاد برنامۀ جدید وجود داشته باشد؛ •

 اهداف و نتایج آموزشی مشخصی موجود است؛ •

 وجود دارد؛آموزشی نصاب تحصیلی مناسب جهت رسیدن به اهداف  •

 موجود است. کیفی محصالنتجربۀ  وپیشربد برنامه علمی با کیفیت  منابع فزیکی و نیروی برشی کافی برای •

 ها است.های تضمین کیفیت جهت اطمینان از پیشربد کیفی برنامهدارای پروسه مؤسسۀ تحصیلی •

روند تأیید برنامۀ علمی است، درج در ترین سند یادشده در سندی با نام "مشخصات برنامه" که جامعهای لفهؤ مرشح 

کند. استفاده از الگوی واحد برای سند است. مشخصات برنامه سندی است که ماهیت رشته را تعریف میشده 

 سازد:مشخصات زمینۀ مقایسه را در موارد زیر میرس می

گردد )به طور مختلف ارایه میتحصیالت عالی  مؤسساتهای علمی با عنوان مشابه که در مقایسه بین برنامه •

 گردد(.مختلف تدریس میتحصیالت عالی  مؤسساتبیولوژی که در در رشتۀ مثال لیسانس 

تصویر واضحی از  مؤسسۀ تحصیلیهای مختلف یک های علمی دیپارمتنتمقایسه بین برنامهبه عالوه،  •

 .منایدمیارایه را  مؤسسۀ تحصیلیهای علمی ارایه شده در برنامه

کند تا و به ما کمک میداشته و نتایج برنامه بسیار اهمیت درست ساختار، اهداف درک رشح ساختار برنامۀ علمی برای 

شامره  ضمیمهمنونۀ الگوی مشخصات برنامه در  شناسایی کنیم. اً دقیقهای موجود را متایز برنامۀ پیشنهادی جدید با برنامه

 یک این رهنمود ارایه شده است.
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 رضورت ایجاد برنامه علمی

 ،برنامۀ علمی جدید باشندعضو اعضای کادر علمی که قرار است  اپیشنهاد کنندۀ برنامه ب پوهنځیرئیس یا  آمر دیپارمتنت

در برنامۀ علمی لیسانس  ،به طور مثال .وظیفه دارند تا حوزه و سطح برنامۀ علمی جدید پیشنهاد شده را مشخص منایند

 بیولوژی.رشتۀ 

 :انجام دهندرا ذیل برنامه باید موارد ی اعضای کادر علمبرای تشخیص رضورت ایجاد برنامۀ علمی جدید، 

دیگر در تحصیالت عالی  مؤسساتیا  مؤسسۀ تحصیلیهای مشابه علمی در در مورد وجود برنامه معلومات •

 آوری منایند؛جمع را حوزۀ شان

جهت تشخیص مربوطه های صنعتی در حوزۀ های رشکتبا استخدام کنندگان دولتی و غیر دولتی و مناینده •

 های مورد انتظار شان از کارمندان در زمان استخدام، مالقات منایند.ها به فارغان رشته و مهارتنیازمندی آن

منطقه شان صحبت یا  علمی در حوزه ۀهای بالقوۀ برنامبا وزارت تحصیالت عالی در زمینۀ تشخیص نیازمندی •

 منایند.

 طریق تحلیل احصائیوی بازار ارزیابی منایند.های بالقوۀ استخدام فارغان در سطح ملی را از زمینه •

 نتایج هر یکی از موارد ذکر شده باید به طور واضح در پیشنهاد ایجاد برنامۀ علمی جدید ارایه شود.

 اهداف آموزشی برنامۀ علمی

محصالن  های اجرا شده رضورت ایجاد برنامۀ علمی جدید از نگاه زمینۀ کاری برای فارغان رشته و وجوداگر نیازسنجی

ترین موضوع در مهم دهند.، تیم برنامه کار خود را روی تعیین مشخصات برنامه ادامه میدهدمند بالقوه را تشخیص عالقه

ها اهداف و نتایج آموزش کلی برنامه و است. اینآن تعریف مشخصات برنامه علمی انکشاف اهداف و نتایج آموزشی 

نویس کنند. در زمان تهیه پیشمشخص می بگیرند، قرار است با ختم دوره فراهایی را که محصالن دانش و مهارت

های مورد انتظار کنندگان )در مورد مهارتمشخصات برنامه باید بازخوردها و نظرات وزارت تحصیالت عالی و استخدام

 ها از فارغان( در نظر گرفته شود.آن

کند. به همین منظور، به صورت کلی و دیپارمتنت را تعریف میاهداف برنامه مقاصد آموزشی و اهداف کلی مورد نظر 

 تواند اهداف زیر را در نظر داشته باشد:بیولوژی می در رشتۀ شوند. به طور مثال، برنامۀ علمیوسیع تعریف می

 برنامۀ تدریسی و آموزشی با کیفیت عالی مبتنی بر تحقیق؛ •

های صنعتی مرتبط ها به شمول تحقیق و یا کار در رشکتشغلآموزشی که فارغان را در تعقیب انواع مختلفی از  •

 توانا سازد؛

های وسیع در حوزۀ علوم بیولوژی و دانش تخصصی در یک یا چند حوزۀ تخصصی رشته به توانایی با محصالن •

 ؛هااندازی تحقیق در این حوزهشمول توانایی راه

 مجهز خواهند شد؛ لهای عملی و قابل انتقامحصالنی با طیف وسیعی از مهارت •
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نفعان های تحقیق به ذیفتههای تحقیقات آزمایشی و میدانی و ارایۀ یاهای تحلیل و تفسیر دادهبا مهارت یمحصالن •

 .مختلف

را آن های مختلفی را که قرار است محصالن با ختم برنامۀ علمی فراگرفته و توانایی نتایج آموزشی برنامه دانش و مهارت

ها را کند. در نتیجه، نتایج آموزشی در نصاب تحصیلی برنامه از طریق مضامینی که باید آنمی مشخص ،داشته باشند

 یابد.ها را ارزیابی مناید تجلی میکه باید فراگرفنت آن یاتآموزش دهد و امتحان

های دانش و مهارتای از که مجموعه داشته باشداز فارغان برنامه انتظار تواند میدر نتیجه، استخدام کننده مورد نظر 

 اجرا کرده بتوانند.و آن را در ساحۀ عمل تخصصی و قابل انتقال مرتبط به رشته را دارا بوده 

 توان به صورت زیر تعریف منود.های تخصصی رشته را میجنبه

 ای از دانش مرتبط به رشتۀ تحصیلی؛یادگیری مجموعه •

 فهمیدن مفاهیم کلیدی رشته؛ •

 ایل اساسی رشته؛توانایی تحلیل و ارایۀ مس •

 های البراتواری و فنی مرتبط با رشته؛های عملی مثل مهارتمهارتتبلور  •

 آمادگی برای پیرشفت در شغل مشخص )به طورر مثال در حوزۀ دواسازی و طبی(. •

 توان به صورت زیر تعریف منود:های قابل انتقال را میمهارت

 دیگران؛ایجاد ارتباط مؤثر شفاهی و نوشتاری با  •

 ها؛های کمی و تحلیل آنکار کردن با داده •

 ها( و منابع الکرتونیک؛تابسیی )دمعلوماتهای دسرتسی و استفاده از بنگاه •

 ؛معلوماتسنجش ارزش و اعتبار منابع مختلف  •

 برای حل مسائل؛ معلوماتاستفاده از  •

 انفرادی و گروهی. به شکل کار کردن مؤثر •

ها را شود که نشان دهد محصالن با ختم موفقانۀ دورۀ تحصیلی توانایی اجرای آنتعریف مینتایج آموزشی به صورتی 

د، مثل نقابل سنجش باش هایتا بیانگر فعالیتداشته باشند. نخستین کلمۀ نتایج آموزشی همیشه باید یک فعل باشد 

وضوعی که قرار است ترشیح یا توضیح یا . به دنبال این فعل، ماجرا کردنیا  توضیح دادن، ترشیح منودن یا منایش دادن

  شود.آورده می ،اجرا گردد

 در نظر گرفت:ذیل توان به صورت نتایج آموزشی را میرشح های مثال
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 :تابا تکمیل موفقانۀ برنامۀ علمی، محصالن باید قادر باشند 

 .... را ترشیح منایند اساسی مفاهیم •

 .توضیح دهندشناسی منطقه را چگونگی انکشاف بوم •

 های برآمده از ... را تحلیل منایند.داده •

 های البراتواری... را تفسیر منایند.آزمایشاز ها یافته •

 را تحقیق منایند. مورد نظر ترشیح ... ادبیات موضوعمنظور به  •

 مفاهیم ... را به صورت مؤثر نوشتاری انتقال دهند. •

 . منایند اجراتوانایی کار کردن امن در محیط البراتواری... را  •

 را حل کنند. یبا استفاده از ... مسایل ریاض •

این اهداف آموزشی باید در زمینۀ مشخص برنامۀ علمی مربوط صورت گیرد. به طور مثال، مجموعه دانش مورد انتظار 

در نصاب تحصیلی فرشده شده بیان گردد. هر یکی و ارایه شده رشته که باید محصالن فرا بگیرند با در نظرداشت مضامین 

خود را خواهند داشت و در کنار هم نتایج آموزشی برنامۀ  خاصها و واحدهای برنامۀ علمی نتایج آموزشی از بخش

 . دهندمیو تشکیل علمی را مشخص 

 نصاب تحصیلی مناسب

 است:ذیل های متشکل از بخشو نصاب تحصیلی برنامۀ علمی بر اساس اهداف تحصیلی رشته بنا نهاده شده 

 شودکه تدریس میموضوعاتی  •

o دانش رشته 

o های رشته )مثل فنون البراتواری(مهارت 

o های قابل انتقالمهارت 

 روش ارایه/تدریس، به طور مثال –شود چگونه تدریس می •

o /لکچر رسمی سخرنانی 

o ویژهصنوف مینار و س 

o های عملیصنف 

o مطالعۀ مستقل 

o آموزش آنالین 

 برنامه چگونه ارزیابی میگردد •

o هامقاله 

o هاگزارش 

o هاارایه 

o پوسرتها 
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o  معلوماتتحلیل 

o حل مسأله 

 امتحان •

o ایهای چندگزینهپرسش 

o کوتاههای جوابپرسش 

o های ترشیحی پرسش 

o حل مسأله 

کنند. برخی از ای از مضامینی است که محصالن در هر سال تحصیلی تعقیب میمجموعهبرنامۀ علمی معموالً متشکل از 

 موارد زیر اند: . این مضامین شاملفرا گیرندهای رشته باید این مضامین را همۀ محصالن به عنوان بخشی از نیازمندی

ی رشته را در خود دارد؛ و های اساسدرصد مضامین رشته(، مضامین اساسی که مهارت 50مضامین اختصاصی )حداقل 

های خارجی، )مثل ثقافت اسالمی، زباناند های علمی مشرتک شمول که در همۀ برنامهمضامین عمومی یا پوهنتون

د که نشو ی مییهای علمی شامل مضامین اختیارکمپیوتر، تاریخ معارص افغانستان و محیط زیست(. برخی از برنامه

 منایند. در برنامۀ علمی انتخاب میی از رشتۀ مورد نظر برای مترکز روی بخش تخصصمحصالن 

 برنامه تعریف شوند:مانند همهمۀ مضامین برنامه باید بر اساس الگوی واحدی 

 نتایج آموزشی مضمون، •

 د،نشو که تدریس میموضوعاتی  •

 د،نگردهایی که تدریس میروش •

 گردد.هایی که نتایج آموزشی مضمون ارزیابی میروش •

ای از شود. منونهتر ارایه میولی به صورت مفصلبوده زشی مضمون بر اساس نتایج تحصیلی برنامۀ علمی نتایج آمو 

 این رهنمود ارایه شده است. 2شامره  ضمیمهدر  مشخصات مضمون

نفعان می را معرفی مناید. هر یکی از ذیدر هر برنامه، مجموعۀ مشخصات مضامین برنامه باید مشخصات کلی برنامۀ عل

گان فارغان رشته( با دیدن مضامین باید مند رشته، اعضای کادر علمی یا هم استخدام کنندهعالقه محصالن)به طور مثال 

در کنار یکدیگر در برنامۀ علمی قرار گیرند که با طوری به دست آورند. مضامین باید را بتواند تصویر کلی از برنامه علمی 

 د.ندانش محصالن به تدریج افزایش یابها و ها، مهارتآنفرا گرفنت 

 منابع کافی

پیشربد موفقانۀ برنامۀ علمی باید به منابع کافی به شمول منابع انسانی، آموزشی و منظور به  مؤسسۀ تحصیلیدیپارمتنت و 

 منابع فزیکی دسرتسی داشته باشند.

 

 

 



 رهنمود مرور برنامه های علمی | 27 

 منابع برشی

و انسجام منابع یا برنامۀ قابل اعتامدی برای جذب  شته ودسرتس دارا در کافی دیپارمتنت باید نشان دهد که منابع برشی 

 روی دست دارد:برشی مورد نیاز 

تعداد کافی اعضای کادر علمی با تجربۀ مناسب تحصیلی مطابق رشته که توانایی پیشربد برنامۀ علمی را داشته  •

 باشند؛

های آی. تی. کارمندان تخنیکی دیده جهت مدیریت کتابخانه، زیرساختتعداد کافی کارمندان آموزش •

 داشنت تسهیالت ویژه برنامه مثل البراتوارها؛جهت پیشربد و فعال نگه

تعداد کافی کارمندان اداری جهت پیشربد امور تدریسی و اجرایی برنامه مثل ثبت نام جدیدالشموالن، ثبت  •

 و همکاری با امور محصالن.ها بندی ارزیابینتایج  محصالن، مدیریت تقسیم اوقات درسی، مدیریت زمان

 منابع آموزشی

 دیپارمتنت باید نشان دهد که به منابع زیر دسرتسی دارد:

 آموزشی محصالن؛-های علمی برای استفادۀ علمیمنابع کافی در زمینۀ کتاب و ژورنال •

 های محصالن در دورۀ تحصیل؛منابع کافی تکنالوژی معلوماتی جهت کمک به پیشربد درس •

 براتواری و ساحوی جهت استفادۀ امن محصالن.منابع کافی ال  •

 منابع فزیکی

های درسی، سمینارها، کارهای البراتواری و دیپارمتنت باید نشان دهد که به فضای کافی تدریسی جهت برگزاری صنف 

 هر نوع تسهیالت دیگر مورد نیاز پیشربد برنامۀ علمی دسرتسی دارد. 
 

 یمؤسسۀ تحصیلهای تضمین کیفیت برنامه

روی را  های تضمین کیفیت جهت اطمینان از کیفیت تجربۀ آموزشی محصالنباید نشان دهد که برنامه مؤسسۀ تحصیلی

از ها به وزارت تحصیالت عالی های علمی و ارسال گزارش آنای برنامهدورهمرور اجرای نظارت ساالنه و   دست دارد.

 رود.شامر میه الزامات آن ب

 برنامۀ علمی جدیدمراحل تأیید 

تواند . این پیشنهاد میآغاز گردد مؤسسۀ تحصیلیهر یکی از سطوح در تواند مراحل ابتدایی ایجاد برنامۀ علمی می

تواند به عالوه، پیشنهاد ایجاد برنامۀ علمی جدید میانکشاف یابد. به مؤسسۀ تحصیلییا و  پوهنځیتوسط دیپارمتنت، 

 منطقه به برنامۀ جدید علمی صورت گیرد. هایدر پاسخ به نیاز سفارش وزارت تحصیالت عالی 
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 مرحلۀ اول

دیپارمتنت مشخصی را برای انکشاف  پوهنځیایجاد برنامۀ علمی جدید مورد موافقت قرار گرفت، موضوع زمانی که 

اداری برای اجرای موارد  از اعضای کادر علمی را با همکاران یتعدادکند. آمر دیپارمتنت پیشنهاد ایجاد برنامه تعیین می

 کند:زیر تعیین می

 نیازسنجی ابتدایی ایجاد برنامه را بررسی منایند؛ •

 (؛1شامره  ضمیمهمشخصات برنامه را انکشاف دهند ) •

 (.3شامره  ضمیمهپیشنهاد ایجاد برنامه علمی را تهیه منایند ) •

 کنید.(مراجعه مربوطه  ضمیمهها به فورمه ۀ)برای مشاهدۀ منون

 مرحلۀ دوم

 گیرد:ای صورت میویژه هیئتتوسط  پوهنځیتأیید ایجاد برنامه در سطح 

 (هیئت)رئیس  پوهنځیرئیس  •

 های مرتبط،دو عضو کادر علمی بیرون از دیپارمتنت از رشته •

)یا عضو دیگری از کمیتۀ تضمین کیفیت در صورتی که مسؤول  پوهنځیتضمین کیفیت فرعی مسؤول کمیتۀ  •

 باشد(، پوهنځیکمیته رئیس 

 ،مؤسسۀ تحصیلیعضو کمیتۀ تضمین کیفیت  •

 .پوهنځیعضو کمیتۀ نصاب  •

 رد:یباید در موارد زیر تصمیم بگ هیئت

 به ایجاد برنامۀ علمی وجود دارد؛ نیاز •

 است؛ انکشاف یافته هداف تحصیلی و نتایج آموزشی واضحا •

 اهداف تحصیلی تعریف شده وجود دارد؛ هبرای رسیدن ب نصاب تحصیلی مناسب •

 .قرار داردبرنامه با کیفیت باال در دسرتس ایجاد زیکی کافی برای یمنابع برشی و ف •

 ، یکی از تصامیم زیر را خواهند گرفت:هیئتهای با در نظرداشت سفارش پوهنځیشورای علمی و رئیس 

 یا برنامۀ علمی جدید را تأیید کنند؛پیشنهاد ایجاد  •

 یا به دیپارمتنت ارایه کنند؛ جهت بهبود پیشنهادرا هایی پیشنهاد ایجاد دیپارمتنت را تأیید منوده سفارش •

 یا د؛نپیشنهاد ایجاد دیپارمتنت را به صورت مرشوط تأیید منایند تا پیش از ایجاد برنامه آن رشایط برآورده شو  •

 یا به دیپارمتنت ارجاع دهند؛دوباره شاف بیشرت پیشنهاد را برای انک •

 پیشنهاد ایجاد دیپارمتنت را رد مناید. •
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برای برآورده شدن رشایط را ، آمر دیپارمتنت باید پالن عملیاتی وداگر پیشنهاد ایجاد برنامه به صورت مرشوط تأیید ش

به صورت گزارش برای  هیئتروی دست بگیرد. نتیجۀ بررسی  مؤسسۀ تحصیلیسطح تعیین شده قبل از ارسال پیشنهاد به 

دربارۀ تأیید نهایی یا مرشوط  هیئتتهیه شده که در آن معقولیت ایجاد برنامه، قضاوت  مؤسسۀ تحصیلیارسال به سطح 

 شود. میدرج برنامه و این که رشایط چگونه برآورده شود، 

 مرحلۀ سوم

پیشنهاد ایجاد برنامۀ  مؤسسۀ تحصیلی. شورای علمی مؤسسۀ تحصیلیبررسی پیشنهاد ایجاد برنامۀ علمی در شورای علمی 

عالوه، معاون علمی و مناید. بهبررسی میو منوده  علمی را به همراه پالن عملیاتی جهت اجرای موارد مرشوط دریافت

دربارۀ کیفیت برنامۀ علمی، نیروی برشی، تسهیالت و تجهیزات الزم به شورای  مؤسسۀ تحصیلیمعاون مالی و اداری 

کنند. مرحلۀ نهایی تأیید های تهیۀ آن را تصدیق میدهند و چگونگی موجودیت این منابع یا زمینهعلمی گزارش می

 ، تأیید شورای علمی مؤسسه است.مؤسسۀ تحصیلیاد برنامۀ علمی در سطح ایج
 

 مرحلۀ چهارم

به ریاست  مؤسسۀ تحصیلیپیشنهاد ایجاد برنامۀ علمی جدید پس از تأیید شورای علمی . وزارت تحصیالت عالی یتأیید

شود. تأیید برنامۀ علمی جدید در سطح وزارت های علمی وزارت تحصیالت عالی رشیک ساخته میانکشاف برنامه

  ذیل است:مراحل تحصیالت عالی شامل 

 های علمیریاست انکشاف برنامه •

 ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی •

 کمیتۀ ملی نصاب تحصیلی •

 مقام وزارت و •

 شورای عالی وزارت تحصیالت عالی •

 هیئت(. این 13بخش  3شامره  ضمیمهفرستد )میساحه تعیین منوده و برای بازدید به ی را هیئتوزارت تحصیالت عالی 

 ضمیمهدهد )های علمی وزارت تحصیالت عالی تحویل میگزارش خود را برای تأیید نهایی به ریاست انکشاف برنامه

تواند اقدام به جذب محصل و پس از تأیید نهایی ایجاد برنامۀ علمی جدید، دیپارمتنت می (.16-14، بخش 3شامره 

ای تضمین کیفیت دورهمرور نظارت ساالنه و  پروسۀرنامه مناید. برنامۀ علمی جدید پس از رشوع به فعالیت وارد رشوع ب

  خواهد شد.
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 : منونۀ تعریف مشخصات برنامه1 ضمیمه

 .................. مؤسسۀ تحصیالت عالی

 مشخصات برنامۀ علمی )عنوان برنامۀ علمی( .1

 (   دیپارمتنت )    ( پوهنځی)نام  پوهنځی .2

 دکتورا( ماسرتی/ سطح: )لیسانس/  .3

 (BSc/BA/MSc/MAنوع سند فراغت ) .4

 دو سال...( پنج سال/ های تحصیلی )چهار سال/سال .5

 رشایط پذیرش: )رشایط الزم برای متقاضیان رشته تعریف شود( .6

 اهداف برنامه .7

 اهدف اساسی برنامۀ علمی جدید به صورت زیر است:

 گردد، به طور مثال:علمی در اینجا ذکر میاهداف برنامه 

های مختلف را اجرا منایند، اهداف شغلی آموزشی که فارغان رشته را توامنند سازد تا شغل •

 انتخاب منایند، به شمول تحصیالت باالتر و تحقیق؛

 کیفیت باالی تجربۀ آموزشی؛ •

 انکشاف عمیق در رشته .... •

های مهم و تخصصی را که برنامۀ قابل انتقال )مهارت های عملی وای از مهارتانکشاف مجموعه •

 دهد مشخص کنید.(علمی انکشاف می
 

 نتایج آموزشی برنامه: .8

 با امتام موفقانۀ برنامه، محصالن قادر خواهند بود تا نتایج آموزشی تخصصی زیر را اجرا منایند.

را کنند با ذکر چگونگی تدریس رود محصالن با ختم موفقانۀ دوره اجهایی را که انتظار میهمۀ مهارت

 مهارت در مضامین خاص و چگونگی ارزیابی آن در اینجا ذکر کنید. 

 

 به طور مثال:

 .فرا بگیرندشفاهی مؤثر را  یهای ارتباطمهارتتا با ختم موفقانۀ تحصیل، محصالن قادر خواهند بود 

گردد و در آن محصالن تجربۀ ................. تدریس میهای ارتباطی مؤثر از طریق مضمون ش مهارتز آمو 

 ای را دریافت خواهند منود.بازخوردهای سازنده ارایۀ شفاهی را خواهند داشت و نظرات/

های شفاهی مضمون و نتایج آموزشی آخر سمسرت مضمون اجرا خواهد هئاز طریق ارا هاارزیابی این مهارت

 شد. 
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 ساختار برنامه: .9

تحصیلی برنامه را با ذکر نوعیت مضامین )اختصاصی، اساسی، انتخابی و  سمسرتوار مضامین ساالنه/ فهرست

 عمومی( و یا مضامینی که برای مترکز یا گرایش خاصی الزم است مشخص کنید. 

 متوجه باشید که نتایج آموزشی برنامه و مضامین در مطابقت با هم باشند.
 

 ات مضمون: منونۀ تعریف مشخص2 ضمیمه

 ......................  مؤسسۀ تحصیالت عالی

 مشخصات مضمون: )عنوان مضمون( .1

 (   ) دیپارمتنت:   (  ) :  پوهنځی .2

 ماسرتی(  سطح تحصیل: )لیسانس/ .3

  (  ) سمسرت:  .4

 محتوای مضمون: )رشح مخترصی دربارۀ آنچه که قرار است تدریس گردد ارایه شود.( .5

 اهداف مضمون: .6

 هدف برآورده ساخنت موارد زیر طراحی شده است:مضمون به 

 اهداف مضمون را اینجا وارد منایید. به طور مثال اهدف مضمون بیوساینس سال اول:

 ای بر بیولوژی محافظتی؛مقدمه •

 آموزش تشخیص گیاهان؛ •

 گیری گیاهان....آموزش فنون منونه •

 ...و •

 نتایج آموزشی مضمون:  .7

 های تخصصی زیر را اجرا منایند:ادر خواهند بود مهارتبا ختم موفقانۀ مضمون، محصالن ق

رود محصالن با گذراندن موفقانۀ مضمون یاد بگیرند با ذکر چگونگی نتایج آموزشی مضمون را که انتظار می

های محصالن را در اینجا ذکر منایید. به طور مثال در مضمون ها و نیز ارزیابی آموختهتدریس و یادگیری آن

 محصالن قادر خواهند بود تا:بیوساینس: 

o گاه معین را تشخیص منایند.رابطه بین نوع خاک و توزیع گیاهان در یک زیست 

این موضوع از طریق سخرنانی/لکچر و کار ساحوی برای محصالن تدریس خواهد 

 شد.

های محصالن از طریق ارایۀ مقاله و امتحان آخر سمسرت مضمون ارزیابی آموخته

 خواهد شد.

o  شناسی محل خواهد شد را توضیح عث تغییر بومکه چگونه معرفی نوع خاص گیاه بااین موضوع

 دهند.
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 گردد،از طریق لکچر و کار ساحوی تدریس می   

 های کوچک ساحوی ارزیابی خواهد شد.از طریق پروژه   

o  های مؤثر تشخیص گیاهان را اجرا منایند.مهارت 

 خواهد بود.تدریس به صورت علمی )پرکتیک(    

 های تشخیصی محصالن از طریق امتحان عملی صورت خواهد گرفت.ارزیابی مهارت   

 های قابل انتقال زیر را اجرا منایند.با تکمیل موفقانۀ مضمون، محصالن قادر خواهند بود مهارت 

یند با ذکر رود محصالن با ختم موفقانۀ مضمون حاصل مناهای قابل انتقالی را که انتظار میهمۀ مهارت

 ها در اینجا ذکر منایید.چگونگی تدریس و ارزیابی آن

 به طور مثال: 

 های ارتباط شفاهی مؤثر را به منایش بگذارند. با ختم موفقانۀ مضمون، محصالن قادر خواهند بود تا مهارت

 سازنده تجربه کسب خواهند منود. نظریات/محصالن از طریق ارایۀ شفاهی سه سمینار و دریافت بازخورد 

 های کوچک ساحوی محصالن صورت خواهد گرفت.های شفاهی پروژهامتحان از طریق ارزیابی ارایه 

 ساختار مضمون .8

 چگونگی آموزش و ارزیابی محصالن را مشخص منایید. به طور مثال:

درس  3ویژه و کالس  2جلسه لکچر،  10تدریس: تدریس اصلی مضمون از طریق برگزاری 

 البراتواری اجرا خواهد شد.

ساعت کاری مطالعه منایند که شامل  20رود تا معادل مطالعۀ انفرادی: از محصالن انتظار می

 های تعیین شده از کتاب درسی و اجرای تحقیق برای مقاله مضمون خواهد بود.مطالعۀ فصل

ای شفاهی و امتحان دقیقه 10ای، ارایۀ کلمه 1000ارزیابی: ارزیابی مضمون از طریق نوشنت مقاله 

 تحریری جواب کوتاه یک ساعته صورت خواهد گرفت.
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 : فورم درخواست ایجاد برنامۀ علمی جدید3 ضمیمه

 

 : فورم درخواست ایجاد برنامۀ علمی جدید3جدول 

 معرفی مخترص برنامه علمی محتوای پیشنهاد 1

 برنامۀ علمیعنوان  برنامۀ علمی پیشنهادی 2

مؤسسۀ تحصیالت عالی، دالیل منطقی آمادگی برای ایجاد برنامه، چه کسی /پوهنځیتاریخچۀ  عمومیمعلومات  3

 نصاب تحصیلی رشته را تهیه منوده یا در تهیۀ آن همکاری کرده است.

 معرفی برنامه .1 نیازسنجی 4

 اهداف برنامه .2

 دالیل ایجاد برنامۀ جدید .3

 برنامۀ پیشنهاد شدهرضورت و اهمیت  .4

 ویهای ملی و حوزهایجاد برنامۀ جدید بر مبنای نیازمندی .5

 کند؟چه تحوالت علمی جدیدی در سطح ملی ایجاد برنامه را تقاضا می .6

آیا برنامه علمی در کشورهای همسایه و منطقه وجود دارد؟ اگر بلی، کدام کشور و  .7

 ؟مؤسسۀ تحصیلی

 توانند کار کنند؟می ها و نهادهاه در چه نوع سازمانفارغان این رشت .8

تعداد اعضای کادر علمی مناسب موجود برای تدریس برنامه پیشنهادی )لیسانس،  .1 رشایط اجرایی 5

 (اماسرت، دکتور 

-های درسی مستقل دارد؟ اگر بلی، تعداد و مشخصات ساختامنا مؤسسه ساختامنآی .2

، کمپیوترلب، های درسی، البراتوار، کتابخانههای درسی را با ذکر تعداد طبقات، اتاق

 رسما و گرما ذکر کنید. –کلنیک صحی و تسهیالت تسخین 

 های علمی موجودتعداد برنامه .3

 رنامۀ جدیدتجهیزات و تسهیالت الزم برای ب .4

 تأیید نصاب برنامه توسط کمیتۀ ملی نصاب در وزارت تحصیالت عالی .5

ها و های احتیاطی برای اختصاص بودجه زیرساختدر زمینۀ امور مالی، چه تصمیم .6

 سایر مصارف الزم در نظر گرفته شده؟

 رشایط موجود 6

 
 های درسی معیاریاتاق .1

. جهت کسب اطمینان گروهی، کارهای مبتنی بر پروژه..های کار علمی البراتوارها، اتاق .2

 از امکان اجرای کارهای علمی موجود در برنامه علمی

 ی موجود با ذکر سویۀ تحصیلی، رتبۀ علمی و رشتۀ تخصصیلملیست اعضای کادر ع .3

 رشح تسهیالت، کتابخانه، انرتنت، مرکز آی. تی. .4

 
7 

 مراحل تائیدی

تهیه کنندۀ  هیئتشهرت اعضای 

 پیشنهاد ایجاد برنامه علمی

 نام

1.... 

2.... 

3.... 

درجۀ  رتبۀ علمی

 تحصیلی

 دیپارمتنت
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  مجموع اعضا شامره و تاریخ تصویب منت تأیید دیپارمتنت مربوط 8

  اعضای حارض

  آرای موافق

  آرای مخالف

  آرای مستنکف

 

9 

  مجموع اعضا تاریخ تأیید شورای علمیشامره و  پوهنځیتأیید شورای علمی 

  اعضای حارض

  آرای موافق

  آرای مخالف

  آرای مستنکف

 شهرت رئیس: پوهنځیتأیید رئیس  10

 اسم:

 رتبۀ علمی:

 تاریخ و صورت موافقه

 پوهنځیامضای رئیس و مهر 

11 

 

موافقت شورای اداری یا معاون 

مالی و اداری مؤسسه از وجود 

 تجهیزات و تسهیالت الزم برنامه

  مجموع اعضا شامره و تاریخ تصویب منت

  اعضای حارض

  آرای موافق

  آرای مخالف

  آرای مستنکف

مؤسسۀ تأیید شورای علمی  12

 تحصیلی

  مجموع اعضا شامره و تاریخ تصویب منت

  اعضای حارض

  آرای موافق

  آرای مخالف

  آرای مستنکف

 نام و رتبۀ علمی مؤسسۀ تحصیلیتأیید رئیس  13

 

 مؤسسۀ تحصیلیامضام و مهر ریاست 

وزارت  هیئترشح بازدید ساحوی  14

 تحصیالت عالی

   

تأیید بورد اکادمیک ریاست  15

 های علمیانکشاف برنامه

   شامره و تاریخ تصویب منت

 نهادشمنت حکم پی منظوری وزیر تحصیالت عالی 16

 شامره و تاریخ

  

 منت فیصله  تأیید شورای عالی تحصیالت عالی 17

 تاریخ و شامره
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: نظارت ساالنۀ برنامه5بخش   

 نظارت ساالنۀ برنامه برای تقویت بخش پنجم چارچوب اعتباردهی ملی طراحی شده است. معیار مربوط چنین است:

قرار نظارت ای به هدف بهبود مداوم مورد مؤسسه قرار داشته به صورت دورهت یهای علمی در مطابقت با مأمور"برنامه

های علمی به صورت ساالنه به گیرد." نظارت ساالنۀ برنامه علمی یک پروسۀ رسمی است که در سطح همۀ برنامهمی

 .(باردهیو اعت های تضمین کیفیتشود. )بخش دوم الیحۀ فعالیتتشخیص نقاط نیازمند بهبود اجرا میمنظور 

ها را از طریق ارزیابی و نظارت ساالنه در مرکز چرخۀ تضمین کیفیت قرار دارد و فرصت همیشگی بررسی و بهبود برنامه

 سازد. های چرخۀ کیفیت میرس میریزی عملیاتی و برجسته ساخنت موارد کیفی برای سایر بخشپالن

-به صورت ساالنه از طریق تکمیل فورم نظارت ساالنه تطبیق میهای علمی های علمی در همۀ برنامهنظارت ساالنۀ برنامه

برای بررسی میزان پیرشفت بین هر دور  و د. پالن عملیاتی ساالنه به عنوان بخشی از فورم نظارت ساالنه انکشاف یافتهدگر 

ای که به مسایل هدور مرور توانند به مثابه شواهدی برای های عملیاتی میشود. این پالننظارت ساالنه استفاده می

های علمی و پالن به این دو موضوع )نظارت ساالنه برنامه به صورت مفصل 6و  5پردازد قرار گیرند. بخش می درازمدت

 پردازد.گذاری عملیاتی( می

 

 

 

 

 

 

 

 

نظارت ساالنۀ برنامه های علمی
مرور دوره ای برنامه های 

(سال5هر )علمی 

ایجاد برنامۀ علمی 

 جدید

گزاری عملیاتی و پالن

 بهبود

گزاری عملیاتی و بهبودپالن  

تواند می مرور دوره ای برنامه

گاهی به ادغام، تعلیق یا لغو 

 برنامه نیز بینجامد.

 برنامه های علمی در چرخۀ کیفیت ۀ: جایگاه نظارت ساالن3شکل
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 مترکز نظارت ساالنه روی برنامه 

صورت جداگانه ها به شود. هر یکی از برنامههای علمی در هر سال به صورت داخلی اجرا مینظارت ساالنه در همۀ برنامه

تواند چند دیپارمتنت و انجامد و میشوند. برنامۀ علمی مجموعۀ عنارصی است که به اعطای سند تحصیلی مینظارت می

اعضای هر یکی از  توضیح داده شد. 2بخش  2ار شامره که در منودهامنگونه در خود داشته باشد. را های دیگر بخش

نظارت ساالنه قرار بگیرند  ۀتوانند به عنوان بخشی از پروسهای دیگر میو بخش هاو کارمندان یا دیپارمتنتکادر علمی 

مسؤول  ؛کندکه سند فراغت اعطا می یدهند. آمر دیپارمتنتقرار پوشش  ، تحتنقش دارند هایی را که در آنتا همۀ برنامه

 اصلی اجرای نظارت ساالنه است.
 

 چه وقت، چه کسی و چگونه؟

شود. برنامه توسط آمر دیپارمتنت اعطاکنندۀ های علمی در پایان سال تحصیلی اجرا میمۀ برنامهنظارت ساالنه روی ه

-خواهد تا با جمعشود. آمر دیپارمتنت از اعضای دیپارمتنت میسند تحصیلی و عضو کمیتۀ تضمین کیفیت اجرا می

اش منایند. سهیم الزم در حوزۀ کاری مربوط شان در تکمیل فورم نظارت ساالنه همکاری معلوماتآوری و تحلیل 

ها در فرایند کیفیت است. عضو ها راه خوبی برای سهیم ساخنت آنساخنت همۀ اعضای دیپارمتنت در تهیه و تحلیل داده

دیپارمتنت همکاری منوده قبل از  نویس اولیۀ فورم نظارت ساالنه با آمردر تهیۀ پیش پوهنځیکمیتۀ تضمین کیفت 

 مناید.آن را مرور و بررسی می ،پوهنځیتحویل فورم به رئیس/کمیتۀ تضمین کیفیت 
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 فورم نظارت ساالنه

های کاربردی با استفاده از دیدگاه و های فورم نظارت ساالنه همراه با توضیحات و توصیهدر ادامه، هر یکی از بخش

 تضمین کیفیت ترشیح شده است. تجربۀ مسؤوالن و اعضای کمیته

 نظارت ساالنه فورم: 4جدول 

نظارت  های فورمبخش

 ساالنه

 هایی که باید اجرا شوندفعالیت

 دهنام دیپارمتنت فارغ دیپارمتنت

 نام پوهنځی پوهنځی

 دهآمر دیپارمتنت فارغنام  آمر دیپارمتنت

 برنامهالف. عنوان .1

.ب. سطح برنامه: 1

 لیسانس/ماسرتی

 

 معلومات: 2بخش 

 محصالن

به برخی یا همۀ مسایل زیر پرداخته تا رود .د( انتظار می2.الف تا 2در این بخش )ردیف 

 شود: 

 تعداد جدیدالشموالن ▪

به شمول تعداد محصالنی که تأجیل اخذ منوده  محصالن برحال و ترک تحصیل ▪

 اند

 پیرشفت محصالن )ارتقای سمسرتوار و ساالنه محصالن( ▪

 تکمیل دوره )فراغت( ▪

 فارغان ▪

 آوری و مقایسه گردد. های سه سال اخیر جمعدر صورت امکان، داده ▪

.الف. تعداد محصالن 2

)چه تعداد محصل جدید 

در سال جاری و سه سال 

 برنامه شدند(پیش شامل 

جدول با تفکیک سال و در صورت امکان گرایش یا رشته محصالن آورده شود.  معلومات

 به طور مثال، محصالن جذب شده دیپارمتنت در سه سال اخیر

 تغییرات جدیدالشموالن سال

 %0 102 1397سال تحصیلی 

 % 12.75+  115 1398سال تحصیلی 

 % 4.3+  120 1399سال تحصیلی 
 

 .ب: پیرشفت محصالن2

)تعداد محصالنی که 

های سمسرت و سال

تحصیلی را موفقانه پشت 

 گذارند.(رس می

های جدول، تعداد و درصد ارتقای سمسرتوار محصالن و نیز ابقا و یا ترک تحصیل را داده

 دهد. به طور مثال ارتقا از سمسرت اول به سمسرت دوم.نشان می

 درصد ارتقا 2ارتقا به سمسرت  محصالن سال

1397 102 96 94 % 

1396 115 102 88 % 

1395 120 95 79 % 
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 ارتقای سال دوم به سال سوم

درصد ارتقا به سال  ارتقا به سال سوم تعداد محصالن سال

 سوم

1397 98 96 98 % 

1398 96 92 96 % 

1399 102 95 93 % 

 های دیگر....و همچنین صنف 

میانگین منرات مضامین مختلف نیز آورده و تحلیل شود، بویژه شود در صورت نیاز می

 گردد.های مختلف تدریس میاگر مضامین توسط دیپارمتنت

)درصد .ج. اشتغال 2

فارغان سال گذشته که 

 وارد کار شده اند(

های محلی است. منابع داخلی و گردد بر اساس دادهی که در این بخش ارایه میمعلومات

 وجود دارد. معلوماتخارجی برای به دست آوردن این 

های مرتبط با کار و کاریابی در داخل برنامه استفاده : محصالن چگونه از فرصتداخلی

 کنند؛ مثل تجربۀ کاری، جلسات کاریابی، مضامین مرتبط با شغل و حرفه و...می

در زمینه اشتغال  معلوماتآوری ان خود برای جمعبا فارغ مؤسسۀ تحصیلی: آیا خارجی

بندی منود؟ ) مثالً ی را دستهمعلوماتشود چنین شان در ارتباط است؟ اگر بلی، آیا می

های غیر مرتبط کنند؛ کسانی که در شغلهای مرتبط با رشته کار میمحصالنی که در شغل

 .؟(های که به ادامۀ تحصیل اقدام منودند..کنند؛ آنکار می

. .د. موارد قابل تأمل2

ها )مسایل قابل تأمل داده

 شناسایی شود(

تبدیلی و مسایل مرتبط. تأثیر ابتکارهای مرتبط با  نسبت روند جذب سه ساله محصالن، 

 جذب محصالن. پیشنهادهای نو...

 پیرشفت سه سالۀ محصالن، نتایج محصالن، موارد قابل تأمل. نسبت 

های مۀ تحصیل، تجربۀ کاری محصالن، استخدام و مهارتادا نسبت روند استخدام و 

 شغلی در نصاب تحصیلی.

.الف. نظریات 3

: )نتایج محصالن

نظرسنجی از محصالن و 

 های دیگر(نظرسنجی

-ها و فیصلهآید: گزارش: مسایل و موضوعاتی که از منابع زیر به دست میمعلوماتمنابع 

بی از کیفیت تدریس مضامین )که معموالً در های محصالن و کارمندان؛ ارزیاهای کمیته

های غیر رسمی با های گروه متمرکز و مالقاتشود(؛ نشستآوری میآخر هر سمسرت جمع

 محصالن و...

-نامۀ نظرخواهی از محصالن در آخر سمسرت که از طرف دیپارمتنت صورت میپرسش

دیپارمتنت صورت گیرد گیرد. بهرت است که این ارزیابی به صورت واحد در همۀ مضامین 

هایی برای ارزیابی برنامه در ای از پرسشتا زمینۀ مقایسه و تحلیل فراهم آید. )مجموعه

 بخش منابع رشیک ساخته شده است.(

و  معلوماتهای متعدد و زیاد از محصالن پرهیز گردد و از گردد از نظرخواهیتوصیه می

-د. بهرت است ترکیبی از نظرخواهیآوری شده محصالن استفاده شو نظریات از قبل جمع

 آوری شود.های سطح مضمون و برنامه به صورت ساالنه جمع
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برای نظرسنجی از محصالن وجود داشته باشد.  (benchmark)هایی بهرت است محک

های "عالی" یا "بسیار خوب" را انتخاب کنند. )در این % محصالن گزینه 80مثالً وقتی 

 از نظر محصالن مناسب به حساب آید(.صورت کیفیت مضمون/برنامه 

 .ب: مسایل قابل تأمل:3

ها )مسایل قابل تأمل داده

 شناسایی شود(

ط با باشد: مسایل تشخیص داده شده مرتبتواند موارد زیر مسایل قابل تأمل برنامۀ علمی می

 های امتحان.های تدریس، روشنصاب تحصیلی، روش

ها به رسانی دربارۀ آناین مسایل صورت گرفته و اطالعهایی که برای رفع دربارۀ اقدام

 محصالن بحث گردد.

 هر فعالیتی که تأثیر مثبتی در تجربۀ محصالن ایجاد کرده تشخیص شود.

اعضای .الف. نظریات 4

 و کارمندان کادر علمی

ها با محصالن و کارمندان در زمینه چگونگی ارتباط و کار آن اعضای کادر علمینظریات 

های مختلف به دست آورد: نظرسنجی توان با روش)تدریس، آموزش، اعالمیه...( را می

های جلسات دیپارمتنت، مصاحبه با و کارمندان، یادداشت اعضای کادر علمیساالنه از 

آمر دیپارمتنت رشیک ساخته شده  خاص،  مسایلی که به اعضای کادر علمیکارمندان یا 

 باشد.

و کارمندان در بخش منابع رشیک ساخته  اعضای کادر علمیهای ای از پرسشمجموعه

 شده است.

 مسایل قابل تأمل .ب.4

ها )مسایل قابل تأمل داده

 شناسایی شود(

 تواند به شمول موارد زیر باشد:مسایل معمول می

 ت.مواردی که به منابع فزیکی مرتبط اس •

 شود.مواردی که به طراحی و ارایۀ نصاب مربوط می •

ها و ابتکارهایی برای و کارمندان در مواردی مثل فرصت اعضای کادر علمیمشارکت  •

 حامیت از تجربۀ محصالن.

.الف. منابع آموزشی 5

)نظریاتی مرتبط با فزیکی 

منابع آموزشی فزیکی و 

 نیازهای خاص مربوط(

و کارمندان و  اعضای کادر علمیهای مورد استفاده، نظریات : اتاقمعلوماتمنابع 

 محصالن، قابل دسرتس بودن و ظرفیت تسهیالت متناسب با تعداد محصالن.

 مسایل قابل تأمل .ب.5

ها )مسایل قابل تأمل داده

 شناسایی شود(

 تواند به شمول موارد زیر باشد:مسایل معمول می

 تکنالوژی معلوماتی برای حامیت از آموزش و یادگیری،ای و منابع کتابخانه •

مدیریت و ظرفیت منابع فزیکی )البراتوارها، فضای درسی و...( برای حامیت از  •

 تدریس و یادگیری.

 .الف. منابع برشی6

)بحث در مورد تعداد و 

شایستگی اعضای کادر 

علمی و کارمندان اداری و 

 تخنیکی(

، کارمندان اداری و اعضای کادر علمیط به منابع برشی )های مربو : دادهمعلوماتمنابع 

 های رسمی و غیر رسمی.تخنیکی( از طریق میکانیزم
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 مسایل قابل تأمل.ب. 6

ها )مسایل قابل تأمل داده

 شناسایی شود(

 تواند شامل مواد زیر باشد: مسایل معمول می

محصالن؛ تأثیر این وضعیت ها با و تناسب آن اعضای کادر علمیتعداد کارمندان و  •

 روی پیشربد تدریس؛

سازی های ظرفیتانکشاف مسلکی کارمندان: چه تعداد از کارمندان در برنامه •

اند، آیا تفاوتی در اجراآت و تجربۀ کارمندان در رسارس برنامه وجود اشرتاک منوده

 دارد؟

رسوقت به صنف  اعضای کادر علمیدر دسرتس بودن و مرصوفیت کارمندان )آیا  •

های ها/پیامگذارند؟ آیا به ایمیلروند؟ آیا برای رهنامیی محصالن وقت میمی

 کنند؟( دهند؟ آیا به جلسات دیپارمتنت رشکت میمحصالن پاسخ می

بحث دربارۀ پیرشفت  .7

پالن عملیاتی نظارت 

 )با ساالنۀ سال قبل

بندی اجرای زمان

ها در صورتی فعالیت

که هنوز تکمیل نشده 

 باشد(

در صورتی که نخستین دور نظارت ساالنه باشد، هر نوع پالنی که در سال قبل برای ارتقای 

 گیرد.کیفیت انکشاف یافته باشد، مورد بررسی قرار می

شده های پالنفعالیتاگر برنامه در سال قبل هم مورد نظارت ساالنه قرار گرفته بود، ستون 

های ها و فعالیتها، میزان تطبیق آنرا در اینجا کاپی منوده با بروز منودن اجرای فعالیت

 در حال اجرا مورد بررسی قرار گیرد.

در مورد  معلومات .8

تطبیق پالن عملیاتی 

 ای قبلیدوره مرور

)اگر برنامه در پنج سال 

 مرورگذشته مورد 

ای قرار گرفته دوره

پیرشفت اجرای  باشد،

پالن عملیاتی در اینجا 

 شود.(بررسی می

ای قرار نگرفته باشد، آیا تغییرات کالن و جدی در دوره مروراگر برنامه قبل از این مورد 

ای قرار دوره مرورپنج سال اخیر اتفاق افتاده که در اینجا بررسی شود؟ اگر برنامه مورد 

ای در اینجا آورده شده، بروز گردد تا نشان داده دوره مرورگرفته بود، کاپی پالن عملیاتی 

 هایی در حال اجراست.هایی اجرا شده و چه فعالیتشود چه فعالیت

)هر  تجربیات خوب .9

نوع تجربه و دستاورد 

خوبی که برنامه علمی 

 داشته است(

رشیک  مؤسسۀ تحصیلیای داشته که به آیا برنامۀ علمی تجربه و دستاورد خوب ویژه

 ساخته شود تا دیگران هم بتوانند از آن سود بربند؟

)خالصه  گیرینتیجه .10

مواردی که باید مورد 

تأمل و توجه قرار 

 گیرند(

شود. در صورت  هدر اینجا آورد 6-2های ترین موارد تشخیص داده شده در بخشمهم

 ا منود. ها را به عنوان موارد مرتبط با یکدیگر یکجامکان بهرت است بعضی از آن
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 الف. پالن عملیاتی .11

هایی که )فعالیت

دیپارمتنت در سال 

تحصیلی آینده برای 

بهبود وضعیت برنامه 

تواند اجرا کند، می

مواردی مثل نتایج 

آموزشی، محتوا، 

های منابع، روش

تدریس و امتحان در 

 برنامه و...

-ر یکی از فعالیتلیست شده، پالن عملیاتی تهیه گردد. ه 10از روی مسایلی که در بخش 

ها باید اجراشدنی باشد )مثال در جریان سال تحصیلی آینده با منابع برشی و فزیکی 

های مناسب اضافی، قابل اجرا باشد(؛ پاسخگویی وجود داشته باشد موجود یا حامیت

بندی شده باشد )چه زمانی ها باید مشخص گردد(؛ زمان)مسؤول اجرای هر یکی از فعالیت

شوید که فعالیت اجرا شده و قابل اجراست؟(. از گردد، چگونه متوجه میمی فعالیت اجرا

 ها استفاده منایید. مثل منونه زیر:الگوی جدولی برای تعقیب اجرای فعالیت

زمان  مسؤول اجرا رشح فعالیت شامره

 اجرا

 چگونگی نظارت

بازبینی فورمه  1

نظرخواهی 

 مضامین

آمر دیپارمتنت بر 

فورمه بازبینی 

کند، نظارت می

اعضای کادر 

-اجرا می علمی

 کنند.

میزان  1

1399 

آمر دیپارمتنت 

اجرای فعالیت را 

بررسی خواهد 

 کرد.

 
.ب. درخواست 11

)درخواست  حامیت

کمک و حامیت از 

مؤسسۀ و  پوهنځی

برای اجرای  تحصیلی

مواردی که در حیطۀ 

صالحیت و توانایی 

 دیپارمتنت قرار ندارد(

این موارد شامل مسایلی است که در حیطۀ صالحیت یا توانایی دیپارمتنت نیست که اجرا 

شود )معموالً در رشیک ساخته می مؤسسۀ تحصیلیکند. بعضی از این مسایل به سطح 

کوشد تا است برنامه نشان دهد که با حد اکرث توان میای برنامه(. بهرت دوره مرورنتیجۀ 

 مسایل را با استفاد از منابع موجود خود مدیریت کند.

 

 افتد؟پس از تحویل فورم به کمیتۀ تضمین کیفیت چه اتفاقی می

تقاضا  شود که در صورت لزوم معلومات بیشرتی رافورم نظارت ساالنه به رئیس و کمیتۀ تضمین کیفیت تحویل داده می

 سازند.ها فورم نظارت ساالنه را تأیید منوده از صحت موارد زیر خود را مطمنئ میخواهند منود. سپس آن

 پالن عملیاتی مورد تأیید آمر دیپارمتنت قرار گرفته باشد؛ •

های پوهنځی توحید شده و به کمیته اصلی ها در گزارش نظارت برنامههای نظارت ساالنه دیپارمتنتفورمه •

 شود.فرستاده می مؤسسۀ تحصیلیین کیفیت تضم

 باشد به کمیتۀ تضمین کیفیت انتقال داده شود. مؤسسۀ تحصیلیهر موضوعی که نیازمند توجه مقامات  •

  زیر نشان داده شده است. منودارهای علمی و جریان معلومات مربوط در منایی از مراحل اجرای نظارت ساالنه برنامه
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های تضمین ها و کمیتهرئیس

ها روند نظارت پوهنځیکیفیت 

 کنند.ساالنه را رشوع می

ها معلومات آمران دیپارمتنت

-آوری میمورد نیاز را جمع

 کنند.

های فرعی تضمین کمیته

نویس ها پیشپوهنځیکیفیت 

 کنند.را تهیه می گزارش

کمیتۀ تضمین کیفیت 

گزارش نهایی را  پوهنځی

 کند.توحید می

ها و پوهنځیگزارش به 

هایی فرعی تضمین کمیته

-کیفیت رشیک ساخته می

 شود.

مسایل مربوط به کمیتۀ 

تضمین کیفیت نهاد 

 تحصیلی

-کمیتۀ تضمین کیفیت گزارش

 کند.ها را مرور می

ها به تهیۀ لیست نیازمندی

 معاونیت مالی و اداری

مرور گزارش در شورای علمی 

 مؤسسۀ تحصیالت عالی

تحویل گزارش به ریاست 

تضمین کیفیت و اعتباردهی 

 وزارت

 اعضای کادر علمی

 محصالن

 پایان سال تحصیلی

درخواست 

 معلومات بیشرت

آمر دیپارمتنت با  ۀمشور 

 اعضای کادر علمی
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 گذاری عملیاتی: پالن6بخش 

هایی است که به هدف بهبود نقائص های تضمین کیفیت مجموعۀ فعالیتیندهای اصلی هریکی از برنامهیکی از برا

ها نیازمند ای برنامهدورهمرور شود. ایجاد برنامۀ جدید علمی، نظارت ساالنه و تشخیص داده شده در نظر گرفته می

 منایند که:ها مشخص میعملیاتی اند. این پالنانکشاف پالن 

 چه کارهایی الزم است اجرا شود؛ •

 در چه زمانی اجرا شود؛ •

 هاست؛چه کسی مسؤول اجرای آن •

 ها چه منابع و امکاناتی الزم است؛برای اجرای آن •

 تکمیل موفقانۀ پالن چگونه ارزیابی خواهد شد. •

-های تضمین کیفیت انکشاف داده میاست که در پی اجرای فعالیت هاییدهندۀ مجموعۀ فعالیتپالن عملیاتی نشان

شود. این پالن باید با همۀ کارمندان در همۀ سطوح برنامه رشیک ساخته شود تا اطمینان حاصل شود که همۀ همکاران 

یل و اجرای های مربوط سهیم اند. پالن عملیاتی باید شامل معیارهایی برای نشان دادن چگونگی تکمدر اجرای فعالیت

جهت نظارت بر  پوهنځییا  مؤسسۀ تحصیلیبرای  اند های عملیاتی ابزار مهمیفعالیت هم باشد. از منظر سازمانی، پالن

الزم اجرا شده و افراد مربوط احساس مسؤولیت  یهاهای تضمین کیفیت، کسب اطمینان از این که فعالیتهای برنامهیافته

 کنند. می

ای نظارت از برنامه، به عنوان بخشی از نظارت ساالنۀ برنامه، تکمیل پالن عملیاتی ساالنه و دوره هیئترود که انتظار می

های عملیاتی ، پالنرمرو  هیئتای برنامه علمی، دوره مرورگذشته و تأثیرگذاری آن را بررسی منایند. به عنوان بخشی از 

نظارت  هیئتعالوه، منایند. بهمیساالنۀ حداقل سه سال اخیر را مرور منوده میزان تطبیق و تأثیرگذاری آن را بررسی 

. اگر برنامۀ جدید علمی ایجاد شده باشد دهدتشخیص میهای عملیاتی گذشته نامتام مانده از پالن را که هاییفعالیت

هایی مطرح شده باشد که قبل از رشوع برنامه یا در سال اول اجرا ها و سفارشس برنامه فعالیتاحتامالً در دورۀ تأسی

 تواند این موارد را نیز بررسی مناید.گردد. نظارت ساالنۀ برنامه می

مرکز های جاری در دیپارمتنت، پالن عملیاتی در ای و سایر فعالیتدورهمرور در نتیجۀ این ارتباط بین نظارت ساالنه، 

 رود.دهد(، به پیش مینشان می 5که شکل داوم کیفیت )همچنان چنین است که ارتقای مگیرد. اینچرخۀ کیفیت قرار می

 های اصلی زیر است:یک پالن عملیاتی مؤثر متشکل از بخش

 هایی که باید برداشته شود؛های واضح تعریف شده با ذکر قدمفعالیت •

 فعالیت؛گویی واضح برای تکمیل پاسخ •

 بینانه و قابل اجرا برای تکمیل فعالیت؛برنامۀ زمانی واقع •

 میکانیزمی برای نظارت بر تکمیل فعالیت و ارزیابی موفقیت اجرای آن. •
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 تواند موارد زیر را نیز شامل شود:پالن عملیاتی می

 و وزارت( برای حامیت از اجرای فعالیت الزم است. مؤسسۀ تحصیلیچه منابعی )در داخل دیپارمتنت یا  •

 نفعان مختلف که در اجرای پالن سهم دارند.ارتباطات با ذی •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرور دوره ای برنامه های نظارت ساالنۀ برنامه های علمی
(سال5هر )علمی 

گزاری عملیاتی و بهبودپالن  

گزاری عملیاتی و بهبودپالن  

 ایجاد برنامۀ علمی جدید
تواند مرور دوره ای برنامه می

گاهی به ادغام، تعلیق یا لغو 

 برنامه نیز بینجامد.

 کند.گذاری عملیاتی همۀ عنارص چرخۀ کیفیت را با هم وصل میچرخۀ کیفیت. ببینید چگونه پالن :5شکل 
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 های یک پالن عملیاتی مؤثربخش

 های واضح تعریف شدهفعالیت .1

فعالیتی واضح تعریف نشود این خطر وجود دارد ها باید واضح و مستقیم تعریف شوند. اگر در پالن عملیاتی همۀ فعالیت

که باعث سوء تفاهم شود و یا هم مترکز کمرتی روی آن صورت گیرد. اگر فعالیتی برای افرادی که اجرای آن را به عهده 

 ها را به هدف اصلی طراحی شده نرساند. رود که اجرای فعالیت آندارند واضح نباشد احتامل می

ها باید واضح و مشخص باشند و به صورت خیلی وسیع و موضوعی تعریف نشده باشند. عالیتبه این منظور، همۀ  ف

سازی کارمندان؛ در های ظرفیتبخشی از برنامه یا اجرای برنامه مرورها خیلی وسیع باشند مثل احتامالً برخی فعالیت

های واضح مشخص تقسیم ع به فعالیتتواند موضوعی و وسیع باشد، باید موضو چنین حاالتی، گرچه عنوان فعالیت می

 هایی که برای اجرای آن و رسیدن به هدف الزم است، تعریف گردد.شود و قدم

کند تا اجرای فعالیت های ناظر را کمک میهای پالن عملیاتی، مسؤوالن مافوق و گروهتعریف واضح و مشخص فعالیت

ی موفقانه فعالیت و رسیدن به هدف انکشاف دهند. این موضوع گیری را برای ارزیابی اجرارا نظارت کرده ابزار اندازه

 گو بدانیم. ها را در برابر تکمیل آن پاسخهای مسؤول اجرای فعالیتکند تا افراد یا گروهکمک می

 مثال:

o  :فعالیت کالن )موضوعی(: بهبود پیرشفت محصالن در سال دوم 

ریزی های مشخصی را برای مرور، برنامهپیچیده است و قدمضعف این رویکرد: این موضوع یک فعالیت خیلی وسیع و 

توان به کسی محول منود یا هیچ نقطۀ مشخصی برای و بهبود موضوع مشخص نکرده است. هیچ وظیفۀ مشخصی را منی

 نظارت بر پیرشفت فعالیت تعیین نشده است.

های واضح را که فعالیت موضوعی عالیتای از فتوان مجموعهها، میدر عوض چنین رویکرد وسیع به تعریف فعالیت

 های مشخصی را برای اجرا تعیین کرد:کالن را حامیت کنند تعریف منود و قدم

o  های نصاب مضامین سال دوم، کمیته اعضای کادر علمی: یک گروه کاری متشکل از همۀ 1فعالیت مشخص

 شود.و تضمین کیفیت تشکیل می

o  ها ارزیابی خواهد شد.دوم در همۀ امتحان: اجراآت محصالن سال 2فعالیت مشخص 

o  آوری تجربۀ محصالن سال دوم.: برگزاری نشست گروه متمرکز به هدف جمع3فعالیت مشخص 

o  تشخیص ابعاد و عوامل پیرشفت ضعیف محصالن سال دوم.4فعالیت مشخص : 

o  انکشاف پیشنهادهایی برای بازبینی نصاب تحصیلی.5فعالیت مشخص : 

-های مشخص اجرایی تبدیل میهای کوچکرت با قدمهای وسیع را به فعالیتیکرد: این رویکرد فعالیتنقاط قوت این رو 

و برای اجرای هر فعالیت  ا به صورت واضح و مشخص تعریف شوددهد که هر فعالیت ر کند. این روش امکان این را می

 گیری منود. زمان مشخصی تعیین کرد که بتوان آن را نظارت و اندازه
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 گویی واضحپذیری و پاسخمسؤولیت .2

گذاری عملیاتی است. گویی برای اجرای وظایف یک امر مهم و محوری در پالنها و پاسختخصیص واضح مسؤولیت

-ابهاماتی در زمینۀ مسؤولیت اجرای فعالیت یا هم دوباره اگر تقسیم وظایف درست و واضح صورت نگرفته باشد، احتامالً 

یص وظایف در پالن گذاری عملیاتی مسؤوالن و ساختارهای مدیریتی مافوق را برای نظارت کاری به وجود آید. تخص

 کند.ها کمک میمؤثر پیرشفت فعالیت

ها اختصاص داده شود. وقتی فعالیتی به کمیتۀ خاصی های مشخص یا کمیتهتواند به افراد در پستها میفعالیت

 لیت چگونه اجرا شود، مثال از طریق ایجاد گروه کاری ویژه. تواند مشخص کند که فعااختصاص یابد، کمیته می

-های غیر رسمی تعلق گیرد. در چنین حالتی و با پراکنده شدن مسؤولیتها نباید به گروه بزرگی از افراد یا هم گروهفعالیت

دهی افراد و پاسخپذیری و پذیری بین افراد متعدد بدون داشنت ساختار رسمی یا رهنمود منسجم، خطر کاهش مسؤولیت

 های مختلف افراد وجود دارد.عدم هامهنگی در اجرای فعالیت بین گروه

نفعان باشد، بهرتین راه تعیین یک فرد باصالحیت برای هامهنگی گیری تعداد زیادی از ذیوقتی فعالیتی نیازمند سهم

 اجرای درست فعالیت بین همکاران است.

 مثال:

o حان به محصالنفعالیت: چاپ و نرش رهنامی امت 

o  :مضامین اعضای کادر علمیفرد مسؤول 

کند که رهنامی امتحان چگونه چاپ و نرش گردد. اختصاص این وظیفه به ضعف این رویکرد: این فعالیت مشخص منی

تواند تواند اجراآت متفاوتی را در پی داشته باشد. ناهامهنگی در اجرای این فعالیت میمضامین می اعضای کادر علمی

 بخشی به بار آورد.تأثیر منفی روی رضایت محصالن داشته و پیامدهای زیان

o فعالیت: نرش رهنامی امتحان برای محصالن در کتاب رهنامی محصل 

o  رهنمود امتحان خود  اعضای کادر علمیفرد مسؤول: آمر دیپارمتنت وظیفه دارد که اطمینان حاصل کند همۀ

ری مربوط )مشخص شود( وظیفه دارد تا از وارد شدن رهنمود امتحان در را تحویل منوده اند. کارمند ادا

 کتاب رهنامی محصالن اطمینان حاصل کند.

قوت این رویکرد: در پالن عملیاتی دستیابی به نتیجه اجرای فعالیت به صورت واضح بیان شده است. وظایفی که برای 

. به جای رشیک است مشخص اختصاص داده شده اجرای فعالیت الزم است مشخص شده و هرکدام به فرد مسؤول

پذیری و ناهامهنگی، آمر دیپارمتنت در برابر اجرای ساخنت مسؤولیت بین چند نفر از همکاران و خطر عدم مسؤولیت

 گو شناخته شده است.این فعالیت پاسخ
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 بینانه و قابل مدیریتبرنامۀ زمانی واقع .3

توانند متفاوت باشند. یکی از عنارص مهم یک پالن های علمی میای برنامهرهدو  مرورهای عملیاتی نظارت ساالنه و پالن

 های الزم با تعیین زمان اجرا مشخص شده باشد تا موارد زیر اتفاق نیفتد:عملیاتی مؤثر این است که در آن همۀ فعالیت

 خطر اختصاص بیش از حد فعالیت به یک فرد خاص مثل آمر دیپارمتنت؛ •

های مهم دیگر در حال اجرا های زیاد در زمان محدود یا در زمانی که فعالیتاختصاص دادن فعالیتخطر  •

 های زیاد(؛های درسی و ارزیابیباشد )به طور مثال فعالیت

های دیگر بیشرت مناسب های زیاد در زمانی از سال تحصیلی که برای فعالیتخطر اختصاص دادن فعالیت •

حصیلی صورت های خاص بهرت است در رشوع سال تاد تغییر در نصاب و یا پالیسیاست. به طور مثال، ایج

 .گیرد نه در زمان دیگر

های زیادی به فرد واحدی اختصاص داده شده باشد یا برای دورۀ زمانی محدود در نظر گرفته شود، این خطر اگر فعالیت

یا هم از کیفیت باال برخوردار نباشد. اختصاص  های تعریف شده در زمان مشخص اجرا نشود ووجود دارد که فعالیت

ها را دچار مشکل کرده باعث رسدرگمی بندی فعالیتتواند اولویتهای زیاد در زمان محدود و مشابه میدادن فعالیت

 ها شود.کارمندان مسؤول اجرای فعالیت

جدا از هم. آمر دیپارمتنت وظیفه اختصاص ای از وظایف پالن عملیاتی را باید به صورت کلی در نظر گرفت نه مجموعه

های پالن شده در طول سال و بین ها را به عهده دارد تا مطمنئ شود که فعالیتبندی اجرای آنها به افراد و زمانفعالیت

 همۀ افراد مربوط به صورت مؤثر و مناسب تقسیم شده است.

های مشخص و کوچکرت های کالن را به قدمنت باید فعالیتهمچنان که پیشرت تذکر رفت، در تهیه پالن عملیاتی، دیپارمت

ها نیز باید در نظر گرفته شود. اگر دورۀ تبدیل مناید. همین قاعده در زمان اختصاص زمان مشخص برای اجرای فعالیت

مع توان یک رویکرد ساختاری جازمانی مشخص یا زمان مرور و تأیید اجرای هر فعالیت مشخص تعریف شده باشد، می

تواند در راستای نظارت نهایی بر پیرشفت یک فعالیت هم مؤثر برای اجرای فعالیت مورد نظر طراحی کرد. این امر می

تواند برای مسؤوالن مافوق یا گروه ها در اجرای فعالیت، میباشد. تعریف زمان مشخص برای برداشنت هر یکی از قدم

 ها داشته باشند.تا نظارت مؤثرتری بر اجرای فعالیت ویژۀ نظارت بر تطبیق پالن عملیاتی هم کمک کند

 گیری دستاوردهانظارت و اندازه .4

ها برای کسب اطمینان از تطبیق ها و ارزیابی اجرای موفقانۀ آنداشنت برنامۀ واضح برای نظارت بر تکمیل اجرای فعالیت

 است.  های مرتبط حیاتیگویی افراد یا گروههای پالن شده و پاسخکامل فعالیت

های تعریف شده، تواند فواید زیر را در پی داشته باشد: مترکز کارمندان مشخص روی فعالیتمیکانیزم نظارتی واضح می

ها، تهیۀ نقاط عطف واضحی برای انکشاف، سازی برای مسؤوالن باالتر جهت نظارت بر پیرشفت اجرای فعالیتزمینه

اجرای هر فعالیت همگام  ۀهای جداگانها و قدمکانیزم نظارتی باید با فعالیتتأیید و اجرای پیشنهادهای پیچیدۀ بیشرت. می

 باشد. 
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ای در جریان اجرای هدور  مروربه طور معمول، ارزیابی میزان موفقیت هر فعالیت در پالن عملیاتی نظارت ساالنه و 

در درون پالن عملیاتی ساالنه  رسد کهگردد. در چنین رشایطی، الزم به نظر منیسال بعد مشخص می نظارت ساالنۀ

هایی به میکانیزم نظارتی درج گردد، چون میکانیزم نظارت ساالنه مستقل وجود دارد. در برخی موارد که الزم است فعالیت

بعدی تطبیق و نظارت گردد، بهرت است میکانیزم نظارت بر اجرای فعالیت  تر و قبل از اجرای نظارت ساالنۀعصورت رسی

 درج گردد.هم در پالن 

 گذاری عملیاتیبندی برای پالنزمان

را  مؤسسۀ تحصیلیو  پوهنځیای چندین پروسۀ دیگر در سطح دیپارمتنت، دوره مرورهای عملیاتی نظارت ساالنه و پالن

 گیرند.ای بعدی مورد ارزیابی قرار میها از طریق اجرای نظارت ساالنه و دورهعالوه، این پالنکنند. بهتقویت می

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 پالن عملیاتی نظارت ساالنه

هر نظارت ساالنۀ هرکدام از در گردد. ها به صورت ساالنه اجرا میهای علمی در سطح همۀ برنامهبرنامهنظارت ساالنۀ 

های تذکر رفت، نظارت ساالنۀ برنامه 4. همچنان که در بخش شودداده میهای علمی یک پالن عملیاتی انکشاف برنامه

هایی که از طریق نظارت ساالنه کند. فعالیتمترکز می های داخلیعلمی یک فرایند داخلی بازتابی است که روی فعالیت

های مدت اند که باید در طول یک سال قابل اجرا باشند. هر یکی از فعالیتمدت و میانکوتاه  گردد معموالًتشخیص می

خواهند  در جریان سال بعدی چگونه نظارتها فعالیتد نپالن شده باید شواهد واضحی با خود داشته باشند که نشان ده

 شد.

های پالن عملیاتی سال قبل را به عنوان بخشی از گزارش سال بعدی ارایه خواهند منود. تیم نظارت ساالنه، تکمیل فعالیت

شود از طریق گزارش مناید. میهای اجرا شدۀ سال قبل بحث میها و یا ناکامی فعالیتنظارت ساالنه روی موفقیت

تضمین کمیتۀ 

 کیفیت پوهنتون
کمیتۀ تضمین 

 کیفیت پوهنځی
 

مرور دوره ای برنامه 

 های علمی

 پالن گذاری عملیاتی  

 

نظارت ساالنۀ   

برنامه های 

 علمی

 : ارتباط برنامه های تضمین کیفیت6شکل 
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های دیگر هم پوهنځیرا به  پوهنځیمثبت و دستاوردهای مهم دیپارمتنت و  مخترص توحیدی نظارت ساالنه، تجارب

 انعکاس داد.

ها بحث شود های پالن عملیاتی ساالنه تکمیل نشده باشد، باید در مورد عوامل عدم اجرای فعالیتدر مواردی که فعالیت

ها درست ترشیح نشده بوده و یا هم افراد فعالیتگذاری علمیاتی باعث چنین چیزی شده یا و این که آیا نقص پالن

 اند. وظایف خود را درست انجام نداده

را  دهد که ساختارهای موجود در داخل دیپارمتنتمی فرصت این را مرور پالن عملیاتی نظارت ساالنه به دیپارمتنت

نظارت ساالنه تکمیل نشده باشد، این  د. در مواردی که پالن عملیاتیجهت نظارت بر تطبیق پالن بررسی و بازبینی منای

دهی برنامه رهربی، مدیریت و پاسخ مرورای برنامه انتقال داده شود، جایی که فرصت دوره مرورتواند به موضوع می

ای خارج از نوبت یا دوره مرورتواند برنامۀ علمی را به های عملیاتی میشود. تکرار ناکامی در تطبیق پالنبازبینی می

 لعاده سوق دهد.افوق
 

 ایدوره مرورهای عملیاتی پالن

های علمی سال یک بار روی همۀ برنامه 5های علمی در هر ای برنامهدوره مرورتذکر رفت،  6چنان که در بخش هم

های علمی فرایندی است که بیرون از ای برنامهدوره مرورگردد. برخالف نظارت ساالنه، تطبیق می مؤسسۀ تحصیلی

شود. تری برای مدیریت و انکشاف اسرتاتیژیک برنامه اجرا میشود و معموالً در سطح وسیعدیپارمتنت مدیریت می

شود، مثالً اند شامل می مؤسسۀ تحصیلیتری را که نیازمند حامیت و دخالت سطح ای معموالً مسایل اساسیدوره مرور

 تغییرات در حوزۀ مدیریت منابع فزیکی آموزشی برنامه.

های عملیاتی پنج سال گذشته نظارت ساالنه را بررسی منوده در ، پالنمروربرنامه، به عنوان بخشی از فرایند  مرور هیئت

مناید. همچنان که تذکر رفت، اگر شواهد نقص در پالن های تطبیقی ساالنه بحث میروی تکمیل پالن مرورگزارش 

ای، به عنوان بخشی از مرور دوره مرورشده دیده شود، در جریان نهای پال گذاری ساالنه یا تکرار عدم اجرای فعالیت

 گیرد.قرار می هیئتاسرتاتیژی، رهربی و مدیریت برنامه، مورد توجه و بررسی 

ای، باید پالن عملیاتی برای اجرای همۀ دوره مروردهی به گزارش ، به عنوان بخشی از فرایند پاسخمروردیپارمتنت تحت 

 مشخص گردیده انکشاف دهد.  مرورتیجۀ مسایلی که در ن

های مهم و نیازمند زمان بیشرت در نظر گرفته شده است. به طور مثال های علمی برای فعالیتای برنامهدوره مرورگسرتۀ 

 اشاره کرد.  پوهنځیگانی نصاب تحصیلی برنامه یا بازبینی مقررات در رسارس جامع همه مرورتوان به می

ها باید واضح تعریف های مختلفی مدیریت کرد. در قدم اول، همۀ فعالیتتوان به روشرازمدت را میهای داین فعالیت

 مرورهای پالن شده در پالن عملیاتی های کوچکرت تبدیل گردند. برای همۀ فعالیتشوند و در صورت نیاز به فعالیت

 ای، باید میکانیزم نظارت بر پیرشفت تعریف شود. دوره

ای، گزارش مخترصی از دوره مرورهای پس از اجرای ود تا دیپارمتنت در جریان نظارت ساالنۀ برنامه در سالر انتظار می

 ای را ارایه منایند.دوره مرورهای طراحی شده در پالن عملیاتی پیرشفت فعالیت
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اجرای پالن عملیاتی احتامالً خواهان ارایۀ گزارش دیپارمتنت از پیرشفت  مؤسسۀ تحصیلیکمیتۀ اصلی تضمین کیفیت 

ای مرحلۀ قبل بر اساس دوره مرورای مرحلۀ بعد شامل مرور گزارش و پالن عملیاتی دوره مرورای باشد. دوره مرور

 شواهد است تا دستاوردهای آن را بررسی مناید.

 پوهنتون کابل –مطالعۀ موردی 

چارچوب ارتقای کیفیت اند  5گذاری عملیاتی در بخش های علمی معیارهای فرعی پالنامهای برننظارت ساالنه و دوره

رسید. زمانی بود که این دو بسیار مبهم به نظر های تضمین کیفیت به نظر میبه عنوان یک چالش برای اعضای کمیتهکه 

. ونه همکارانم را در زمینه کمک منایمشان کنم و چگها چه کنم و چگونه تطبیقدانستم با آنرسیدند و منیمی

های علمی به همکاری دفرت ای برنامهدوره مروروشبختانه فرصتی پیش آمد تا در برنامۀ آموزشی نظارت ساالنه و خ

شد که نه تنها روی بریتیش کونسل خارج از کشور رشکت منایم. ورکشاپ توسط دو تن از کارشناسان حوزه رهربی می

های زمینه را برای بحث و رشیک سازی تجربیات و دیدگاه ای مترکز کردند کهدوره مرورمفاهیم مهم نظارت ساالنه و 

عملیاتی برای اجرای نظارت  گان نیز فراهم منودند. اشرتاک در این کارگاه کمک منود تا بهرت بتوانم پالنکنندهرشکت

 های علمی طراحی منایم. ای برنامهدوره مرورساالنه و 

ها واضح تعریف شده، فرد مسؤول هر فعالیت مشخص ایم فعالیتداده در پالن عملیاتی که برای پوهنتون کابل انکشاف

ها در نظر گرفته هایی برای نظارت بر تکمیل و ارزیابی فعالیتبندی مشخص برای اجرای هر فعالیت و میکانیزمشده، زمان

 شده است. 

ولیت داشتند نقش رهنامی مؤثری ای مسؤ دوره مرورانکشاف پالن عملیاتی برای افرادی که در اجرای نظارت ساالنه و 

گان و ها را قدم به قدم تعریف منوده تا اجرا کنندهعالوه، پالن عملیاتی، فعالیتها داشت. بهبرای تعریف مسؤولیت

های عملیاتی ها را به صورت جداگانه در نظر بگیرند. اگر چنین پالناعضای کمیتۀ تضمین کیفیت هر یکی از آن

های انکشافی جهت بهبود مسایل برای همه مبهم بود، چون انکشاف چنین پالنی اجرای فعالیت انکشاف نداده بودیم،

 یک پدیدۀ نو بود که کسی سابقۀ اجرای آن را نداشت.

گان را کنندهای مطرح شده بود، همه رشکتدوره مروردر نتیجه، آموزش مسایلی که در جریان ورکشاپ نظارت ساالنه و 

-گان برنامه، طراحی پالن عملیاتی واقعکنندهعالوه، همه رشکتها را به درستی تطبیق منایند. بهمهکمک کرد تا این برنا

 ها به دیگران در سایر نهادهای تحصیالت عالی کشور را آموختند. ها و آموزش آنبینانه و چگونگی انتقال این مهارت

 گزارش آن به عنوان منونه آورده شده است. در پی، منونه پالن عملیاتی برای تطبیق نظارت ساالنه و تهیه
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 پوهنتون کابل

 معاونیت علمی

 1398سال  –های علمی پالن عملیاتی تطبیق نظارت ساالنه برنامه

 های علمی: منونۀ پالن عملیاتی برای تطبیق نظارت ساالنۀ برنامه5جدول 

 تاریخ ختم نتایج مورد انتظار تاریخ رشوع فرد مسؤول هافعالیت ش

تکمیل بخش اول فورم  1

نظارت ساالنه که حاوی 

ی دربارۀ برنامۀ علمی معلومات

 است

ها به آمران دیپارمتنت

کمک اعضای کمیتۀ 

 تضمین کیفیت

ی معلوماتتهیۀ  اول قوس

 هادربارۀ برنامه

 قوس 10

تکمیل بخش دوم فورمه  2

نظارت برنامه که حاوی 

ی دربارۀ تعداد، معلومات

پیرشفت و جذب محصالن 

 است.

مدیران تدریسی و اجرایی 

 هاپوهنځی

آگاهی بیشرت  قوس 11

دربارۀ تعداد 

مشخص محصالن 

 هاو پیرشفت آن

 قوس 20

تکمیل بخش سوم فورم  3

ی معلوماتنظارت که حاوی 

دربارۀ نظریات و دیدگاه 

 محصالن است.

 ها،آمران دیپارمتنت

 ، اعضای کادر علمی

های تضمین اعضای کمیته

 هاپوهنځیکیفیت 

آوری جمع قوس 15

دیدگاه محصالن 

به هدف اتخاذ 

 تصامیم بهرت

 جدی 15

تکمیل بخش چهارم فورم  4

ی معلوماتنظارت که حاوی 

اعضای دربارۀ دیدگاه و نظر 

 است. کادر علمی

ها و دیپارمتنتآمران  

های اعضای کمیته

 هاپوهنځیامتحانات 

ها آوری دادهجمع جدی 16

جهت تکمیل 

 گزارش

 جدی 30

تکمیل بخش پنجم فورم  5

ی دربارۀ منابع معلوماتشامل 

 هاست.فزیکی برنامه

 ها،آمران دیپارمتنت

مدیران اجرایی و تدریسی 

 هاپوهنځی

آوری جمع دلو 1

ی دربارۀ معلومات

منابع فزیکی 

موجود در 

 هاپوهنځی

 دلو 5

تکمیل بخش ششم فورم  6

نظارت ساالنه که حاوی 

ی دربارۀ منابع برشی معلومات

 ها،آمران دیپارمتنت

 مدیران تدریسی و اجرایی

آوری جمع دلو 6

دربارۀ  معلومات

منابع برشی 

 دلو 10
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 هاپوهنځی است.

گیری و تکمیل بخش نتیجه 7

هفتم فورم نظارت ساالنه که 

ی دربارۀ پالن معلوماتحاوی 

 گذاری عملیاتی است.

 ها،آمران دیپارمتنت

های تضمین اعضای کمیته

 کیفیت،

 

در نظر گرفنت  دلو 10

نتایج گزارش و 

تشخیص نقاط 

قوت و ضعف 

 هاپوهنځی

 دلو 20

ها به آمریت تحویل گزارش 8

 تضمین کیفیت

های تضمین اعضای کمیته

و  مؤسسۀ تحصیلیکیفیت 

 هاپوهنځی

مرور و تهیه  دلو 21

 بازخورد

 دلو 27

ها به تحویل دوبارۀ گزارش 9

 هاپوهنځی

ها بازبینی گزارش دلو 30 آمریت تضمین کیفیت

 نظریاتبر اساس 

 دریافتی

 حوت 5

 

فورم نظارت ساالنه –منونۀ پالن عملیاتی   

 فورم نظارت ساالنه: منونه 6جدول 

های فورم بخش

 نظارت ساالنه

 چیزهایی که باید اجرا شود

دهد دیپارمتنتی که سند فراغت را می دیپارمتنت

 فورم است. معلوماتمسؤول تهیه 

  پوهنځی

 دهآمر دیپارمتنت فارغ آمر دیپارمتنت

هایی که باید اجرا فعالیت مسایل/مشکالت

 شوند

 تکمیلتاریخ  فرد مسؤول

نظر منفی محصالن دربارۀ درس 

مضمون... نظر محصالن این است 

 گذشته است.که درس تاریخ

بروز منودن محتوای  .1

 مضمون .......

 عضو کادر علمی

 مضمون ...... 

20/07/99 

ناکامی تعداد زیادی از محصالن 

 های سمسرت اولدر امتحان

 هابازبینی الگوی امتحان .1

بازبینی چگونگی  .2

هامهنگی محتوای 

 هامضامین با امتحان

نشست با محصالن و  .3

بحث دربارۀ علت ناکامی 

مسؤول کمیتۀ امتحان 

 پوهنځی

 پوهنځیکمیتۀ امتحان 

 آمر دیپارمتنت

20/07/99 
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 هاآن

تعداد کمی از فارغان وارد بازار 

 شوندکار می

-نشست با استخدام .1

کنندگان برای دریافت 

 هات آناانتظار 

بخش خدمات کار با  .2

محصالن جهت کسب 

ها اطمینان از این که آن

محصالن را برای پیدا 

-کردن کار کمک می

 کنند.

جدول زمانی برای  .3

های گنجاندن مناسبت

کاریابی برای محصالن 

 سال آخر

 آمر دیپارمتنت

 

 

آمر دیپارمتنت با بخش 

 خدمات محصالن

 

های آمر دیپارمتنت

فرعی و بخش خدمات 

 محصالن

 

1/10/99 

گزارش کمیته تضمین کیفیت 

 پوهنځی

 ...../...../........ تاریخ هاتأیید تکمیل فعالیت

هایی که هنوز اجرا فعالیت 

 نشده

1............... 

2............... 
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 ای برنامۀ علمیدوره مرور: 7بخش 

 ای برنامۀ علمی چیست؟دوره مرورهدف 

 مرور رهنمودکند و نشانگر بخش سوم ای برنامۀ علمی بخش پنجم چارچوب اعتباردهی ملی را تقویت میدوره مرور

راستا بودن ای برنامۀ علمی در کنار هم در پی حصول اطمینان از همدوره مرورهای علمی است. نظارت ساالنه و برنامه

 کیفی برنامۀ علمی است. برنامۀ علمی و مأموریت مؤسسه و نیز بهبود دوامدار 

 

 

 

 ای برنامۀ علمی به رشح زیر اند:دوره مرورکردهای ر کا

 های علمی در هر پنج سال؛مرور تفصیلی هر یکی از برنامه •

مؤسسۀ از این که برنامۀ علمی همچنان در راستای اسرتاتیژی  مؤسسۀ تحصیلیو  پوهنځیحصول اطمینان  •

 قرار دارد؛ تحصیلی

ز بازار و تقاضای محصالن برای استمرار برنامۀ علمی و وزارت از این که نیا مؤسسۀ تحصیلیحصول اطمینان  •

 برای پنج سال دیگر وجود دارد؛

از این که برنامۀ علمی با "مشخصات برنامه" و نتایج آموزشی  مؤسسۀ تحصیلیو  پوهنځیحصول اطمینان  •

 نواست.مورد انتظار هم

از این که برنامۀ علمی از استندردهای الزم برای رسیدن به  مؤسسۀ تحصیلیو  پوهنځیحصول اطمینان  •

 اهدافش برخوردار است.

نظارت ساالنۀ برنامه های علمی
مرور دوره ای برنامه های 

(سال5هر )علمی 

اری عملیاتی و ذگپالن

 بهبود

اری عملیاتی و ذگپالن

 بهبود
ایجاد برنامۀ علمی 

 جدید

مرور دوره ای برنامه 

میتواند گاهی به ادغام، 

تعلیق یا لغو برنامه نیز 

بینجامد.

 ای برنامۀ علمی در چرخۀ کیفیتجایگاه مرور دوره :7شکل 
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ای قبلی دوره مروراز این که پالن عملیاتی نظارت ساالنه و  مؤسسۀ تحصیلیو  پوهنځیحصول اطمینان  •

 تطبیق شده است.

 ها؛مرور کیفیت تجربۀ محصالن از آموزش و امتحان •

 رفع نقائص برنامه و بهبود تجربۀ آموزشی و کاریابی محصالن؛های الزم برای تشخیص فعالیت •

 فی برای پیشربد برنامه موجود است؛حصول اطمینان از این که منابع فزیکی کا •

 های تدریس و امتحان گرفنت اعضای کادر علمی برنامه.بهبود مهارت •

 ای برنامۀ علمیدوره مرورتفاوت نظارت ساالنه و 

( 4های علمی از یکدیگر متفاوت ولی مکمل یکدیگر اند. نظارت ساالنه )بخش ای برنامهدوره مرورنظارت ساالنه و 

 سازد تا با مترکز روی برنامه کیفیت آن را ارتقا دهند. ای برای اعضای کادر علمی برنامه میرس میفرصت ساالنه

تر ای در سطح وسیعدوره مرورشود. اجرا می مؤسسۀ تحصیلیطرف ی از هیئتای برنامۀ علمی توسط دوره مروردر مقابل، 

ای نگاهی وسیع به دوره مرورگیرد. تر انکشاف و اجراآت برنامۀ علمی را در طی چند سال در نظر میو به صورت مفصل

نهادهای اساسی ها و احتامالً پیشو جایگاه هر برنامه در آن دارد و فرصتی است برای مرور برنامه مؤسسۀ تحصیلیکل 

 ها و تجربۀ محصالن.برای تغییرات بنیادی برای ارتقای کیفیت برنامه

های علمی را در موارد خاصی پیشنهاد کند. به طور مثال زمانی ای احتامالً رضورت تعلیق، ادغام و یا لغو برنامهدوره مرور

های نیاز بازار کار را برآورده نکند؛ یا چند برنامه قرار نداشته باشد و یا مؤسسۀ تحصیلیکه برنامه در راستای اسرتاتیژی 

 وجود داشته باشد و یا هم تجربۀ ضعیف محصالن را موجب شده باشد. مؤسسۀ تحصیلیمشابه در یک 

 دهد.ای برنامه را به صورت خالصه نشان میدوره مرورهای نظارت ساالنه و جدول زیر تفاوت

 ایدوره مرور نظارت ساالنه 

 هر پنج سال ساالنه اجرادورۀ 

آمر دیپارمتنت و کمیته تضمین کیفیت  مسؤولیت اجرا

 پوهنځی

 انتخابی معاونیت علمی هیئت

 انکشاف اسرتاتیژیک خودارزیابی و ارتقای متداوم مترکز

، مؤسسۀ تحصیلیگزارش به کمیتۀ تضمین کیفیت  گزارش داخلی و پالن عملیاتی نتایج

، ارسال مرورپالن عملیاتی دیپارمتنت در پاسخ به 

 گزارش به وزارت تحصیالت عالی
 

های کند گزارشبررسی می گرمرور  هیئتشود و بخشی از مسایلی که ساالنه بنا می ای همیشه بر مبنای نظارتدوره مرور 

برنامه  ایدوره مرور هیئتهای عملیاتی اجرا شده توسط دیپارمتنت است. این موضوع به نظارت ساالنۀ قبلی و پالن

هایی را که دیپارمتنت برای ارتقای کیفیت برنامه و تجربۀ محصالن اجرا کرده بررسی دهد که فعالیتفرصت این را می
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مؤسسۀ دهد تا مسایلی را که نیازمند زمان بیشرت و حامیت سطح فرصت این را می هیئتای به دوره مرورعالوه، کنند. به

 است تشخیص داده در نظر بگیرند. تحصیلی

 ۀ علمیای برنامدوره مرورنگاهی به مراحل 

-ای برنامۀ علمی هامنند نظارت ساالنۀ برنامه نیازمند تکمیل فورم )در آخر این رهنمود موجود است( و جمعدوره مرور

ای نیازمند دوره مرورو محصالن است.  اعضای کادر علمیآوری شواهد مربوط به جذب و پیرشفت محصالن و نظریات 

-برای بحث دربارۀ اسناد و شواهد و راه مروردر نهایت در روزهای  یئتهی برای مرور اسناد و شواهد است. هیئتتعیین 

 آیند.، کارمندان و محصالن گرد هم میاعضای کادر علمیها با اندازی مالقات

-های بعد مورد نظارت قرار میای برنامه گزارش و پالن عملیاتی است که به وسیلۀ نظارت ساالنه در سالدوره مرورنتیجۀ 

 اند.ای مورد توجه قرار گرفتهدوره مرورهای شناسایی شده در اطمینان حاصل شود که مسایل و حوزهگیرد تا 

 ای برنامه علمیدوره مروربندی اجرای زمان

 کندی را تعیین میهیئتدهد و مشخص کرده، با آمر دیپارمتنت اطالع می مرورای را برای معاون علمی برنامه (1

 ای را تکمیل منایددوره مرورشود تا فورم فرصت داده می دو ماه برای آمر دیپارمتنت (2

 جهت مرور گزارش و وارد کردن مالحظات و نظریات خود در آن گرمرور  هیئتیک ماه زمان برای  (3

 هفته 3های مختلف در مدت چهار روز برای برگزاری نشست (4

ای و تحویل آن به کمیتۀ تضمین دوره مرورجهت تهیه گزارش نهایی  گرمرور  هیئتیک ماه زمان برای  (5

 مؤسسۀ تحصیلیکیفیت 

 نویس پالن عملیاتیدو ماه زمان برای آمر و اعضای دیپارمتنت جهت تهیه و تحویل پیش (6

 چه کسی، چه زمانی و چگونه؟

های ای برنامهدوره مرورند. از جایی که ای قرار گیر دوره مرورهای علمی باید در هر پنج سال یک بار مورد همۀ برنامه

در قدم اول  تحصیالت عالی مؤسساتعلمی یک پدیدۀ نو است و تعداد زیاد برنامه برای مرور وجود دارد، بهرت است 

های تواند از برنامهمی مؤسسۀ تحصیلیسال از عمر شان گذشته باشد.  5هایی مترکز منایند که بیش از روی برنامه

های درصد از برنامه 20حدود تحصیالت عالی  مؤسساتهای جدیدتر برسد. بهرت است تر رشوع کرده تا به برنامهقدیمی

ریزی نقش مهمی بر نظارت از برنامه مؤسسۀ تحصیلی قرار دهند. آمر تضمین کیفیت مرورعلمی خود را در هر سال مورد 

 ای دارد.دوره مرورو تطبیق 

تواند برنامه را بدون در نظرداشت اگر در مورد برنامه علمی نگرانی خاص و اضطراری وجود داشته باشد، معاون علمی می

سؤول برنامه/آمر دیپارمتنت یا رئیس تواند از طرف مای برنامه میدوره مرور. ای کنددوره مرورنوبت و زمان، وارد 

 ها با مسایل و مشکالت برنامۀ علمی بیشرت آشنایند.  چون آن ؛نیز پیشنهاد گردد پوهنځی
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 مرورگردد. پس از گذشت پنج سال، برنامه وارد با رشوع برنامۀ جدید علمی، برنامه در هر سال وارد نظارت ساالنه می

 مرورواقع گردد. در سالی که برنامه مورد  مرورهای شدید مورد آن و در نتیجۀ نگرانیشود مگر این که قبل از ای میدوره

 شود.گردد، نظارت ساالنه برنامه اجرا منیواقع می

 در سطح برنامه

با شواهد و اسناد مربوط تهیه شده به  مرورواقع شده باید خود را مطمنئ سازد که فورم  مرورآمر دیپارمتنتی که مورد 

 ای سهم بگیرند.دوره مرورتوانند در تهیۀ گزارش تحویل گردد. افراد زیر می هیئت

 هایی که در پیشربد برنامه سهیم اند؛آمران یا اعضای دیپارمتنت •

 که در پیشربد برنامه مشارکت دارند؛ اعضای کادر علمی •

 دیگر؛ای کارمندان اداری، تخنیکی و حرفه •

 ها و نظریات؛آوری دیدگاهمحصالن، به هدف جمع •

 ها.مربوط از نزد آن معلوماتبرای تهیه  مؤسسۀ تحصیلیهای دیگر اداری از سطح بخش •

را به عهده دارد. این  هیئتای و تحویل آن به دوره مرورآمر دیپارمتنت وظیفۀ هامهنگی بین این افراد برای تهیۀ گزارش 

 ای برنامه صورت گیرد.دوره مرورماه از اعالن رشوع  کار باید در مدت دو

 ای برنامهدوره مرور هیئت

به  هیئتگردد. ترکیب این یا معاون علمی تعیین می مؤسسۀ تحصیلیای برنامه علمی توسط رئیس دوره مرور  هیئت

 صورت زیر است:

. در صورت مقدور نبودن، معاون علمی یکی از اعضای بلندرتبۀ کادر هیئتمعاون علمی به عنوان رئیس  •

 کند؛انتخاب می هیئترا به عنوان رئیس  مرورمورد  پوهنځیعلمی بیرون از 

 ؛مؤسسۀ تحصیلیعضو کمیتۀ تضمین کیفیت  •

 ؛مؤسسۀ تحصیلیعضو کمیتۀ نصاب  •

 های زیر را داشته باشند:که ویژگی مرورتحت  پوهنځیسه عضو بلندرتبۀ کادر علمی که خارج از دیپارمتنت/ •

o های مختلف باشند،از رشته 

o دار(،باال و سابقهتجربه در آموزش و تدریس داشته باشند )نه رضورتاً رتبه 

o باشند اندازی مصاحبهدارای تجربه و توانایی راه، 

o شندتجربه داشته با ایدوره مروراندازی نظارت ساالنه و در صورت امکان در راه، 

 .مروریک تن از محصالن از برنامۀ تحت  •

-به یک منشی نیازمند خواهد بود که می هیئتها، ها و مالقاتها و یادداشت فیصلهنشست ،هاجهت اجرای هامهنگی

برای دیدن  آید.به حساب منی هیئتتواند یکی از کارمندان اداری معاونیت علمی یا تضمین کیفیت باشد ولی عضو 

 ای برنامه، بخش سوم این رهنمود را نگاه کنید.دوره مرور هیئتسازی ها و ظرفیتآمادگی
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های علمی را به یکی از دو حالت زیر تشکیل دهد: تشکیل کمیتۀ ای برنامهدوره گرمرور  هیئتتواند می مؤسسۀ تحصیلی

ای از میان اعضای این دوره گرمرور  هیئتو انتخاب اعضای  مؤسسۀ تحصیلیهای علمی در سطح ای برنامهدوره مرور

راد به هدف توزیع سنگینی کار بین اف مؤسسۀ تحصیلیکمیته؛ یا هم آموزش اعضای بیشرتی از کادر علمی از رسارس 

دهد ولی احتامالً در بیشرت. گزینۀ دوم گرچه فهم تضمین کیفیت را بین افراد بیشرتی از اعضای کادر علمی گسرتش می

 ها موفق نباشد.هیئتنوایی بین زمینۀ ایجاد هم

و بررسی به دست آمده از افراد زیر به بحث  معلوماتدربارۀ  گرمرور  هیئتای، دوره مرورهای در جریان روزهای مالقات

 خواهند پرداخت:

 آمر دیپارمتنت، •

 اعضای کادر علمی •

 محصالن برحال و فارغان، •

 گان )در صورت امکان(.استخدام کننده •

 ایدوره مرورفورم 

گردد. گرچه ای برنامه علمی در نظر گرفته شده که توسط آمر دیپارمتنت تکمیل میدوره مرورفورم استندردی برای 

دیپارمتنت اطمینان حاصل کردن از کامل شدن فورم است، تعداد دیگری از همکاران )همچنان که در باال وظیفۀ آمر 

نفری را از اعضای  5-3تواند کمیتۀ کوچک توانند سهم بگیرند. آمر دیپارمتنت میتذکر رفت( در تکمیل فورم می

وضوع از طرفی باعث توزیع سنگینی کار بر و تکمیل فورم تعیین مناید. این م معلوماتآوری دیپارمتنت برای جمع

 شود و از طرف دیگر همۀ اعضای دیپارمتنت در برنامه سهیم خواهند بود.دوش افراد بیشرتی می

ای به دوره مرور هیئتای با اسناد و شواهد مربوط باید حداقل سه هفته قبل از نشست دوره مرورفورم تکمیل شده 

 داشته باشد.  را زمان کافی برای مرور گزارش قبل از جلسه هیئتسپرده شود تا  مؤسسۀ تحصیلی

 یهامحصالن و کمیته – اعضای کادر علمیهای کارمندان/هایی با کمیتهای مالقاتدوره مرور هیئتدر صورت امکان، 

 رند.و بیشرتی به دست آ  معلوماتداشته باشند تا  پوهنځینصاب یا تضمین کیفیت در درون دیپارمتنت/

 ای برنامۀ علمیدوره مرورفورم 

با مرور هر بخش نظریات  مرور هیئتپری منوده سپس های این فورم را خانهرهنام: دیپارمتنت مربوط همۀ بخش

 مناید.های الزم را مطرح میکند و یا سفارشمناید و تأیید میخویش را وارد می
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 ایدوره مرور: فورم 8جدول 

 های رهنمودییادداشت ای برنامهدوره مرورهای فورم بخش

  مرورتاریخ 

 قبلی مرورتاریخ 

 

 ای قبالً صورت نگرفته بود، الزم نیست چیزی نوشته شود. دوره مروراگر 

در صورتی که برنامۀ علمی متشکل از چند دیپارمتنت باشد، باید دیپارمتنت  دیپارمتنت

های دهد وظیفه را به عهده بگیرد و دیپارمتنتفراغت میاصلی که سند 

 دیگر همکار باشند.

  پوهنځی

 دهآمر دیپارمتنت فارغ آمر دیپارمتنت

  مرور هیئتلیست اعضای 

 عنوان برنامۀ علمی .1

 سطح تحصیلی )لیسانس/ماسرتی(

 

نگی برنامه با پالن آموزشی و هامه .2

دیدگاه اسرتاتیژیک 

 مؤسسۀ تحصیلی/پوهنځی

 

 :هیئتنظر و پیشنهادهای 

 پوهنځیدر صورت امکان، ارتباط برنامه را با اسناد اسرتاتیژیک  •

 مشخص منایید.

اهداف آموزشی یا رسالت  ۀهم ۀ علمی رضورتاً یک برنام •

کند و فقط بخشی از آن را را برآورده منی مؤسسۀ تحصیلی/پوهنځی

 دهد.پوشش می

 

 گردد.پس از مرور اسناد و برگزاری جلسه تکمیل می هیئتاین بخش توسط 

)هر دستاورد مهم یا  تجربیات خوب .3

تجربۀ موفقی که برنامه داشته در این 

 گردد.(بخش ذکر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توان در اینجا ذکر کرد، دستاوردهای موفق سه سال گذشته را میتجربیات و 

 به طور مثال موارد زیر:

 تدریس و آموزش ۀابتکارهایی در حوز  •

 هاارزیابی و نظریات محصالن و پاسخ به آن •

 های ارتقا و تضمین کیفیتبرنامه •

استفاده از منابع آموزشی )منابع فزیکی، کتابخانه، تکنالوژی معلوماتی  •

 و...

o مؤثر و بهینه از منابع  ها و ابتکارهای ویژه برای استفادۀاقدام

 موجود

o هر نوع ابتکاری در چگونگی استفاده از منابع 

 هایی که برای افزایش جذب محصالن صورت گرفتهاقدام •

 ۀهایی که برای ابقاء، ارتقا و پیرشفت محصالن و تکمیل موفقاناقدام •

 دوره صورت گرفته

حامیت و افزایش استخدام محصالن در بازار کار هایی که برای اقدام •
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 :هیئتنظر و پیشنهادهای 

 صورت گرفته

سازی/شامل ساخنت های دیپارمتنت برای ظرفیتاقدام •

  اعضای کادر علمیکارمندان/

 تر را دارد.های وسیعهای خوبی که امکان استفادهابعاد تجربه

مؤسسۀ و  پوهنځیتشخیص مسایلی که نیازمند دخیل ساخنت سطوح باالتر )

 را دارد. (تحصیلی

 

-تکمیل می هیئتها توسط این بخش پس از مرور اسناد و برگزاری نشست

 گردد.

معلومات تازه در مورد اقدامات  .4

ای قبلی و تأیید تکمیل دوره مرور

همۀ های اجرا شده )رفتو پیش

ها را لیست منوده و در فعالیت

صورت تکمیل نشده بودن پالن، 

 (کنیدبرنامۀ زمانی اجرا تعیین 

 

 

 

 

 

 هیئتنظر و پیشنهادهای 

قبلی تعیین شده بود به صورت  مرورهایی که در جریان معموالً فعالیت •

شود تا مشخص گردد که اجرا شده یا خیر. در جدولی آورده می

 صورت عدم اجرا، دالیل آن ذکر گردد.

در صورت تطبیق کامل پالن عملیاتی قبلی، تأیید اجرای آن با ذکر  •

 ها ذکر گردد.های احتاملی تطبیق فعالیتالشچ

شود از قبلی قرار نگرفته باشد، می ایدوره مروراگر برنامۀ علمی مورد  •

 های مشابه رشحی آورده شود:برنامه

o گزارش ارزیابی از کیفیت تدریس 

o های عملیاتی/تطبیقی ساالنهپالن 

o ارزیابی دیپارمتنتی 

o ...و 

-تکمیل می هیئتها توسط برگزاری نشستاین بخش پس از مرور اسناد و 

 گردد.

معلومات تازه در مورد اقدامات  .5

های عملیاتی ها و پالنگزارش

ساالنۀ قبلی و تأیید  نظارت

های اجرا شده تکمیل/پیرشفت

های عملیاتی نظارت همۀ پالن)

دور قبل را در  مرورساالنه پس از 

اینجا آورده و در صورت عدم 

بندی اجرا اجرای برخی موارد، زمان

 پیشنهاد گردد.(

 :هیئتنظر و پیشنهادهای 

پنج سال گذشته در اینجا مرور شده و  های عملیاتی نظارت ساالنۀمۀ پالنه

ها توضیح های پالن شده یا عدم اجرای آندر مورد اجرای موفق فعالیت

 داده شود. 

 

 

 

 

 

-تکمیل می هیئتها توسط این بخش پس از مرور اسناد و برگزاری نشست

 گردد.

)تعداد محصالنی پیرشفت محصالن  .6

های تحصیلی را با موفقیت که سال

 ها:داده منابع بالقوۀ

حداقل سه سال گذشتۀ پیرشفت و ارتقای سمسرتوار  معلومات •
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 سپری منوده اند و تعداد فارغان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هیئتنظر و پیشنهادهای 

 محصالن با ذکر تعداد و درصد ارتقا،

هایی های حداقل سه سال اخیر فارغان برنامه با مقایسۀ آنها به سالداده •

که وارد برنامه شده بودند تا مشخص گردد تا چه تعداد و فیصد 

 محصالن موفقانه برنامه را به امتام رسانده اند.

ند به اهتعداد محصالنی که موفق به ارتقا یا امتام تحصیل نشدتفکیک  •

هدف شناسایی عوامل اکادمیک، انتقال مضامین، ترک تحصیل 

 )دالیل(...

اوسط کامیابی در /نسبت  –مربوط به مضامین مختلف برنامه  معلومات •

 های مضامینمضامین مختلف، شواهد اجراآت محصالن در امتحان

 ، دراب )اخراج( چهار سال اخیر...ی، تأجیل، ناکامانفکاکآمار ارتقا،  •

 ها توجه/مترکز منود:مسایلی که باید به آن

گیر در جذب، ارتقاء و ناکامی محصالن )مثبت یا هرگونه تغییر چشم  •

 ها و یا مضامین مختلف.منفی( در سال

ثیر تغییرات و ابتکارات جدید )مثبت و یا منفی( در میزان پیرشفت تأ  •

 صالنمح

و مسایل مطرح شده )منابع احتاملی بالقوۀ  معلوماتبحث در مورد  •

 :(تواند شامل موارد زیر باشدرت میبیش معلومات

o نظریات محصالن 

o نظریات کارمندان 

o های تحلیل چگونگی اجراآت محصالن در مضامین یا پروژه

 خاص

o های مضامین به صورت جداگانهتحلیل اجراآت امتحان 

o اب تحصیلینتایج بازبینی نص 

 تر را دارد.های وسیعهای خوبی که امکان استفادهابعاد تجربه

مؤسسۀ و  پوهنځیتشخیص مسایلی که نیازمند دخیل ساخنت سطوح باالتر )

 ( را دارد.تحصیلی

-تکمیل می هیئتها توسط این بخش پس از مرور اسناد و برگزاری نشست

 گردد.

میزان فارغانی که ساالنه استخدام ) .7

 (شوندوارد بازار کار می

 

 

 

 ها:داده منابع بالقوۀ

و  پوهنځیهایی که در سطح دیپارمتنت/و داده معلوماتهر نوع  •

در مورد میزان استخدام فارغان یا ادامۀ تحصیل شان  مؤسسۀ تحصیلی

 موجود باشد

 ارتباط با فارغان •
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 هیئتنظر و پیشنهادهای 

و  پوهنځیهای کاریابی )دیپارمتنت، تعداد محصالنی که در برنامه •

 کنند( رشکت میمؤسسۀ تحصیلی

ل )سی وی قابل انتقا هایهای مربوط به مهارتها و ارزیابیبرنامه •

 پریزنتیشن، مدیریت پروژه...(کاری،  های مصاحبۀنویسی، مهارت

نظریات محصالن در مورد محتوای کاربردی برنامه که در محیط کار  •

 شان خواهد کرد.کمک

 شوند.های کارآموزی میتعداد محصالنی که وارد دوره •

 ها توجه/مترکز منود:مسایلی که باید به آن

 ها در مورد روند استخداموضعیت داده •

تر اقدام افرادی که برای تحصیالت عالیگان و میزان استخدام شده •

 اندمنوده

هایی کنند و آنهای مرتبط با رشته کار میتعداد افرادی که در شغل •

 که خالف رشته مرصوف کار اند و دالیل آن

نظریات محصالن در مورد محتوای کاربردی برنامه مربوط به  •

 استخدام و اشتغال

 فارغانها برای بهبود اشتغال اسرتاتیژی •

 هایی که تا حال در این زمینه اجرا شدهنتیجه و تأثیر فعالیت •

 گانکنندههای استخدامهای فارغان با نیازمندیسویی مهارتهم •

  

 تر را دارد.های وسیعهای خوبی که امکان استفادهابعاد تجربه

مؤسسۀ و  پوهنځیتشخیص مسایلی که نیازمند دخیل ساخنت سطوح باالتر )

 را دارد.( تحصیلی

-تکمیل می هیئتها توسط این بخش پس از مرور اسناد و برگزاری نشست

 گردد.

به طور مثال نظریات محصالن ) .8

-مالقات با محصالن، نتایج پرسشنامه

های نظرخواهی از محصالن یا 

 (های محصالنکمیته

 

 

 

 

 

 ها:منابع بالقوه داده

-محصالن، نشست انفرادی یا گروهی با محصالن، نشست ۀنامپرسش •

)اگر چنین  اعضای کادر علمیکارمندان/-های مشرتک محصالن

های نظردهی را نامهموردی وجود دارد(، درصد محصالنی که پرسش

 علمی...( ۀکنند. )از جمله نظرخواهی در مورد برنامپری میخانه

 توجه/مترکز منود:ها مسایلی که باید به آن

نظرخواهی از  ۀناممترکز روی مسایل و موضوعاتی که در پرسش •

های محصالن آورده شده )تدریس، امتحان، نظرخواهی، حامیت
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 :هیئتنظر و پیشنهادهای 

 اکادمیک و...(

تشخیص مسایلی که توسط محصالن مطرح شده، اقداماتی که در  •

 ها توسط دیپارمتنت اجرا شده و...پاسخ به آن

نت بیشرت محصالن در نظردهی برای دخیل ساخهایی که اسرتاتیژی •

 مسایل مختلف دیپارمتنت ایجاد شده، دربارۀ

های  پاسخ دادن دوباره به محصالن در مورد اقدامات انجام اسرتاتیژی •

 ها شده از طرف دیپارمتنت در پاسخ به پیشنهادها و نظریات آن

 رد.تر را داهای وسیعهای خوبی که امکان استفادهابعاد تجربه

مؤسسۀ و  پوهنځیتشخیص مسایلی که نیازمند دخیل ساخنت سطوح باالتر )

 ( را دارد.تحصیلی

 

-تکمیل می هیئتها توسط این بخش پس از مرور اسناد و برگزاری نشست

 گردد.

طور مثال نظریات نظریات فارغان ) .9

فارغان دربارۀ ارزش برنامۀ علمی و 

فواید و اثراتی که برای شان در 

 کار داشته...(محیط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها:منابع بالقوه داده

-آوری شده از محصالن از طرق مختلف به شمول پرسشنظریات جمع •

 نامه، مصاحبه، ایمیل، تلیفون و...(

 
 ها توجه/مترکز منود:مسایلی که باید به آن

 نظر فارغان که:هایی از برنامه یا مضامین از نظریات دربارۀ بخش •

o بویژه برای شان در محیط کار مؤثر بوده 

o بویژه برای گرفنت کار کمک شان کرده 

o شود گسرتش داد و بهرتشان ساختمی 

های بالقوه برای فارغان برای همکاری با برنامه فرصت •

)سخرنان/آموزگار مهامن/افتخاری، رشیک ساخنت تجربه کاریابی و 

 ها مترکز کنند...(روی آن هایی که محصالن بایدکاری، حوزه

 تر را دارد.های وسیعهای خوبی که امکان استفادهابعاد تجربه

مؤسسۀ و  پوهنځیتشخیص مسایلی که نیازمند دخیل ساخنت سطوح باالتر )

 ( را دارد.تحصیلی

-تکمیل می هیئتها توسط این بخش پس از مرور اسناد و برگزاری نشست
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 :هیئتنظر و پیشنهادهای 

 گردد.

و بهبود  علمیاعضای کادر نظریات  .10

اعضای )مالقات با کیفیت تدریس: 

های ارتقای ، برنامهکادر علمی

 (اعضای کادر علمیظرفیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هیئتنظر و پیشنهادهای 

 ها:منابع بالقوه داده

، اعضای کادر علمی، مصاحبه با اعضای کادر علمینامۀ فیدبک پرسش •

 ،کادر علمیاعضای سازی های ظرفیتتکمیل برنامه نسبت 

، فیدبک اعضای کادر علمیک از محصالن دربارۀ کیفیت فیدبک بدیف •

 فارغان

 ها توجه/مترکز منود:مسایلی که باید به آن

 آید،نظریات برمی/هایی که از فیبدکموضوع •

برای توسعۀ  اعضای کادر علمیهایی که برای بهبود مشارکت اسرتاتیژی •

 اعضای کادر علمیکارمندان/سازی های ظرفیتفرصت

 های دیپارمتنت برای بهبود و استحکام کیفیت تدریس اسرتاتیژی •

 تر را دارد.های وسیعهای خوبی که امکان استفادهابعاد تجربه

مؤسسۀ و  پوهنځیتشخیص مسایلی که نیازمند دخیل ساخنت سطوح باالتر )

 ( را دارد.تحصیلی

-تکمیل می هیئتها توسط نشست این بخش پس از مرور اسناد و برگزاری

 گردد.

)به طور مثال نظریات کارفرمایان  .11

کنندگان دربارۀ نظریات استخدام

-های فارغان و شایستگی آنمهارت

 ها برای استخدام(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هیئتنظر و پیشنهادهای 

 ها:منابع بالقوه داده

رضورت(، نامۀ نظریات کارفرمایان )در صورت موجودیت و پرسش •

 مصاحبه با کارفرمایان، فیبدک فارغان

 ها توجه/مترکز منود:مسایلی که باید به آن

های مورد نیاز محیط کار و کارفرمایان را در های علمی مهارتآیا برنامه •

 کند؟ پیشنهادهایی برای ارتقا و انکشاف بیشرتمحصالن ایجاد می

 کارفرمایان:تر با های بیشرت برای ارتباط وسیعفرصت •

 تر را دارد.های وسیعهای خوبی که امکان استفادهابعاد تجربه

مؤسسۀ و  پوهنځیتشخیص مسایلی که نیازمند دخیل ساخنت سطوح باالتر )

 ( را دارد.تحصیلی

-تکمیل می هیئتها توسط این بخش پس از مرور اسناد و برگزاری نشست

 گردد.
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منابع آموزشی فزیکی و مجازی  .12

)بحث دربارۀ منابع آموزشی موجود 

 و نیاز به منابع بیشرت(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هیئتنظر و پیشنهادهای 

 ها:منابع بالقوه داده

تواند شامل کیفیت های مختلف متفاوت خواهد بود، ولی میبرای برنامه

 موارد زیر باشد:

برای محصالن، دسرتسی فضای آموزشی، فضای مطالعه خصوصی  •

 اتی، البراتوارها...ممحصالن به تسهیالت تکنالوژی معلو 

 کتابخانه و منابع آموزش مجازی •

 

 ها توجه/مترکز منود:مسایلی که باید به آن

 گیرد؟آیا از منابع موجود بیشرتین استفاده صورت می •

 تحصیلیمؤسسۀ و  پوهنځیمنابع مورد نیاز که باید به مقامات باالتر ) •

 انتقال داده شود(

منابع مورد نیاز برای حامیت از ابتکارهای آموزشی )منابع فزیکی و  •

 مجازی(

 تر را دارد.های وسیعهای خوبی که امکان استفادهابعاد تجربه

مؤسسۀ و  پوهنځیتشخیص مسایلی که نیازمند دخیل ساخنت سطوح باالتر )

 ( را دارد.تحصیلی

 

-تکمیل می هیئتها توسط اسناد و برگزاری نشستاین بخش پس از مرور 

 گردد.

)تبرصه دربارۀ تعداد منابع برشی   .13

اعضای کادر علمی و همکاران اداری 

 ها(و تخنیکی و شایستگی آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هیئتنظر و پیشنهادهای 

 هامنابع بالقوه داده

، اعضای کادر علمیدربارۀ تعداد و شایستگی  معلوماتخالصۀ  •

 کارمندان اداری و تخنیکی  برنامه

 

 ها توجه/مترکز منود:مسایلی که باید به آن

 پذیری استخدام کارمندان برای پیشربد برنامهساختار و انعطاف •

 اعضای کادر علمیسازی کارمندان و ها برای ظرفیتها و زمینهفرصت •

 مؤسسۀ تحصیلیبرای انتقال به 

و کارمندان برای ارتقای سویه و رتبۀ  اعضای کادر علمیهای پیرشفت •

 های مورد نیاز،علمی و حامیت

-تکمیل می هیئتها توسط این بخش پس از مرور اسناد و برگزاری نشست

 گردد.

 یی از و خالصه هیئتگیری نتیجه .14
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اقدامات برای دیپارمتنت بر اساس 

 جدول زمانی:

-تکمیل می هیئتها توسط این بخش پس از مرور اسناد و برگزاری نشست

 گردد

-تکمیل می هیئتها توسط این بخش پس از مرور اسناد و برگزاری نشست مؤسسۀ تحصیلیهایی برای سفارش  .15

 گردد

پاسخ دیپارمتنت به پیشنهادها:  .16

)مثالً دیپارمتنت چگونه و تا چه 

های زمانی پیشنهادها و سفارش

 کند.(را عملی می هیئت

های دیپارمتنت با پالن عملیاتی برای اجرای فعالیتپاسخ نوشتاری 

 پیشنهادی

 شود.پالن عملیاتی با استفاده از فورم زیر تهیه می

مسؤول  هافعالیت مسایل

 اجرا

زمان 

 اجرا

تاریخ 

 تکمیل

1.     

2.     

3.     
 

  تاریخ: تاریخ گزارش

  تاریخ: پوهنځیتأیید رئیس 

  تاریخ: کیفیتتأیید کمیتۀ تضمین 

مؤسسۀ تأیید شورای علمی 

 تحصیلی

  تاریخ:

 

 هیئتمرور شواهد توسط 

مرور گزارش و اسناد را بین  هیئت، رئیس مؤسسۀ تحصیلیای با اسناد و شواهد آن به دوره مرورپس از ارسال گزارش 

شود چند بخش مرتبط صورت گیرد و میتواند های فورم میبندی بر اساس بخشکند. این دستهتقسیم می هیئتاعضای 

-بندی را انجام دهد. منونۀ زیر به طور مثال در نظر گرفته شده و میتواند این دستهمی هیئترا با هم ترکیب منود. رئیس 

 تقسیم کرد. هیئتهای گزارش و اسناد را بین اعضای توان شبیه این بخش

 

 بخش مرور هیئتعضو احتاملی 

 مدیریت اسرتاتیژیک و اسناد مرتبط هیئترئیس 

 گذاری عملیاتی مؤثرپالن عضو کمیتۀ تضمین کیفیت

 نظریات و تجربۀ محصالن عضو کادر علمی/عضو

 پیرشفت محصالن و فراغت عضو کمیتۀ نصاب یا تضمین کیفیت

و  اعضای کادر علمیمنابع برشی و انکشاف مسلکی  هیئتکادر علمی / عضو  عضو

 کارمندان 

 گانکنندهاستخدام، نظریات فارغان و استخدام ر علمی / عضو کمیتۀ نصابدعضو کا
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 مرور هیئتجلسات 

ها نزدیک به هم باشند و همۀ مراحل و گیرد. بهرت است این روزمعموالً در روزهای معینی صورت می مرور هیئتجلسات 

 اعضای پنل در همۀ جلسات رشکت داشته باشند.هفته اجرا شود و همۀ  3جلسات در طی مدت 

 ریزی شود:تواند به صورت زیر برنامهای میدوره مرور هیئتهای نشست

 روز اول:

 کند:به هدف اجرای موارد زیر جلسه برگزار می مرور هیئت

 ای برنامه تصمیم بگیرند؛دوره مروردر مورد مراحل اجرای  •

 گزارش متوجه شده اند به بحث بگیرند؛ای که اعضاء با مرور مسایل ویژه •

 های مختلف فورم آغاز منایند؛را در بخش هیئتی هاوارد کردن نظریات و پیشنهاد •

 کنند و به توافق برسند.در نشست با دیپارمتنت مطرح مناید بحث  هیئتمواردی را که قرار است  •

 روز دوم

های همکار نیز در جلسه لزوم، آمران دیپارمتنتمصاحبه با آمر دیپارمتنت و مسؤول برنامۀ علمی )در صورت  •

 کنند(رشکت می

 مصاحبه با اعضای کادر علمی دیپارمتنت •

 روز سوم

 مصاحبه با محصالن و فارغان •

 گانکنندمصاحبه با استخدام •

 روز چهارم

 گیریها و نتیجهبرای بحث و توافق نظر دربارۀ یافته هیئتنشست  •

آوری و ترتیب ها به عهده دارد، از جمله هامهنگی جلسات، جمعاین نشست وظایف مهمی در برگزاری هیئتمنشی 

-دوره مرورها در رهنامی چگونگی طرح پرسش ها.برداری در جریان مصاحبهها و یادداشتشواهد، هامهنگی مصاحبه

 این رهنمود آورده شده است. ضمیمهای برنامۀ علمی در 

 

 کند؟تهیه میای چه اسنادی را دوره مرور هیئت

-ها را مرور کرده و روی نتایج و سفارشها و مالقاتهای مصاحبهباید همۀ شواهد و یافته هیئتبا ختم روزهای جلسات، 

های گزارش وارد کرده پیش نویس نتیجه و نظر و پیشنهادهایش را برای همۀ بخش هیئتهای خاص به توافق نظر برسند. 

 منایند.  زیر به گزارش اضافه میسفارشات را متمرکز بر موارد 

 کیفیت عمومی محیط تدریس و یادگیری و دستاوردهای نتایج آموزشی مورد انتظار؛ •

 های خوب برنامه برای گسرتش در سطوح دیگر،دستاوردها و تجربه •

 مداوم اند، مرورهایی که نیازمند نظارت و حوزه •
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صالحیت این را دارد که پیشنهاد تعلیق، لغو و یا ادغام برنامه  مرور هیئتارزش، امکان و پایداری تداوم برنامه.  •

 پیشنهاد مناید.  مؤسسۀ تحصیلیهای دیگر را به با برنامه

پینشهاد  مؤسسۀ تحصیلیهای زیر را برای دیپارمتنت و لیست مسایلی مرتبط با حوزه هیئتبه عنوان بخشی از این فرایند، 

 کند:می

ها باید شامل مواردی باشد که دیپارمتنت زمانی معین مورد توجه قرار گیرد. این مسایلی که باید در یک دورۀ .1

 صالحیت و توان اجرای شان را داشته باشد.

: شامل مواردی است که در صالحیت و توان دیپارمتنت نیست و به ریاست مؤسسۀ تحصیلیدرخواست از  .2

ل تجهیزات و منابع یا مدیریت عمومی سند گردد، مث، معاونیت علمی و یا اداری ارجاع میمؤسسۀ تحصیلی

 پالیسی دیپارمتنت.

 باشد.ها برای دیپارمتنت الزامی منیها. شامل مواردی برای بهبود کیفیت است ولی اجرای آنسفارش .3

 افتد؟پس از تحویل گزارش چه اتفاقی می

دهد. پس از تأیید گزارش تحویل می مؤسسۀ تحصیلیای را پس از تکمیل به کمیتۀ تضمین کیفیت دوره مرورفورم  هیئت

انکشاف  هیئتتوسط کمیته، آمر دیپارمتنت وظیفه دارد پالن عملیاتی برای مسایل و پیشنهادهای مطرح شده توسط 

دهد. پالن عملیاتی به کمیتۀ تضمین کیفیت برای تأیید سپرده شده و این کمیته در مورد چگونگی نظارت بر تطبیق آن 

 گیرد. تصمیم می

هایی که قرار است طی چند سال اجرا گردد، توسط نظارت ای برنامه، بویژه فعالیتدوره مرورن عملیاتی برآمده از پال 

ای برنامه باید به صورت وسیع دوره مرورگزارش و نتایج برآمده از  شود.ساالنه نظارت شده و تطبیق آن گزارش داده می

خالصۀ وظیفه دارد  مؤسسۀ تحصیلیدر داخل دیپارمتنت به شمول محصالن توزیع و معرفی شود. کمیتۀ تضمین کیفیت 

ها را آماده منوده به وزارت تحصیالت عالی به صورت ساالنه رشیک مناید. در صورت پیشنهاد تعلیق، ها و فعالیتیافته

 شود.اصل گزارش برای تأیید نهایی به وزارت تحصیالت عالی رشیک ساخته میادغام و لغو برنامه، 
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 ای برنامۀ علمیهیأت مرور دوره

)معاون علمی، عضو کمیتۀ تضمین کیفیت،  

عضو کمیتۀ نصاب، سه عضو کادر علمی از 

 هایی دیگر و یک محصل(پوهنځی

هیأت برای مرور گزارش و توافق روی 

مسایل نیازمند بررسی بیشرت جلسه برگزار 

 کنند.می

-ای با گروههیأت مرور دوره –روزهای مرور 

کند: اعضای کادر های زیر مالقات می

لمی، کارمندان، محصالن و ذینفعان دیگر ع

 گان...()فارغان، استخدام کننده

ای را با وارد کردن هیأت فورم مرور دوره

گیری نظریات و پیشنهادهای خود و نتیجه

 مناید.تکمیل می

ای هیأت مرور فورم تکمیل شدۀ مرور دوره

 دهد.تحویل میرا به کمیتۀ تضمین کیفیت 

یا معاون  تحصیلیموسسه رئیس 

ای را تعیین علمی هیأت مرور دوره

 میکند

ای آمر دیپارمتنت فورم مرور دوره

مناید.برنامۀ علمی را تکمیل می  

 اعضای کادر علمی برنامه

های محصالن همۀ صنف

 دیپارمتنت
 فارغان برنامه علمی

نفعان دیگر )مثل استخدام ذی

 کنندگان(

کیفیت از آمر کمیتۀ تضمین 

خواهد تا به دیپارمتنت مربوط می

 پیشنهادهای هیأت پاسخ دهید.

آمر دیپارمتنت پالن عملیاتی مرور 

ای را به کمیتۀ تضمین کیفیت دوره

دهد.تحویل می  

کمیتۀ تضمین کیفیت 

پالن عملیاتی مرور 

-ای را تأیید میدوره

 کند.

کمیتۀ تضمین کیفیت خالصۀ 

ای را به ورههای مرور دگزارش

وزارت تحصیالت عالی رشیک می

 کند.

 ای برنامۀ علمی: مراحل اجرای مرور دوره8شکل 
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ایدوره مرورهای برای نشست ییها: منونۀ پرسش1 ضمیمه  

و رشح بیشرتی دربارۀ چگونگی کارکرد و اجراآت برنامۀ علمی و تجربۀ  معلوماتها به دست آوردن هدف این پرسش

و محصالن است. در نتیجه، باید با رویکرد عینی )مبتنی بر شواهد( و مؤدبانه استفاده شود. نکتۀ مهم  اعضای کادر علمی

خ "بلی" یا "خیر" های که پاسبسته )پرسش یهاها باید به صورت باز مطرح شود نه پرسشدیگر این است که پرسش

مفید بیشرتی به دست  معلوماتکنند و ها و ترشیح یک وضعیت را آماده میهای باز زمینۀ ابراز دیدگاهدارند(. پرسش

 های دیگری طرح گردد.های بسته الزم است مطرح شود، برای رشح پاسخ، باید پرسشدهند. اگر پرسشمی

با  را هااین مثلهای وسیعی پرسش هیئترود هاست. انتظار میسوال های زیر به عنوان منونۀ کلی از این نوعپرسش

 کنند مطرح منایند.مترکز بر نقاط قوت و ضعف خاصی که بررسی می

 های مصاحبه با آمر دیپارمتنتپرسش

 نظر کلی شام دربارۀ کیفیت برنامۀ علمی چیست؟ •

 رود؟نقاط قوت برنامه چیستند؟ / چگونه با کیفیت خوب به پیش می •

 هایی از برنامه نیازمند انکشاف است؟ /  چه ابعاد برنامه کیفیت قابل قبول را ندارد؟چه حوزه •

ای در نظر دارید از نظر شام، برنامۀ علمی در طول پنج سال آینده چگونه باید انکشاف یابد؟ آیا تغییرات ویژه •

 که ایجاد منایید؟

 تواند کمک تان کند؟چگونه می مؤسسۀ تحصیلیبرای ارایۀ مؤثرتر برنامه علمی  •

 اعضای کادر علمیهای مصاحبه با پرسش

 نظر کلی شام دربارۀ کیفیت موجود برنامۀ علمی چیست؟ •

 کنند؟هایی خوب کار مینقاط قوت برنامۀ علمی چیستند؟ / چه حوزه •

 ت؟ /  چه ابعاد برنامه کیفیت قابل قبول را ندارد؟هایی از برنامه نیازمند انکشاف اسچه حوزه •

های شام را کمک کند؟ مثال از طریق برنامهعضو کادر علمی تواند به عنوان یک چگونه می مؤسسۀ تحصیلی •

 آموزشی، تدریس...؟

 های مصاحبه با محصالنپرسش

 کند؟تجربۀ آموزشی شام در برنامه تا چه حد انتظارات شام را برآورده می •

منایید؟ اگر بلی، چه مواردی از این برنامه را دوست دارید و نهاد میآیا این برنامه را برای محصالن آینده پیش •

 دهید؟ اگر نه، چه مواردی از برنامه را دوست ندارید؟ارزش می

 تواند کمک تان کند در برنامه به موفقیت بهرتی دست یابید؟های علمی و آموزشی میچه راه •

 نید چه کارهایی را باید انجام دهید تا در برنامه موفق باشید؟ دامی •

 شود؟آیا در مورد کارهای شام برای تان بازخوردها و نظریات اصالحی رشیک ساخته می •

 کنید به منابع کافی مثل تکنالوژی معلوماتی، کتابخانه و غیره دسرتسی دارید؟فکر می •
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 دهد؟ لطفا چند منونه ذکر کنید.ها پاسخ میدر ارزیابی آیا دیپارمتنت به نظریات و پیشنهادهای شام •

 های مصاحبه با فارغانپرسش

منایید؟ اگر بلی، چه مواردی از این برنامه را دوست دارید و نهاد میآیا این برنامه را برای محصالن آینده پیش •

 دهید؟ اگر نه، چه مواردی از برنامه را دوست ندارید؟ارزش می

چند  ید برای انکشاف تان در محیط کاری کمک تان کرده است؟ لطفاً اهدر این برنامه آموخت آیا چیزهایی که •

 مثالی ذکر کنید.

 تواند محصالن را کمک کند وارد بازار کار شوند؟برنامۀ علمی چگونه می •

 نفعان دیگر مثل استخدام کنندگانهای مصاحبه با ذیپرسش

 کنید؟چرا فارغان  این رشته را استخدام می •

 کنند چه مواردی است؟نقاط قوت فارغان این رشته که نزد شام کار می •

 چه موارد از برنامه از نظر شام بهرت است که تغییر کند تا فارغان توانایی کاری بهرتی به دست آورند؟ •

 پوهنتون هرات – 1: مطالعۀ موردی 2 ضمیمه

 های علمی در پوهنتون هراتای برنامهدوره مرور

 مرورای برای پالن پنج ساله ،های علمیبرنامه بازنگری طرزالعمل، معاونیت علمی پوهنتون هرات بر اساس 1397در سال 

گروه  5های علمی پوهنتون در سال آینده را تدوین منود. ابتدا، همۀ برنامه 5برنامۀ علمی موجود در این پوهنتون در  50

 ای قرار گیرند.دوره مرورمی مورد برنامۀ عل 10دسته بندی شدند تا هر سال 

برنامۀ علمی این نهاد در دورۀ آزمایشی به هدف شناسایی  2های علمی، برنامه مرورپیش از طراحی این پالن پنج ساله 

ای قرار گرفته بودند. این دو دوره مروربرنامه علمی مورد  مرور رهنمودو نهایی کردن  مرورها و مشکالت تطبیق چالش

قرار گرفته گزارش آن پس از  مرورمورد  هیئتلمی )یکی از رشتۀ اقتصاد و دیگری از رشتۀ هرنهای زیبا( توسط برنامۀ ع

 تأیید کمیتۀ تضمین کیفیت و شورای علمی پوهنتون به وزارت تحصیالت عالی رشیک ساخته شد.

ای برنامه برای مرور دوره 10هرات، های علمی در پوهنتون ای برنامهدوره مرور، بر اساس پالن پنج سالۀ 1397در سال 

 مروراندازی بازنگر تا پایان سال انتخاب گردید. معاون علمی و عضو تیم ملی آموزگاران که چگونگی راه هیئتتوسط 

 مرورسازی به هدف معرفی و چگونگی اجرای های ظرفیتای و ساالنه را در سطح ملی آموزش دیده بودند، برنامهدوره

ها، کارمندان اداری های تضمین کیفیت، آمران دیپارمتنتهای علمی برای رهربی پوهنتون، اعضای کمیتهبرنامهای دوره

ای برای اعضای انتخاب شدۀ و محصالن برگزار منودند. در قدم بعدی، آمر تضمین کیفیت پوهنتون ورکشاپ ویژه

های آن را شها را بهرت بتوانند اجرا منایند و گزار ی برنامهادوره مرورها برگزار منود تا ای برنامهدوره مرورهای هیئت

 ، عضو کمیتۀ تضمین کیفیت، دو عضوپوهنځیعضو بود )رئیس  6ها متشکل از هیئتاز این  تکمیل منایند. هر یک

 های محصالن(.و مناینده پوهنځیهای دیگر بیرون کادر علمی بلندرتبه از رشته
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و کارمندان پوهنتون در پروسۀ جاری ارزیابی  اعضای کادر علمیفیت بسیاری از به علت فشار کاری زیاد و مرصو 

برنامۀ  6برنامۀ پالن شده فقط  10بیرونی وزارت تحصیالت عالی برای مرحلۀ سوم اعتباردهی، از میان  بازنگریخودی و 

زارت تحصیالت عالی رشیک ها نهایی شده پس از طی مراحل به و های آنکامل قرار گرفته و گزارش مرورعلمی مورد 

 ساخته شد.

ای به هدف اجرایی شدن و قابل تطبیق بودن بیشرت مورد بازبینی قرار دوره مرور، پالن پنج سالۀ 1398در سال بعدی 

هفت  1398ای که از سال قبل بازمانده بودند اضافه شد تا در سال برنامه 4برنامۀ علمی جدید به  3گرفت. در این سال، 

ای قرار دوره مرورمورد  98برنامۀ علمی تا پایان سال  7ای قرار گیرند. این دوره مرورمی پوهنتون هرات مورد برنامۀ عل

  به کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون رشیک ساخته شد.رتها برای طی مراحل بیشگرفته گزارش نهایی آن

 های علمی در پوهنتون کابلای برنامهدوره مرور: پالن 2 ضمیمه

 پوهنتون کابل

 معاونیت علمی

 1398های انتخاب شده های علمی برای برنامهای برنامهدوره مرورپالن عملیاتی تطبیق 

تاریخ  فرد مسؤول هافعالیت ش

 رشوع

تاریخ  نتایج

 ختم

-مرور و ارزیابی گزارش 1

 های نظارت ساالنه

 معاون علمی

 هاآمران دیپارمتنت

 های تضمین کیفیتکمیته

آوری به هدف جمع حمل 8

بیشرتی دربارۀ  معلومات

 هابرنامه

 حمل18

-اطالع دادن به دیپارمتنت 2

های انتخاب شده جهت 

آمادگی و تهیه فورم 

 ایدوره مرورگزارش اولیۀ 

ها و آمران دیپارمتنت

های مسؤوالن برنامه

 انتخاب شده

و  معلوماتآوری جمع حمل 20

تهیۀ پیش نویس 

-دوره مرورهای گزارش

ای و تحویل به کمیتۀ 

 هاهیئتتضمین کیفیت / 

 ثور 20

های هیئتایجاد کمیتۀ  3

 هاای برنامهدوره مرور

به هدف شنایی و  ثور 21 معاون علمی پوهنتون

ارزیابی مشکالت و 

 هاچالش

 ثور 25

با  معلوماتآوری جمع 4

های استفاده از روش

های هیئتمختلف توسط 

 ایدوره مرور

 مرورهای هیئتاعضای 

 ایدوره

 مرورهای هیئتاعضای  ثور 27

 ایدوره

 جوزا 17

 15به هدف ارایۀ نظریات و  10ای دوره مرورهای هیئت-دوره مرورتکمیل گزارش  5



 رهنمود مرور برنامه های علمی | 73 

های ای بر اساس یافته

 ها و...ها و مصاحبهمالقات

های هیئتپیشنهادهای  رسطان هابرنامه

 هابرنامه مرور

 رسطان

 مرورهای تحویل گزارش 6

ای به کمیتۀ تضمین دوره

 کیفیت پوهنتون

ای دوره مرورهای هیئت

 هابرنامه

20 

 رسطان

-به هدف بررسی گزارش

 گیریها و تصمیم

30 

 رسطان

-بررسی و ازیابی گزارش 7

ای ارسال دوره مرورهای 

 هاپوهنځیشده به 

 پوهنځیرئیس 

های آمران دیپارمتنت

های شده، کمیته مرور

فرعی تضمین کیفیت 

 هاپوهنځی

به هدف آشنایی عمیق با  اسد 1

مسایل مطرح شده در 

 گزارش

 اسد 15

تهیۀ پالن عملیاتی با در  8

نظرداشت مسایل مطرح 

های هیئتشده توسط 

 ایدوره مرور

های آمران دیپارمتنت

 شده مرور

به هدف تهیۀ پالن  سنبله 1

هایی جهت بهبود فعالیت

 هیئتموارد پیشنهادی 

 در سطح برنامۀ علمی

 سنبله 15

 مرورتهیۀ گزارش نهایی  9

های علمی و ای برنامهدوره

تحویل آن به شورای 

 علمی پوهنتون

کمیتۀ تضمین کیفیت 

 پوهنتون

های ارزیابی گزارش سنبله 20

ای در شورای دوره مرور

علمی و اتخاذ تصمیم 

 نهایی

 سنبله 30

1

0 

 مرورهای ارسال گزارش

های علمی به ای برنامهدوره

 وزارت تحصیالت عالی

 آمریت تضمین کیفیت

 معاونیت علمی

-به هدف بررسی گزارش میزان 1

 ها و اتخاذ تصامیم الزم

 میزان 10
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: تغییرات سطح برنامه8بخش   

های اکادمیک و یا وزارت تحصیالت عالی ارزیابی برنامهای، ریاست نظارت و دورهمرور  هیئتای، در رشایط ویژه

ها تواند مرتبط با یکی از این دالیل یا مسایل شبیه اینکنند. این پیشنهاد میپیشنهاد تغییرات اساسی در برنامه را طرح می

 باشد: 

مضامین یا محتوای مشرتک اند که باعث ناکارایی هر دو و رسدرگمی   از دو برنامه دارای تعداد زیاددو یا بیشرت •

 های علمی شده است.محصالن برنامه

 مندان برنامه بسیار اندک اند.دهد که عالقهارزیابی بازار کار فارغان برنامه یا پذیرش محصالن نشان می •

 .تواندبرنامۀ علمی نیازهای استخدام کنندگان و محصالن را برآورده منی •

 تواند به کار خود ادامه دهد. مشکالت جدی در سطح برنامه وجود دارد که تا رفع نگردند برنامه منی •

های زیر را به کمیتۀ یکی از گزینه هیئتای پیشنهاد گردد، دورهمرور  هیئتاگر سفارش تغییرات اساسی در برنامه از طرف 

را تأیید منود، این پیشنهاد از  هیئتهای سفارش تحصیلی مؤسسۀتضمین کیفیت پیشنهاد خواهد کرد. اگر شورای علمی 

 شود:ای به وزارت تحصیالت عالی رشیک ساخته میدوره مرورطریق فورم 

 یکجا ساخنت دو یا بیشرت از دو برنامۀ علمی به هدف کارایی و مترکز بیشرت برنامۀ علمی.: ادغام •

به هدف ایجاد تغییرات یا ارتقای جدی و یا هم مرور  هاد وقفه در جذب محصل برای برنامهپیشن: تعلیق •

 اساسی دیگر.

 سفارش بسنت برنامه و عدم پذیرش محصالن بیشرت و ادامۀ فعالیت برنامه.: لغو •

دید تأیید خواهد منود. باید در نظر های پیشنهاد شده را بررسی کرده در صورت لزوموزارت تحصیالت عالی سفارش

بارگی قطع نخواهد شد: برنامه محصل جدید های برنامه به سادگی و یکیا لغو برنامه، فعالیتداشت که در صورت تعلیق 

 جذب نخواهد کرد ولی محصالن برحال برنامه تا ختم دوره به تحصیل شان ادامه خواهند داد.

پیشنهاد تغییرات ای دورهمرور  هیئتتواند بدون سفارش در موارد ویژه، ریاست نظارت و ارزیابی اکادمیک وزارت می

تواند در مقابل پیشنهاد های علمی( را طرح و اجرا مناید. این تصامیم میاساسی در سطح برنامه )ادغام، تعلیق یا لغو برنامه

-های علمی را تحت تأثیر قرار میی در سطح ملی که تداوم کار برنامهمعلوماتای باشد یا هم در نتیجۀ دوره مرورگزارش 

 دهد. 

-مستقلی را )متشکل از دیپارمتنت هیئتتواند رسید، وزارت میبرانگیز و مشکل به نظر میادغام یا لغو برنامه بحثاگر 

 ها/نهادهای مرتبط( ایجاد منوده تا موضوع ادغام یا لغو برنامه را نظارت و بررسی منایند. 

لی های احتام)ادغام، تعلیق و لغو( و چالش در مورد دالیل و مراحل اجرای هر یکی از سه موضوع پیشنهادی ،در ادامه

 و محصالن به تفصیل بیشرتی بحث خواهیم کرد. اعضای کادر علمی، مؤسسۀ تحصیلیها روی هر یکی از گزینه
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 ادغام

 های علمیدالیل ادغام برنامه

 تعداد اندک محصالن و فارغان. •

 های مختلف.پوهنځیهای مشابه در درصد محتوا( بین برنامه 60شباهت زیاد )بیش از  •

 پاسخ ندادن به نیاز بازار کار. •

 های کاری مرتبط با رشته برای فارغان.نبود یا محدود بودن فرصت •

 ها برای محصالن و استخدام کنندگان.احت اهداف و متایز برنامهعدم وض •

 .پوهنځی اعضای کادر علمیتعداد اندک  •

 هامراحل ادغام برنامه

مؤسسۀ کند؛ در صورت تأیید شورای علمی ها را پیشنهاد میای سفارش ادغام برنامهبازنگر دوره هیئت .1

 کند.؛ کمیتۀ تضمین کیفیت موضوع را به وزارت تحصیالت عالی پیشنهاد میتحصیلی

هر دو برنامۀ علمی در حال ادغام مشخصات برنامۀ جدید مدغم شده را بر اساس  اعضای کادر علمی .2

 دهند.ای انکشاف میبازنگر دوره هیئت هایسفارش

گردد. محصالن حذف می های انتخاب جدیدالشموالن کانکورت رشتههای علمی قبلی از فهرسعنوان برنامه .3

 های قبلی تا ختم دوره به تحصیل ادامه خواهند داد.برحال برنامه

شود تا علمی جدید به پیش برده میپیشنهاد تأیید برنامۀ جدید علمی از طریق طی مراحل ایجاد برنامۀ  .4

 منظوری وزارت تحصیالت عالی گرفته شود.

 گردد.برنامۀ جدید علمی برای متقاضیان رشته ارایه می .5

 هاچالش

 مؤسسۀ تحصیلیهای سطح چالش

نهاد یا و دیپارمتنت به دالیل حیثیتی، مالی یا  منابع برشی مایل به پیش پوهنځی، مؤسسۀ تحصیلیرود که احتامل این می

 های علمی نباشند.پذیرش ادغام برنامه

 از دست دادن یک برنامۀ علمی احتامال باعث تضعیف شهرت مؤسسه در جامعه و بازار کار گردد.

 راه حل

)که در پروسه ادغام دخیل نبوده، با در نظرداشت  مرورمستقل  هیئتها، در صورت حساسیت و مشکل بودن ادغام برنامه

میزان پیچیدگی و حساسیت موضوع، از داخل یا خارج مؤسسه( به هدف ارایۀ دیدگاه مستقل و بررسی موضوع ایجاد 

 کنند.ها را مدیریت میشده و نتیجۀ بررسی شان از ادغام برنامه

 اعضای کادر علمیهای چالش
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مدغم شده احتامالً نگران آیندۀ شغلی خود و تأثیرات مالی چنین تصمیم روی دیپارمتنت  هایبرنامه اعضای کادر علمی

 خود باشند.

 راه حل

دهند، ولی احتامالً مجبور باشند به وظیفۀ خود را از دست منی اعضای کادر علمیدولتی، تحصیالت عالی  مؤسساتدر  

ها و دانش تواند با ارایۀ مهارتانکشافی مسلکی هدفمند میهای حوزۀ جدید علمی یا آموزشی تغییر رشته دهند. برنامه

 مورد نیاز در رشتۀ جدید این مشکل را حل مناید.
 

 های محصالن:چالش

های موجود جذب نخواهند شد. بر اساس مقررات موجود، محصالن برحال برنامه تا ختم دورۀ محصل جدیدی به برنامه

 شان به تحصیل ادامه خواهند داد. 
 

 تحصیالت عالی خصوصی مؤسساتیادداشتی برای 

دولتی  تحصیالت عالی مؤسساتخصوصی هامنند تحصیالت عالی  مؤسساتهای گرچه برخی از مشکالت و چالش

 ویژه موارد زیر:ه کنند؛ بهای دیگری را نیز در چنین رشایطی تجربه میچالش مؤسساتاست، این 

احتامالً مایل به تداوم برنامه علمی باشند )در این صورت، با   تحصیالت عالی خصوصی مؤسساتداران سهام •

 و با هدف حفظ اعتامد عمومی، مرور و بازارسنجی واضحی باید اجرا شود(.داران سهاماشرتاک 

احتامالً نگران از دست دادن وظایف خود باشند  تحصیالت عالی خصوصی مؤسسات اعضای کادر علمی •

های کاری دیگر و قراردادهای شان و در صورت امکان ایجاد فرصت اعضای کادر علمی)مدیریت درست 

 الزم است در نظر گرفته شود(.

های دیگر مؤسسه با دیدن لغو یا ادغام برنامه و از دست رفنت شغل همکاران شان، احتامالً نگران دیپارمتنت •

را محتاطانه مدیریت باید این مراحل و روابط عمومی خود تحصیالت عالی  مؤسساتآینده خود باشند )

 کند(.

تواند های مربوط میمنابع فزیکی )البراتوار، تجهیزات موجود یا منابع جدید مورد نیاز( یکی دیگر از نگرانی •

برای استفادۀ مشرتک از منابع  تحصیالت عالی خصوصی مؤسساتنامه بین باشد )بهرت است زمینۀ ایجاد تفاهم

 ت... ایجاد گردد(.تسهیال  / البراتوار فزیکی )ساختامن/

 تحصیالت عالی خصوصی مؤسساتراه حل: مراجعه به مقررۀ 

 برنامۀ علمی تعلیق

 تواند به تعلیق برنامه بینجامد:دالیلی که می

 .مؤسسۀ تحصیلیهامهنگ نبودن با پالن اسرتاتیژک  •
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مرصوف ادامۀ  اعضای کادر علمینداشنت ظرفیت کافی برای پیشربد برنامه )به طور مثال تعداد زیادی از  •

 اند(.تحصیل اند یا تقاعد منوده

 نداشنت محصل کافی و یا نبود زمینۀ کاری برای فارغان. •

 برای محصالن و استخدام کنندگان. عدم وظاحت اهداف و متایز برنامه •

 تجهیزات تاریخ گذشته و بیکاره برای پیشربد برنامه )مثل البراتوارها و منابع و فضای آموزشی و...( •

 مراحل تعلیق برنامه

پیشنهاد  مؤسسۀ تحصیلیکند. در صورت تأیید شورای علمی پیشنهاد می را هاای تعلیق برنامهدوره مرور هیئت .1

 شود.از طریق کمیتۀ تضمین کیفت به وزارت تحصیالت عالی رشیک ساخته می برنامهتعلیق 

گردد و محصالن برحال تا فراغت به تحصیل ادامه خواهند داد. اگر هیچ محصل جدیدی جذب برنامه منی .2

 آید.همۀ محصالن برنامه فارغ شدند، برنامه به صورت خودکار به حالت تعلیق درمی

سازی، افزایش در صدد انکشاف منابع برنامه علمی خواهد بود )ظرفیت مؤسسۀ تحصیلی/پوهنځیدیپارمتنت/ .3

 منابع، ارتقای برنامه و...(.

برای بیرون آوردن برنامه از حالت تعلیق، کمیتۀ تضمین کیفیت با نشان دادن شواهد ارتقای کافی برنامۀ علمی،  .4

های سازد. ریاست نظارت و ارزیابی برنامهیپیشنهاد رفع تعلیق آن را به وزارت تحصیالت عالی رشیک م

بیشرتی  معلوماتکند و یا خواهان شواهد و اکادمیک وزارت تحصیالت عالی اسناد را مرور منوده یا تأیید می

 گردد.می

سال( بدون ارتقا و انکشاف در حالت تعلیق باقی  4اگر برنامۀ علمی به مدت یک دورۀ تحصیلی )معموالً  .5

 شود.ودکار لغو میماند، به صورت خ

 ها:چالش

 :مؤسسۀ تحصیلیهای چالش

های جدید و...( بویژه با درنظرداشت مراحل تایید هزینه و مراحل انکشاف منابع فزیکی )تجهیز البراتوار، ساخنت اتاق

 گیر باشد.تواند مشکل و وقترد و ریز دیگر، میخریداری اجناس و اقالم خ  

 آمادگی و شایستگی نیروی برشی موجود هم برای انکشاف دوبارۀ برنامه احتامالً ناکافی خواهد بود. 

با در نظرداشت چالش منابع فزیکی و نیروی برشی، چه مدت زمان برای تعلیق برنامه )و انکشاف دوبارۀ آن( مناسب 

بد یا تا فراغت همۀ محصالن موجود صرب است؟ آیا بهرت است برنامه همزمان با تدریس محصالن موجود انکشاف یا

 کرد؟

 احتامالً برای رشوع دوباره و رفع تعلیق برنامه هم مشکالتی وجود داشته باشد. 
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 :راه حل

توانند درخواست منابع فزیکی و برشی بیشرت دولتی، با نشان دادن نیاز واقعی برنامه به منابع، میتحصیالت عالی  مؤسسات

تواند تأمین شود، به های دیگر و استفادۀ خالقانۀ منابع هم میلی منایند. منابع فزیکی از طریق راهاز وزارت تحصیالت عا

 البراتوار و...(. محلی دیگر )مثالً تحصیالت عالی  مؤسساتطور مثال استفادۀ مشرتک از منابع موجود 

برد موجود، پیش اعضای کادر علمین تصمیم دربارۀ مدت زمان تعلیق برنامه با درنظرداشت حجم کار و در دسرتس بود

 های انکشافی برنامه باید صورت گیرد.و فعالیت اعضای کادر علمیسازی دوبارۀ تدریس محصالن برحال، ظرفیت

در صورتی که انکشاف برنامه ممکن نباشد یا مورد تأیید قرار نگیرد، مؤسسه باید آمادگی لغو برنامۀ برنامۀ علمی را داشته 

 باشد. 

و محصالن مثل یک برنامۀ جدید علمی از نو معرفی و تبلیغ  اعضای کادر علمیالزم است برنامۀ بازبینی شدۀ جدید برای 

ل توجهی کرده باشد، تکیه کردن بر بازاریابی و ارتباطات قبلی موجود کافی به نظر بگردد. اگر برنامۀ جدید تغییرات قا

 رسد.منی

 اعضای کادر علمیهای چالش

بویژه اگر تعداد شان  ؛ای نباشدکار ساده کادر علمی اعضایها برای احتامالً ادامۀ تدریس محصالن برحال تا فراغت آن

های ها مرصوف ادامۀ تحصیالت باالتر دکتورا یا ماسرتی باشند و یا این که مرصوف فعالیتکم باشد، یا تعدادی از آن

 انکشافی جدید برنامه باشند.

رشته( کار  کرده درنبود افراد تحصیلمتعدد مثل  استخدام افراد جدید مناسب برای پر کردن خالی موجود هم )به دالیل

 مشکلی است.

 :راه حل

شوند و در نتیجه از جایی که قرار نیست محصالن جدیدی به برنامه معرفی گردند و ساالنه تعداد محصالن موجود کم می

میرس  اعضای کادر علمیهای انکشافی برای یابد، فرصت مترکز روی فعالیتحجم کاری تدریسی و اداری کاهش می

متقاعد یا قراردادی برای رفع موقت مشکل نیروی  اعضای کادر علمیتوان از هم در صورت نیاز میخواهد شد. باآن

 برشی استفاده منود.

 :های محصالنچالش

 محصالن برحال برنامه احتامالً نگران تداوم برنامه یا ارزش آن دربازار کار باشند.

 راه حل

دربارۀ اعتبار  مؤسسۀ تحصیلیعالوه، دهد. بهیلی محصالن موجود به تدریس ادامه میبرنامه علمی تا ختم دورۀ تحص

کنندگان را حفظ های کاریابی و ارتباطات خود با استخدامدهد و برنامهبرنامۀ علمی موجود به محصالن اطمینان می

 خواهد کرد.
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 یادداشتی برای مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

دولتی  تحصیالت عالی مؤسساتهامنند  تحصیالت عالی خصوصی مؤسساتهای مشکالت و چالشگرچه برخی از 

 ها امتیازهای خاص خود را نیز دارند:در برخی از حوزه مؤسساتاست، این 

توانند گذاران میباشند: رسمایهپذیر توانند پویا و انعطافمی تحصیالت عالی خصوصی مؤسسات •

و کارمندان  اعضای کادر علمیند یا تجهیزات موجود را بروز منایند و یا هم البراتوارهای جدید ایجاد کن

 جدید استخدام کنند.

دیگر  تحصیالت عالی خصوصی مؤسساتنامه با از طریق ایجاد تفاهم تحصیالت عالی خصوصی مؤسسات •

 توانند از منابع  یکدیگر به صورت مشرتک استفاده منایند.می

 لغو برنامۀ علمی

 تواند به لغو برنامۀ علمی منتج شود:عواملی که می

 نبود منابع کافی )نیروی برشی، منابع فزیکی و مجازی(. •

 مطابقت نداشنت با نیاز بازار کار یا عدم جذب محصالن کافی. •

 عدم یا کمبود زمینۀ کار فارغان در رشتۀ تحصیلی شان. •

را رفع سازد )به تعبیر دیگر، منابع یا تخصص مورد نیاز اجراآت خیلی ضعیف برنامه که تعلیق آن نتواند مشکل  •

 انکشاف برنامه موجود نباشد(.

 برنامۀ علمی تعلیق شده که پس از گذران دو سال نتواند تغییرات الزم برای انکشاف برنامه را ایجاد مناید. •

های انکشاف آن دیده شود زمینهبهرت است به جای لغو قطعی برنامۀ علمی، در قدم اول تعلیق یا ادغام صورت گیرد تا 

 وجود دارد یا خیر. در صورت نبود زمینۀ انکشاف برنامه یا رفع نواقص آن، برنامۀ علمی لغو گردد.

 مراحل لغو برنامه

، کمیتۀ مؤسسۀ تحصیلیکند. در صورت تأیید شورای علمی ای لغو برنامه را پیشنهاد میبازنگر دوره هیئت .1

سازد. ریاست نظارت و برنامۀ علمی را به وزارت تحصیالت عالی رشیک میتضمین کیفیت، پیشنهاد لغو 

 ای، لغو برنامۀ علمی را پیشنهاد مناید.دوره مرورتواند با در نظرداشت گزارش ارزیابی اکادمیک می

دهند ولی محصل جدیدی به برنامه جذب محصالن برحال برنامه، تحصیل خود را تا پایان دوره ادامه می .2

 گردد.حذف می های انتخابی کانکوررنامه از لیست رشتهشود و نام بمنی

 گردد.با فراغت همۀ محصالن برحال، برنامه به صورت خودکار لغو می .3

تصمیم خواهد گرفت و در صورت نیاز برای  اعضای کادر علمیدر مورد دیپارمتنت و  مؤسسۀ تحصیلی .4

های دیگر در نظر ده شدن جهت تدریس در برنامهسازی برای آماهای ظرفیتبرنامه اعضای کادر علمی

 خواهد گرفت.
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 هاچالش

 مؤسسۀ تحصیلیهای چالش

و دیپارمتنت به دالیل حیثیتی، مالی یا منابع برشی مایل به پیشنهاد یا  پوهنځی، مؤسسۀ تحصیلیرود که احتامل این می

 های علمی نباشند.برنامه لغوپذیرش 

در جامعه و بازار  مؤسسۀ تحصیلیرود از دست دادن برنامۀ علمی خاصی باعث تضعیف جایگاه و شهرت احتامل می

 کار گردد. 

 :راه حل

)که در پروسه لغو دخیل نبوده، با در نظرداشت میزان  مرورمستقل  هیئتدر صورت حساسیت و مشکل بودن لغو برنامه، 

پیچیدگی و حساسیت موضوع، از داخل یا خارج مؤسسه( به هدف ارایۀ دیدگاه مستقل و بررسی موضوع ایجاد شده و 

 ها را مدیریت کنند.نتیجۀ بررسی شان از لغو برنامه

ی واضحی برای لغو برنامه طراحی خواهند کرد. برنامه تا نظارتی مستقل ویژه، پالن و برنامۀ زمان هیئتیا  مؤسسۀ تحصیلی

 گردد.ای به صورت ناگهانی لغو منیزمان فراغت آخرین گروه محصالن از برنامه ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ برنامه

 اعضای کادر علمیهای چالش

و کارمندان برنامۀ لغو شده وظیفۀ خود را از دست نخواهند داد؛ ولی مجبور خواهند بود به حوزۀ  اعضای کادر علمی

های سازی هدفمند و آموزشهای ظرفیتدیگری غیر از حوزۀ مورد عالقه و تخصص شان تبدیل شوند. برگزاری برنامه

مورد نیاز برای تدریس در برنامۀ جدید را به  هایها را در این مسیر یاری رساند و دانش و مهارتتوانند آنمسلکی می

 ها بدهد.آن

های مشابه دیگر از طریق برنامۀ لغو شده زمینۀ ادامۀ تحصیل در رشته اعضای کادر علمیتواند برای می مؤسسۀ تحصیلی

دیگر تبدیل  پوهنځیهای مرتبط نزدیک در دیپارمتنت یا ها را به رشتههای ماسرتی یا دکتورا فراهم سازد یا هم آنبورسیه

دولتی دیگر در هامن منطقه گزینۀ دیگری   تحصیالت عالی مؤسساتبه عین رشته در  اعضای کادر علمیمناید. تبدیل 

 شود اجرا کرد. است که می

-تر خواهد شد تا فرصت بیشرتی برای آموزشحجم کار اداری و تدریسی تا فراغت محصالن موجود سال به سال سبک

 سازد.ها فراهم میهای جدید و انتقال آنبرای برنامه ی کادر علمیاعضاهای جدید 
 

 های محصالنچالش

مؤسسۀ چنان که تذکر رفت، محصالن برنامۀ لغو شده تا ختم دوره و فراغت از رشته به تحصیل ادامه خواهند داد. هم

-های ارتباطی خود با استخدامهای کارآموزی و زمینهاز اعتبار برنامه به محصالن اطمینان خواهد داد و برنامه تحصیلی

را میرس  مؤسسۀ تحصیلیها زمینۀ ادامۀ تحصیل دورۀ ماسرتی در ی آنکنندگان و بازار کار را حفظ خواهد کرد یا هم برا

مانند فرصت گرفنت هایی که ناکام میخواهد ساخت. برای محصالن برحال یک سال اضافی هم باید در نظر گرفت تا آن

 دوبارۀ مضامین و متام کردن موفقانۀ دوره را داشته باشند. 
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برای تدریس برنامه( ادامۀ تحصیل محصالن در عین رشته در عضو کادر علمی ود در رشایط ویژه و حاد )به طور مثال نب

 سازی خواهد شد.دیگری در منطقه زمینه مؤسسۀ تحصیلی

  تحصیالت عالی خصوصی مؤسسات

دولتی متفاوت است و  تحصیالت عالی مؤسساتبا  تحصیالت عالی خصوصی مؤسساتموضوع لغو برنامۀ علمی در  

 طلبد.های متفاوتی را میراه حل
 

 :راه حل

 تحصیالت عالی خصوصی مراجعه شود. مؤسساتبه مقررۀ 

  تحصیالت عالی خصوصی مؤسساتهای لغو برنامه برای چالش

احتامالً خطر تضعیف شهرت مؤسسه و اعتبار آن را در پی داشته  تحصیالت عالی خصوصی مؤسساتلغو برنامه در 

به مؤسسۀ تحصیلی های پوهنځیهای علمی و عالوه خطر این هم وجود دارد که با لغو یک برنامه و کاهش برنامهباشد. به

 به مؤسسۀ تحصیالت عالی تنزل یابد. از لقب پوهنتون مؤسسۀ تحصیلی ، پوهنځیکمرت از شش 
 

 :راه حل

تواند پیشنهاد ایجاد برنامۀ علمی جدید را بدهد. وزارت تحصیالت عالی می مؤسسۀ تحصیلیبرای غلبه بر هر دو مشکل، 

در نظرداشت  را منظور مناید. باید مؤسسۀ تحصیلیمایل است در بدل لغو برنامۀ ناکارآمد، ایجاد برنامۀ جدید علمی برای 

از  ها به کمرتپوهنځیبه خاطر کاهش  مؤسسۀ تحصیلیرشوع برنامۀ جدید،  قت بین لغو برنامه تاکه در دورۀ زمانی مو 

 شش برنامه، به مؤسسۀ تحصیالت عالی تنزل نخواهد کرد.

بیشرت روی نیازهای جامعه مترکز کند.  مؤسسۀ تحصیلیهای ناکارآمد به عنوان یک تغییر مثبت نگاه شود تا به لغو برنامه

 رای بازاریابی بیشرت و حفظ اعتبار مؤسسه استفاده شود.از این زمینه به عنوان فرصتی ب

 محصالن

از دست دادن برنامه و محصالن جدید برای مؤسسه پیامدهای مالی و حیثیتی منفی خواهد داشت. فارغان رشتۀ لغو شده 

 را از دست بدهند.  مؤسسۀ تحصیلیاحتامالً اعتامد خود به 
 

 :حل هرا

مؤسسۀ برنامۀ جدید علمی ایجاد گردد تا نقیصۀ مالی لغو برنامۀ قبلی هم جربان گردد. با تأیید و ایجاد برنامۀ جدید علمی، 

 تواند کرسی مالی از دست دادن محصالن برنامۀ قبلی را با محصالن برنامۀ جدید جربان مناید. می تحصیلی

سۀ تحصیالت عالی خصوصی دیگر جهت تبدیل محصالن به آن مؤس/مؤسسۀ تحصیلینامه با راه دیگر، ایجاد تفاهم

 است تا تحصیل خود را در آنجا به پایان برسانند. مؤسسۀ تحصیلی
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 کارمندان

شوند و احتامل دارد قبل از برنامۀ لغو شده با خطر از دست دادن وظیفۀ خود روبرو می اعضای کادر علمیکارمندان و 

لغو برنامه در جستجوی کار جدید برآمده از شغل خود استعفا دهند. احتامالً این وضعیت و خطر امنیت شغلی روی 

 های دیگر هم تأثیر بگذارد.برنامه اعضای کادر علمی

 :راه حل

ای دیگر انتقال یابند. ایجاد رابطه با هتا بتوانند در برنامه اعضای کادر علمیسازی برای های ظرفیتانکشاف برنامه

 در عین رشته. اعضای کادر علمیدیگر برای انتقال  تحصیالت عالی خصوصی مؤسسات
 

 

 

 

 تأثیر لغو برنامه روی روند کیفیت 

کیفیت با ایجاد تغییرات اساسی در برنامۀ علمی، برنامۀ جدید علمی ایجاد شده یا تغییریافته باید به زودی وارد چرخۀ 

شود. باید مطمنئ شد که برنامۀ تغییر یافته یا تازه ایجاد شده از نخستین سال رشوع به فعالیت، مورد نظارت ساالنه قرار 

 شود.ای میدوره مرور واردگیرد و پس از گذشت پنج سال، برنامه می

 پوهنتون دولتیادغام و تعلیق برنامۀ علمی تاریخ و جغرافیا در یک  –مطالعۀ موردی 

های دولتی با دو دیپارمتنت تاریخ و جغرافیا ایجاد گردید. در از پوهنتون علوم اجتامعی در یکی پوهنځی 1393در سال 

با سویۀ لیسانس برای پیشربد این دو برنامۀ علمی استخدام شدند. برای پیشربد عضو کادر علمی سال اول، فقط سه 

 اعضای کادر علمیتعلیم و تربیه و  پوهنځیهای تاریخ و جغرافیای پارمتنتدی اعضای کادر علمیتدریس مضامین، 

 کردند.قراردادی همکاری می

های نوتأسیس استخدام گردند تا تعدادشان به جدیدی برای برنامه اعضای کادر علمیبر اساس پالن قبلی، قرار بود ساالنه 

بعدی  یهاجدیدی در سال عضو کادر علمیانست هیچ نتو  پوهنځیحد تکافو برسد؛ ولی طبق پالن به پیش نرفت و 

با سویۀ لیسانس خواسته  اعضای کادر علمیاز همۀ ملکی استخدام مناید. از طرف دیگر، تعدیل قانون تحصیالت عالی 

 اعضای کادر علمیبود که هرچه زودتر تحصیالت دورۀ ماسرتی خویش را به پیش بربند تا منفک نشوند. هر سه تن 

های ماسرتی درخواست دادند. این وضعیت رشایط این دو های تاریخ و جغرافیا برای ادامۀ تحصیل به بورسیهدیپارمتنت

کافی  عضو کادر علمیمنود و تقریباً هیچ فعالیت اکادمیک در این دیپارمتنت به دلیل نبود تر دیپارمتنت را از قبل خراب

های مشابه )تاریخ و جغرافیا( ای این دو دیپارمتنت و دیپارمتنتدوره مروری را برای هیئتشد. معاون علمی اجرا منی

علوم اجتامعی  پوهنځی)تاریخ و جغرافیای  هارمتنتو زمینه ادغام این دیپا اتتعلیم و تربیه تعیین منود تا امکان پوهنځی

 را بررسی منایند تا این مشکل رفع گردد.  (تعلیم و تربیه پوهنځیهای تاریخ و جغرافیای با دیپارمتنت

طرزالعمل ای بر اساس دوره مرورها جهت تهیۀ گزارش ابتدایی دهی دیپارمتنتای این چهار برنامه با اطالعدوره مرور

ای متشکل از اعضای کمیتۀ دوره مرور هیئتبازنگر آغاز شد.  هیئتتحویل آن به  های علمی وبرنامهای دوره یبازنگر 

پس از  هیئتهای علمی مشخص کرده بود(. برنامه مروررهنمود تضمین کیفیت و اعضای کادر علمی بودند )آنچنان که 
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های علمی و چند تن از استخدام محصالن و فارغان برنامه، اعضای کادر علمیهایی با ها و مالقاتمرور گزارش، نشست

ای ادغام دوره مرور هیئتکنندگان برگزار منوده نظر و پیشنهادهای خود را به گزارش عالوه منودند. پیشنهاد ابتدایی 

 تعلیم و تربیه بود.  پوهنځیهای تاریخ و جغرافیا در علوم اجتامعی به دیپارمتنت پوهنځیهای تاریخ و جغرافیای برنامه

پیشنهاد جدیدی به  پوهنځیهای علمی این بازنگر مبنی بر ادغام برنامه هیئتعلوم اجتامعی در پاسخ به پینشهاد  پوهنځی

یپارمتنت فعال تعلیم و تربیه فقط یک د پوهنځیهای مشابه در ارایه منود.با ادغام این دو دیپارمتنت به دیپارمتنت هیئت

پیشنهاد تغییر مأموریت و رسالت و مشخصات این دو  پوهنځیماند. در نتیجه، علوم اجتامعی باقی می پوهنځیدیگر در 

های تعلیق دوسالۀ برنامه هیئتعلوم اجتامعی،  پوهنځیبا  مرور هیئتهای بیشرت برنامه را طرح منود. پس از مالقات

عی را به شورای علمی و وزارت تحصیالت عالی پیشنهاد منود. در طی این دو سال، علمی تاریخ و جغرافیای علوم اجتام

های ماسرتی خود واپس به دیپارمتنت بازگشته و روی رسالت و این دو دیپارمتنت با ختم برنامه اعضای کادر علمی

گردد. دیپارمتنت تاریخ منایند تا مشکل شباهت محتوا و عنوان برنامه علمی هم رفع مشخصات برنامه جدید کار می

ده تاریخ معارص افغانستان بدل اندازی نیازسنجی ایجاد برنامۀ جدید به دیپارمتنت فارغعلوم اجتامعی با راه پوهنځی

علوم  پوهنځیخواهد شد تا مضمون تاریخ معارص افغانستان را در رسارس پوهنتون تدریس مناید. دیپارمتنت جغرافیای 

 پوهنځیهای تبدیل شدن به جغرافیای برشی خواهد بود تا از برنامۀ علمی جغرافیا در مینهاجتامعی در صدد بررسی ز 

 تعلیم و تربیه که متمرکز بر جغرافیای طبیعی است متامیز گردد. 

به کمیتۀ تضمین کیفیت تحویل  هیئتعلوم اجتامعی از طرف  پوهنځیهای علمی تاریخ و جغرافیای پینشهاد تعلیق برنامه

پس از تأیید شورای علمی پوهنتون به وزارت تحصیالت عالی رشیک ساخته شد که در آنجا هم تأیید گردید. گردید و 

ها هیچ محصل جدیدی به این برنامه 1399و  1398های بعدی این دو برنامۀ علمی به حالت تعلیق درآمده و در سال

کنند. در سال های عملیاتی خود کار میاف پالنمعرفی نشدند. این دو برنامه هنوز در حالت تعلیق اند و روی انکش

سنجی تغییر نام و جدید در این دو برنامۀ علمی استخدام شدند و نیازسنجی و امکان عضو کادر علمی، دو 1398

اند و هم مرصوف تحصیل ماسرتی  رمتنتقبلی این دو دیپا اعضای کادر علمیمأموریت دو برنامه هم هنوز ادامه دارد. 

رود هر با ختم تحصیل واپس به دیپارمتنت بازگردند. با ختم دورۀ دو سالۀ تعلیق، انتظار می 1399تا پایان سال  قرار است

های علمیاتی انکشافی خود را تکمیل منوده آمادۀ رشوع دوباره با مأموریت و مشخصات تأیید شدۀ دو دیپارمتنت پالن

 جدید باشند. 
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 کیفیت: تطبیق فرایند 9بخش 

 های قبلی این رهنمود چرخۀ کیفیت را ترشیح منوده چگونگی ایجاد و اجرای هرکدام را توضیح داده است. بخش

دیپارمتنت داخل چرخۀ کیفیت در  تنظیمتوانید برای ای را برای بار اول اجرا منایید، میدوره مروروقتی نظارت ساالنه و 

توان اطمینان حاصل کرد که چرخۀ کیفیت بخشی ه نشان دهد چگونه میریزی کنید. این بخش در پی آن است کبرنامه

 است.متداول دیپارمتنت مبدل شده  اموراز 
 

 مؤسسۀ تحصیلیتقسیم اوقات کیفیت در سطح 

شود. با گذاری میهای علمی، فرایند کیفیت در نهاد علمی پایهای برنامهدوره مروربا اجرای دور نخستین نظارت ساالنه و 

های علمی، کمیتۀ تضمین کیفیت باید در پی گذشت زمان و اجرای حداقل یک دور نظارت ساالنه در همۀ برنامه

 باشد، تا این که: مؤسسۀ تحصیلیانکشاف تقسیم اوقات استندرد برای 

های علمی به صورت ساالنه و در زمان واحد نظارت ساالنۀ برنامه را تطبیق منایند )به هدف همۀ برنامه •

و تشخیص مسایل مشرتک در رسارس  معلوماتآوری های جمعریت بهرت حجم کار، تقسیم فعالیتمدی

ها بهرت است به آوری دادهبزرگرت، جهت کاهش فشار اداری مرکز جمع مؤسسات(. در مؤسسۀ تحصیلی

 ها صورت گیرد. پوهنځیکمک 

گیرد. به هدف کاهش حجم ای قرار میدوره مرورهای علمی در هر پنج سال یک بار مورد هریکی از برنامه •

 بندی و اجرا شود نه در یک زمان واحد.ای به صورت متناوب زماندوره مرورکار اداری بهرت است 

 ها بهرت است که با این تقسیمپوهنځیو  مؤسسۀ تحصیلیهای تضمین کیفیت های کمیتهجلسات و فعالیت •

 ای هامهنگ باشد.دوره مروراوقات نظارت ساالنه و 

 تقسیم اوقات کیفیت دیپارمتنت

های تضمین جدول زمانی فعالیت مؤسسۀ تحصیلیدیپارمتنت باید در روشنایی و هامهنگی با تقسیم اوقات کیفیت 

 کیفیت خود را انکشاف دهد، تا این که:

کند ای آماده میدوره مروری استفاده در نظارت ساالنه و یا ها را براها، آنزمان دادهآوری و تحلیل همجمع •

 ها را در پایین ببینید(.آوری داده)بخش جمع

 ده.های علمی فارغو تکمیل نظارت ساالنه در همۀ برنامه معلوماتآوری جمع •

ها )معموالً از طریق جلسات موجود های عملیاتی بین نظارت ساالنۀ برنامهاجرا و نظارت بر اجرای پالن •

 و دیپارمتنت(. اعضای کادر علمی

 سازی در هر سال.های ظرفیتبرگزاری مرتب برنامه •
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 و کارمندان اعضای کادر علمیانکشاف مسلکی 

ای برای سازی ترشیح شده است. هر دیپارمتنت الزم است تا پالن ساالنهظرفیت ۀ، چگونگی انکشاف برنام3در بخش 

 شود: سازی اعضای دیپارمتنت انکشاف دهد. معموالً چنین پالنی شامل موارد زیر میظرفیت

های تضمین کیفیت، نظارت الف( برگزاری جلساتی با اعضای کادر علمی و اداری دیپارمتنت دربارۀ برنامه

واند به صورت یک تهای مورد نیاز: این کار میآوری و تحلیل دادهای، و چگونگی جمعدوره مرورساالنه، 

و کارمندان در زمینۀ  اعضای کادر علمیبرنامۀ دورانی ساالنه اجرا شود، قسمی که قبل از اجرای هر فعالیت، 

و کارمندان موجود تجربۀ کافی برای  اعضای کادر علمیچگونگی اجرای آن آموزش ببینند. با گذشت زمان، 

و کارمندان جدید الزم  اعضای کادر علمیقط آموزش های کیفیت را به دست خواهند آورد و فاجرای برنامه

 خواهد بود نه همه.

 مرورهای دیگر مرتبط با نظارت ساالنه و کنندگان و گروهب( برگزاری جلسات همراه با محصالن، استخدام

ای الزم است و در هر بار سازی با هر بار نظارت ساالنه و دورههای ظرفیتهای علمی. این برنامهای برنامهدوره

 ها رشکت منایند.متفاوتی در برنامه اعضای کادر علمیاحتامالً محصالن و 

سازی روند کیفیت، در هر دو مورد یاد شده در باال، بهرت است منابع های ظرفیتبرای کارایی بهرت و معیاری ساخنت برنامه

 ها اجرای شان کند. ای بتواند با هر یکی از گروهکنندهر تسهیلهتا های آموزشی استندرد و معیاری ساخته شود و برنامه

 هاای برنامهدوره مرور هیئتعضویت 

در ارتباط مستقیم خواهند بود  مرورها و فرایند هیئتهستند یا با  مرورهای هیئتگی تعدادی از افراد، اعضای همیشه

کیفیت و نصاب و...(. از جایی که الزم نیست این اعضا در هر دور های تضمین ها و اعضای کمیتهپوهنځیرؤسای )مثل 

ها و سازی رهنامیی رئیسها، بهرت است برای ظرفیتآموزش مکرر ببینند، جهت مؤثریت بهرت و کاهش حجم فعالیت

 ای روی دست باشد. ها برنامهاعضای جدید کمیته

بخش  ایدوره مرورهای هیئتبرای  مؤسسۀ تحصیلیپیدا کردن و انتخاب اعضای مناسب از میان اعضای کادر علمی 

های مختلف برای عضویت مشکل کار است. در نتیجه، بهرت است که جمع قابل توجهی از اعضای کادر علمی از رشته

ای تجربه کسب کنند. با اجرای دوره مرورمینه اجرای ای انتخاب شده و آموزش ببینند تا در ز دوره مرورهای هیئتدر 

-چنین نه تنها حجم کار ظرفیترا در هر بار آموزش داد و این مرورهای هیئتاین کار، دیگر الزم نیست همۀ اعضای 

 یابدگسرتش می مؤسسۀ تحصیلیهای تضمین کیفیت بین افراد بیشرتی در کند که آشنایی با پروسهسازی کاهش پیدا می

 تأثیر مثبتی بگذارد. مؤسسۀ تحصیلیبر افزایش کیفیت عمومی  تواندمی و

 انکشاف روند کیفیت

و  مؤسسۀ تحصیلیهای تضمین کیفیت های علمی، کمیتهای برنامهدوره مرورپس از اجرای چند مورد نظارت ساالنه و 

هدف شناسایی تغییرات الزم و انکشاف منابع بیشرت و بهرت ها را به ها، اسناد و روند اجرای این برنامهها باید فورمپوهنځی

 تواند موارد زیر را شامل شود:ها مرور منایند. این مرور میبه هدف آسان ساخنت آن
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ای به هدف دوره مرورهای نظارت ساالنه و فورمه معلوماتتنظیامت الزم و سازگاری این اسناد و روندها با  •

آوری درست مورد نظر را جمع معلوماتو کارمندان تا در آینده  علمی اعضای کادررهنامیی و کمک به 

 غیر رضوری را حذف کنند. معلوماتمنایند و 

 های علمی.ای برنامهدوره مرورهای هیئتآجندای معیاری برای  •

ها و همۀ کسان دیگری که نقش اصلی ، آمران دیپارمتنتمرورهای هیئترهنمودهای نوشتاری برای اعضای  •

 این روند به عهده دارند.در 

الزم و  معلوماتای برای کارمندان اداری تا اسناد و دوره مرورنقشه و منودار اجرای روند نظارت ساالنه و  •

 آوری منایند.مؤثر را به این روند جمع

 معلوماتآوری جمع

 3های چنان که قبالً در بخششاید وقت زیادی بگیرد تا جا بیفتد. هم معلوماتها و آوری، تحلیل و استفاده از دادهجمع

از قبل موجود در سطح  معلومات اغلبای دوره مروراین رهنمود تذکر رفت، در نخستین دور نظارت ساالنه و  4و 

آوری جمع دیگری الزم است که در آینده معلوماتشود چه گردد. با گذشت زمان، معلوم میدیپارمتنت استفاده می

 د. نآوری گردد و چگونه جمعنشو 

 شود که:و مؤثر ساخنت این روند میمنودن برای آسان 

ها و های ارزیابی، یا هم نشستنامهروندهای موجود مثل نظرخواهی از محصالن یا توزیع ساالنۀ پرسش •

ای به عنوان های منونهتعدادی پرسشد. نگان مورد بازبینی قرار گیرد و انکشاف یابکنندههای استخدامگزارش

آوری نظریات از قبل هایی برای جمعرهنام در بخش منابع این رهنمود آورده شده است. اگر روندها و برنامه

 د.ندر دیپارمتنت موجود است، بهرت است که از هامن روندها استفاده شود و انکشاف یاب

توان منابع ها( میپوهنځیهای تضمین کیفیت یگر )کمیتههای دپوهنځیها و از طریق همکاری با دیپارمتنت •

 ها را انکشاف داد.ها آنپوهنځیرا شناسایی کرد و با یکدیگر جهت انکشاف بیشرت  معلوماتمفید 

، به کمک کمیتۀ تضمین کیفیت، راهی برای انکشاف و ساخنت معلوماتآوری در صورت نبود منابع جمع •

 ها از آن مستفید گردند.پوهنځی چنین منابعی ایجاد کرد تا همۀ

ی برای همۀ معلوماتآوری چنین مورد نیاز را نداشت و جمع معلوماتتوانایی دسرتسی به  مؤسسۀ تحصیلیاگر  •

توانند این موضوع را به وزارت انتقال داده می مؤسسات، رضوری و مفید باشد تحصیالت عالی مؤسسات

 ی گردند.معلوماتی برای تهیۀ چنین ریز خواهان همکاری وزارت در زمینۀ برنامه
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 : فهرست اصطالحات استفاده شده در این رهنمود10خش ب

های علمی" در نظر گرفت. برخی برنامه پالیسی بازنگریتوان در کنار "تعریف اصطالحات تعریف اصطالحات زیر را می

 موضوع کمک منایند.احت ضها تکراری یا انکشاف یافته اند تا به فهم و و از این تعریف

-های ساختارمند و زمانای از فعالیتدر زمینۀ مسایل کیفیت، پالن عملیاتی مجموعه:  (action plan)پالن عملیاتی

دهد که برای انکشاف و شود. پالن عملیاتی نشان میای حاصل میگری دورهنمند است که از اجرای نظارت ساالنه و باز 

 هاست و تا چه زمانی باید اجرا شوند.هایی باید صورت گیرد، چه کسی مسؤول اجرای آنفعالیتارتقای برنامۀ علمی چه 

 اند.التحصیل شدهاز برنامۀ علمی فارغ محصالنی که قبالً:  (alumni)فارغان

 گردد.میاعطا که در پایان دورۀ تحصیلی به محصالن  است نامۀ فراغتدیپلوم یا تصدیقهامن :  (award)ی سنداعطا

های برنامه را برای به دست آوردن سند فراغت انجام داده وقتی که محصل همۀ نیازمندی:  (completion)تکمیل

-التحصیل میسال( فارغ 4میزان محصالنی است که در دورۀ تعریف شده تحصیلی )مثالً  نسبت تکمیلباشد. منظور از 

 شوند. 

برد. یک واحد سازمانی که چند مضمون یا بخش از یک برنامۀ علمی را به پیش می:  (department)دیپارمتنت

ده اند و فقط تدریس مضامینی را به ها غیرفارغده اند در حالی که تعداد دیگر دیپارمتنتها فارغبعضی از دیپارمتنت

 عهده دارند. 

روند بسنت یک برنامۀ علمی به شمول تدریس محصالن تا فراغت شان و حذف نام برنامه از کتالگ  : (closure)لغو

 و لیست انتخاب رشته. مؤسسۀ تحصیلی

-می مشخص درس میبرنامۀ آموزشی پالن شده برای محصالنی که در برنامۀ عل:  (curriculum)نصاب تحصیلی

های یادگیری و یاددهی و چارچوب ارزیابی و امتحان خوانند. این موضوع شامل نتایج متوقعه آموزشی، مضامین، روش

 کند.های فراغت را تعریف میگردد. نصاب تحصیلی از برنامه فرق دارد، چون برنامه است که نیازمندینیز می

 یفیت.نگاه کنید ارتقای ک:  (enhancement)ارتقا

 شوند.تعداد جدیدالشموالنی که در سال تحصیلی وارد برنامه علمی می:  (enrolment)ثبت نام

 سال تحصیلی مثل سال اول، دوم، سوم، چهارم.:  (level)سطح

چیزهایی که یک برنامۀ علمی در نظر دارد از طریق تدریس مضامین ارایه :  (learning aims)اهداف آموزشی

 مناید. 

های بیانی کوتاه برای واضح ساخنت به محصالن که با تکمیل جمله : (learning outcomes)نتایج آموزشی

 رود یاد بگیرند و قادر باشند اجرا منایند.ها انتظار میمضمون یا کل برنامه چه مواردی از آن

روند یکجا ساخنت دو یا بیشرت از دو برنامۀ علمی به یک برنامۀ علمی واحد، معموالً به هدف از بین  : (merger)دغاما

 ای و افزایش مؤثریت برنامه.بردن شباهت رشته

یک واحد درسی با نتایج آموزشی تعریف شده که در تکمیل برنامۀ علمی و سند فراغت کمک :  (module)مضمون

 کند.می
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بررسی وضعیت پیرشفت چیزی را نظارت گویند. نظارت معموالً جهت بررسی پیرشفت  : (monitoring)رتنظا

 گردد.های عملیاتی مثل جذب، پیرشفت و رضایت محصالن و... اجرا میهای پالن شده در پالنفعالیت

برای محصالن )مثل  تحصیلیمؤسسۀ های غیراکادمیک حامیت:  (pastoral support)های غیراکادمیکحامیت

 مسایل خانوادگی، مالی، یا طبی(.

-انجامد. یک برنامه معموالً شامل مجموعههای تعریف شدۀ رسمی که به سند فراغت مینیازمندی:  (program)برنامه

 ای از مضامین با نتایج آموزشی تعریف شده است که باید انتخاب و خوانده شود.

های اکادمیک تعریف شده، از تعداد محصالنی که با به دست آوردن نیازمندی : (progression)پیرشفت )ارتقا(

 یابند.یک سال تحصیلی به سال دیگر ارتقا می

 مطابق هدف بودن، مطابق استندرد بودن.:  (quality)کیفیت

ابعاد ها و دهی کیفیت همۀ بخشروندی برای نظارت، مرور و گزارش:  (quality assurance)تضمین کیفیت

 اجرایی مؤسسات تحصیالت عالی.

-ها یک چرخۀ بهبود و انکشاف را تشکیل میترشیح روند تأیید و ارتقای برنامه : (quality cycle)چرخۀ کیفیت

گردند و از طریق اجرای های علمیاتی رفع میدهند: مسایل و موارد نیازمند بهبود برآمده از نظارت ساالنه از طریق پالن

شوند. این روند در پاسخ به نیازهای محصالن و جامعه برای تغییر اجرا ای بعدی نظارت میدوره مرورنظارت ساالنه و 

 شود تا بهبود مداوم در طول زمان را نشان دهد.می

به هدف بهبود شده توسط تضمین کیفیت اجرای استندردهای سفارش:  (quality enhancement)ارتقای کیفیت

 کیفیت تجربۀ آموزشی محصالن.

 روند جذب و ثبت نام محصالن در برنامۀ علمی.:  (recruitment)جذب

مانند. نسبت حفظ محصالن با افزایش موارد تعداد محصالنی که در یک برنامۀ علمی باقی می:  (retention)حفظ

 یاد. ناکامی و یا ترک تحصیل به دالیل غیر اکادمیک کاهش می

تعریف سطح برنامۀ علمی که محصالن باید برای کامیابی در مضامین، سمسرت و یا دورۀ :  (standard)استندرد

 تحصیلی کامیی کنند. 

روند وقفه در برنامۀ علمی که معموالً به هدف بهبود برنامه قبل از رشوع دوباره و جذب :  (suspension)تعلیق

 شود.محصل جدید اجرا می

التحصیل شدن محصالن موجود در زمانی که برنامۀ علمی روند کسب اطمینان از فارغ:  (teaching out)دادنفارغ

-تا همه فارغ داشتمورد ادغام، تعلیق و لغو قرار گرفته باشد. برنامه برای محصالن موجود به صورت عادی ادامه خواهد 

 التحصیل شوند.

دالیل شخصی و یا عوامل دیگر به صورت داوطلبانه ترک تعداد محصالنی که به : (withdrawal)ترک تحصیل 

 کنند.تحصیل می
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