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مننلیک
په افغانستان کي د لوړو زده کړو سکتور په  ۱۳۸۱میالدي کال کي د نوي دولت تر تاسیس وروسته په ډېر چټکۍ رسه وده
کړې ده .د بېلګي په ډول په  ۱۳۸۱میالدي کال کي یواځي شپږ ( )۶دولتي د لوړو زده کړو بنسټونو فعال ول او خصويص
تحصیيل بنسټونو هیڅ وجود نه درلود .پدايس حال کي چي اوس مهال ( )۳۹دولتي او ۱۳۸۳کال راپدې خوا ()۱۲۸
خصويص د لوړو زده کړو تحصیيل موسیسې په فعالیت بوخت دي ،خو د لوړو زده کړو کیفیت د لوړوزده کړو وزارت او د کار
مارکېټ په وړاندي د پام وړ ستونزه ده .په هېواد کي همدې ستونزي ته د رسیدګي او د لوړو زده کړو د کیفیت د اصالح په
موخه د لوړو زده کړو وزارت یو شمېر ملړیتوبونه ټاکلی ،لکه د نصاب یباکتنه او پراختیا دکادري او غیري کادري غړو ظرفیت
لوړونه د علمي څېړنو تقویه ،د وزارت په اداری جو ړښت کي اصالحات ،د تقنینی اسنادو بیا کتنه او پراختیا د کیفیت د
تضمین او اعتبار ورکووين د پروسې پراختیا ،د ساختامين چارو پرمختیا او د بریښنایي زده کړو پرمختیا د دې ټولو ترڅنګ،
د علمي برنامو بیا کتنه هم یوه ډيره اړینه پروسه ده  ،کوم چي د پورته ذکر شويو ملړیتوبونو په ځانګړي ډول د کیفیت د
تضمین رسه ډېره نیړدی اړیکه لري.
د علمي برنامو بیا کتنه د کیفیت د پیاوړتیا په برخه کي خورا اړین نقش لوبوي ،ځکه د کیفیت اړوند خالیګاوي په پرله پسې
ډول اصالح کوي .د علمي برنامو بیا کتني دغه الرښود کتاب د لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونو لپاره ډيره ګټوره وسیله ده.
نوموړی کتاب د لوړو زده کړو د کیفیت د هراړخیزه اصالح لپاره ګټور معلومات او الرښووين په اړونده برخو لکه د کیفیت
دوران ،د کیفیت پروسې ،د نوي تحصیيل څانګي د تاسیس رشایط ،د علمي برنامې (تحصیيل څانګي) کلنۍ څارنه ،د
اصالحاتو په موخه عملیايت پالنونه ،د علمي برنامو دوره یي یا پنځه کلنۍ بیا کتنه ،د برنامې یا ډیپارټمنټ په کچه اړین
بدلونونه او د کیفیت اړوند نوري اړیني الرښووين راټويل یا مهیا کړي دي .د دې لپاره چي د علمي برنامو بیا کتني پروسه
د هېواد د لوړو زده کړو په چوکاټ کي ځای پر ځای او شامله کړل يش ،نو هڅه شویده چی نوموړې پروسه په تقنینی اسنادو
کي ځای پر ځای شی ،ترڅو په هېواد کي د لوړو زده کړو ټول بنسټونه یاده پروسه په دوامداره توګه تطبیق او عميل کړي.
د علمي برنامو بیا کتني پروسه په  ۱۳۹۶کال د زمری په میاشت کي د  PAL5برنامې په چوکاټ کی پېل شوه ،زیات شمېر
ورکشاپونه او انالین جلسې د اړونده ښکیلو کسانو له لوري نیويل شوي دي .زه د الندي ټولو همکارانو د نه ستړي کېدونکو
هڅو لکه د علمي برنامو بیا کتني د ميل کمېټې ،د علمي برنامو د روزين ميل ټیم ،د الیسیسټر پوهنتون څخه دوکتور آلیکس
موسیلیي ،آنډریو پیټرسن ،او پروفیسور جان سکاټ  ،د علمی برنامو مشاور هانک ویلیمز ،په برېټش کونسل کابل کي د لوړو
زده کړو د پروګرام مسووله آغلې میرمن ګل غوټۍ واعظي ،په وزارت کي د کیفیت د تضمین او اعتبارو ورکووين پخوانی رئیس
پوهاند حاجي محمد نعیمي ،د علمي برنامو د پراختیا پخواين رئیس پوهنمل زبیر صدیقي ،د کیفیت د تضمین او اعتبار
ورکووين رئیس پوهندوی دوکتور محمد نعیم عظیمي ،د علمي برنامو د پراختیا رئیس پوهنوال صدیق الله بارکزی ،پوهنمل
علی احمد کاوه ،پوهنمل عبداالحد زاهد او په مجموع کښي د برېټش کونسل کابل څانګي د هڅو څخه د زړه له کومي مننه
او ستاینه کوم چي همږغۍ او ملګرتیا فرصت یې برابر کړی او په پایله کي یې د افغانستان د لوړو زده کړو په سیسټم کي د
اصالحاتو او سمون رامنځته کېدو په موخه دغه ګټور الرښود کتاب ترتیب کړی دئ.
په ډېر درنښت
پوهنمل عبدالتواب باالکرزی
د لوړو زده کړو وزارت علمي چارو معین
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لومړی برخه  :مننه او څرګندونه
لوړي زده کړي د ټولنو د پرمختیا لپاره د کلیدي بنسټونو څخه شمېرل کیږي .نوموړي زده کړي زموږ د راتلونکي مرشان،
مفکرین ،د طب ،انجینیري ،ټیکنالوژي ،ښاري پالنوونکي ،آبیاري ،کرهڼي او د ې ته ورته په نورو ټولنیزو علومو کي په دوامداره
توګه متخصصین روزي .لوړي زده کړي د موجوده ځوان نسل استعداد او برشي پانګي ته پرمختیا ورکوي ،ترڅو موږ ته د
پرمختګ او ترقۍ الره هواره کړي.
دلوړو زده کړو وزارت او لېسیسټر پوهنتون ترمنځ د کیفیت د تضمین په اړه د توجه جلبونکي کار نتیجه ،د افغانستان او
انګلستان ترمنځ نژدې همکاري او قرابت ټینګېدل ښیي.
زه غواړم چي د الندي کسانو لکه د علمي برناموميل کمېتې ،د علمي برنامو ميل ټرینینک ټیم د کیفیت د تضمین او اعتبار
ورکووين پخوانۍ رئیس پوهاند حاجي محمد نعیمي ،د علمي برنامو د پرمختیا پخوانۍ رئیس ښاغلی زبیر احمد صدیقي،
آزاد مشاور هانک ویلیم ،د لیسیسټر پوهنتون څخه دوکتور آلیکس موسیلیي ،آندریو پیرتسن ،پروفیسور جان سکاټ ،او
همدارنګه په برېټش کونسل کابل کي د لوړو زده کړو رهربي مدیره میرمن ګل غوتۍ واعظی ،کوم چي زموږ په دې سفر،
چي د افغانستان د لوړوزده کړو په سیسټم کي د کیفیت د تضمین د ودي او تطبیق په اړه وو مرسته کړېده ،ځانګړې مننه
کوم.
له اوږدو کلونو شخړو څخه وروسته ،د افغانانو زیات شمېر نسلونه د تعلیم څخه محروم او د لوړوزده کړو بنسټونه د تړلو او
تباهي څخه ځورېديل دي .د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هیله بخښونکي پروګرامونه پیل کړل ،ترڅو دا سکتور د عرص
مطابق عیار او ډاډ تر السه کړي ،چي دا وزارت د هغه اهدافورسه مطابقت لري ،کوم چي د افغانستان د صلحي او ثبات
لپاره اړین دي .د دې هدف ترالسه کولو لپاره یوه لویه برخه دا ده ،ترڅو د دې تضمین ويش چي د کیفیتي معیارونو څارنه
کېږي ،او د دې معیارونو د څارين لپاره د وزارت لخوا مرستندویه او قناعت بخښونکې الرښودونه تررسه کېږي.
زه هر هغه څوک چي د زده کړي د پرمختیا رسه لېوال وي ،هڅوم چي دا کتاب ولويل .دا کتاب په دايس متفکرانه ډول رسه
لیکل شوی دئ ،چي ویونکي کواليش یا خو یې په خلص ډول ولويل او یا هم یې ژور مطالعه کړي ترڅو خپل د عالقې وړ
ځانګړې ساحه په نښه کړي.
ايریک الوري
د برېټیش کونسل ـ د افغانستان څانګي رئیس
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رسیزه
د  ۲۰۰۹مـــیالدي کـــال راهییـــ د کیفیـــت تضـــمین او اعتبـــار ورکوونـــه د افغانســـتان د لـــوړو زده کـــړود سیســـټم د
کلیــدي ملړيتــوب او اړیــن ســتون پــه حیــ و منــل شــو او نومــوړي وزارت د دې پــه پرمختیــا او پوهنتــوين کوونــه کــي
پرمختګونه کړي دي.
پــه  ۲۰۱۱مــیالدي کــال کــي د وزارت د قــانون رسه ســم یــو خاکــه ترتیــب شــوه ،پــه نتیجــه کــی یــې د لــوړو زده کــړو
وزارت د اداري تشــکیل پــه چوکــاټ کــي د کیفیــت د تضــمین او اعتبــار ورکــووين ریاســت ت ســیس شــو .تــر څــو پــه
تحصیيل بنسټونو کي د کیفیت د تضمین او اعتبار ورکووين پروسه اداره او برريس کړي.
په ۲۰۱۲میالدي کال کي ،د لومړي ځل لپاره د اعتبارورکووين چوکاټ اماده او د لوړوزده کړو وزارت له خوا تائید شو .تر
څو د افغانستان د لوړوزده کړو په بنسټونو کي د دې چوکاټ د معیارونو تطبیق نور هم پراخ يش.
د موجوده اعتبار ورکووين ميل چوکاټ د عميل تطبیق او د هغه د ازمائیښتي فیډبک څخه وروسته په  ۲۰۱۷کال کي بیا
تجدید نظر شو ،ترڅواکاډیمیک انحرافات تعدیل او هیواد د معیار و خوا ته رهربي کړي .د دې معیارونو د جميل څخه یو ډېر
مهم او کلیدي معیار دعلمي برنامو متناسبوالی د تحصیيل بنسټونو له رسالت رسه دئ او هرو مرو د هري برنامې په منظم
ډول بیا کتنه ويش ،تر څو د اصالحاتو لړۍ همدايس جاري وي.
د نوي برنامې/تحصیيل څانګي ایجاد ،د علمي برنامو کلنۍ څارنه او د علمي برنامو دوره یې یا پنځه کلنۍ بیا کتنه د
تحصیيل بنسټونو د کیفیت د تضمین د داخيل میکانیزم د هغو اجباري پروسو څخه ګڼل کېږي ،چي اکاډیمیک او اداري
مسئولین هڅوي ترڅو دا معیارونه تطبیق اود اکاډیمیک دوران یو بنسټیز برخه تشکیل کړي .نوموړي درې واړه پروسې دا
ایجابوي چي دوی د محصالنو لپاره د زده کړي مناسب فرصتونه مهیا کړي ،کوم چي د برنامې څخه وروسته د متوقع زده
کړي اهداف تر السه يش .د دې ترڅنګ نوموړي درې واړه پروسې د محصالنو اکاډیمیکي السته راوړين هم ارزیايب کوي ،او
هم د لوړوزده کړو بنسټونو ته اجازه ورکوي ،چي د دوی اهداف د پوهنتونو د رسالت او سرتا تیژیکو ملړیتوبونو رسه برابر دي.
د علمي برنامو څارنه او د علمي برنامو بیا کتنه ،د لوړو زده کړو بنسټونو ته موقع مساعدوي ،چي د زده کړي فرصتونه کوم
چي محصالنو تجربه کړي ،تر السه شوي .اکاډیمیک معیارونه او د دوی پرله پسې رابطې ته هر اړخیز انعکاس ورکوي .د
علمي برنامو څارين او بیا کتني اسايس مسئولیت د لوړو زده کړو د بنسټونو د ټولو اکاډیمیکو او اداري چارو پرله پسې نظارت
کول دي.
دغه الرښود کتاب د علمي برنامو د څارين ،د علمي برنامو د بیا کتني اود علمي برنامو د ایجاد ټويل پروسې او مرحلې په نظر
کي نیويل دي .د نوموړۍ الرښود له الري ټول اکاډیمیک منسوبین لکه  ،د تضمین کیفیت مربوط منسوبین ،استادان ،د
تحصیيل څانګو آمرین ،د پوهنيځیو رئیسان ،علمي معاونین او د پوهنتون رئیسان کوالی يش  ،چي په خپلو مربوطه پوهنتونونو
کي د نوي څانګي د ایجاد ،د علمي برنامو کلنۍ څارين او علمي برنامو دوره یي یا پنځه کلنۍ بیا کتني پروسو د موثر
تطبیق په موخه تري استفاده وکړي ،ترڅو د علمي برنامو د کیفیت د تضمین او لوړاوي په هکله مترکز وکړي.
د کیفیت د تضمین او اعتبار ورکووين ریاست
د لوړو زده کړو وزارت
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پېژندنه
نوموړی الرښود کتاب د ټولو پوهنتونونو او لوړوزده کړو تحصیيل بنسټونو لپاره دايس الرښوونه اماده کړې ده ،ترڅود وزارت
د پالیی رسه سم د کیفیت د تضمین اسايس پروسې ،چي د علمي برنامو بیا کتني د پالیی غوښتنه ده تطبیق کړي.
د تضمین کیفیت د ميل پروسو پرمختیا او تطبیق  ،د نوي برنامې ایجاد ،د علمي برنامو کلنۍ څارنه او دعلمي برنامودوره یي
بیا کتنه په پوهنتونونو کي د کیفیت د معیاري چوکاټ اساس تشکیلوي .نوموړی چوکاټ به پوهنتونونو ته په ګوته کړي چي
د دوی علمي برنامې د لوړو زده کړو د ميل او پوهنتوين سرتاتیژیکو اهدافو رسه سمي دي ،او د اړوندو علمي برنامو د
اکا ډیمیک کیفیت تائیدي به کوي.د نوموړو درې واړو پروسو په وسیله د لوړوزده کړو وزارت کوالی يش ،چي د علمي برنامو
کیفیت او معیارونه په ميل سطحه وڅاري.
ډېر اړین عنرص د کیفیت د تضمین په پروسه کي ،د برنامې دهغو اړخونو مشخص کول دي ،کوم چي اصالح ته اړتیا لري ،او
د نوموړو د اصالح لپاره د عملیايت پالن تهیه او ترتیبول دي .دغه جریان د کیفیت د تضمین او د کیفیت د لوړاوي ترمنځ د
قوي رابطې تضمین کوي .موږ به پر دې بح وکړو ،چي د کیفیت دوران :د څارين  ،عملیايت پالن او اصالحاتو پرله پسې
پروسه ده .مجموعي هدف دا نه دئ چي د برنامود کیفیت تضمین ويش بلکه نور اهداف دا دي چي ،د محصالنود زد ه کړیزو
تجربو په کیفیت کي دوامداره پرمختیا او دمحصالنو روزين او د دوي د راتلونکي بوخیتاوو لپاره د علمي برنامو د ارزښت
لوړوايل هم ويش.
پدې الرښود کتاب کي ،موږ د کیفیت و دوران ته لنډه کتن ه کوو او بیا د نوي علمي برنامې د ایجاد ،د علمي برنامې کلنۍ
څارين او د علمي برنامې د دوره یي بیا کتني په پروسو باندي مفصل بح کوو .موږ د دغو پروسو پر نتایجو او السته راوړنو
هم بح کوو ،او همدارنګه د عملیايت پالنونو پر تهیه او ترتیب چي د علمي برنامو د اصالح لپاره کیيل ده ،تر مطالعي الندي
نیسو.
د دغه الرښود کتاب اماده کول یو همکارانه او مرستیال مترین وو .د دې کتاب خاکه د ټولو همکارانو لکه د ميل ټرینینګ
ټیم (د علمي برنامو بیاکتني د پيژندين لپاره ميل کمېټه) او د لوړو زده کړو وزارت رسه رشیکه شوې ده .دوي د دې کتاب
ټول موضوعات کتيل او وروسته یې خپل ارزښمنت فیډبک او الرښووين پیشنهاد کړي دي .موږ د دې الرښود کتاب د پرمختیا
او غني کولو لپاره د الندي همکارانو په مرسته ډېر ورکشاپونه دایرکړي اود دوي نظریات ډېر مفید متام شوي دي .موږ د پوهاند
محمد نعیمي او هانک ویلیم د همکاري او مشورو څخه چي د دې کتاب په لیکنه او دعلمي برنامو بیا کتني د پرمختیا په
طرحه کي يې کړېده زیاته مننه کوو .او هم دا رنګه د علمي برنامو بیا کتني د پېژندين ميل ټرینیک ټیم څلورو غړو هر یو
رشاد جاملیار ،عيل احمد کاوه ،لیال نادر او عبداالحد زاهد د همکاریو څخه چي د دې کتاب د فصلونو په کتلو او د دې کتاب
د غني کولو لپاره یې عميل مثالونه راوړي زیاته مننه کوو.
موږ د بریټش کونسل ـ افغانستان ،په خاص ډول د میرمن ګل غوتۍ واعظي څخه چي د دې کتاب په لیکلو اود ورکشاپونو
په دایرولو کي يې مرسته کړېده خاص منندوی یو.
موږ هیله مند یو چي دا الرښود کتاب به د ټولو پوهنتونونو لپاره ډېر ګټور متام يش او د وخت په اوږدو کي به د ګټه اخیستونکو
د فیډبک په مرسته نور هم اصالح يش.
په خاص احرتام
دوکتور آلیکس موسیيل ،اندریو پیټرسن او پروفیسور جان سکاټ ،لیسیسټر پوهنتون ،لندن.
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دوهمه برخه  :د کیفیت و دوران ته لنډه کتنه
د علمي برنامو(تحصيل څانګو ،ډیپارټمنټونو) د بیا کتني پالیسۍ د څانګو د ارزوين په موخه د کیفیت د تضمین دوران په
څلورو پړاونو کي تنظیم کړی دئ .د لوړوړ زده کړو وزارت په شمول الندي ریاستونه د کیفیت د لوړاوي لپاره د بیال بیلو اړخونو
څخه څارنه کوي.

نوموړي ریاستونه په الندی ډول دي:
•

د کیفیت د تضمین او اعتبارورکوين ریاست

• د علمي برنامو د پرمختیا ریاست
• د علمي چارو د ارزوين او څارين ریاست
د لوړو زده کړو وزارت په اډانه (چوکاټ) کي د علمي برنامو پرمختیا ریاست په تحصیيل بنسټنونو کي د کیفیت د پرله پسې
تضمین لپاره داسی مقررات د وزارت له قانون رسه سم ایجاد کړي دي چي د تحصیيل څانګو د ت سیس  ،دوام  ،ګډیدا یا
ادغام ،ځنډ یا معطل او تړلو لپاره اړین دی.
پورتنۍ کلمه (دوران یا  )Cycleدا پیشنهادوي ،چي دغه څلور پړاونه به پرله پسې او دوامداره وي .همدغه پرله پسې والی او
دوام د علمي برنامو د پالیسۍ د اهدافو څخه یو مهم هدف دئ ،تر څو وښیی ،چي د کیفیت د تضمین او لوړاوي پروسه د
ټولو پوهنتونو د ورځنیو چارو یوه برخه تشکیلوي.
د علمي برنام ود بیا کتني په پالیسۍ کي د کیفیت د دوران د پړاونو لپاره د یو شمېر پراخو اصولو او پروسو ترڅنګ نور
مرشح طرزالعملونه او مرستندویه اسناد هم تهیه شوي دي .د دغو اصولو او مقرراتو د تطبیق ميل مسولیت د لوړو زده کړو
وزارت تر چرت الندي د کیفیت د تضمین او اعتبار ورکوين ریاست او د علمي برنامو د پرمختیا ریاست پر غاړه دئ.
نوموړي څلور پړاوونه په الندي ډول دي:
 )1د نوي تحصیيل څانګي د تائیدي او تاسیس مسولیت د علمي برنامو د پرمختیا ریاست دنده ده.
 )2دعلمي برنامو (تحصیيل څانګو) کلنۍ ارزونه د کیفیت د تضمین او اعتبار ورکوين ریاست دنده ده.
 )3دعلمي برنامو (تحصیيل څانګو) پنځه کلنۍ یا دوره یي بیا کتنه د کیفیت د تضمین او لواړي ریاست وظیفه ده.
 )4د علمي برنامو د ګډیدا ،ځنډ( د تحصیيل څانګي تجدید نظر) او تړلو ( د تحصیيل څانګي دایمي تړل) مسولیت د
علمي برنامو د پرمختیا ریاست دنده ده.

په مجموع کي ټوله پروسه د هري تحصيل څانګي له بقا رسه تړلې ده:
نوې تاسیس سوې تحصيل څانګه د همدې پروسې لومړنۍ پړاو دئ .ځکه نو د علمي برنامي کلنۍ ارزونه او پنځه کلنۍ یا
دوره يي بیا کتني پړاو د همدې څانګي د پرله پسې اصالح په موخه تر رسه کېږي .د تحصييل څانګي د ګډیدا ،ځنډ او
تړل هغه وروستی پرېکړ ده ،کله چي یاده څانګه د دوام وړتیا و نلري.
دکیفیت د تضمین د دوران اسايس مترکز پر پر له پسې اصالح دئ .دغه اصالح به د هغه عملیايت پالن په اساس رامنځته
کېږي ،کوم چي د کلنۍ ارزوين او پنځه کلنۍ بیا کتني په نتیجه کي تهیه سوی وي .په عادي توګه ،د کیفیت دوران به
د څانګو لپاره همدايس وي (یعني د کلنۍ ازوين وروسته د ضعف نقاط په ګوته کول او د تحصیيل دورې په جریان کي د

 | 8د علمي برنامې د بیا کتنې الرښود

هغوی د اصالح لپاره عملیايت پالن ترتیبول) .خو کله نا کله  ،د پنځه کلنۍ بیا کتني په صورت کي کیدای يش ،داسی
موضوعات وموندل يش ،چي هغوی په لنډ وخت ( د تحصیلی دورې په جریان) کي اصالح نيش  .ځکه نو همدغه پنځه
کلنۍ ارزونه د اړوندي څانګي په اړه د ځنډ ،ګډېدا یا تړلو تصمیم نیی .خو د یادوين وړ ده ،چي د دې پرېکړي امکانات
ډیر لږ وي ،ځکه چي د کلنۍ ارزوين په نتیجه کي زیاتره اړونده ستونزي باید د سمسټر د ختم څخه وروسته سمدستي
اصالح يش ،تر څو د پنځه کلني بیا کتنۍ په نتیجه کي دايس سرته ستونزه پیدا نيش ،کوم چي د تحصیيل څانګي د تړلو
سبب يش .لطفا شکل ( )۱وګورئ.

شکل  : 1د علمي برنامې لپاره د کیفیت د تضمین دوران

 :۱د نوي برنامو منظوري او ایجاد
پروګرام ته لنډه کتنه
د کیفیت د تضمین دوران (شکل )۱ :د ټولو پروسو مترکز پر انفرادي برنامې دئ .برنامې د هغو څانګو مجموعه ده کوم چي
د مشخص سند یا معاوضې درلودونکي وي .دا مشخص سند کېدای يش چي یوازي د یوې څانګي او یا هم کېدای يش،
چي د څو څانګو له لوري ورکول يش ،لکه څنګه چي په ( شکل )۲کي ښودل شوې ده.

شکل  : 2هغه عنارص (تحصیيل څانګي او خدمات) چي د مشخص تحصیيل سند په ورکړه کي سهم لري.

تحصیيل څانګي  ،انفرادي منسوبین ،اوخدمات ځکه کېدای يش ،چي د نویو پروګرامو د منظورۍ ،د کلنۍ ارزوين او د پنځه
کلنۍ بیا کتني راپورونو لپاره اسناد اوشواهد ولري ،ترڅو د ټولو اړونده څانګو د فراغت تحصیيل اسناد تر پوښښ الندي
راوړي.
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د نوي علمي برنامې (تحصیيل څانګي) منظوري
هر هغه پیشنهاد چي د نوي تحصیيل څانګي د منظورۍ په موخه وي .اړینه ده چي لومړی د نوموړې څانګي د ایجاد مسله
د محيل او ميل اسرتاتیژیکو ملړیتوبونو ،د مارکیټ دغوښتني اود پوهنتون د مقرراتو لکه د درس کیفیت او د محصالنو د
تجربې په پام کي نیولو رسه و څېړل يش .د یو معیاري پروګرام د پیشنهاد او منظورۍ پروسه باید دايس طرحه شوي وي
چي ټول پورتني فکتورونه په نظرکي نیول سوي اويس او ټول اړونده اړخونه په جدي توګه رسه برريس او هم د قانون په رڼا
کي ارزیايب سوي وي.
لومړي ،د برنامې له ایجاد څخه مخکي باید د هغه اړتیا ثبوت يش .دا اړتیا باید د مارکیټ د څېړين ،د محيل او ميل مسولینو،
کارفرمایانو او فارغ محصالنو رسه د مالقات له مخي روښانه يش.د یوې برنامې د تصویب چاري هغه وخت پروسیس کېدای
يش کله ،چي د هغې لپاره واضح شواهد موجود وي.
دوهم ،د پوهنتون لپاره اړینه ده ،چي د پیشنهاد شوی کریکومل او د نوي برنامې د زده کړي د متوقع نتایجو بیا کتنه وکړي،
او د نوي څانګي کریکومل او د زده کړي متوقع نتایج د څانګي د ښو کړنو رسه مقایسه کړل يش .د دې پروسې په جریان کي
تحصیيل ینسټ باید وښئي ،چي دا ارزونه څنګه تررسه سوې ،آیا نوې تاسیس سوې برنامه د علمي زده کړو د معیار رسه
سمه ده ،آیا دا څانګه به مثبت نتایج ولري او آیا دا څانګه به د محصالنو لپاره د لوړ کیفیت زده کړي تجربه کړي.
په پای کي ،پوهنتون باید دا واضح کړي ،چي تحصييل بنسټ په مناسبه اندازه فزیکي او د زده کړي مناسب چاپیریال څخه
برخمن دئ ،ترڅو و محصالنو ته د لوړ کیفیت زده کړي تجربه کړي .پدې کي په پوره مقدار منسوبین هم شامل دي تر څو
نوموړې برنامې ته دوام ورکړي .پوهنتون باید مناسب ،په پوره مقدار او پررشایطو برابر د پوهنځي غړي ،همدارنګه اداري او
تخنیکي کارمندان ،چريي چي مناسب وي ،واضح کړي.دا هم اړین رشط دئ چي مناسب فزیکي منابع ،د بېلګي په توګه
د کتابخانې  ،تدریی ځاي ،البراتوار اود معلومايت ټیکنالوژي اړوند اړین منابع هرومرو په ګوته يش.
د پوهنتون اړوندو قوانیونو ،د علمي برنامود بیا کتني پالیسۍ او د نوي علمي برنامې پروسې د نوي تحصیيل برنامې د ایجاد
لپاره پورتني رشایط نور هم مرشح کړی دي .د نوي برنامې د تصویب لپاره لومړۍ وړتیا دا ده ،چي پوهنتون باید د لوړو زده
کړو وزارت مقام څخه د کیفیت د تضمین په ارزونه کي د معیاري کېدو دریم مقام ګټيل وي ،په ځینو استثنايی حاالتو کي
د نوی برنامې د ایجاد تصمیم په لوړو زده کړو وزارت پوري اړه لري .د تحصييل بنسټونو لپاره د نوي برنامې د پیل څخه مخکي
دا حتمي ده چي د نوي برنامې د ایجاد پروسه تکمیل او وروسته د وزارت مقام څخه منظوری تر السه کړي.
د لوړو زده کړو وزارت نوي ایجاد سوي برنامې څاري او ډاډ ترالسه کوي ،چي نوموړي برنامې د مارکیټ مشخص شوي
اسرتاتیژیکي اړتیاوي ترالسه کړي او همدارنګه ډاډ تر السه کوي ،چي نوي تاسیس شوي څانګي د علمي کیفیت او محصالنو
د تجربې لپاره ابتدایی دهلیز دئ.
کله چي نوې برنامه تاسیس شوه ،نو دا برنامه د کیفیت د تضمین او اعتبار ورکوين پروسې ته داخل شوه ،په کوم کي چي د
علمي برنامې کلنۍ ارزونه او د علمي برنامې پنځه کلنۍ بیا کتنه شاميل دي ،او په الندي ډول ترتیب شوي دي .تحصیيل
بنسټونه لکه څرنګه چي د نوي برنامې د ایجاد په پروسه کي شامل دئ ،باید عملیايت پالن ترتیب کړي ،او دا پالن متعاقبا د
علمي برنامې د کلنۍ څارنه په مرسته و ارزول يش.
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 :۲د علمي برنامې کلنۍ څارنه
د علمي برنامې کلنۍ څارنه په کال کي یو ځل د اړوندي څانګي لخوا تررسه کېږي .د د ې جریان نظارت د پوهنځی او
پوهنتون د کیفیت د تضمین د کمېټو په غاړه دئ .دعلمي برنامې د څارين پروسې له الري د څانګي غړي کوالی يش د بیال
بیلو رسچینوڅخ ه د السته راغلو معلوماتو په رڼا کي غربګون وښئې .پدې معلومايت رسچینو کي د نوي محصالنو بوختیا  ،د
محصالنو پرمختګ (کامیايب) ،د استادانو ،اداري کارمندانو ،بر حال محصالنو ،فارغ محصالنو او کار فرمایانو څخه فیډبک
اخیستل شامل دي .د دغه معلوماتو پر بنا د برنامې مسولین کوالی يش ،چي دايس عملیايت پالن تهیه او ترتیب کړي ،تر
څو هر اړخیز کیفیت اصالح کړي.
د علمي برنامې کلنۍ ارزوين پروسه د برنامو د کیفیت او د اړوندو محصالنو د تجربې ،کوم چي د اکاډیمیک کیفیت د لوړاوي
مرکزي عنرص دئ ،ښکاروندوي کوي .د برنامې ټیم کوالی يش ،چي د علمي برنامې د کلنۍ ارزوين په مرسته د څانګي د
سموايل سمه کتنه وکړي او هغه اصالحي فرصتونه مشخص کړي ،چی د اړوندي څانګي په مرسته باید تطبیق يش .د څانګي
د نژدې او اساسی مسولینو لخوا هراړخیزه څارنه او د محصالنوڅخه د فیډبک اخيسته د پرله پسې اصالح او کیفیت لوړاوي
پروسه تقویه کوي .په منظم او دوامداره تو ګه ،معموال لږ فعالیتونه د محصالنو پر رضایت او نتیجه باندي ډیري مثبتي اغېزې
کوي او همدارنګه د اسايس ارقامو کلنۍ څارنه ،تېر سوي فعالیتونه او د محصالنو نظریات هم د کیفیت لوړوين پروسه تقویه
کوي.
د علمي برنامو کلنۍ ارزونه د برنامې د ټیم پر هغو فعالیتونو مترکز کوي ،چي د ورځنيو ستونزو  ،د محصالنو د السته راوړين
او د محصالنو د تجربې د اصالح په موخه تر رسه شوي وي ،او د نومړیو ستونزو داصالح لپاره د څانګي په کچه عملیايت پالن
چمتوکړي .د عملیايت پالن مرشح معلومات د دې کتاب په شپږمه برخه کي لېدالی شئ.
د علمي برنامې د کلنۍ ارزوين د تنظیم په موخه مرشح معلومات د دې کتاب په پنځمه برخه کي لیدالی يش .

 : ۳د علمي برنامې پنځه کلني یا دوره یي بیا کتنه
د علمي برنامو دوره یې بیا کتنه تحصیيل بنسټونو ته اجازه ورکوي ،چي د انفرادي برنامو او مقام د نورو بیلو برنامو د نتایجو
رسه یو ځای په ډيره مرشح او هر اړخیزه توګه و څاري  .دوره يي بیا کتنه د پوهنتون د علمي مرستیال او دده له لوري د
پوهنتون په کچه د ټاکل شوي پینل ،چي د څانګي لپاره دباندنی حیثیت لري ،د اړوندي څانګي بیا کتنه کوي .د علمي
برنامو بیا کتني پروسه په ټولو فارغ ورکوونکو څانګو کي په تکراري ډول په هرو پنځو کلنو کي تررسه کیږي.
د علمي برنامو دوره یي بیا کتنه د څارين لوړه درجه ده ،چي د برنامو سرتاتیژیک تجدید نظر کوي .دغه پروسه زیاتره هغه
معلومات ،کوم چي د لپاره راټولېدل په کار اچوي اما اوږد وخت به و غواړي او همدارنګه دا ارزونه د پوهنتون له خوا تررسه
کیږي .دوره یې بیا کتنه د انفرادي څانګو صف بندي د پوهنتون د سرتاتیژۍ  ،د کارفرمایانود غوښتنو ،فارغ محصالنو د
اړتیاوو او د پراخ ميل پرمختګ رسه پرتله کوي او د مرتبط کیدو ډاډ ترالسه کوي .دا ارزونه نور موضوعات لکه د محصالنو السته
راوړين ،ډاډ ګېرنه او د برنامې لپاره د نورو برشي  ،فزیکي ،معلومايت او مايل منابعو تهیه او تدارکاريت موضوعات په تفصیل
رسه تحلیلوي .دوره يي بیا کتنه تر څانګي دباندي تررسه کیږي ،ځکه دا هغه ربړي او ستونزي څېړي .کوم چي کېدای يس
د څانګي په وسیله حل ورته پیدا نيش .ځکه نو د حل لپاره يې د پوهنتون پاملرنه غوښته کېږي.
په دغه دباندين سازماين څارنیز تعقیب کي پوهنتون ته الزمه ده ،چي د برنامې په اړه ډیر اړین بدلونونه رامنځته کړي  .تر
څو د نوموړې څانګي د دوام سبب يش .اما په ځینو حاالتو کښي امکان لري ،چي پوهنتون د نوموړي څانګي د ځنډ ،ګډېدا
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او یا په پای کي د تړلو سپارښتنه وکړي ،دا په هغه صورت کي ،چي نوموړي څانګي خپل رسالت په مناسب اود ټولني له
اړتیا رسه سم نه وي تر رسه کړی.
د علمي برنامې دوره یي بیا کتنه ،ځکه په لوړکچه یوه سرتاتیژیکه بیا کتنه ده ،چي لومړي د برنامې ددوام په موخه د
دباندي له خوا تصمیم نیی  .اوپه دوهم قام کښی د څانګي وړتیا د وخت په اوږدو کي او د اسايس اندازه ګريۍ واحد
مطابق لکه د محصالنو السته راوړين او تجربې په نظر کي نیولو رسه په مرشح ډول رسیدګي کوي .دوره يي بیا کتنه په
ډېر زیات توپیر رسه د کلنۍ ارزوين د نتایجو په اساس تر رسه کېږي .پدايس حال کي چي د څانګي لخوا په هر سمسټر
کي د اصالح په موخه ،اما دوره يي بیا کتنه په زیات وخت (هر پنځه کاله) او د پوهنتون لخوا د پراخ نتایجو حاصلولو په موخه
تررسه کېږي.
د علمي برنامو دوره یې بیا کتنه د همدې په وسیله تررسه کيږي ،کوم چي د دې کتاب په شپږمه برخه کي ترشیح سوې ده.

 :۴دعلمي برنامو ګډېدا ،ځنډ او تړل
په ځینو حاالتو کي پوهنتون تصمیم نیی ،چي د یوې څانګي موجوده حالت د دوام قابلیت نلري .د دې په نتیجه کي د
پوهنتون په سرتاتیژۍ ،استخدام  ،د فارغ محصالنو د ګامرين ټيټه کچه او یا هم د دوره یي بیا کتني ( )PPRنتیجه دا جوته
کړي ،چي برنامه په مناسبه توګه فعالیت نه کوي او یا هم د محصالنو او کارفرمایانو له اړتیاوو رسه سم پرمخ نه ځي .نو پدغه
حاالتو کي پوهنتون کوالی يش ،چي د برنامې په اړه له الندي حاالتو څخه یو حالت انتخاب کړي:
د برنامې ګډېدا یا ادغام
د دوو یا ډيرو څانګو ادغام کېدل .دا تصمیم عموما هغه وخت پیشنهاد کیږي ،چي دوې یا ډېري برنامې په غټه پېامنه ورته
علمي موضوعات تر خپل پوښښ الندي راويل.
د برنامې ځنډېدل یا معطل کېدل
پدې حالت کي د څانګي لپاره نوی استخدام د یوې ټاکيل دورې په اوږدو کي متوقف کیږي .په خاص ډول یو کال ،ترڅو
پدې جریان کي یو ځل بیا ډېره مرشح بیا کتنه او یا هم د برنامې په اړه ډېر مهم تجدید نظرويش.

د برنامې تړل یا لغوه کېدل
پدې حالت کي د برنامې لپاره استخدام په دایمي ډول دریږي یا لغوه کیږي .وروستۍ پرېکړه چي آیا علمي برنامه ګډه،
ځنډنۍ او یا وتړل يش د لوړو زده کړو وزارت عايل شورا چي د لوړو زده کړو په وزارت کي دایریږي ،تصمیم نېونه کوي.

دتضمین کیفیت دوران
د کیفیت د تضمین دوران هره برخه مسقتیام د علمي برنامو د بیا کتني د پالیسۍ پر بنا او د ځانګړي پروسې او اسنادو په
اساس حامیه شوې ده لکه څنګه چي په جدول ( )۱کي ښودل شوې ده
جدول  : 1د کیفیت د تضمین دوران او وررسه د هغه مرستندویه اسناد

اسناد
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پروسه  /پروسې

پس منظر

د تضمین کیفیت دوران

• اسناد به د لوړو زده وزارت د قانون

•

او مقرراتو پر بنیاد اماده سوي وي.
• د علمي برنامود بیا کتني پالیی
چي د دې کتاب په اولومړۍ برخه

•

د سهم دارانو

دتضمین کیفیت و

(اړوندوسکتورونو)

دوران ته د نوي

رسه اړیکه

څانګي داخلېدل

دمارکیټي څېړين
او سوداګریزي

کي ترشیح سوې ده.

قضیې تحلیل

• د برنامې ځانګړتیاوي او چوکاټ
•

علمي وضعیت

• د برنامې د پیشنهاد فورم

•

د وزارت منظوري

• اسناد به د لوړو زده وزارت د قانون

• د علمي برنامې

(الګو)

او مقرراتو پر بنیاد اماده سوي وي.
• د علمي برنامو د بیا کتني پالیی
چي د دې کتاب په دوهمه برخه
کي ترشیح سوې ده.

ارزونه

• د ضعف د نقاطو د

• د علمي برنامې کلنۍ ارزوين فورم.
• د ( )NTTد الرښودين یاداښت

عملیايت پالن

• عملیايت پالن ترتیب او تهیه کول.

ترتیب او څارنه

کیفیت تکراري بیا

ارزونه

• د علمي برنامود بیا کتني پالیی

په پراخه ،ميل او

یي بیا کتنه تررسه

پوهنتوين کچه

بیا کتنه

کېدل.

دبرنامې بیا کتنه

چي د دې کتاب په درېمه برخه کي • عملیايت پالن ترتیب
ترشیح سوې ده.

برنامه مخته وړي

د علمي برنامو دوره يي

• د علمي برنامو دوره

او مقرراتو پر بنیاد اماده سوي وي.

• د علمي برنامې دوره یي چوکاټ.

د نوي برنامې د

د علمي برنامې کلنۍ

• د راټول شويو ارقامو کتنه په ټولو هغو
څانګو کي چي نوې
بیا کتنه او تحلیل
اصالح په موخه

• اسناد به د لوړو زده وزارت د قانون

د څانګي ایجاد او تصویب

او تهیه کول.
• د لنډ مهاله او

• د ( )NTTد الرښودين یاداښت.

وروستي عکس

• عملیايت پالن ترتیب او تهیه کول.

العمل ښودنه.

.پدې بیا کتنه کي د
څانګي پر غړو
رسبېره دباندين
کتونکي شامل وي.

• د ( )APMله لوري
ارزونه کول.
• اسناد به د لوړو زده وزارت د قانون
او مقرراتو پر بنیاد اماده سوي وي.

•

د برنامې عمومي یا

دا تصمیم د پوهنتون ګډېدا ،ځنډېدا او تړل

هراړخیزتجدید نظر

د پیشنهاد په اساس

کول

د وزارت په کچه
نیول کیږي.
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• د علمي برنامو د بیا کتني پالیی
چي د دې کتاب په څلورمه برخه

•

د ( )APMاو ()PPR
د ارزونو پایيل.

کي ترشیح سوې ده.
•

د برنامې ځنډېدل ،ګډېدل او تړل
کېدلۍ

د کیفیت تضمین او لوړاوی
د کیفیت تضمین او د کیفیت لوړاوی دوه بیل اما اساسا مرتبط مفاهیم دي او دواړه د یو موثر سیسټم ایجادولو لپاره حیايت
قوه ده.
د کیفیت تضمین دايس تعریف شوی دی .د کیفیت تضمین د وزارت ( )MoHEهغه اجباري پروسه ده ،چي د تحصیيل
بنسټونو له لوري عميل کیږي .تر څو د تحصیيل نهادونو د ټولو اړوندو فعالیتونو له کیفیت څخه څارنه ،تجدید نظر او د
کیفیت د څرنګوايل په اړه کيل راپور لیکنه وکړي.
د کیفیت لوړاوی دايس تعریف شوی دئ .دايس یوه پروسه  ،چي د تحصیيل بنسټونو له لوري تطبیقیږي .تر څو هغه اصالحات
چي تضمین کیفیت پیشنهاد کړي عميل شوي دي او په نتیجه کي جوته يش ،چي په محصالنو د زده کړه او تجربه کي ارتقا
او زیاتوالی رامنځته شوی دئ.
د تضمین کیفیت اغېزمنه پروسه پوهنتونو ته اجازه ورکوي ،چي د دوی برنامې په موثره توګه خپل فعالیتونه جاري او سايت او
ټول غوښتل شوي رشایط یې پوره کړي .د دتضمین کیفیت پروسې د تطبیق په صورت کي دا مشخص کیږي چي د برنامې
د کیفیت د لوړاوي لپاره فرصونه چیرته شتون لري .ځکه نو د کیفیت اغېزمن تضمین  ،د کیفیت لوړاوی رامنځته کوي.
د مثال په ډول :د علمي برنامې د کلنۍ ارزوين راپور کیداي يش تائید کړي ،چي د محصالنو د السته راوړنو کچه په څانګه
کي مناسبه ،او د پوهنتون او ميل معیارونو رسه عیاره ده .دغه جریان ،چي اړونده څانګه د خپلو محصالنو السته راوړين د
اکاډیمیک معیارنو په نظر کي نیولو رسه انعکاس ورکوي د اغېزمن تضمین کیفیت د تطبیق منایندګي کوي .دغه انعکاس د
قوي نتیجې لرونکي موډلونه مشخص کوي او ارزونه کوي ،چي نور څه يش پکښي شامېلېدالی يش .پدايس حال کي چي
د دې پروسې څخه موثري سرتاتیژۍ منځته راتالی يش .دعلمي برنامې کلنۍ ارزوين وروسته تهیه شوی عملیايت پالن د
دې ژمنه کوي ،چي مربوطه سرتاتیژۍ ته به د نورو موډلونو رسه یو ځای زیات پراختیا ورکوي .همدغه د تضمین کیفیت
پروسه ده  ،چي د موثر عملیايت پالن له الري د کیفیت لوړاوي ته کار کوي.

 | 14د علمي برنامې د بیا کتنې الرښود

درېیمه برخه  :د کیفیت د تضمین د پروسو لپاره امادګي
د کیفیت د ت ضمین دوران :د پوهنتون د ټولو غړو او د دوی رول چي په خا صه اړونده پر و سه کي يې لوبوي تکیه کوي.
د کیفیت د تضمین پروسې د ډیپارټمنټ ،پوهنځۍ او مرکزي کمېټود ورځنیو چارو په توګه تقسیم بندي او تنظیم شوي دي.
دا دايس نده چي تر ټولو لومړی به پروسه معريف شوي وي ،بلکه د دې لپاره چي پوهنتون د کیفیت د تضمین دوران د پيل
کولو لپاره اماد ګي وښئ :نو د هر غړي نقش باید مشخص او تعریف يش ،د ټرینینګونو دایرول ،د الزمو اطالعاتونرشول ،د
مربوطه ارقامو تفتیش او راټولول حتمي دي.
پدې فصل کي به د کیفیت د تضمین د ټولو اړینو پروسو د څرنګوايل او الرښووين پړاوونه ګام پرګام ترشیح او توضیح يش،
ترڅو پوهنتون د کیفیت د تضمین پروسې ته عیار کړي.

د نقش یا رول تعریف (د کیفیت د تضمین په پروسه کي د ښکېلو کسانو د نقشونو پېژندنه)
د کیفیت دوران یا د کیفیت د دوران په صحیح او پرله پسې ډول عميل کولو لپاره الندي مرکزي نقشونه اړین دي:

•

د علمي چارومرستیال د پوهنتون د کیفیت د تضمین او اعتبار ورکووين د پروسو رهربي کوي او د وزارت په وړاندي
د پوهنتون به سطحه ملړنۍ مسئول دي.

•

د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټې مرشي د علمي چارو مرستیال کوي .د پوهنتون په سطحه د کیفیت د
تضمین د ټولو پروسو په پرله پسې توګه د رهربي او مخته وړلو مسئولیت لري.

•

د پوهنځۍ د کیفیت د تضمین کمېټې مرشي د پوهنځي رئیس کوي ،مسئولیت لري چي ،د خپل پوهنځي د
کیفیت د تضمین د چارو د تطبیق او د هغه راپور د پوهنتون د تضمین کیفیت کمېټې رسه په رسمي ډول رشیک
کړي.

د نوي تحصیيل څانګي ایجاد
د نوي تحصیيل څانګي ایجاد کیداي يش ،چي وزارت ،علمي مرستیال یا د کرېکومل کمېتې له لوري د سرتاتیژیکي پرمختیا
په حی پیشنهاد يش .او یا دايس هم امکان لري ،چي د پوهنځي یا څانګي له خوا د زده کړي په یوه خاصه ساحه کي د
ځانګي د ملړیتوب یا رضورت پر اساس پیشنهاد يش.
د نوي تحصیيل څانګي د ایجاد لپاره باید الندي مسئولین ښکیل وي:
•

د نوي ت سیس کېدونکي برنامې یا تحصیيل څانګي مرش:
د پروګرام مرش(عموما د تحصیيل سند ورکوونکي څانګي آمر) باید د لوړوزده کړو د قانون رسه سم د نوي ایجاد
کېدونکي برنامې لپاره ټول مربوطه اسناد چمتو کړي او د پوهنځي د کیفیت تضمین کمېټې ته یې پیشنهاد
کړي.

• د پوهنځي د کیفیت د تضمین کمېټه :
د پوهنځي د کیفیت د تضمین کمېټه د نوي څانګي د تائیدي لپاره پینل چي د موجوده او د نورو څانګو او
پوهنځيو دغړیو څخه تشکیل شوی ټاکي ،د نوموړی پینل مسېولیت دا دی چي د نوي څانګي د ت سیس لپاره
هر اړخیز فکراو څارنه وکړي.

•

د پوهنځي د کیفیت تضمین مرش
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د پوهنځۍ د تضمین کیفیت کمېټې مرش به د مربوطه اسنادو بیا کتنه او مشوره ورکوي او په مجموعه کي د
نوي څانګي د ایجاد د پیشهاد ټويل پروسې ارزیايب کوي.
• د پوهنځۍ علمي شورا
د پوهنځۍ علمي شورا د نوي څانګي د ټولو اماده شويو اسنادو څارنه کوي ،کیدای يش چي تائید یې کړي او
یا هم د نورو معلوماتو په اړه مالحظه او غوښتني ولري.
•

د پوهنتون د تضمین کیفیت کمېټه
د پوهنتون د کیفیت تضمین کمېټه د پوهنځي د کیفیت تضمین کمېټې ټول نظریات او وړاندیزونه ګوري ،د
کرېکومل د کمېټې رسه مشوره کوي او د پوهنتون د علمي شورا تر موافقې وروسته ،د نوي څانګي د ایجاد
پیشنهاد د لوړو زده کړو وزارت ته د تائیدي لپاره لېږل کېږي.

د علمي برنامې کلنۍ څارنه
د علمي برنامې کلنۍ څارين لپاره الندي پړاوونه او اصول حتمي دي:
✓ د پوهنځۍ رئیس
د پوهنځۍ رئیس د پوهنځي اړوند د ټولو څانګو لپاره د علمي برنامو کلنۍ څارين لپاره د وخت ټاکلولپاره
تصمیم نیی.
•

د تحصیيل څانګي آمر
د څانګي آمر د ټويل پروسې رهناميي کوي ،ټويل څانګي د تررسه سویو علمي برنامو کلنۍ څارين راپورونه د
پوهنځي د تضمین کیفیت د کمېټې رسه په جریان کي چمتو کوي .او د ارقامو د راټولوين پروسه هم ارزیايب
کوي.

•

د پوهنځۍ د کیفیت تضمین کمېټه
د پوهنځۍ د کیفیت تضمین کمېټه د علمي برنامو د کلنۍ څارين راپورونه تائیدوي ،عملیايت پالنونه یې تهیه
کوي ،او مربوطه کلیدي موضوعات د پوهنتون کیفیت د تضمین کمېټې رسه د راپور په شکل رشیکوي.

•

د پوهنځۍ د تضمین کیفیت کمېټې مرش
د پوهنځۍ د تضمین کیفیت کمېټې مرش به د تررسه شویو علمي برنامو کلنۍ څارين د راپورنو بیا کتنه کوي .د
دې ترڅنګ د علمي برنامو کلنۍ څارين د دوران د ټولو کړنو څارنه کوي ،او همدارنګه د عملیايت پالنونو د
یاداښتونو څخه ډاډ ترالسه کوي.

•

محصالن
د علمي برنامې کلنۍ څارين د تررسه کولو لپاره باید د څانګي د برحاله محصالنو رسوې او هم د محصالنو د
ټاکيل پینل رسه غونډي دایري يش.
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•

استادان
ټول هغه استادان چي په څانګه کي په تدریس بوخت دي او تول هغه استادان ،چي د علمي برنامې کلنۍ څارين
وروسته
یې عملیايت پالن ترتیب کړي وي ،باید د ( )APMبشپړولو لپاره د مربوطه معلوماتو په راټولو کي ښکیل وي.

•

اداري کارمندان او خدمات ( کتابخانه ،البراتوار ،کمپیوټر لیب).
ټول اداري کارمندان به د څانګي له آمر رسه د ارقامو په راټولو او تحلیل کي مرسته کوي.

د علمي برنامې پنځه کلنۍ یا دوره يي بیا کتنه
دعلمي برنامې دوره یې بیا کتنه هم لکه ( )APMورته اصول لري ،خو په ( )PPRکي یو څه اصول ډېر شوي دي:
•

علمي مرستیال یا د پوهنتون رئیس:
علمي مرستیال په ټولواړونده څانګو کي د ( )PPRد تررسه کولو لپاره وخت اوبهیر پروسه تعریفوي .او پینل ګامري
تر څود بشپړ شوي ( )PPRدقیقه څارنه وکړي .د یادوين وړ ده ،چي د اکرثو پينلو مرش خپله د پوهنتون علمي مرستیال
وي.

•

•

د پینل د تشکیل یا جوړولو غړي:
.1

د پوهنځۍ رئیس

.2

د پوهنتون د کیفیت تضمین کمېټې آمر (،نوموړۍ آمر د علمي مرستیال په غیاب کي د پینل مرش دئ)

.3

له نورو پوهنځیو څخه درې تنه مرشان استادان

.4

د پوهنتون د نصاب او کریکومل کمېټې څخه یو استازی

.5

د تېرکال یو فارغ محصل
فارغ التحصیل محصالن
فارغ التحصیل محصالن به رسوې کېږي ،که امکان و لري د فارغ التحصیل محصالنو له منایند ګانو رسه د پینل
غونډه دایره يش.

•

کارفرمایان یا ګامرونکي
یاد پینل به د فارغانو له کلیدي کارفرمایانو رسه لیده کاته کوي ،تر څو له کارفرمایانو څخه د برحالو نوي استخدام
شوي محصالنو کاري ظرفیت ارزیايب کړي او پوه يش چي نوموړي فارغان د مارکیټ د رضورت رسه مطابقت لري
او د دې ترڅنګ کارفرمایانو څخه نور دايس فرصتونه ترالسه کړي ،چي د راتلونکي فارغ کیدونکي محصالنو د زده
کړي اهداف نور هم د مارکیټ د رضورت مطابق لوړ کړي.

•

د پوهنتنون د کیفیت تضمین آمر
د پوهنتون د کیفیت تضمین آمر به د ( )PPRsټول راپورنه ګوري او د مربوطه عملیايت پالنونو ثبت به سايت.

• د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټه
نوموړې کمېټه به د ( )PPRsټول راپورونه تائیدوي ،تطبیقي پالنونه به تهیه کوي او کلیدي موضوعات به وزارت ته د راپور
په شکل لېږي.
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د علمي برنامې ځنډ ،ګډېدا او تړل
د څانګي د ځنډولو ،ګډېد لو او یا تړلو پیشنهاد د ( )PPRد تصمیم په نتیجه کي نیول کېږي .یا هم د علمي معاون یا
نصاب کمېټې لخوا نیول کیږي او یا مستقیام د لوړو زده کړو وزارت لخوا حکم صادریږي .په درې واړو حاالتو کي وزارت
صالحیت لري چي هر ډول اصالحي تغیرات رامنځته کړي.
• د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټه
د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټه د ( )PPRپه نتیجه کي د او حاالتو څخه یو مشخص کوي  ،او د دوی څخه
رصف یو تصمیم د لوړو زده کړو وزارت ته پیشنهادوي.
• د پلټني ټیم
دا ټیم به د هغي څانکي لپاره چي په اړه یې پورتنۍ تصمیم نیول شوی دئ ،یو ځل بیا د پوهنتنون د کیفیت تضمین کمېټې
لخوا ،چي مرشي به یې علمي مرستیال او یا د بيل پوهنځۍ رئیس او د پوهنتنون دباندين ارزونکي ) (EPRبه یې هم ملتیا
کوي تشکلیلیږي .خو که چیري تصمیم د وزارت لخوا نیول شوی وي ،نو پدې حساس حالت کي به وزارت ناپېیلی ټیم
ګامري ،چي د دې ټیم مرشي به د علمي برنامو د څارين او ارزیابۍ ریاست کوي.
کله چي د پلتني ټیم تصمیم ونیی ،نو دا پایله به یو ځل د پوهنتون له مسئولینو رسه رشیک کیږي او وروسته به وزارت ته
لېږل کېږي .که چیري د تحصیيل څانګي په اړه تصمیم دا وي ،چي باید دا څانګه د بيل څانګه رسه ګډه يش ،نو پدې حالت
کي ،له دوو څانګو څخه یوه څانګه جوړیږي او یو ځيل بیا باید د نوي څانګي د ایجاد پروسه پرې تطبیق يش.

روزنه او پوهاوی
د څانګي یا ډیپارټمنټ د هر غړۍ لپاره  ،که محصل ،استاد ،اداري کارمند ،حتي فارغ التحصیل محصالن او کارفرمایان هم
وي کوم چي د مربوطه څانګي او د هغې د فارغانو رسه رسو اړه لري ،د کیفیت د دوران په اړه روزنه ټرینینګ او پوهاوۍ
ورکول حتمي دئ .تر څو هریو خپل رول په نوموړي دوران کي و پیژين .د دې ټرینینګونو څارنه د پوهنتون د کیفیت د تضمین
د آمر یو د اړینو مسئولیتونو څخه ګڼل کیږي.

پوهاوی
پدې برخه کي د ( )APMاو ( ) PPRد ارزښت او هدف په اړه پوهاوی ورکول کېږي ،دا کېدای يش د شخص ،اسنادو ،سالیډونو
او یا هم انټرنیتي پاڼو له الري له دوی رسه رشیک يش.

روزنه
د ( )APMاو ( )PPRد ارزښت او هدف د پوهاوي تر څنګ د دوی د پيل کولو او تطبیق پر میکانیزم په را روانوفصلونو کي
مفصل بح کېږي .دا رزونه عموما د هغو مهارت لرونکو کسانو لخوا پر مخ وړل کېږي ،لکه د څانکي آمر ،د (APMاو)PPR
ميل ټرینینګ ټیم غړي ،د پوهنتون د کیفیت تضمین کمېټې غړي ،او یا نور هغه کسان چي د (APMاو )PPRد تطبیق تجربه
لري.
پورته روزنه او پوهاوی د هر مسئول شخص لپاره بیله بڼه لري :محصالنو ته د (APMاو ) PPRلنډ پوهاوی اړین دئ ،خود څانګي
د آمر لپاره د (APMاو ) PPRد ارزښت او هدف پر پوهېدين رسبېره د هغوی د تطبیق د ټولو پروسو رسه آشنايي هم اړینه ده.
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ځکه نو ډېره اړتیا لیدل کېږي ،چي د(APMاو ) PPRپه اړه د روزين او پوهاوي پالنونه د ټولو ښکېلو کسانو لپاره ترتیب يش،
لکه څنګه چي په ( ۲جدول) کي ښو دل شوي.
د وخت په اوږدو کي به د پوهنځۍ غړو رزونه او پوهاوی ترالسه کړی وي او هم به یې (APMاو )PPRپه عميل ډول تجربه کړی
وي .د اړوندو رشایطو د بدلون ترڅنګ به په زیاته اندازه قوي او اغېزمن روزونکي روزل شوي وي.
جدول  : 2د  APMاو  PPRد پوهاوی او روزين د پالن بېلګه

هدف

پایيل

دروزين یا پوهاوي اړتیا

نقش یا رول

د محصالنو ښه پوهاوی او د  APMاو PPRپروسې د تطبیق د پوهنځۍ د کیفیت د تضمین محصالن
د

هغوي

اغېزمن په بهیر پوهېدل،او په اغېزمن کمېټې له لوري و ټولو محصالنو،

استازیتوب به شوې وي.

ډول په پینل کي ګډون کول دي .خصوصا د پینل غړو ته د APM

او PPRد پروسې په اړه عامه
پوهاوی ورکول او دهغوی رسه
اړونده مرستندویه مواد او د ویب
پاڼي معلومات رشیکول.
موثره معلومات په را ډاډ ترالسه کول چي د څانګي د څانګي د آمر له لوري د څانګي استادان
ټولیږي

ټول استادان د علمي برنامو بیا په غونډه کي عمومي پوهاوی

استادان به د کیفیت د کتني په پروسه پوه دي .او پوه ورکول.
شوي استادان د ارقامو او
پروسې په اړه خرب وي.
معلوماتود راټولوپه اړه ښه
السنیوی کوالی يش.
د اداري کارمندانو مسئول ادري کارمندان به د مربوطه د پوهنځۍ د کیفیت د تضمین اداري او مسلکي
به د ( APMاو )PPRارقامو تهیه کولو لپاره خپل غړي کمېټې له لوري ،اداري او مسلکي کارمندان
راپورونو د تهیه کولو لپاره تنظیم کړي وي.

کارمندانو ته د هغه ارقامو په اړه

اړوند ارقام اماده کړي وي .د محصالنو او استادانو څخه د چي د ( APMاو )PPRلپاره په
پوښتنپاڼي او نورو وسیلو له الري کاریږي نیمه ورځ ټرینینګ ورکول.
د ارقامو راټولول منظم شوي
اويس.
د کیفیت پروسه به په پینل او پروسه به په ښه ډول
اغېزمن ډول تطبیقېږي.

رهربي کوي.

د( )NTT memberلخوا مفصل د څانګي آمر او د
ټرینینګ ترمخه تر دې چي ( APMکیفیت
او )PPRپه عميل ډول پېل يش.

تضمین

کمېتې غړي
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د برنامې یا تحصیيل د  APMاو PPRپروسې د تطبیق فارغ التحصیل محصالنو خصوصا فارغ

التحصیل

څانګي شهرت به زیات په جریان پوهېدل،او په اغېزمن چي د پېنل غړی دي ،د پوهنځي محصالن
شوی وي او تحصیيل ډول په پینل کي ګډون کول دي .د تضمین کیفیت کمېټې لخوا( د
بنسټ به بې ستونزي وي.

ایمېل ،ویب پاڼي او نورو الرو چارو)
مشخص پوهاوی ورکول.

د کارفرمایانونظریات به په کارفرمایان به د پینل په پروسه د څانګي د آمر له لوري و کارفرمایان
مربوطه پینل کي ګټور کي ښکیل وي.

کارفرمایانو ته د مختلفو ( د برېښنا

وي.

لیک ،ویب پاڼه ،اسنادو او یا نورو)
وسیلو له الري پوهاوی ورکول.

د پوهاوي او روزين الري چاري
د پوهاوی او روزين د پيل کولو لپاره بیال بیيل الري چاري وجود لري ،د روزوين دايس طريقې باید په کارو واچول يش ،چي
محيل رشایط او اړتیا انعکاس کړي  ،بیلګه يې په ( ۳.۱شکل) کي ذکر شوې .د دې ترڅنګ ځیني عامي طریقې او
پیشنهادات په الندي ډول ذکر شوي دي.

مخامخ طریقه
•

معلومايت غونډي (د پوهاوی او روزين لپاره) :د  APMاو  PPRد ارزښت ،هدف او تطبیق په اړه عمومي معلومات ورکول.

-

مثال :د انفرادي غونډي له الري یوساعت خربي ،لکچر ،سالیډونه یا اسناد.

•

ورکشاپ :هغه روزنه چي مترکز يې د  APMاو  PPRهدف او تطبیق واضح کول وي.
 -مثال :ګروپي کار ،د اسنادو وضاحت ،پر هغه ارقامو کار کول ،چي ورته رضورت وي ،د  APMاو  PPRد راپور فورم تکمیلول.

•

د برنامې د ټیم لپاره روزنه :د پوهنتون په سطحه د دې طریقې تطبیقول .
 -منظم ورکشاپونه ،د پوهنتون په سطحه د ارقامو راټولولو دوران ایجادول ،راپور لیکنه ،پالن جوړونه ،او تطبیقات.

منابع
• د  APMاو  PPRد ارزښت ،هدف او تطبیق د پوهاوي په موخه د ځانګړو او اړوندواورېدونکو یا ګډون کوونکو لپاره باید له
الندي منابعو څخه استفاده ويش:
• مثال :د محصالنو د پوهاوي په موخه د پوهنتون په ویب پاڼه  ،الرښود کتابونو او همدارنګه د کارمندانو د پوهاوي لپاره د
کیفیت د دوران د ساده ډیاګرامونو له الري د معلوماتو نرشول.
•

د پوهنتون په سطحه دارقامو راټولو لپاره الرښود اوچوکاټ جوړول ،د پوهنتون په سطحه د هر کس نقش( څوک څه
وکړي) ،داخيل پروسې ،نېتې ،د سپارين طرېقې او دايس نور.

•

تفسیر شوي سالیډونه یا :د هغو کسانو لپاره چي مخامخ رزونه کي اشرتاک نيش کوالی.

د ارقامو راټولونه
د علمي برنامو کلنۍ څارين( )APMاو دوره یې بیا کتني( ) PPRلپاره ،د ښکیلو خواوو څخه یو شان معلوماتو ته اړتیا لېدل
کېږي .د مثال په ډول :محصالن ،فارغ التحصیل او کارفرمایان .له دوی څخه ځیني ارقام د پخوا څخه په پوهنتون کي د
تحصیيل څانګو او اداري کارمندانو لخوا تهیه شوي وي .ځکه دا ارقام د نوموړي پروسې لپاره ډیر ګټور متامیږي.

 | 20د علمي برنامې د بیا کتنې الرښود

خو ،ټوله هغه ارقام چي د ( )APMاو ( )PPRد بشپړ تطبیق لپاره اړین دي ،په اساين رسه د السته راوړين وړ نه دي .پدايس
ح الت کي ،د موجوده ارقامو یا هغه ارقام چي په اساين رسه السته راځي  ،باید نوموړې پروسه پري بشپړه يش ،او د ارقامو د
راټولولو په اړه ستونزه باید په عملیايت پالن کي مشخصه يش ،ترڅو د راتلونکي ( )APMاو ( )PPRد تطبیق څخه مخکي نور
اړین ارقام تهیه يش.

د نویو ارقامو راټولونګه
د هغو معلومايت ساحو څخه ،چي تراوسه ارقام نه وي راټول شوي ،باید په دوو اسايس ګروپونو کي منسجم يش:
ملړی :هغه ارقام چي په اساين رسه راټولیږي خو فعال نه وي راټول شوي:
باید مشخص يش ،چي د کومو ارقامو د راټولو امکانات په مناسب وخت کي تررسه يش ،او هم د دوی د راټولولو میکانیزم
مشخص يش .دا کېدای يش چي د یوي لنډی رسوې یا د محصالنو اړونده ګروپ له لوري تررسه يش .که دا امکان نلري ،نو
په عملیايت پالن کي باید دا ټکۍ ذکر يش ،چي د راتلونکي ( )APMاو ( )PPRلپاره به بشپړ اړوند ارقام راټول يش.
تل باید دايس هڅه ويش ،چي د موجوده پروسې او رسچينې په مرسته نوي ارقام راټول يش .مثال ،که د محصالنو پوښتنپاڼه
له مخکي څخه موجود وي ،باید پوښتني یې اصالح يش اوپه مرسته یې اړین ارقام راټول يش .که په عین وخت کي مناسبه
پوښتنپاڼه موجوده نه وي ،نو د وزارت له ل وري تائید شوي فارمټ ،کوم چي د دې الرښود کتاب د منابعو په فصل کي تهیه
شوي استفاده وکړئ.

دوهم :هغه ارقام چي څانګه یا ډیپارټمنټ فعال هغوی ته الس رسی نيش کوالی:
د موجوده یا راتلونکي  APMاو  PPRد تررسه کولو لپاره د څانګي آمرین او رئیسان کوالي يش ،چي د پوهنځۍ او پوهنتون
څخه د ارقامو د راټولولو د اړینو الرو چارو خپلولو پوښتنه وکړي .که دا امکان نلري ،نو د ارقامو نه موجودیت باید په ()APM
او ( )PPRکي ذکر يش ،او نوموړې موضوع د پوهنتون د کیفیت تضمین کمېتې لخوا له پوهنتون یا وزارت رسه په هغه صورت
کي رشیکه يش ،چي ارقام د مربوطه پروسې لپاره ډېر اړین وي.
ټول هغه ارقام چي اړین دي ،د ( )APMاو ( ) PPRپه فصلونو کي واضح شوي .د ارقامو د راټولو په جریان کي امکان لري د
نورو نويو ارقامو د راټولو په اړه د فکر کولو فرصت پیدا يش.

په لنډ ډول :څنګه کوالی شو د کیفیت د دوران لپاره اماده شو؟
په لنډ ډول که هغو درو اړینو ساحو( د ښکیلو کسانو رول ،روزنه او د معلوماتو یا ارقامو راټولونګي) ته چي پدې فصل کي
ترشیح شول ،الندي ټکي د پوهنځی او څانګي لپاره پیشنهادوو ،تر څو د کیفیت و پروسو ته اماده يش.

د ټولو پروسو لپاره تیارئ:
 .1په تحصیيل څانګو او پوهنځۍ کي د کیفیت د پروسې نقش مشخص کول.
 .2ډاډ تر السه کول چي د پوهنځۍ رئیس ،د پوهنځۍ د کیفیت تضمین کمېټې او څانګو آمرینو ته د کیفیت په ټول
پروسو او دواړو ( )APMاو ( )PPRکي د هغوي د کلیدي رول لوبولو په اړه پوهاوی او روزنه ورکول شوی دئ.
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 .3ډاډ ترالسه کول چي د محصالنو د ثبت ،محصالنو د پوښتنپاڼو ،استادانواو د کارمندانو د کړنو کتني معیاري دي .ترڅو
ډاډه شو چي له څانګو څخه د ښه کیفیت معلومات راټولیږي.
 .4د موجوده فارغ التحصیل محصالنو او کارفریانو په اړه د معلوماتو راټولولو پلټنه کول ،او نوموړي جریان ته ادامه او
پراختیا ورکول ،تر څو په راتلونکي کي د ( )PPRلپاره اړین ارقام تهیه کړي ،پدې اړه د پوهنتون او وزارت مرسته حتمي
ده.
 .5د پوهنځۍ رئیس په پوهنځۍ کي د کیفیت د پروسو ( )PPRد تررسه کولو لپاره تقسیم اوقات تائید او اعالنوي ،اوهري
څانګي ته د یو مناسبي خربتیا له الري خرب ورکوي.
 .6ډاډ ترالسه کول چي څانګو لږ ترلړه یو ځيل ( )APMتررسه کړي وي ،مخکي تر دې چي د ملړي ځل لپاره ( )PPRتطبیق
کړي .وروسته به د ( )APMپه اړه زیات مقدار معلومات او عملیايت پالنونه اماده وي ،ترڅو ( )PPRغني کړي.

د علمي برنامې کلنۍ څارين ( )APMلپاره امادګي:
 .1د څانګي آمر ته د پوهنځۍ د کیفیت تضمین کمېټې یو غړی د الرښووين په حی معريف کول.
 .2دټرنینګ لپاره پالن ترتیبول او عميل کول ،ترڅو ټول کارمندان او محصالن د خپل نقش په اړه خرب او پوه وي.
 .3د څانګي آمر د ارقامو راټولولو جریان ارزیايب کوي ،ترڅو ډاډه يش ،چي ارقام راټول شوي  ،محصالنو رسه مرکه شوي،
اودايس نور..
.4

که چريي په څان ګه کي ( )APMاو ( ) PPRتررسه شـــوي وي .نو د دوی دعمل یايت پالنونوحاالت تر مخکني څارين
وروسته باید بیا وڅارل يش (،ترڅو اصالحات او تغیرات مقایسه کړل يش).

د علمي برنامې دوره یې یا پنځه کلنۍ بیا کتني ( )PPRلپاره تیاری:
 .1د علمي چارو مرستیال پینل تشکیلوي او د پینل ټولو غړو ته د دوی د نقش په اړه پوهاوی ورکوي.
 .2دټرنینګ لپاره پالن ترتیبول او عميل کول ،ترڅو ټول کارمندان او محصالن د خپل نقش په اړه خرب او پوه وي.
 .3د څانګي آمر د ارقامو راټولولو جریان ارزیايب کوي ،ترڅو ډاډه يش ارقام راټول شوي  ،محصالنو رسه مرکه شوې.
د فارغ التحصیل محصالنو او کارفرمایانو رسه اړیکي نیول شوي دي.
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څلورمه برخه  :د نوي برنامې یا تحصیيل څانګي تائیدي
د نوي تحصیيل څانګو ایجاد او تائید یا منښت د علمي برنامو بیا کتني پالیی او د نوي اکاډیمیکو برنامو د پروسو په۱۳ ،
مه او  ۱۴مه ماده کي ذکراو د یادي پروسې څارنه او وروستئ تائیدي د علمي برنامو د ایجاد ریاست له لوري تنظیم شوی
دي.
د دې لپاره چي د نوي څانګي د ت سیس توانایې موجوده وي ،پوهنتونه باید د لوړو زده کړو وزارت څخه په کیفیت تضمین
کي د اعتبار اخیستني درېیم مقام ګټلی وي .که داسی نه وي ،نو په استثنايي حاالتو کي وزارت کوالي يش چي نوموړې
پرېکړه وکړي.پوهنتونو باید د نوي تحصیيل څانګي د تائیدئ ټويل پروسې بشپړي کړي وي ،ترمخه تر دې چي په فعالیت
پیل او نوي محصالن شامل کړي .د نوي څانګي د ایجاد پیشنهاد ،د هغي څانګي یا پوهنځي مسئولیت دئ ،کوم چي د
فراغت اسناد ورکوي.
د نوي څانګو د ایجاد پروسه په الندي ډول ډیزاین یا طرحه شوې تر څو ډاډه شو چي:
الندي حامیوي شواهدو ته په کتو رسه د نوي څانګي د ایجاد لپاره واضح اړتیا لیدل کېږي.
•

د تحصیل اهداف او د زده کړي نتایج واضح اوشتون لري.

•

د یادو اهدافو د ترالسه کولو لپاره اړوند کریکومل مناسب دئ.

•

په مناسبه اندازه فزیکي او برشي منابع شتون لري ،تر څو اړونده برنامه یا تحصیيل څانګه و توانیږي ،چي محصالنوته
د لوړ کیفیت تجربه عرضه کړي.

•

پوهنتون د کیفیت د تضمین لپاره مناسبه پروسه لري ،ترڅو د څانګي روان کیفیت تائید کړي.

د پورتنیو ټکو ترشیحات د برنامې د مشخصاتو په اسنادو کي ځاي پر ځاي شوي ،کوم چي د برنامې د ت ئیدی د پروسې
لپاره اسايس اسناد ګڼل کېږي .دبرنامې مشخصات  ،د برنامې طبیعت یا څرنګوالی تعریفوي.د برنامې د مشخصاتو دعمومي
فارمټ استعامل مقایسه کوي ،چي:
•

په پوهنتونونو کي د عیني تحصیيل اسنادو تر عنوان الندي د ورکوونکو برنامو ترمنځ مقایسه کول (مثال :د لیسانس
برنامه چي په بیالوژیکي ساینس کي تحصیيل اسناد د مختلفو پوهنتونو له الري ورکول کېږي).

•

اوهم دارنګه د هغو برنامو مقایسه چي په بېال بیلو پوهنتونو کي مخته ځي،تر څو د هر پوهنتون د برنامې مسلکي
هدف واضح يش.

د برنامې د جوړښت په اړه وضاحت ځکه حتمي دئ ،ترڅو د برنامې په جوړښټ ،اهدافو ،او نتایجو ښه پوه شو او د دې وړ
وګرځو چي د برنامې اړتیا او د موجوده برنامې رسه یې تفاوت تائید کړو.
د برنامې د مشخصاتود فارمټ منونه یا بېلګه په (ضمیمه  ۱یا مله پاڼه) کي تهیه شوی.
نوي تحصیيل برنامې ته اړتیا
د پوهنځۍ رئیس یا دڅانګي آمر د اکاډیمیکو غړیورسه یو ځای  ،کوم چي برنامه ایجادول غواړي .د برنامې ټیم ټاکي ،ځکه
نو د برنامې ټیم باید د برنامې پیشنهاد شوې ساحه او درجه ،کوم چي دوی غواړي ایجاد يش ،مشخصه کړي ،مثال :په بیالوژي
کي د لیسانس تحصیيل سند ورکولو لپاره تحصیيل څانګه ایجادول.
د دې لپاره چي د برنامې اړتیا وپېژندل يش ،د برنامې ټيم باید:
• مشخص کړي  ،چي کومي ورته برنامې ،که هر څومره وي ،د همدې یا نورو پوهنتونون له لوري فعالیت کوي.
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• د ساحوي او غیري ساحوي دولتي کارفرمایانو او صنعتي منایندګانو رسه مالقات وکړي .ترڅو په مربوطه ساحه کي
فارغانو ته اړتیاوي او د فارغانو مهارتونه  ،کوم چي کار فرمایان یې ،د ګامرولو په وخت کي په نظر کي نیی ،مشخص
کړي.
• د لوړوزده کړو وزارت رسه په ټا کيل زون کي د برنامې پر قوي اړتیا بح وکړي.
• د مارکیټ د احصائیوي معلوماتو د تحلیل پر بنسټ د اړوندي برنامې د فارغانو لپاره قوي کاري ساحې ،او په ميل
سطحه د هغوی بوختیا باید واضح يش.
د نوموړو فعالیتوو نتایج باید په وضاحت رسه د پیشنهاد په فورمه کي ذکر شوي وي.

د برنامې علمي یا تعلیمي اهداف
که دا واضح يش چي ،د فارغا نود بوختیا له مخي دنوي تحصیيل څانګي ایجاد ته اړتیا لیدل کېږي ،او واضح يش چي په
پوره اندازه بااستعداده محصالن موجود دي ،نو د برنامې ټیم باید د برنامې لپاره د مشخصاتو د ایجاد لړۍ مخته یو يش.
د برنامې دمشخصاتو لپاره اساس ،د تعلیمي یا تدریی اهدافو او زده کړه یزو نتایجو ټاکنه ده .دا ټا کنه هغه وخت کېږي،
چي د برنامې کيل اهداف څه دي ،کوم مهارتونه او علم محصالن باید حاصل کړي ،او کله قابل د دې دي ،چي د فراغت په
وخت کي دا وړتیا وښئي .ډېره اړینه ده  ،چي د علمي برنامې د ملړين چوکاټ ترتیبولو په جریان کي د لوړو زده کړو وزارت
فیډبک او د کار ګامرونکو له نظره هغه مهارتونه چي محصالن یې باید حاصل کړي ،په نظر کي ونیی.
د برنامې مرام په جامع ډول د برنامې لوی اکاډیميک اهداف کوم چي برنامه یې د ترالس کولو پالن لري ،تعریفوي .د مثا ل
په ډول د بیالوژی برنامه کېداي يش دايس اهداف ولري ترڅو الندي لوی اکاډميیک اهداف تهیه کړي:
• د تدریس او زده کړي د پروګرام لوړ کیفیت کوم چي د علمي تحقیق له الري تائید شوی وي.
• هغه تعلیم چي محصالن د دې وړ وګرځوي ،ترڅو په یاده ساحه کي د څېړين په ګډوبېال بېل کارونه پی وپايل ،او یا
هم په اړوند سکتور کي کارونه وکړي.
• محصالنو باید بیالوژیکي ساینس ته پراخ ارزښت ورکړی وي ،او پرمختللی علم په یو یا دوو ساحو کي د همدې مضمون
ترالسه کړی وي .او هم یې په یاده ساه کي معیاري تحقیق تعقیب کړی وي.
• محصالنو به په یو لړ عميل او انتقايل مهارتونو سمبال وي.
• محصالن به د خپل مهارت په رڼا کي د عميل تجربې او عميل ساحې د ارقامو د تحلیل او تفسیر توانايي ولري او هم به
ټول نتایج و ښکیلو خواو ته د ارائه کولو وړتیا ولري.
د برنامې د زده کړي د نتایجو څخه څرګندیږي ،چی د فراغت رسه سم محصل باید څه ترالسه کړي وي او د څه يش د
ښودلو وړتیا ولري .د زده کړي نتایج ځکه په کریکومل کي ذکر شوي دي ،او د ارزیابۍ له الري دا جوته کېږي ،چي محصل
ته څه يش تدریس شوي دي .او د زده کړي د نتایجو السته راوړين څنګه روښانه شوي دي.
راتلونکي مربوطه کارفرمایان  ،باید د محصالنو څخه د مضمون پر بنا د پوهي و د انتقايل مهارتونو د درلودلو توقع ولري.
د مضمون له مخي پوه دايس تعریفوو
• د اړونده ساحې د مضامینو په اړه مشخص علم درلودل.
• د اړونده ساحې په کلیدي مفاهمو پوهېدل.
• د اړونده ساحې د کلیدي موضوعاتو د تحلیل قابلیت او وړتیا درلودل.
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•

د عميل مهارتونو ښکاره کول( مثال :البراتواري یا تخنیکي مهارتونه ،چريي چي مناسب وي).

•

و ځانګړي تخصص ته د لوړاوي لپاره تیاري (مثال :فارمیسی یا طب).

انتقايل مهارتونه د وړتیا په توګه دايس تعریفوو:
• د شفاهي او لیک دود په مرسته اغېزمني خربي اتري.
•

په ماهرانه ډول د عددي ارقامو تفسیر او تنظیم.

•

ډاټا بیسونو او برېښنايي رسچېنو ته الرسسۍ او دهغوي څخه موثره استفاده.

•

د ستونزو د حل به موخه د معلوماتو د استعامل څخه استفاده کول.

•

په اغېزمن ډول کار کول ،که انفرادي او یا هم که د ټیم غړی وي.

د زده کړي نتایج دايس تفیرس شوي  ،چي محصل به د برنا مې یا مضامینو په کامیايب رسه تر پای ته رسوين وروسته څه
کوي .د زده کړي دنتایجو ملړنۍ لغات باید د فعل په عادي حالت رسه پېل شوی وي .دا فعل پر هغه عمل داللت کوي،
کوم چي باید ارزیايب يش .د مثال په ډول :وضاحت ورکول  ،ترشیح کول یا بیانول .دا مهارتونه کله نا کله د مضمون په
څرنګوايل پوري اړه لري ،مثال :یوه ټاکلې موضوع ترشیح يش یا واضح يش.
د زده کړي د نتایجو د اصطالحاتو مثالونه کېداي په الندي ډول وي :
د کامیايب/بریالۍ برنامې له بشپړېدو رسه سم محصل باید الندي وړتیاوي ولري:
•

د ټاکيل مضمون کلیدي اساسات واضح کړي.

•

په ټاکيل زون کي د ماحولیاتو یا چاپیریال د پرمختیا څرنګوالی ترشیح کړي.

•

دالسته راغلو معلوماتو د تحلیل توانايي او وړتیا ولري.

•

د البراتواري تجربو د نتایجو تفسیر وکړي.

•

تیرومنابعو ته الرسسی او د هغوی ترشیح وکړي.

•

دټاکيل مضمون یا موضوع په لیکيل بڼه په اغېزمن ډول بح ته اچوالی يش.

•

په البراتوار کي په ډیره محفوظه توګه د کار کولو قابلیت وښئي.

•

د بېال بېلو وسایلو له الري ریاضیکي یا محاسبوي سوالونه حل کړي.

د هري انفرادي برنامې لپاره د زده کړي نتایج باید د مشخص منت په توګه روښا نه يش .د مثال په ډول .د یوې برنامې یا
تحصیيل څانګي لپاره  ،چي خاص تحصیيل سند ته کار کوي ،د مشخص علمي ساختامن او زده کړیزو نتایجو په اساس
خالصه شوی وي ،په کوم کي چي د ټ کيل پروګرام ټول مضامین په ګوته کېږي .وروسته دهر مضمون یا ماډل د زده کړي
نتایج په ډېر مشخص ډول رسه ګروپ بندي یا وېشل کېږي ،کوم چي د برنامې د زده کړیزو نتایجو رسه تړاو لري ،ترڅو پوه
شو چي د هر مضمون د زده کړي نتایج په مجموع کي د برنامې د زده کړي له پایلو رسه توافق ولري.
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مناسب کریکومل
د برنامې یا تحصیيل څانګي لپاره کریکومل د هم هغه برنامې د اکاډیمیکو (علمي) اهدافو پر بنا عیار شوی وي او دا
کریکومل باید الندي ټکي را ونغاړي:

•
o
o
o
•
o
o
o
o
o
o

څه يش تدریسیږي؟
د مضمون پوهه
د مضمون مهارتونه ( مثال :البراتواري تخنیکونه)
انتقايل مهارتونه
څنګه تدریسېږي ،د مثال په ډول د تدریس ډول او روش؟
رسمي لکچرونه
سیمنارونه
ثبت شوي لکچرونه
عميل کارونه او ساعتونه
ازاده مطالعه
آنالین یا برېښنايي زده کړي.

•
o

مثال :د مضامینو د ارزیايب کولو طریقې :

•

علمي مقالې

•

راپورونه

•

پریزنټیشنونه اعالنات یا خربتیاوي

•

د ارقامو تحلیل

برنامه څنګه ارزیايب کېږي؟

 oد سوالونو حل مثال امتحانونه او ټېسټونه
•

څوچاڼیز یا څو ځوابه

•

لنډ ځوابه سوالونه

•

د ورکړل شوي مقالې په اړه پوښتني

•

د مسلو یا پوښتنو حل

علمي برنامه (تحصیيل څانګه) عموما د یو لړمضامینو څخه کوم ،چي محصل یې هر تعلیمي کال تعقیبوي جوړه شوي ده.
ځیني د دوی څخه جربي مضامین دي ،چي ټول محصالن یې باید د تحصیيل سند لپاره تعقیب کړي .دا د اړوند څانګي
هغه اسايس مضامین دي ،کوم چي د ټويل برنامې  ۵۰سلنه تشکیلوي .اسايس مضامین چي پکښي مهارتونو ته اشاره کېږي
او عمومي کورسونه کوم چي په ټولو برنامو کي شتون لري ،مثال :اسالمیات ،دباندنۍ ژبه ،کمپیوټري مهارتونه ،د افغانستان
معارص تاریخ او چاپیریال ساتنه .ځیني برنامې اختیاري مضامین لري ،کوم چي محصالنو ته اجازه ورکوي ،ترڅو د یوې برنامې
په ټولو مضامینوکي د یو مشخص تخصص لپاره انتخاب وکړي.
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هر مضمون باید د اړوندي رشتې د ځانګړنو له مخي دايس ترشیح شوی اويس ،لکه څرنګه چي د یو علمي برنامې ځانګړين
یا مشخصات واضح شوي اويس ،مثال:
• د مضمون د زده کړي نتایج یا پایيل
• څه يش باید تدریس يش
• څنګه باید تدریس يش
• د مضمون د زده کړي نتایج به څنګه ارزیايب يش
د مضمون د زده کړي نتایج باید د علمي برنامې د زده کړي تر نتایجو ډېر جامع واضح شوي اويس خو ارتباط به رسه لري.
د مضمون دمشخصاتو یا ځانګړنو بېلګه په (۲ضمیمه) کي ښکاره شوې ده.
د هري برنامې لپاره ،د مضامینو د مشخصاتو مکمل سیټ به هرومرو د برنامي د مجموعي ځانګړتیاو رسه پالن او ذکر شوي
اويس .تر څو هر سهم لرونکي (د مثال په ډول راتلونکي محصل ،اکاډیمیک غړی یا فارغ کارفرما) و کوالی يش پوه يش چي
د انتخاب شویو مضامینو ټولګۍ ،څنګه یوه بشپړه برنامه تشکیل کړې ده .مضامین باید دايس پرله پسې ترتیب شوي اويس،
تر څو دمحصالنو پوه او مهارت په برنامه کي د دوی له خوځښت رسه سم پرمختیا وکړي.

مناسبي منابع
د دې لپاره چي یوه برنامه په بریالیتوب رسه مخته والړه يش ،څانګه او پوهنتون باید مناسبي منابع تهیه کړي .دا منابع د
کارمندانو د استخدام یا ګامرين چاري ،تعلیمي منابع ،او فزیکي منابع دي.
ګامرنه:
تحصیيل څانګه به هرو مرو دا په ګوته کوي ،چي نوموړې د پخوا څخه د نوي ګامرين معترب پالن لري.
•

د مضمون یا رشتې په اساساتو پوه له مناسبي تجربې رسه د کادري غړو (استادانو) پوره شمېر ،کوالی يش ،چي د
اړوندي برنامې د پيل کولو وړتیا ولري.

•

په پوره اندازه روزل شوي تخنیکي کارمندان تنظیم کول .مثال :دکتابخاين سهولتونه ،د ( )ITساختامن او د
البراتوار لپاره تکنیشنان موجود وي.

•

په کايف یا پوره اندازه اداري کارمندان باید موجود وي .ترڅو د محصالنو د شمولیت  ،د محصالنو د ثبت ،د
محصالنو لپاره تدریی مهالوېش ،د ارزیابۍ تقسیم اوقات ،او د محصالنو رسه دمرستندویه کړنو فعالیتونه په
منظم او اغېزمن ډول تررسه کړي.

تعلیمي یا علمي منابع :
د تحصیيل څانګي لپاره دا اړینه ده ،ترڅو وښئي چي الندي رسچينې لري:

•

د محصالنو دمطالعې لپاره په کايف یا پوره اندازه کتابونه او ژورنالونه موجود دي.

•

د محصالنو د زده کړیزي پیاوړتیا لپاره په پوره اندازه د ( )ITمنابع موجودي دي.

•

په انفرادي ډول او کايف اندازه د البراتواري او ساحوي کار لپاره حفاظتي سامان آالت موجود دي.
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فزیکي منابع
تحصیيل څانګه باید وښئي چي ،په مناسبه اندازه د لکچر لپاره تدریی فضا ته الس رسۍ لري ،سیمیناري تدریس،
البراتواري تدریس،او نور هغه تخصيص اسانتیاوي کوم چي د یو کامیاب پروګرام د پيل کولو لپاره اړیني دي ،واضح يش.

د پوهنتون د کیفیت د تضمین پروسې
پوهنتون ب اید روښانه کړي ،چي د کیفیت تضمین پروسې په اغېزمن ډول تطبیقوي ،ترڅو د محصل د زده کړیزي تجربې لوړ
کیفیت څخه ډاډ ترالسه کړي .د دې پروسو د رسته رسولو لپاره ،پوهنتون اړ دئ چي د علمي برنامې کلنۍ څارنه ( )APMاو
د علمي برنامې دوره یې بیا کتنه ) (PPRتررسه کړي .او د دواړو پروسو د تطبیق او نتایجو راپور د لوړو زده کړو وزارت رسه
رشیک کړي.

د نوي تحصیيل څانګي د تائیدی پروسې
د نوي برنامې د ایجاد لپاره ابتدايي پیشنهاد کېدای يش ،چي د پوهنتون په هر سطحه وي .دا کېداي يش ،چي د څانګي،
پوهنځۍ او یا د پوهنتون د رهربي له الري پیشنهاد يش .دا پیشنهاد دايس هم کېدای يش ،چي د وزارت له لوري پیشنهاد
شوی اويس ،ځکه  ،پدايس حال کي چي د برنامې د ایجاد دا مشخصه د ساحوي رضورت په اساس وي.
لومړی پړاو:
کله چي د نوي څانګي د ایجاد پر پالن موافقه ويش ،پوهنځي باید دا هغه څانګه مشخصه کړي ،کوم چي دا مسئولیت پر
غاړه اخيل .د څانګي آمر باید د اکاډیمیکو کارمندانو یو ټاکلی ګروپ جوړ او اداري حامیه حاصله کړي ،تر څو و کوالی يش
:
• د نوي څانګي د ایجاد د اړتیا ملړنۍ ارزیايب تررسه کړي.
• د برنامې مشخصات یا ځانګړين ایجاد کړي ( ۱ـ ضمیمه) او
• د تسلیمۍ د فورم لپاره تیاري ونیی (۳ـ شمیمه)
لطفا ټول ضامیم د بېلګي په ډول و ګورئ.
دوهم پړاو:

•

د پوهنځي له پلوه تائیدي باید د پینل لخوا تررسه شوې وي.

•

د پوهنځي رئیس (د پینل مرش).

•

د څانګي څخه دباندي دوه مرشان استادان ،اما نو موړي استادان به د ورته اکاډیميکي ساحې څخه وي.

•

د پوهنځي د تضمین کمېټې مرش او یا د همدې کمېټې بل غړی پدايس حال کي چي د پینل مرشي رئیس کوي.

•

د پوهنتون د کیفیت د تضمین او لوړاوي کمېټې غړی.

•

د پوهنځي د کریکومل د کمېټې غړی.

یاد پینل باید دا واضح کړي چي  ،آیا:
•

برنامې ته اړتیا شته.

•

د برنامې علمي اهداف او زده کړیز نتایح روښانه دي.
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•

د برنامې کریکومل مناسب دئ ،ترڅو د یادي برنامې اهداف تر السه کړي.

•

په پوره اندازه فزیکي او برشي رسچینې موجودي دي ،تر څو نوموړې برنامه د محصالنو د لوړ کیفیت لرونکي تجربې
رسه پاي ته ورسوي.

د پینل له پریکړي رسه سم  ،د پوهنځي علمي شورا او رئیس (۳ـ ضمیمه  ۸ ،مه او ۹مه برخه) کېدای يش چي :
•

پیشنهاد شوې تحصیيل برنامه تائید کړي .

•

د پینل د نظریاتو او پیشنهادونو رسه سم د برنامې تائیدول ،د هغي څانګي لپاره چي د برنامې د اصالح لپاره فکر کوي.

•

پشنهاد شوې برنامه تائیدول ،د هغو رشایطو له مخي  ،کوم چي د برنامې د پیل کیدو لپاره حتمي دي.

•

د برنامې د نوري پرمختیا لپاره رجعت کول.

•

د برنامې د پيشنهاد ردرول.
د ځانګړو رشایطو په لرلو رسه که برنامه د پوهنځۍ په سطحه تائید شوې وي ،نو د څانګي امر باید عملیايت پالن تهیه
کړي ،تر څو نوموړي رشایط  ،د پوهنتون دپیشنهاد د څېړلو رسه سم عیار کړي.
د برنامې د تائیدۍ په اړه د پینل د نظریاتو نتایج  ،باید د پوهنتون لپاره د راپور شکل ولري ،ترڅو د برنامې د تائیدۍ لپاره
منطقي الره جوړه کړي .د موضوع په اړه د پینل د پریکړي ،چي ایا برنامه تائید يش که عملیايت پالن ته (چي اړین وي)
اشاره ويش ،چي اړوند رشایط به څرنګه او څه وخت بشپړوي.

درېیم پړاو:
د پوهنتون په سطحه تائیدي (۳ـ ضمیمه  ۱۰او  ۱۱برخه):
دلته د برنامې د پیشنهاد لپاره د پوهنتون د عميل شورا توجه اړینه ده .عميل شورا باید ،د پوهنځۍ دتائیدي د پروسې راپور،
د اړونده عملیايت پالن رسه یو ځای تر السه کړي ،تر څو که کېدای شوای په ځینو ځانکړو رشایطو کي د سمون او بدلون نظر
ورکړي .علمي شورا باید دعلمي مرستیال څخه د علمي چارو او د مايل او اداري معاون څخه د مايل او اداري چارو په اړه
الرښونه تر السه کړي .د علمي چارو معاون به د برنامې د اکاډميیک کیفیت په اړه راپور وړاندي کړي .او د مايل او اداري چارو
مرستیال به تجهیزاتو ،استخدام او هغه سهولتونه چي د برنامې لپاره اړین دي تائید کړي ،او یا ژمنه و کړي چي د برنامې د
پیل څخه مخکي به ټويل اړیني منابع اماده وي .د پوهنتون په سطحه د برنامي دتائیدي وروستی پړاو ،د پوهنتون درئیس
تائیدي ده۳( ،ـ ضمیمه ۱۲ ،مه برخه).

څلورم پړاو:
د وزارت تائیدي د پوهنتون د علمي شورا تر تائیدۍ وروسته تررسه کېږي .پوهنتون باید دلوړو زده کړو وزارت د علمي برنامو
د پرمختیا ریاست ته پیشنهاد تسلیم کړي.
د وزارت د تائیدۍ پروسه الندي پروسې لري:
•

د علمي برنامو د پرمختیا ریاست

•

د کیفیت تضمین او اعتبار ورکووين ریاست

•

د کریکومل ميل کمېټه

•

د لوړو زده کړو وزیر

•

د لوړو زده کړو وزارت عايل شورا
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د لوړو زده کړو وزارت لومړۍ د ساحې د کتني په موخه ټیم لېږي۳( .ـ ضمیمه ۱۳مه برخه) ،د دې ټیم د راپور پر بنسټ،
علمي برنامو د پرمختیا ریاست او د لوړوزده کړو وزارت به د برنامې د تائیدۍ وروستۍ پرېکړه کوي.
کله چي د برنامې ټول رشایط بشپړ او برنامه په بریالیتوب رسه په بشپړه توګه تائید شوه ،نو نوې ایجاد شوې څانګه کوالي
يش د محصالنو په شمولیت رسه برنامه پیل کړي .وروسته به په هم دې څانګه کي د کیفیت د تضمین پروسه ،کوم چي یو
نارمل دوران دئ پیل يش ،د بېلګي په توګه د علمي برنامو کلنۍ نظارت او د علمي برنامو دوره يي بیا کتنه.

ضمیمه ( : )۱د برنامې یا تحصیيل څانګي د ځانکړتیاو بېلګه یز چوکاټ
پوهنتون (د پوهنتون نوم)
 .1دبرنامې مشحصات  ( :دبرنامې یا څانګي نوم)
 .2پوهنځي  ( :د پوهنځي نوم)
 .3څانګه  ( :د څانګي نوم)
 .4لیول ،درجه  :لیسانس ،ماسرت...
 .5تحصیيل سند BSc/BA/MSc/MA :د ساینی  ،طبیعي ...علومو لیسانس یا ماسټر،
 .6د تحصیل دوره  :دري کاله  ،څلور کاله  ،پنځه کاله
 .7د شمولیت رشایط :د برنامې د تطبیق لپاره باید ،د شمولیت ځانګړي رشایط ټاکل شوي وي.
 .8د برنامې اهداف:
د برنامې اهداف ټاکي چي:
پدې ضمیمه کي د برنامې اهداف باید په الندي ډول ذکر يش:
•

د دې تحصیل په مرسته به فارغ التحصیل محصالن وکوالی يش بېال بیيل دندي تررسه کړي (د لته باید د دندي
نوم په لوړ او کښته سطحه او هم اړونده علمي څېړين ذکر يش).

•

د زده کړي د لوړ کیفیت تجربه به تر السه شوې وي.

•

د ټاکيل مضمون د ارزښت د پرمختیا په اړه ژوري کړين.

•

د عميل او انتقايل مهارتونو پرمختیا (دلته باید مشخص مهارتونه کوم چي د تاسیس کېدونکي برنامې لخوا
انتقالیږي ذکريش ،خصوصا عمومي مهارتونه).

د برنامې د زده کړي نتایج یا پایيل:
\

کله چي برنامه په کامیابۍ رسه پای ته ورسیږي ،نو محصالن به د مضمون د زده کړیزو پایلو په مرسته اړونده وړتیاوي
وښئي:
پدې برخه کي به د ټويل برنامې د مضمون پربنا زده کړیز نتایج مشخص يش ،کوم چي محصل يې د برنامې د ختم رسه
سم باید انعکاس کړي .دغه زده کړیز نتایج باید واضح يش ،چي د کوم تدریی میتود او د کوم مضمون پوسیله به انتقال
يش او دا هم باید واضح يش ،چي د زده کړیزو نتایجو السته راوړين به څنګه ارزیابی کیږي.
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د برنامې له بشپړېدو رسه سم به محصالن و توانیږي چي الندي انتقايل مهارتونه) وښئي:
دلته به هر انتقايل مهارت مشخص يش ،کوم چي محصل يې د برنامې د زده کړیزو نتایجو د ختم رسه سم توقع کړې وي.
باید واضح يش ،چي دا به په اړونده برنامه کي څنګه او د کوم مضمون په مرسته تدریسیږي او دا هم باید واضح يش،
السته راتلونکي انتقايل مهارتونه به څنګه ارزیابی کیږي.

د بېلګي په ډول:
د برنامې له بشپړېدو رسه سم به محصالنو اغېزمن شفاهي مهارتونهرت السه کړي وي.
دشفاهي مهارتونو د ترالسه کولو لپاره به ( په  ...مضامینو ) ټرینینګونه ورکول يش .په مرسته به یې محصالن تجربه تر
السه کړي ،ترڅو موثر شفاهي پریزنټیشنونه ارایه او رغیز فیډبک ترالسه کړي.
ارزیايب به یې د هغو مضا مینو چي پریزنټیشنونه یې په نصاب کي شامل دي کېږي .او د هغو پروژو د نتایجو پوسیله
چي د تحصیيل کال په پای کي د پریزنټیشن له الري ارایه کېږي.

د برنامې جوړښت:
د هر تحصیيل کال لپاره ټول هغه مضامین ،چي محصالنو ته تدریسیږي باید لست او هغه مضامین چي اسايس ( هغه
مضامین چي ټولو محصالنوته باید تدریس يش) دي ،مشخص يش .به برنامه کي اختیاري مضامین (د هغه مضامینو لست
چي محصل کوالی يش  ،خپل د تخصص مطابق يې انتخاب کړي ) ،هم ذکر يش.
باید ډاډه اوسو چي د مضامینو زده کړیز نتایج او دبرنامې زده کړیز نتایج موازي روان دي.

ضمیمه ( : )۲دمضمون د ځانګړتیاوو بېلګه یز چوکاټ
پوهنتون ( د پوهنتون نوم)
 .1د مضمون مشخصات ( :د مضمون نوم)
 .2پوهنځۍ ( :د پوهنځۍ نوم)
 .3څانګه  ( :د څانګي نوم)
 .4تحصیيل درجه  :لیسانس ،ماسټر
 .5څه وخت تدریسیږي :مثال :په اول سمسټر اول کال یا دوهم سمسټر درېیم کال.
 .6د مضمون د محتویاتو ذکر کول :په خلص ډول ترشیح کول ،چي کوم موضوعات په نوموړي مضمون کي تدریسېږی.
 .7د مضمون اهداف:
دمضمون اهداف باید تهیه کړي چي:
د مضمون اهداف باید په همدې فورم کي ذکر يش :مثال :د اول کال د بایوساینس مضمون د چاپیریال پېژندنه ()ecology
کي دايس اهداف لري:
• د حفاظتي بیالوژي پېژندنه
• د نبات په پیژندنه کي ټرینینګ
• د نبات د سمپلینګ په تخنیکونو کي ټرینینګ
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د مضمون د زده کړي نتایج:
کله چي علمي برنامه په بریايل توب رسه پای ته ورسیږي .نو محصالن به د دې توانايي ولري ،چي د مضمون د زده کړی
نتایج کوم ،چي په الندي ډول دي وښئي:
د هرمضمون د زده کړي نتایج کوم چي محصالن یې د برنامې د ختم رسه سم ترالسه کوي باید مشخص يش.دا هم باید
واضح يش چي نوموړي مضمون د کوم تدریی روش په اساس تدریسیږي ،او هغه السته راوړين چي د مضمون د زده کړي
د نتایجو څخه ترالسه کېږي ،باید څنګه ارزیايب يش .د مثال په ډول :د بایو ساینس مضمون بېلګه نیسو:
نوموړی مضمون د ( خاوري د ډول او د نبات وېش یا ډله بندي په ځانکړي استوګنځای کي) ترمنځ اړیکه واضح کوي.
نوموړی مضمون به د لکچرونو او عميل کارونو له الري تدریسیږي.
نوموړی مضمون به د کورين کار او نهايي ازموېني له الري ارزیايب کېږي.
دنوموړي مضمون ترشیح چي ،د نبات ځانکړي نوع پيژندين څنګه د ژوند محيل محیط ته تغیر ورکوي.
نوموړی مضمون به د لکچرونو او عميل کارونو له الري تدریسیږي.
نوموړي مضمون به د کوچنیو ساحوي پروژو له الري ارزیايب کېږي.
نوموړی مضمون به د نبات پېژندين اغېزمن مهارتونه ښکاره کړي.
نوموړی مضمون به د عميل صنفونو له الري تدریسیږي.
د نوموړي مضمون ارزونه به د نبات پېژندين مهارت د عميل معاینات په وسیله
ارزیايب کېږي.
کله چي علمي برنامه په بریايل توب رسه پای ته ورسیږي .نو محصالن به د دې توانايي ولري ،چي د مضمون د ختم رسه
سم الندي انتقايل مهارتونه وښئي:
د هرمضمون انتقايل مهارتونه کوم چي محصالن یې د برنامې د زده کړي د نتایجو د ختم رسه سم د ترالسه کولو توقع لري،
مشخص يش.دا هم باید واضح يش چي نوموړي مضمون د کوم تدریی روش په اساس تدریسیږي او هم څنګه ارزیايب
کېږي.
مثال :د  ...مضمون له الري به محصالن وکوالی يش اغېزمن شفاهي مهارتونه د ځان رسه وښئي.
محصالنو به د شفاهي پریزنټېشن ورکولو تجربه او هم به یې د اصالح په موخه اسايس فیډبک ترالسه کړي وي.
محصالن به د کوچني عميل پروژو د پریزنټېشن ورکولو له الري ارزیايب شوی وي.

 .8د مضمون د ځانګړتیاوو جوړښت یا
باید مشخص يش ،چي د محصل د زده کړي او ارزوين ،طرزالعمل به څنګه وي .مثال:
تدریی چاري:
رسمي لس ساعته لکچر دوه ساعته خصويص درس او درې ساعته عملی کارونه.

ازاده مطالعه:
د محصالنو لپاره دايس الرښوونه شوی وي ،چي د شلو ساعتونو معادل ازاده مطالعه وکړي .پدې کار رسه به محصل د
مضمون اړوند مرستندویه کتاب لوستلی وي ،ترڅو د مضمون په اړه د ورکړل شوي مقالې په اړه څېړنه وکړي.
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ارزونه:
نوموړی مضمون به د زر لغاته مقالې لس دقیقې پریزنټیشن او یو ساعته د لنډ ځواب لرونکي ځوايب ازموېنېپوسیله ارزیايب
کېږي.

ضمیمه ( : )۳د نوي تحصیيل څانګي د تائيدۍ فورمه
جدول  : 3د نوي برنامې د تاییدۍ لپاره د پیشنهاد یا غوښتني فورمه

۱

د پیشنهاد محتویات

د برنامې د ترشیحاتو خالصه

۲

پیشنهاد شوې برنامه

د برنامې نوم

۳

عمومي معلومات

د پوهنځي یا تحصیيل بنسټ شالید ،د نوي برنامې د ت سیس امادګي ،د ت سیس

۴

د اړتیا ارزونه

منطق ،او ابتدایي تیاری ،څوک به د پیشنهاد شوي برنامې کریکومل ترتیبوي یا
ارزیايب کوي.
د برنامې په اړه وضاحت
 .1د برنامې اهداف
 .2د نوي برنامې د ت سیس دالیل
 .3د پیشنهاد شوي برنامې اړتیا او اهمیت
 .4د ميل او ساحوي اړتیاوو پر بنسټ د نوي برنامې ت سیسول
 .5کومو نویو علمي بدلونونو ،خصوصا په ميل سطحه ،د نوي برنامې د ایجاد غوښتنه
کړې ده.
 .6آیا نوموړې برنامه په همسایه او منطقوي هیوادونو کي ت سیس شوې؟ که ځواب
هو وي ،نو په کوم هیواد او کوم پوهنتون کي؟
 .7د نوموړي څانګي فارغین به په کوم سازمان یا نهاد کي کار کوونکي اويس؟
 ۵د کړنو یا منسوبینو رشایط

 .1د نوي برنامې د پیل لپاره د موجوده مناسبو اکاډیمیکو کارمندانو تعدا د (لیسانس،
ماسټر ،دوکتور).
 .2آیا د لوړو زده کړو تحصیيل نهاد خپل تعمیر لري .که ځواب هو وي ،د تدریی
تعمیر تعداد او مشخصات ( د منزلونو تعداد ،تدریی صنفونه ،البراتوار ،کتابخانه،
کمپیوټر لیب ،صحي کلنیک ،او د هوا د یخي وايل تودوايل سهولتونه).
 .3د موجوده برنامو تعداد.
 .4د نوي برنامې لپاره اړین سهولتونه او تجهیزات.
 .5د نوي څانګي د کریکومل تائیدي ،د لوړو زده کړو وزارت د کریکومل د ميل کمېټې
لخوا .
 .6د مايل موضوعاتو لپاره ،کوم احتیاطي تدابیري محاسبې تررسه شوي ،ترڅو د اړتیا
په وخت کي د تجهیزاتو او مصارفو لپاره د اضافه بودجې ډاډ راکړي.
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۶

موجوده رشایط

۷

 .1معیاري تدریی صنفونه

ګڼه
د درو تنوهغو غړو په
هکله وضاحت چي د

۱

پیشنهاد د ټیم غړي دي

۲

نوم

د پالر

علمي

تحصیيل

نوم

رتبه

درجه

اړونده څانګه

۳
۸

د پوهنځي د علمي شورا

د ثبت ګڼه ،نېټه او د تائیدۍ منت

له لوري تائیدي

د شورا د ټولو غړيو شمېر
د حارض غړیو شمېر
د برنامې د تائیدۍ لپاره
مثبتي رايي
د منفي رايو شمېر
د بې طرفه رایو شمېر

۹

د پوهنځي د رئيس له

د ثبت ګڼه ،نېټه او د تائیدۍ منت

لوري تائیدي
د اداري شورا له لوري یا
۱۰

بشپړ نوم ،علمي رتبه ،
السلیک او ټاپه

د ثبت ګڼه ،نېټه او د تائیدۍ منت

د شورا د ټولو غړيو شمېر

د علمي مرستیال له

د حارض غړیو شمېر

لوري د اداري چارو د

د برنامې د تائیدۍ لپاره

ودانیواو تجهیزاتو په

مثبتي رايي

برخه کي ،د اړونده

منفي رايو شمېر د

څانګي تائیدي.

د بې طرفه رایو شمېر

د پوهنتون د علمي شورا
له لوري تائیدي
۱۱
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د ثبت ګڼه ،نېټه او د تائیدۍ منت

د شورا د ټولو غړيو شمیر
د حارض غړیو شمېر
منفي رايو شمېر د

د ناپېیلو یا بې طرفه رایو
شمېر
۱۲
۱۳

د پوهنتون د رئیس له

بشپړ نوم اوعلمي رتبه

لوري تائیدي

د ثبت ګڼه ،نېټه او تائیدي منت،

السلیک او ټاپه

د وزارت د ټیم له لوري د
ساحې د لیدين وضاحت

۱۴

د علمي برنامو د پرمختیا

د ثبت ګڼه ،نېټه او د تائیدۍ منت

ریاست د اکاډیمیک
بورډ تائیدي
۱۵

د وزارت تائیدي

د ثبت ګڼه ،نېټه او د تائیدۍ منت

۱۶

د لوړو زده کړو وزارت د

د ثبت ګڼه ،نېټه او د تائیدۍ منت

عايل شورا تائیدي
 .2البراتوار ،د ګروپي کارونو لپاره خوين ،د پروژې پر بنسټ کارونه ،...،تر څو
ډاډه يش چي د برنامې غوښتل شویو رشایطوپر بنسټ عميل کارونه تررسه
شوي.
 .3دعلمي رتبې او تحصیيل درجې (لیسانس ،ماسټر ،دوکتورا) په تفکیک د
اکاډیمیکو منسوبینو لست او د هغوي د رشتو ذکر کول.
 .4د سهولتونو په اړه وضاحت ( کتابخانه ،انټرنیټ )IT( ،مرکز.
د تائیدۍ مرحلې
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پنځمه برخه :دعلمي برنامې کلنۍ څارنه
د علمي برنامې کلنۍ څارنه  ،د کیفیت د تضمین او اعتبار ورکووين د ميل چوکات (پنځم اسايس معیار) تقویه کوده ،ترڅو
ډاده شو ،چي ټويل علمي برنامې (تحصیيل څانګي) د تحصیيل بنسټونو د رسالت رسه برابري او د دومداره اصالحاتو راوستلو
په موخه په منظم ډول څارل کېږي.
د علمي برنامې کلنۍ څارنه ( ) APMیوه رسمي پروسه ده ،چي د لوړوزده کړو بنسټوو په ټولو ډیپارټمنټونو کي هرکال تررسه
کېږي ،نوموړې څارنه د علمي برنامې بیا کتنه کوي او هغه ساحې مشخص کوي ،کوم چي اصالحاتو ته اړتیا لري (د کیفیت
دتضمین پالیی دوهمه برخه).
د علمي برنامې کلني څارنه ( ،) APMد تضمین کیفیت د دوران اساس یا زړه تشکیلوي .دا پروسه دايس دوامداره فرصتونه
اماده کوي ،ترڅو د دقیق عملیايت پالن له الري هره برنامه نظارت او اصالح کړي او د کیفیت د تضمین د دورا ن په ټولو برخو
کي  ،د کیفیت اړونده هره مسئله چي باید اصالح او پرمختګ وکړي یاداښت کوي.
د علمي برنامې کلنۍ څارنه ( )APMپه ټولو څانګو کي هر کال  ،د ( )APMد راپور یا فورم د تهیه کولو له مخي باید بشپړه
يش .د ( )APMد بشپړېدو رسه سم د عملیايت پالن جوړونه ،چي د ( )APMد پروسې اسايس برخه تشکلیلوي ترتیب يش.
ترڅو د یوه ( )APMڅخه تر بل ( )APMپوري د اصالحاتو پرمختګ مقایسه يش ،اود دې پالن له مخي به دعلمي برنامو دوره
یي یا پنځه کلنۍ بیا کتني ( )PPRلپاره چي اوږد مهاله موضوعات څېړي ،شواهد اماده کړي وي .د یادوين وړ ده چي د دې
الرښود کتاب پنځمه او شپږمه برخه نوموړي موضوعات په مفصل ډول څېړيل دي.

شکل  : 3د کیفیت د تضمین په دوران کي د ( )APMsونده یا نقش

پر تحصیيل څانګه د علمي برنامې کلنۍ څارين مترکز
د علمي برنامې کلنۍ څارين پروسه د هري څانګي په داخل کي تررسه کېږي .په پوهنتون کښي د هري څانګي لپاره بېل
( ) APMفورم په کار اچول کېږي .تحصيل څانګه د مشخص تحصیيل سند د ورکړي په موخه د څو عنارصو مجموعه ده .دا
عنارص کېدای يش ،چي په پوهنتون کي مختلف ډیپارټمنټونه او خدمات وي ،کوم چي د دې الرښود کتاب په دوهمه برخه
او (۲ـ شکل) کي ترشیح شوی.
انفرادي کارمندان ،تحصیيل څانګي ،او خدمات کیدای يش چي د زیاتو ( )APMپه بشپړولو کي برخه واخيل ،تر څو ټويل
هغه څانګي ( تحصیيل سند ورکونکې څانګي) په بشپړه توګه تر خپل پوښښ الندي راويل.
د تحصیيل سند ورکوونکي څانګي آمر ،د همدغي څانګي لپاره باید ( )APMتررسه کړي.
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کله ،څوک او څنګه؟
د علمي برنام کلنۍ څارنه ( ) APMپه ټولو څانګو کي د تحصیيل کال په پاي کي تررسه کېږي .دا پروسه د څانګي د آمر ،د
پوهنځي یا پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټې د غړو لخوا تررسه کېږي.
د تحصیيل سند ورکوونکي څانګي آمر د نورو هغو تحصیيل څانګو څخه چي د دوی رسه همکار دي ،غوښتنه کوي ترڅو د
( ) APMمعیاري راپور په تهیه کولو کي ،د معلوماتو په راټولولو ،تحلیل او ددوي اړونده فعالیتونو په اړه راپور ورکووين کي سهم
واخيل .د ( ) APMپه بشپړتیا او مباحثه کي د ټولو اکاډیمیکو او اداري کارمندانو برخه اخیستل ،ډيره ښه طریقه ده،چي
کارمندان د کیفیت د تضمین په پروسه کي ښکېل کړي.
د څانګي د تضمین کیفیت کمېټې غړي به د خپلو تبرصو رسه سم د ( ) APMد راپور لومړۍ خاکه اماده کوي ،او بیا به یې د
څانګي آمر رسه په ګډه ارزیايب او وروسته تر موافقې به یې د پوهنځي رئیس او د پوهنځۍ تضمین کیفیت کمېټې ته لېږي.
د ( ) APMد راپور یا فورم هره برخه الندي ترشیح شوې ده .پدې ترشیحاتو کي به ټول مربوطه یاداښتونه  ،چي څه يش ته
اړتیا ده ،او عميل مشورې ،به د څانګي د آمر او د تضمین کیفیت کمېټې د هغو غړو لخوا چي پخوا یې ( )APMبشپړ کړی،
ورکوي .د ( )APMد فورم یا راپور شکل په الندي ډول دئ.
د علمي برنامې کلنۍ څارين فورم
د ( )APMهره برخه له هغه یاداښتونو رسه کوم چي اړین دي په الندي ډول ترشیح شوې ،او عميل مثال د څانګي د
آمر او پوهنځۍ د کیفیت د تضمین کمېټې د غړو لخوا کومو چي پخوا ( )APMsبشپړ کړي دي ،واضح شوي.
جدول  : 4د علمي برنامې کلنۍ څارين ( )APMفورمه

څه يش ته اړتیا ده

د
( )APMبرخي
څانګه یا

هغه څانګه چي د ټاکيل برنامې څخه فارغین ورکوي ،باید د هم هغه برنامې لپاره د ()APM

ډیپارټمنټ

فورم تکمیل يش ،حتي که ډيري څانګي د همدې برنامې رسه په تدریی چارو کي هم مرسته
کوي.

پوهنځي
د څ نګي آمر

د هغه څانګي آمر چي د نوموړي څخه محصالن فارغیږي.

( )a-۱د
برنامې عنوان
( :)b-۱د
تهیې ډول:
( مثال،
لیسانس،
ماسټر)...
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دوهمه برخه:

پدې برخه کي د ( a۲څخه تر  )d۲بو کسونو کي به ،تايس مجبور یاست چي د الندي منابعو

د محصل په

په اړه یو څه یا کيل معلومات ذکر کړئ .استخدام او د ثبت شمېر ،شمولیت او خارج کول ،د

اړه ارقام

محصالنو پرمختیا ( د برنامې په اوږدو کي حرکت ،د یوه کال څخه و بل ته) او بشپړتیا (فراغت)،
فارغ التحصیل.
که چیري امکان لري ،د تیرو درو کلنو ارقام هم اماده يش ،ترڅو د وخت په اوږدو کي مقایسه
يش.

(:) a۲

په الندي جدول کي ارقام د کلنو په وسیله جال کول او که امکان ولري ،د تخصص/

د

تحصیيل درجې /مسیر.

محصالنو
شمېر
(څومره
محصالنو پدې
کال او تیرو درو
کلنو کي نوم

مثال :د محصالنو شمولیت په تیرو درې کلنو کي.
Year

% change

Enrolment
s

2015/16

102

0%

2016/17

115

+ 12.75%

2017/18

120

+ 4.3%

لیکنه کړې وه)
(:)b۲

په جدولونو کي ارقام،د کامیابانو (مثال :اول کال  ،دوهم کال ،درېیم کال ،فراغت) او برحال

دمحصل

محصالنو (هغه محصالن چي موجود یا د هر دلیل په اساس خارج شوي وي ).شمېر او سلنه

پرمختګ

ښئي.

(د هغه
محصالنو

تحصیيل کال

محصالن

تناسب چي په

دوهم کال ته د

دوهم کال ته د

کامیابانو سلنه

کامیابانو شمېر

کامیايب رسه

2015/16

102

94%

96

هر کال

2016/17

115

88%

102

تکمیلوي او د

2017/18

120

79%

95

فارغانو غړي)

مثال :د اول کال څخه ( دوهم کال ته دکامیاب شویو محصالنو شمېر)
تحصیيل کال

محصالن

درېیم کال ته د

درېیم کال ته د

کامیابانو شمېر

کامیابانو شمېر

2015/16

98

96

98%

2016/17

96

92

96%

2017/18

102

95

93%
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(: ) c ۲

د نوموړي تهیه شوي ارقامو پر بنسټ په معلومه يش چي په محيل سطحه څه يش موجود

کارموند

دي.

نه

د ارقامو رسچینې دوې دي دننۍ او بهرنۍ:

(په تېر کال

دننۍ :د برنامې څخه محصالن کوم فرصتونه ترالسه کوي .مثال :کاري تجربه ،د مسلک

کي د هغه

اړونده مباحثو او جلسو کي ګډون کول ،دايس مضمون اخیستل چي صنعتي یا

فارغ محصالنو

تخصيص عنارص پکښي نغښتي وي .او دايس نور.

نسبت چي

دباندنۍ :آيا پوهنتون د فارغانو رسه متاس نیی  ،ترڅو د هغوی د استخدام معلومات راټول

استخدام شوي

کړي؟

وي)

که ځواب هو وي .آیا کوالی شو ،نوموړي ارقام د بېال بیلو برخو له مخي جال کوو(،مثال :د
تحصیيل درجې او مسلکي وظیفو  ،هغه محصالن چي اضافه عايل تحصیالتوته یې ادامه
ورکړې ،هغه جي فارغ شوي ندي اما په خپل مسلک کي کار کوي)
د درېیم کال د نوي ګامرين/شمولیت بهیر ،د کامیابۍ او ناکامۍ شمېر په اړه جدي

( :)d۲ربړي یا
موضوعات

ستونزي ،د نوي ګامرين/شامل شویو محصالنو ابتکارات ،نوي پیشنهادونه څخه رامنځته شوي

(د نوموړي

موضوعات باید مشخص يش.

ارقامو څخه

د ګامرين او نورو اضافه زده کړو بهیر ،د محصالنو کاري تجربه ،په کریکومل کي کاري او

اړونده

مسلکي مهارتونه ،اړونده ټول رابرسېره شوي موضوعات څرګند يش.

رابرسېره شوي
موضوعات باید
څرګند يش)
( :)a۳د

د ارقامو رسچينې :هغه ستونزي یا موضوعات چي د الندي منایعو څخه ترالسه شوي:

محصل

راپورونه /یا هغه منوټ چي د محصالنو او منسوبینو د منظمو کمېټو څخه السته راغيل ،د

فیډبک

محصالنو د مضامینو /څانګي ارزیايب (فیډبک چي د سمسټر او اخري کال په پای کي راټول

(د محصالنو د

شوي) ،د محصالنو څخه دتصاديف فیډبک اخیستلو نتایج یا دمحصالنو رسه د جلساتو فیډبک.

رسوې ګانو

د محصالنو د مضامینو ارزیابی :باید هڅه ويش  ،د ټولو مضامینو لپاره یو معیاري

نتایج او نور

سوالنامه/پوښتنپاڼه ترتیب يش ،ترڅو په اړونده پرتله او تحلیل کي مرسته وکړي .د یادوين وړ

فیډبک)

ده چي ،یوڅه پوښتني د مضمون یا څانګي په سطحه پیشنهادوو ،کوم چي د رسچینو په برخه
کي راوړل يش دي.
د محصالنو د زیاتو ارزونو څخه باید ژغورنه ويش :هڅه باید ويش ،چي د فیډ بک اخیستلو
فعيل طریقه استعامل یا په کار واچول يش او د برنامې د لیول رسه سم ګډي پوښتنپاڼي و
کارول يش ،او هم د مشخصو مضامینود لیول رسه سم هر کال رسوې ګاين په کار واچول يش.
ممکن دا به ډېره ګټوره متامه يش ،ترڅو د فیډبک اخیستلو لپاره داندازه ګیري واحد
جوړ يش .د مثال  ٪۸۰ :محصالنو د ټاکيل مضمون په هکله (ډیر ښه) یا (عالی) انتخاب کړي
دي.
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( :)a۴د

په بېال بیلو الرو رسه د منسوبینو څخه فیډ بک  ،چي دوی دمحصالنو رسه څنګه کار

منسوبینو

کوي (تدریيس ،زده کړیز .)...دا کېدای يش د کلنۍ رسوې په اساس وي ،د څآنګي د غونډي

فیډبک

د مینوټ ،د ځانکړو کارمندانو رسه مرکه ،هغه اړونده موضوعات ( )Issuesچي رامنځته شوي

(د استادانو او
اداري

او د څانګي د آمر رسه رشیک شوي.
د منسوبینو د کلنۍ رسوې په موخه د رسچینو په برخه کي  ،یوڅه پوښتني وړاندیز کوو.

کارمندانو فیډ
بک اخستل)
( :)b۳ربړي یا

دا موضوعات یا مشکالت /ربړي کېدای يش چي د اکاډیمیکي برنامې په اړه وي:

موضوعات

ځانکړي موضوعات په کریکومل کي ،تدریی میتود کي ،د ارزوين او نظارت په میتود کي.

(د نوموړي

هغه اصالحي کړين چي د پورتنیو موضوعاتو په اړه تررسه شوي ،باید نښ ين او د محصالنو رسه

ارقامو څخه

رشیکي يش.

مربوطه

او هغه کړين چي د محصالنو پر زده کړیزي تجربې یې مثبته اغېزه کړې ،واضح يش.

رابرسېره شوي
موضوعات باید
مشخص يش)
( :)b۴ربړي یا

په عمومي موضوعاتو کي کېدای يش چي الندي اړخونه شامل وي:

موضوعات

 -په فزیکي منابعو پوري تړيل موضوعات.

(د نوموړي

 -په سازمان او د کریکومل په تطبیق کي موضوعات.

ارقامو څخه

 -د منسوبینو بوختیا ،د محصالنو تجربې لپاره د فرصتونو یا ابتکارانو موضوعاتو په

اړونده

پراختیا کي.

رابرسېره شوي
موضوعات باید
مشخص يش)
( :)a۵فزیکي
زده کړیزي

د ارقامو رسچینه :د صنف فزیکي ظرفیت ،د منسوبینو او محصالنو فیډبک ،د محصالنو
د شمېر په نظر کي نیولو رسه سهولتونو ته الس رسۍ او دهغوی د ظرفیت څرنګوايل.

منابع ( د زده
کړیزو منابعو
پر موجودګۍ
باندي تبرصه
او د مربوطه
اړتیاوو
مشخصول)
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(:)b۵

په عمومي موضوعاتو کي کیدای يش چي الندي اړخونه شامل وی:

مشکالت یا

 -کتابخانه اود ( )ITمنابع کوم چي د تدریس او زده کړي رسه مرسته کوالی يش.

موضوعات

 -د فزیکي منابعو اداره او ظرفیت (البراتوار ،تدریی فضا/ځاي او دايس نور)

(د نوموړي
ارقامو څخه
مربوطه
رابرسېره شوي
موضوعات باید
مشخص يش)
( :)a۶د

دمعلوماتو رسچينه:

منسوبینو

د استخدام شویو او استخدام کېدونکي منسوبینو په اړه اړونده ( اکاډیمیک  ،تخینیکي

منابع

او ماموریتي ،د منسوبینو تبرصې) معلومات د رسمي او غیري رسمي میکانیزم له لوري راټولول.

(د اکاډیمیکو
منسوبینو/
استادانو او
مرستندویه
منسوبیو پر
شمېر او د
هغوي د درجې
پر معیار /
باندي تبرصه
کول)
( :)b۶ربړي یا

په عمومي موضوعاتو کي کېدای يش چي الندي اړخونه شامل وي:

موضوعات

 -د منسوبینو/استادانو شمېر او منسوبینو او محصل نسبت :که کومه اغېزه پر تدریس

(د نوموړي
ارقامو څخه
اړونده

لري باید واضح يش.
 د منسوبینو پرمختیا :څومره منسوبینو روزنیزو کورسونه تعقیب کړي ،آیا د برنامې په کړنواو تطبیق کي تغیرات شتون لري؟

رابرسېره شوي

 -د منسوبینو الس رسۍ او ښکیلتیا :آيا دوی تدریس ته پر ټاکيل وخت حارضیږي؟ ،آیا

موضوعات باید

دوی محصالنو ته د مشورې لپاره کايف وخت ورکړي؟آیا د محصالو ایمیلو ته ځواب

مشخص يش)

ورکړی؟ آیا دوي څانګي ...په غونډو کي ګډون کړی دئ.

 ۷د تېر کال د
علمي برنامو کلنۍ
څارين ( )APMپر

که د علمي برنامې همدا لومړنۍ ( )APMوي ،ایا دايس کړين شته چي د برنامې د کیفیت د
اصالح لپاره په تیر وخت کي یاداښت شوي اويس ،او هم د لته راپور شوي اويس؟

عملیايت پالن
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باندي کوم
پرمختګونه شوي (
د وخت رسه سم
کوم چي تراوسه

که برنامې مخکي ال ( )APMتررسه کړی وي .نو د پخواين ( )APMلپاره عملیايت پالن باید په
نوي ( )APMعملیايت پالن کي کاپي يش او نوی يش ،تر څو وښئي چي کومي کړين تررسه
شوي او کومي کړين جریان لري.

ندي بشپړ شوي)

 ۸د تیري

که برنامې ( )PPRنه وي درلودلی .آیا د برنامې په اړه  ،په تیرو پنځو کلنو کي  ،کوم تغیرات

دوري د ()PPR

رامنځته شوي؟

د عملیايت

که برنامې مخکي ال ( )PPRتررسه کړی وي .نو د پخواين ( )PPRلپاره عملیايت پالن باید د نوي

پالن څخه کوم

( )PPRعملیايت پالن کي کايف يش او نوي يش او په نوي پالن کي ګډ يش .تر څو وښئي

پرمختګونه

چي کومي کړين تررسه شوي او کومي کړين جریان لري.

رامنځته شوي.
( که برنامې
( )PPRپه تیرو
پنځو کلنو کي
تررسه کړي
وي .نو پر
عملیايت پالن
یې کومي
تبرصې شوی
او کوم
پرمختګونه یا
اصالحات
رامنځته شوی
دي).
 ۹ښې

آیا د څانګي لخوا کومي دايس ،ګټوري ښې کړين او ابتکارات/نوښتونه تررسه شوي ،ترڅو د

کړين

پوهنتون رسه رشیکي يش او نوراړنده کسان تري ګټه واخيل.

(په کومو ساحو
کي ښې کړين
/نوښتونه تررسه
شوي وي ،باید
یاداښت يش)
 ۱۰نتیجه

ترټولو مهم موضوعات/مشکالت چي د ۲څخه  ۶برخي پوري رابرسېره شوي ،اوټول باید دلته په

ګیري یا پایيل

لنډ شکل لست يش.
باید وکتل يش ،چي اړونده موضوعات که امکان لري ګروپ بندي يش.

 | 42د علمي برنامې د بیا کتنې الرښود

( ټول هغه
ستونزي او
موضوعات باید
خالصه يش،
کوم چي
اصالح ته اړتیا
لري)
(:)a۱۱

عملیايت پالن باید پر هغو موضوعاتو رسبېره کوم چي په ( )۱۰شامره کي ذکر شوي تهیه او

عملیايت پالن

ترتیب يش .هر فعالیت باید د السته راوړلو وړ وي( .مثال :هره کړنه باید د موجوده منسوبینو او

( هغه فعالیتونه

بودجې او یا هم د نورو مرستندویه الرو په مرسته په راتلونکي کال/سمسټر کي بشپړ يش ،هره

چي څانګه یې

کړنه باید ذمه وار کس ولري .محدود وخت او څارنه (څه وخت به فعالیت تررس يش ،او څنګه

د راتلونکي

پوه شو چي په سمه توګه تررسه شوی؟).
د کار د اساين لپاره الندي جدول وکاروئ.

سمسټر په
جریان کي د

وضاحت

کړين

کله؟

څوک ؟

څنګه

برنامې د (زده
کړي نتایج،
محتویات،
مواد ،تدریی
میتود ،د
څارين ډول
)...داصالح په

د فیډبک د

د څانګي آمر به

د سمسټر

د څانګي آمر

فورمو نظارت

هغه څارين چي

پیل

ټول تطبیقات

او د هغوی

تررسه شوی،

نظارت یا

تطبیق پر

یوځل بیا د ډاډ

څارنه کوي.

ټولو کورين

ګیرين په خاطر

موخه تررس

کارونو.

څارنه کوي ،د

به څارنه
کېږي؟
۱

کوي)

استادانو د
تطبیق فورم.
۲

...

( :)b۱۱د

دا وړاندیز هغه وخت کېږي کله چي اړنده فعالیتونه د منابعو د کمښت له وجي نيش بشپړ

مرستي لپاره

کېداي .د دې فعالیتونو د جملې څخه ځیني د پوهنتون په سطحه باید حل يش ،عموما د

وړاندیز

راتلونکي ( )PPRمرسته .دا د هغه حالت رسه مرسته کوي ،که څانګي کوالی شوای واضح

(هغه

کړي چي دوی د موجوده منابعو په مرسته خپل اعظمي کوشش کوي( ،چي اغېزمنتیا

پیشنهادونه

رامنځته شوی).

چي څانګه يې
غواړي د
پوهنځۍ او د
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پوهنتون څخه
د هغو
موضوعاتو د
حل په اړه
وکړي چي اړه
څانګه یې خپله
نيش حل
کوالی)

کله چي فورم د پوهنځۍ د کیفیت د تضمین کمېټې ته تسلیم يش ،نو څه پېښیږي؟
د ( )APMفورم د پوهنځۍ د تضمین کیفیت کمېټې او پوهنځۍ رئیس له لوري مطرح کېږي یا دتوجه وړ ګرځي .دوی کېداي
يش د اضافه معلوماتو غوښتنه وکړي ،که اړین وي .دوی وروسته بیا فورم تائیدوي ،او ډاډ تر السه کوي چي:

•
•

د څانګي د آمر له لوري عملیايت پالنونه تائید شوي دي.
مربوطه ( ) APMد پوهنځۍ د برنامې په نظاريت راپور کي ځای پر ځای کېږي ،کوم چي په نوبت یا روڼ رسه د پو
هنتون د کیفیت د تضمین کمېټې ته رسیږي.

•

هر هغه موضوع چي باید د پوهنتون په سطحه راپورته کېږي ،د پوهنتون د تضمین کیفیت کمېټې ته رجوع
کوي.

په الندي شکل ( )۴کي د ( )APMعمومي پروسې او دمعلوماتو و جریان ته لنډه کتنه شوې ده.
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شکل  : 4د ( )APMsپروسه
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شپږمه برخه :عملیايت پالن جوړونه
د کیفیت د تضمین د پروسې د پایلو یا بریاوو ټوره برخه ،د هغو کړنو ټولګه ده چی باید تررسه يش ،ترڅو اړونده ستونزو او
موضوعاتو ته رسیدګي وکړي ،کوم چي مشخيص شوي او د ودي لپاره یې اجرأت تررسه يش .د علمي برنامې کلنۍ څارنه ،د
علمي برنامو دوره يي یا پنځه کلنۍ بیا کت نه او د نویو برنامو د ایجاد ،ټول د برنامې ټيم یا اړونده څانګي ته اړتیا لري ،ترڅو
عملیايت پالن تهیه او ترتیب کړي .ټول عملیايت پالنونه باید الندي موضوعات تعریف کړي:
•

څه يش ته اړتیا شته ترڅو تررسه یې کړو

•

څه وخت یا کله باید تررسه يش

•

څوک به يې د اجرآ لپاره مسئول وي

•

کوم منابع یا معلومات په کار دي ،ترڅو تررسه یې کړو

•

څنګه کوالی شو چي په کامیايب رسه تکمیل شوي پالن ،ارزیايب کړو

عملیايت پالن یواځي د یوې ځانګړي واحد (څانګي) لپاره د ثبت منایندګي کوي ،کوم چي د کیفیت د تضمین د کړنود پایلو
په مقابل کي پري موافقه شوې وي او نوموړی پالن باید د علمي برنامې یا څانګي د ټولوسطحو منسوبینو رسه رشیک يش،
ترڅو ډاډه شو چي تول اړونده کسان په ټولو اړینو فعالیتونو کي ښکېل دي.عملیايت پالن دايس معیارونه هم مشخص کوي،
تر څو اندازه کړي ،چي آیا فعالیتونه په کامیايب رسه پاي ته رسېديل دي .د تحصیيل بنسټ (پوهنتون) له نظره  ،عملیايت
پالنونه د پوهنځي او پوهنتون لپاره د اړینو وسایلو څخه شمېرل کېږي ،ترڅو د کیفیت د تضمین د پروسو د نتایجو څارنه
وکړي ،او ډاډ ترالسه کړي چي ټول انفرادي او ګروپي کسان په کار اچول شوي او الزمي کړين یې تررسه کړي دي.
د علمي برنامې کلنۍ څارين څخه پرته د برنامې لپاره دايس ټيم ته اړتیا لېدل کېږي ،چي د عملیايت پالن د بشپړېدا او د
تېر کال د ( )APMعملیايت پالن او پخواين ( ) PPRعملیايت پالن اغېزې منعکی کړي (یعني د عملیايت پالن تر بشړېدو
وروسته کوم اصالحات او پرمختګونه شوي) .د علمي برنامو دوره یې بیا کتني په برخه کي ،د برنامې ټیم باید لږ تر لږه د تیرو
درو کلنو ( )APMراپورونه مطالعه او بیان کړي ،او مشخص کړي ،چي کوم فعالیتونه بشپړ شوي ،او د هغوي تاثیرات هم
ارزیايب کړيدا هم اړینه ده ،ترڅو هغه کړين ،چي ندي اجرا شوي ،واضح کړي .که علمي برنامه نوې ایجاد او تائید شوي
وي ،او د علمي برنامو د ایجاد ټويل پروسې پر تطبیق شوي وي ،نو پدې جریان کي کېداای يش ،چي یو لړ رشاېط او
پیشنهادات را برسېره يش ،کوم چي د برنامې د ایجاد څخه مخکي یا د ملړي کال د فعالیت په جریان کي ،کړنو او فعالیتونو
ته اړتیا لري،دا کړين به بیا د (  )APMله الري راپور کېږي.
د ( ) PPR( ،)APMاو په څانګه کي د روانو فعالیتونو د رابطې په نتیجه کي  ،عملیايت پالن جوړونه د کیفیت د دوران په زړه
کي قرار لري یا پرته ده :دا هغه څه دي چي د کیفیت پرله پسې لوړاوی تر السه کوي ،لکه څنګه چي په ( ۵.۱شکل ) کي
ښودل شوي دي.
یو اغېزمن عملیايت پالن پر الندي کلیدي اجزاوو ټینګار کوي:
•

واضح تعریف شوي فعالیتونه ،کوم چي د اړینو او ټاکلو مرحلو له الري باید تررسه يش.

•

د هر فعالیت د بشپړېدا لپاره د مسول کس ټاکل.

•

د هر فعالیت د بشړېدا لپاره د یو واقعي او منسجم مهال ویش موجودیت.

•

د فعالیتونو دبشپړېدا لپاره د نظارت او د هغې د بریالیتوب د ارزیابۍ وا ضح میکانیزم.
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عملیايت الندي کېداي يش الندي اړخونه هم په نظر کي ونیی؛
• کومي منابع ( په مرستندویه څانګو کي ،په هغو تحصیيل څانګو کي چي تحصیيل سند ورکوي ،پوهنتون ،یا وزارت)
کي اړیني دي ،تر څو د عملیايت پالن د تطبیق رسه مرسته وکړي.
• د هغو بېال بیلو ګامرونکو ادارو رسه مباحثه کول چي په پالن کي ښکیل شوي دي.

شکل  : 5د کیفیت دوران .نوټ :عملیايت پالن جوړونه او اصالحات څرنګه ټول عنارص رسه وصلوي.

د اغېزمن عماليت پالن اجزاوي
ملړی جز :واضح ،تعریف شوي فعالیتونه:
ټول فعالیتونه باید واضح او مستقیم وي .که یوه کړنه واضح نه وي تعریف یا بیان شوې ،نو د همدې کړين په اړه د ناسم تفسیر
خطر رامنځته کېږي اویا يې د اجرا په اړه مترکز کمېږي .که انفرادي کس یا ګروپ د یوه ځانګړی کړين په اړه سم پوه نه وي،
کوم چي دوی غواړي تررسه یې کړي ،نو د دې ډول کړين د تررسه کولو په نتیجه کي به ،په عملیايت پالن کي یاداښت شوي
عمومي سرتاتیژیک اهداف نه وي ترالسه شوي.
د دې لپاره چي پورته ستونزه حل شوي وی ،ټويل کړين باید مشخيص وي او باید پراخي نه وي .بعيض کړين به د مقیاس له
مخي اړیني اوپراخي وي ،دمثال په ډول د یوې برنامې د یوې برخي بیا کتنه کول یا د نویو کارمندانو د روزين لپاره د برنامې
معريف کول .پدايس حاالتو کي کېدای يش ،چي د کړنو عنوان پراخ وي ،خو دا پراخ عنوان باید په کوچني فرعي پرله پسې
تعریف شویو کړنو وویشل يش ،ترڅو هغه مرحيل دقیقی يش ،کوم چي د سرتاتيژیکو اهدافو د السته راوړلو لپاره اړیني دي.
واضح تعریف شوي کړين به اړوند لوړ رتبه رهربانو یا مرشتابه ته موقع مساعده کړي ،ترڅو د هغو کړنو پرمختګ څارنه و کړي.
او د ارزوين دايس معیارونه تهیه کړي ،چي آیا تررسه شوي کړين په کامیابۍ رسه پای ته رسېديل که نه؟ پدې کار رسه به
اړوند انفرادي کس یا ګروپ مسئول وي ،ترڅو مخکي ټاکل شوي کړين بشپړي کړي.
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د مثال په ډول:
o

پراخي کړين :د دوهم کال د محصالنو د کامیابۍ شمېر زیاتول (اصالح ) کول.
د دې مرحلې کمزوری ـ د پېچلو موضوعاتو ډېره پراخه خالصه ده .نوموړې موضوع په انفرادي مرحلو نيش ویشل کېداي،
کوم چي بیا کتني ،پالن ،اصالح او تطبیقي مرحلې ته اړتیا لري .پدې اړه انفرادي کړين نيش ټاکل کېدالی او نه دايس
پرمختیایي مرحلې شتون لري ترڅو کنټرول شی.
متبادال ،د پورته موضوع په اړه د یو لړ څرګندو کړنو سلسله یا لړۍ تهیه يش .کوم چي د پراخه کړنو د تررسه کېده لپاره
مرستندویه او الندي واضح مرحلې ترتیب او تعقیب شی:

o

لومړۍ مشخصه کړنه :د دوهم کال دمضامینو د مسئولینو کاري ګروپ جوړول ،د کریکومل کمېټې او کیفیت د تضمین
کمېټې غړيتوب.

o

دوهمه مشخصه کړنه :ددوهم کال د محصالنو د کارکردګي یا وړتیاوو تحلیل ،د ټولو ارزونو په رڼا کي.

o

درېیمه مشخصه کړنه :د دوهم کال د محصالنو د ټاکيل ګروپ څخه د دوی د تجربې فیډبک اخیستل.

o

څلورمه مشخصه کړنه :دا مشخص کول ،چي چیري او ويل د محصالنو کامیايب (پرمختګ) شمېرتر متوقع شمېر کم دئ.

o

پنځمه مشخصه کړنه :د کریکومل د تدوین یا بیا کتني لپاره د پیشنهاد طرحه کول.
د دې مرحلې قوي ټکي ـ د پراخي کړين په کوچ نیو کړنو وېشل او د هغوی واضح تفسیر کول دي .نوموړې مرحله د ټولو
اړونده کړنو د اجرآ لپاره د مهالوېش ترتیبولو فرصت راکوي او هره نتیجه یا پایله په واضح توګه تعریفوي ،ترڅو په اساين رسه
یې څارنه او اندازاه ګیري ويش.

دوهم جز :واضح ملکیت او حساب ورکونه
د هري کړين د تررسه کول لپاره باید مسئولیت اوحساب ورکونه واضح تخصیص شوې وي .چیري چي حساب ورکونه وا ضح
نه وي تفسیر شوې ،هلته به دايس ګروم یا تشویش موجود وي ،چي د اړونده فعالیت د اجرا مسئول څوک دئ او یا به د
کړين د نه اجرا د خطر تکراري هڅه کېږي .د عملیايت پالن د له الري د مسېولیتونو وېش اړونده ادارې یا د رهربي یا مرشتابه
کړۍ ته موقع مساعدوي ،ترڅو په اغېزمنه توګه د اړونده کړنو د پرمختګ څارنه وکړي.
کړين کېدای يش چي انفرادي نقش لوبوونکي او یا هم و اړونده کمېټو ته منسوب شوی وي .کله چي و کمېټې ته منسوب
يش ،نو کمېټېه دايس تصمیم نیی ترڅوڅنګه وکوالي شو ،چي په ښه توګه کړين تررسه کړو ،مثال د کاري ټیم د ایجاد له
الري.
کړين باید د منسوبینو و پراخ ګروپ یا غیري رسمي ګروپونو ته د امکان تر حده منسوب نه يش .د زیاتو انفرادي کسانو منځ
کي د حساب ورکوين ویش ،بېله رسمي چوکاټ یا واضح او مستحکم الرښود څخه د ملکیت د نشتون خطر یا متضادي مرحلې
په کړنو کي د مختلفو ګروپو یا انفرادي اشخاصو رامنځته کېږي.
چیري چي یو کړنه د بېال بیلو ګامرونکو ادارو نظریاتو ته اړتیا لري ،نو ښه کړنه به دا وي چي مناسب انفرادي مرش ته منسوب
يش ،ترڅو نور اړونده ښکېل کسان په ښه توګه هامهنګ یا همږغي کړي.
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د مثال په ډول:

o

کړنه :د محصالنو لپاره د ارزوين الرښود نرشول

o
د دې مرحلې ضعف ټکي ـ نوموړې مرحله د اړونده ترشیحاتو نرشول نيش مشخص کوالي ،ځکه که چريي د ارزوين د الرښود
د نرش دنده د مضمون استادانو ته پرېښودل يش نو په تطبیق یا نرشولو کي به یې زیات توپیر ولېدل يش .نو دغه غیري
متفاوته نرشونه د محصالنو په رضایت منفي اغېزه لري او کېدای يش چي بې ګټور متام يش.
د واضح کړنو یو ځای وايل او یو مشخص مسئول کس کوالی يش یوه ځانکړې کړنه ډیره متمرکزه کړي او د حساب ورکوين
یو منظم جریان ت سیس کړي.
د حساب ورکوين مدير :د مضمون مرشان/استادان

o

کړنه :د ارزوين د طرزالعمل یا ترشیحاتو نرشول د محصالنو دالرښود په کتاب کښي.

o

حساب ورکوونکي مامور :د څانګي امر مسئولیت لري ،ترڅو ډاډه يش  ،چي د ټولو مضامینو استادانو د ارزوين الرښود سپارلی
دئ .اداري مامور مسئولیت لري ،ترڅو ډاډ ترالسه کړي ،چي د ارزوين الرښود د محصالنو د الرښوين د کتاب د نرش څخه
مخکي ځای پر ځای شوی دئ.
د دې مرحلې قوي ټکی ـ د نوموړي مرحلې په مرسته په عملیايت پالن کي مشخص کوالی شو ،چي پاييل به څنګه ترالسه
کوو .پدې مرحله کي دندي رسه جال کېږي او د ټولو اړونده دندو د اجرا لپاره ځانګړی کس ټاکل کېږي .پدې مرحله کي
واضح دي ،چي دا د څانګي د آمر مسئولیت دئ ،ترڅو اړونده کسان ښکاره د حساب ویونکي په حی و ټاکي.
چ

درېیم جز :وخت باید د تنظیم وړ او حقیقتي وي
هغه کړين چي د ( )APMاو ( )PPRد تطبیق څخه را برسېره کېږي ،کېدای يش چي زیايت او متفاويت وي .نو د عملیايت پالن
ډېري اړیني او اغېزمني برخي دا دي،چي ټويل تررس کېدونکي کړين او د دوی د اجرآ وخت مد نظر ونیول يش ،ترڅو الندي
خطرات رامنځته نيش:
•

انفرادي کسان د حد څخه زیات بار نيش لکه د څانګي آمر.

•

د بیخي ډيرو کړنو تررسه کول په لنډ وخت کښي یا هغه وخت چي نوري مروجي اړیني کړين پکښي تررسه کېږي .مثال :د
تدریس یا ازمویني وختونه.

•

کله چي د تحصیيل کال په دوران کي بېال بېل بدلونونه مناسب او اړین وي ،باید د تحصیيل کال په پیل کي اجرآت ويش.
مثال :دکریکومل تصحیح یا د نورو اړونده پالیسیو تدوین.
کله چي تررسه کېدونکي کړين په لنډ وخت کي ووېشل يش یا انفرادي کسانو ته زیايت دندي وسپارل يش ،نو دا خطر رامنځته
کوي ،چي کړين به پر وخت او د معیار رسه سمي نه وي تررسه شوي .اوږدمهاله کړين په لنډ مهال کي تررسه کول ،د کړنو په
ملړیتوب کولو کي ستونزي رامنځته کوي یا د اړونده منسوبینو ترمنځ د زړه نا زړه توب سبب کېږي کله چي د دوی څخه په
لنډ وخت او زیاتو کړنو کي د ښکېلتیا غوښتنه ويش.
عملیايت پالن باید د کړنو د جالوايل ترڅنګ په ډېر دقت رسه هم وکتل يش .انفرادي کسان ،په ځانګړې توګه د څانګي آمر
باید د کړنو د تخصیص او د وخت د اندازې د ټاکني مسئولیت قبول کړي .ترڅو ډاډ ترالسه کړي ،چي د تحصیيل کال په
اوږدو کي د حساب ویونکي منسوبینو ترمنځ ټول کاري حجم په اغېزمنه توګه تنظیم شوی دئ.
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لکه څنګه چي مخکي وویل شول ،کله چي عملیايت پالن طرحه کېږي ،نو څانګه باید لوی یا اوږدې کړين په کوچنیو انفرادي
کړنو یا مرحلو ووېيش .همدا طرېقه د وخت د اندازې د ټاکلو لپاره هم استفاده کوو مثال اوږدمهاله او لنډ مهاله کړين .که دغه
د وخت وقفه په عملیايت پالن کي د انفرادي مرحلو رسه سم روانه وي ،نو په عملیايت پالن کي موجود پوښتنو ته منظمه
ځواب ویونکي مرحله جوړیږي .د دې ترڅنګ د کړنو ترمنځ د وخت مناسبه وقفه د کړنو د پرمختګ د څارين د وروستي مرحلې
رسه هم مرسته کوي .په عملیايت پالن کښي د اړونده کړنو د تررسه کولو لپاره په واضح توګه د وخت د اندازې مشخص کول
دا ګټه لري چي ،د مرشانو (د پوهنتون او پوهنځي رهربي) لپاره د اړوندي څانګي د عملیايت پالن د پرمختګ په ارزونه کي
ګټورټکي د ماخذ په توګه اماده کوي.

څلورم جز :د څارين او اندازه ګیرۍ بریالیتوب
که و غواړو ډاډ ترالسه کړو چي ،کړين بشپړي شوې  ،او اړونده انفرادي او ګروپونه کسان یې حساب ویونکي دي نو
اړینه ده چي د تر رسه شویو کړنو او د هغوی د پروسو د څارين او ارزیابۍ شفافه او واضح پروسه ولرو.
د څارين شفاف او واضح میکانیزم بې شمېره ګټي لري .مثال :مترکز یې رصف پر هغه ځواب ویونکو مسئولینو وي چي
مشخيص کړين یې تررسه کړي دي ،بله ګټه يې دا ده چي لوړي رهربي ته دا فرصت برابروي چي د تحصیيل ودي د پرمختګ
د جریان څخه خرب يش او د همدې رهربي په مرسته د پرمختګ نور پیچيل پیشنهادونه په اسانۍ رسه تائید او تطبیق
کړي.
د څارين میکانیزم یا ټکي باید د انفرادي کسانو د کاري مرحلو رسه رابطه ولري او دهغه ټاکل شوي وخت رسه هام هنګ وي
،چي په عملیايت پالن کي یاداښت شوی دي.
په ځانګړي توګه ،د ( )APMاو ( )PPRد عملیايت پالنونوڅخه رابرسېره شوي کړنو ،بریالۍ ارزونه ،د ( )APMد تعقیبي او پرله
پی تطبیق له لوري ده .پدې جریان کي دا حتمي نده چي د ارزوين بل رسمي میکانیزم دي په هغه عملیايت پالن کي
چي مخکي ترتیب شوي شامل يش .خو ځیني وخت د دايس حاالتو رسه مخامخ کېږو چي ،ځیني کړين باید ډېر ژر او د
( )APMد دوهم ځل تطبیق څخه مخکي اجرآ شوي اويس نو پدې صورت کي به مناسبه وي چي په اړونده عملیايت پالن کي
د څارين اغېزمن میکانیزم شامل کړو.
دعملیايت پالن جوړوين لپاره وخت یا موده
د ( )APMاو ( ) PPRد څارنو په نتیجه کي ترتیب شوي عملیايت پالنونه د څانګي  ،پوهنځي او پوهنتون په سطحه نوري تررسه
کېدونکي څارنیزي پروسې غني کوي .نوموړي عملیايت پالنونه نور موضوعات هم د ( )APMاو ( )PPRد تعقیبي تطبیق په
مرسته ارزیايب کوي.

شکل  : 6د کیفیت د تضمین رابطې یا اړیکي.
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د علمي برنامې کلنۍ څارين عملیايت پالن
دعلمي برنامې کلنۍ څارنه په ټولو تحصیيل څانګو کي هر کال تررسه کېږي .د هري علمي برنامې کلنۍ څارين په نتیجه
کي باید د هر کال لپاره جال جال عملیايت پالن ترتیب شوی اويس.
لکه څرنګه چي د دې الرښود کتاب په څلورمه برخه کي ترشیح شول ،چي د علمي برنامې کلنۍ څارنه د پوهنځی په ځانګړي
توګه د څانګي لپاره داخيل پروسه ده ،کوم چي یواځی د څانګي پر داخيل رسته رسېدونکو کړنو مترکز کوي .هغه کړين چي
د ( ) APMد بشپړېدو په پایله کي پیشنهادیږي ،عموما لنډ مهاله وي ،باید تر یوه کال په کم وخت کي بشپړي يش .په عملیايت
پالن کي د هري کړين لپاره باید واضح شواهد وجودولري ،چي دا کړنه به د کال په جریان کي څنګه څارل کېږي.
د ( )APMد تعقیبي یا هر کلني تطبیق د برخي په څېر ،د برنا مې ټيم ته اړینه ده چي د تېر کال دعملیايت پالن یا د هغه د
یوې برخي د بشپړېدو راپور لیکنه وکړي .د عملیايت پالن دکومي برخي کړين چي بشپړي شوی وي ،نو د علمي برنامې کلنۍ
څارنه ( )APMد دې فرصت برابروي چي د تررسه شویو فعالیتونو برلیتوب یا ناکامي منعکس کړي .دايس فرصت هم برابروی،
چي د پوهنځي یا پوهنتون په وسیله د اړونده څانګي ښې کړين و نورو څانګو ته وغځیږي.
د عملیايت پالن هغه کړين چي نه وي بشپړي شوي ،نو د ( )APMتېر عملیايت پالن د اړونده کړنو د نه اجرآ علتونه منعکسوي
او هم مشخص کوي چي آیا د نه اجرآ علت د عملیايت پالن نیمکړی توب وو او که ترسیره کېدونکي کړين واضح نه وې بیان
شوي ،که کړين لغوه شوي یا عوض شوي دي ،او که د هغو انفرادي ځواب ویونکو یا مسئولو کسانو غفلت و ،چي دندي
ورسپارل شوی وې.
د تېر شوي ( ) APMد عملیايت پالن بیا کتنه فرصت برابروي ،چي د برنامې د ټیم یا د تحصیيل څانګي هغه ساختامن
مطالعه کړي  ،ترڅو د عملیايت پالن جوړوين پروسې په اغېزمنه توګه وڅاري .په هغه صورت کښي چي د ( )APMعملیايت
پالن ځیني برخي نه وي تطبیق یا بشپړ شوی نوکېدای يش چي دا خايل ګاه یا تشه د ( )PPRپه مرسته ډکه يش ،ترڅو د
اړونده څانګي د رهربۍ یا مرشتابه کړۍ  ،اداري چارو چوکاټ او د حساب ورکوين څرنګوايل نظارت او ارزیايب کړي.
کله چي یوه څانګړې تحصیيل څانګه  ،د عملیايت پالن په نه تطبیق کښي همېشه توب وکړي ،نو احتامل لري په نوموړې
څانګه کښي د ( )PPRپروسه د پوهنتون د علمي مرستیال په امر پېل يش.
د علمي برنامې دوره یې یا پنځه کلنۍ بیا کتني عملیايت پالنونه
لکه څرنګه چي په شپږمه برخه کي یاداښت شول ،چي د ( )PPRپروسه په هرو پنځو کلنو کښي ،په ټولو فارغ ورکوونکو څانګو
کي تررسه کېږي .د ( )APMپه پرتله ( ) PPRهغه پروسه ده چي د څانګي څخه دباندي اداره کېږي او په ځانګړې ډول د
( )APMپه نسبت دتحصیيل څانګي د سرتاتیژیک تنظیم او پرمختګ په تړاو یې هدف ډېر پراخ دئ )PPR( .ټول هغه مسایل
په بر کي نیی یا را نغاړي چي د هغوی د حل لپاره د پوهنتون مرسته یا مداخله حتمي ده .مثال :د تحصیيل څانګو لپاره د
زده کړیزو فزیکي منابعو د مدیریت او تخصیص ور کووين په برخه کي د پو هنتون نقش.
د ( )PPRد اسايس شواهدو لپاره  ،د ( )PPRپېنل د ( )APMد تیرو پنځو کلنو پالنونه په نظر کي نیی .د ( )PPRد راپور
فورمه یا کاري چوکات د تحصیيل څانګي څخه غواړي  ،چي د ( )APMبشپړ شوي عملیايت پالنونو او په هغوي کي یاداښت
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شوي ټول مسایل او د هغوي اصالح په ګوته کړي .لکه څنګه چي پورته ذکر شول ،که چريي د عملیايت پالن جوړوين په
برخه کي شواهد اغېزمن نه وي او یا عملیايت پالن هیڅ نه وي تطبیق شوی ،نو دا موضوع باید د ( )PPRپېنل ته وسپارل يش
ترڅو نوموړی پېنل د څانګي سرتاتیژي ،د څانګي رهربي او د څانګي اداري چاري وڅېړي.
د ( ) PPRپروسې د بشپړېډو وروسته پېنل راپور لیکي ،نو د رسمي چېنل په پام کي نیولو رسه تحصیيل څانګه باید و راپور
ته د ځواب ویلو په موخه د یاداښت شویو لوېدلو ټکو د اصالح لپاره عملیايت جوړ کړي.
د ( )PPRساحه دايس ده ،هغه کړين چي اجرآتو ته اړتیا لري ،کېدای يش د اړونده څانګي لپاره ډېري اړیني وي او نوموړي
کړين په ډېره اوږده دوره کي بشپړېدونکي وي .د مثال په ډول :.د ټوله کریکومل یا د یوې برخي ژوره بیا کتنه یا د پوهنځي
د ټولو
چارو (ګامرنه ،کریکومل )...بیا ځيل کتل او اصالحات پکښي راوستل.
نوموړي اوږد مهاله کړين په مخ تلفو طریقو رسه تنظیم کېدای يش .لکه څنګه چي مخکي ذکر شول ،ټول کړين باید واضح
وي ،چیري چي اړیني وي پر کوچنیو برخو وویشل يش .ټويل کړين باید یو واضح میکانیزم ولري ،ترڅو د کړنو د نتایجو څارنه
او ارزیايب په بریاليتوب رسه تررسه يش.
د تیرو کلنو د ( )APMsد راپورونو او د روان کال د ( )PPRد راپور په تعقیب ،د برنامې ټیم یا د اړونده تحصیيل څانګي مسئولین
اړ دي ،چي د ټولو څارنو څخه وروسته د( )PPRد عملیايت پالن د تطبیق په وسیله د رامنځته شویو پرمختګنو خالصه ولیکي.
د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټه هم باید د اړونده څانګو څخه د دوره یې بیا کتني په اړه د نوي پرمختګونو ،کوم چي د
دوی د عملیايت پالنونو په نتجه کي رامنځته شوي ،غوښتنه وکړي .د بل یا دوهم ځيل ( )PPRلپاره څانګه اړینه ده چي د
( )PPRتېر راپور او دهغه عملیايت پالن د نوي ( )PPRلپاره د اسايس شواهدو په حی و کاروي .ترڅو د تررسه شویو کړنو د
بریالیتوب ارزونه په اغېزمنه توګه تررسه يش.

په کابل پوهنتون کي د ( )APMد تطبیق عملیايت پالن
د علمي برنامو کلنۍ څارنه او دعلمي برنامو دوره یي بیا کتنه د عملیايت پالن جوړوين لپاره فرعي معیارونه دي ،کوم چي د
کیفیت د تضمین او لوړاوي ميل چوکاټ په پنځم اسايس معیار کي ذکر شوي ،همدغه پالن جوړونه او دهغه تطبیق په
تحصیيل بنسټونو کي د تولو هغو کسانو لپاره چي د کیفیت د تضمین په پروسه کي کار کوي یو څه ستونزمن کار دئ.
یو وخت دغه پروسه ډيره پيچلې وه ،پدايس حال کي چي زه واقیعا هیڅ نه پوهیدمل چي څه وکړم )APM( ،او ( )PPRپه خپل
پوهنتون کي څنګه تطبیق کړم ،او د کیفیت د تضمین د غړي یا مسئول په توګه له نورو کسانو رسه څنګه مرسته وکړم.
خوشبختانه ،ما ته د دې فرصت پیدا شو چي د برېټیش کونسل په مرسته ،په هغه دایر شوي ورکشاپونوکي ګډون وکړم ،کوم
چي د افغانسان څخه دباندي دایر شوی ول .پدې ورکشاپونو کي کلیدي او اړین موضوعات لکه د علمي برنامو کلنۍ څارنه
او دعلمي برنامو دوره یي بیا کتنه مفصل ترشیح شول .نوموړي ورکشاپونه د دوو پروفیرسانو په مرسته رهربی کېدل ،د دوی
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مترکز نه یواځي د( )APMاو ( )PPRڅرنګوايل وو ،بلکه د هغوي په اړه نوري مباحثې ،په پوهنتونو کي د تطبیق شویو جریاناتو
د رشیکولو فرصتونه ،او د موضوع په اړه نور کلیدي ټکي هم تر بح الندي ونیول شول .بآلخره ،په ورکشاپونو کي د ګډون او
د رزونکو یا ټریرنانولخوا د موضوع په اړه ښه وضاحت ،زما رسه مرسته وکړل ترڅو ،دايس عملیايت پالن طرحه کړم چي د
( )APMاو ( )PPRپروسه په بریالیتوب رسه تطبیق کړم.
هغه عملیايت پالنونه چي موږ په کابل پوهنتون کي په کار اچويل ،په هغه کښي تررسه کېدونکي کړين واضح تعریف شوي،
د کړنو د اجرآ لپاره مسئول یا حساب ویونکي کسان مشخص شوی دي ،د کړنو د اجرآ لپاره حقیقي دوره یا وخت تخصیص
شوی دی ،د کړنو د تکمیلی او ارزوين میکانیزم په کښی واضح شوی دئ.
د عملیايت پالن موجودیت ،د هغو کسانو رسه مرسته کوي ،څوک چي د ( )APMاو ( )PPRیا په مجموع کښي د علمي برنامو
بیا کتني پروسې ) (APRد تطبیق مسئولیت په غاړه لري .ځکه چي پالنونه واضح الرښود دئ ،چي څه باید وکړو او څوک
دکومي کړين د اجرآ مسئول دئ .د دې ترڅنګ ،پالنونه هغه کړين چي باید اجرآ يش ګام پر ګام تعریفوي ،ترڅو رهربي او
دکیفیت د تضمین غړي په اسانۍ رسه وکوالی يش ،هره کړنه په خپل وخت او نوبت رسه واضح کړي .که چیري موږ د یادو
مشخصاتو لرونکي عملیايت پالنونه نه درلودالی ،نو دا به دهر کس لپاره ډېر ستونزمن یا غیری صحیح کار وای ،چي د علمي
برنامو بیا کتني پروسه ( ) APRپدايس حال کي تطبیق کړي ،چي هم نوې او هم یې هيڅ تحصیيل بنسټ د تطبیق تجربه
لرل.
په پایله کي باید ووایم چي ،د یادو ورکشاپونو له الري زده شوي ټکي ،د ټولو غړو رسه مرسته وکړل او د دې جوګه شول چي
د ( )APMاو ( ) PPRنوي پروسې تطبیق کړي .د دې تر څنګ هر غړی پدې پوه شو ،چي یو حقیقي او د باور وړ عملیايت
پالن طرحه او ترتیب کړي ،ترڅو نور کسان پدې پوه کړي چي څه باید وکړو ترڅو د ( )APMاو ( )PPRپروسه د افغانستان د
لوړو زده کړو په بنسټونو کي بشپړه کړو.
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د کابل پوهنتون دعلمي چارو معاونیت
د علمي برنامو کلنۍ څارين عملیايت پالن
۲۰۱۹
جدول  : 5د علمي برنامې کلنۍ څارين عملیايت پالن

شامره

کړين یا فعالیتونه

1

مسئول شخص یا اشخاص نتیجه

د پیل

د پای نېټه

نېټه
د علمي برنامې کلنۍ

د څانګو آمرین ،او

د برنامې په اړه به

څارين د فورم د ملړنۍ

تضمین کیفیت کمېټې

معلومات ارایه شوي وي.

برخي ،چي د برنامې په

غړي.

ډسمرب ۱

ډسمرب۱۰

اړه عميل معلومات دي،
بشپړول.
2

د علمي برنامې کلنۍ
څارين د فورم دوهمه

د محصالنو او اداري چارو د محصالنو د شمېر،
مربوطه مدیران

کامیابۍ او شمولیت په

برخه بشپړول ،کوم چي د

اړه به معلومات ترالسه

محصالنو

شوي وي.

ډسمرب
۱۱

ډسمرب ۲۰

دتعداد،کامیايب او
شمولیت په اړه ده.
3

د علمي برنامې کلنۍ

• د څانګي آمرین

د موثر تصمیم نیوين

ډسمرب

څارين د فورم درېیمه

• پوهنځي

لپاره به د محصالنو څخه

۱۵

برخه بشپړول ،کوم چي د • د پوهنځي د تضمین
محصالنو څخه د فیډ بک
کیفیت کمېټې غړي

جنوري ۱۵

حقیقي ارقام راټول شوي
وي.

اخیستني په اړه ده.
4

5

د علمي برنامې کلنۍ

• د څانګي آمرین

د فورم د بشپړ کولو په

څارين د فورم څلورمه

• د پوهنځي د تضمین

موخه به ارقام راټول شوي ۱۶

برخه بشپړول،کوم چي

کیفیت کمېټې غړي یا اويس.

داستادانو څخه دفیډبک

د ارزیابۍ د کمېټې

اخیستني په اړه ده.

غړي.

جنوري

جنوري ۳۰

د علمي برنامې کلنۍ

• د څانګي آمرین

د ټولو فزیکي منابعو

فربوری

فیربوری

څارين د فورم پنځمه

• د محصالنو او اداري

بشپړ موجود ګي به شوي

۱

۵

برخه بشپړول،کوم چي د
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چارو مدیران

وي.

فزیکي منابعو د
څرنګوايل په اړه ده.

6

د علمي برنامې کلنۍ

• د څانګي آمرین

د ټولو برشي منابعو په اړه فیربوری

فیربوری

څارين د فورم شپږمه

• د محصالنو او اداري

به بشپړ موجود ګي شوي ۶

۱۰

برخه بشپړول،کوم چي د

چارو مدیران

وي.

برشي منابعو د احصایې
په اړه ده.
7

د نتایجو پلټل او خالصه

• د څانګي آمرین

د راپور پر اسايس

فیربوری

فیربوری

کول او د علمي برنامې د

• دتضمین کیفیت

نقاطو به فکر شوی

۱۰

۲۰

کلنۍ څارين د فورم یا

کمېټې غړي.

وي او د ضعف او قوت

راپور اوومه برخه

نقاط به په ګوته شوی

تکمیلول ،کوم چي د

وي.

عملیايت پالن لپاره اماده
ګي او تهیه ده.
8

د تهیه شوي راپو

د پوهنځي د تضمین

تسلیمي د پوهنتون

کیفیت کمېټې غړي

د راپور بیا کتنه او فیډبک فیربوری
به شوی وي.

فیربوری
۲۷

۲۱

تضمین کیفیت آمریت ته
9

و پوهنځي ته راپور بیرته

د پوهنتون تضمین

راپور به د ورکړل شویو

فیربوری

لېږل

کیفیت آمریت

فیډبک څخه وروسته،

۳۰

مارچ ۵

اصالح شوي وي.

د عملیايت پالن بېلګه ـ د ( )APMپه منونه کښي)
جدول  : 6د  APMد عملیايت پالن منونه

د ( )APMبرخه

څه يش ته اړتیا ده

تحصیيل څانګه

هغه څانګه چي محصالن فارغوي
باید دغه عملیايت پالن بشپړ کړي

پوهنځی
د څانګي آمر

د هغي څانګي آمر چي څانګه فارغ
محصالن ورکوي

موضوعات ،رابرسېره شوي
ستونزي

د اصالح لپاره اجرآت

مسئول کس یا ټیم

د

بشپړیدا

نېټه
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د څانګړي مضمون د لکچر په اړه

د اړونده مضمون لکچر باید په هر

د محصالنو له لوري کمزوری

صورت کی معیاری او نوی يش

د مضمون استاد

20/07/20

فیډبک ،د  Xمحصالنو شمېر
وښودل چي لکچر زوړ دئ.
د لومړی کال لو مړي سمسټر په
آزموینه

کي د زیات شمېر

محصالنو ناکامه کېدل.

د فارغ شویو محصالنو په کار
ګامرين تیټ شمېر

• د ازمویني د شکل بیا کتنه
کېدل.

• د برنامې یا تحصیيل
سند

ورکوونکي

• د مضمون او د آزمویني د پوښتنو

څانګي مرش

ترمنځ متناسبوايل و څارل يش.

• د مضمون استاد

• د محصالنو رسه باید جلسه تررسه

• د هغه څانګي آمر چي

يش ،او د ناکامۍ علت وپوښتل

مضمون د هغوی په

يش.

څانګه پوری اړه لري .

• د ګامرونکو رسه جلسه کول ،ترڅو

• د برنامې یا تحصیيل

په راتلونکي کي د هغوی د توقع

سند

ورکوونکي

وړ محصالن فارغ کړل يش.

څانګي مرش

• د کارموندين د مرکز رسه پوسیله
د محصالنو رسه د دندي په
موندلو کي همکاري کول.
• د وروستي کال محصالنو لپاره د

• د هغه څانګي امر چي
مضمون د هغوي په
څانګه پوری اړه لري .

مهال ویش تهیه کول.
د دې تائیدي کول چي کومي کړين تررسه شوی دي.
راپور

هغه کړين یاداښت کول چي نه وي تررسه شوي:
.. .۱
.....۲
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01/09/20
01/10/20

• د کارموندين مرکز

اړونده مسلکونو لپاره پروګرام،

د پوهنځی د کیفیت د تضمین

20/07/20
20/07/20
01/9/20

01/10/20

اوومه برخه :دعلمي برنامو دوره یي یا پنځه کلنۍ بیا کتنه
د علمي برنامو دوره یې یا پنځه کلنۍ بیا کتني هدف څه دئ؟
د علمي برنامو دوره یي بیا کتنه ،د اکاډیمیک اعتبار ورکووين ميل چوکاټ پنځم اسايس معیار تقویه کوي او د علمي برنامو
بیا کتني پالیی د درېیمي برخي استازیتوب کوي .د علمي برنامې کلنۍ څارين ( )APMترڅنګ (PPR) ،پنځه کلنۍ بیا
کتنه هم ډاډ ترالسه کوي ،چي ټويل علمي برنامې یا تحصیيل څانګي د تحصیيل بنسټ د رسالت رسه سمي دي او د دوامداراه
اصالح په موخه یې په منظم ډول څارنه کېږي.

شکل  : 7د کیفیت د تضمین په دوران کښي د ( )PPRونډه.

د علمي برنامې دوره یي بیا کتني وظایف په الندي ډول دي:
•

په هرو پنځو کالو کښي د ټولو تحصیيل څانګو مرشح بیا کتنه تررسه کول؛

•

د ( )PPRپه مرسته پوهنځي او پوهنتون تائیدوي ،چي ټويل برنامې د پوهنتون د سرتاتیژی رسه سمي دي؛

•

د ( )PPRپه مرسته پوهنتون او وزارت تصمیم نیی چي  ،آیا د مارکېټ تقاضا سته او جریان به و لري او محصل به په
راتلونکي پنځو کلونو کي نوموړي تحصیيل څانګي ته تقاضا ولري؛

•

د ( )PPRپه مرسته پوهنځی او پوهنتون تائیدوي چي برنامه تراوسه د څانګي د ځانګړنو او متوقع زده کړیزو پایلو رسه
سمه ده؛

•

د ( )PPRپه مرسته پوهنځي او پوهنتون تائیدوي ،چي د علمي برنامې کلنۍ څارين او د علمي برنامې دوره یي بیا
کتني عملیايت پالنونو کښي په نښه شوي کړين عميل یا تطبیق شوي دي؛

•

د محصالنو لپاره د تجربه شوي زده کړي او ارزوين د کیفیت بیا کتنه کوي؛

•

په تحصیيل څانګه کي هغه کړين را برسېره کوي ،چي په مرسته یې د تحصیيل څانګي لوېديل ټکي سم کړي او د
محصالنو زده کړيزي تجربې او د دوی د ګامرين پایيل اصالح کړي؛

•

دا تائیدوي ،چي د تحصیيل برنامې د بهبود لپاره فزیکي او برشي رسچینې مناسبي دي؛
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•

د برنامې د ټیم تدریی مهارتونه او د ارزوين تطبیقات پیاوړي کوی یا لوړوي.

د علمي برنامې کلنۍ څارين او علمي برنامې دوره یې یا پنځه کلنۍ بیا کتني ترمنځ توپیر؟
د (علمي برنامې کلنۍ څارنه) او د (علمي برنامې پنځه کلنۍ بیا کتني) جال ،خو یو تر بله بشپړېدونکي پروسې دي .د علمي
برنامې کلنۍ څارنه ( څلورمي برخي یا فصل ته مراجعه وکړئ) د اړونده څانګي د استادانو لپاره کلنی فرصت دئ ،ترڅو د
هغو برنامو کیفیت چي دوی یې مخته وړي ،په پرله پسې توګه خپله لوړ کړي.
خو د علمي برنامې پنځه کلنۍ بیا کتنه ،د هغه پېنل له لوري چي د پوهنتون استازیتوب کوي ،تررسه کېږي .د ( )PPRهدف
ډېروسیع او پراخ دئ ،نوموړې څارنه د مختلفو کلونو په اوږدو کي د برنامې پرمختګ او اجراآتو ته کتنه کوي .د علمي برنامې
پنځه کلنۍ کتنه د پوهنتون و مجموعي اجراآتو او د ټولو اړونده تحصیيل څانګو نقش ته متوجه وي.
د علمي برنامې پنځه کلنۍ بیا کتنه ( ) PPRفرصت راکوي ،چي د برنامې ژوره بیا کتنه ويش او د تغیراتو په موخه دايس
اغېزمني غوښتني پیشنهاد کړي ،ترڅو د برنامې کیفیت او دمحصالنو زده کړیزي تجربې لوړي کړي.
د علمي برنامې پنځه کلنۍ بیا کتني په مرسته کوالی شو ،چي د برنامې د ځنډ ،ګډېدا یا تړل ،په هغه صورت کي مشخص
کوو ،چي برنامه د پوهنتون د سرتاتیژي او د مارکیټ د غوښتني رسه سمه نه وي او یا په پوهنتون کي دوې یا څو څانګي ورته
فعالیت کوي یا د محصالنو لپاره ضعیف خدمات عرضه کوي.
الندي جدول د ( )APMاو ( )PPRترمنځ اسايس توپیرونه خالصه کوي.
جدول  : 7د ( )APMاو ( )PPRترمنځ تفاوتونه

APM

PPR
هرپنځه کاله

کلنۍ

تکرار ،یا پرله پسې

هغه پینل (هیئت) چي د پوهنتون دعلمي مرستیال

د څانګي امر او د پوهنځي د کیفیت د

تررسه کوونکي

له لوري ټاکل شوی وي.

تضمین کمېټې مرش

سرتاتیژيک او پرمختیایي دئ

د څانګي د استادانو لخوا څارنه او پرله پسې

مترکز

اصالح
د پېنل له لوري راپور د پوهنتون د کیفیت دتضمین د څانګي په سطحه راپور او عملیايت پالن

پایيل یا نتیجې

کمېټې لپاره ،د څانګي لخوا دهغو ټکو د اصالح په
موخه عملیايت پالن کوم چي پېنل پیشنهاد کړی
دی  ،او د موضوع په اړه وزارت په جریان کي ساتل.
د علمي برنامو پنځه کلنۍ بیا کتنه ( )PPRد تل لپاره د علمي برنامو یو کلنیو څارنو ( )APMد کاري کړنو په مرسته تررسه
کېږي او هغه شواهد کوم ،چي د ( )PPRپېنل ګټه تري اخيل د ( )APMپخواين راپورونه اوهغه عملیايت پالنونه دي ،چي د
څانګي لخوا پینل ته ورښکاره کېږي .د یادو ( )APMsراپورونو او عملیايت پالنونو په نظر کي نیولو رسه د ( )PPRپینل د
تحصیيل څانګي له لوري هغه اجرآ شوی کړين مشخص کوالی يش ،چي د علمي برنامې او محصالنو د تجربې د کیفیت د
لوړاوي لپاره اغېزمني دي .د ( )APMsد راپورونو او عملیايت پالنونو په مرسته د ( )PPRپېنل دا هم مشخص کوی ،چي په
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څانګه کي اوږد مهاله ستونزي یا د ضعف ټکي وجود لري او د پوهنتون په سطحه د دوی د اصالح لپاره اړیني کړين یا اجرآت
پیشنهادوي.

د علمي برنامې دوره یې یا پنځه کلنۍ بیا کتني پروسې ته لنډه کتنه
 PPRهم د  APMپه څېر د ځانکړي فورم درلودونکی دئ( ،د فورمي منونه د همدې فصل په وروستي برخه کي ضمیمه شوې
ده) پدې فورمه کښي ټول اړونده غوښتونکي شواهد لکه د محصالنو شمولیت ،کامیابی ،د محصالنو او کارمندانو فیډ بک په
کښي شامل دي .د ( ) PPRپروسې د تررسه کولو څخه مخکي باید د پوهنتون د علمي مرستیال له لوري پینل ټاکل شوی
وي ،ترڅو د اړوندي څانګي ټول اسناد د بیا کتني په موخه د لومړي ځل لپاره وڅاري .کله چي پېنل و ټاکل شو ،نو د پېنل
ټول غړي یوځل د څانګي اړونده اسناد  /شواهد په ګډه رسه ارزیايب کوي او وروسته د څانګي د منسوبینو (استادانو،
محصالنو ،اداري او تخنیکي کارمندانو) رسه د اړوندوشواهدو د څرنګوايل په موخه جلسه دایروي.
د ( ) PPRالسته راوړنه یا پایله به د کتني راپور او د عملیايت پالن جوړونه وي ( مثال اړونده پېنل به د ارزوين څخه وروسته
حقیقي راپور تهیه کوي او د هغو ستونزو یا لوېدلو ټکو د اصالح په موخه به عملیايت پالن جوړوي چي په راپور کي یې ذکر
کړی دئ) .یادي ستونزي یا لوېديل ټکي به بیا دعلمي برنامې کلنۍ څارين ( )APMپه مرسته څارل کېږي او ډاډ به ترالسه
کوي ،چي د ( )PPRپېنل له لوري په اړونده ساحو کښي یاداښت شوي الرښووين په بشپړه توګه عميل او تطبیق کړي دي.

د ( ) PPRپروسې د تطبیق په موخه د ممکنه وخت یا دورې اټکل
.1

د پوهنتون علمي مرستیال واک لري ،چي تحصیيل څانګه د بیا کتني په موخه ځانکړې کړي ،د څانګي آمر خرب کړي
او پېنل وټاکي.

 .2د څانګي آمر او اړونده منسوبینو ته دي دوې میاشتي وخت ورکړي ،ترڅو د ( )PPRفورمه بشپړه کړي.
 .3یوه میاشت پینل ته وخت ورکوي ،ترڅو د څانګي اړونده د ( )PPRفورم د شواهدو  /اسنادو رسه مل ووایي او ابتدايي
تبرصه پري ولیکي.
 .4پېنل باید د درو اونیو په اوږدو کي په څلور ورځو کښي ،د څانګي رسه څلور جلی دایر کړي تر څو د ټولو اړونده
اسنادو کتنه ويش.
 .5یوه میاشت پېنل ته وخت ورکول کېږي ،ترڅو د ( )PPRفورمه بشپړ او د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټې ته یې
وسپاري.

.6

دوې میاشتي د څانګي د آمر یا د برنامې د ټیم لپاره ترڅو د عملیايت پالن خاکه ترتیب او د پوهنتون د کیفیت د
تضمین کمېټې ته یې تسلیم کړي.

کله ،څوک او څنګه ؟
ټويل علمي برنامې یا تحصیيل څانګي باید په هرو پنځو کلونو کښي یو ځيل د علمي برنامو پنځه کلنۍ بیا کتنه ( )PPRتررسه
کړي .لکه څرنګه چي ( ) PPRیوه نوې پروسه ده او د دې څارين د تررسه کولو لپاره به د څانګو شمېر بیخي ډېروي .نو
پوهنتون ته الزمه ده چي دايس مهال ویش ترتیب کړي ،ترڅو لومړی هغه تحصیيل څانګي د ( )PPRپه پروسه کي شاميل
کړي چي د فعالیت دوره یې د پنځه کلونوڅخه زیاته وي او یا د دې څخه هم زیايت زړې څانګي تر نویو څانګو پوري شاميل
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کړي .لنډه دا چي پوهنتون باید دايس هدف ولري چي په هر کال کي باید  ۲۰سلنه تحصیيل څانګي ( )PPRکړي .د
پوهنتون د کیفیت د تضمین او لوړاوي آمر پدي اړه کلیدي رول لري ،چي د ( )PPRپالن جوړونه او د هغه د تطبیق پروسو
نظارت یا څارنه وکړي.
د پوهنتون علمي مرستیال صالحیت لري ،چي د بیا کتني د پالن څخه پرته بله یا نوري دايس څانګي د ( )PPRپروسې ته
شاميل کړي ،چیري چي اړتیا ولېدل يش .لکه څرنګه چي د پوهنځي رئیس او د څانګي آمر د څانګي په سطحه د ټولو اړونده
مسایلو رسه اشنایی لري ،هم کوالی يش ،چي د پالن شوي مهال ویش څخه پرته څانګړې تحصیيل څانګه د ( )PPRپروسې
ته د شامیلولو په موخه د پوهنتون علمي مرستیال ته پیشنهاد کړي.
کله چي نوې تحصیيل څانګه تائی د او تاسیس يش ،نو سمدستي به د علمي برنامې کلنۍ څارين () (APMد تطبیق چاري
پیلوي او د علمي برنامو پنځه کلنۍ بیا کتنه () (PPRبه هغه وخت تررسه کوي ،کله چي یې د فعالیت دوره پنځو کلونو ته
ورسیږي ،خو که د څانګي د فعالیتونو په اړه تشویش رابرسېره يش ،نو د پوهنتون علمي مرستیال ،د پوهنځي رئیس یا د
څانګي آمر ،د ( )PPRد تطبیق د مهالویش څخه پرته تصمیم نیوالی شی ترڅو اړونده څانګه د ( )PPRپروسې ته شامل کړي.
د هغه کال په جریان کي چي د ( )PPRد څارين پروسه دوام لري ،نوتحصیيل څانګه اړه نه ده چي د ( )APMپروسه د نورو
کلنو په څېر په عادي توګه تررسه کړي.
په څانګه کي
د فارغ ورکوونکي څانګي آمر ،مسئولیت لری ،ترڅو د پینل لپاره د ( )PPRد فورمي د بشپړتیا او د تولو اړونده شواهدو د
امادګی ډاډ ترالسه کړي .د ( ) PPRد فورمي په بشپړېدو کي نورډېر کسان هم برخه اخيل ،چي په لنډ ډول یې الندي ذکر
کوو:
•

د هغی مرستندویه څانګي آمر یا استادان  ،چي په فارغ ورکوونکې څانګه کي مضامین تدریسوي؛

•

د فارغ ورکوونکي څانګي ټول استادان او د نورو هغو څانګو استادان چي په همدې څانګه کي تدریس کوي؛

•

مسلکي خدمات ،ادارې مامورین او ټیکنیشنان؛

•

محصالن :د فیډبک اخیستلو په موخه د ( )PPRفورم په بشپړولو کي سهم اخيل؛

•

د پوهنتون نوري اړونده ادارې چي د ارقامو په تیارولو کي ونډه اخيل.

د څانګي آمر مسئول دئ ،چي ټول پورته کسانو برخه اخیستنه رسه هامهنګ یا همږغې کړي ،ترڅو د پینل د غوښتني رسه
سم د ( )PPRفورم بشپړ کړي .نوموړی جریان به د ( )PPRد تطبیق د خربتیا څخه دوې میاشتي ترمخه تررسه کېږي.

د ( )PPRپینل ( )PPR Panel
د ( ) PPRپینل د پوهنتون د رئیس یا علمي مرستیال له لوري ټاکل کېږي .یاد پېنل د الندي کسانو څخه ترکیب یا جوړ شوی
دئ.
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•

د پوهنتون علمي مرستیال (که امکان ولري) د مرش په توګه .که علمي مرستیال مرشي په غاړه نه اخيل نو بل
دايس وړ او نا پېیلی کس د مرش په توګه ټاکل ،چي د هغه پوهنځي غړی نه وي په کوم کي چي ( )PPRتررسه
کېږي؛

•

د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټې غړی (:)Member of Institutional Quality Assurance

•

دکریکومل کمېټې غړی

•

درې تنه مرشان استادان ( باید د هغه څانګي یا پوهنځي استادان نه وي په کوم کي چي ( )PPRتررسه کېږي)،
او نوموړي استادان باید الندي خصوصیات ولري؛

-

د نظم او انضباط خپروونکي اويس

-

زده کړیزه او تدریی تجربه ولري ،دلته د مرشتوب یا دخدمت موده هدف نده.

-

د مخامخ مصاحبې کولو مهارت او تجربه ولري

-

د ( )APMاو ( )PPRتطبیق تجربه ولری.

•

د محصالنو استازی (د هغې څانګي څخه چي ( )PPRپه کښي تررسه کېږي) .

نوموړی پېینل باید یو منيش ولري ،ترڅو اړونده پېنل ته لوجیستکي خدمات تررسه کړي اود پېنل د غونډو په جریان کي د
غونډي رسمي مینوټ یا راپور ولیکي ،دا منيش کېدای يش چي د بيل څانګي آمر ،د کیفیت د تضمین د آمریت غړی یا د
علمي مرستیال د دفرت څخه یو اداري کارمند وي .د یادوين وړ ده چی نوموړی منيش به د پېنل غړی نه وي.
(د مهرباين له مخي د دې الرښود کتاب درېیمه برخه ( د کیفیت لپاره تیاری) وګورئ د پېنل جوړونه او روزنه په مرشحه توګه
ترشیح شوې ده)
پوهنتونونه باید د الندي دوو طریقو څخه په یوه طریقه خپل د ( )PPRپېنلونه ت سیس کړي:
د پېنل غړي به د ( )PPRد کمېټې د ثابتو غړو څخه انتخابیږي یا به د پوهنتون په سطحه د ډیرو کسانو ګروپ روزل کېږي او
د هغوی څخه به د پینل غړي انتخابیږي ،ترڅو د ( )PPRsد تطبیق په وخت کي کاري حجم را کم يش .نوموړی میکانیزم به
د کیفیت د لوړاوي او د ( ) PPRد پروسو په پوهاوي کي مرسته کړې وي ،خو دا طریقه په دې معني نده چي د پینلو ترمنځ
دي د توافق په اړه نور اسايس موضوعات رامنځته کړي.
د ( )PPRد کتني د ورځو په جریان کي ،پېنل پر هغو ارقامو خپل منځي مباحثه کوي ،کوم چي د ( )PPRپه فورم کي ذکر
شوي دي او وروسته ترمباحثي د الندي کسانو رسه مخامخ کتني ( )PPRکوي:
• د څانګي آمر
• استادان
• برحال او فارغ محصالن

•

ګامرونکي  -که امکان ولري

د علمي برنامو دوره يي یا پنځه کلنۍ بیا کتني فورمه ()The PPR Form
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د ( )PPRمعیاري فورمه ،کوم چي الندي ذکر شوې ده ،باید د څانګي د آمر له لوري بشپړه شوې وي .که څه هم د څانګي آمر
مسئول دي چي د اړونده فورمې د بشپړوين ډاډ ترالسه کړي ،خو نور دايس همکاران سته ( مخکي ذکر شول) چي د یادي
فورمې لپاره د ارقامو په راټولونه کي برخه واخيل .د څانګي آمر باید په خپله څانګه کي یوه کوچنۍ ( ۳ـ ۵کسیزه) کمېټه جوړه
کړي ،ترڅو د ارقامو په راټولو او فورم ډکولو کي مرسته وکړي .پدې طریقې رسه به د کارونو حجم ویشل شوی وي او هم به
ډاډ ترالسه کړو ،چي د څانګي نور کسان په اړونده پروسه کي ښکېل دي.
د څانګي لخوا بشپړه شوې فورمه او رشیکېدونکي مستند شواهد باید لږ تر لږه درې اونۍ مخکي د ( )PPRتر کتني ،پوهنتون
ته وسپارل يش ،ترڅو د پېنل غړي یې یو ځيل وګوري او وروسته د اړوندي څانګي رسه جلسه دایره کړي.
که امکان ولري ،د پېنل غړي باید د اړوندي څانګي د محصالنو او منسو بینو کمېټې  ،د کریکومل د کمېټې یا د کیفیت د
تضمین د کمېټې د غونډو جریان د نژدي څخه وګوري  ،ترڅو د ( )PPRلپاره اضايف معلومات راټول او وروسته یې د اړونده
اسنادو رسه مقایسه کړي.
د علمي برنامو دوره یې یا پنځه کلنۍ بیا کتني چوکاټ
پروسه :اړونده تحصیيل څانګه د الندي فورم هره برخه باید بشپړه کړي ،وروسته یې پېنل باید تائېد او هري برخي ته خپله
تبرصه ولیکي او د هري برخي په وړاندي خپل وړاندیزونه مشخص کړي.
جدول  : 8د  PPRد راپور فورمه

دالرښووين لپاره یاداښت

د  PPRد فورم برخي
د کتني نېټه
د تیر ځل کتني نېټه

که چريي تېر کال  PPRنه وي تررسه شوي ،نو د دې برخې د ډکولو اړتیا نشته

څانګه

که چیري ډیري څانګي د یوې ځانګړي څانګي رسه په درسونو کي برخه اخيل،
باید واضح يش چي کومه یوه اسايس څانګه ده او فرعي څانګه ده (کومه څانګه
تحصیيل سند ورکوي او کومي څانګي مرستندویه دي).

پوهنځی
د څانګي آمر

دهغې څانګي آمر چي اړونده څانګه تحصیيل سند یا ورکوونکې وي.

د پېنل غړي

د پېنل غړي باید د پېنل د منيش لخوا د پوهنتون علمي شورا ته معريف يش.

۱ـ د علمي برنامې نوم یا عنوان
د برنامې ډول :لیسانس  /فوق
لیسانس
۲ـ د پوهنځي او پوهنتون له

•

تحصیيل پالن او رسالت رسه د

هغه اړیکه باید وښودل يش ،چي د پوهنتون او پوهنځی د سرتاتیژیکو
اسنادو رسه رابطه لري ،که چیري امکان ولري.
یوه څانګه نيش کوالي چي د پوهنتون یا پوهنځی هر اړخ دي تقویه

تحصیيل څانګي تطابق

•

د پېنل تبرصه او غوښتني یا

د پېنل په وسیله د پېنل د کتنو په ورځو کي باید بشړيش.

کړي.
وړاندیزونه:
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۳ـ ښې کړين

د تیرو درو کلنو ښې کړين یاداښت یا راپور يش.

( هره هغه ساحه چي ښې کړين

د ښو کړنو ځیني ساحې په الندی ډول دي:

پکښي تررسه شوي مشخيص او

• په تدریی او زده کړیزو چارو کي نوښتونه

یاداښت کړي).

• د محصالنو ارزونه او د هغې فیډبک د محصالنو رسه رشیکول.
• د کیفیت دتضمین او لوړاوي پروسې.
 د زده کړیزو رسچینو استعامل ـ فزیکي رسچینې ،کتابتون ،IT ،د حقیقي یاپراکتیکي زده کړو چاپیریال (:)VLE
 د رسچینو څخه د ګټوري یا اعظمي استفادې اخیستني په موخه تررسهشوي کړين.
 د رسچینو څخه د استفادې اخیستني په برخه کي نوښتونه.• هغه تررسه شوي کړين چي د نوي محصالنو د شمولیت رسه یې مرسته کړې
وي.
• هغه کړين چي د محصالنو د کامیابۍ او علمي برنامې د پای ته رسوين رسه
یې مرسته کړې وي.
• هغه کړين چي د محصالنو د کار ګامرين او مسلکي مهارتونو رسه یې مرسته
کړې وي.
• د څانګي لخوا کړين چي د کادري غړو د پرمختیا او ښکېلتیا په اړه یې
تررسه کړي وي.
د ښو کړنو هغه اړخونه چي د پوهنتون لپاره نور هم اغېزمن متام شوي وي.
هغه موضوعات باید مشخص يش چي د پوهنتون په کچه اجرآتو ته اړتیا لري.

د پېنل تبرصه او وړاندیزونه:
۴ـ د تیر پنځه کلنۍ کتني ()PPR

د دې لپاره چي پروسه بشړه يش ،اړونده جلسې او مصاحبې باید تعقیب يش.

• هغه کړين چي د تیري ارزوين په موخه پري موافقه شوې وي باید د وخت په

پر هغه کړنو چي باید تررسه شوي

نظر کي نیولو رسه یې په یو جدول کي لست او څرګند کړي ،چي آیا دا

وای ،تجدیر نظر او د کړنو د

فعالیتونه بشپړ شوی ،که نه وي بشپړ شوي باید هر اړخیزه ترشیح يش.

بشپړتیا او پرمختګ تائید کول.

• که په تېره دوره کي  PPRتررسه شوی وی ،تائید شوي عملیايت پالن باید

( ټويل هغه کړين چي تر اوسه ندي

وجود لري؟ کومی کړين تررسه شوي؟ آیا جدي یا لوی ستونزي شتون لري؟

تررسه شوي باید لست يش).

که  PPRتر اوسه نه وي تررسه شوی ،نو د څانګي له لوري چي کومي ارزوين
یا څارين تررسه شوي دی ،پېنل باید پر هغوي خپل تبرصې ولیکي ،دا
ارزوين کېدای يش الندي موضوعات را ونغاړي:
-

د تدریی جریان ارزونه
-

کلنۍ پالن
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-

د څانګي په کچه ارزونه

د دې لپاره چي پروسه بشړه يش ،اړونده جلسې او مصاحبې باید تعقیب يش.

د پېنل تبرصه او وړاندیزونه:

۵ــــــ د تیـــــرو کلونـــــو د  APMد
راپــورو پــر هغــه کړنــو چــي بایــد
تـــررسه شـــوي واي ،تجـــدیر نظـــر

لږ تر لږه د تیرو پنځه کلنو  APMعملیايت پالنونه باید وکتل يش ،چي آیا
نوموړي عملیايت پالنونه په کامیابۍ رسه پای ته رسېديل دي که نه؟

او د کړنـــــــــــو د بشـــــــــــپړتیا او
پرمختګ تائید کول.
( د علمــــــي برنــــــامې کلنــــــۍ
څــــارين پــــه برخــــه کــــي چــــي
کـــــومي کـــــړين نـــــدي بشـــــپړ
شـــوي بایـــد د نېټـــې پـــه ذکـــر
کولو رسه لست يش).
د پېنــــــــــل تبرصــــــــــه او
وړاندیزونه:
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د دې لپاره چي پروسه بشړه يش ،اړونده جلسې او مصاحبې باید تعقیب يش.

۶ـ د محصالنو کامیايب

د معلومات قوي رسچینې:

( دهغه محصالنونسبت کوم چي په کامیابۍ

• لږ تر لږه په تیرو درو کلونو کي هغه محصالن چي اړونده ټولګیو څخه نوو

رسه هر کال بشپړوي او د فارغانو شمېر)

ټولګیو ته بریايل شوی دي ( شمېر او سلنه ( )%یې).
• لږ تر لږه د تیرو درې کلونو د فارغانو شمېر .او د د دوی د شمېر اړیکه د هغه
ملړي کال د شمولیت د شمېر رسه ( شمېر او سلنه)
• د کلونو په تفاوت رسه د هغو محصالنو شمېر چي ناکامه شوی دي او دهغو
شمېر کي چي نه دي فارغ شوي:
 د ناکامانو شمېر ،د تبدیلیو شمېر ،د تحصیل د پرېښودلو شمېر او علتونه.• د مضمون یا موډل په کچه معلومات ـ د کامیابۍ اندازې ،د مضمون د انفرادي
ارزونو ډولونه او د اجرآتو شواهد.
• هغه موضوعات چي باید فکر پر ويش :هغه اړین او اغېزمن بدلون چي د
اړوندو کلنو په جریان کي چي د محصالنو د شمولیت ،د کامیايب د کچي او د
فارغانو د کچي د څرنګوايل په اړه رامنځته شوي ( ،مثبت یا منفي) وي ذکر
یې کړئ.
• د اوسني بدلونو او نوښتونو اغېزې (مثبت یا منفي) وي ،ذکر یې کړئ.
• پر موجوده ارقامو او موضوعاتو تبرصه.
• د محصالنو د ارزوين تحلیل په انفرادي توګه یا د پروژې په ډول.
• د انفرادي محصالنو د ارزوين د اجرآتو تحلیل.
• د کریکومل د څارين څخه السته راغيل پایيل.
د ښو کړنو نور اړخونه چي د پوهنتون په کچه باید عميل يش.
هغه موضوعات باید مشخص شی د پوهنتون په کچه اصالحاتو ته اړتیا لري.

د پېنل تبرصه او وړاندیزونه:

د دې لپاره چي پروسه بشپړه يش ،اړونده جلسې او مصاحبې باید تعقیب يش.
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۷ـ کار ګامرنه

د معلوماتو غني رسچينې:

( دهغو فارغو محصالنو نسبت چي استخدام

• د څانګي یا پوهنتون په کچه د هغه محصالنو شمېر یا احصائیه چي په دنده

شوي وي).

بوخت دي یا نورو اضافه لوړو زده کړو په ترالسه کولو کښي ښکېل دي.
• فارالتحصیل
• د هغو محصالنو شمېر چي په مسلک پوري اړوند ورکشاپونه یې ترالسه کړي
وي ( ،د څانګي یا پوهنتون په کچه).
• د انتقايل مهارتونو د ارزونو شمېر ،یعني آیا محصالن اړوند اړین انتقايل
مهارتونه لری ،لکه خلص سوانح لېکنه  ،د مصاحبې مهارتونه ،پریزنټېشن ،د
پروژې مدیریت...
• د مسلک رسه د تدریی موادو د رابطې لرلو په موخه د محصالنو ارزونه او فیډ
بک.
• د هغه محصالنو شمېر چي انټرن شیپ یا عميل کار دوره یې ترالسه کړې وي.
هغه موضوعات چي باید توجه ورته ويش:
• د هغه فارغانو شمېر چي د فراغت د کچي په بست کي بوخت وي.
• د هغه بوخت محصالنو شمېر چي اړونده دنده د دوي دمسلک او تحصیيل
درجو رسه مطابقت ولري.
• د کار ګامرين اړونده محتوا په اړه د محصالنو څخه فیډ بک.
• د بوختیا د کچي د لوړاوي په موخه سرتاتیژۍ.
• د محصالنو د کار ګامرين په اړه د تررسه شوو کړنو اغېزې (مثبت یا منفي).
• د کارګامرونو د اړتیاو مطابق د بوختیا د محتوا څرنګوالی.
د ښو کړنو نور اړخونه چي د پوهنتون په کچه باید پراخ اوعميل يش.
هغه موضوعات باید مشخص شی د پوهنتون په کچه اصالحاتو ته اړتیا لري.

د پېنل تبرصه او وړاندیزونه:
 ۸ـ د محصالنو فیډ بک

د دې لپاره چي پروسه بشپړه يش ،اړونده جلسې او مصاحبې باید تعقیب يش.

د معلوماتو په اړه غني رسچینې:

(د محصالنو رسه جلسې ،د محصالنو د

•

د محصالنو پوښتنپاڼي

پښتنپاڼو څخه الس ته راغيل پایيل ،د

•

انفرادي یا ګروپي جلسې؛

محصالنو د کمېټو ،څخه السته راغيل پایيل).

•

د محصالنو او استادانو کمېټه

•

د رسویګانو یا ارزونو د بشپړتیا فیصدي.
هغه موضوعات چي باید توجه ورته ويش:

•

د محصالنو د پوښتنپاڼو او عنوانونو ترمنځ اړیکه یا ورته وايل (
تدریی ارزونه او فیډبک ،اکاډیمیک مالتړ)....
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•

هغه موضوعات چي د محصالنو په وسیله رابرسېره شوي باید
مشخص يش ،اړونده موضوعات باید په څانګه کي انعکاس او
ترشیح يش ،ترڅو اصالح يش.
•

دايس سرتاتیژی په کار واچول يش ،چي محصالن د پوښتنپاڼو
په ښه توګه ځوابولو کي ښکیل پاته يش.

•

دايس سرتاتیژی چي محصالنو ته د هغوی د فیډ بک څخه
رابرسېره شوو موضوعاتو ته ځواب ووایي.

د ښو کړنو نور اړخونه چي د پوهنتون په کچه باید پراخ اوعميل يش.
هغه موضوعات باید مشخص شی د پوهنتون په کچه اصالحاتو ته اړتیا لري.
د دې لپاره چي پروسه بشپړه يش ،اړونده جلسې او مصاحبې باید تعقیب يش.
د پېنل تبرصه او وړاندیزونه:
۹ـ د فارغا نو فیډ بک

د ارقامو په اړه رسچینې:

( د فارغانو څخه د دوی د تحصیيل څانګي د

 -هغه فیډ بک چی د فارغ محصالنو څخه د پوښتنپاڼو یا مستقیم متاس له الري

ارزښت .د دوی په فعيل ګامرونو یا بوختیاوو

الس ته راغيل وي.

کي د څانګي د ګټورتوب فیډ بک).

هغه موضوعات چي باید توجه ورته ويش:
• د فارغ التحصالنو څخه د برنامې په اړه فیډ بک.
 په ځانکړي ډول هغه څه چي د دوی فعيل رول یې تقویه کړی وي. هغه ټکي چي د دوی د دندي د ساتني لپاره ګټور دي. کېدای يش پورته ټکي نور هم پراخ شوي یا تقویه شوي اويس.• د فارغ التحصیل لپاره د ښکېلتیا فرصتونه ( مېلمه لکچرونه  ،د بوختیا تجربې
رشیکول ،د محصالنو په وړاندي هغه ساحې چي توجه ورته زیاته يش.
د ښو کړنو نور اړخونه چي د پوهنتون په کچه باید پراخ اوعميل يش.
هغه موضوعات باید مشخص شی د پوهنتون په کچه اصالحاتو ته اړتیا لري.

د پېنل تبرصه او وړاندیزونه:
۱۰ـ د استادانو فیډ بک او د تدریس د کیفیت

د دې لپاره چي پروسه بشپړه يش ،اړونده جلسې او مصاحبې باید تعقیب يش.
د ارقامو په اړه رسچینې:

اصالح

• د استادانو د فیډ بک پوښتنپاڼي ،مصاحبې ،د استادانو پرمختیا...

( د استادانو رسه جلسې ،د استادانو د

د محصالنو فیډ بک ته د استادانو د فیډ بک کیفیت .یعني استادانوو د

پرمختیا پروسې)

محصالنوله لوري د ورکړل شوي فیډ بک لپاره اغېزمني کړين تررسه کړی دي
که یا ؟
• د محصالنوـ استادانو د کمېټې د غونډي مینوټ یا راپور چي د محصالنو
السلیکونه هم پکښي شامل وي ،د فارغانو او په کاربوختو محصالنو فیډ بک.
هغه موضوعات چي باید توجه ورته ويش:
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• هره هغه موضوع چي د فیډ بک څخه رابرسېره شوې باید جدي و څارل يش
او اصالح يش.
• دايس سرتاتیژی چي استادان د استادانو د پرمختیا په فرصتونو کي ښکیل
کړي.
• د څانګي په کچه دايس سرتاتیژي چي د تدریس کیفیت او دوامداره اصالح
او لوړاوی یې کړی وي.
د ښو کړنو نور اړخونه چي د پوهنتون په کچه باید پراخ اوعميل يش.
هغه موضوعات باید مشخص شی د پوهنتون په کچه اصالحاتو ته اړتیا لري.
د دې لپاره چي پروسه بشپړه يش ،اړونده جلسې او مصاحبې باید تعقیب يش.
د پېنل تبرصه او وړاندیزونه:
۱۱ـ د ګامرونکو فیډ بک

د ارقامو په اړه رسچینې:

(د ګامرونکو څخه د فارغانو د مهارتونو او پر

• چريي چي امکان لری :د ګامرونکو د فیډ بک پوښتنپاڼي ،د ګامرونکو رسه

دندو د پاته کېدو د ثبات په اړه فیډ بک
اخیستل)

مصاحبې او فارغانو فیډ بک باید واخیستل يش.
هغه موضوعات چي باید توجه ورته ويش:
• آیا علمي برنامه هغه مهارتونه چي د ګامرونکو ورته اړتیا ده عرضه کوي ،او د
همدې مهارتونو د ال لوړاوي په موخه کړين تررسه شوي دي.
• نور دايس فرصتونه چي د ګامرونکو رسه د ښکېلتیا سبب کېږي.
د ښو کړنو نور اړخونه چي د پوهنتون په کچه باید پراخ اوعميل يش.

د پېنل تبرصه او وړاندیزونه:

هغه موضوعات باید مشخص شی د پوهنتون په کچه اصالحاتو ته اړتیا لري.
د دې لپاره چي پروسه بشپړه يش ،اړونده جلسې او مصاحبې باید تعقیب يش.

۱۲ـ فزیکي او عميل زده کړیزي رسچینې د معلوماتو رسچینې:
( پر موجوده او د اړتیا وړ زده کړیزو رسچینو
تبرصه ولیکی )

• هغه رسچيني په برنامې پوري اړه لري خو کېدای يش کیفیت یې ذکر شی :
-

تدریی فضا ،دمحصالنو شخيص تدریی فضا ،د  ITخدماتو ته د
محصالنو الرسسۍ ،البراتوارونه.

-

کتابتون او عميل زده کړو رسچینې.
هغه موضوعات چي په نظر کی ونیول يش:

•

آیا روانو یا فعيل کړنو موجوده رسچیني په اغېزمن ډول په کار اچويل دي.

•

د رسچینو کمښت کوم چي کېدای يش پوهنتون رسه رشیک يش.

•

د تدریی نوښتونو په موخه مالتړ( فزیکي رسچینې)

د ښو کړنو نور اړخونه چي د پوهنتون په کچه باید پراخ اوعميل يش.
هغه موضوعات باید مشخص شی د پوهنتون په کچه اصالحاتو ته اړتیا لري.
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د پېنل نظرونه او وړاندیزونه

د دې لپاره چي پروسه بشپړه يش ،اړونده جلسې او مصاحبې باید تعقیب يش.

۱۳ـ د کار مندانو رسچينې (د اکادميیک او د معلوماتو رسچینې
مالتړ کوونکو کارکوونکو او د دوی د اکادميیکو •

په علمي برنامه کي برخه اخیستونکو کارمندانو خلص معلومات لکه د

وړتیاوو په اړه نظریات یا تبرصې)

کادري غړو شمېر او تحصیيل درجه ،تدریی مدیران ،اداري او تخنیکي
مامورین ...
هغه ټکي یا موضوعات چي باید په پام کي ونیول يش:
•

د علمي برنامې د مخته وړلو په موخه د کارمندانو جوړښت او وړتیا.

•

د کارمندانو لپاره فرصتونه یا اړتیاو ته د پوهنتون په کچه پراختیا ورکول.

•

د استادانو لپاره د لوړو درجو ( ماسرت یا دوکتورا) السته راوړنو په موخه تررسه
شوي پرمختګونه.

د پېنل نظرونه او وړاندیزونه

د دې لپاره چي پروسه بشړه يش ،اړونده جلسې او مصاحبي باید تعقیب يش.

۱۴ـ د پېنل نتیجه ګیري او د څانګي لپاره د

د دې لپاره چي پروسه بشپړه يش ،اړونده جلسې او مصاحبې باید تعقیب يش.

تررسه کېدونکو کړنو خالصه او د هغوی مهال
وېش.
۱۵ـ دپوهنتون لپاره وړاندیزونه

د دې لپاره چي پروسه بشپړه يش ،اړونده جلسې او مصاحبې باید تعقیب يش.
د عملیايت پالن د ضمیمې ترڅنګ باید ځوابونه په لیکيل ډول وي.

۱۶ـ د ډیپیارټمنټ له خوا وړاندیزونو ته
ځوابونه

د دوام تر

مهال

نېټې پوري

وېش

(د مثال په ډول ،ډیپارټمنت به څنګه او کله

حساب ورکوونکي مامور

کړين

موضوع

1.
2.
3.

وړاندیزونو ته ځواب ووایي)

د راپور نېټه

نېټه

د پوهنځي د رئیس له لوري تائیدي

نېټه

د کیفیت د تضمین کمېټې تائیدي

نېټه

د پوهنتون د علمي شورا لخوا تائیدي

نېټه
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پېنل او د شواهدو کتنه
کله چي پېنل د ( ) PPRبشپړه شوې فورمه او د هغې اړونده مرستندویه شواهد ترالسه کړي ،نو د پینل مرش به د پینل غړو ته
په فورم کي د اړوندو ساحو د څېړلو په موخه مسئولیتونه وسپاري .دا ساحې به د فورم د ارقامو رسه برابري وي ،خو ځيني
ځانګړي ساحې باید په ګروپونو ووېشل يش .د پېنل مرش به د پېنل د غړو هغه نقش چي په اړونده ساحه کي يې لوبوي موافق
وي ،الندي جدول کي یې یو لنډ مثال ذکر کوو:
د فورم د کتني په موخه د پېنل د غړواحتاميل تخصیص

په فورم کي د څېړين ساحه

د پېنل مرش

سرتاتیژیک اهداف ( سرتاتیژیک منجمنټ)

د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټې غړي

اغېزمن عملیايت پالن

کادري غړی(استاد)

د محصالنو فیډبک او تجربه

د پوهنتون د کیفیت د تضمین یا کریکومل کمېټې غړی

د محصالنو کامیايب او فراغت

کادري غړی(استاد)

د منسوبینورسچينې او د منسوبینو پرمختګ

کادري غړی(استاد)

د محصالنو د ګامرين ،فارغانو اوکارګامرونکو فیډبک

پېنلونه باید په نظر کي ولري چي آیا د محصالنو استازو ته یواځي هغه ساحې تخصیص يش ،کوم چي په ( )PPRفورم کي
د ذکر شوو موضوعاتو د څېړلو څخه را برسېره شوي دي.
د پینل د کتني د جلسو ورځي
ج

د ( ) PPRد پېنل جلسې عموما د بیا کتني ورځني جلسو په وخت/دوره کي تررس کېږي .دا ورځي باید د ټولو پېنلونو لپاره په
ورته وخت کي مهال وېش شوي اوپه ورته وخت کي باید پای ته رسېدونکي اوسی  ،ترڅو په دریو اونیو کي ټوله پروسه پای ته
ورسیږي او همدغه پېنلونه د تصیمیم نیوين په ټولو اړوندو جلسو کي ګډون وکړي.
د پینل د کتنو ورځني جلسې کېدای يش ،چي په الندی توګه تنظیم يش:
لومړی ورځ:
کتونکي پېنل به مالقات کوي ترڅو:
•

په څانګه کي د ( )PPRد تطبیق تاېیدي وکړي؛

•

پر هغو مشخصو موضوعاتو بح

•

پینل به د هغو تهیه شویو رسمي شواهدو په رڼا کي ،د د فورمې په هره اړونده برخه کي خپله تبرصه بشپړوي؛

•

پېنل به په خپل منځ کي پر ټولو هغو ټکو موافقه کوي ،چي وروسته یې د اړونده څانګي رسه د جلسې له الري رشیکوي.

کول ،چي د پېنل له لوري د ( )PPRد فورم د کتنو څخه یاداښت شوي دي؛

دوهمه ورځ
•

د هغې څانګي آمرچي دبرنامې مرش دئ ،مصاحبه کول( ،کوالی يش چي د اړتیا په وخت کي د څانګي د هغه
آمر رسه هم لېدنه وکړي چي د اړوندي څانګي رسه مرستندویه ده)؛

•

د تدریی منسوبینو ( استادانو ،ټیکنیشنانو ،البرانټ )...رسه مصاحبه؛
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درېیمه ورځ
•

د برحالو او فارغو محصالنورسه مصاحبه؛

•

د کارګامرونکو رسه مصاحبه.

څلورمه ورځ
•

د پېنل جلسه ،ترڅو پر السته راغلو پایلو او نتیجه ګیریو یا پر تررسه شوو پریکړو باندي موافقه وکړي.
د علمي برنامو پنځه کلنۍ بیا کتني ( )PPRد فورمې تنظیم ،د شواهدو تخنیکي پرتله او اړونه ،د مصاحبو ترتیب ،او د مصاحبو

په جریان کي د یاداښتونو اخیستل د پېنل د منيش اسايس نقش یا رول دي.
د ( )PPRد کتني په جریان کي د اغېزمنو پوښتنو کولو لپاره الرښوونه د دې فصل په ضمیمه کي ذکر شوې ده.
پېنل څه يش تولیدوي
د ( ) PPRد کتنو د ورځو په پای کي ،پېنل باید ټول اړونده شواهد او د مصاحبو پایيل کتيل وي او یو لړ پرېکړو ته رسېديل
وي .پېنل باید به د ( )PPRپه فورم کي و ټولو برخو ته الزمي تبرصي لیکيل وي ،او د پرېکړو دايس خاکه به یې جوړه کړي
چي د ( )PPRد فورم د ټولو تبرصو او پرېکړو لنډیز وي ،دا لنډیز یا خالصه به د الندي ټکو پرڅرنګوايل مترکز کوي:
•

په مجموعه کي د تدریی او زده کړيز چاپیریال کیفیت او د متوقع زده کړیزو پایلو السته راوړين څرنګوالی؛

•

د ښو کړنو د ساحو د ال پراخېدو او خپریدو څرنګوالی؛

•

هغه ساحې چي پرله پسې یا رواين څارين یا بیا کتني ته اړتیا لري؛

•

د تحصیيل برنامې روان ارزښت ،ژوندي پاته کېدو قابلیت او د برنامې دثبات یا تداوم څرنګوالی .د ( )PPRپېنل دا
صالحیت او واک لري ،ترڅو پوهنتون ته پیشنهاد یا سپارښتنهوکړي ،چي د اړوندي څانکي تحصیيل فعالیتونه دي ،و
ځنډیږي  ،لغوه یا د نورو یا بيل څانګي رسه ګډ يش.
د پورته پروسو د برخي په حی  ،پېنل باید وپوهنتون یا اړونده تحصیيل ډیپارټمنټ ته د هغو ساحو لست چي باید اصالح

يش تهیه او تائید کړي ،مثال.
 .1د څانګي څخه و غوښتل يش چي اړونده موضوعات بايد په ټاکيل وخت کي تررسه يش .پدې برخه کي هغه
مسلې باید شاميل وي چي څانګه یې د اصالح کولو واک ولري.
 .2د پوهنتون څخه غوښتنه –د علمي چارو مرستیال ،د مايل چارو مرستیال ،دمحصالنو چارو مرستیال یا د پوهنتون
د رئیس ته غوښتني یا مسلې راپورته کول ،ترڅو په بشپړولو کي یې تلوار وکړي .پدې برخه کي هغه مسئلې یا
غوښتني شاميل دي ،چي تحصیيل څانګ ه یې د اصالح کولو واک نلري ،مثال :پوهنتون په سطحه د رسچینو د
ویش هراړخیز مدیریت.
 .3پیشنهادونه کول ـ پدې برخه کي به دا ا صالح په موخه دايس پشنهادونه شامل دي ،کوم چي اجباري نه وي.
کله چي د ( )PPRراپور وسپارل يش نو څه پېښیږي
بشپړه شوی فورم به د پینل له لوري د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټې ته سپارل کېږي .نو کله چي راپور تایېد شو ،نو
د څانګي آمر اړ دئ ،چي د هغو مسایلو یا ستونز د اصالح په موخه چي په اړونده راپور کي را برسېره شوي عملیايت پالن تهیه
او ترتیب کړي .همدغه عملیايت پالن باید د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټې ته وسپارل يش ،نوموړې کمېټه به په
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عملیايت پالن کي د پیشنهاد شویو کړنو د تررسه کېدو د تاېیدۍ مسئولیت لري او هم موافقه کوي چي باید نوموړي کړين
څنګه و څارل يش.
د  APMپه مسلسلو عملیايت پالنونو کي باید د  PPRڅخه د السه راغلو عملیايت پالنونو ټويل هغه برخي او کړين چي اصالح
یې کلونو ته اړتیا لري باید (د پېنل په راپور کي) شاميل يش.
راپور او پایيل په پراخه او ژوره کچه د څانګي دټولو غړو او محصالنو رسه رشیکي يش.
د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټه مسئوله ده چي هر کال د ( )PPRد ټولو کړنو خالصه او پایلی دیو راپور په شکل د لوړو
زده کړو وزارت رسه رشیکي کړي ،خو په هغه صورت کي چي د پېنل پيشنهاد دا وي ،چي اړونده څانګه دي ،وځنډیږي ،ګډه
يش یا لغوه يش نو پدې صورت کي د موضوع د تائیدی په موخه د وزارت رسه اسايس راپور رشیک کړل يش.

شکل  : 8د علمي برنامې د دوره يي یا پنځه کلنۍ بیا کتني پر وسه

ضمیمه ( : )۱د ( )PPRد کتني په ورځ د پوښتنو بېلګه
د پوښتنو هدف دا دئ ،چي د تحصیيل برنامې د فعالیتونو ،د منسوبینو او محصالنو د تجرو په اړه مرشح معلومات پیدا کول
دي .ځکه نو دا پروسه باید هديف او مودبانه یا مهزبه وي .دا هم اړینه ده چي پوښتني باید لنډ ځوابه نه بلکه اوږد ځوابه
وي :لنډ ځوابه یا تړيل پوښتني هغه دي چي په ‘هو’ او‘ نه’ ځوابیږي خو اوږد ځوابه پوښتني هغه دي چي د نظریاتو بیان
او ترشېحاتو ته اړتیا لري .د مثال په ډول ،اوږد ځوابه پوښتني خورا زیات ګټور معلومات ارایه کوي .خو که لنډ ځوابه پوښتني
په کار واچول يش ،نو وضاحت هم باید وغوښتل يش.
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الندي پوښتني د پوښتنو و بېلګو ته یو عمومي اشاره ده .پېنل باید دې ته ورته نوري ډېري پراخي پوښتني و پوښتني او هم
باید پر ځانګړو قوي او ضعیف موضوعاتو باندي مترکز وکړي ،کوم چي وضاحت ته اړتیا لري.
د څانګي آمر
• ستاسو په نظر ،د څانګي کړين څنګه (ښې) رواين دي؟
• د څانګي قوي ټکي کوم دي؟ او د کومو طریقو په مرسته ښې رواين دي؟
• د څانګي کومي ساحي باید پرمختګ وکړي؟ د برنامې په کومو اړخونو کي فعالیتونه په اغېزمن ډول نه دي روان؟
• ستاسو په نظر په راتلونکي پنځو کلونو کي به تحصیيل څانګه کوم پرمختګونه وکړي .آیا دايس اسايس او اړین تغیراتو ته
اړتیا شته چي باید رامنځته يش؟
• په کومو طریقو رسه پوهنتون مرسته کوالی شوي،ترڅو برنامه په اغېزمنه توګه پلې يش.
د استادانو ،اداري او تخنیکي کارمندانو څخه پوښتني
•

ستاسو په نظر ،د څانګي کړين څنګه ښې رواين دي؟

•

د علمي برنامې قوي ټکي په څه کي دی؟ او د کوم طریقو په مرسته ښې رواين دي؟

•

د څانګي کومي ساحي باید پرمختګ وکړي؟ د برنامې په کومو اړخونو کي فعالیتونه په اغېزمن ډول نه دي روان؟

•

د کومو الرو پوهنتون کوالی يش ،چي د استادانو ظرفیت لوړوين رسه مرسته وکړي.

محصالن
•

ترکومه حده ستاسو اوسنۍ تحصیيل تجربه ستاسو د توقعاتو رسه برابره یا سمه ده ؟

•

آیا ته خپله تحصیيل څانګه و نورو محصالنو ته د تحصیيل رشتې د انتخاب په موخه پیشنهادوي؟ که ځواب هو وي ،نو
ستا په نظر په علمي برنامه کي څه شته ،چي ته یې خوښوي او ارزښت ورکوې؟ که ځواب نه وي ،نو په اړونده څانګه
کي څه شته چي ته یې نه خوښوې؟

•

اړونده څانګي ستاسو رسه د کومو الرو مرسته ( تحصیيل یا مادي) کړېده ترڅو برنامه په بریالیتوب رسه بشپړه کړی؟

•

آیا تاسو پوهېږې چي باید څه وکړئ ،ترڅو په خپله څانګه کي بریالۍ اوسئ؟

•

آیا تاسو په خپلو کارونو ( کورين کار ،پروژې ،پریزنټیشن )...د استاد له لوري اغېزمن فیډبک اخیستي؟

•

آی ا تاسو دا احساس کړی دئ ،چي تاسو په پوره اندازه رسچینو ته الس رسی لرئ ،مثال کتابخانه... ،IT ،؟

•

آیا ستاسو د تحصیيل څانګي له لوري د تررسه شویو رسوې ،څارين ،ارزیايب  ...په مقابل کي فیډبک درکړی دئ؟ که
یې درکړی وي نو څه ډول؟

فارغ التحصیل محصل
•

آیا ته خپله تحصیيل څانګه و نور محصالنو ته د تحصیيل رشتې د انتخاب په موخه پیشنهادوي؟ که ځواب هو وي ،نو
ستا په نظر په علمي برنامه کي څه شته چي ته یې خوښوي او ارزښت ورکوې؟ که ځواب نه وي ،نو د په اړونده څانګه
کي څه شته چي ته یې نه خوښوې؟
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•

آیا هغه څه چي تاسو زده کړي دي ،ستاسو د مسلک په پرمختګ کي یې مرسته کړې ده؟ د مهرباين له مخي یو څو
مثالونه یې وړاندي کړئ.

•

تحصیيل څانګه باید په کومو طریقو رسه جوړه يش ،ترڅو د محصل رسه د مسلک په پیلولو کي مرسته وکړي؟

نور سهم لرونکي ـ مثال ګامرونکي اشخاص)
تاسو د اړوندي څانګي فارغان ويل ګامرئ؟
فارغان د کومو قوي نښو درلودونکي دي ،چي تاسو ته د اړونده تحصیيل څانګي څخه راځي؟
آیا د اړونده څانګي په تړاو دايس اړخونه شته ،چي باید اصالح يش ترڅو زیات فارغان د ګامرين وړ وګرځي؟
ضمیمه (  : )۲په هرات پوهنتون کي د  PPRبېلګه
په هرات پوهنتون کي د  PPRد تطبیق جریان
په  ، ۲۰۱۷کښي د هرات پوهنتون د علمي چارو مرستیال ،پنځه کلنی پالن جوړ کړی ،ترڅو ټويل پنځوس علمي برنامې یا
تحصیيل څانګي د همدې پنځه کلن دوراين پالن په جریان کي د  PPRد پالیی او الرښود په وسیله ارزیايب ()review
کړي .د دې ابتدایې پالن په مرسته د پنځو کلونو لپاره د ټولو فارغ ورکوونکو برنامو څخه پنځه ګروپونه جوړ او په هر ګروپ
کي لس تحصیيل څانګي شاملی شوې ( په هرکال کي د لسو علمي برنامو بیا کتنه وشئ).
د  ۲۰۱۷کال په رس کي ،د پنځه کلن پالن تر جوړېدو مخکي  ،دوې علمي برنامې په ازمایيش توګه  PPRشوې ،ترڅو په
وړاندی يې خنډونه ،السته راوړين او د لوړو زده کړوپه وزارت کښي د کیفیت د تضمین او اعتبار ورکووين ریاست ته راپور
ورکوونه او په مجموع کي د  PPRد پالیی د پرمختیا او د تطبیق چاري بشپړول وه ،بیا کتنه تر رسه شول .نوموړي دوې
څانګي چي ( یوه څانګه د اقتصاد او بله د ښکلو هرنونو پوهنځی) څخه ول ،د  PPRد پېنل په مرسته یې بیا کتنه وشول او
اړونده راپورونه یې د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټې او علمي شورا له لوري تائید او د لوړو زده کړو اړونده ریاست ته
ولېږل شول.
په  ۲۰۱۸کال کښي .د ذکر شوي پنځه کلن پالن پر اساس ،لس انتخاب شوي علمي برنامې د پېنل له لوري د همدې کال
تر پایه ارزیايب شوې .دوه تنه د غړي او د علمي چارو مرستیال ،کوم چي د  APMاو  PPRد پوهاوي او تطبیق په موخه روزل
شوي ول ،دوی ملړی د پوهنځيو او پېنل غړي و روزل ترڅو په ګډه رسه د هغو ورکشاپونو لړۍ مخته یويس  ،چي په هغه
کښي د پوهنتون مرشتابه ،د څانګو آمرین ،د پوهنتون د کفیت د تضمین کمېټې  ،د پوهنځیو د کیفیت د تضمین کمېټو،
اداري کارمندانو ،او د محصالنو مناینده ګانو ته چي باید  APMاو  PPRپه څه ډول تطبیق يش ،پوهاوی ورکړی .د پوهنتون
د کیفیت د تضمین آمر وروسته د پېنل ټولو غړو ته هر اړخیز ورکشاپ دایر کړي ،ترڅو د  APMاو  PPRد تطبیق او د هغوي
د راپور لیکني وړتیا ولري .هر پېنل د شپږو غړو درلودونکي دئ ( دپوهنځی رئیس ،د کیفیت د تضمین کمېټې غړی ،د نورو
پوهنځيو څخه دوه تنه لوړ رتبه یا مرشان استادان ،دوه تنه یو نارینه او ښځینه د محصالنو منایندګان).
د نور زیات کاري حجم او په حقیقت کي د هرات پوهنتون د ځان ارزوين او د QAADله لوري د د باندنۍ ارزوين په پروسې
کي د مرصوفیت له وجي یا اسیته  ،د لسو علمي برنامو څخه یواځي شپږ علمي برنامې د همدې کال تر پایه ارزیايب شوې
چي اړونده راپورونه یې نهایي او د لوړو زده کړو وزارت ته ولېږل شول.

 | 74د علمي برنامې د بیا کتنې الرښود

په تعقیبي کال کي  ،پنځه کلن پالن بیا وکتل شو ترڅو تر پخوا زیات واضح او د تطبیق وړ يش .پدې کال کي د تیر کال
( ) ۲۰۱۸پاته شویو څلورو علمي برنامو رسه درې نوري علمي برنامې د دوره یې بیا کتني په موخه ور اضافه شوې .د پېنل
له لوري د ټولو اوو ( ) ۷علمي برنامو بیا کتنه تر رسه شول ،راپورونه یې بشپړ او د بعدي پروسو او بیا کتنو په موخه د پوهنتون
د کیفیت د تضمین کمېټې رسه رشیک شول.
قضیه ( : )۳په کابل کي پوهنتون کي د  PPRلپاره عملیايت پالن جوړونه

کابل پوهنتون
دعلمي چارو معاونیت
د  PPRلپاره د کاندید شوو علمي برنامو عملیايت پالن
()۲۰۱۹
جدول  : 9د  PPRعملیايت پالن جوړونه

شامره
۱

فعالیتونه یا کړين

مسئول کس

د ( )APMد راپورونو کتنه او

علمي مرستیال

ارزونه

د څانګي امرین

د پیل نېټه
اپرېل۸.

پایله
د برنامې په اړه به په پوره اندازه

د پای نېټه
اپرېل۱۸.

معلومات ترالسه شوي وي.

د کیفیت د تضمین
کمېټې غړي
۲

د پېنل کمېټه جوړول

۳

د پېنل کمېټې له لوري د ارقامو د پېنل د کمېټې
راټولوين د بېال بیلو وسایلو په

عميل مرستیال او د اپرېل۱۵.

د ستونزو او لوېدلو ټکو ارزیايب او اپرېل۲۵.

څانګي کادري غړي

پېژندنه شوې وي.
اپرېل۲۷.

غړي

د سمي پرېکړه په موخه به

مې۲۷.

حقیقي ارقام راټول شوي وي.

وسیله د ارقامو راټولول
۴

د السته راغلو پایلو پر اساس د

د پېنل د کمېټې

راپور تهیه کول

غړي

د ( )PPRراپورونه د کابل

د پېنل د کمېټې

پوهنتون د کیفیت د تضمین

غړي

جون • ۱۰.د اصالح په موخه به پیشنهادونه

جون۱۵.

تهیه شوي وي.
• د( )PPRفورم هري پوښتني ته به
اړینه تبرصه ورکړل شوې وي.

۵

جون۲۰.

د فورم یا راپور ارزیايب او پرېکړه

جون۳۰.

به شوې وي.

کمېټې ته تسلیمول
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۶

د راپورونوکتنه او ارزیايب

۷

د پیشنهاد شوو موضوعاتو یا د اړوندو څانګو آمرین

• د اړونده پوهنځی

جوالی ۱.د هري موضوع په ژوره توګه جوالی۱۵.
مستنده شوې وي.

رئیسان د څانګو
آمرین د کیفیت د
تضمی کمېټې غړي

۸

اګست ۱.هره پیشنهاد شوې موضوع به اګست۱۵.

ټکود اصالح په موخه عملیايت

تنظیم او احتاميل الري چاري به

پالن تهیه کول.

سنجول شوي وي.

د راپور نهایي کول او دپوهنځي• د

کاندید

د ځانګړي

شویو د ځانګړي

علمي شورا ته یې ارایه کول ،بیا پوهنځيو رئیسان

مهالویش قانوين پروسیجر به تعقیب شوی مهالویش پر

همدغه راپور د کابل پوهنتون و• د څانګو آمرین
علمي شورا ته ارایه کول.
• د علمي شورا غړي

پر اساس وي او راپور به د کابل پوهنتون د اساس
علمي شورا د غړو له لوري تائید
شوی وي.

۹

وروستي راپورونه او اړین اسناد د په وزارت کښي د
لوړو زده کړو وزارت ته لېږل

دا به د

متوقع پایيل به ترالسه شوي د کیفیت د

کیفیت د تضمین او سپټمرب ۸.اويس.
اعتبارووکووين رئیس
او اړونده غړي یې

تضمین او

وروسته

اعتبار ورکووين

لېږل

رئیس او اړونده

کېږي.

مسئولو غړو
پوري اړه لري.
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امته برخه :د علمي برنامې یا تحصیيل څانګي په کچه بدلونونه
په ځانکړو حاالتو کي ،د  PPRپېنل او د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کي دعلمي برنامو د ایجاد او ارزوين ریاست کېدای
يش وړاندیز وکړي ،چي برنامه لوی تغیراتو ته اړتیا لري.
دا تغیرات کېدای يش د الندي دالیلو او یا دې ته ورته نورو لویو موضوعات په اساس رامنځته يش.
• کله چي دوې یا ډېري مختلفي تحصیيل څانګي دايس و موندل يش ،چي زیات شمېر ورته مضامین یا زیات شمېر ورته
درسی مواد تدریسوي ،کوم چي د محصل لپار اغېزمن ندي او محصل د برنامې په اړه ګیچ پاته کوي یا کېږي.
• د علمي برنامې په اړه د مارکېټ کتنو ( یا د محصالنو د وړتیا په اړه کتنو) وښودل چي د علمي برنامې په وړاندي باور
ټیټ یا کمېدونکی دئ.
• برنامه دايس وپیژندل شول ،چي د محصالنو او ګامرونکو ادارو اړتیاوو ته خدمت نيش کوالی.
• به علمي برنامه کي دايس جدي ستونزي و موندل شوې ،ترڅو چي اصالح شوي نه وي ،محصالنو ته په هیڅ صورت
خدمت نيش عرضه کوالی.
که د  PPRپېنل له لوري وړاندیز شوی وي ،نود الندي وړاندیزونو څخه یو د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټې ته
پیشنهادیږي .که پوهنتون د اړونده پرېکړي پیشنهاد قبول کړي ،دا پیشنهاد به د  PPRد فورم له الري د لوړو زده کړو وزارت
رسه رشیکېږي:
 ګډېدا :هغه وړاندیز چي دوې یا زیايت علمي برنامې به په یوه اغېزمنه برنامه تبدیلیږي. ځنډ :هغه وړاندیز چي په اړونده څانګه کي د نوو محصالنو شمولیت وځنډوي ،ترڅو اسايس بیا کتني یا لوړاویرامنځته شوی نه وي او یا تر هغه وخته چي اغېزمني کتني نه وي تررسه شوي.
 تړل :هغه وړاندیز چي د نوي محصالنو پر مخ علمي برنامه بنده يش او هیڅ ثبت نام ته (د کانکور له الري) اجازه ور نهکړي.
وزارت به د هر پیشنهاد په اړه هر اړخیز فکر وکړي او تر کومه ځایه چي مناسب وي تائید به یې کړي .باید په پام کي ولرو،
چي د ځنډولو یا تړلو په صورت کي  ،برحاله برنامه په اسانۍ رسه نه يش تړل کېدالی  :نوموړي برنامې به د نامعلومي دورې
یا تل لپاره د نوي محصالنو د شمولیت په وړاندي تړل شوي وي ،خو په یادو برنامو کي د برحال محصالنو مالتړ باید تر هغه
وخته پوري ويش ،ترڅو خپيل زده کړي بشپړه کړي.
په ځینو حاالتو کي ،د علمي برنامو دایجاد او څارين ریاست یا د لوړو زده کړه وزارت کېداي يش دايس پرېکړه وکړي ،چي
یواځي د علمي برنامې په کچه تغیرات اړین دي ،پدايس حال کي چي د  PPRراپور د ګډېدا ،ځند یا تړلو وړاندیز هیڅ نه وي
کړی .دا ځکه چي دوی کېداي يش د  PPRد راپور د پرېکړي رسه موافق نه وي ،یا ځکه چي دوی په ميل سطحه معلومات
لري ،ترڅو د علمي برنامې د ژوندي پاته کېدو باندي مثبته اغېزه وکړي .نو پدې صورت کي وزارت و پوهنتون ته الزمه الرښوونه
کوي ،ترڅو د علمي برنامې داصالح په موخه اغېزمني کړين تررسه کړي.
که د ګډېدا یا تړلو پرېکړه ستونزمنه یا دعوایي وي ،وزارت کېدای يش چي یو خپلواک او نا پېیيل (د قوي او مناسب پوهنتون
یا څانګو د غړو څخه) هیئت وټاکي ،ترڅو د ګډېدا او تړلو پر پرېکړه باندي د رسه فکر او غور وکړي.
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د هرو درو پروسو (ګډيدا ،ځنډ او تړل) لپاره  ،به موږ د هغوی پر ممکنه علتونو خپل رڼا واچوو ،فرضوو چي ،د درې واړو پرېکړو
څخه یوه پرېکړه تائید او قناعت پري وشو ،نو هغه ستونزي او خنډونه چي د پوهنتون ،منسوبینو او محصالنو په وړاندي راپوته
کېږي واضح کوو:

ګډېډا
د علمي برنامې د ګډېدا علتونه:
• دمحصالنو /فارغانو کم یا لږ شمېر؛
• د دوو علمي برنامو ترمنځ ډېر ورته وايل ( تدریی مواد یې تر  ٪۶۰زیات ورته والی ولري) ،د رشتې له لحاظه د مختلفو
پوهنځیو په وسیله د ډېر ورته علمي برنامې مخته وړل؛
• د مارکېت اړتیاوي یا غوښتني نيش پوره کوالی؛
• په اړونده رشته کي د فارغ محصالنو لپاره د نورو زده کړو حاصلولو په موخه د هیڅ یا بېخي لږ فرصتونو موجودیت؛
• د برنامې د هدف یا د دوو برنامو ترمنځ د تفاوت په اړه د محصالنو او ګامرونکو لپاره د وضاحت نه شتون؛
• په پوهنځي کي د منسوبینو کم شمېر؛
پروسه:
 .1د  PPRپېنل د ګډېډا وړاندیز کوي؛ د پوهنتون علمي شورا یې تائیدوي؛ د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټه د
ګډيډا چاري د لوړو زده کړو تر وزارت پوري رسوي یا وړاندي کوي.
 .2د دواړو څانګو کادري غړي د  PPRد پېنل د وړاندیز په رڼا کي د نوي ګډي شوي څانګي لپاره د برنامې مشخصات
راپیدا کوي.
 .3د نوي محصالنو د شمولیت په موخه د کتالک څخه پخواين یا زړه علمي برنامه حذف کول ،خو پخواين محصالن به
تر هغه وخته پخواين برنامه کي خپلو زده کړو ته دوام ورکوي ترڅو چي فارغیږي.
 .4د نوي علمي برنامې د ایجاد پروسې په وسیله د نوي ګډي شوي علمي برنامې منظوري اخیستل او د لوړو زده کړو
وزارت لخوا تائیدېدل.
 .5نوې ګډه شوې څانګه د نویو متقاضیانو په وړاندي پرانیستل.
خنډونه:
د تحصیيل بنسټ (پوهنتون) په وړاندي خنډونه:
تحصیيل بنسټ ،پوهنځی یا څانګه کېدای يش د مايل ،ګامرين یا شهرت په خاطر خوښ نه وي ،چي د څانګي د ګډېډا
لپاره وړاندیز وکړي یا وړاندیز قبول کړي.

د ځانکړي برنامې بایلل یا له السه ورکول ،کېدای يش چي د تحصیيل بنسټ شهرت یا مقام په مارکېټ کي ضعیف کړي.
د حل الري چاري:
د دې لپاره چي په دغی متنازع یا دعوه یي حالت کي یو بې طرفه نظر ورکول يش ،نو د پلټني په موخه یو بې طرفه ( چي
 ،دګډي شوي څانګه غړي به نه وي ،کېداي يش چي د پوهنتون دننه یا دباندي غړي وي او د اړونده حالت په نزاکت پوه
وي ) ډله باید جوړه يش او بیا دي د ګډېدا څخه رامنځته شوي ټول مسایل تنظیم کړي.
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د کادري غړو په وړاندي خنډونه:
د ګډېډا په صورت کي د اړونده څانګي استادان متاثره کېږي ،دوي کېداي يش ،چي په په ګډې شوي څانګه کي د خپل
راتلونکي نقش یا د مايل موضوعاتو د اغېزو په اړه ګروم یا تشویش ولري.
د حل الري چاري:
واضح ده چي په دولتي پوهنتونونو کي کارمندان خپله دنده د السه نه ورکوي :خو کېداي يش چي دوی دخپيل خوښي یا
تحصیيل ساحې څخه څه نا څه واټن پیدا کړي .نو پدې صورت کي به هدفمني ،حسايس روزين او مسلکي پر مختیایي
برنامې ذکر شوي ستونزي حل کړي او استادانو ته هغه اړین مهارتونه او مرستي اماده کړي ،ترڅو په نوي یا بيل علمي برنامې
کي تدریی چاري په ښه ډول تررسه کړي.
د محصالنو په وړاندي خنډونه:
په برحاله څانګه کي ( مخکي تر ګډېډا یا چي د ګډېدا چاري یې دوام لري) باید په هیڅ صورت نوی محصل شامل نه يش.
ځکه چي اړونده قانون دايس وايي چي څانګه باید تر هغه وخته فعالیت وکړي ترڅو برحال محصالن فارغ کړي.
دخصويص پوهنتونو لپاره یاداښتونه
که څه هم ځیني پروسې او خنډونه یې د دولتي پوهنتونونو په شان دي ،خو شخيص پوهنتونونه د جال یا بیلو خنډونو رسه
مخامخ کېږي او په الندي ډول یې یادونه کوو:

•

په پوهنتون کي پانګه اچوونکي کېدای يش چي عالقه ولري ،ترڅو یوه خاصه څانګه د فعالیت په جریان کي وسايت (د
بیا کتنو یا ارزیابیو په صورت کي پانګه اچوونکي خپله  ،واضح ترشیحاتو او بازار موندين ته اړتیا لري ،ترڅو د رواين
علمي برنامې په وړاندي د عامه خلګو باور تر السه کړي)؛

•

د شخيص پوهنتونونو کارمندان کېداي يش د دندي د السه ورکولو په خاطر تشویش ولري ( پدې صورت د کارمندانو
احتیاطی اداره کوونه او د دوی د قراردادونو مودې ته کتنه اړینه ده او د بیا روزين فرصتونه چیري چي اړین دي په پام
کي نیول حتمي دي)؛

•

په پوهنتون کي به نوري څانګي د دوی د راتلونکي په اړه په تشویش کي وي ،که چیري دوی د نورو څانګو تړلتیا او هغه
کارمندان چي دندي له السه ورکوي ،وويني (نو پدې صورت کي پوهنتون اړ دئ ،چي اړونده پروسه او عامه ارتباطات
په احتیاط رسه تنظیم کړي)؛

•

د نویو یا موجوده رسچینو په وسیله د نوي ګډي شوي څانګي د بقا تنظیمول ستونزمن کار دي ،مثال :البراتوار او
تجهیزات کېدای يش اړین ،اغېزمن یا کايف نه وي ( پدې صورت کي باید اړونده شخيص پوهنتون د نورو شخيص
پوهنتونو رسه مشارکت یا تفاهم وکړي ترڅو تعمیرات ،البراتوار او محصالن رسه رشیک کړي)؛

•

د حل په موخه د نور وضاحت لپاره د شخيص لوړو زده کړو و قانون ته مراجعه وکړئ؛
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ځنډېدا
د علمي برنامې د ځنډېدا علتونه:
•

د پوهنتون له سرتاتیژیک پالن رسه هیڅ تطابق ونه لري.

•

دعلمي برنامې د مخته وړلو په موخه په کايف اندازه د ظرفیت نه شتون (د مثال په ډول ،زیات شمېر استادان په خارج
کي په زده کړو لګیا وي یا تقاعد شوي وي).

•

د مارکېټ اړتیاوي نيش پوره کوالی ،یا په کايف اندازه نوي محصالن نيش راجسټر کوالی.

•

د برنامې د هدف یا د برنامې د تفاوت په اړه د محصالنو او ګامرونکو لپاره د وضاحت نه شتون.

•

هغه اسانتیاوي چي تر وخت یا تاریخ تېري وي او د دې توانایی نلري ،چي د برنامې د بقا رسه مرسته وکړي (
البراتوارونه یا نور تدریی ځایونه).

پروسه
 .1د  PPRپېنل د ځنډېدا وړاندیز کوي؛ د پوهنتون علمي شورا یې منظوروي ؛ د پوهنتون د کیفیت د تضمین او
لوړاوي کمېټه یې د لوړوزده کړو وزارت څخه د ځنډېډا غوښتنه کوي.
 .2برحال محصالن به خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي ،خو نوي محصالن به نه شاملوي .کله چي ټول محصالن د
ځنډېډيل برنامې څخه فارغ شول ،نو برنامه به په اتوماتیک ډول بندیږي ،یعني نور به د فعالیت اجازه نلري.
 .3اړونده څانګه ،پوهنځی او پوهنتون به د علمي برنامې د اصالح په موخه کړين تررسه کوي (لکه ،ظرفیت جوړونه،
رسچينې ،د برنامې لوړاوی.)...
 .4د دې لپاره چي برنامه د ځنډېدا څخه بیرته راوګرځول يش ،د پوهنتون د کیفیت د تضمین او لوړاوي کمېټه د وزارت
څخه بېرته غوښتنه کوي او شواهد برابروي چي نور برنامه په کايف اندازه اصالح شوې ده .د وزارت په چوکاټ کي د
علمي برنامو د پرمختیا او څارين ریاست بیا کتنه کوي او منظوري ورکوي یا کېداي يش د نورو اضافه اجرآتو تررسه
کولو ته اړتیا ولري.
 .5که چیري علمي برنامه همدايس د عادي دورې ( عموما څلور کاله ) پوري د ځنډېدا په حالت کي پاته يش او هیڅ
ډول اصالحات یې نه وي رامنځته کړي ،نو دا برنامه به په اتوماتیک ډول تړل کېږي.
خنډونه:
د پوهنتون په و ړاندي د علمي برنامې د ځنډېډا له وجي خنډونه:
د فزیکي رسچینو پرمختیا (د البراتوار نوی کول ،د نوي صنفونو جوړولو )...لپاره لګښت او پروسه حتی په دننۍ کچه د ډېرو
کوچنیو اجناسو د پېرودنی منظوري شاید ډېره سخته یا سوکه وي.
د موجوده رسچینو شته والی او مناسبوالی کېدای يش کايف نه وي ،ترڅو علمي برنامه بیا ایجاد کړي یا پرمختګ ورکړي.
د فزيکي او برشي رسچینو په ارتباط خنډونه ،د ځنډېډا وخت کله دئ ( او هم د بېرته ایجاد وخت کله دئ)؟ آیا د اړونده
څانګي د بېرته اصالح چاري باید د برحال محصالنو د تحصیل په جریان کي او که د دوی تر فراغت وروسته پیل کړل يش؟
د ځنډېديل علمي برنامې د بېرته فعال کولو په وړاندي کېدای يش ،چي ډېري ربړي موجودي وي.
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د حل الري چاري
دولتي پوهنتونونه کوالی يش ،چي د وزارت څخه د رسچینو ( برشي او فزیکي) غوښتنه وکړي ،په هغه صورت کي چي حقیقي
اړتیا ولېدل يش .کېدای يش چي رسچينې موجودي وي که چیري موجوده رسچینې په تخلیقي ډول په کار واچول يش او
یا د نورو محيل پوهنتونونو رسه رشیکي يش (لکه د البراتوار رشیکول).
هغه تصمیم چي علمي برنامه کله او د څومره مودې لپاره و ځنډول يش ،باید د کاري حجم او د موجوده رسچینو ( د ځنډ په
دوران کي د تدریی جریان توازن ،د استادانو بیا روزنه او د برنامې د بیا پرمختیا هڅې) په پام کي نیولو رسه وټاکل يش.
پوهنتونونه باید علمي برنامه وتړي یا بنده کړي ،که چیری یې بیا پرمختګ (د ځنډ څخه وروسته بیرته فعاله کېدل) ممکن نه
وي یا یې بیرته منظوري مشکوکه وي.
د ځنډ څخه وروسته بېرته فعاله شوې علمي برنامې ته باید دومره زیاته بازار موندنه ويش لکه څنګه چي د نوي علمي برنامې
د شهر ت لپ اره کېږي ،ترڅو د محصالنو او کار ګامرونکو په وړاندي خپل مقام پیدا کړي ،بیا ځيل فعاله شوې علمي برنامه
باید د پخوانیو بازارموندونو پر اعالناتو او د ګامرونکو رسه پر پخوانیو رابطو باندي تکیه و نه کړي.

د کارمندانو (استادانو) په وړاندي خنډونه:
ډېره به ستنونزمنه وي ،چي د برنامې د ځنډ په دوران کي استادان په تدریی چارو بوخت وساتل يش ،خصوصا په هغه
صورت کي چي د استادانو شمېر کم وي ،ځيني استادان په دوکتورا یا د ماسرتي په برنامو بوخت وي او ځیني استادان بیا
د برنامې د بېرته فعالولو په چاروکي مشغول وي.
د نوي استادانو ګامرنه د موجوده برشي چینو له کمښت د پوره کولو په موخه کېداي يش ستونزمنه وي (د بېلګي په ډول ،په
اړونده ساحه کي د استادانو د نشتوالی کمښت یا د دوکتورا د تحصیيل درجو درلودونکو کاندیدانو نه شتون).

د حل الري چاري:
د ځنډول شوی علمي برنامې د بېرته فعالولو په جریان کي باید هیڅ محصل شامل نه يش ،پدې رسه به د استادانو او اداری
کارمندانو کاري حجم هر کال کمېږي ،ترڅو د بیا روزين او د څانګي د بیا فعالولو د ډېرېدو پر چارو ټینګار وکړي.
پدې صورت کي د ماسټر برنامې لپاره باید تقاعد شوي استادان یا قردادی استادان استخدام کړي ،ترڅو د استادانو د کمښت
ستونزه له منځه تللې وي.

د محصالنو په وړاندي خنډونه :
د ځنډول شوي علمي برنامې محصالن د خپل تحصیل د دوام او په مارکیټ کي د هغه د ارزښت په اړه په تشویش کي وي.

د حل الري چاري:
په ځنډول شوی علمي برنامه کي څنګه چي ترشیح شول باید تدریی چاري تر هغه وخت پوري دوام ولری ،ترڅو چي
شامل یا راجسټر شوي محصالن فارغ يش .اړونده علمي برنامه باید برحاله محصالن بیرته ډاډه کړي ،چي ځنډېدلې یا
موجوده برنامه اعتباري ده ،د بېلګي په ډول له کار ګامرونکو ادارو یا له مسلکي روزونکو رسه د اړیکو له الري.

دخصويص پوهنتونو لپاره یاداښتونه
که څه هم د علمي برنامې د ځنډېدو په صورت کي د شخيص پوهنتونو اړونده پروسې او خنډونه د دولتي پوهنتونونو رسه یو
شان دي ،خو شخيص پوهنتونونو په ځیني ساحو کي کوم چي الندي ذکر شوی ،ګټور دي:
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•

پوهنتون کوالی يش ،چي ډېرخوځنده یا محرک ( )dynamicوي :پانګه اچونکي کوالي يش چي نوي البراتوارونه او
تعمیرونه جوړ کړي ،موجوده تجهیزات نوي کړي ،نوي استادان استخدام کړي....،

•

پوهنتون دايس هم کوالی يش ،چي په اسانۍ رسه اړونده رسچینې د نورو شخيص پوهنتونونو رسه د هوکړه لیکونو یا
تفاهم نامو ) (MOUsله الري رشیکي کړي.

د علمي برنامې تړل:
د علمي برنامو د تړلو علتونه:
• په کايف یا پوره اندازه د رسچینو نه شتون (برشي ،فزیکي ،مجازي؛
• کله چي د مارکیت اړتیاو نيش پوره کوالی ،یا نوي محصالن نيش جذبوالی؛
• د فارغ محصالنو لپاره د بعدي زده کړو په برخه کي د هیڅ یا لږ فرصتونو درلودل؛
• هغه کمزوري اجرآت چي دعلمي برنامې د ځنډېدا په صورت کی هم اصالحات نيش رامنځته کوالی ( په بل عبارت ،د
هغو رسچینو او مهارتونو نه شتون کوم چي د علمي برنامې د اصالح لپاره اړین دي)؛
• هغه علمي برنامه چي ځنډول شوې ده ،د ددو کلنو وروسته یې بیا هم اړین تغیرات نه وي راوستيل.
باید یاداښت يش چي ،چي په لومړي قدم کي علمي برنامه باید ګډه ( )mergeیا وځنډول ( )suspendيش ،پدې خاطر
چي آیا بېرته به اړونده برنامه کي اصالحات رامنځته يش که نه ،که بیا هم اصالح نيش نو اړ یو چي د تړلو ( )closureتصمیم
ونیسو.

پروسه:
 .1د  PPRپېنل د تړلو وړاندیز کوي؛ د پوهنتون علمي شورا یې منظوروي؛ د پوهنتون د کیفیت د تضمین او لوړاوي
کمېټه یې د وزارت څخه غوښتنه کوي .یا د  PPRپېنل د وړاندیز څخه پرته د وزارت په چوکاټ کي د علمي برنامو د
پرمختیا او ارزیابۍ ریاست د خپلو تر السه شویو پایلو په رڼا کي د اړونده برنامې د تړلو وړاندیز کوي ،نو په دواړو حاالتو
کي باید علمي برنامه و تړل يش.
 .2برحال محصالن به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي ،خو نوي محصالن به نه شاملوي او برنامه به د کتالک څخه حذف
کېږي.
 .3کله چي ټول محصالن د برنامې څخه فارغ شول ،نو برنامه به ډېر ژر د تړلو خوا ته درومي.
 .4پوهنتون د څانګي او استادانو په تړاو په ټولو متاثره شوې ساحو کي هر اړخیز الزم تغیرات رامنځته کوالی يش ،لکه د
بیا روزين فرصتونو چیري چي اړین وي مهیا کول ،ترڅو استادانو ته په بله څانګه کي د تدریس کولو اجازه ورکړل
يش.

خنډونه:
د پوهنتون په و ړاندي د علمي برنامې دتړلو له وجي خنډونه:
تحصیيل بنسټ ،پوهنځی یا څانګه کېدای يش د مايل ،ګامرين یا شهرت په خاطر خوښ نه وي ،ترڅو د څانګي د تړلو په
موخه وړاندیز وکړي یا وړاندیز ومني.

د ځانکړي برنامې بایلل یا له السه ورکول ،کېدای يش چي د تحصیيل بنسټ شهرت یا مقام په مارکيټ کي ضعیف کړي.
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د حل الري چاري:
د دې لپاره چي په دغی متنازع یا دعوه یي حالت کي یو بې طرفه نظر ورکول يش ،نو د پلټني په موخه یو نا پېیيل ( چي
 ،دګډي شوي څانګي غړي به نه وي ،کېداي يش چي د پوهنتون دننه یا دباندي غړي وي ،د اړونده حالت په نزاکت پوه وي
) ډله باید جوړه يش او بیا دي د تړلو څخه رامنځته شوي ټول مسایل تنظیم کړي.
پوهنتون ( یا خپلواک هدایت ورکوونکی ګروپ) باید یو واضح پالن ترتیب کړي ،ترڅو اړونده څانګه وتړي.
د برنامې د سم ډول تړلو لپاره باید مناسب وخت و ټاکل يش او ډاډ ترالسه کړي ،چي برحاله محصالن فارغ کېدالی يش .د
یادوين وړده چي هیڅکله باید برنامه په ناڅاپي ډول و نه تړل يش.

د کادري غړو په وړاندي خنډونه:
د تړلوپه صورت کي د اړوندي څانګي استادان اغېزمن کېږي ،دوی کېداي يش ،چي په تړل شوي څانګه کي د خپل راتلونکي
نقش یا د مايل موضوعاتو د اغېزو په اړه ګروم ولري .نو ډیر ستونزمن کار به وي چي د تړلو په وخت کي استادان د برحاله
محصالنو تر فراغت پوري په تدریی چارو کي بوخت وساتل يش.
د حل الري چاري:
واضح ده چي په دولتي پوهنتونونو کي کارمندان خپله دنده د السه نه ورکوي ،خو کېداي يش چي دوی دخپيل خوښي یا
تحصیيل ساحې څخه څه نا څه واټن پیدا کړي .نو پدې صورت کي په نښه (هدفمني) شوي ،د دوهم ځيل لپاره حسايس
روزين او مسلکي پر مختیایي برنامې ذکر شوي ستونزي له منځه وړي او استادانو ته هغه اړین مهارتونه او مرستي اماده کړي
ترڅو په نوي علمي برنامه کي تدریی چاري په ښه ډول مخه ته یويس.
پوهنتونونه کوالی يش چي خپل استادان د هغو ورته مسلکونو په موخه د ځان رسه وسايت کوم چي د ماسټري برنامې لپاره
روزل کېږي (د بېلګي په ډول ،د سوسیالوژي څانګي استاد د حقوقو څانګي ته ) ،یا استادان و بيل اړوندي څانګي یا پوهنځی
ته واستول يش .دايس هم کېداي يش د تړل شوی څانګي استادان و نورو هغو محيل پوهنتونونو ته چي ورته برنامه پر مخ
وړي تبدیل کړي.
د تړلو په جریان کي تدریی او اداري کاري حجم هر ک ال کمیږي ،کوم چي زمینه مساعدوي ،ترڅو د استادانو د بیا روزين
او نورو پرمختیاي کړنو پر زیاتولو ټینګار کوی او هم د بيل تحصیيل څانګي یا علمي برنامې رسه پر احتاميل ترکیب فکر
وکړي.

د محصالنو په وړاندي خنډونه:
د برحاله څانګي محصالن کېداي يش د څانګي د دوام د څرنګوايل او په مارکیټ کي د هغې د ارزښت په اړه تشویش
ولري.

د حل الري چاري:
په ځنډول شوی علمي برنامه کي لکه څنګه چي ترشیح شول باید تدریی چاري تر هغه وخته دوام ولری ،ترڅو چي شامل
یا راجسټر شوي محصالن فارغ يش .اړونده علمي برنامه باید برحاله محصالن بیرته ډاډه کړي چي ځنډېدلې یا موجوده
برنامه اعتباري ده :د بېلګي په ډول د ګامرونکو ا دارو یا د مسلکي روزونکو رسه د ارتباط لرلو په وسیله او یا د ماسټری په
برنامه کي اړونده محصالنو ته د لږ شویو یا اتوماتیک سیټونو ډکولو وړاندیز وکړي.
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هغه محصالن چي ناکام شوی دي ،باید تړل شوې څانګه د یو بل کال اجازه ورکړي ،ترڅو محصالن د یو بل کال یا
مضامینو اخیستلو فرصت ترالسه کړي.
په شدیدو حاالتو کي ( د مثال په ډول ،کله چي استادان یا رسچینې نور نه وي موجودي ترڅو علمي برنامه مخته یويس)،
نو پدې صورت ک ي د نورو محيل پوهنتونو رسه باید اړیکي ونیول يش ،ترڅو د تړل شوي څانګي محصالن تر فراغته پوري
خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.

دخصويص پوهنتونونو په وړاندي خنډونه:
په خصويص پوهنتونونو کي د علمي برنامې د تړلو په اړه موضوعات جال طبیعت لري او بېال بیلو اصالحي الرو ته اړتیا لري.

د حل الري چاري:
د موضوع دښه وضاحت په موخه د خصويص لوړو زده کړو بنسټونو لوایحو او قوانینو ته مراجعه وکړئ.

دتحصیيل بنسټ په وړاندي خنډونه:
د تحصیيل څانګي تړل د تحصیيل بنسټ د مقام /شهرت  ،لوګو /نوم او عامه اړیکو لپاره خطر دئ.
د شپږو پوهنځیو یا تحصیيل څانګو نه موجودیت کوم چي د پوهنتون د شهرت لپاره اړیني دي اسايس خطر دئ.
د حل الري چاري:
د دې لپاره چي دوه پورتني خطرونه کم يش ،نو نوې څانګه باید پیشنهاد يش ،ترڅو د تړل شوي څانګي لپاره عوض يش.
وزارت به هم خوښ وي چي نوې برنامه منظور کړي ،پدايس حال کي چي پخوانۍ غیري فعاله برنامه تړل شوې وي .باید
یاداښت يش ،دبرنامې د تړلو څخه ورسته د لنډ مهال لپاره پوهنتون د – شپږو علمي برنامو لرلو د قانون ـ په رڼا کي د خپل
مقام څخه نيش محروم کېدالي.
د برنامې تړل باید د مثیت بدلون په څېر مروج يش ،ترڅو پوهنتون د ټولني پر اړتیاوو باندي پرله پسې مترکز وکړي او دغه
پروسه د بازارموندين او د پوهنتون د مترکز او شهرت ساتني په موخه په کار واچول يش.

د محصالنو په وړاندي خنډونه:
•

په تړل شوې څانګه کي د محصالنو د کلني شمولیت فرصت له السه ورکول ،مادي او معنوي اغېزې لري.

•

د اړونده څانګي فارغ التحصیل محصالن کېدای يش پر خپل پوهنتون باور له السه ورکړي.

د حل الري چاري:
نوې څانګه باید تاسیس يش ،ترڅو د تړل شوي څانګي مايل تاوانونه جربان کړل يش .که په عین مهال کي منظور شی ،نو
نوي عایدات به د تړل شوي څانګي د محصالنو تر فراغت پوري عوض وي.
د څانګي د تړل کېدو په صورت کي باید د نورو خصويص پوهنتونو رسه هوکړه لیک السلیک يش ،ترڅومحصالن هلته خپيل
پاته زده کړي بشپړي کړي او فارغ التحصیل محصالن دي د اړونده څانګي د آمر رسه په متاس کي اويس.

د استادانو په وړاندي خنډونه:
استادان کېدای يش د دندي د السه ورکولو رسه مخامخ يش ،یا د دندي د بایللو د ویري له وجي د برنامې د تړل کېدو څخه
مخکي استعفا ورکړي او د بيل دندي د موندلو په لټه کي وي.
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دا کېدای يش د نورو څانګو د استادانو لپاره د دندي د نه ثبات و لوري ته دخطر زنګ وي.

د حل الري چاري:
د ظرفیت جوړوين د پروګرامونو ترویج او توسعه  :پدې موخه چي استادان په نورو برنامو کي د پاته کېدو وړتیا ولري.
د نورو شخيص پوهنتونونو رسه اړیکي جوړول ،ترڅو د دې الري د استادانو تبدیيل په ورته څانګو کي تررسه يش.

د کیفیت د پروسې د تطبیق اغېزې:
کله چي د پوهنتون په یوه ټاکلې علمي برنامه کي غټ بدلون رامنځته يش ،هر بدلون چي وي ،که برنامه یا څانګه نوې ایجاد
شوې وي او که د (ګډېدا ،ځنډ یا تړلو) په اساس یې تغیر موندلی وي (ایجاد شوې وي)  ،اړ دي چي د امکان ترحده ژر تر
ژره د کیفیت و دوران ته داخل يش.
د نوي ګډي یا تجدید نظر شوي تحصیيل څانګي لپاره باید ډاډه شو ،چي په اړونده څانګه کی  APMد لومړي کال څخه
پیل کېږي ،وروسته تر دې چي محصالنو ته د شمولیت اجازه ورکړل يش او  PPRهغه وخت تررسه کېږي ،چي د برنامې
فعالیتونو پنځو کلنو ته ورسیږي.

په دولتي پوهنتون کي د تاریخ څانګي او جغرافیې څانګي ځنډ او ګډېدا
په دولتي پوهنتون کي د ټولنیزو علوو پوهنځي د دو علمي برنامو (تاریخ څانګي او جغرافیې څانګي) په لرلو رسه په ۲۰۱۴
کي ت سیس شول .په اول کال کي یواځي درې رسمي لیسانس استادان استخدام شول ،ترڅو د اړونده څانګو تدریسی او
نوري اړونده چاري پرمخ یو يس .د دې ترڅنګ دا دوې څانګي د ښووين او روزين پوهنځي د تاریخ او جغرافیې څانګو او د
قرارداي استادانو د ګامرين په وسیله حامیه کېدلې.
ملړنی اسايس پالن دا وو چي هرکال باید په دواړو څانګو کي د نورو کادري غړو دګامرين چاري دوام ولري ترڅو په کايف
اندازه استادان ولرو .خو د نورو زیاتو فکتورنو له وجي اټکل شوی پالن په اړونده کلنو کي نشو تطبیق ،ځکه نو په دواړو څانګو
کي یو استاد هم مقرر نه شو .په ورته وخت کي ،د لوړو زده کړو وزارت د نوي قانون پراساس چي ټول لیسانس کادري غړي
باید خپيل تحصیيل درجې لوړي کړي ،ترڅو تدریی چارو ته ادامه ورکړي .د دې مقررې په اساس د تاریخ او جغرافیې
درې واړو استادانو د ماسټري تحصیيل درجي حاصلولو په موخه اړونده بورسونو ته درخواستونه واستول .پدې کار رسه د یادو
څانګو حالت نور هم خراب شو .تقربیا هیڅ تدریی او نور اکاډیمیک پالنونه د برشي رسچینو د کمښت له وجي په اغېزمن
ډول نه شواي عميل کېدالی .د علمي چارو مرستیال دي د  PPRپېنل وټاکي ،چي د دواړو څانګو (تاریخ او جغرافیې) بیا
کتنه په دوو پوهنځيو (اجتامعي علومو او ښووين او روزين ) کي تررس کړي .ترڅو معلومه کړي چي که د څلورو واړو څانګو
د ګډېدا احتامل په دوو څانګو کي وو ،نو د رسچینو د کمښت ستونزه به حل شوې اويس.
د  PPRپروسه پيل شوه او دواړو پوهنځیو (ټولنیزو علومو او ښوونه او روزنه) او ټولو څلورو څانګو ته ( تاریخ او جغرافیې) رسمي
خرب ورکول شو ،چي د  PPRد پالیی او الرښود په نظر کي نیولو رسه خپله ارزونه تررسه کړي او د  PPRپېنل لپاره ابتدايي
راپور چمتو کړي .د  PPRپېنل د مرش کادري غړو او پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټې غړو( لکه څنګه چي د  PPRد پېنل
جوړولو په الرښود کي تعریف شوی دي) څخه تشکیل شوی دئ .یاد پېنل د  PPRراپورونه وکتل او د څلور واړو څانګود
اکاډیمیکو غړو ،محصالنو ،فارغ التحصیل محصالنو ،او یو څو ګامرونکو ادارو رسه یې مخامخ مصا حبې تررسه کړې او خپل
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اړونده تبرصې یې د  PPRد فورم د هري برخي لپاره ور اضافه کړې .د  PPRد پېنل ملړنی وړاندیز دايس وو چي د ټولینزو
علومو پوهنځي دواړي څانګي باید د ښووين او روزين پوهنځي د دواړو څانګو رسه ګډي يش.
دټولنیزو علومو پوهنځي د  PPRد پېنل د وړاندیزونو په مقابل کي و پېنل ته بل نوی وړاندیز پیشنهاد کړی .دوی وویل چي د
اړونده څانګو ګډول کېدای يش چي بهرتین انتخاب نه وي ،ځکه د ټولنیزو علومو په پوهنځي کي به یواځي یوه څانګه پاته
يش ،او دواړي څانګي باید په خپل رسالت او ځانکړتیاوو کي څه نا څه تغیرات رامنځته کړي .د دواړو څانګو رسه تر زیاتو
جلسو او مباحثو وروسته ،بآلخره د  PPRپېنل وړاندیز وکړ ،چي د ټولنیزو علومو پوهنځي اړوند دواړي څانګي (تاریخ او
جغرافیې) باید د دوو کلنو لپاره وځنډول يش ،د دوی استادانو به د ماسټر تحصیيل درجه تر السه کړي ،پوهنتون به نوي
کادري غړي استخدام کړي ،نو وروسته به دواړي څانګي د خپل رسالت او خصوصیاتو د پرمختیا لپاره کار وکړي ،ترڅو د
ښووين او روزين پوهنځي د دواړو څانګو رسه موجوده ورته وايل لیري کړل يش.
د تولنیزو علومو پوهنځي د تاریخ څانګه به د خپيل اړتیا ارزونه کوي ،ترڅو د څانګي نوم او رسالت ته تغیر ورکړي او د فارغ
نه ورکوونکي ،نوې څانګه چي نوم به یې معارص تاریخ وي ایجاد کړي .نوموړې څانګه به ـ د افغانستان د معارص تاریخ ـ ټول
هغه مضامین  /کورسونه حامیه کوي ،کوم چي د پوهنتون په ټولو څانګو کي په اجباري ډول تدریسیږي .همدا رنګه د ټولنیزو
علومو پوهنځي اړوند جغرافیې څانګه به هم د نوم او رسالت پر بدلون فکر کوي ،ځکه نو د دې څانګي مترکز به پر برشي
جغرافیه وي ،کوم چي د ښووين او روزين پوهنځي اړوندي څانګي ساحه چي طبیعي جغرافیه ده ،ډیره متفاوته ده.
د  PPRوروستی راپور او وړاندیز چي د ټولینزو علومو پوهنځي اړوند د دواړو څانګو (تاریخ او جغرافیې) د دوه کلن ځنډ په اړه
وو ،د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټې او علمي شورا لخوا منظور شو او وزارت ته ولېږل شو ،چي بآلخره د وزارت له لوري
هم تائید شو .دواړي څانګي و ځنډول شوې او د نویو محصالنو شمولیت د  ۲۰۱۹څخه تر  ۲۰۲۰په پوري معطل  /بند شو.
دواړي څانګي تراوسه پوري ځنډېيل یا معطل دي او د خپل اصالحي پالنو نو پر تطبیق مترکز کوي .دوه نور نوي کادری
غړي د همدې څانګو لپاره مقرر شول ،د نويو څانګو ( معارص تاریخ څانګه – او د – برشي جغرافيې څانګه ) په اړه ارزونه اوس
هم جریان لري ،موجوده اکاډیمیک غړي به په ایران او روسیه کي خپل د ماسټري زده کړي کوي او د  ۲۰۲۰کال تر پایه به
بېرته راستانه يش.
د ځنډېدا دورې پای ته رسېدو رسه سم به دواړي څانګي اړي وي چي خپل عملیايت پالنونه بشپړ او د نوي او منظور /تائید
شوي رسالت او ځانګړتیاوو په نظر کي نیولو رسه خپل اکاډیمیک فعالیتونه پېل کړي.

نهمه برخه :د کیفیت د پروسو تطبیق
د دې الرښود کتاب تیرو برخو(فصلونو) د کیفیت دوران بیا ن او ترشیح کړی ،چي د کیفیت د دوران هره پروسه څنګه جوړه
او څنګه عميل کوو.
که تاسو  APMاو  PPRد ملړي ځل لپار تطبیق کړی وي ،نو تاسو د پالنګذاري وړتیا لرئ ،ترڅو د کیفیت بشپړ دوران په اړونده
څانګه کي داخل کړئ .پدې فصل کي به ډاډ ترالسه کړو ،چي د کیفیت پروسې په څه ډول د کاروبار (تحصیيل بنسټ) د
برخي په توګه مروجي او عادي رواين دي.
د تحصیيل بنسټ یا پوهنتون په کچه د کیفیت مهالوېش
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د  APMsاو  PPRsد اويل دورې تطبیق هغه مهال تررسه شو ،کله چي د کیفیت پروسې د نصب کېدو په حال کي وې .په
عامه اصطالح هر څه د ډيرو پړاونو وروسته بشپړتیا یي حد ته رسیږي .نو کله چي ټولو څانګو لږ تر لږه یو وار یا یوځيل APM

تررسه کړی وي ،د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټه باید د معیاري مهال وېش په جوړولو کار وکړي ،ترڅو:
• ټويل علمي برنامې باید په کال کي یو ځل او ټاکيل وخت کي  APMولري ( ترڅو کاري حجم به تنظیم شوی وي ،د ارقامو
د راټولوين هڅي به رشیکي شوی وي او د پوهنتون په سطحه به ټول عامه مسایل مشخص شوي وي) .د لویو پوهنتونو
لپاره نېټې کېدای يش د پوهنځي له لوري تنظیم شوي اويس ،ترڅو د پوهنتون د مرکزي ادارې د کارونو حجم کي اساين
یا هوسایني رامنځته کړي.
• ټويل فارغ ورکوونکي څانګي باید په هرو پنځو کلنو کي یو ځل په خپل پوهنځي کي  PPRعميل یا وزغمي او په هرکال
کي د  PPRsوخت باید دايس تنظیم يش چي اداري بوج کي هوساینه رامنځته کړي.
• د پوهنځي د کیفیت د تضمین کمېټې او پوهنتون د کیفیت دتضمین کمېټې د غونډو او فعالیتونو مهال وېش باید دايس
تنظیم کړي چي اداري سلسه مراتب پکښي مراعت شوی وي.

د تحصیيل څانګي په کچه د کیفیت مهالوېش
•

د پوهنتون د مهالوېش تر څنګ ،ټويل تحصیيل څانګي باید خپل کلنی مهال وېش ترتیب کړي،

•

ترڅو د ارقامو را ټولونه او تحلیل به په همهغه وخت کي تررسه شوی وي او د  AMPاو  PPRلپاره به اماده وي( .لطفا په
الندي برخه کي د ارقامو راټولولو عنوان ته مراجعه وکړي)؛

•

په هر کال کي د هري هغي څانګي لپاره چي د فراغت تحصیيل سند ورکوي ،د APMد فورمونو یو ځای کول او بشپړول؛

•

د هر  APMترمنځ د عملیايت پالنو تطبیق او څارنه کول (عموما د موجوده مضامینو له الري یا د مضامینو د استادانو
رسه د غونډو په ترڅ کي)؛

•

په منظم ډول کلني روزنیز ټرینینګونه په الره اچول یا دایرول ( لطفا الندي د کارمندانو یا استادانو پرمختیا و ګورئ).

د پرسونل (استادانو او اداري کارمندانو) پرمختیا
د دې الرښود کتاب په درېیمه برخه ( فصل) کي د پوهاوي او روزين لپاره د پالن جوړول ترشیح شول .هره څانګه باید د هر
کال لپاره دغی منظم کلنی روزنیز پالن ترتیب کړي .عموما پدې پالن کي باید الندي موضوعات شامل يش:
الف :کادري او اداري کارمندانو ته د کیفیت د پروسو ، PPR ،APM ،او د ارقامو د راټولولو او د هغه د تحلیل د پوهاوي په
موخه جلسې دایرول .دا روزين باید هر کال کي د منظم کلني پروګرام په شکل دوران لرونکي اويس ،پدې رسه به کارمندان
وکوالي يش ،چي په ځانکړو پروسو کي د ښکېلتیا تر مخه هر وخت په هره جلسه کي ګډون وکړي ،د وخت په اوږدو کي به
برحال کارمندان تجربه ترالسه کړي ،روزنیز پروګرامونه به یواځي د نويو مقرر شویو کارمندانو لپاره اړین وي او یاد روزنیز پروګرام
به کال تر بله کا له لنډیږي.
ب :د محصالنو ،ګامرونکو ،او نورو ځانکړو کسانو چي د  APMاو  PPRرسه اړیکه لري ،روزنیزي جلسې دایرول .دغه روزنه
باید هر کال د  APMاو  PPRد پوهاوي په موخه داېره يش ،او ګډون کوونکي ( منسوبین ،محصالن ،که امکان لري
ګامرونکي ادارې) باید کار مختلف وي .په دواړو حاالتو کي ،د روزين او پوهاوي په موخه معیاري جلسې جوړول او هغه
رسچینې چي د اړونده ګروپونو رسه د سهولت کوونکي کس لخوا په کار اچول کېږي ،ډېره اغېزمنه طریقه ده ،ترڅو د
کیفیت د پروسو پوهاوی او روزنه نورماله او بشپړه کړي.
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د پېنل غړیتوب
د پوهنتون په کچه مخصوص کسان شته ،کوم چي د  PPRد پېنل لپاره اړین دي ( مثال ،دپوهنځيو رئیسان ،د پوهنتون د
کیفیت د تضمین کمېټې غړي او دايس نور ،)...لکه څنګه چي دوی هر وخت تکرراي روزنو ته اړتیا نلري ،خو د پوهنځيو
نویو رئیسانو او د کیفیت د تضمین د کمېټو نویو غړو لپاره د روزين یا الرښووين پروسه حتمي ده ،چي باید تررسه يش ( ،پدې
روزنه کي باید  ،د ټولو پروسو او اړوندو نقشونو په اړه ډېر اغېزمن پوهاوی ويش).
ځيني وخت د پینل د غړیتوب لپاره کادري غړي موندل ډېر ستونزمن کار وي ،نو دا به ښه کار وي چي د مختلفو څانګو
څخه د پینل لپاره زیات کادري غړي انتخاب او و روزل يش .دا کسان به د  PPRد پېنل د روزل شويو او مجربو غړیو په
حی د پېنل غړیتوب ولري او زموږ هغه اړتیا چي باید هر ځل د پینل ټول غړي و روزو ،راکمه کړي اوپه عین مهال کي به په
پوهنتون کي د عمومي پوهاوي کچه لوړه شوې وي ( په نتیجه کي به  ،د کیفیت عمومي اصالح روانه وي ).

د پروسو جوړونه
د یو څو  APMsاو  PPRsپروسو تر تطبیق وروسته ،د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټه او د پوهنځي د کیفیت د تضمین
کمېټه باید فورمې ،اسناد او د اړونده پروسو بیا کتنه وکړي ،ترڅو هر ممکنه اغېزمن بدلولونه پکښي رامنځته کړي ،او دايس
رسچینې ولټوي چي اړونده پروسې اسانه کړي .نو کېدای يش چي الندي ټکي په پام کي ونیی:
• د  APMاو  PPRپه فورمونو کي د تهیه شویو معلوماتو مطابقت یا تړاو ،ترڅو منسوبینو ته الرښوونه وکړي چي په
راتلونکي کي کره معلومات برابر (اوغیري ګټور معلومات لیري) يش؛
• د  PPRلپاره معیاري اجنډا جوړول؛
•

په اړوندو پروسو کي د ښکېلو کسانو ( د پېنل دغړو ،د څانګو آمرینو ،او نورو کلیدي رول لوبوونکو کسانو) لپاره ښوونیز
یاداښتونه برابر کړي؛

• د اداري کارمندانو لپاره د اړونده پروسو د ښه پوهاوي په موخه ډیاګرامونه او نور میتودونه په کار اچول ،تر څو د APM

او  PPRد فورمو لپاره د اغېزمنو معلوماتو راټولونه و کړای يش.

د ارقامو یا معلوماتو راټولونه
دهري تحصیيل څانګي لپاره د معلوماتو راټولول ،تحلیل او استعامل هغه اړخونه دي ،چي جوړېدل یا تنظیمول یې ډېر
زیات وخت ته اړتیا لري .لکه څنګه چي د دې الرښود کتاب په درېیم او څلورم فصل کي یادونه وشول ،چي د ملړي ځل
لپاره  APMsاو  PPRsټول موجوده معلومات په کار اچوي .د وخت په اوږدو کي ،به تاسو نور اضافه معلومات مشخصوئ او
راټولوئ او ترڅنګ به یې د راټولولو طریقه هم لټوئ.
د دې لپاره چي پورته پروسه په هغه اندازه اسانه او ګټوره جوړه کړو څومره چي امکان لري ،نو:
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د ارقامو راټولولو موجوده پروسې اصالح یا جوړي کړي ،لکه د مضمون یا موډل په اړه د محصالنو فیډبک یا کلنۍ سوالنامې،
د ګامرونکو ادارو رسه جلسې او د دوی څخه راپورونه.
•

د پوښتنو یو څو بېلګې د دې کتاب د رسچینو په برخه کي ذکر شوي دي ،خو دا د یو الرښود په نیت شاميل شوي دي.
لکه څنګه چي تاسو د پوهنتون په دننه کي د فیډ بک اخیستني محيل پروسې لرئ نو باید یادونه ويش چي اوس تاسو
کوالی شئ ،چي پرځای یې نوي یا موجوده جوړي شوي پروسې په کار واچوئ.

•

د نورو څانګو او پوهنځیو ( د کیفیت د تضمین کمېټو) رسه په ګډه کار وکړي ،چي د ارقامو راټولولو ګټوري رسچينې
مشخيص يش او په ګډه رسه پرمختیا ورکړي ،ترڅو پوهنځی ورڅخه ګټمنه يش.

•

که چیري د ارقامو رسچینې نه وي موجودي ،د پوهنتون د کیفیت د تضمین کمېټې رسه کار وکړئ ،ترڅو دايس یو ټیم
جوړ او پرمختګ ورکول يش ،چي د ټولو پوهنځيو لپاره ګټور متام يش.

•

که پوهنتون د دې وړتیا و نه لري ،چي په محيل کچه ارقامو ته الرسسۍ ولري او هم د معلوماتو په راټولو کي پاته راغلی
وي او دايس احساس هم کوي چي اړونده ارقام خو د ټولو پوهنتونو لپاره ګتور دي ،نو پوهنتون کوالی يش دا موضوع
تر وزارت پوري ورسوي.

لسمه برخه :د لغاتونو تفسیر یا لغت نامه

د لغات نامې الندي تعریفونه د علمي برنامو بیا کتني) (APRپه پالیی کي هم ویل شوي دي .ځیني تعریفونه تکراري او
نور هم مرشح شوي ،ترڅو د ( )NTTsد غړو او ویونکو لپاره ښه وا ضح شوي اويس .
عملیايت پالن  :د کیفیت له اړخه ،عملیايت پالن د وخت له پلوه د ترکیب شویو کړنو ټولګه ده ،چي د ( )APMاو ( )PPRد
پروسې څخه السته راځي .عملیايت پالن واضح کوي ،چي د علمي برنامې د اصالح لپاره باید څه يش اړین دي ،تر څو اجرآ
یې کړو ،د نوموړي کړين د اجرآ مسئول به څوک وي ،وخت او نېټه به کله وي.
فارغ التحصیل محصالن :هغه محصالن چي د برنامې یا تحصیيل څانګي څخه فارغ شوي وي.
تحصیيل سند :هرهغه تحصیيل سند کوم چي د علمي برنامې د بشړېدو رسه سم محصالنو ته ورکول کېږي.
بشپړتیا  :کله چي محصالنو د تحصیيل سند د ترالسه کولو لپاره ټول رشاېط بشپړ کړي وي .د بشپړتیا کچه د محصالنو د
هغه نسبت څخه عبارت ده ،کوم چي يې په ټاکيل کال کي خپل تحصیيل سند ترالسه کړی وي.
تحصیيل څانګه :د سازمان هغه واحد ،چي په یوې ځانګړي برنامه کي د یوه یا ډېرو مضامینو د تدریس لپاره برخه اخيل.
ځیني څانګي کېدای يش د تحصیيل سند ورکوونکي اويس  :خو ځیني څانګي یواځي د نورو څانګو رسه د مضامینو د تدریس
په برخه کي ونډه لري او د تحصیيل سند ورکولو واک نلري.
تړل :د علمي برنامې د تړلو پروسه ،د تدریی بهیر تړل او اړونده تحصیيل څانګه د پوهنتون د کتالک څخه حذف کول.
کریکومل یا دريس نصاب  :د محصالنو لپاره په ځانګړې برنامه کي پالن شوي زده کړیزي تجربې دي ،کوم چي محصالن
یې زده کوي .په کریکومل کي متوقع زده کړیز نتایج  ،د مضامینو مواد ،تدریی او زده کړیز میتودونه او د ارزوين کاري چوکات
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شامل وي .د یادوين وړه ده ،چي کریکومل له برنامې څخه جدا دئ ،ځکه چي برنامه یواځی د تحصیيل سند د السته راوړين
لپاره رسمي رشایط را پېژين.
لوړاوی :د موضوع د وضاحت په خاطر د کیفیت د لوړاوي اصطالح و ګورئ.
نوم لیکنه یا شمولیت :د هغو محصالنو شمېر چي په ځانکړي کال کي برنامه یا څانګه پیل کوی.
درجه یا طبقه  :تحصیيل کال ،مثال :لومړی کال ،دوهم کال ،دریېم کال ،څلورم کال.
د زده کړي اهداف  :هغه څه دي چي  ،د برنامې ټیم یې د تدریی مضامینویا تحصیيل څانګو په شکل د ارایه کولو پالن
لري.
د زده کړي نتایج :لنډي بیانیې دي ،ترڅو محصالن پوه يش ،چي د دوی څخه د څه يش د السته راوړلو توقع کېږي او د
تدریی مضمون یا برنامې د بشپړېدو رسه سم د هغوي د نتایجو د ښودلو توانایي ولري.
ګډېدا :د دوو یا څو ورته برنامو/تحصیيل څانګو په یوه نوې څانګي تبدیلول دي ،ترڅو لوېديل ټکي اصالح او اغېزمنتیا
رامنځته يش.
ماډیول :د مطالعې واحد ،کوم چي د زده کړي د نتایجو رسه یوځای پېژندل شوی وي اود برنامې په ارایه او تحصیيل سند
ورکولو کي رشیک وي.
څارنه :د یوه يش یا حالت د پرمختګ کتل دي .داعموما هغه وخت ،چي د عملیايت پالنونو د پرمختګ کتنه کوو ،تررسه
کېږي او یا هم ارقام لکه د محصالنو نوم لیکنه ،پرمختګ ،د رضایت منرې او دايس نور.
د ژوندانه خدمات :د پوهنتون له لوري د محصالن رسه د غیري اکاډیمیکو موضوعاتو پرته په نورو ساحاتو کي مرسته کول
دي .د بېلګي په ډول ( کورين ،مايل یا صحي مشکالتو په مقابل کي مرسته کول).
پرمختګ  :د هغه محصالنو شمېر چي و بل کال یا صنف ته یې د اوښتولو ټول رشایط پوره کړي وي .یا په لنډ ډول له یوې
ټولګۍ څخه و بيل ټولګۍ ته د کامیابو محصالنو شمېر.
کیفیت :هغه معیار چي له هدف رسه هامهنګ وي.
د کیفیت تضمین :هغه پروسه چي په هغه کښي د لوړو زده کړو د بنسټونو د ټولو اړونده کړنو د کیفیت څارنه  ،بیا کتنه او
راپور ورکوونه تررسه کېږی.
د کیفیت دوران :څنګه کوالی شو د کیفیت استقرار او لوړوای تائید کوو ،کوم چي د اصالحي دوران څخه السته راځي .نو د
کیفیت دوران د هغو اصالحاتو او مسئلو ترشیحات دي ،چي د ( )APMsله الري راپورته شوي او د عملیايت پالن په توسط
حل شوي اويس او وروسته به د مابعد څارنو لکه ( )APMsاو ( )PPRپه وسیله کتل کېږي .لکه څنګه چي محصل او ټولنه
بدلون ته اړتیا لري ،نو دا پروسه به د وخت په اوږدو کي د اصالحاتو په موخه دوام ولري.
د کیفیت لوړاوی :د کیفیت د تضمین له لوري د پیشنهاد شویو اصالحاتو عميل کول دي ،پدې خاطر چي د محصالنو د زده
کړیزي تجربې اصالح رامنځته شوې اويس.
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د نوي محصالنو شمولیت :په تحصیيل څانګه کي د نویو محصالنو د جذب او نوم لیکني پروسه ده.
برحال محصالن :د هغه محصالنو شمېر چي په اړونده برنامه کي یې تحصیل جریان لري .نوموړۍ شمېر هغه وخت کمېږي،
کله چي محصالن ناکامه یا هم د غیری اکاډیمیک دلیل له وجي خارج کړل شوی اوسی.
معیارونه :د اکاډیمیکو درجو تفسیردئ ،چي محصالن یې باید ترالسه کړي ،ترڅو مضمون کي کامیاب يش یا تحصیيل سند
وګټي.
ځنډونه :د اصالحاتو رامنځته کولو په موخه د تحصیيل څانګي ځنډول یا معطل کول دي ،مخکي تر دې چي د محصالنو پر
مخ پرانیستل يش.
د تدریس ادامه  :هغه پروسه ،چي د تحصیيل څانګي د ځنډ  ،ګډېدایا تړلو پرېکړه ويش ،نو برحال حصالنو ته ډاډ ورکول
کې ږي ،چي دوی خپل تحصیيل دوره بشپړوالی يش .اړونده څانګه تحصیيل کړنو ته تر هغه وخته ادامه ورکوي ،ترڅو ټول
موجوده محصالن فارغ يش.
اخراج :د هغو محصالنو شمېر چي د شخيص یا نورو دالیلو پر اساس تحصیل پریښوولو ته اړ
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