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 تضمین کیفیت واعتباردهی الیحۀ
 

 عمومی و تخصصی را تأسیس عالی حصیلیمؤسسات تحکم می کند که دولت قانون اساسی افغانستان  :قدمهم

مؤثریت و  رسیدن بهی آموزشی مؤثر و متعادل تأکید گردیده است. برای برنامه ها انکشافدر این قانون بر . مناید

به تعادل، وزارت تحصیالت عالی باید میکانیزمی را برای بهبود و ارزیابی کیفیت تحصیالت عالی ایجاد کند. 

برای متام افغانها  براهمیت تحصیالت با کیفیت  ((ANDSتیژی انکشاف ملی افغانستان ااست  همین ترتیب،

همین به  در پالیسی خود ارتقای کیفیت و استقاللیت تحصیالت عالی را در اولویت قرار داده است. و تأکید منوده

 رشد و انکشاف بگوی نیازمندی هایاارتباط، داشنت سیستم تحصیالت عالی دولتی و خصوصی با کیفیت که جو 

پالن  است. مطرح شده( ۹۸۱۸ -۹۸۳۱ی ) یک ملی تحصیالت عالستاتیژپالن   دیدگاه صفتبه  ،افغانستان باشد

در بر گیرنده ی پالن ها برای تأسیس اداره ی تضمین کیفیت و اعتبار دهی  ستاتیژیک ملی تحصیالت عالی

 .ی خود قرار داده است پالن پنج ساله های میباشد. وزارت تحصیالت عالی بهبود و تضمین کیفیت را در اولویت

 فصل اول

 احکام عمومی
 مبنی

 به منظور سوم و چهارم مادۀ سوم قانون مؤسسات تحصیالت عالی بندروشنی  این الیحه در ه ی اول:ماد

به طور کیفیت تحصیلی  ارتقأ کیفی و اعتباردهی اکادمیک مؤسسات تحصیالت عالی، حفظ و بهبود انکشاف و

الت عالی افغانستان در مؤسسات تحصیمدار ابه طور دو شاخص های کیفی و اعتباردهی  تطبیق وموثر ومتعادل 

 .وضع شده است

 تعریفات :
  ماده ی دوم:

مؤسسات تحصیالت عالی و برنامه ها بیرونی  بازنگرییک روند  اعتباردهی  عبارت از اعتباردهی:. ۱

اطمینان از مطابقت آنها با معیار های کیفی آن حصول  غرض ازکه تضمین و بهبود کیفیت میباشد  برای

داری، زیرساخت ها، اعتبارمالی، پای تدریس، تحقیق، عرضۀ خدمات و همچنان موجود از نگاه استادان،

 .اعتباردهی مؤسسه یا برنامه منتج به مؤفقیت میگرددنافذه می باشد. با قوانین   دست آوردها ومطابقت

ز دارای دو مرحله میباشد که رشایط هر مرحله باید قبل ا اعتباردهینامزدی به  نامزدی به اعتباردهی:. ۲

 مرحلۀ اول میباشد.  نسبت بهبلند تر  مرحلۀ دوم حاوی مقتضیاتدرخواست به اعتباردهی تکمیل گردد. 

وزارت  و اداره ی اعتباردهی که توسط اند نیازمندی هاییرشایط و یا عبارت از  (criteria)معیارها . ۳

کننده ی رشایطی است که برای نامزدی به اعتباردهی تعیین میگردد. این معیار ها بیان  تحصیالت عالی

 باید در هر مرحله ی نامزدی )مرحله ی اول و یا دوم( تکمیل گردد. 



 

 3 

ـُل از نگاه  اعتباردهی مؤسسه:. ۴ محراق توجه اعتباردهی  ربهبود و تضمین کیفیت دمؤسسه به شکل کـ

تحقیق،  با معیارهای کیفی موجود و مؤثریت از لحاظ استادان، تدریس، آنقرار میگیرد تا از تطابق 

عرضه خدمات، زیربناها، امکانات، ادامۀ فعالیت، دست آوردها و انطباق با قوانین نافذ اطمینان حاصل 

 گردد.

می تضمین کیفیت  بهبود وبازنگری و ارزیابی بیرونی برنامه های تحصیلی از نگاه  :اعتباردهی برنامه. ۵

حاظ استادان، تدریس، تحقیق، عرضه از ل موجود و مؤثریتطریق آن با معیارهای کیفی  باشد تا از

ین نافذ اطمینان حاصل گردد. خدمات، زیربناها، امکانات، ادامۀ فعالیت، دست آوردها و انطباق با قوان

مانند تربیۀ معلم ، حقوق، طب، انجنیری و برنامه  ی معینی هاځبه برنامه ها و پوهندراعتباردهی برنامه 

  صورت میگیرد.توجه خاص های مسلکی 

 که باید توسط مؤسسات و یا برنامه های است نیازمندی هاییرشایط و  : (standardsا )ستندرده. ۶

توقعات در ها شامل  ستندردجهت دریافت اعتبار از طرف اداره ی اعتباردهی، تکمیل گردد. این  تحصیلی

 تحصیلیمه های رناــــــــــیک مؤسسه ویا بقابل دوام بودن   و دست آورد هاکیفیت، مؤثریت،  مورد

 میباشد.

 اعتباردهی مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی و دولتی
  ماده ی سوم:

دهی قرار اعتبار تابع پروسه  آموزش از راه دور شموله ب ،متام مؤسسات تحصیالت عالی  دولتی و خصوصی 

 .میگیرند

 مؤسسات تحصیالت عالی خارجی 

 : ماده ی چهارم

عین  باید و بودهاعتباردهی  تابع پروسه کنندفغانستان فعالیت میمؤسسات تحصیالت عالی خارجی که در ا 

. این منایند تکمیلرا که برای مؤسسات تحصیلی دولتی و خصوصی تعیین گردیده است،  معیارها و استندرد هایی

مؤسسات تحصیالت عالی خارجی که در  ،موجود در افغانستانامر شامل مؤسسات تحصیالت عالی خارجی 

عرضه میکنند انتنت  وسیلۀه ب عالی که آموزش از راه دور را تمؤسسات تحصیال ،  ترهستندارای دفادافغانستان 

درجۀ تحصیلی و سایر مواد ، ، تصدیق نامه ها از نام تامیدهند  و صالحیت برای دیگران جواز که مؤسساتی و

باعث مسدود و یا  مقررات نیا خالف ورزی ازانحراف و  ، میگردد. منایند استفاده شانو هویت  آنهامربوط به 

قوانین و مقررات نافذ وزارت تحصیالت  مطابقفعالیت دوبارۀ این مؤسسات  اجازه میگردد. مؤسسهشدن  جریمه

 .عالی میباشد

 

 فصل دوم

 اعتباردهیتضمین کیفیت و ادارۀ
 اداره:

  ماده ی پنجم:

مسؤول تضمین کیفیت و اعتباردهی  شوداعتباردهی که ازین به بعد به نام اداره یاد میتضمین کیفیت و ادارۀ 

این اداره با وزارت تحصیالت عالی و مؤسسات تحصیالت  .مؤسسات تحصیالت عالی دولتی و خصوصی میباشد
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در آغاز این اداره در چارچوب وزارت تحصیالت عالی بهبود کیفیت کار میکند.  امر در عالی به منظور تشویق

خواهد گردید. این اداره  خود مختارسال فعالیت کامالً  ۳الی  ۵بعد ازمستقل فعالیت منوده و منحیث یک ارگان 

آن نظارت منوده و در ارتباط به نامزدی اعتباردهی  و یت های لفعامستقل خواهد بود که از  یشورادارای یک 

سلکی، ک رئیس به همکاری کارمندان ماین اداره توسط ی خاذ مینامید. فعالیت های روزانۀاعتباردهی تصامیم ات

 اداره ی مذکور شامل موارد زیر میگردد: وظایف اداری و خدماتی پیشربده میشود.

هدف  دولتی و خصوصی به کیفیت در مؤسسات تحصیالت عالی یع بهبودتشویق، ترغیب و ترس. ۹

 معیار های بین املللی در همه عرصه ها. رسیدن به

دولتی و خصوصی بشمول کورس ها،  اعتباردهی متام مؤسسات تحصیالت عالی نظارت از روند. ۲

 به سویۀفعالیت ها  سایر نامه ها، و تصدیقاز راه دور، برنامه های آموزشی، درجات تحصیلی،  تحصیل

  . عالی

، طرزالعمل ها و خواسته هادر باره ی  و مردم عالی به مؤسسات تحصیالت و آموزش معلوماتارائه . ۸

 اعتباردهی.  مزایای

 شورای اعتباردهیکه توسط  ای به اساس پالیسی مسلکی بازنگرهای اب و آموزشروند انتختنظیم . ۴

 وزارت تحصیالت عالیو یا کمیته ی که توسط  شورای اعتباردهیتوسط  هابازنگر تهیه میگردد. انتخاب 

  .یگیردبه این منظور تعیین میگردد، صورت م

ایجاد کمیته های  بارۀبا آنها در  کمکو ت تضمین کیفی مورد روندمشوره به مؤسسات تحصیلی در  ارائه. ۵

و سایر جوانب  بازدید ساحویو همچنان آمادگی برای ارزیابی خودی،  مربوطسسات تضمین کیفیت در مؤ 

 .مربوط به روند اعتباردهی

پوهنتون، اکادمیک مانند  اصطالحات از استفاده تشخیص رشایطکیفیت تحصیالت عالی و  از حراست. ۶

  مقامات مدیریتی.نوانی عو رتب علمی، القاب 

اعتباردهی در مؤسسات تحصیلی )نامزد اعتباردهی، تفویض  بارۀ جریان پروسۀثبت معلومات در . ۷

دن نتایج رسان ویا مسدود منودن مؤسسه ی تحصیلی( وگذاشنت ویاعدم تفویض اعتبار، به حالت تعلیق 

  اعتباردهی به آگاهی مردم.

 .ه ی اعتبار دهی و تضمین کیفیتبار در  پاسخ به پرسش های مردم . ۳

و استفاده از آخرین دستاوردهای  با ارگان های تضمین کیفیت و اعتباردهی خارجیتأمین روابط . ۱

  تضمین کیفیت در سطح بین املللی.

 شورا ی ادارۀ تضمین کیفیت و اعتباردهی
 ماده ی ششم: 

پیشنهادی موسسات  از میان لست که باشدعضو میز هفت الی نه متشکل ا تضمین کیفیت واعتباردهی یشورا 

 تحصیالت عالی توسط بورد تعیین شده وزارت تحصیالت عالی ، تعیین می گردد.

شورای علمی مؤسسات تحصیالت عالی ازهرصد استاد یک استاد با کسب موافقه خود نامزد ها توسط (  ۹

نامزد ر، سوابق تحصیلی وسابقه کاری شان معرفی می گردند. دوسیه نامزد ها که حاوی زندگینامه ، لست آثا

 ها باشد باید ذریعه نامه رسمی رئیس موسسه تحصیالت عالی ارائه گردد.

 اعضای شورای اداره اعتباردهی دارای مشخصات ذیل می باشند:(   ۲

دارای سابقه ی اکادمیک بوده وحداقل ده سال منحیث عضوکادرعلمی درموسسات تحصیالت . ۹

 .عالی کارمنوده باشد
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 دارای درجه تحصیلی حداقل ماستورتبه علمی حداقل پوهندوی باشد.. ۲

 به یکی اززبان های معترببین املللی آشنائی داشته باشد.. ۸

 اشتاک درروند تضمین کیفیت را بسیج وتشویق مناید.. ۴

 رانی توامنندی تصمیم گیری قاطع را داشته باشد.حدرموارد وخیم وب. ۵

 ق ودارای سابقه نیک باشد.غیرجانب دار ، صاد. ۶

درکمیسیون های ترفیعات علمی ، و درباره تضمین کیفیت وپروسه اعتباردهی آگاهی داشته . ۷

 .باشددارای تجربه کاری انسجام اموراکادمیک  یا بورد علمیارزیابی اسناد علمی 

 بهازدو مرتبه ویک نفربیش  می باشد.اعتباردهی پنج سال تضمین کیفیت و شورای ه ر یک دو  مدت کار(  ۸

 انتخاب شده منی تواند. عضویت شورای تضمین کیفیت واعتباردهی

رئیس شورای تضمین کیفیت واعتباردهی ازمیان اعضا ، توسط اعضا برای یک سال غیرقابل متدید (  ۴

 انتخاب می شود.

اب بازنگرهای پروسه انتخ وازفعالیت اداره تضمین کیفیت واعتباردهی شورای تضمین کیفیت واعتباردهی (  ۵

ذ و دوره عیارسازی تصمیم اتخا مسلکی نظارت منوده درباره نامزدی به اعتباردهی ، اعتباردهی ، سلب اعتبار

 د.می منای

تضمین توسط یک ریئس ایکه از جانب شورای فعالیت های روزمره اداره تضمین کیفیت واعتباردهی ( ۶

 پیشربده می شود.به ،  می منایدرا حاصل  ومنظوری مقام ذیصالح رفی گریدهعمکیفیت واعتباردهی 

 دو ماه یک مرتبه وجلسات فوق العاده آن به پیشنهاد جلسات عادی شورای تضمین کیفیت واعتباردهی هر(  ۷

 می گردد. تصمیم اعضای شورا دایر رئیس و

 رئیس اداره ی تضمین کیفیت و اعتباردهی
  ماده ی هفتم:

 میباشد:مشخصات ذیل  هی دارای اعتبار دتضمین کیفیت و اداره  رئیس(  ۹

ادی درموسسات تحصیالت عالی تجربه استحد اقل ده سال دارای دارای سابقه ی اکادمیک بوده و . ۹

 باشد.

 .ۀ علمی پوهنوال و یا پوهاند باشدحد اقل ماست با رتبتحصیلی دوکتورا ویا  دارای درجۀ. ۲

 .فراد و نهادهای ذیربط باشدسایر ادارای مهارت برقراری مناسبات نیک کاری با . ۸

 .به یکی از زبان های معترب بین املللی آشنائی داشته باشد. ۴

 .منایدتشویق  بسیج و تضمین کیفیت را رونداشتاک در . ۵

 .تصمیم گیری قاطع را داشته باشد توانائیرانی حموارد وخیم و بدر . ۶

 .ار، صادق و دارای سابقۀ نیک باشدغیر جانب د. ۷

در کمیسیون های ترفیعات علمی، ارزیابی  آگاهی داشته وارۀ تضمین کیفیت و پروسۀ اعتباردهی در ب. ۳

  باشد. دارای تجربه کاری انسجام امور اکادمیک یا بورد علمیاسناد علمی و 

 تضمین کیفیت و تشکیل شورای بااما منوده ،  کار علمیمعین ادارۀ اعتباردهی در ابتدا تحت نظر  رئیس(  ۲

، رؤسای ها، معین با وزیر ادارۀ اعتباردهیرئیس  .فعالیت خواهد کرد زیر نظر شورای مذکور ردهیاعتبا

، ها ن دیپارمتنتها، آمری یځصیالت عالی خصوصی و دولتی، رؤسای پوهنپوهنتون ها و مؤسسات تح

 یردولتیغمؤسسات  ادارات وسایر وزارت خانه ها،  وزارت تحصیالت عالی ومقامات عالینهادهای مسلکی 
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ادارۀ اعتباردهی شعبات وظایف رئیس  .برقرارمی منایدی نزدیک کار روابط  مؤسسات اعتباردهی بین املللیو 

  :قرارذیل می باشد

 افغانستان تحصیالت عالی دولتی و خصوصی موسسات تشویق پروسۀ بهبود کیفیت در ارتقا و . ۹

 اردهی افغانستاناعتبادارۀ تضمین کیفیت و  ی رهربی کارمندان مسلکی و ادار. ۲

 تشویق انکشاف فرهنگ کیفیت درتحصیالت عالی. ۸

نظرداشت پالیسی های شورا بشمول اجازه برای درخواست  نظارت ازپروسه ی اعتباردهی با در. ۴

توسط شورا  ماده ششمطبق اعتباردهی واعتباردهی  نامزدیاعتباردهی ، نامزدی واعتباردهی تصامیم درباره 

 گرفته می شود.

 ی أ اشتاک درمتام جلسات شورا بدون داشنت حق ر . ۵

 مؤسسات تحصیالت عالی کیفیت الکم روند و مفهوم اعتباردهی ، منحیث لع ساخنت مردم در بارۀمط. ۶

 .را دارند سازی دپلوم لی غیر معیاری که حیثیت کارخانۀبین بردن مؤسسات تحصی کار به منظوراز. ۷

 اعتباردهی  تضمین کیفیت و ایندگی از ادارۀ. من۳

 اعتباردهیتضمین کیفیت و  شورایتطبیق پالیسی های . ۱

 مسلکی هایبازنگر نظارت از آموزش )تریننگ( . ۹۱

 کار با مؤسسات تحصیلی در راستای بهبود کیفیت. ۹۹

از  مذکوراطالعیه که این مورد دراطمینان باره ی نامزدی به اعتباردهی و اعتباردهی و در اطالعیه  انتشار. ۹۲

چاپی در دستس مردم قرار  وادم اعتباردهی وتضمین کیفیت و  صفحۀ انتنتی )وب سایت( ادارۀطریق 

اده بار دداده شده است، اعت اجازۀبرایشان  که یمعلومات در بارۀ مؤسساتحاوی باید  ها اطالعیهمیگیرد. 

 دربارهمعلوامات  حاویاطالعیه  .باشدند، ه ااعتبار شد لبس ند و یاه اگذاشته شد ند، به حالت تعلیقه اشد

بودن  یر کارخانه دپلوم سازی بودن ، جعل کاری وغیرمعیار طبق فیصله شورا به خاطموسساتی می باشد که 

 .مسدود می گردد، با ذکر دلیل مسدود شدن شانآن ها 

 دارۀ تضمین کیفیت و اعتباردهیاستقالل ا
 : ماده ی هشتم

باآنهم  ،شدبا داشتهمیقرار  علمیمعین نظر چوکات وزارت تحصیالت عالی تحت تضمین کیفیت در در ابتدأ اداره  

 مربوط به اعتباردهی با استقالل کامل عمل می مناید. ۹۸ – ۱مندرج مواد این اداره مستقل بوده ودراتخاذ تصامیم 

کیفیت واعتباردهی توسط وزارت تحصیالت عالی متویل می گردد اما کنتول مصارف روزانه آن بودجه تضمین 

گرفته شده است تا تضمین  نظر دری ابتدا به خاطر  این نظارت دردولت صورت میگیرد. طبق اصول جاری حسابی 

 می باشد.  اداری برای کارایی موثر برخوردار کمک مالی و زا ومنوده  گردد که اداره کارش را درست آغاز

تضمین زمینه فعالیت مستقل، اداره با فراهم شدن  وخواهد گرفت بر را در سال  ۳-۵پایان دوره مقدماتی که  در

، طرف وزارت مالیه متویل می گردد ودجه جداگانه خود را که ازب اعتباردهی کامالً مستقل گردیده و کیفیت و

 . کار خواهد کرداین اداره با وزارت تحصیالت عالی از نزدیک خواهد داشت. 
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 فصل سوم

 پروسه ی اعتبار دهی

 مراحل مربوط به روند اعتباردهی 
  ماده ی نهم:

 دارای چهار مرحله میباشد: اعتباردهی روند

اجازه ی درخواست  مؤسسۀ تحصیالت عالی و آغاز ارزیابی خودی:اعتباردهی  درخواست به کسب جواز. ۹

که وزارت تحصیالت عالی بطور رسمی دارای جواز  ،ضا می کندوقتی تقارا اعتباردهی  نامزد شدن به به

متویل خود معلومات ارائه کند. بعداز  یک ، زیربنا وممورد تشکیل ساختار ، فعالیت اکاد در فعالیت بوده و

 دریافت جواز موسسه می تواند روند ارزیابی خودی خود را برای نامزدی آغاز کند.

آن موسسه  مرحله است که در مرحله اول اعتباردهی عبارت از ی:نامزدی برای مرحله اول اعتبارده. ۲

امزدی را تکمیل منوده است. این مرحله تحصیالت عالی نشان می دهد که متام شاخص های مرحله اول ن

پیشنهادات بازنگر ها وتصمیم شورای  شامل ارزیابی خودی ، ارزیابی توسط اشخاص مسلکی ، گزارش و

سال را  درخواست برای مرحله دوم اعتباردهی باید یک تحصیالت عالی قبل ازموسسه  اعتباردهی می گردد.

مرحله دوم به ابتدا بنابر دارا بودن معیار های بلندتر برای نامزدی  سپری مناید ، مگر اینکه دردرمرحله اول 

 اعتباردهی درخواست ارائه منوده باشد.

بارت ازمرحله دوم اعتباردهی است که درآن موسسه این مرحله ع نامزدی برای مرحله دوم اعتباردهی :. ۸

ثابت می سازد که معیارهای مرحله ی دوم اعتباردهی را تکمیل منوده است. یک موسسه تحصیالت عالی 

به این  اولبدون طی مرحله بتواند معیارهای مرحله ی دوم را برآورده بسازد ، می تواند  آغاز دردرصورتیکه 

 مرحله اعتباردهی باید یک سال را سپری مناید. درخواست به ل ازموسسه قب .مرحله نایل گردد

مرحله دوم نامزدی  سپری منودن یک سال در از موسسه تحصیالت عالی بعد درخواست برای اعتباردهی :. ۴

ید. این مرحله مشتمل برمسایل آتی می باشد. ارزیابی خودی توسط می تواند برای اعتباردهی درخواست منا

موسسه توانسته است که معیارهای اعتباردهی را براورده سازد ، ارزیابی آیا ثبیت اینکه خود موسسه جهت ت

ارتباط  تصویب شورا در بازنگری کنندگان وسفارشات مثبت آنها به شورای اعتباردهی وساحوی توسط گروه 

 به اعتباردهی.

 تصامیم در مورد اعتباردهی
  ماده ی دهم:

 : ذیل میگردد تصامیم از به یکی منجر ارزیابی برای اعتباردهینتایج ـ ۹

 تفویض اعتباردهی به موسسه تحصیالت عالی که برای مدت پنج سال معترب میباشد.( ۹

 ۀ نامزدی جهت تکمیل معیارها( متدید دور ۲

 ( عدم تفویض اعتباردهی۸

 هایبازنگر هرگاه  اعتبار داده نشود. تحصیلی به مفهوم آنست که به مؤسسۀ معیارها تکمیل ناکامی درـ ۲

معیار های اعتباردهی را می تواند یک مدت معین در  ساحوی به این نتیجه برسند که مؤسسۀ تحصیالت عالی

مهلت داده میشود. در حاالت ضعف شدید مؤسسه بال درنگ مسدود برایش ماه  ۹۳مدت  برای تکمیل مناید

  میگردد.
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ویا  مسدود گردیدهنیز ،  ها را تکمیل کرده نتواندماه معیار  ۹۳متدید داده شده، هرگاه طی به آن مؤسسۀ که 

قرار میگیرد. فیصله در بارۀ شده داده تحت ادارۀ یک مؤسسۀ اعتبار توسط شورای تضمین کیفیت واعتباردهی 

اعتباردهی شورای تضمین کیفیت و  توسطابی خودی وبازدید ساحوی ازموسسه مبنی بر راپور ارزی اعتباردهی

سفارشات تیم بازنگرهای ساحوی توسط شورای تضمین کیفیت واعتباردهی که تصمیم صورت میگیرد. راپور و 

 بررسی می گردد.گیرنده نهائی می باشد 

 سلب اعتبار 
 : ماده ی یازدهم 

کرده نتواند. اداره اعتباردهی به ( سال حفظ ۵یک مؤسسه ی اعتبار داده شده معیارهای معینه را درطول )هرگاه  

هرگاه اعزام گردد. به موسسه  برای مطالعه وضعیت هتیم ارزیابی کنندشنهاد می مناید تا یک شورای اعتباردهی پی

( ماه مهلت داده شود ویا ۱معیارهای معینه را حفظ مناید یا به آن الی مدت ) معلوم گردد که موسسه نتوانسته

 می گردد. درصورت شدید بودن نا توانائی مسدود

 اعتبار دهی مجدد 
  هم:ماده ی دوازد

می دهی مجدد در جریان سال پنجم صورت اعتبار  برایارزیابی  چون هرباراعتباردهی برای پنج سال می باشد ،

 اعتباردهی قبلی محاسبه می گردد.  تاریخ ختم دوره از و گیرد

پروسه اعتباردهی مجدد عین پروسه اعتباردهی اولی می باشد که طبق ماده نهم صورت می گیرد. شورای 

که باعث مسدود شدن موسسه یا سلب اعتبار  و( ماه ۹۳می تواند به تجدید اعتبار، مهلت دادن برای )اعتباردهی 

 .بگیردتصمیم  می گردد،

 اعتراض به فیصله ی شورای اعتباردهی 
 ماده ی سیزدهم: 

   قانون صورت گرفته میتواند. مبنایبر ر فیصلۀ شورای اعتباردهی باعتاض در برا

 بازنگری مسلکی
  ی چهاردهم:ماده 

عبارت از بازنگری و ارزیابی بیرون مؤسسه یی میباشد که در آن کیفیت و مؤثریت برنامه های بازنگری مسلکی 

علمی، کارکنان، ساختار و دستاورد های یک مؤسسه توسط یک تیم بیرون مؤسسه یی که در رشته وسیستم 

  میگردد:گری و ارزیابی مورد بازن، قرار ذیل تحصیالت عالی تخصص و تبحر داشته باشد 

الت عالی مورد اردهی توظیف میگردد، از مؤسسۀ تحصیهیئت بازنگری مسلکی که از طرف ادارۀ اعتب. ۹

که متناسب به تعداد پوهنحی  می باشد نظر بازدید به عمل می آورد. هیئت متذکره مشتمل بر سه تا پنج عضو 

این هیئت از مؤسسه جهت ارزیابی بازدید به عمل ردد. ها و دیپارمتنت های مؤسسه مورد ارزیابی تعیین میگ

 آورده و ارزیابی خودی آنرا بازنگری میکند.

نامزدی به  سفارش ،اعتباردهیتضمین کیفیت و شورای به ، براساس یافته های خودهیئت مؤظف . ۲

 می مناید. گزارش از  یا اعتباردهی مجدد ، متدید دوره نامزدی ویا عدم نیل به اعتباردهی ، نیل و اعتباردهی

 ورصف تصامیم شورای تضمین کیفیت واعتباردهی به اطالع عامه رسانیده می شود.بازدید ساحوی محرم بوده 
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انتخاب بازنگرهای مسلکی: بازنگرهای مسلکی براساس تخصص رشتوی ، تجارب ، شهرت نیک . ۸

 وصدافت وبیطرف بودن آنها انتخاب می شوند.

اعزام به ساحه دوره آموزشی را سپری منایند. دوره آموزشی  بازنگرها باید قبل از آموزش بازنگرها : همه. ۴

آشنائی با معیارها وستندرد ها برای نامزدی که جهت  شودیک ورکشاپ یک الی دو روز را می مسایل معموالً 

بطه به را معیارهای اخالقی در ورازداری محل  به اعتباردهی واعتباردهی ، طرز برخورد هنگام بازدید از

 د. بازنگرنشو انتخاب منافع . بازنگرها باید با رعایت دقیق پالیسی عدم تعارض گرددمی  تضمین کیفیت دائر

یا توسط آن معرفی گردیده فرستاده شود. بازنگرباید  نباید برای بازدید به موسسه که به آن منسوب است و

موسسه که بازرسی میشود ، نداشته  بامادی  خصی وشفارغ التحصیل موسسه دیگری بوده وهیچ گونه عالیق 

یا  داد وجود نبوده وبا آن کدام قرار موسسه مذکور مو  در بازنگریا اطفال  مثال همرس ، اقارب و باشد. طور

 رابطه مالی نداشته باشد.

 ارزیابی خودی 

  ماده ی پانزدهم:

یک اعتباردهی کیفیت و  اداره تضمین نامزدی برای اعتباردهی از درخواست و دریافت اجازه بعد ازهر مؤسسه 

انجام می دهد تا دانسته دستاورد های خویش  زیربنا و ی ها ، برنامه ها ، وځرا ازپوهن ارزیابی خودی مؤسساتی

می تواند؟ این ارزیابی  ساختهاعتباردهی را برآورده  تضمین کیفیت و شود که آیا معیارهای تعیین شده توسط اداره

 دن برای بازدید ساحوی بازنگرهای متخصص بیرونی تضمین کیفیتآماده ش خودی توسط موسسه به منظور

مراجعه شود(. بعد از انجام ارزیابی خودی گزارش ارزیابی مذکور که  ۹۴) به مادۀ  انجام می یابد واعتباردهی

ه در . ارزیابی خودی برنامۀ ادارۀ اعتباردهی میباشد تهیه میگرددمعیار های تعیین شد رابطه بهدر  یافته هاحاوی 

 .تعداد محدود از رشته ها مانند تربیۀ معلم، طب و حقوق منحیث جز اعتباردهی برنامه صورت میگیرد

 بازدید ساحوی
 : ماده ی شانزدهم

 را به مؤسسه میفرستد.ها هیئت بازنگر اعتباردهی تضمین کیفیت و رزیابی خودی، ادارۀ بعد از تکمیل گزارش ا

، مصاحبه با موسسهارزیابی خودی  گزارش شامل مرورورت می گیرد که ص هاابی درین مرحله توسط بازنگر ارزی

. البته بررسی ساختار و مؤثریت مؤسسه و برنامه های آن میگردد همچنان استادان، شاگردان، کارمندان و آمران و

تهیه  و وزارت تحصیالت عالی اعتباردهیتضمین کیفیت و اداره ی  که توسط یاین ارزیابی به اساس طرزالعمل های

تضمین  یشورابه  . در نتیجۀ بازدید ساحوی یک گزارش همراه با سفارشاتگردیده است، صورت خواهد گرفت

 .ردهی و اعتباردهی مجدد ارایه میگرددنامزدی اعتباردهی، اعتبا اعتباردهی در بارۀکیفیت و 

 فیس
 ماده ی هفدهم: 

بازدید ساحوی در مطابقت با قوانین،  مصارفبخاطر تأمین  دارد، اعتباردهی صالحیتتضمین کیفیت و ادارۀ  

  فیس اخذ مناید. خدمات خودمقررات و طرزالعمل های وزارت تحصیالت عالی از 
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 فصل چهارم

 احکام متفرقه

 کمیته های تضمین کیفیت مؤسساتی 

  ماده ی هجدهم:

کمیتۀ تضمین کیفیت  ،بهبود کیفیت  و تسهیل برای نظارتدرمربوطات خود متام مؤسسات تحصیالت عالی باید 

 ۵-زمتشکل ا گیرد. اعضای کمیتهبه عهده مید. ریاست کمیته را معاون علمی مؤسسه )ویا معادل آن( نباشداشته 

منایندگی از رشته های عمده به انتخاب شورای علمی مؤسسه میباشد. متام اعضای کمیته باید اشخاص  عضو به ۱

ات باشند. اکرثیت اعضای کمیته باید دارای رتب پوهاندی و در تدریس، تحقیق و عرضۀ خدم برجستهفعال و 

، ی ها ودیپارمتنت های فارغ دهځبه منظور ارزیابی خودی پوهن باشند.میپوهنوالی بوده و بقیه پوهندوی و پوهنمل 

  موسسات فعالیت می منایند. کمیته های فرعی تشکیل می شوند که تحت نظرکمیته تضمین کیفیت

  تدابیر انتقالی
 ماده ی نزدهم: 

کمیته ی  وزیر تحصیالت عالی و راه اندازی پروسه ی اعتباردهی، عالی تصویب قانون مؤسسات تحصیالت تا

عالی جهت مساعد  تبا پوهنتون ها و مؤسسات تحصیال که  تا ین کیفیت را تعیین خواهد منودتضماعتباردهی و 

و  یبرنامه ی ارزیابی خودی زیابی خودی مؤسساتی وار  شموله واعتباردهی ب ساخنت زمینه برای تضمین کیفیت

 هامیتواند که شامل تهیۀ رهنمودکار این  د. ایمن کارواعتباردهی  مربوط به تضمین کیفیت دیگر پروسه های

اعضای  .باشد مؤسسات تحصیالت عالیو معیارها ی متوقعه برای کیفیت  ستورالعمل ها برای ارزیابی خودیود

 .شده میتوانندنائل اردهی و تضمین کیفیت اعتب یشوراعضویت  بهاین کمیته بعداً 

 آغاز پروسه
 ماده ی بیستم: 

متام موسسات تحصیالت عالی که حداقل یک دوره فراغت داده باشند طی دوسال اول انفاذ این الیحه به صورت 

الت عالی که دو دوسال به صورت اجباری شامل پروسه اعتباردهی می شوند. موسسات تحصی از داوطلبانه وبعد

اولین سال تابع شمولیت اجباری به پروسه  به مرحله فارغ دهی می رسند ، دراز انفاذ این الیحه  سال بعد

 اعتباردهی می باشند.

 ماده بیست و یکم :

 درچهارفصل وبیست یک ماده ترتیب گردیده وبعداز منظوری وزیر تحصیالت عالی نافذ می گردد.این الیحه 


