
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

انگزارش تفتیش برای شهروند  

 ۱۳۹۷الی  ۱۳۹۵سالهای وزارت تحصیالت عالی  یخصوص یعال التیتحص ینهادهاتفتیش عملکرد 

 

 !میدانیدشما 

عمومی )مفتش ُکل( رهبری می  ئیساین اداره توسط ر اداره عالی تفتیش وجود دارد کهاداره تحت نام  افغانستاندر 

  .ادارات دولتی را دارا میباشد تمام طبق قانون این اداره صالحیت تفتیش وبرشود 

 

 فغانستانادولت جمهوری اسالمی 

 اداره عالی تفتیش



 

 ؟و گزارش تفتیش عملکرد کدام موضوعات را بیان میکند چیستتفتیش عملکرد 

 

  :قرار میدهدبصورت گسترده تحت پوشش را تفتیش عملکرد نوعی از تفتیش است که موارد ذیل  

اصول  با درنظرداشتعامه  وخدمات، سازمانها، سیستم ها، فعالیت ها، برنامه ها، پروژه ها، اداراتآیا نهاد های دولتی،  

 ؟دیت عمل و فعالیت میکنندیاقتصادیت، مثمریت، و مف

رافات میگردد حطبق معیارات مناسب می باشد. در صورت عدم مطابقت، چه عوامل باعث ان ادارات تآو اجرا فعالیت هاآیا   

 ؟مشکالت درزمینه وجود داردکدام و 

 ؟وجود دارد سکتور عامه فعالیت ها، برنامه ها و اجراآت بهبود اقتصادیت، مثمریت، و مفیدیت دربرای آیا زمینه    

دیت را بهبود یکه أصول اقتصادیت، موثریت و مف وجود دارد موثر داخلی های کنترلو  ها سیستمتحت تفتیش  اداره در آیا   

 ؟بخشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

:مثمریت

رسیدن به اهداف و به 
دست آوردن نتایج مطلوب 

و متوقعه 

: موثریت

به حد اکثر رساندن 
محصول از منابع موجود

:اقتصادیت

بدست آوردن منابع مطلوب به 
بهترین قیمت



 ؟کدام نهاد ها را تفتیش مینماید اداره عالی تفتیش

 

 را تفتیش مینماید. دولت سکتور عامه بودجوی و غیر بودجویواحد های  تماماداره عالی تفتیش، 

 رنوالی.څالوی اداره  بخش اداری قوه قضایه و نهادهای مربوط به ریاست جمهوری، سکرتریت شورای ملی،  

 نماینده گی هایاتی و مستقل، کمیسیون ها، ادارات مرکزی و والیتی، بشمول نهاد های عاید اداراتها، ریاست ها،  خانه وزارت 

 خارج از کشور.  دولتی

 و حالل احمر )سره میاشت(. دولتی و تصدی های شرکت ها ،شاروالیها 

 د. ناستفاده میکن از آن و در اختیار داشتهرا  و دارایی عامهبودجه عامه  که نهاد های 

 

  

-مینماید تفتیش و ارزیابیموارد ذیل را  یندر تفتیش عملکرد، مفتش   

 

در و تاچه اندازه ویا مرجع مربوطه چگونه  تفتیشتحت  اداره  

موفق  متاثر گردد کیفیت محصول اینکه کاهش هزینه های منابع بدون

 مورد ضرورتکه آیا منابع ارزیابی میکند  عملکرد تفتیش همچنان، .بوده

کمیت و آیا منابع از لحاظ ، قابل دسترس بودهدر وقت مقتضی و مناسب 

 دریکی از شاخص ها مهم  منابعکیفیت مناسب بوده چون کیفیت 

  بوده و نقش اساسی در آن دارد.اجراآت  مثمریت

از ، و آیا نتایج مشابه را شدهاستفاده  به حد اعظمی منابع از آیا  

منابع حاظ کمیت، کیفیت و زمان مناسب را میتوان با منابع کمتر از ل

دیگر، آیا میتوان بیشترین استفاده به دست آورد.  به عبارت  استفاده شده

 ؟نمودرا از منابع موجود 

به  ؟ساخته است برآوردهکه اداره آنرا مشخص نموده اهداف و مقاصد معینه را  یا اجراآت صورت گرفته آیا محصول بدست آمده 

 چگونه است، و چقدر در نیل به اهداف برنامه، پروژه، و عملیات میتواند مؤثر باشد.  اداره، برنامه یا پروژه اجراآت نتیجه عبارت دیگر،

 .تمرکز دارد یکی و یا هرسه اصل اقتصادیت، مثمریت، و مؤثریت تفتیش عملکرد باالی 

 رسیدن به اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت بهو مؤثریت آنها در نیل  های کاری ل داخلی، سیستموکنترسیستم   

تهیه و تدارکات،  سیستم مدیریت اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت، با مرور یک موضوع خاص. بعنوان مثال، سیستم منابع بشری، 

 و سیستم ارائه خدمات.  سیستم مدیریت قرار دادها، تطبیق یک پروژه و یا برنامه، تطبیق یک پالیسی و چهارچوب قانونی



 

 میکند؟ کار با نتایج تفتیش عملکرد معموال چه مفتش کل
 

 
 حت رهبری اداره ت با آن نتایج تفتیش عملکرد، قبل از نهایی شدن

 .رددگه و پاسخ آنها شریک میگابرای دریافت دید تفتیش

 

تفتیش نتایج  

 

  

 انه به ریاست جمهوری و گتفتیش عملکرد بصورت جدا های گزارش

حات تا اداره تفتیش شده را مکلف به إصال رددگشورای ملی ارایه می

 در اجراآت و تطبیق سفارشات نتایج گزارش نماید.

  قرار  ومداقهبحث  نتایج گزارش وسفارشات آنرا موردشورای ملی

آت و اداره تفتیش شده را مکلف به إصالحات در اجرا و رهبری میدهد

 نماید. می تطبیق سفارشات نتایج گزارش

 

گزارش تفتیش 

 عملکرد

 

 ن از اهمیت باالی برخوردار است؟ آ گزارشچرا تفتیش عملکرد و 

  

تا تفتیش عملکرد را اجرا  سازدرا ملزم میمفتش کُل  ،اداره عالی تفتیش قانون

 و گزارش آنرا به ریاست جمهوری و شورای ملی ارائه نماید .

عبارت  ،تفتیش تصریح گردیده اداره عالی که در قانون ردلکعم هدف تفتیش

اقتصادیت، از رعایت اصول  ،مستقالنه، هدفمند و قابل باور اطمینان از حصول

در اجراآت، برنامه ها، پروژه ها و فعالیتهای نهادهای دولتی دیت یموثریت و مف

 .میباشد

برای بهبود اقتصادیت، مؤثریت، و مفیدیت، و همچنان شفافیت، پاسخگویی، و افزایش اعتماد عمومی  عملکرد تفتیش

 نماید. میارائه مشخص  سفارشات و پیشنهادات دولت اجراآتروی برنامه ها و 

، برنامه ادرباره فعالیت ه عامه و سایر شرکاء باید از طریق مفتشین مستقل ، شهروندانشورای ملی بعنوان نماینده مردم

 گردیده است یا خیر. وتطبیق حصول ی وضع شدهها پالیسیو اهداف و بدانند که آیا  آگاه شوند و اجراآت دولت ها

  

 



 اداره عالی تفتیش اشتراکی است؟  عملکرد یا پروسه تفتیشآ

کتور عامه سو پروسه اشتراکی تفتیش که بخاطر شفافیت و پاسخگویی در بخش خدمات رسانی  (OGP) باز حکومت داریأساس ابتکار بر 

 ه است.دخیل سازی جامعه مدنی را برای اشتراک در پروسه تفتیش طرح و تنظیم نمودطراحی گردیده، اداره عالی تفتیش پروسه 

  مینمایند.مکاری هو اجرای آن، تقاضای  مشارکتی تفتیش ذاریگاداره عالی تفتیش از نمایندگان جامعه مدنی و رسانه ها در زمینه پالن

     

 ؟واقع گردد مفید و مؤثر ی تحت تفتیشپروسه تفتیش عملکرد و نتایج آن چگونه میتواند برای نهادها

، موضوعات و موارد که برای اداره عالی تفتیش با پروسه اشتراکی تفتیش عملکرد، میخواهد ارزش و مؤثریت تفتیش عملکرد را افزایش داده

 .دهدیم تیاولو و نموده شیتفت است مهم عام مردم و شهروندان

 دارد که:  نیبه ا یوابستگ شیتفت یعال ادارهعملکرد  شیتفت جینتا تیدیو مف تیموثر

 دینما یو در باره آن اقدام و اجراآت م دینمایم قیتطبو  یریگیپ را شیتفت گزارش مندرج سفارشات و ها افتهی شیچگونه مرجع تحت تفت. 

 پروگرام  ومثمریت تیبر مؤثر یرا مبن شیخو فارشاتسوقرارداده  ومداقهرا مورد بحث  شیتفت یاداره عال یها گزارش جرگه یولس چگونه

 هی، اراشیبه مراجع تحت تفت باشد مردم نفع به که کشور در خوب یحکومتدار جادیو همچنان ا وپاسخگویی تیشفاف ات،یپروژه ها، عمل ها،

  .ندینمایم

  

پروسه تفتیش اشتراکی

لیست نمایندگان جامعه مدنی
و رسانه ها 

ورکشاپ و برنامه آگاهی 
دهی

جمع آوری نظریات برای 
اجرای پروسه تفتیش

انجام تفتیش بصورت 
مشترک



 گزارش تفتیش عملکرد 

  سیستم خدمات نهاد های تحصیالت عالی خصوصی وزارت تحصیالت عالی

موضوعات و مسایل در تفتیش ما تحت پوشش قرار گرفت؟کدام   

یستم خدمات نهاد ساداره عالی تفتیش بنابر حساسیت موضوع و چالش های موجود فرا راه سیستم های ادارات دولتی تصمیم اتخاذ نمود تا 

ملکرد عهای تحصیالت عالی خصوصی، ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی وزارت تحصیالت عالی را از دید بررسی 

الی  ۱۳۹۵ی  سالها هایی تحصیالت عالی خصوصی( مورد تفتیش قرار دهد، این بررسی فعالیت ها و عملکرد )مؤثریت و مفیدیت نهاد ها

 شد.را تحت پوشش قرار داده و تمرکز اساسی آن روی چگونگی ایجاد، فعالیت و سیستم تحصیلی نهاد های خصوصی می با ۱۳۹۷

 گرفت؟  قراراستفاده  ردمومعیار تفتیش عملکرد  ابعبعنوان من یچه موارد

 ؛قانون تحصیالت عالی ملکی 

 ؛مقرره مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی 

 ؛الیحه برنامه های ماستری 

 ؛طرزالعمل توزیع دیپلوم فارغان مؤسسات تحصیالت عالی دولتی، خصوصی و فارغان خارج مرز 

 ؛مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی 

   ؛رهنمود ارتقاء کیفیت و اعتباردهی 

  ؛وظیفوی برنامه های ارتقاء کیفیترهنمود ساختاری و 

  معیارات بین المللی(I SSAI) سازمان بین المللی نهاد های عالی تفتیش(I NTOSAI) . 

 

 

 

  



 چه چیزی را میبینیم و جستجو میکنیم؟

  چگونگی فعالیت و عملکرد ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت

 نظرداشت اصول مفیدیت و مؤثریتدر عالی با 

  اطمینان از موجودیت طرزالعمل ها، میکانیزم ها، پروسه های حصول

مشخص کاری به سطح ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت 

 .عالی

  حصول اطمینان از موجودیت اسناد تقنینی، طرزالعمل ها قابل

استفاده و اسناد رهنمودی الزم جهت تنظیم امور نهادهای تحصیالت 

 عالی خصوصی؛

 وجودیت هماهنگی الزم و مطلوب بین واحدهای حصول اطمینان از م

 ذیربط مسوول؛

 ارزیابی چگونگی ایجاد نهاد های تحصیالت عالی و ارتقاء مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی به پوهنتون های خصوصی؛ 

 ود های نهاد های تحصیالت عالی مطابق اسناد تقنینی و رهنم یارزیابی پالن های کاری و چگونگی نظارت و تفتیش فعالیت ها

 موجود؛

 

 ۱۳۹۹ سال در ماه سرطانو یافته های آن به ریاست جمهوری و شورای ملی  سفارش هاراپور تفتیش عملکرد بشمول 

 ارائه گردیده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چی را دریافتیم؟ فعلی در تفتیش

 

 ما در تفتیش عملکرد یافته هایخالصه از 

( مؤسسه تحصیالت عالی به مالحظه رسید که اسناد 68)از بررسی اسناد و دوسیه های کاری تعداد 

موجود تمام مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی مطابق شرایط ومعیار های اسناد تقنینی طی مراحل 

نگردیده است. اسناد اداری به شمول درخواستی برای ایجاد مؤسسه، منابع تمویل، پالن های بودجوی 

 ی ذیربط کارشناسی، ارزیابی و طی مراحل نگردیده اند.و تحصیلی ناقص ارائه شده و توسط واحدها

عدم تطبیق مؤثر معیارها و شرایط  

وضع شده در ایجاد نهادهای 

 تحصیالت عالی خصوصی

ها، لوایح و رهنمود ها در خصوص ایجاد نهادهای تحصیلی  سبب گردیده تا عدم وضع طرزالعمل

پروسه واضح از چگونگی طی مراحل اسناد  معیارها و شرایط اصلی و فرعی از هم تفکیک نگردد،

معلوم نبوده و طی مراحل اسناد به اساس برخوردهای سلیقوی صورت گیرد که زمینه برای سازش 

 و تبانی، فساد و سوء استفاده فراهم میگردد. 

 

عدم وضع طرزالعمل ها، لوایح، 

ها و چک  رهنمودها، میکانیزم

منظور ایجاد مؤسسات ها به لیست 

 تحصیالت عالی خصوصی

در اثر بازرسی اسناد و کنترول عینی مشاهده گردید که یک میکانیزم و طرزالعمل مشخص ارزیابی 

و چگونگی ایجاد نهاد ها و شعبات نهادهای تحصیلی خارجی در افغانستان وجود نداشته و مؤسس 

براساس تفاهمنامه های و نماینده باصالحیت نهادهای تحصیالت عالی خصوصی خارجی فوق الذکر 

دو جانبه که دارای شرایط یکسان نیستند، نهادها و شعبات شانرا ایجاد نموده که در این مدت دارای 

یک کریکولم، مفردات درسی، دیدگاه، ماموریت و پالن استراتیژیک که تأییدی وزارت محترم 

 تحصیالت عالی را داشته باشد، نمی باشند.

لی ایجاد نهادهای تحصیالت عا

خارجی به اساس تفاهمات مشورتی 

و عدم موجودیت یک میکانیزم 

مشخص برای ایجاد شعبات نهادهای 

تحصیالت عالی خارجی در 

 افغانستان

( مؤسسات تحصیالت عالی و پوهنتون ۱۳یافته های هیئت مؤظف بررسی نشان میدهد که تعداد )

تلف ایجاد نموده است. طبق های خصوصی شعبات، الحاقیه ها و صنوف درسی در مکان های مخ

معلومات اداره، فعالیت هیچ نهاد تحصیلی خصوصی در کشور بدون داشتن مجوز رسمی از وزارت 

 تحصیالت عالی صبغۀ قانونی نداشته و خالف مقررات وزارت تحصیالت عالی تلقی می گردد.

عدم موجودیت میکانیزم و 

طرزالعمل در رابطه  به ایجاد شعبات 

و ایجاد شعبات و و الحاقیه ها 

( نهاد تحصیلی 13الحاقیه های )

خصوصی بدون استیذان وزارت 

 تحصیالت عالی
نهاد های تحصیلی نمیتوانند که بدون طی مراحل قانونی وزارت تحصیالت عالی به شکل خودسرانه 

های تحصیلی و جذب محصلین در رشته های که اسناد قانونی آن از طرف وزارت  ځیپوهنبه ایجاد 

تحصیالت عالی طی مراحل نگردیده باشد اقدام نماید. مطابق اسناد تقنینی، انجام چنین عمل صبغه 

 .گرددفاقد اعتبار اکادمیک تلقی می قانونی نداشته و رشته های ایجاد شده

 

( نهاد تحصیلی خالف 12به تعداد )

احکام اسناد تقنینی و بدون جواز 

ی ها را ایجاد نموده و فعالیت  پوهنځ 

 دارند



تحصیالت عالی خصوصی منجانب هیئت مؤظف در اثر بررسی اسناد و مشاهده عینی که از نهادهای 

( نهادهای تحصیالت عالی خصوصی تعمیر مناسب دایمی مطابق ۳۵بررسی صورت گرفت، تعداد )

معیارات اکادمیک ندارند و در تعمیرات رهایشی و مسکونی و مراکز تجارتی به شکل کرایی فعالیت 

 داشته که برای فعالیت های اکادمیک مناسب به نظر نمیرسد.

ایجاد مؤسسات تحصیالت عالی 

خصوصی بدون امکانات زیربنایی 

مانند تعمیر مناسب دایمی البراتوار 

و کتابخانه مجهز و فعال، ادیتوریم و 

 جمنازیوم

( مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی قبل از 21یافته های هیئت بررسی نشان میدهد که تعداد )

نهاد تحصیلی، آغاز به فعالیت نموده و به جذب تکمیل پروسه طی مراحل قانونی اخذ جواز فعالیت 

محصلین پرداخته است. از مقایسه تاریخ جواز فعالیت و تاریخ جذب محصلین مؤسسات تحصیالت 

عالی فوق الذکر معلوم میگردد که آغاز فعالیت تحصیلی و جذب محصلین قبل از صدور تاریخ جواز 

 ۳دهد که  مؤسسات تحصیالت عالی بیشتر از صورت گرفته است. ارقام و معلومات موجود نشان می

 های مختلف جذب نموده  است. ځ  پوهن ماه قبل از اخد جواز به فعالیت آغاز نموده و محصلین را در 

نهاد تحصیلی قبل از  ۲۱به تعداد   

یاخذ جواز نهاد و  به فعالیت  پوهنځ 

اغازنموده و به جذب محصلین 

 پرداخته است

بمنظور انسجام و مدیریت بهتر پروسه ها و چگونگی طی مراحل اسناد وزارت تحصیالت عالی 

طرزالعمل ها و رهنمودهای کاری را  ۱۳۹8مؤسسات از زمان ایجاد نهادهای تحصیلی الی سال 

انکشاف و ترتیب ننموده در موارد بیشتر، اجراآت صورت گرفته و اسناد طی مراحل شده خالف 

د که نشان دهنده ضعف مدیریتی ریاست پوهنتون ها و مؤسسات روحیه و احکام اسناد تقنینی میباش

دوگانه،  تحصیالت عالی وزارت تحصیالت عالی در مورد بوده و زمینه سازی را برای برخورد های

 سلیقوی و سوء استفاده مساعد ساخته است.

عدم ترتیب و انکشاف طرزالعمل ها، 

لوایح و رهنمودها در زمینه ایجاد و 

 ی تحصیلیارتقاء نهادها

ظرفیت، مسلکی و ورزیده یکی از شاخص های اساسی نظام اکادمیک بوده و بدون  داشتن استادان با

درنظرداشت این معیار کیفیت تدریس در نهادهای تحصیلی متأثر میگردد. این درحالیست که، از 

در پوهنتون های خصوصی  ځیهنپوزمان ایجاد نهادهای تحصیلی الی اکنون دیپارتمنت ها به سطح 

تفکیک نگردیده.  طبق معلومات ارائه شده به هیئت بررسی، ازاینکه دیپارتمنت های پوهنتون های 

خصوصی مشخص نگردیده، تعداد پنج تن استاد دایمی در هر دیپارتمنت نیز درنظر گرفته نشده 

 است.

عدم موجودیت استادان دایمی در 

هر دیپارتمنت با درجه حداقل 

 ری در پوهنتون های خصوصیماست

بعد از طی مراحل مقدماتی درخواستی ارتقاء مؤسسات تحصیالت عالی به پوهنتون های خصوصی، 

هیئت مؤظف میگردد تا امکانات زیربنایی و اکادمیک نهادهای تحصیلی را ارزیابی و گزارش آن با 

و  کمیسیون ایجاد شریک نمایند. هیئت بازدید کننده که از نهادهای تحصیلی بازدید نموده از  پالن

چک لیست مشخص جهت بازدید استفاده ننموده، که در مورد اکثریت معیارهای فوق الذکر معلومات 

ارائه نگردیده و گزارشات ارزیابی کاماًل ناقص، غیر مستند و بدون اسناد حمایوی) تصاویر از امکانات 

 زیربنایی( و عاری از معلومات مهم و اساسی میباشد

ندرج عدم رعایت شرایط و معیارات م

مقرره مؤسسات تحصیالت عالی 

توسط هیئت کمیسیون ایجاد و 

ارزیابی ناقص و غیر واقعبینانه از 

ظرفیت زیربنایی و اکادمیک نهاد 

 های تحصیالت عالی



ازینکه به نهادهای تحصیالت عالی بدون تکمیل معیارات و شرایط اساسی جواز ایجاد برنامه ماستری 

مدیریتی، نداشتن ظرفیت علمی و تخنیکی، سهل انگاری، سوء  اعطا گردیده، علت اساسی آن ضعف

استفاده از صالحیت های وظیفوی مسوولین ذیربط و احتمال سازش و تبانی با نهادهای تحصیالت 

عالی متصور است. در صورتیکه نهادهای تحصیلی خالف معیارها و شرایط ایجاد برنامه ماستری ایجاد 

 ماستری بشکل ضعیف غیر مطلوب و غیر معیاری تطبیق گردد.گردد سبب میشود تا برنامه های 

صدور جواز ایجاد برنامه ماستری به 

نهادهای تحصیالت عالی خصوصی 

غیر واجد شرایط که معیارهای 

اساسی ایجاد برنامه ماستری را 

 تکمیل ننموده اند

نشان میدهد  هیئت بررسی ۱۵/4/۱۳۹۹( مؤرخ ۲8طبق معلومات ارائه شده طی استعالم شماره )

( تن محصل به برنامه 15,619تعداد ) ۱۳۹8الی  ۱۳۹۱که پوهنتون های خصوصی طی سالهای 

( تن محصل مطابق احکام مقرره و الیحه، و ۵8۳0های ماستری جذب نموده که از آن جمله تعداد )

( تن آن خالف مقرره والیحه جذب گردیده است.  پوهنتون های خصوصی 9,789تعداد )

اشت نبود اساتید واجد شرایط، امکانات ضعیف اکادمیک و زیربنایی،  ظرفیت جذب و تطبیق بادرنظرد

 ( تن در یک رشته ندارد.۳0برنامه های فوق لیسانس را بیشتر از سی )

( تن محصل 9,787جذب تعداد )

بیشتر از معیار تعیین شده در برنامه 

 های ماستری

خصوصی و ریاست انسجام امور اکادمیک  وزارت  ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیال ت عالی

تحصیالت عالی که مکلفیت و مسوولیت پیشبرد طی مراحل ایجاد و تطبیق برنامه های ماستری در 

پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی را به عهده داشته در زمان ایجاد برنامه های 

ست های یرهنمود های کاری، چک لماستری هیچ گونه اسناد رهنمودی بشمول طرزالعمل ها، 

 را ترتیب ننموده اند. مشخص و معیارها

دم موجودیت طرزالعمل، میکانیزم ع

مشخص و رهنمودها برای  ایجاد و 

تطبیق  برنامه های ماستری طی 

 ۱۳۹8الی  ۱۳۹۱سالهای 

از "اند نگاشته ( هیئت بررسی۱۱کمیسیون برنامه های فوق لیسانس در پاسخ استعالم شماره )

تا  ۹/۹/۱۳۹4آنجایی که ایجاد برنامه های ماستری در مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی از تاریخ 

( از صالحیت ریاست مؤسسات تحصیالت ۱۳۹۷قوس//۱4انفاذ مقرره تحصیالت عالی فوق لیسانس )

طی نامه متحدالمال از تمام نهادهای تحصیالت عالی  ۱۳۹8عالی خصوصی وقت بوده که در سال 

الن انکشافی ساالنه و درازمدت مطالبه گردیده است و بدلیل عدم ارائه پاسخ از جانب مؤسسات پ

 "تحصیالت عالی تاکنون پالن انکشافی ساالنه و درازمدت ترتیب نشده است.

ضعف کمیسیون برنامه های فوق 

لیسانس در امر انسجام، هماهنگی، 

 نظارت و ارزیابی برنامه های ماستری

بررسی اسناد و کنترول عینی از مؤسسه تحصیالت عالی آریانا شعبه کابل مشاهده گردید که در اثر 

شعبه مؤسسه  آریانا در کابل جواز فعالیت نداشته است. اداره مؤسسه  ۱۳۹۷الی  ۱۳۹۵طی سالهای 

م تحصیالت عالی آریانا شعبه کابل بعد از گذشت یکسال درمورد تمدید اجازه فعالیت آن مؤسسه  اقدا

نکرده و ریاست پوهنتونها و مؤسسات  تحصیالت عالی خصوصی نیز شرایط وضع شده برای تمدید 

نظارت پیشگیرانه را و فعالیت مؤسسه  تحصیالت عالی خصوصی آریانا به وقت و زمانش کنترول 

 انجام نداده است.

عدم تمدید جواز فعالیت مؤسسات 

تحصیالت عالی خصوصی آریانا 

هادهای شعبه کابل و دیگر ن

 تحصیالت عالی

ه نهاد در اثر بررسی اسناد و کنترول عینی از نهادهای تحصیالت عالی خصوصی مشاهده گردید ک

ی  های تحصیلی خصوصی گزارشات ساالنه تدریسی، مالی، اداری و انکشافی شانرا طی سال ها

نکرده اند، علت (  به ریاست پوهنتونها  و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی ارسال ۱۳۹۵-۱۳۹۷)

ات عدم ارسال گزارشات ساالنه ضعف مدیریت و سهل انگاری ریاست محترم پوهنتونها و مؤسس

 تحصیالت عالی خصوصی میباشد

ضعف در ارسال گزارشات ساالنه 

نهاد های تحصیالت عالی خصوصی 

به ریاست پوهنتونها  و مؤسسات 

 تحصیالت عالی خصوصی



قت بعد تمام معلومات راجع به محصلین جذب شده را به اسرع ونهادهای تحصیالت عالی میبایست 

حصیالت از تکمیل پروسه جذب محصلین به وزارت تحصیالت عالی ارسال نماید، همچنان نهادهای ت

ه بعالی خصوصی مسوولیت دارد تا نمرات و نتایج سمستروار محصلین را بعد از ختم سمستر 

 واحدهای ذیربط وزارت ارسال نمایند.

اثر بررسی اسناد و کنترول عینی که از یکتعداد نهادهای تحصیالت عالی خصوصی صورت گرفت در 

مشاهده گردید، تعداد از نهادهای تحصیالت عالی خصوصی نمرات سمستروار محصلین شانرا به 

 ریاست محترم پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی ارایه نکرده اند

ضعف در ارسال نتایج سمستروار 

تعدادی از نهادهای تحصیالت عالی 

خصوصی در اخیر هر سمستر به 

 وزارت تحصیالت عالی

در اثر تفتیش و کنترول عینی از ریاست محترم پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی 

مشاهده گردید، که از یکطرف سیستم کاری و اداری ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی 

الی اکنون( کامالً سنتی و دستی می باشد. از طرف دیگر وزارت تحصیالت عالی  ۱۳۹۵طی سالهای )

برای تنظیم و انسجام بهتر و مؤثر امور مربوط به پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی یک دیتابیس 

جامع و جوابگو در اختیار ندارد تا معلومات و اطالعات مربوط به نهادهای تحصیالت عالی در آن 

 داری، تنظیم و مدیریت گردد.ثبت، نگه

عدم موجودیت دیتابیس واحد برای 

تنظیم اطالعات و معلومات ریاست 

در رابطه به مؤسسات تحصیالت 

 عالی خصوصی

در اثر بررسی اسناد مشاهده گردید که بین نهادهای نظارت کننده و ریاست پوهنتونها و مؤسسات 

وجود ندارد. شعبات بازرسی کننده فوق الذکر  لی خصوصی هماهنگی  مطلوب وسازندهتحصیالت عا

در جریان بازرسی و گزارش، مشکالتی که نهادهای تحصیالت عالی خصوصی در قسمت ارایه اسناد 

محصلین، نمرات سمستروار محصلین، معرفی اساتید دایمی و سایر اسناد اکادمیک دارند، در ارزیابی 

 انعکاس نداده است.ها و نظارت در نظر نگرفته و در گزارشهای شان 

بین واحدهای  ضعف هماهنگی

زیربط جهت انسجام، مدیریت و 

نظارت فعالیت های نهادهای 

 تحصیالت عالی

نظارت و ارزیابی مستمر و متداوم اجراآت و فعالیت ها و مقایسه چگونگی پیشرفت اجراآت با پالن و 

 اذ و پیگیری گردد.اهداف تعیین شده و بعد تصامیم الزم بمنظور اصالح اجراآت اتخ

باوجود اینکه سیستم نظارتی وزارت تحصیالت عالی ضعیف بوده، ولی تفتیش و نظارت که از فعالیت 

های نهادهای تحصیالت عالی صورت گرفته تصامیم الزم جهت بهبود اجراآت اتخاذ نگردیده است. 

فعالیت های غیر تفتیش های که توسط تفتیش داخلی انجام یافته و مشکالت جدی در رابطه به 

قانونی نهادهای تحصیالت عالی در آن بازتاب یافته تصامیم الزم اتخاذ نگردیده و نه هم توسط کدام 

 گردیده است.بخش مشخص و معین تعقیب و پیگیری 

عف در پیگیری یافته های تفتیش ض

و نظارت در ریاست پوهنتونها و 

 مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

شاهده ایجاد ریاست پوهنتونها  و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی مدر اثر بررسی اسناد آمریت 

وراق به گردید، که اوراق کاری دوسیه های ایجاد بدون فهرست و نمبر مسلسل ترتیب گردیده و ا

ت آن طور پراگنده در دوسیه های ایجاد  نهادهای تحصیالت عالی خصوصی قرار گرفته است. عل

گی اوراق ریاست بوده که این عمل باعث اتالف زمان، پراگند ضعف مدیریت در سیستم فایلینگ این

 مهم کاری و ضعف مدیریت در نظم و ترتیب اوراق کاری در این ریاست گردیده است.

ضعیف بودن سیستم فایلنگ و غیر 

 منظم بودن دوسیه ها و اوراق کاری

صیلی طبی } رازی، ( تن محصلین نهادهای تح۵۲0به اساس بازرسی عینی و توزیع پرسشنامه به )

( %68)هرات { صورت گرفت،-آباد، ملی، چراغ و غالبجالل-آریانا جالل آباد و شعبه کابل، روشان

کادری ها رضایت ندارند، عالوه برآن نداشتن شفاخانهمحصلین طبی از کارهای عملی در شفاخانه

مشکالت و چالشهای محصلین طب 

در نهاد های تحصیالت عالی 

 خصوصی



البراتوارها،کمبود اساتید رهنما در برای محصلین، کمبود مواد البراتواری، نبود جای مناسب برای 

 االجرت یا فیس سمستروار نیز مشاهده گردیدشفاخانه ها و بلند بودن حق

ه رسید در اثر بازرسی از عملکرد ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی به مالحظ

و  م در قسمت فراهم نمودن تسهیالت و اساسات تحصیالت عالی خصوصی، آموزشکه ریاست محتر

لمی، پرورش کادرهای علمی و مسلکی، در مورد رشد کیفی تحصیالت عالی خصوصی و خود کفایی ع

افی را کمسلکی و تخصصی برای رشد و توسعه دوامدار سویه تحصیلی اتباع کشور، اجراآت الزم و 

 انجام نداده اند.

یاست محترم پوهنتون ها و ضعف ر

مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی 

 در بدست آوردن اهداف تعیین شده

  

 

  



 

:ما نتیجه گیری  

وجود نداشته  امعه انسانیجبا توجه به اهمیت علم و دانش و تحصیالت عالی، فرایند تعلیم و تربیه از پیدایش انسان بر زمین آغاز شده و هیچ 

رن را تشکیل می است که اهمیت و مرکزیت آموزش را رد کند. کسب علم و دانش و تولید آن اساسی ترین پایه های یک جامعه مترقی و مد

 این موضوع یکی از موارد، قابل مکث جامعه انسانی در قرون گذشته و حال بوده است. دهد که 

ن میباشد، یک پیشرفت و توسعه یک خانواده، شرکت، سازمان و کشور مشروط و منوط به سیستم فکری، تعلیم، تربیت و تحصیالت عالی آ

مه جانبه و اساسی رشد و انکشاف نماید که توجه جدی و برنامه ه کشور وقتی میتواند که در عرصه های مختلف در سطح ملی و بین المللی

ه دهه جنگ، تمام سبیشتر از  را در بخش تعلیم و تربیت و تحصیالت عالی طرح و عملی سازد. مخصوصاً کشور عزیز ما افغانستان که در طی

ها و مؤسسات وهنتونپتضرر شده است. از اینرو ریاست زیربنا های تعلیمی، تحصیلی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...  آن صدمه دیده و م

صی باکیفیت، تحصیالت عالی خصوصی یکی از مهم ترین ریاست های وزارت محترم تحصیالت عالی بوده که تمرکز روی تحصیالت عالی خصو

 همه شمول و مطابق ضرورت جامعه افغانی و بازار کار ملی و بین المللی باید بیشتر باشد. 

ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در بخش ایجاد نهادهای تحصیلی خصوصی مقرره و الیحه برنامه ماستری را که پوهنتونریاست 

ترتیب نموده کامالً در قدمه های اولی باالی پوهنتونها ومؤسسات تطبیق ننموده است. درخصوص شرایط ایجاد مؤسسات تحصیلی خصوصی 

فیت های که در تفاهمنامه درج شده بین نهاد تحصیلی ا به امضأ رسیده، ولی شرایط و مکلفاهمنامه همعیارهای که ایجاد شده مطابق آن ت

خصوصی و وزارت به امضاء رسیده که بعداً موافقتنامه صورت گیرد، اما در هیچ نهاد موافقه صورت نگرفته از همین لحاظ  ضعف در مسوولین 

 ن موضوعات را پیگیری نکرده است.وزارت تحصیالت عالی بوده که در وقت و زمان آ

ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی پیرامون آموزش و پرورش کادر های علمی و مسلکی رشد در قسمت تحقق اهداف ریاست پوهنتون

مون منًا پیراصورت گرفته، ولی در راستای بهبود کیفیت درسی نهاد های تحصیالت عالی خصوصی کنترول و نظارت کافی انجام نشده، ض

 محصلین و سیستم های داخلی این ریاست توجه صورت نگرفته است. اموررفع مشکالت در بخش های 

درمورد جذب محصلین و فیصدی نمرات محصلین درمقطع ماستری توجه صورت نگرفته است معیار تعیین شده، برای رشد مسلکی و 

جاد گردد تا محصلین از رشد مسلکی و تحصیلی خویش باز نماند، تحصیلی محصلین بسنده نبوده، باید میکانیزم های مشخص در مورد ای

ضعف هماهنگی بین شعبات نظارتی با ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی وجود دارد، عدم موجودیت یک میکانیزم 

پوهنتون، مؤسسه و شعبات مربوطه  (۱4۲ها، کمبود تشکیل ریاست درمقابل ازدیاد ) ځیهنپومشخص برای ایجاد شعبات  داخلی و خارجی، 

 شان بسیار کم بوده که باعث کندی کار و تأخیر در پیشبرد طی مراحل دوسیه ها و اسناد مربوط به آن متصور میشود.

 ای خصوصی به ریاستمیکانیزم مشخص، قوانین، مقررات، طرزالعمل، لوایح و رهنمودها ترتیب نشده که چه زمانی نمرات سمستروار از نهاده

درمورد هیچ،  پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی ارسال گردد، این خود یک مشکل و چالش بزرگ در سرراه بوده، وزارت محترم

 ل میگردد.توجه نکرده که باعث مشکالت در آینده خواهد شد و محصلین نیز سرگردان بوده که چه زمان نمرات شان به وزارت ارسا

مورد تطبیق مقرره هیچ توجه  نکرده و از طرف ریاست محترم هم به وقت و زمان آن نظارت صورت نگرفته نهادهای تحصیلی خصوصی در 

است، نداشتن تعمیر دایمی، اتاق های درسی معیاری، پارکینگ وسایط، البراتوار های مجهز طبی، شفاخانه کدری، پالن ها منظم تدریسی، 



تحصیالت عالی خصوصی در خانه های رهایشی ایجاد گردیده که معیارها را تطبیق نکرده  جمنازیوم، ادیتوریم، اکثر پوهنتونها و مؤسسات

 است.

ه معیارهای بریاست محترم در مورد تطبیق مقرره و الیحه در خصوص ایجاد شعبات، جذب محصلین طبی، جذب محصلین دوره ماستری نظر 

کالت و چالشها صوصی، توجه جدی صورت نگرفته است که باعث ایجاد مشتعیین شده، اخذ دوکانکور در برنامه ماستری از طرف نهادهای خ

االخره مشکالت وچالش بو نقص این کار باالی محصلین که از مسئله ایجاد نهاد خصوصی و تطبیق مقرره ها، طرزالعمل ها و لوایح نمیدانند، 

 های فوق دامنگیر محصلین میشود.

یجاد میکانیزم های امنحیث عالی ترین ارگان تحصیلی کشور درمورد تطبیق قوانین، مقررات و بهترخواهد بود وزارت محترم تحصیالت عالی، 

ی را در تطبیق مشخص و دریافت راه حل ها پیرامون مشکالت و نواقص فوق، غور نموده، منبعد توجه جدی نهاد های تحصیالت عالی خصوص

کسان آن باالی نهاد های ا در زمینه اقدامات الزم و جدی  نموده و از تطبیق یقوانین، مقررات، تطبیق لوایح و میکانیزمها  معطوف داشته ت

 خصوصی نظارت نمایند.

. 

 

 

 

 

  



 

 :سفارشات ما

 
  وزارت تحصیالت عالی اسناد استادان مؤسسات تحصیالت

عالی خصوصی را طبق احکام مقرره موجود، مورد ارزیابی 

 جهت معیاریقرار داده و احکام اسناد تقنینی را در زمینه 

ساختن فعالیت های اکادمیک بصورت درست و یکسان 

 تطبیق نمایند.

  وزارت تحصیالت عالی مکلف است تا دیپارتمنت های

مؤسسات تحصیالت عالی را مشخص و مطابق احکام اسناد 

 تقنینی تنظیم نمایند.

 نگهداری اسناد ملکیت )اسناد بهادار( در دوسیه های کاری 

ل نداشته و احتمال مفقود شدن را هیچ نوع تضمین در قبا

نیز دارد. بناً سفارش میگردد برای حفظ و مصؤنیت اسناد 

ملکیت میکانیزم مشخص ایجاد و بعد تمام اسناد اصلی 

 ملکیت از دوسیه ها جمع آوری گردد.

  کارکنان و مسوولین ذیربط که در زمینه مطابق احکام

ظرداشت اسناد تقنینی اجراآت اصولی ننموده اند،  بادرن

 موقف وظیفوی شان مورد تأدیب قرار گیرند. 

  اداره مکلف است تا سیستم نظارتی را برای نظارت بر

عملکرد کارمندان داشته باشد. سفارش میگردد تا 

خوب ایجاد گردد و در تعیین  سیستم نظارتی و کنترولی

 اشخاص مسلکی و متعهد در ادارات ذیربط اقدام گردد.

 کلف است طرح واحد برای وزارت تحصیالت عالی م

معیاری و استندرد ساختن نصاب درسی تدوین و به 

اساس آن نصاب نهادهای تحصیالت عالی خصوصی 

 ارزیابی گردد.

  وزارت تحصیالت عالی مکلف است تا نهادهای متذکره را

مطابق احکام  اسناد تقنینی تأدیب و در رابطه راه حل 

 مناسب دریافت نمایند.

  عالی مکلف است مطابق اسناد تقنینی وزارت تحصیالت

طرزالعمل ها و رهنمود های الزم را در زمینه نظارت از 

فعالیت های اکادمیک نهادهای تحصیالت عالی ترتیب نموده 

و طبق پالن و برنامه مشخص از تمام فعالیت های نهادهای 

، برخورد نظارت به عمل آورده و با نهاد هاتحصیالت عالی 

 .جدی صورت گیرد

 نهادهای متذکره را مطابق  وزارت تحصیالت عالی مکلف است

احکام اسناد تقنینی جریمه و بعداً مطابق مقرره تحصیالت 

های ایجاد شده غیر قانونی  یځپوهنعالی خصوصی، 

نهادهای تحصیلی را مسدود و فعالیت آنها را به تعلیق 

 درآورده اجراآت جدی نمایند.

 

 ن ها و مؤسسات مسوولین ذیربط ریاست پوهنتو

تحصیالت عالی که از زمان ایجاد الی اکنون وظایف 

خویش را بصورت درست انجام نداده و طرزالعمل ها، 

زمینه ترتیب ننموده تأدیب  لوایح و رهنمودهای الزم را در

گردد. وزارت تحصیالت عالی مکلف است بمنظور بهبود 

احکام، معیارات و شرایط مقرره درنظرداشت  اجراآت با

رزالعمل ها و رهنمود های الزم را ترتیب و مورد اجراء ط

 قرار دهند.

  وزارت تحصیالت عالی مکلف است تا فعالیت ها و برنامه

های اکادمیک نهادهای تحصیالت عالی فوق الذکر را در 

روشنی قوانین و اسناد تقنینی موجود مؤسسات 

تحصیالت عالی مورد ارزیابی قرار دهند، درصورتیکه 

ها وبرنامه های موجودشان در مطابق به اسناد فعالیت 

تقنینی مثبت ارزیابی نگردد، فعالیت اکادمیک شان الی 

 معیاری شدن به حالت تعلیق قرار گیرد.



 تقاء وزرات تحصیالت عالی برای انسجام بهتر امور مربوط به ار

مؤسسات تحصیالت عالی در روشنی اسناد تقنینی مؤسسات 

طرزالعمل، لوایح، رهنمود و چک تحصیالت عالی خصوصی 

لیست ها را وضع و مورد استفاده قرار دهند. همچنان 

کارمندان ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی 

خصوصی که در زمینه غفلت نموده مطابق احکام قوانین 

 نافذه کشور همرای آنها برخورد صورت گیرد.

 وزارت تحصیالت عالی مکلف است استادان نهادهای 

ا در رتحصیلی را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و احکام مقرره 

خصوص باالی تمام نهاد های تحصیالت عالی خصوصی 

 تطبیق  نماید.

  ازینکه هیئت بازدید کننده بصورت سطحی و ناقص وضعیت

اد نهادهای تحصیلی را ارزیابی نموده و معیارهای اساسی ایج

مسوولین ذیربط  پوهنتون های خصوصی را در نظر نگرفته،

مورد تأدیب قرار گیرد و در ارزیابی های بعدی نهادهای 

تحصیلی توظیف نگردند، همچنان برای ارزیابی امکانات 

زیربنایی و آکادمیک رهنمود، چک لست و ابزار مشخص 

ارزیابی طرح و در ارزیابی نهادهای تحصیالت عالی با 

 درنظرداشت اسناد و شواهد آن استفاده گردد.

  نهادهای تحصیالت عالی خصوصی که قبل از صدور جواز

فعالیت و بدون استیذان وزارت تحصیالت عالی آغاز به 

فعالیت و محصلین جذب نموده طبق احکام مقرره 

 مؤسسات تحصیالت عالی تأدیب گردد.

  وزارت تحصیالت عالی مکلف است احکام مقرره سال

فعال، را در خصوص داشتن البراتوارهای مجهز و  ۱۳۹8

ام کتابخانه عصری و مجهز، ادیتوریم و جمنازیوم باالی تم

 نهادهای تحصیالت عالی تطبیق نمایند.

  ریاست محترم پوهنتونها و مؤسسات تحصیالت عالی

تحصیالت عالی خصوصی و خصوصی باید مطابق مقرره 

برای تمامی نهاد های تحصیالت عالی  تفاهمنامه،

خصوصی یک محدوده زمانی) یک الی پنج ( سال را 

تعیین نماید که در زمان متذکره، تمامی نهاد های 

می را تحصیالت عالی خصوصی، تعمیر مناسب دای

 متناسب به شرایط اکادمیک اعمار نمایند. 

 مسوولین ذیربط که در مغایرت با احکام اسناد تقنینی عمل 

نموده، کسب مسوولیت نموده طبق مویدات قانون کار و 

اصول اداری تأدیب گردد. همچنان وزارت تحصیالت عالی 

یک میکانیزم مشخص را ایجاد نماید تا از جذب محصلین 

روسه قف جلوگیری به عمل آید. عالوه بر آن،  از پباالتر از س

 جذب محصلین نظارت و ارزیابی مستمر و متداوم انجام دهند

تا از جذب خود سرانه و باالتر از سقف در مرحله جذب 

 محصلین جلوگیری به عمل آید.

  وزارت تحصیالت عالی مکلف است تا در روشنی احکام مقرره

ودها و چک لیست های  فوق لیسانس، طرزالعمل ها، رهنم

مشخص در خصوص ایجاد، تطبیق و ارزیابی از برنامه 

وی ماستری ترتیب نماید تا از اجراات دوگانه و برخورد سلیق

 در ایجاد و تطبیق برنامه های ماستری جلوگیری گردد

  وزارت تحصیالت عالی مکلف است تا یک کمیسیون با

ظرفیت و متخصص غرض ارزیابی تمام برنامه های 

ماستری را مطابق مقرره تحصیالت عالی فوق لیسانس 

تعیین نمایند. در صورتیکه  نهاد های تحصیالت عالی 

معیارها و شرایط برنامه های فوق لیسانس را الی مدت 

معین تکمیل ننمایند، برنامه های ماستری شان الی 

 تکمیل شرایط مورد تعلیق قرار گرفته و متوقف گردد.

 دمیک و زیربنایی نهادهای امکانات و ظرفیت اکا

تحصیالت عالی جامعه المصطفی و آزاد اسالمی بصورت 

 مجدد ارزیابی گردد، درصورتیکه معیارها و شرایط مقرره

تحصیالت عالی فوق لیسانس را تکمیل ننمایند برخورد 

 قانونی همرای آنها صورت گیرد.

  



  وزارت تحصیالت عالی مطابق مقرره ایجاد از نهاد های

اس تحصیالت عالی که جدیداَ اغاز به فعالیت مینمایند به اس

 یک برنامه جامع نظارت و ارزیابی صورت گیرد. در صورتیکه

نهادهای تحصیالت عالی خصوصی که جواز آن مشروط برای 

را یک سال صادر شده باشد نتواند معیارها و شرایط ایجاد 

 تکمیل نماید با درنظرداشت اسناد تقنینی ذیربط به مسدود

 شدن آن اقدام گردد. 

 ه وزارت تحصیالت عالی در رابطه به دریافت گزارشهای ساالن

تدریسی، مالی، اداری و انکشافی نهادهای تحصیالت عالی 

خصوصی و تجزیه و تحلیل آن به أساس یک طرزالعمل 

نهادهای تحصیلی  مشخص اقدام و از وضعیت و اجراآت

خصوصی، معلومات کامل جمع آوری نماید، تا به استناد 

ا، معلومات جمع آوری شده، تصامیم الزم در مورد این نهاد ه

 اتخاذ نماید.

  کمیسیون برنامه های فوق لیسانس مکلف است بمنظور

انسجام بهتر برنامه های فوق لیسانس و تطبیق اسناد 

 های انکشافی ساالنه و تقنینی و معیار های علمی، پالن

درازمدت را برای برنامه های فوق لیسانس در تفاهم با 

پوهنتون های که برنامه ماستری دارند طرح و تطبیق 

 نماید.

 می برای تطبیق بهتر و مؤثر اسناد تقنینی و معیار های عل

لوایح و طرزالعمل های مشخص وضع و ایجاد نمایند و 

داوم نظارت به عمل ازتطبیق برنامه ماستری بصورت مت

 آورد.

  پوهنتون های خصوصی مکلف به ایجاد کمیته ها و بورد

فوق لیسانس بوده و کمیسیون باید به صورت متداوم 

گزارشات نظارتی از تطبیق اسناد تقنینی بورد را مورد 

 بررسی قرار دهند.

 تفتیش داخلی،   است های نظارت از امور اکادمیک،ری

کیفیت یک میکانیزم مشخص را جهت اعتباردهی و تضمین 

هماهنگی اجراآت مشترک خویش  ایجاد نمایند تا بصورت 

موثر  فعالیت های نهادهای تحصیالت عالی کنترل و نظارت 

 قرار گیرد.

  وزارت تحصیالت عالی جهت تطبیق یافته های تفتیش و

 نظارت داخلی بایدیک میکانیزم پیگیری یافته های نهادهای

خصوصی را ایجاد نمایند. یافته های هیئت  تحصیالت عالی 

 نظارت کننده و تفتیش داخلی بصورت مؤثر تطبیق نماید.

  وزارت تحصیالت عالی بمنظور تأمین شفافیت بهتر، در

طی مراحل اسناد باید یک طرزالعمل و میکانیزم همه 

جانبه را طرح نماید، تا مطابق آن نهاد های تحصیالت 

ار شان را به صورت منظم عالی خصوصی نمرات سمسترو

( روز 4۵در ختم هر دوره )بهاری و خزانی( حد اکثر )

تقویمی پس از امتحانات نهایی سمستر، به ریاست 

ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی طور پوهنتون

 مکمل تسلیم نمایند.

  سفارش میگردد تا بخش های مربوطه برای تنظیم بهتر

تحصیالت عالی یک امور و اطالعات مربوط به نهادهای 

دیتابس جامع ایجاد نمایند. همچنان برای تنظیم بهتر 

یز امور مربوط به محصلین دیتابس نیاز است تا با دیجیتال

شدن آن، کارها و خدمات ارایه شده سریع، آسان و 

 یکپارچه گردیده و مراجعین در هر زمان به اسرع وقت در

 نند.هرنقطه از جامعه به این خدمات دسترسی پیدا ک

  باید برنامه های مشخص را جهت وزارت تحصیالت عالی

فراهم نمودن تسهیالت و اساسات تحصیالت عالی خصوصی 

در قسمت آموزش و پرورش کادرهای علمی و مسلکی نهاد 

های تحصیلی خصوصی از طریق   )بورسیه های تحصیلی 

برای اساتید این نهاد ها، ورکشاپ های مشترک نهادهای 

و بین المللی با نهادهای تحصیالت عالی  اکادمیک ملی

 ظم وزارت تحصیالت عالی باید یک سیستم فایلینگ من

را در بخش ایجاد نهادهای تحصیالت عالی خصوصی 

ورت ترتیب نماید تا تمام اوراق کاری دوسیه ایجاد را به ص

 د.منظم، با فهرست، نمبر مسلسل و تاریخ وار تنظیم نماین

  وزارت تحصیالت عالی بمنظور ارتقای کیفیت،  از

نهادهای تحصیالت عالی خصوصی طبی بیشتر نظارت  



خصوصی و زمینه سازی در قسمت کارهای عملی اساتید و 

محصالن  نهاد های تحصیلی خصوصی ( طرح و اجراء نموده 

تا این نهاد ها رشد کیفی نموده و به خود کفایی علمی، 

 مسلکی و تخصصی نایل گردند.

سمت ایجاد شفاخانه های کادری و نموده و هم در ق

البراتوار مجهز با تکنالوژی جدید در این نهادها، اقدامات 

 جدی نمایند.

  

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

موارد کیفی

ارائهونهادهااجراآتوعملکردازاعتمادقابلوعینی،مستقلگزارش
خدماتارائهومدیریتها،برنامهها،پروژهعملیات،ها،فعالیتازاطمینان

.اثربخشیوکاراییاقتصادیت،اصولبادرنظرداشت

هبود ارزیابی سیستم کنترل داخلی اداره و ارائه سفارشات بمنظور ب
هااجراآت اداره، برنامه ها، پروژه

بهنآمدیریتوخدماتارائهچگونگیسازی،سیستماجراآت،بهبوددرهمکاری
آنمدیریتبهترهایروشسفارشوخالهاشناساییوتشخیصاساس

باتعقیبوملیشورایبهنظارتبرایعملکردتفتیشهایگزارشارائه
شهروندانبرایتفتیشگزارشدادنقراردسترسدرودولتینهادهای



 

 

 

 اداره عالی تفتیش ®

 شهروندانبرای  تفتیشگزارش 
 وزارت تحصیالت عالیی خصوص یعال التیتحص ینهادهاتفتیش عملکرد 

 

 

 

 

 

 هستیمما متعهد به شفافیت و حسابدهی 


