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اين اے اے سی اسسمنٹ اينڈ ايکريڈيشن ‘جامعہ مليہ اسالميہ اور اين اے اے سی مشترکہ طور پر 
   پرويبنار کا اہتمام’ پروسيس

  
‘ نے مشترکہ طور پر آج ) اين اے اے سی(جامعہ مليہ اسالميہ اور نيشنل اسسمنٹ اينڈ ايکريڈيشن کونسل 

 کے عنوان سے ايک ويبنار کا اہتمام کيا۔’ اسسمنٹ اينڈ ايکريڈيشن پروسيس
  
تعدد ويبنار کا افتتاح پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ نے کيا اور ملک بهر کے م 

لوگوں نے رجسٹريشن  1236اداروں سے تقريبا ايک ہزار کے قريب لوگوں نے شرکت کی۔ ويبنار ميں 
 کرايا تها ليکن صرف ايک ہزار کے قريب ہی لوگ شريک ہو سکے ۔

  
راما، ايڈوائز ر اور ڈاکٹر ديويندر کاوڈے ، ڈپٹی ايڈوائزر ، . اين اے اے سی ٹيم کی سربراہی ڈاکٹر کے

کر رہے تهے۔ ڈاکٹر شيام سنگه اِنڈا ، اور ڈاکٹر ونيتا ساہو ، اسسٹنٹ ايڈوائزر ، اين اے  اين اے اے سی
 اے سی ويبينار ميں شريک تهے۔

  
ايسوسی ايٹ + 100سے زياده اسسٹ پروفيسرز ،  450شرکاء کا پروفائل کافی متنوع تها ، جس ميں 

پرنسپلز اور ديگر عہديدار شامل تهے۔ اس ميں کالجوں سے  30پروفيسرز ، تقريبا +  100پروفيسرز ، 
ممبران بهی جامعہ مليہ اسالميہ فيکلٹی  150شرکاء شامل تهے۔ تقريبا  417تعلق رکهنے والے تقريبا 

 ويبنار ميں شامل تهے ۔
  

اپنے افتتاحی خطاب ميں ، پروفيسر نجمہ اختر وائس چانسلر جامعہ مليہ اسالميہ نے اعلی اداروں کے لئے 
معيار کی اہميت پر زور ديا۔ انہوں نے کہا کہ کسی ادارے کی منظوری کی حيثيت ايک اہم اشاريہ ہے جو 

ی کرتی ہے۔ يہ انسٹی ٹيوٹ کے بارے ميں تاثر پيدا کرنے اس کے مجموعی معيار اور ساکه کی عکاس
 ميں بهی مدد کرتا ہے۔

  
پروفيسر اختر نے بہت ساری چيلنجوں کے باوجود ہندوستان کے متنوع اور بڑے تعليمی نظام کے لئے 

معيار اور منظوری کے معيارات کے قيام ميں اين اے اے سی کے کردار کی تعريف کی۔ انہوں نے کہا کہ 
  ری تعليم کے معيار کو پانے کے لئے ايک اداره کئی سال مستقل کوششيں کرتا ہے۔معيا

انہوں نے نشاندہی کی کہ کوالٹی ان ايجوکيشن ايک مستقل اور گهماو دار عمل ہے۔ اگر کوئی اداره اپنے 
انٹيک ميں معيار کے معيار کو بہتر بناتا ہے تو ، تعليمی نتائج بہتر ہوتے ہيں اور اس سے آئنده طلباء کی 

ايجنسيوں وغيره کے وسائل کی پيداوار پر بهی اثر پڑتا بہتری آ تی ہے۔ اس سے منصوبوں اور فنڈنگ 
ہے۔ ہمارے سامنے چيلنج صرف معيار کو برقرار رکهنا نہيں بلکہ بدلتے زمانے کے ساته اسے ہم آہنگ 

 کرنا بهی ہے ۔
  

گرام کی تفصيالت سے متعارف کرايا اور کہا ڈاکٹر کے رام ، مشير ، اين اے اے سی نے شرکاء کو پرو
) ايچ ای آئی(کہ اين اے اے سی کا يہ مينڈيٹ ہے کہ کوالٹی اشورينس کو ہائر ايجوکيشنل انسٹی ٹيوشن 

کے کام کا الزمی جزو بنائے۔ اگرچہ معياری تعليم اہميت کی حامل ہے ليکن معياری تعليم تک رسائی اور 
 مساوات بهی بہت اہم ہيں۔

  
نے کہا کہ انسٹی ٹيوٹ کے وژن پر عمل کرتے ہوئے اداروں کو ان اصولوں پر عمل پيرا ہونا  انہوں

چاہئے۔ اين اے اے سی اس تشخيص اور منظوری کے لئے اپنے طريق کار ميں مسلسل بہتری ال رہا ہے 



يں اور نيا تشخيص اور منظوری کا فريم ورک مقامی ، عالقائی اور عالمی ترقيات اور اعلی تعليم م
 چيلنجوں کے مطابق ہے۔

  
ڈاکٹر رام نے جامعہ مليہ اسالميہ انتظاميہ کی کاوشوں کی تعريف کی جس کی وجہ سے يونيورسٹی کی 

طرف سے مجموعی طور پر ايجوکيشن ايکسی لنس کا حصول ممکن ہوا۔ انہوں نے شرکاء سے کہا کہ وه 
 دوسرے اداروں سے بہترين طريقوں کو اپنانے کی بات کہيں ديں۔

  
ڈاکٹر ديويندر کاوڈے ، ڈپٹی ايڈوائزر ، اين اے اے سی نے اين اے اے سی کے تشخيص اور منظوری 
کے عمل اور آئی کيو اے پر تفصيلی روشنی ڈالی ۔ انہوں نے بنيادی اقدار ، نقطہ نظر ، اور مشن کے 

معياری سيڑهی  بارے ميں گفتگو کی اور بتايا کہ کس طرح اين اے اے سی ايس او پيز کو قائم کرنے اور
پر چڑهنے کے لئے ايچ آئی کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے مزيد سات نقائص ، کليدی اشارے اور 

 اس کے بعد تصديق کے عمل ميں شامل کوانٹی ٹی ٹيو ميٹرک کے بارے ميں تفصيل سے بتايا۔
  
اطمينان بخش سروے سے  ڈاکٹر شيام سنگه اِنڈا ، اسسٹنٹ ايڈوائزر نے سيلف اسٹڈی رپورٹ اور طلبہ کی 

متعلق امور پر تبادلہ خيال کيا۔ انہوں نے خود مطالعہ رپورٹ کی تياری کے عمل اور ايس ايس آر کو 
بهرنے کی اہميت کے بارے ميں بتايا۔ انہوں نے ايس ايس آر ميں شامل مختلف اجزاء اور ايس ايس آر ميں 

 پوچهے گئے سواالت کی اقسام کے بارے ميں وضاحت کی ۔
  
عمل ، ) ڈی وی وی(اکٹر ونيتا ساہو ، اسسٹنٹ ايڈوائزر نے اپنی پيش کش ميں ڈيٹا کی تصديق اور توثيق ڈ

جمع کرده ڈيٹا کی صداقت کی تصديق اور توثيق کرنے ميں ڈی وی وی کے لئے معياری آپريٹنگ طريقہ 
 کار اور متناسب ميٹرکس پوائنٹس کے بارے ميں بتايا۔

  
رم کو جمع کرانے کی اہميت اور ايچ آئی کی طرف سے دعوی کے لئے انہوں نے بہتر طريقے سے فا

تمام مطلوبہ اعداد و شمار کی اہميت پر زور ديا۔ انہوں نے پير ٹيم وزٹ مينجمنٹ کی سائٹ پر وزٹ اور 
 ساالنہ کوالٹی انشورنس رپورٹ پيش کرنے کے طريقہ کار پر بهی روشنی ڈالی ۔

  
نے سنبهاال ، اس سيشن   کا سيشن بهی رکها گيا جس کو ڈاکٹر کے رامويبنار کے اختتام پر سوال و جواب  

 ميں شرکاء کے متعدد شبہات کا ازالہ کيا گيا ۔
  

جامعہ مليہ اسالميہ آئی کيو اے سی کے ڈائريکٹر پروفيسر شفيق انصاری کے کلمات تشکر سے ويبنار کا 
  اختتام عمل ميں آيا ۔

  
  احمد عظيم 
  يٹرميڈيا کوآرڈين- پی ار او  

 


