
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهوری اسالمی افغانستان

 وزارت تحصیالت عالی

ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصیپوهنتونریاست   

 پوهنتون غالب

 معاونیت اداری و مالی

 آمریت ارتقای ظرفیت

 طرزالعمل کمیتة ارتقای ظرفیت

 . 1هرات: غرب پارک ترقی، خیابان حنظلة بادغیسی 
 مترة میدان هوایی. 80سرک  کابل:

Email: info@ghalib.edu.af  / Website: www. Ghalib.edu.af 
Facebook: ghalib cultural council  799575635(0)0093 /  257343-40(0)0093ها: تماس 

 
 



 

 

 

 

 

 طرزالعمل کمیتة ارتقای ظرفیت

 
های علمی، اداری و خالقانة کارکنانِ اداری و کاادری پوهنتاون بلندبُردنِ تواناییکمیتة ارتقای ظرفیت که در جهت 

درآوردنِ های بالقوة کارمندان را در به فعالتواناییخواهد بنایافته، می پوهنتون غالبپالن استراتیژیک غالب و بر اساس 
چاون تر فضای علمی و اکادمیکی پوهنتون غالب، نقاش خاود را ه گی هرچه بیشنموده و در جهتِ بالنده کمکها آن

 رسان ایفا نماید. یی فعال و یاریکمیته
 

 اهداف
 هدف عمومی:

 پوهنتون غالب.  خالقانة کارکنانِ اداری و کادریِهای علمی، اداری و اییبلندبُردنِ توان 
 

 اهداف خصوصی
 های کاریِ کارمند در بخشِ وظیفوی وی؛رشدِ تواناییا 

 های تدریسیِ کارکنانِ کادریِ پوهنتون؛ا رشدِ توانایی
 مدت؛مدت و درازکوتاههای اداریِ کارمندان به صورت برای ارتقای دانش ساختن زمینها فراه 

 ؛ برای کارکنانِ اداری و کادری پوهنتون آوردهای علمی ا اداریترین دسترس گذاشتن تازهستدبها 
 های مشترک؛ ها، سیمینارها و ورکشاپدولتی و خصوصی جهت برگزاری کنفرانسبرگزاری روابط میان مراکز ا 

های مختلا  بارای کارکناانِ اداری و کاادریِ ها و سامووزی شااپسایمینارها، ورک هاا،ا ارائه و برگزاریِ کنفرانس

 پوهنتون؛
کارکناانِ اداری و کاادری ارتقاای ظرفیات سازیِ سفرهای علمی و آموزشی در داخل و بیرون از کشور برای زمینها 

 پوهنتون؛
 اط جمعی و صفحاتِ مجازیِ پوهنتون. دهی و نشر اخبار و کارکردهای این آمریت از طریق وسایل ارتبآگهیا 
 

 و وظایف شان  اعضاءتشکیلِ
ا اعضای کمیتة ارتقای ظرفیتِ پوهنتون غالب با مشورة ریاست و معاونیات اداری از باین اعضاای کاادری و اداریِ 

 شوند؛پوهنتون انتخاب می
 باشد؛عضو دایمی می 4ا این کمیته دارای یک رئیس و 

باشد. اعضای کمیته از ساوی هار فاکولتاه از باین اعضاای معاون اداریِ پوهنتون رئیس کمیتة ارتقای ظرفیت میا 
 نمایند؛و اداریِ دایمی انتخاب و برای یک سال در چهارچوکاتِ این آمریت ایفای وظیفه میکادری 

 جمهوری اسالمی افغانستاندولت 

 وزارت تحصیالت عالی

 و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی هاپوهنتونریاست 

 پوهنتون غالب

 معاونیت اداری و مالی

 آمریت ارتقای ظرفیت



یی را با اشاتراک اعضاای هر ماه جلسه 25تاریخ  در صورت نیاز، به ا این کیمته بعد از تشکیل و تعیین اعضای آن، 
 سازد.است و معاونیت اداری شریک میآن دایر و نتیجه را با ری

گوناة دقیاق جلساتِ کمیتاه را بهصورتِ شخص مذکور تعیین و ا اعضای کمیته یک نفر را به عنوان منشی جلسات 
 نماید. یادداشت میآن در کتاب جلساتِ 

اساناد و شاواهد پاوهنحی مرباوط خاویش را  ها، کارهای اداری، مادارک،سطح فاکولتها نمایندة ارتقای ظرفیت در  
 نماید؛گونة دقیق تهیه و ترتیب میبه

گو باوده و اعضاای کمیتاة ارتقاای پاساخی کمیتة ارتقای ظرفیت باه ریاسات هارئیس کمیته در ارتباط به فعالیتا  
گو پاساخنیاز گی اجرای کارها گونهآمریت ارتقای ظرفیت از چهگویی به ریاست فاکولتة خویش، به ظرفیت، ضمن پاسخ

 باشد؛می
گو، اقادام بعدی و پاساخگی شخص معرفی شده به کمیته، فاکولتة مربوط در معرفیِ شخص در صورت عدمِ رسیدها  
 نماید؛می
 نهاد نماید. ریاستِ کمیته پیشبه ا هر عضو کمیته وظیفه دارد تا نیازهای بخش مربوط خویش را سنجش و  
 

 های فعالیتِ آمریت ارتقای ظرفیتبخش
هاا تار در ایان حوزهتر علمای و کساب معیارهاای بیشبلندگاه آمریتِ ارتقای ظرفیت برای ارتقای پوهنتون در جای 

 نماید:فعالیت می
بندی و پالنِ سااننة خاویش را را جمعنهادی اعضاء، ریاست و معاونیت اداری های پیشا در ماه آخر هر سال، پالن 

 نماید؛تهیه می
وار، نیازهای علمی، اداریِ و اکادمیک کارکنان و اعضای کادر علمی پوهنتون از ساوی اعضااء ا در طولِ جلساتِ ماه 

 گردد؛و ریاست این کمیته بررسی و تصامی  نزم اتخاذ می
ها، سایمینارها، ورکشااپ تحقیقاات مرکازآمریتِ ای کیفیت و ارتقآمریت کاری آمریت فرهنگی، این آمریت با ه ا  

 نماید؛هر سمستر، برگزار میها را در های علمی و سمووزی کنفرانس
 اکادمیاک هاای دیگارا این آمریت در هماهنگی با ریاست، آمریت فرهنگی و آگاهیِ عامه، مرکز تحقیقات، باا نهاد 

 نماید؛برگزار میرا های مشترک و سمووزی  های علمیها، کنفرانسسیمینارها، ورکشاپ
 

بند، در جلسة  کمیتة ارتقای ظرفیت پوهنتون غالب، مؤرخ  22این طرزالعمل در یک مقدمه، چهار بخش و  داشت:یاد

 ( مورد تأیید قرارگرفته به جلسة شورای علمی پوهنتون فرستاده شد. 1با نمبر پروتوکول ) 1398/  01/  05
با نمبر پروتوکول  1398/   3/  30بند، در جلسة  شورای علمی مورخ  22ر یک مقدمه، چهار بخش و این طرزالعمل د

 ( مورد تأیید قرارگرفته و نزم انجرا می باشد. 21)
 با احترام
 

 یابپوهاند محمد ناصر ره
 رئیس پوهنتون غالب ا هرات

 


