
 صنف ةنمایندالعمل انتخاب و فعالیت محصل دستور
صلی اطالق می ةنمایند سؤولیتصنف به مح سایر م شد و در کنار  شده با صنف مربوطه انتخاب  صالن  های گردد که از میان مح
با ی، فرهنگی و اجتماعی دسپلینآموزشی، انظباطی و تر به هایزمینهسازی فراهمل ارتباط میان محصالن و اداره، در عنوان پُدرسی، به
 نماید.کاری میهمو اداره  پوهنحی

 شود:یابی به اهداف ذیل تعیین میبه منظور دست صنف ةنمایند
 ؛تأمین روابط نزدیک میان محصالن و اداره. ۱
 ؛احتمالی درسی در جریان سمستر. رفع خالهای ۲
 ؛های مختلف پوهنتونو مقررات بخش دسپلین. رعایت، تعمیم و تحقق ۳
 شده از جانب اداره توسط محصالن.موقع دساتیر و هدایات صادر. اجراآت به۴

 

 صنف: ةانتخاب نمایند
آرای محصالن حاضر در همان صنف از میان نمای صنف به اتفاق هنخست آغاز سمستر در حضور استاد رَ ةصنف در هفت ةنمایند

صنف خویش در سمستر گذشته  ةکه محصالن از کارکرد نماینددر صورتی ؛گرددمحصالن واجد شرایط برای یک سمستر انتخاب می
 گردد.نمای صنف معرفی میهرضایت داشته باشند، همان محصل مجدداً به حیث نماینده تعیین و به استاد رَ

 
 صنف: ةو پذیرش محصل نمایندشرایط انتخاب 

 ؛پذیریبندی به حاضری و مسؤولیتپای. ۱
 ؛های گذشتهی طی سمستردسپلینخوب تحصیلی و  ة. داشتن سابق۲
 ؛های گذشتهتحصیلی سمستر ةدر طی دور ٪ ۷۰. داشتن اوسط فیصدی حد اقل ۳
 . و اداره ها، استادانیصنفبا هم انه. داشتن برخورد صمیمانه و مؤدب۴

 

 شده:های سپردهوظایف و مسؤولیت
 ؛پوهنتون یدسپلینانظباطی و های تحصیلی، درسی، . رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل۱
 ؛از حضور و عدم حضور استاد در صنف به مدیریت تدریسیموقع به دهیاطالع. ۲
 ؛وسایل تدریسی در صنف مانند: کمپیوتر، مارکر و ...موقع بهسازی فراهم. ۳
 ؛نماهبه استاد رَ از مشکالت موجود در صنفموقع دهی بهگزارش. ۴
 های خود؛صنفیة پوهنتون به همشدها و هدایات صادراطالعیه، کلیه دساتیررسانی از اطالع. ۵
 ؛مدیریت تدریسی و آمریت دیپارتمنت ةهای امتحانی با مشورتقسیم اوقات ةترتیب و تهی. ۶
 ؛موقع آن به استاد مربوطدهی بهو تسلیم جدول سمینار و کنفرانس برای محصالن صنف ةتهی .۷
 ؛در صنف حاضر مکررن غیراز محصال به مدیریت تدریسی رسانیاطالع .۸
 ؛یا آمریت دیپارتمنت پوهنحیها به ریاست و معرفی آننظم صنف  ةکنندشناسایی محصالن و اشخاص اخالل .۹

 ؛مراقبت از نظافت صنفکاری در . هم۱۰
 ؛دگردبری میههای صنف که از جانب معاونت امور محصالن رَینده. اشتراک در جلسات نما۱۱
 .ها در صورت تقاضای اداره. اشتراک در جلسات کمیته۱۲

 ند.گان محترم صنوف مؤظف به اجرای موارد فوق بوده و خارج از این وظیفه و مسؤولیت دیگری ندارهکلیه نمایند


