دستورالعمل انتخاب و فعالیت محصل نمایندة صنف
نمایندة صنف به مح صلی اطالق میگردد که از میان مح صالن صنف مربوطه انتخاب شده با شد و در کنار سایر م سؤولیتهای
درسی ،بهعنوان پُل ارتباط میان محصالن و اداره ،در فراهمسازی زمینههای بهتر آموزشی ،انظباطی و دسپلینی ،فرهنگی و اجتماعی با
پوهنحی و اداره همکاری مینماید.
نمایندة صنف به منظور دستیابی به اهداف ذیل تعیین میشود:
 .۱تأمین روابط نزدیک میان محصالن و اداره؛
 .۲رفع خالهای احتمالی درسی در جریان سمستر؛
 .۳رعایت ،تعمیم و تحقق دسپلین و مقررات بخشهای مختلف پوهنتون؛
 .۴اجراآت بهموقع دساتیر و هدایات صادرشده از جانب اداره توسط محصالن.
انتخاب نمایندة صنف:
نمایندة صنف در هفتة نخست آغاز سمستر در حضور استاد رَهنمای صنف به اتفاق آرای محصالن حاضر در همان صنف از میان
محصالن واجد شرایط برای یک سمستر انتخاب میگردد؛ در صورتیکه محصالن از کارکرد نمایندة صنف خویش در سمستر گذشته
رضایت داشته باشند ،همان محصل مجدداً به حیث نماینده تعیین و به استاد رَهنمای صنف معرفی میگردد.
شرایط انتخاب و پذیرش محصل نمایندة صنف:
 .۱پایبندی به حاضری و مسؤولیتپذیری؛
 .۲داشتن سابقة خوب تحصیلی و دسپلینی طی سمسترهای گذشته؛
 .۳داشتن اوسط فیصدی حد اقل  ٪ ۷۰در طی دورة تحصیلی سمسترهای گذشته؛
 .۴داشتن برخورد صمیمانه و مؤدبانه با همصنفیها ،استادان و اداره.
وظایف و مسؤولیتهای سپردهشده:
 .۱رعایت کلیه مقررات و دستورالعملهای تحصیلی ،درسی ،انظباطی و دسپلینی پوهنتون؛
 .۲اطالعدهی بهموقع به مدیریت تدریسی از حضور و عدم حضور استاد در صنف؛
 .۳فراهمسازی بهموقع وسایل تدریسی در صنف مانند :کمپیوتر ،مارکر و ...؛
 .۴گزارشدهی بهموقع از مشکالت موجود در صنف به استاد رَهنما؛
 .۵اطالعرسانی از کلیه دساتیر ،اطالعیهها و هدایات صادرشدة پوهنتون به همصنفیهای خود؛
 .۶ترتیب و تهیة تقسیم اوقاتهای امتحانی با مشورة مدیریت تدریسی و آمریت دیپارتمنت؛
 .۷تهیة جدول سمینار و کنفرانس برای محصالن صنف و تسلیمدهی بهموقع آن به استاد مربوط؛
 .۸اطالعرسانی به مدیریت تدریسی از محصالن غیرحاضر مکرر در صنف؛
 .۹شناسایی محصالن و اشخاص اخاللکنندة نظم صنف و معرفی آنها به ریاست پوهنحی یا آمریت دیپارتمنت؛
 .۱۰همکاری در مراقبت از نظافت صنف؛
 .۱۱اشتراک در جلسات نمایندههای صنف که از جانب معاونت امور محصالن رَهبری میگردد؛
 .۱۲اشتراک در جلسات کمیتهها در صورت تقاضای اداره.
کلیه نمایندهگان محترم صنوف مؤظف به اجرای موارد فوق بوده و خارج از این وظیفه و مسؤولیت دیگری ندارند.

