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تنظیم جلسات شورای علمی پوهنحَی حقوق  طرزالعمل
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 تهیه و تدوین: منشی شورای علمی پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی!         
 

 
 



 
 

 

 مبنا ل:او مادة
 .است گردیده وضع عالی تحصیالت قانون (26) مادة از تأسی به طرزالعمل این 

 دوم: ترکیب شورای علمی پوهنحَی مادة

 پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی به حیث رئیس؛ . رئیس1

 ؛عضو حیث به پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی معاون. 2

 ؛ها به حیث اعضاءان دیپارتمنت. آمر3

 ؛اعضای کادر علمی هر دیپارتمنت به حیث اعضاء. 4

 .گرددمنشی شورای علمی پوهنحَی از میان اعضای شورای علمی انتخاب می. 5

 سوم مادة

 شورای علمی پوهنحَی رئیس الف( وظایف

 مجلس؛ آجندای تأیید و . مطالعه1

 جلسات؛ تدویر ساالنة پالن . تأیید2

 ربط؛ذی مراجع به هاتصمیم و هافیصله . اخبار3

 اتخاذشده؛ هایتصمیم و هافیصله موقعبه اجرای از . نظارت4

 .هافیصله مجدد . تأیید5

 منشی ب( وظایف

 جلسات؛ هایتصویب کتاب . تهیة1

 جلسات؛ تدویر ساالنة پالن نمودن. آماده2

 جلسه؛ تدویر از قبل روز یک اعضا، با آن ساختنشریک و پوهنحَی رئیس تأیید با جلسات آجندای . تهیة3

 اعضا؛ به جلسات زمان و تاریخ موقعبه . اطالع4ِ

 جلسات؛ تصاویب کتاب در هافیصله و اسناد حفظ و . ثبت5

 ربط؛ذی واحدهای به اتخاذشده هایفیصله تکثیر و . ابالغ6

 مجلس؛ به آن گزارش ارائة و هافیصله شدنعملی گیگونهچه از گیریپی .7
 اعضا؛ و رئیس به آن ارائة و جلسات کاری گزارش . ترتیب8

 شورای علمی پوهنحَی  و صالحیت ج( وظایف

 . طرح و ترتیب تشکیل اکادمیک؛1

 های تحقیقی؛های درسی و پروژهها و برنامه. طرح پالن2

 تثبیت رتب علمی و ترفیع علمی اعضای کادر علمی؛ نهاد. پیش3

 نهاد تقرر و انفکاک اعضای کادر علمی؛. پیش4

 ها؛، الحاق و ادغام یا الغای دیپارتمنت، تجهیزتوسعه نهاد تأسیس،. پیش5

 های اختصاصی داخلی؛. تعیین کمیته6

 ها در اخیر هر سمستر؛های اکادمیک دیپارتمنت. ارزیابی فعالیت7

 ایجاد روابط با مؤسسات علمی داخلی و خارجی؛ نهاد. پیش8

 های آموزشی و محافل علمی و تحقیقی؛برنامه ،های تحصیلی. تعیین کمیته به منظور تشخیص کاندیدان بورس9

 های داخلی؛. طرح و تصویب طرزالعمل10

 . انجام سایر وظایف محوله طبق اسناد تقنینی مربوط؛11

 های تحقیقی به منظور ارتقای ظرفیت و بهبود کیفیت؛های درسی و پروژهها و برنامهن. انکشاف پال12

 نحَی.پوههای مربوط به شورای علمی و فیصله. نظارت از تطبیق نصاب درسی 13



 
 

 

 
 

 د( متفرقه

 جلسة نیاز صورت در و گرددمی تدویر باریک ماهانه عادی، حاالت در شورای علمی پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی. 1
 تواند؛می شده تدویر پوهنحَیرئیس  تصمیم به العادهفوق 

 تدویر اعضا یک جمع درصد 50 و پوهنحَی معاون یا و رئیس حضور صورت درشورای علمی پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی . 2
 تواند؛می گردیده 

 باشند؛می شورای علمی پوهنحَیبه  گزارشدهی به مکلف شده اتخاذ تصامیم برمبنی اجراآت زمینة درها ها و کمیتهآمران دیپارتمنت. 3

 .گرددمی آجندا شامل پوهنحَی رئیس تأییدی از بعد بحث، قابل موارد سایر و مالی، اداری مشکالت و . موضوعات4

 
 

 شورای علمی پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی مورد تائید و تصویب قرار گرفت.  1399طرزالعمل هذا در جلسه تاریخی ..../..../
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 سیدکبیر حسینی
 رئیس پوهنحَی حقوق و علوم سیاسی


