
 طرزالعمل مجلس اداری مؤسسات تحصیالت عالی

 مبنا
 قانون تحصیالت عالی وضع گردیده است.  22( مادة 2مادة اول: این طرزالعمل به تأسی از فقرة )

 تشکیلمادة دوم: 
 . رئیس یا سرپرست مؤسسة تحصیالت عالی به حیث رئیس؛1
 . معاون اداری مؤسسه به حیث معاون؛2
 به حیث منشی؛ . آمر دفتر رئیس مؤسسه3
 ها به حیث عضو؛. معاونان مؤسسه و رئیسان پوهنحی4
دیاد رئایس باه هاای مارت ب باه موضاوعات  اامل آحنادا حسا  ل و هاا و دفتر. نمایندة رسمی سایر اداره5

 حیث عضو. 
 

 :مادة سوم

 الف( وظایف رئیس مجلس

 مطالعه و تأیید آحندای مجلس؛ .1

 تأیید پالن ساالنة تدویر حلسات؛ .2

 ربب؛ها به مراحع ذیها و تصمیماخ ار فیصله .3

 های اتخاذ ده؛ها و تصمیمموقع فیصلهنظارت از احرای به .4

 ها.تأیید مجدد فیصله .5

 وظایف منشی )ب

 های حلسات؛تهیة کتاب تصوی  .1

 نمودن پالن ساالنة تدویر حلسات؛آماده .2

اعضاای یا  روز ق ال از تادویر سااختن آن باا تهیة آحندای حلسات با تأییاد رئایس مؤسساه و  ری  .3
 حلسه؛

 موقع تاریخ و زمان حلسات به اعضا؛اطالعِ به .4

 ها در کتاب تصاوی  حلسات؛ث ت و حفظ اسناد و فیصله .5

 ربب؛های ذیهای اتخاذ ده به ادارهابالغ و تکثیر فیصله .6

 ها و ارائة گ ارش آن به مجلس؛ دن فیصلهگی عملیگونهگیری از چهپی .7

 کاری حلسات و ارائة آن به رئیس و اعضا؛ترتی  گ ارش  .8
 وظایف مجلس( ج

 با د:مجلس اداری در سطح مؤسسات تحصیالت عالی کشور وظایف آتی را دارا می



هااای اداری در سااطح هااا و دفترآهنگاای تأثیرگاا اری باار احااراآت پوهنحیهااای اداری و همحاال چال  .1
 مؤسسة تحصیالت عالی؛

 های اداری مربوط غرض به ود؛ها و  ع هپوهنحیهای کلی به نمودارائة ره .2

تر اماور کاااری و تاأمین روابااب خااوب اداری نهادهاا م ناای بار تنظاایم و ترتیا  بااهارائاة نظرهااا و پی  .3
 با وزارت تحصیالت عالی.  میان مؤسسة تحصیالت عالی و سایر نهادها در مشوره

 متفرقه:
العاااده گااردد و در رااورت نیاااز حلسااة فو می بااار تاادویرمجلااس اداری در حاااالت عااادین ماهانااه ی  .1

 تواند؛به تصمیم رئیس مؤسسه تدویر  ده می

دررااد حمااع یاا  اعضااا تاادویر گردیااده  50مجلااس اداری در رااورت حضااور رئاایس و یااا معاااون و  .2
 تواند؛می

 ااده مکلااف بااه هااا در زمینااة احااراآت م ناای باار تصااامیم اتخاذمعاونااان مؤسسااه و رئیسااان پوهنحی .3
 با ند؛به مجلس می دهیگ ارش

موضوعات و مشکالت ماالی ا اداری و ساایر ماوارد قابال بحاثن بعاد از تأییادی رئایس  اامل آحنادا  .4
 گردد. می

 

 


