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 ها نامه تفاهم ۀکميتطرزالعمل 

 مقدمه

های مرتبط بهه حهوزة    شده با سایر نهاد ریزی امروز، نهادی موفق است، که بتواند ارتباطاتی برنامهۀ در جامع

باشد؛ پوهنتون غالب با درک ایه  مههم و در جههتس رسهترا ارادهۀ خهدماتس تحرهیلی در          داشتهکاری خود 

هها بها سهایر نهادههای      نامه که عقد تفاهم باور داردغالب،   نماید. میهای خود را ایجاد  نامه کشور، کمیتۀ تفاهم

توانهد چههرة    دیگهران، مهی    سازیِ استفاده از تجارب، امکانات و دانش ، ضم ِ زمینهبا اعتبار داخلی و خارجیِ

نوان یه   های پوهنتون غالب، به ع نمه تری از ای  نهادس تحریلی برای جامعه به نمایش بگذارد. کمیتۀ تفاهم به

ها با سایر نهادهای علمی و اداری  نامه کمیته، زیرمجموعۀ شورای علمی پوهنتون به منظور تهیه و بررسی تفاهم

 نماید.  مطابق به نیازهای ای  نهاد و قوانی  موجود ایجاد رردیده و فعالیت می

 

  

 فصل اول

 مبنا و هدف

 مادۀ اول: مبنا

فیرلۀ جلسۀ  بنیادباشد که بر  شورای علمی پوهنتون می ۀهای زیرمجموع ها یکی از کمیته نامه تفاهم ۀکمیت

 .... مؤرخ ... شورای علمی ایجاد رردیده است. 

 

 مادۀ دوم: هدف

وزارت  لوایح مقررات و کاریِ ای  کمیته را بر اساسها، ساحه و شیوة  نامه تفاهم ۀتشکیل کمیت طرزالعمل

نماید. هدف  ة کشور تعیی  و توضیح میداخلی پوهنتونِ غالب و قوانی  نافذ های طرزالعملو  تحریالت عالی

سههازی و بررسههی  منههد در راه امههاده کارهههای سههامان سههاخت  راه از ایهه  طرزالعمههل را، مشههرج و برجسههته 

 دهد.  های علمی و اداری  پوهنتون غالب، تشکیل می نامه تفاهم
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 مفصل دو

 ترکيب، نحوۀ کارکرد و نظارت از کميته

 مادۀ سوم: ترکيب کميته

 کمیته؛ عنوان ردیس و ارتباطات به پژوهشیمعاون ه 

 ، به حیث عضو؛ اهلل حبیب دکتور حیات  ه

 ه دکتور عبدالظاهر مظهر، به حیث عضو؛

 ه دکتور خالده نورزایی، به حیث عضو؛

 احمد پویا، به حیث عضو.  ه دیپلوم انجینیر جلیل

 

 شود.  منشی کمیته در شروع هر سال از بی  اعضا انتراب می یادداشت:

 

 های کميته مادۀ چهارم: وظایف و صالحيت

 های جدید با نهادهای علمی و اداری؛ نامه تهیۀ تفاهمنیازسنجی و ه 

ههای علمهی و    کهاری  که از جانب سایر نهادها برای ایجاد و یا رسترا هم هایی نامه بررسی و تأیید تفاهمه 

 ترتیب شده است؛ غالباداری با پوهنتون 

ها و یا پوهنتون غالهب ترتیهب شهده     که از جانب پوهنحی یی های علمی و اداری نامه  بررسی و تأیید تفاهمه 

 است؛

 ها؛ نامه کردن مواد تفاهم مراحل اداری برای اجرایی ریری پیه 

 جلسات منظم کمیته؛ تدویره 

 . ارادۀ رزارا کتبی به شورای علمی پوهنتون در اخیر هر ساله 

 

 ها دایرنمودن جلسهمادۀ پنجم: 

 دهد.  بار تشکیل جلسه می ها، ماهس ی  نامه کمیتۀ تفاهم. 1

سهازی و ترتیهب    نامه برای بررسی و یا نبودن نیاز به اراه در صورت نبودن مواد )نبودن تفاهم یادداشت:

 کند. های عادی خود را بررزار نمی کمیته جلسهنامۀ جدید(  تفاهم

اعضای کمیتهه دایهر    دو سومنهاد  مسؤول کمیته و یا پیشالعاده نظر به ضرورت با ترامیم  جلسات فوق. 2

 رردد؛ می

 باشد؛ تدویر جلسات کمیته، حضور حداقل دو سوم اعضای ان مینراب  .3

 رردد. ترامیم کمیته به اکثریت ارای اعضای حاضر در جلسه اتراذ و تأیید می .4
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 باشد؛ االجرا می های کمیته پس از تأیید شورای علمی مرعی فیرله :(1)یادداشت 

شده را پس از تأیید شورای علمی بهه   های ترویب نامه ریاست پوهنتون مکلف است تفاهم :(2)یادداشت 

 مقام محترم وزارت تحریالت عالی اخبار نماید. 
 

 مادۀ ششم: نظارت از کارکرد کميته

منظور تعیی  میزان حضور یا عدم  . اعضای کمیته مکلف هستند تا در تمام جلسات کمیته حاضر باشند؛ به1

 رردد؛ وار ترتیب می ضا، حاضری جلسهحضور اع

 ؛شود سازیهای صورت ررفته از جانب کمیته باید مستند . تمام شواهد موجود برای فعالیت2

توانهد بهه    باشد، مهی  های ای  کمیته می . کتاب ثبت جلسات کمیته که در برریرندة تمام جلسات و فیرله3

 عنوان ابزار نظارتی مورد استفاده قرار ریرد؛

های ساالنۀ کمیته به شورای علمهی پوهنتهون ارادهه     . در ختم هر سال تحریلی، رزارا کاملی از فعالیت4

 رردد.  می

 

 فصل سوم

 احکام متفرقه

 

 هشتم: تعدیل در طرزالعمل کميتهۀ ماد

نهاد نمایند، قابل تعدیل است و تعدیالت صورت  که دو سوم اعضای کمیته پیش ای  طرزالعمل در صورتی

 باشد.  ررفته پس از تأیید شورای علمی پوهنتون قابل اجرا می

 

 نهم: ۀماد

که توسط شورای علمهی پوهنتهون    ه ماده ترتیب رردیده است و پس از ای ای  طرزالعمل در سه فرل و نُ

 باشد.  د رردد، قابل اجرا میشد تأیی

 ها تأیید رردید؛ نامه ( کمیتۀ تفاهم1398/  4/  19( مؤرخ ) 4) شماره ۀای  طرزالعمل در جلس

 ( شورای علمی پوهنتون تأیید رردید.  1398/  04/  27( مؤرخ )23شماره ) ۀای  طرزالعمل در جلس


