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نی افغانستاــهوری اسـالمـــدولت جمـ   

یــــــالــــــالت عیــــــصــــتح وزارت   

  یمؤسسات تحصیالت عالی خصوص ها وپوهنتون ریاست 

بــالــــون غـــــــــپوهنت   
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 غالبمؤسسة تحصیالت عالی  فرهنگیشورای  طرزالعمل

 مقدمه

م هفرا ،دانشجویان مستعد و توانمند علمیةیروحتقویت  فرهنگ و اخالق،  گسترش و به منظورحمایت

دانشجویی، خالقیتهای  رشدزمینه سازی برای ، فرهنگی دانشجویانآوردن زمینه های مناسب برای فعالیتهای جمعی 

پالن استراتیژیکی اهداف  ، تحققو تولید علم هتوسع ها جهت، بهره گیری از توانمندیکاربردی ساختن علم و فرهنگ

ه منظور به فراهم سازی زیر بنای مناسب ب وزارت تحصیالت عالی و اهداف مؤسسة تحصیالت عالی غالب،

 ،جنبش نرم افزاریمعلوماتی و  انتقال تکنولوژی وزمینه سازی مناسب برای ایجاد، گانه کارگیری توان دانش آموخت

 میشود. تشکیل شورای فرهنگی دانشجویی غالب فرهنگی اجتماعی و علمی، درمسایل نگری ژرف

، جلسات برگزاری سمینارها، را از طریقو جامعه مراکز علمی  میان مؤسسه،پیوند  شورای فرهنگی دانشجویی

 .مینماید. بنابراین، اهداف زیر را در تمام امور دنبال فراهم میکند و برنامه های آموزشی مشترک مسابقات ورزشی

 الف( اهداف

 ؛نهادینه کردن اندیشة همگرایی -1

 ؛مطالعات و پژوهشهای علمی -2

 فرهنگی؛نشر و ترویج یافته های  -3

 ره ها؛ ورزشی و مناظ ،مسابقات علمی ،کنفرانسها جشنواره ها، همکاری در برگزاری -4

  کمپیوتری؛نرم افزارهای  و ، نشریات الکترونیکیدانشجویی ةانتشار نشری تولید و -5

برقراری ارتباط با نهادها و سازمانهای خارج  آموزشی وبرنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز  -6

 ؛برای انجام فعالیتهای مشترک مؤسسة غالباز 

گان و بهره ه علمی دانش آموخت هایبرانگیختن خالقیت ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها، -7

 مؤسسه؛مندی از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی 
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 ؛فعالیتها ای علمی جمعی و نهادینه ساختنافزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیته -8

 ؛راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش ،دانشجویی حمایت از فعالیتهای علمی -9

 ؛پیوندهای نظام آموزش عالی با بخشهای مختلف جامعهتقویت و تحکیم  -10

 در داخل و خارج مؤسسه؛ برنامه ریزی و پیشنهاد همکاری برای اجرای طرحهای پژوهشی و مطالعاتی -11

 ت علمی گروه آموزشی ذیربط برای تحقق اهدافأهمکاری و ارتباط مستمر با مدیر و اعضای هیایجاد  -12

 ؛شورافعالیتهای علمی 

 ؛مؤسسه فرهنگی رهبری شورایآن به  یةتدوین برنامه های ساالنه و ارا -13

 معیار پذیرفته شده؛ 12ارزشیابی خودی مؤسسه هماهنگ با -14

 .ایجاد گروه های ورزشی و هنری-15

شورای فرهنگی ، دین سببب گردید.تهیه شورای فرهنگی غالب طرزالعمل  نامبردهدر راستای تحقق اهداف 

 پوهنحیها ایجاد میکند:مؤسسه و در سطح جهت تحقق اهداف فوق های زیر را انجمنمؤسسه 

 ؛ادبیانجمن  -1

 ورزشی؛ گروه-2

 ؛یباهنرهای زانجمن  -3

 .کمیتة تضمین کیفیت-4

 تشکیالت شوراها-ب(

که با مشوره رهبری  عضو است 5غالب متشکل از تحصیالت عالی  مؤسسة فرهنگیشورای  -1

  .میشود انتخابغالب از میان استادان مؤسسة

 شورای رهبری اند. عضو پوهنحیها یدانشجویفرهنگی مسؤوالن شورای  -2
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ریاست شورای فرهنگی از میان استادان شورای رهبری، به اساس رأی آزاد، سری و مستقیم برگزیده  -3

 میشود.

یک  از میان اعضا شورای فرهنگی و تأییدی هیئت رهبری ی فرهنگی مؤسسهبه پیشنهاد رئیس شورا  -4

  انتخاب میشود. حیث منشی به برای یک سال نفر

 ماه برگزار میشود.هر آخر در هفتة فرهنگی مؤسسهی جلسات عادی شورا -5

 .در مواقع ضرورت میتواند برگزار گردد مؤسسه فرهنگیشورای  فوق العاده جلسة-6

 برگزاری جلسات را به عهده دارد.و  جلسهصورت ترتیب وظیفة  مؤسسه فرهنگی شورای منشی-7

پوهنحی  هر مسؤولبه کمک  دانشجویی رافرهنگی  شورایظف است که مو مؤسسهی فرهنگی شورا-8

 نماید. ایجاد

ن همان از میان محصالدانشجو   7- 5در سطح هر پوهنحی با عضویت  دانشجوییفرهنگی شوراهای -9

 یجاد میشود.اطور انتخابی  وهنحیپ

 ی فرهنگیشورای که از طرف اعضا دارد منشی ، معاون ومسؤول دانشجوییفرهنگی شورای  -10

 میگردد. انتخاب پوهنحیدانشجویی 

بارأی اکثریت اعضای و  سری با روش آزاد، های فرهنگی دانشجوییشورااعضای رهبری  انتخابات-11

 .هر سال صورت میگیرد شورای محصالنبالفعل 

 هر پانزده روز یکبار برگزار میگردد. هاپوهنحی شورای فرهنگی دانشجوییهیئت مدیره جلسات -12

 ماه یکبار تدویر میشود.هر دو  های فرهنگی پوهنحیاعضای شورا عمومیبرگزاری جلسات  -13

و جلب کمکهای  هااعضا و محصالن همان پوهنحی از طریق اعانة هارای فرهنگی پوهنحیبودجة شو-14

 .تأمین میشود ی  و خدمات شوراهابیرون

 شورای فرهنگی دانشجویی در هر پوهنحی کمیته های ادبی، هنری و ورزشی را ایجاد میکند.-15
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دین مقدس اسالم و احکام قانون  ارزشهایفرهنگی دانشجویی مطابق به  شورایو فعالیتهای نشرات -16

 اساسی میباشد. 

و سبب تفرقه میان ملیتها  تهدید نمایداسالمی و حاکمیت کشور را  -به مطالبی که ارزشهای ملی -17

 . داده نمیشودگردد، اجازه نشر 

 شورای فرهنگی دانشجویی به صورت هفته وار برگزار میشود. انجمنها درمقرتدویر مجلس -18

منظم مؤسسه  فرهنگیرا به شورای  انجمنهامنظم از امورات کاری  گزارششورای فرهنگی دانشجویی  -19

 ارسال میکند.

  و شورای علمی میدهد. دانشجویی را به  ریاست مؤ سسه شوراهای مؤسسه گزارششورای فرهنگی -20

 مؤسسة تحصیالت عالی غالب ی فرهنگیشوراالیحة وظایف   -ج(

تالش میکند تا در چهار چوب احکام و پوهنحیها شوراهای دانشجوییبا همکاری  موسسه فرهنگی شورای

 طرزالعمل اهداف آتی را تحقق بخشد.مقررات پیش بینی شده در لوایح و این 

کارهای  ،دراستقرار نظام تضمین کیفیت جهت ارزشیابی و افزایش بهره وری فرهنگی مؤسسه،شورای -1

 زیر را انجام میدهد:

 انکشاف و ارتقای کیفی از طریق ارزشیابیها؛ 

 هر چه بهتر سیستم ارزیابی خودی بر وفق لوایح وزارت تحصیالت عالی؛ تطبیق 

  شناسایی و اصالح خالهای سیستم آموزشی در مؤسسه؛ 

 ؛پیرامون پروسة ارزیابی خو دی برگزاری ورکشاپ توضیحی 

  خودی؛ ارزیابیبرای معیار  12از  با استفاده پرسشنامه هاتهیه 

   ها؛و تحلیل داده ری جمع آوقضاوت عادالنه و منتقدانه در 

 داده ها) ارقام( تحلیل و تجزیة دقیق 

  ؛ ارزیابی خودی تحلیلازساختن پالن جهت رفع کاستیها و ارتقای کیفی مؤسسه بعد 
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  موزشی در سطح مؤسسه؛آترویج و انکشاف سیستمهای جدید 

 ایجاد زمینه های کاندیدا شدن مؤسسه در سیستم اعتباردهی؛ 

 حقوقی؛ ایجاد کلینیک-2

 ؛ کلینیک طبیمؤثر  و تقویةهمکاری -3

 معاینة مریضان بی بضاعت؛ منسوبان آنها و تدابیر کمپاینها برای معاینه و تداوی رایگان محصالن و-4

 ؛ محالت فقیر نشین شهر به کمک پوهنحی طب سال یکبار معاینة رایگان چشم شاگران مکاتب-5

 سوبان مؤسسه به کمک پوهنحی طب؛ایجاد گروه خون دهنده گان از میان محصالن و من-6

 خدمات تکنولوژی معلوماتی برای محصالن و مردم؛  وب سایت مؤسسه و تقویة-7

 و شورای فرهنگی پوهنحی کمپیوتر ساینس؛ تر و زبان انگلیسی به کمک مؤسسهایجاد کورسهای کمپیو-8

عایدی که از طریق این سهیم ساختن همکاران کورسها، بخشهای ترجمه و تکنولوژی معلوماتی در -9

 بخشها به دست می آید به اساس فیصدی معین؛

  ایجاد مرکز ترجمه به کمک مؤسسه و شورای دانشجویی؛ -10

 سهم فعال استادان در ارایة کنفرانسها و محافل دانشجویی؛ -11

  فرهنگیهای فعالیت شورا ط رهبری مؤسسة تحصیالت عالی غالب جهتامکانات توس مساعد ساختن -12

 دانشجویی؛انجمنهای و 

 .و لباسهای ورزشی برای تیمهای سپورتی تهیه و تدارک سامان -13 -

 فرهنگی دانشجویی شورایالیحة وظایف  د(

 .شورای فرهنگی دانشجویی وظایف زیر را به عهده دارد

  ؛در داخل و بیرون مؤسسه محافل ادبیو مناظره ها، ورکشاپها کنفرانسها، سمینارها،  برگزاری-1
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ینی و معرفی فرهنگ و تمدن سیمینارها و کنفرانسها به منظور تبیین مبانی اسالم و اندیشه های د تدویر -2

 ؛اسالمی

  در سطح پوهنحی یا مؤسسه؛ تجلیل ازروزهای ملی و بین المللی -3

 در هر پوهنحی؛زمینة نشرجریده دیواری و انتشار مجلة دانشجویی  مساعد ساختن-4

خارج از والیت به  یا در صورت امکان  داخل والیت اندازی سیر علمی دانشجویی دربه راه سعی در امر -5

 ؛صورت شایسته و بادر نظرداشت هویت محصلی

  ؛در سطح مؤسسه پوهنحیها شورای با هماهنگی م از زنان و پسراناعهای ورزشی گرو ه ایجاد-6

در موضوعات  مناظره های علمیمحافل دانشجویی،  ارتقای سویة محصالن از طریق برگزاری کنفرانسها،-7

 ؛و سایر عالقمندان دانشجویان تادان،مختلف به اشتراک اس

کمک به سیمینارها و بازیهای ورزشی  از طریق راه اندازی کارگاهها، کنفراسها،طرحهای مشترک پژوهشی   -8

ز و نهادهای و گسترش ارتباطات فرهنگی با مراک ؤسسة تحصیالت عالی غالب جهت تقویهم پوهنحی و

 دانشگاهی و تحقیقاتی.

 ادبی الیحة وظایف انجمن(ه

 در بخشهای رشد استعداد ادبی استادان، محصالن و سایرعالقمندان-1

 ؛شعر و ادب 

 ؛طنز پردازی 

 ؛سناریو نویسی 

 نطاقی و گوینده گی. 

 ؛پژوهشینوشتن رساالت، مقاالت و کتب مطابق به نورم  استادان و محصالن در هماهنگی میان-2

 ؛تدویر مجالس شعر و قصه در مؤسسه و نشر آن از طریق وسایل اطالعات جمعی-3

 ؛برقراری ارتباطات ادبی و فرهنگی باتمام دست اندرکاران ادب و فرهنگ کشور-4
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 ؛هفته وار دانشجویی فرهنگی شوراهایانجمن ادبی در مقر  ةجلسبرگزار نمودن -5

 شورای فرهنگی مؤسسه.به  هاراپور دهی منظم از امورات کاری انجمن -6

 وظایف انجمن ورزشی و(

 :را ایجاد میکند زیرگروه های ورزشی  انجمن-1

 ؛فوتبال -

 ؛فوتسال -

 ؛شطرنج -

 ؛ورزشهای رزمی -

 ؛دوشهای دور و گلوله اندازی -

 ؛جمناستیک و ورزشهای آزاد -

 ؛اندامتیم زیبایی -

 ؛تدویر تورنمنتهای ورزشی-2

 ؛اشتراک در مسابقات بیرون از مؤسسه-3

 ؛راه اندازی مسابقات بین الصنفی و انتخاب برگزیده گان در تیمهای ورزشی مؤسسه-4

 ؛تدارک محالت برای اجرای بازیهای ورزشی-5

 .ا لباسهای ورزشی غالب گروههای ورزشی در مسابقات دوستانه با تیمهای هرات و مؤسسات تحصیلی بحضور-6

 الیحة وظایف انجمن هنریز(

 رشد استعدادهای هنری محصالن در بخشهای:-1
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 ؛خطاطی-

 ؛موسیقی-

 ؛یسینما توگراف-

 ؛تیاتر و تمثیل-

 (؛ایجاد پارچه های تمثیلی، ذوقی و مناسبتی)برگزاری نمایشگاه های هنری-2

 رها؛سهم گیری در نوشتن اعالمیه ها، ابالغیه ها، شعا-3

 ؛برقراری ارتباطات هنری و فرهنگی با اتحادیه های هنرمندان-4

 ؛سهای هنری جهت رشد و ارتقای هنر در مؤسسهرایجاد کو-5

 به وسیلة مؤسسه؛ تهیه و تدارک سامان و وسایل هنری-6

 ؛فلمهای مستند از کارکردهای مؤسسه تهیة-7

 ؛فلمهای علمی ساختن-8

 متفرقه امورح(

زیر اتخاذ  تصامیم و یا نمیدهند یکی از این میدهندشان را انجام اعضای شوراهای فرهنگی که وظایف در قبال 

 میشود:

 ؛تشویق مادی-

 تشویق معنوی؛ -

 توصیه؛ -

 اخطار؛ -

 اخراج از شورا. -
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 رئیس مؤسسة تحصیالت عالی غالب قابل اجراست.ییدی یادداشت: این طرزالعمل بعد از تأ


