
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های وظیفوی کمیته تقرر و انفکاک: مسئوولیت  
 ؛وار و ساالنه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده ادارهوار، ربعوار، ماههای کاری هفتهترتیب پالن .1

 ؛رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر به منظور تحقق اهداف پالن شده .2

 ؛ر مربوطهبرد بهتر اموربوط در رابطه به جلب، جذب و نیروی بشری مربوط به استخدام جهت پیشهای مسلکی و تخصصی به اداره مارائه مشوره .3

 ؛طرح رهنمودها جهت تطبیق هر چه بهتر پالیسی ها در بخش استخدام .4

 ؛استخدام جدیدالتقرر در اداره مربوط بر اساس اهلیت و شایستگی بدون تبعیض و طور شفاف از طریق رقابت آزاد .5

 ؛بعدی اجرای امور های مختلف به منظورهید مسوده اعالنات بست های خالی قبل از اعالن و اقدامات برای نشر گسترده آن از طریق رسانمرور و تائ .6

ه برجردد کارکنران اداره عد و تقررر متقا نهاد به مقام ریاست درمورد پروسه استخدام، تبدیلی، انفکاک، انفصال،مراقبت و کنترول از ترتیب و ارائه پیش .7

 ؛منظور اجراآت بعدی

 ؛کنترول و ارزیابی از کیفیت اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور اتخاذ تدابیر بعدی و ارتقای بازدهی کاری .8

 ؛های تعیین شده و بهبود امورن و محصالن به منظور تطبیق معیارهای آموزشی و تحقیقاتی برای استاداطرح پالیسی  .9

 ؛رابطه به تقرر، انفکاک و ترفیعات علمی استاداننظارت و رهنمایی استادان در   .10

 ؛ختم وظیفه از اطالعات دانشگاه در حین انجام وظیفه و بعد محرم نگهداشتن اسناد و مکاتیب و  .11

 .شودیکه از طرف هیئت رهبری پوهنتون مطابق به قوانین، مقرره ها، اهداف و خط مشی اداره سپرده ماجرای سایر وظایفی  .12

 

ر پروتوکرول با نمبر این پوهنتون، علمی شورای 13..../...../....در جلسه مؤرخ  تقرر و انفکاک پوهنتون غالب ر هرات کمیته  الیحة وظایف    

 ( تصویب گردیده است.........)
 

 با احترام 

 

 یاب پوهنتون محمد ناصر ره
  پوهنتون غالب ر هرات ریاست 

 جمهررررررررررررررررررررررررررررررررروری اسالمرررررررررررری افغانستان   

 وزارت تحصیرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالت عالی

 ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصیریاست پوهنتون

ر هرات ررررررررررررون غالبپوهنترررر  
  کمیته تقرر و انفکاک 

 

  پوهنتون غالب ـ هرات  تقرر و انفکاک کمیتهالیحة وظایف 


