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یدیپارتمنت عمومی پوهنحی طب معالجوآمر وظایف  الیحۀ  
 دیپارتمنت عمومی پوهنحی طب معالجوی آمر عنوان وظیفه:

 ریاست پوهنحیل درمقابل: ومسؤ

 افراد تحت پوشش: استادان مربوطه

 وظایفشرح 

ن پالن   .1 وار و داشت   های اکادمیک؛ساالنه مطابق معیارهای فعالیت کاری ماهوار، سمست 

ی و  .2  وقت شنایس؛ پایبندی به حاضن

 با ریاست پوهنیحوار تنظیم تقسیم اوقات دریس سمست  تهیه و  .3
ی

 ؛در هماهنگ

 نظارت جدی از عملکرد استادان راهنمای صنوف؛ .4

وار نظارت کامل بر کتاب .5  و فارغان؛های اساس شمول، اندراج سمست 

فت درس .6  های نظری، عمیل و ساحوی مربوط دیپارتمنت؛نظارت از پیشر

 نظارت مستمر بر تطبیق دروس مطابق تقسیم اوقات و انجام اقدامات اصالیح؛ .7

 نظارت مستمر بر تطبیق درست کارهای عمیل و ستاژ و انجام اقدامات اصالیح؛ .8

؛های آکادمیک اعضای کادر علیم ارزیابی فعالیت .9  دیپارتمنت در هر سمست 

 های مختلف در سطح دیپارتمنت و پوهنیح؛انجام ارزیابی  .10

 ؛دیپارتمنت استادان  مستمر از حضور و غیابنظارت  .11

 با ریاست پوهنیح؛ .12
ی

ی حل مشکالت محصالن در هماهنگ  پیگتر

 حصالن؛های مهای مختلف محصالن، جهت شناسابی نقاط ضعف دیپارتمنت و نیاز های منظم با گروهنشست .13

 کاری آنان با دیپارتمنت؛ها و جلب همآورد ارتباط مستمر با فارغان در جهت حمایت از دست .14

ان تطبیق پالن .15 ن ان فعالیتبرریس متر  پالن بهبود در جهت جتی
ٔ
 های انجام نشده؛های طرح شدٔه دیپارتمنت در اختر هر سال و تهیه

 واریس از امور پوهنیح در غیاب رئیس پوهنیٔح؛ .16

د فعالیت امتحانات پوهنیح در کمیتۀعضویت  .17  ؛های آن کمیتهو همکاری در پیشتی

 ؛دیپارتمنتاستادان  هایپالن  نظارت از  .18

 امتحانات؛ ر برگزاری امتحانات از طریق کمیتۀهمکاری د .19

اک فعال در کمیته .20  شورای علیم پوهنیح؛ ها، مجالس دیپارتمنت و اشت 

وار و ارایه گزارش .21  ؛پوهنیحو شورای علیم  ریاستبه دیپارتمنت ساالنه  های فعالیت ماهوار، سمست 

ده شده از سوی مقامات ذیصالح در  .22  مقررات پوهنتون؛ و  مطابقت به قانون اجرای سایر وظایف ستر
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