
 

 پوهنتونانسجام امور استادان  یتآمروظایف  الیحة
 

 آمریت انسجام امور استادان :عنوان وظیفه

 معاونیت علمی پوهنتون مسؤول در مقابل:

 و باالمقطع قرار دادی ،یمیاستادان دا افراد تحت پوشش:

 

 های علمی شان. انسجامِ امور درسی و اداری استادن و تالش در جهتِ ارتقای ظرفیت وظیفه: هدفِ

 

   شرح وظایف
 ؛شناسیبندی به حاضری و وقتیپا. 1

  ؛استادانتحصیالت عالی در ارتباط به وزارت  نمودن تمام لوایح و مقررات پوهنتون وداشتن و مراعاتآگاهی. 2

 ؛اکادمیک رهایصمیمانه با استادان مطابق معیا مندی و برخوردحوصله. 3

 و باالمقطع؛ قراردادی ،یمیدا تادانموقع آغاز و پایان سمستر برای اساعالن به. 4

های ها و تص  امیا از جانر ریاس  ت پوهنتون، ریاس  ت پوهنحی و یا آمریتدر مورد فیص  له تادانموقع اس  اطالع به. 5
 ؛های پوهنحیدیپارتمنت

 ؛در آغاز سال و سمستر و باالمقطع قراردادی ،یمیدا تادانهای اسموقع قراردادتنظیا بهترتیر و . 6

 ؛دهی در آغاز هر سمسترکیفیت و اعتبار یارتقا ةبه کیمت ستادانا ةشدروزموقع اسناد و مدارک بهبه ارسالِ. 7

 و باالمقطع؛ قراردادی ،یمیدااستادان آوری و تظیا اسناد جمع. 8

ت یکه از طریق معاون و باالمقطع، قراردادی ،یمیهای اس  تادام اس  تادان داها و دوس  یه، ترتیر و تکمیل فورمهتهیه. 9
 ؛شوندعلمی معرفی می

 ؛ربطکادری از طریق مراجع ذی ةطی مراحل قانونی شمولیت استادان واجد شرایط در پروس. 10

 ؛دادیو قرار ییمدا ستادانوار از صورت حاضری اماه گزارش ةتهی. 11

 ؛حاضری استادان، نظارت از حاضری استادان و حفاظت از حاضری استادان ةت الزم پیرامون تهیآاجرا. 12

 ؛اشتراک در محافل اکادمیک و اداری در صورت لزوم. 13

  ؛های کارمندان پوهنتونمکلفیت مراعات تمام مواد شامل وجایر و. 14

 اعطای آن به استادان متقاضی؛. تهیة لوحة گواهی تدریس و 15
 . تهیة لیست استادان جهت تقدیر از استادان برتر؛16
 ها جهتِ رشدِ کیفیت درسی استادان؛ها و ورکشاپکنفرانس . برگزاریِ سیمینارها،17
 گی به مشکالت صنفی آنان؛ . پیگیری مطالبات استادان و رسیده18

 صالح در مطابقت به قوانین و مقررات پوهنتون. مات ذیاز سوی مقا شدهوظایف سپرده اجرای سایر. 19
 

 شورای علمی پوهنتون غالر   هرات  1398/  3/  2( مؤرخ 19مصوبِ شماره پروتوکول )

 


