
 الیحۀ وظایف آمریت امور فرهنگی، نشرات و آگاهی عامه

 آمریت امور فرهنگی، نشرات و آگاهی عامه عنوان وظیفه:

 معاونیت اداری و مالی مسؤول در مقابل:

 مدیر خبر و آرشیف افراد تحت پوشش:

ی، نشراتی و ورزشی پوهنتون؛ برقراری تعامِل مناسب با جامعه و تالش های فرهنگبخشی تماِم فعالیتسامان هدِف وظیفه:

 تر از پوهنتون.یی بهبرای معرفِی چهره

  

 هاها و مسؤولیتصالحیت

 شده؛ بینیوار و ساالنه جهت رسیدن به اهداف پیشوار، ربعوار، ماههای کاری هفته. ترتیب پالن1

 پوهنتون؛ های مطبوعاتی در سطحکنفرانسنظارت از برگزاری محافل، مجالس و . 2

جهت آگاهِی عامه از  بری پوهنتونهای اختصاصی َرهها و مصاحبهها، سمینارها، ورکشاپ. نظارت از کنفرانس3

 های صورت گرفته در پوهنتون؛آوردها و فعالیتدست

بری های اعضای َرهها، مالقاتاطالعیههای صوتی و خبری جهت پخش و نشر اخبار، . نظارت از تأمین ارتباط با رسانه4

 های اختصاصی و جهات بازسازی و انکشافی پوهنتون؛ها، مصاحبهپوهنتون، ورکشاپ

 شده؛تصحیح هایها جهت پخش و نشر گزارش. نظارت از تأمین ارتباط کاری با تمامی رسانه5

 وعاتی از طریق وسایل اطالعات جمعی؛های مطبها، کنفرانسپخش و نشر گزارش . نظارت از اقدام در زمینۀ6

 سایِت پوهنتون؛های پوهنتون از طریق صفحات و وب. نظارت از پخش و نشِر تماِم خبرها و گزارش7

های فرهنگی و ها، گزارش کاروارده و صادرۀ مکتوب) عامه  . امور دفترداری آمریت امور فرهنگی، نشرات و آگاهی8

 نویسی(؛مکتوب

 آهنگی با اداری و مالی، پیرامون امور فرهنگی؛های بیرونی و درونی دانشگاه غالب، در همطه با بخش. برقرای راب9

 . نظارت از برگزاری مسابقات ورزشی، تفریحی و فرهنگی؛10

 های علمی، اجتماعی و ادبی؛ها، سمینارسازی برای برگزاری کنفرانس. زمینه11

 . نظارت از تصحیحِ نهایی و طراحی مجلۀ مهران؛12

 . نظارت از نشر خبر محافل فرهنگی و علمی در صفحات اجتماعی و وسایل ارتباطات جمعی؛13

 های مربوط به آن؛گی و برگزاری هفتۀ فرهنگی دانشگاه غالب به همکاری بخش. آماده14

 سازی برگزاری محافل و سناریو نویسی آن؛ . زمینه15

 ها؛تحسین و تقدیر و یادواره هایسازی لوحه . نوشتن و آماده16

 های مربوط؛وار کمیتۀ فرهنگی پوهنتون، نشر و تکثیر آن به بخش. برگزارِی جلساِت ماه17

. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه، که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف ریاست پوهنتون سپرده 18

 شود.می



 


