
  

  وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا

  ریاست پوھنتونھا وموسسات تحصیالت عالی خصوصی

  ریاست پوھنتون غالب ( ھرات)

 ریاست پوھنحی اقتصاد

  ساخت و نظارت از پالن ھاکمیتھ 

  طرزالعمل

ساخت و نظارت از پالن ها به گونه فعال از تطبیق فعالیتهاي برنامه ریزي شده و اصالحات پیشنهادي در پوهنحی  کمیته

اقتصاد نظارت میکند و از این معلومات براي تهیه گزارش هاي ماه وار، ربع وار ، سمستر وار و سالوار استفاده میکند. کار این کمیته 

  فرادي، پالسی کورس ها، پالن کمیته ها، پالن عملیاتی پوهنحی و پالن استراتژیک میباشد.نظارت از اجاري پالن هاي ان

  ماده اول: تعیین اعضاي کمیته:

تجدید نظر میشوند و نظر به فعالیت سال گذشته  ساخت و نظارت از پالن هاهمه ساله در ابتداي سال اعضاي کمیته 

شوراي علمی پوهنحی جهت تصویب نهاي به صورت لیست اعضا به پس از تعیین این روند. دوباره تعیین میشوند. 

  مکتوبی ارسال گردد. در اخیر مسوول کمیته به کمیته مرکزي معرفی شود.

  ماده دوم: کتاب ثبت جلسات

تهیه و کتاب سال  ساخت و نظارت از پالن هادر ابتداي هر سال باید کتاب ثبت جلسات و کتاب صادره و وارده کمیته 

شیو شود. مسؤول کمیته وظیفه ثبت و اجندا و فیصله هاي این کمیته را در صورتی که کمیته منشی نداشته گذشته ار

  باشد به عهده دارد.

  ماده سوم: ساختن پالن عملیاتی

با در نظر داشت پالن سال گذشته و جمع اوري نظریات محصالن و استادان و اگاهان این بخش پالن عملیاتی ساخته و 

این کمیته قرار بگیرد. پس از ان براي تایید نهاي به شوراي علمی پوهنحی به صورت مکتوبی فرستاده میشود. مورد تایید 

  فرستاده شود. کمیته مرکزي ساخت و نظارت از تطبیق پالن ها پس از تایید در شوراي علمی به 

  ماده چهارم: پالن انفرادي مسؤول کمیته

  ته باید پالن انفرادي خود را تهیه نماید و در جلسه مورد تایید قرار دهد.در پرتو پالن عملیاتی کمیته مسؤول کمی

  ماده پنجم: تقسیم وظایف و اجراي امور بر اساس پالن عملیاتی

ند، و توسط مسؤول کمیته دارند و مطابق با ان اجرات مینمایتمامی موارد پالن عملیاتی نظر به تاریخ ان  مسؤول اجرا 

  ند. مورد نظارت قرار میگیر

  ماده ششم: نظارت کلی از پالن



  

  وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا

  ریاست پوھنتونھا وموسسات تحصیالت عالی خصوصی

  ریاست پوھنتون غالب ( ھرات)

 ریاست پوھنحی اقتصاد

  ساخت و نظارت از پالن ھاکمیتھ 

  طرزالعمل

در پایان هر سال باید پالن مورد ارزیابی کمیته نظارت قرار گرفته و گزارش داده شود. در مورد فعالیت هاي انجام نشده 

زارش فعالیت هاي خود را به ریاست نیز باید دلیل ان گفته و به سال اینده موکول گردد. در پایان هر ماه کمیته باید گ

  پوهنحی و کمیته مرکزي ارائه بدارد.

  ماده هفتم: برگزاري جلسات ماهوار

هر ماه یک جلسه ماهوار برگزار مینماید و در ان در مورد مسائل ماه گذشته و اینده صحبت و تبادل  29این کمیته در 

 نظر میشود.

  تفاهم نامه هامیکانیزم بررسی ماده هشتم: 

ر پایان سال تمامی تفاهم نامه ها مورد باز بینی قرار گرفته و توسط این کمیته بررسی میشوند. اگر محتویات تفاهم نامه د

اجرا شده بود و براي پوهنحی و جامعه هرات منفعتی در بر داشت که تا ختم ان تفاهم نامه ادامه پیدا میکند و اگر 

زمان عقد ان عملی نشده بود و منافع هیچ یک تامین نشده بود، کمیته  مندرجات ان تفاهم نامه نظر به پیش بینی در

صالحیت فسخ ان را دارد. براي فسخ قرار داد با دالیل موجه راي شوراي علمی پوهنحی را اخذ و به صورت مکتوبی به 

  اداره مربوطه خبر داده میشود.

  ماده نهم: میکانیزم بازنگري فعالیت هاي تمامی کمیته ها

ان هر سال فعالیت کمیته هاي موجود در سطح پوهنحی از طریق کمیته نظارت مورد بررسی قرار گرفته و با پالن در پای

ان کمیته مطابقت داده میشود. موارد اجرا نشده لیست و به صورت مکتوبی به مسؤول کمیته فرستاده میشود تا در زمان 

از اجراي پالن مذکور دوباره باز بینی و فید بک کمیته خدمت باقی مانده براي ان یک پالن ساخته و اجرات نماید. پس 

 شوراي علمی فرستاده میشود.

 

 

پیشنهاد و مورد  5با نمبر پروتوکول  29/2/1398در تاریخ  ساخت و نظارت از پالن هااین طرزالعمل در جلسه کمیته 

 تایید قرار گرفت.

  مورد تایید قرار گرفت. 3با نمبر پروتوکول  21/3/1398این طرزالعمل در جلسه شوراي علمی پوهنحی در تاریخ 


