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انتخاب استادان واجد شرایط جهت عضویت در کمیته

توضیح قوانین و لوایح مربوط کمیته

تهیه و ترتیب کتاب ثبت جلسات کمیته

جمع آوري نظریات از طریق پرسشنامه

برگزاري جلسات با نمایندگان صنوف

13کتابجه ثبت جلسات کمیتهاعضاي کمیتهآمر کمیتهبحث و گفتگو پیرامون وضعیت نظم و دسپلینبرگزاري جلسه با حضور اعضا شامل استادان و محصالنبرگزاري جلسات ماهوار3

تهیه سالید پیرامون کمیته و ارائه آن

توزیع الیحه نظم و دسپلین به محصالن

اشتراك دادن محصالن در جلسات کمیته

باز کردن صندوق شکایات با حضور نمایندگان صنوف

رسیدگی جدي به اوراق شکایات در صندوق

تهیه و ترتیب پرسشنامه

تجزیه و تحلیل و همچنین ارائه گزارش

7
راه اندازي سیستم دیتا بس و 

ثبت موضوعات نظم و دسپلینی
15عکس، اکسل موجود در سیستم کمیتههمکاران، محصالنآمر کمیتهثبت اطالعات نظم و دسپلینی محصالنایجاد یک فایل اکسل جهت ثبت موضوعات نظم و دسپلینی

8
رسیدگی به شکایات محصالن، 

استادان و همکاران

ایجاد اعتماد میان محصالن، استادان و کارمندان و نیز آماده 

سازي فضاي سالم و آرام تحصیلی
9درخواستی ها، کتابچه ثبت جلسات، عکساستادان, همکاران, محصالنآمر کمیتهرسیدگی به شکایات کتبی و شفاهی

 پالن عملیاتی کمیته سمع شکایات و نظم و دسپلین مربوط سال تحصیلی 1399

پیشرفت 

فعالیت
بودجه شواهد اجرا

قرار شرح فوق, جدول زمانی فعالیتهاي کمیته سمع شکایات و نظم و دسپلین در جلسه این کمیته مورخ  10/11/1398  به نمبر پروتوکل (  11 )  مورد تایید قرار گرفت.

تشکیل یا تجدید کمیته سمع 

شکایات و نظم و دسپلین
1

ساخت پالن عملیاتی 2

تنظیم و اجراي فعالیت هاي کمیته

مشخص شدن فعالیت هاي مختلف کمیته

آگاه سازي محصالن از قوانین مربوط به کمیته نظم و دسپلینآگاهی دهی به محصالن

باز کردن صندوق شکایات

استادان

استادان, همکاران دیگر 

بخش هاي پوهنتون

اعضاي کمیته, نمایندگان 

صنوف

مطابقت با 

الیحه وظایف

وزارت تحصیالت عالی

ریاست موسسات تحصیالت عالی خصوصی

ریاست پوهنتون غالب

ریاست پوهنحی اقتصاد

دیپارتمنت اداره تجارت

همکارانمسولهدففعالیت / روشموضوعشماره

زمان اجراي فعالت ها بر حسب ماه

آمر کمیته

آمر کمیته

آمر کمیته

آمر کمیته

آمر کمیته

11

11

14

5

1

کتاب ثبت جلسات، چارت تشکیالتی پرینت 

شده

پالن عملیاتی موجود در دوسیه و کتابچه 

ثبت جلسات

سالیدها، عکس، الیحه پرینت شده ، حاضري 

پرینت شده

عکس، کتابچه ثبت جلسات

پرسشنامه ها ، گزارش ارائه شده

4

5

6

اعضاي کمیته, نمایندگان 

صنوف

اعضاي کمیته، نمایندگان 

صنوف

رسیدگی اصولی و بهتر به شکایات محصالن

سنجش میزان آگاهی محصالن 

در مورد کمیته

بررسی میزان آگاهی محصالن از قوانین و لوایح مربوط به کمیته سمع شکایات 

و نظم و دسپلین


