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 ؛مربوط

 ؛نظارت و مواظبت از ارایه خدمات اجتماعی و رفاهی در مؤسسه-۴
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 ؛موارد اکادمیک

سه تحصیالت ستراتیژیک اکادمیک موساتسهیل و همکاری در ساختن پالن  .23
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رسانی، گرم  انکشاف تدابیر موثر و همه جانبه در امور مربوط به برق رسانی، آب-۱۲

 ؛های مختلف در این زمینهنمودن ساختمان ها، فعالیت سالم کفتریا و نظارت از اجراات دفتر 

 ؛طرح پالن ها و برنامه های کاری برای انکشاف زیر ساخت های فزیکی موسسه-۱۳

طرح پالن ها و برنامه های کاری جهت ایجاد و تشویق فعالیت های انتفاعی و طی  -۱۴

اهم با معاونیت های دیگر و فت انکشاف و حل مشکالت موسسه در تمراحل استفاده از آن جه

 ؛پوهنحی ها

 ؛ی گزارش از فعالیت های مربوط به ریاست و شورای علمی موسسه ارایه-۱۵

اعضای اداری و خدماتی پوهنحی ه تقرر و انفکاک آهنگ ساختن اجراات در رابطه ب هم-۱۶

 ها 

 ؛از اجرای فیصله های شورای علمی موسسه در بخش اداری  سازماندهی و نظارت-۱۷

 ؛هولت های الزم برای اجرای کار های عملی ساحوی محصالنآوری امکانات و س همفرا-۱۸
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  مدیر تدریسیوظایف  شرح

  امور مربوط به صنوفالف: 

 ؛سمسترل از شروع هر بعملی( قتهیه حاضری و ترقی تعلیم دروس )تئوری و       .1



 

هماهنگی و پیگیری امور مربوط به حاضری استادان دایمی       .2

 ؛و همکار

 جبرانی  هماهنگی در صنوف       .3

 صنوف جهت اجراات مربوطههماهنگی با نمایندگان       .4

در طول سمستر و  قبل از شروع دروسصنوف ل وسایل سمعی و بصری وکنتر      .5

در خصوص تعمیر به موقع وسایل و کنترل دقیق و بررسی  مدیریت آی تیهماهنگی با 

 ؛دستگاههای صنوف تدریسی و البراتوار ها

هماهنگی، پیگیری، پاسخگویی و تهیه برنامه ترانسپورتی استادان همکار و       .6

  ؛محصالن

جوابگویی و هماهنگی و پیگیری امور مربوط به آموزش )تئوری و عملی( در تمام       .7

 ؛زمینه ها به استادان و محصالن

 ( شبکه اجتماعیاطالع رسانی های مورد نیاز )در بوردهای مربوطه و به مسئول       .8

 ؛هماهنگی با استادان جهت حضور به موقع در صنف      .9

 

 

 

 

  به محصالن امور مربوطب:

همکاری در دریافت مدارک مورد نیاز از محصالن جدیدالورود جهت تشکیل دوسیه   .11

 ؛آنها

تکمیل و تشکیل دوسیه برای محصالن جدیدالورود و نگهداری سوابق تحصیلی   .12

 ؛محصالن

رسانیدن نمرات و ترتیب نتایج عمومی محصالن و درج نمرات در دیتابیس و امورات   .13

  ؛به دیتابیسمربوط 

 ؛ ترتیب و تکمیل فورم انتخاب کریدت  .14



 

 ؛ترتیب اسناد فراغت  .15

  امور مربوط به امتحاناتج: 

 ؛هماهنگی و همکاری در ارسال به موقع اخبار مربوطه به امتحانات برای استادان  .16

 ؛واالت و آماده سازی پارچه های امتحاناتهمکاری در پیگیری ، تکثیر س  .17

 ؛امتحانات به استادان در روز امتحانترتیب حاضری همکاری در تحویل سواالت و   .18

 ؛همکاری در دریافت شقه نمرات ازاستادان  .19

و امتحانات نهایی و هماهنگی با  زاری امتحانات ماهوار، وسط سمستربرگ همکاری در  .20

  ؛بهتر امتحاناتوطه جهت برگزاری ف مربونماینده صن

 ک در جلسات امور محصالن اشترا  .21

  

 

 

 وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا

 ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

 مؤسسه تحصیالت عالی جهان

 معاونیت علمی

  پوهنځیوظایف ریس  شرح

 ؛از پوهنحی در برابر مراجع باال نماینده گی-۱

 ؛یځریاست از جلسات شورای علمی پوهن-۲

موسسه ها و فیصله های شورای علمی  احکام قانون، مقرره ها، الیحهنظارت از تطبیق -۳

 ی ځپوهنو

 ؛یځامور اکادمیک، مالی و اداری پوهنتنظیم -۴

و مجلس و شورای علمی موسسه  معاونیت علمیارایه گزارش از فعالیت های پوهنحی به -۵

 ؛یځاستادان پوهن

 نظارت از کارکرد دیپارتمنت ها  -6

 نظارت از فعالیت های کمیته ها  -7

 ؛ی تعلق می گیردځاحکام قانون به ریس پوهن  که طبقسایر وظایف -8
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 ؛دیپارتمنتریاست از جلسات -۱

 ؛مافوقیپارتمنت دربرابر نهاد های تمثیل د-۲

 ؛دیپارتمنت یترتیب اجندا و پالن کار-۳

اجراات اصولی در مورد فیصله های مجلس دیپارتمنت منجمله تکمیل اسناد تقرر، ترفیع -۴

 ؛نفکاکاعلمی و 

س نظری، عملی و ساحوی ونظارت از تطبیق نصاب درسی و چگونگی پیشرفت در-۵

 ؛به دیپارتمنت مربوط

 ؛یځاف و بهبود وضع دیپارتمنت و پوهنارایه ابتکارات و نو آوری برای انکش-۶

 ؛تالش برای رفع نیازمندی های دیپارتمنت-۷

 ؛تنظیم امور اکادمیک و اداری دیپارتمنت-۸

از اعضای دیپاتمنت که از خود ابتکار،  عدهپیشنهاد برای تقدیر و تحسین از کار آن -۹

برازنده گی و شایسته گی در تدریس، تحقیق و یا سایر فعالیت های اکادمیک نشان داده اند و 

 ؛مجازات در مورد آنعده اعضای دیپارتمنت که مرتکب تخلفات جدی میشوند درخواست

 ؛یځتمنت به ریاست و شورای علمی پوهنارایه گزارش فعالیت های دیپار-۱۰

ارزیابی فعالیت های اکادمیک اعضای کادر علمی دیپارتمنت در هرسمستر و ارایه آن به -۱۱

 ؛مجلس دیپارتمنت

 ؛دون به آمر دیپارتمنت تعلق می گیرسایر وظایف که طبق احکام قان-۱۲

 وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا  

 ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

 جهانمؤسسه تحصیالت عالی 



 

 معاونیت علمی

 استادوظایف شرح 

 ؛رهنمایی اعضای کادر علمی و محصالن طبق قانون تحصیالت عالی-۱

ارزیابی آثار و کنفرانس های علمی اعضای کادر علمی و سایر دانشمندان و ابراز نظر در -۲

 ؛رابطه به آنها

 ؛کنندهاشتراک فعال در محافل علمی منحیث گرداننده، سخنران و یا اشتراک -۳

 ؛اشتراک فعال در کمیته ها، مجالس و شورا های علمی-۴

سهمگیری مسوالنه در بهبود امور پوهنحی و موسسه تحصیالت عالی مربوطه به منظور -۵

 ؛انکشاف پیشرفت علمی و حفظ منافع و مصلحت های موسسه

زش ارتقای سویه ی دانش به ویژه در رشته ی اختصاصی و کسب مهارت های مانند: آمو-۶

 ؛یک زبان معتبر بین المللی و کمپیوتر

 ؛ساحوی و البراتواری – تهییه لکچر نوت ها و رهنمود کار های علمی-۷

 ؛درسی، ممد درسی و مرجع  رهبری و اشتراک در تالیف کتابهای-۸

 ؛رهبری و پیشبرد تحقیقات علمی-۱۰

 ؛ات ورودی محصالناشتراک در امتحان-۱۱

و مؤسسه تحصیالت عالی جهان ون تحصیالت عالی که در قانسایر فعالیت ها و وظایف -۱۲

 ت؛پیش بینی شده اس

 

 وزارت تحصیالت عالی ج.ا.ا 

 مؤسسه تحصیالت عالی جهان

 ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

 معاونیت علمی

  استاد همکاروظایف  شرح

 ؛اشتراک در تدریس زیر نظر استادان رهنما-۱

 ؛محصالنرهنمایی -۲

 ؛محصالنعملی  پیشبرد کارهای البراتواری، تطبیقاتی، ساحوی و-۳

 ؛دیپارتمنت علمی السعلمی، کمیته ها، مجاشتراک فعال در محافل -۴



 

 ؛تحصیلی، کسب مهارت های کاری و وظیفوی ی ارتقای سویه-۵

 ؛فراگیری یک زبان معتبر بین المللیتالش در -۶

 ؛تحصیلی  بود امور اکادمیک پوهنحی و موسسهنظر و اشتراک فعال در به ابراز-۷

 ؛استفاده از سهولت های انترنتیقابلیت فراگیری مهارت های کمپیوتری و -۸

 ؛زیر نظر استادان علمی اتاشتراک در تحقیق-۹

 ؛سایر فعالیت ها و وظایف که در قانون تحصیالت عالی تسجیل شده است-۱۰

  

  

 


