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 فصل اول

 مبنا و هدف

 

 مادۀ اول: مبنا

 انسجام بهتر امور به منظورموسسه تحصیلی برای شانزده قانون تحصیالت عالی ملکی، شورای علمی  ماده 

پیش بینی شده است. همچنین در مادۀ هفدهم تا بیستم این قانون ن موسسه آ تدریسیتحقیقی و اکادمیک، 

ورای علمی ترکیب، وظایف و صالحیت ها، و شیوۀ برگزاری جلسات شورای علمی مشخص گردیده است. ش

را در این طرزالعمل داخلی ذکر نموده است و بر همین  باال مواد قانونیهنتون هرات به تاسی از این قانون، پو

 اساس فعالیت مینماید. 

 : هدفدوممادۀ 

هدف از تدوین این طرزالعمل این است که شورای علمی پوهنتون هرات به عنوان با صالحیت ترین مرجع 

تصمیم گیری در سطح پوهنتون هرات فعالیت هایش را به صورت منظم و منسجم و براساس قانون وزارت 

 تحصیالت عالی افغانستان انجام داده و از کارکرد و تصامیم آن نظارت صورت گیرد. 

 فصل دوم

 ترکیب، نحوه کارکرد و نظارت از شورای علمی پوهنتون

 ترکیب شورای علمی : سوممادۀ 

 می باشد: زیرمتشکل از اعضای  پوهنتون هراتشورای علمی 

 یس؛ئبه حیث ر پوهنتون هراتیس ر .1

 ؛عضوبه حیث  هرات پوهنتون معاونین .2

 ؛عضورؤسای پوهنحی های مربوط به حیث  .3

 از طریق انتخابات آزاد، سری و مستقیم، توسط اعضای کادر علمی پوهنحیاز هر  از استادان یک تن .4

 عضو؛، با در نظرداشت ترکیب جنسیتی )زن و مرد( به حیث پوهنحی

کیفیت تحصیالت عالی به حیث ارتقای  و تحقیقات علمی فوق لیسانس،آمرین مرکز برنامه های  .5

 اعضاء؛



 
 

 به حیث منشی. آمر انسجام امور استادان  .6

 پوهنتونوظایف و صالحیت های شورای علمی چهارم: مادۀ 

 زیردارای وظایف و صالحیت های پوهنتون هرات، ، عالیترین مرجع تصمیم گیری پوهنتون شورای علمی 

 میباشد:

 ؛پوهنتونتعیین معاونان در مورد  ئیس پوهنتون هراتپیشنهاد رتصمیم گیری در مورد  .1

 و پیشنهاد آن به مراجع ذیصالح؛ ات علمی پوهنتونی تحصیالت عالی و تحقیقپالیس طرح .2

 تحقیقی؛-ارزیابی برنامه های علمی تدوین و .3

 و پیشنهاد پالن های انکشافی؛ طرح .4

 بیق پالن ها و برنامه های آموزشی؛نظارت از تط .5

 ؛الغای پوهنحی ها و دیپارتمنت ها ، توسعه، تجزیه، الحاق، ادغام و یاتاسیسمطالعه و پیشنهاد  .6

 هم نامه ها و قراردادهای توأمیت؛پیشنهاد عقد، تعدیل، تمدید یا فسخ تفا .7

 رنامه های علمی باالتر از لیسانس؛مطالعه و پیشنهاد تدویر ب .8

 اد تقرر یا انفکاک عضو کادر علمی؛اتخاذ تصمیم در مورد پیشنه .9

 ؛می، تثبیت رتب علمی و تصویب آنهاارزیابی ترفیع عل .10

اکادمیک پوهنحی های مربوط و ارائه گزارش آن به وزارت تحصیالت -علمی ارزیابی فعالیت های .11

 ؛عالی

مرکزی، مرکز تکنالوژی معلوماتی، ارزیابی فعالیت های معاونیت ها، آمریت های نشرات، کتابخانهء  .12

 ارتقای کیفیتر تحقیقات علمی، مرکز برنامه های فوق لیسانس و مرکز انسجام امو

 ؛ء فعال دکتورابرنامهایجاد تصویب دیپلوم افتخاری و اعطای آن در صورت  .13

 به آنها؛ ته های اختصاصی و تفویض صالحیتایجاد کمی .14

 وایح و تصویب طرزالعمل های مربوط؛پیشنهاد طرح و تعدیل ل .15

یت های مندرج اسناد تقنینی مربوط و یا ارجاع شده توسط ریاست انجام سایر وظایف و صالح .16

 ن.پوهنتو

 جلسات شورای علمی پنجم: مادۀ 

دایر می هر ماه یکبار  مطابق به یک برنامه زمانی از قبل تعیین شده جلسات عادی شورای علمی پوهنتون .1

 گردد. گردد. جلسات فوق العاده نظر به ضرورت به تصمیم رئیس یا پیشنهاد ثلث اعضای آن دایر می



 
 

با حضور دو ثلث اعضاء دایر و تصاویب آن به اکثریت آرای اعضای  پوهنتونجلسات شورای علمی  .2

 حاضر اتخاذ می گردد.

نهایی آن، بنابر موجودیت دالیل مؤجه ، قبل از طی مراحل پوهنتونطرح دوبارهء مصوبهء شورای علمی  .3

حداقل دو ثلث آرای اعضای آن، صورت گرفته  لث اعضای شورای علمی و تاییدیبه پیشنهاد یک ث

 تواند.می 

 طبق احکام این قانون قابل اجراء و به مراجع مربوط ابالغ می گردد.پوهنتون شورای علمی  تصاویب .4

 کمیته های اختصاصی: ششممادۀ 

ماده سوم این طرزالعمل شورای علمی پوهنتون میتواند کیمته های اختصاصی ایجاد و بعضی  14بر اساس بند 

 زیرصالحیت های خویش را به آنها تفویض نماید. شورای علمی پوهنتون هرات دارای کمیته های اختصاصی 

 باشد: می

کمیته تقرر و انفکاک: وظیفۀ این کمیته بررسی دوسیه های تقرر و انفکاک و پیشنهاد آن به شورای  .1

 می باشدعلمی 

ی و اعضای کادر علم رتبکمیته ترفیعات علمی: وظیفۀ این کمیته بررسی دوسیه های ترفیع و تثبیت  .2

 پیشنهاد آن به شورای علمی می باشد

 ی پیش از ارائه به شورای علمی است.ین کمیته بررسی اسناد تقنینظیفۀ اکمیته بررسی اسناد تقنینی: و .3

خ تفاهم نامه ها و قراردادهای فاهم نامه ها: پیشنهاد عقد، تعدیل، تمدید یا فسکمیته توامیت ها و ت .4

 می باشد أمیتتو

بر و نظارت بر آنها را  پوهنتونوظیفه طرح پالنهای انکشافی کمیته استراتژی پالن و نظارت بر آن:  .5

 عهده دارد. 

نامه های جدید در وظیفه بررسی تعدیل و انکشاف نصاب تحصیلی و ایجاد برکمیته نصاب تحصیلی:  .6

 . پوهنتون را دارا می باشد

 نظارت از کارکرد شورای علمی: هفتممادۀ 

اعضای شورای علمی مکلف اند تا در تمام جلسات شورا حاضر باشند. به منظور تعیین میزان حضور  .1

گردد و در اخیر هر سال پس از جمع بندی میزان حضور و غیاب  حاضری جلسه وار ترتیب میاعضا، 

 شود.  اعضاء، گزارش نهایی تهیه و به رئیس شورا گزارش داده می



 
 

اعضای شورای علمی میباست حداقل در یکی از کمیته های تخصصی شورای علمی عضو باشند و در  .2

 جلسات حضور فعال داشته باشند.

ت جلسات شورای علمی که در برگیرندۀ تمام جلسات و تصامیم این شورا می باشد می تواند کتاب ثب .3

 به عنوان ابزار نظارتی مورد استفاده قرار گیرد. 

 ارائه می گردد. وزرات تحصیالت عالیدر ختم هر سال، گزارش کاملی از فعالیتهای ساالنه شورا به  .4

کارکرد شورای  ازه عنوان ناظر حق نظارت و ارزیابی ب وزارت تحصیالت عالی و شوراهای این وزارت .5

 علمی پوهنتون را دارا می باشند. 

 فصل سوم

 احکام متفرقه

 تعدیل در طرزالعمل شورای علمی پوهنتون: هشتممادۀ 

ثلث اعضای شورای علمی، این طرزالعمل قابل تعدیل بوده و تعدیالت باید  یکدر صورت درخواست  .1

 به تأیید شورای علمی پوهنتون برسد. 

 

 : تعدیل در طرزالعمل شورای علمی پوهنتوننهممادۀ 

د شورای علمی پوهنتون بعد از تایی ماده و سه فصل توسط شورای علمی ترتیب و نهدر  این طرزالعمل .1

 باشد.  می قابل اجرا

 این طرزالعمل در جلسه شماره               مورخ                                 کمیته بررسی اسناد تقنینی تایید گردید

 

 این طرزالعمل در جلسه شماره               مورخ                             شورای علمی پوهنتون هرات مورد تایید و

 تصویب قرار گرفت.


