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 مبنای قانونی:مادۀ اول

سسه های شورای علمی مو قانون تحصیالت عالی ملکی دربارۀ وظایف و صالحیت 11مادۀ  11بر اساس فقرۀ  

 ، کار ارزیابی ترفیع و تثبیت رتب علمی اعضای کادر علمی بر عهدۀ شورای علمی موسسۀتحصیالت عالی

تحصیالت  علمی موسسۀ همین ماده، برای انجام این وظایف شورای 11بر اساس فقرۀ . باشد تحصیالت عالی می

نوان یکی از کمیته های زیر یعات به عترف بر همین اساس کمیتۀ. ایجاد نماید تواند کمیته های اختصاصی عالی می

 . نماید و فعالیت می گردیده شورای علمی پوهنتون هرات تشکیل مجموعۀ

 کمیته ترکیب: مادۀ دوم

 :گردد کمیتۀ ترفیعات علمی با ترکیب زیر تشکیل می

 معاون علمی پوهنتون به عنوان رئیس .1

 آمر امور استادان به عنوان معاون  .2

   .به عنوان عضو یک سال انتخاب شورای علمی پوهنتون به مدت هفت استاد بلند رتبه به .3

لیت ثبت جلسات و ویته مسومنشی کم. گردد انتخاب می ی اکثریتء به اساس رایته از بین اعضامنشی کم .1

منشی جلسه برای مدت . دارداستادان کمیته را در کتاب جلسات کمیته و سجل ترفیعات علمی  فیصله های

 .ی نداردمانعهای پی در پی  انتخاب یک عضو به عنوان منشی در سال. گردد سال تعیین می یک

 :ترفیعات علمی وظایف و صالحیت های کمیتۀ: دۀ سومما

شرایط  علمی که متقاضی ترفیع و حصول اطمینان از این یک از دوسیه های ترفیع علمی بررسی دقیق هر .1

 . ترفیع را بر اساس قانون تحصیالت عالی ملکی دارا میباشد

که تمام مراحل طی شده توسط دیپارتمنت و پوهنحی در قسمت ترفیع اعضای کادر  حصول اطمینان از این .2

 . علمی مطابق قانون تحصیالت عالی ملکی صورت گرفته است

 .رفیع علمی توسط کمیته مسترد گرددی که پیشنهاد تارائه دالیل کتبی و مطابق قانون در صورت .3

واقصی باشد، دوسیه را به پوهنحی مربوطه نورتی که دوسیۀ ترفیع علمی دارای کمیته موظف است تا در ص .1

 .ارسال نماید تا اصالحات قانونی را مطابق لوایح موجود در دوسیه وارد و به جلسۀ بعدی گسیل نماید
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 .به منظور اجراآت بعدی یه هاشورای علمی پس از بررسی دوسگزارش دهی به  .5

که منظوری شورای علمی را داشته  ای برگزاری منظم جلسات کمیته بر اساس پالن از پیش تعیین شده .6

 . باشد

 .تهیه و ترتیب چک لست های مربوط به ترفیع و تثبیت رتبه بر اساس قوانین و لوایح نافذ .7

 . در قبال تصامیم خویش مسوولیت قانونی دارند کمیته .1

 :روند کاری کمیته: چهارممادۀ 

دوسیه های ترفیع و تثبیت رتبه که از سوی شوراهای علمی پوهنحی ها طی مراحل و تایید شده اند باید  .1

 . حداقل دو روز قبل از جلسۀ ماهوار کمیتۀ ترفیعات به آمریت امور استادان ارسال گردد

و تثبیت رتبه به تایید شورای علمی پوهنحی  آمریت امور استادان بعد از اطمینان از این که دوسیه های ترفیع .2

 . مربوطه رسیده اند، آنها را شامل اجندای کمیته ترفیعات مینماید

دوسیه ها در جلسه بررسی می شود و در مورد اینکه دوسیه ها باید رد، اصالح یا تایید شوند، تصمیم گرفته  .3

 .می شود

 . شورای علمی گزارش می دهدآمریت امور استادان نتیجۀ جلسه را به پوهنحی ها و  .1

 :برگزاری جلسات: مادۀ پنجم

تقسیم اوقات برگزاری جلسات در . )شود ترفیعات علمی هر ماه یک بار برگزار می جلسات عادی کمیتۀ .1

 .(شود شروع هر سال اکادمیک ترتیب می

 ثلث اعضای کمیته دایر می یک ته یا پیشنهادجلسات فوق العاده نظر به ضرورت با تصمیم رئیس کمی .2

 . گردد

 . باشد نصاب برگزاری جلسات کمیته، حضور حداقل دو ثلث اعضای آن می .3

 . شود گرفته می اعضای حاضر در جلسه یت آرااکثر تصامیم کمیته با .1

جلسه متفرق بدون عذر  1جلسه پی در پی و یا  2لسات حتمی بوده و در صورت غیابت در ج ءحضور اعضا .5

 .درصورت تکرار از کمیته اخراج می گردد کتبی صادر میشود و و مربوطه توصیهبه عض ،موجه
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 :نظارت از کارکرد کمیته: ممادۀ شش

به منظور تعیین میزان . ترفیعات علمی مکلف اند تا در تمام جلسات کمیته حاضر باشند اعضای کمیتۀ .1

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

 . گردد گزارش نهایی تهیه و به پوهنحی مربوطه و معاونت علمی ارسال می اعضاء،

 گردد تا علمی تهیه می برای بررسی گونه های مختلف ترفیع و تثبیت رتبۀ (یمه استضم) چک لست هایی .2

 که دوسیه ای را بررسی می عضوی. وجه به این چک لیست ها توسط اعضاء کمیته بررسی گردددوسیه با ت

برای هر دوسیه حداقل . کند و آن را امضاء می کند را در چک لیست ثبت می کند پس از بررسی نظرش

از این چک لیست ها برای ارزیابی میزان دقت اعضا در . عضو کمیته باید چک لیست را امضا نماینددو 

ارسال شده از وزارت  ر امور استادان موظف است که نتیجۀآم. شود بررسی دوسیه های ترفیع استفاده می

 . دربارۀ پیشنهاد های ترفیع را به کمیته گزارش دهد

 باشد می ت علمی که در برگیرندۀ تمام جلسات و تصامیم این کمیته میترفیعا کتاب ثبت جلسات کمیتۀ .3

 . تواند به عنوان ابزار نظارتی مورد استفاده قرار گیرد

 . گردد در ختم هر سال، گزارش کاملی از فعالیتهای ساالنه کمیته به شورای علمی پوهنتون ارائه می .1

 تعدیل این طرزالعمل: مادۀ هفتم

د بعد از تایی و تایید شده است و گردیده ترفیعات علمی ترتیب در هفت ماده توسط کمیتۀ این طرزالعمل .1

 . باشد می شورای علمی پوهنتون قابل اجرا

و تعدیالت  ، این طرزالعمل قابل تعدیل بودهترفیعات علمی صورت درخواست یک ثلث اعضای کمیتۀ در .2

 . ترفیعات و شورای علمی پوهنتون برسد باید به تایید دو ثلث اعضای کمیتۀ

 

 


