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 مکلفیت ها 
 ترتیب پالن کاري ماهوار، ربعوار و ساالنه به منظور دستیابی به اهداف پیش یبنی شده.  -1
 رهبري و مدیریت پرسونل تحت اثر به منظور تحقق اهداف پالن شده.  -2
 هنحی ها جهت طی مراحل آن. ایجاد هماهنگی در مورد پذیرش اعضاي کادر جدید طبق قانون، لوایح و مقررات با ریاست انسجام امور اکادمیک و ارسال اسناد مربوطه به پو -3
 ایی و جذب کادر هاي علمی ورزیده و مناسب.ارزیابی اسناد علمی اعضاي جدیدالتقرر غرض شناس -4
 کنترول و نظرات از امور تقرر، انفکاك و ترفیعات استادان به منظور تامین عدالت و ایجاد پروسه شفاف.  -5
 تعقیب فیصله هاي کمیته و اطالع آن به مراجع ذیربط بمنظور اجراات بعدي قانونی.  -6
 ب علمی استادان و اخبار فیصله هاي کمیته به مراجع ذیربط جهت اجراات بعدي. مراقبت از امور اجراي ترفیعات علمی و تثبیت رت -7
 کنترول و نظارت از دیتابیس بمنظور حفظ و نگهداشت و محرمیت آن.  -8
 ایجاد هماهنگی با مسئولین سیستم مرکزي دیتابیس غرض انسجام امور دیتابیس.  -9

 فیت کاري. کنترول و نظارت از اجراات پرسونل تحت اثر جهت بهبود کی -10
 رهنمایی اسناد پذیرش اعضاي کادر جدید طبق قانون، بوایح و مقررات با ریاست انسجام امور اکادمیک جهت طی مراحل بعدي آن.  -11
 اخبار موضوعات علمی و تربیت استعالم هیت ژوري و اعالن کنفرانسهاي علمی استادان به اعضاي کمیته ترفیعات.  -12
 می استادان پوهنحی ها براي کمیته هاي تقرر و انفکاك. ترتیب و تنظیم اسناد ترفعیات عل -13
 ترتیب پیشنهادات ترفیعات علمی استادان بعد از طی مراحل توسط کمیته هاي موظف جهت منظوري وزارت تحصیالت عالی.  -14
 تعقیب فیصله هاي کمیته و اطالع آن به مراجع ذیربط بمنظور ترفیع و تثبیت رتب علمی استادان.  -15
 ر اسناد علمی استادان در دیتابیس مربوطه.ثبت و راجست -16
 ترتیب، تنظیم، حفظ و نگهداشت اسناد علمی استادان بمنظور ایجاد سیستم آرشیف موثر و باکیفیت.  -17
 ترتیب و توزیع کارت هویت براي استادان و کارمندان دیپارتمنت هاي مربوطه. -18
 ها.ترتیب و تنظیم فایل هاي اسناد مربوطه و تنظیم فایلنگ دوسیه  -19
 وارده و صادره مکاتیب و ارسال به موقع به شعبات مربوطه. -20
 ثبت فورم و راجستر با شهرت استادان در پوهنتون به منظور ایجاد یک سیستم معلوماتی با کیفیت و موثر. -21
 ترتیب و تنظیم احصائیه ها بمنظور ارایه گزارشات به موقع به مراجع ذیربط. -22
 مرکزي دیتابیس غرض انسجام امور دیتابیس.ایجاد هماهنگی با مسئولین  سیستم  -23
 اجراي سایر وظایف که از طرف مسئولین مطابق قوانین نافذه سپرده میشود. -24

 


