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اترخیجه پوهنتون ران:
پوهنتونران ،در سال 1387هـ ش به عنوان مؤسسۀ حتصیالتعایل راجسرت شدۀ وزارت حتصیالتعایل مجهوری اسالمی افغانس تان در شهر اکبل آغاز به
فعالیت منود .اب رعایت متام پالییسها و دس تورالعملهای تضمنی کیفیت وزارت حتصیالتعایل ،ران اب گواهیانمۀ شامره  710/15صادر شدۀ وزارت حتصیالتعایل
مجهوری اسالمی افغانس تان در /13جون 2014/اب درایفت لقب پوهنتون جایگاه جدیدش را در سکتور خصویص قملزد.
پوهنتونران به عنوان یک هناد اب کیفیت ،معیارهای حتصیالتعایل را فرامه و متعهد به نقش مثبت در مکک به آموزش و پرورش را ایفا میکند .اب پییگریی
اهداف خاص و برانمههای آموزیش و پروریش در رشایط معارص و در واقع رس یدن به اهداف خود و اجیاد تفاوتها در زندگی نسلجوان رسالت خویش را
ایفا منوده و در راس تای گسرتش آن مبادرت میورزد.
خبش آموزش و پرورش ،هممترین سکتور تصور میشود که سبب جمللسازی خبشهای دیگر گردیده و مردم را به موفقیت و سعادت سوق میدهد .بنابراین
پوهنتونران ،این ابتاکر را اب ارایهمنودن حتصیالتعایل اب معیارهای بنیامللیل پذیرفتهشده و معترب هجان در معل پیاده میکند.
پوهنتونران به عنوان یک هنادعلمی اب ارایهمنودن حتصیالتعایل در عرصمعارص روش آموزیش را رسمشق فعالیتهای خویش قرار داده است که اهداف
بلندمدت کیفی ،حرفهای و همارتهای مبتین بر نیازهای امروز و آینده را به دنبال دارد .رش تههای حارض این پوهنتون شامل ادارۀجتارت ،مکپیوترساینس ،حقوق
و علومس یایس ،ارتباطاتعامه و ژورانلزیم و زابنهای خاریج میابشد.
مزیترقابیت پوهنتونران در ابزار سکتور حتصیالتعایل خصویص در س تون هیأتعلمی اب حتصیالت در مقاطع دکرتی و ماسرت است که این اعضا رشدایفته و
حتصیل شده پوهنتونهای معترب خاریج میابش ند.

وظایف و مسؤلیت ها:
اجرای وظایف رئیس پوهنتون در غیاب شان
مهاکری اب رئیس پوهنتون در امور و فعالیتهای ااکدمیک
اجراآت قانوین پریامون تقرر ،تثبثیت رتبهی علمی ،ترفیع علمی و انفاکک اعضای اکدر علمی
اجراآت اصویل و ااکدمیک در رابطه به اس تخدام اکدر علمی قراردادی (ابملقطع) طبق نیازمندی پوهنحیها
سازماندهی طرح و مراقبت از تطبیق پالن ها و برانمه های حتصیالت عایل در پوهنتون ران
طرح و تطبیق پالنها و برانمههای حتقیقات علمی در پوهنتون ران.
رهربی و نظارت از امور نرشایت پوهنتون
طرح پالن اکر شورای علمی پوهنتون و ارایهی آن در اولنی جلسه شورای علمی در آغاز سال به منظور تصویب و تطبیق آن
ترتیب آجندای جلسات شورای علمی و ثبت فیصهلهای شورای علمی پوهنتون ران
تکثری ،توزیع فیصهل ها و تصاممی شورای علمی پوهنتون به مراجع ذیربط هجت اجراآت.
بریس و ارزاییب مقرره ها ،لواحی و طرز العمل های مربوطه به خبش ااکدمیک پوهنتون و در صورت رضورت ارایهی طرح تعدیل و پیش هناد آن به
مراجع ابال
نظارت و برریس از امور کتاخبانهها ،خبشهای تکنالوژی معلومایت و انرتنیت و اجراآت الزم در مورد تمکیل و جتهزی آهنا
رایست از مکیتههای مروبطه
تسهیل و نظارت از طرح تکش یل ااکدمیک در پوهنتون ران
نظارت از امور و فعالیتهای دفاتر مربوط به معاونیت علمی (زیر چرت معاونیت علمی – تدرییس)
ارزاییب نصاب دریس وطرح پیش هنادات هجت عیار منودن آن اب اجیاابت زمان و معیارهای میل و بنی امللیل
نظارت از انکشاف ،ابزنگری و تطبیق نصاب دریس در پوهنحیها
ارایه گزارش از اجراآت و فعالیتهای ساالنۀ معاونیت علمی  -تدرییس به رایست و شورای علمی پوهنتون ران
نظارت از تطبیق و اجرای تصاممی شورای علمی در خبش ااکدمیک
فرامه منودن اماکانت الزم برای اجرای اکرهای معیل – ساحوی حمصالن
هتیه و ترتیب آمار و احصائیههای مربوطه به اعضای اکدر علمی و سایر موارد ااکمیک
تسهیل و مهاکری در ساخنت پالن سرتاتژییک ااکدمیک پوهنتون ران
سایر وظایفی که مطابق قانون به معاون علمی  -تدرییس تعلق میگرید

اولویت ها:
حد اقل دارنده حتصیالت عایل به سویه دکرتا در یکی از رش تههای علوم اجامتعی
پنج سال و ای اظافهتر از آن دارنده جتربه اکری در خبشهای علمی و مدیرییت
تسلط اکمل به زابن های میل (دری و پش تو) مهچنان بدلیت به زابن انگلییس حمتی میابشد
بدلیت به برانمه های مکپیوتر
تذکر :مدرک حتصییل دواطلبان ابید از آمریت حمرتم انسجام امور ااکدمیک وزارت حتصیالت عایل تأئید شده ابشد

طریقه ارسال درخواس یت:
متام متقاضیان گرامی که واجد رشایط هستند ،خلص سواحن خویش را به امییل آدرس ذیل ارسال منایند:
hr@ru.edu.af

