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هیئت اُمنا موسسه تحصیلات  های، وظایف و صلاحیتطرزالعمل انتخاب

 )رح(عالی خواجه عبدالله انصاری 
 ماده اول. مبنا

های هیئت ُامنای مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری به تأسی از طرزالعمل انتخاب، وظایف و صلاحیت

 مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وضع گردیده است.  41حکم ماده 

 تشکیلات هیئت اُمنا ماده دوم.

 باشد. باشد که در رأس آن یک نفر رئیس و یک نفر منشی میهیئت ُامنا متشکل از یازده نفر عضو می

 هیئت اُمناءتخاب و تعیین اعضای شرایط انسوم ماده 

ـ تحقیقی و آکادمیک در مؤسسه بهماده سوم.   ین مرجعبالاتر که هیئت ُامناءمنظور انسجام بهتر امور تدریسی، علمی 

رکیب با ت باشدمی )رح(مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاریمربوط به گیری در مسائل تصمیمرهبری و 

 ذیل تشکیل خواهند شد:

 ؛صیلات عالی خواجه عبدالله انصارینفر مؤسسین مؤسسه تح سه  .4

ه ک تحصیلی دکتری و با حداقل ماسترنفر استاد دارای رتبه ی علمی پوهندوی و یا بالاتر از آن با درجه  دو .2

 .ی علمی پوهاند باشداز جمله یک نفر آن دارای رتبه

ی نهادهای مرتبط که دارای تحصیلات عالی سایر نهادهای اجتماعی، مدنی، تجارتی و یا نمایندهنفر از  سه .3

 باشند. 

 .های علمی که دارای تحصیلات عالی حداقل ماستری باشندنفر از شخصیت سه .1

 انتخاب شده صیلات عالی خواجه عبدالله انصاریمؤسسه تحاین ماده از میان اعضای  1و  3، 2ای بنداعض .5

 .توانندنمی

 . اعضای هیئت اُمنا چهارمماده 

 گردد:به شکل زیر تعیین و انتخاب میهیئت امنا اعضای  (4)

وسیله رئیس و اعضای مؤسسین مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله عیین نخستین اعضای هیئت ُامنا بهت .4

 گیرد. انصاری صورت می
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 تأیید هیئت ُامنا صورت های بعدی اعضای هیئت ُامنا به پیشنهاد مؤسسین مؤسسه تحصیلات عالی ودوره .2

 گیرد. می

 انتخاب رئیس هیئت امنا. پنجمماده 

های مهبرد برنال ماستری داشته باشد به منظور انسجام بهتر امور و پیشرئیس هیئت ُامنا از میان اعضای که حداق

  گردد.سال انتخاب میمؤسسه برای پنج

 گردد. ماده ششم. منشی اعضای هیئت ُامنا از میان اعضای حاضر در جلسه انتخاب می

  گردد.هیئت ُامنا هر سه ماه یکبار در مقر جلسات مؤسسه در هفته آخر ماه برگزار می .هفتمماده 

 های هیئت امناو صلاحیتوظایف . هشتمماده 

 به شرح زیر اند: هیئت ُامنا هایصلاحیتوظایف و 

ی های آکادمیک، اداری و عرضههای فعالیت در بخشاساسنامه و طرزالعمل و تعدیل تصویب ،تیبتر .1

 ؛تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاریخدمات مؤسسه 

 های مؤسسه؛ تدوین پالیسی .2

-منتدیپارت و هادانشکده انحلال یا الغای مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری تأیید ایجاد، ادغام، .3

 ؛ی آن به وزارت تحصیلات عالی غرض اخذ منظوریهای مربوطه و ارائه

طابق به م صیلات عالی خواجه عبدالله انصاریهای مؤسسه تحفعالیتتأیید تغییرات در ساختار تشکیلاتی و  .4

رض غهای مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری نون تحصیلات عالی و تغییر فعالیتتغییر در قا

لوژی و ارائه آن برای کسب موافقه به وزارت وه جهت انکشاف و پیشرفت علم و تکنهای مبرم جامعنیاز

 ؛تحصیلات عالی

 ی سالانه و برنامه های انکشافی کوتاه مدت و دراز مدتمنظوری ساختار تشکیلاتی، بودجه .5

 تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه؛ .6

 ؛نظارت و ارزیابی پلان جذب جدید الشمولان و تعیین اندازه فیس .7

منسوبان مؤسسه تحصیلات عالی  سایر و علمی کادر اعضای پولی امتیازات سایر و معاشات یاندازهتأیید  .8

 ؛های علمیهای مربوطه جذب کادرو ارائه دستورالعمل خواجه عبدالله انصاری

 های سالانه مؤسسه؛ها و ترازنامهتصویب حساب .9

 تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن؛ .11



Page 4 of 4 
 

 تمانی؛های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساخکوشش برای جلب کمک .11

 تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری؛ رئیس و معاونان مؤسسهانتخاب  .12

 ؛صیلات عالی خواجه عبدالله انصاریمنظوری پیشنهاد عزل رئیس مؤسسه تح .13

 نظارت داخلی از نحوه فعالیت مؤسسه؛ .14

 رد؛گیهای آکادمیک تأدیبی که در مؤسسه صورت مینظارت از تطبیق قوانین، مقررات، لوایح و تخطی .15

 در روشنایی احکام قوانین نافذه کشور؛مؤسسه حل مشکلات بزرگ  .16

 شود؛بررسی گزارش سالانه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می .17

پس از تأیید شورای علمی به هیئت ُامنا ارسال  که تصویب مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی مؤسسه .18

 شود؛می

های مؤسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله نامهها و تقدیرتحسین نامهها، های افتخاری، مدالاعطای دیپلوم .19

 ؛انصاری

 عضویت اعضای هیئت  عزلماده نهم. 
 ند:دهترکیب هیئت ُامناء از دست میرا در  یشاعضای هیئت ُامناء در حالات ذیل عضویت خو

 در صورت استعفا یا فوت؛ .4

 ؛صلاحدید اکثریت اعضای هیئت ُامناءدر صورت  .2

می که حضور و اشتراک فعال شان را در مجالس ئصورت مریضی دوامدار یا معلولیت و معیوبیت دادر  .3

 .هیئت ُامناء ناممکن سازد

دهد، طی دو ماه با معاذیری، عضویت خود را از دست میر ینی اعضای هیئت ُامناء، که بناببرای جایگز .1

 د. شونمی، اشخاص جدید تعیین طرزالعملرعایت معیارهای این 

مورد  شورای علمی موسسه 22/2/4111ماده دهم. این طرزالعمل طی ُنه ماده ترتیب گردیده که در جلسه مؤرخ 

 ( مورد تصویب قرار گرفت. 23و طی پروتکل شمار ) بحث قرار گرفته
 

 

 دکتر اسدالله رادمند

 )رح(رئیس موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری 


