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 الیحه تنظیم جلسات شورای عالی

 مبنی

:ماده اول  

 این الیحه به اساس حکم ماده هفتم قانون تحصیالت عالی ملکی وضع گردید است.

 اهداف

:ماده دوم   

 جلسات شورای عالی تحصیالت عالی  مدیریت .1

 تطبیق و تعقیب مصوبات شورای عالی تحصیالت عالی .2

 بهبود وضعیت تحصیالت عالی .3

 ترکیب شورای عالی 

 ماده سوم:

 میباشد.به ترکیب ذیل ( قانون تحصیالت عالی 5طبق ماده )شورای عالی تحصیالت عالی 

 وزیرتحصیالت عالی به حیث رئیس. .1

 تحصیالت عالی به حیث اعضاء.معینان وزارت  .2

 معین مالی وزارت مالیه به حیث عضو. .3

 معین تدریسی وزارت معارف به حیث عضو. .4

 معین وزارت اقتصاد به حیث عضو. .5

 روءسای موسسات تحصیالت عالی دولتی مرکز به حیث اعضاء. .6

 مربوط به حیث اعضاء.یک یک نفر از استادان موءسسه تحصیالت عالی دولتی مرکز به انتخاب شورای علمی  .7

دو نفر از روءسای موسسات تحصیالت عالی دولتی والیات به ترتیب زمان تاسیس و به طور متناوب )برای مدت  .8

 یک سال( به حیث اعضاء.

یک یک نفر استاد از دو موءسسه تحصیالت عالی دولتی والیات به ترتیب زمان تاسیس و به انتخاب شورای علمی  .9

 )برای مدت یک سال( به حیث عضو.مربوط به طور متناوب 

یک نفر استاد اناث از موءسسات تحصیالت عالی دولتی مرکز به انتخاب شورای علمی مربوطور متناوب )برای  .10

 مدت یک سال( به حیث عضو.

دو نفراز روءسای موءسسات تحصیالت عالی خصوصی که عضویت کادر علمی را داشته باشند، به ترتیب زمان  .11

 متناوب )برای مدت یک سال( به حیث اعضاء.تاسیس و به طور 

 رئیس انسجام امور اکادمیک به حیث منشی. .12

 

 



 

 وظایف وصالحیت های شورای عالی

 : مچهارماده 

 دارای وظایف و صالحیت های ذیل می باشد:( قانون تحصیالت عالی 6مطابق ماده )شورای عالی     

 پیشنهاد آن غرض تصویب به مراجع مربوط.الت عالی و تائید پالن استراتیژیک وزارت تحصی .1

 و پالن های استراتیژیک موسسه تحصیالت عالی تصویب پالیسی های تحصیالت عالی .2

 اتخاذ تدابیر الزم به منظور ارتقای کمی و کیفی موسسه تحصیالت عالی .3

 تائید پیشنهاد تاسیس، توسعه، تجزیه، الحاق، ادغام و یا الغای پوهنخی ها و دیپارتمنت ها .4

ی، اسناد تحصیلی، رتب علمی و حق الزحمه های اعضای کادر علمی به نهاد حقوق و امتیازات مادی، معنوپیش .5

 مراجع ذیصالح

 تثبیت تقویم اکادمیک برای موسسه تحصیالت عالی دولتی و خصوصی .6

 انجام سایر وظایف طبق احکام اسناد تقنینی مربوط .7

 تدویر جلسات

 : پنجمماده 

یم مورت به تصرعالی در هرسه ماه یکبار دایر می گردد. جلسات فوق العاده نظر به ضجلسات عادی شورای  .1

 رئیس یا پیشنهاد ثلث اعضای شورای عالی دایر می گردد.

نصاب تدویر جلسات شورای عالی، حضور دو ثلث اعضای آن می باشد. تصامیم به اکثریت آرای اعضای  .2

 حاضر جلسه اتخاذ می گردد.

 آجندا و تصاویب

 : ماده ششم

شورا تهیه و بعد از تائیدی وفق صالحیت های  بر و داراالنشاءاجندای جلسات شورای عالی توسط  .1

 میگردد.ارائه رئیس شورا 

 میگردد.تمام فیصله های شورای عالی در دفتر جداگانه به صورت منظم ثبت  .2

و مراجع به اطالع موسسات تحصیالت عالی  ازطریق تصاویب شورای عالی بعد از ثبت،فیصله ها و  .3

 رسانیده می شود.مربوطه 

 موسسه تحصیالت عالی مکلف به تطبیق تصامیم شورای عالی می باشد. .4

 ماده هفتم:

 اعضای داراالنشاء دارای ترکیب ذیل میباشد

 رئیس عمومی انسجام امور اکادمیک .1
 ه های علمیمرئیس انکشاف برنا .2



 

 شورای عالی داراالنشاءوظایف 

 :هشتمماده 

 ابالغ اجندا و اسناد مرتبط به آن حد اقل یک هفته قبل به اعضای شورای عالی .1

 تنظیم کتاب تصاویب و آرشیف معیاری برای فیصله های شورای عالی .2

 ثبت منظم فیصله ها و صدور به موقع آن بعد از امضای رئیس به مراجع ذیربط .3

تعقیب و پی گیری تحقق مصوبات و ارائه گزارش آن وقتاً فوقتاً به این مجلس و عندالموقع در جلسات  .4

 عمومی 

 کنترول از اتاق جلسات مزین با تجهیزات ضروری  .5

 اجرای سایر وظایف که از سوی رئیس جلسه تفویض میشود. .6

 فیصله ها و تصاویب شورا از طرق رسمی به مراجع مربوط ابالغ میگردد. .7

 منشی موارد تصویب شده را به صورت منظم تعقیب و گذارش آنرا در هر مجلس ارئه میدارد. .8

  : نهمماده   

 شورای عالی میتواند در موقع الزم اشخاص ذیربط را در جلسه دعوت نماید.

 ماده دهم :   

 شورای عالی نافذ می باشد. 1/1395ماده تدوین و بعد از تصویب در جلسه مورخ   / نهدر  الیحهاین 
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