ރެޖިސްޓްރަރ ގެ މަޞްޢޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ:


ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭން ،ބިޒްނަސް ޕްލޭން،
އަދި އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވާ ގޮތަށް ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޯދުމުގައި ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތަކާއި ގުޅިގެން
އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވުން.



އެކެޑެމިކް ކަލަންޑަރާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގައި އިދާރީ
ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްކުރުމާއި ދަރިވަރުންގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން.



ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ޕާރސަނަލް އަދި އެކެޑެމިކް ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން
އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެކޮމިޔުނިޓީއަށް ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމާބެހޭ ކަންކަމުގައި
ރިސޯސްއެއްގެ ގޮތުން ޚިދުމަތްކުރުން.



ސްޓޫޑެންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމުން ދަރިވަރުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ރެކޯޑްތައް ފެންނާނެ ރަނގަޅު
އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން.



ދަރިވަރުންގެ އެކެޑެމިކް ޓްރާންސްކްރިޕްޓައް ތައްޔާރުކޮށް ދޫކުރުމާއި ދަރިވަރަކު ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލުމުން ނުވަތަ ހަލާކުވުމުން ،ނުވަތަ ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހިގެން ހުށަހަޅައިފިނަމަ
އޭގެ ބަދަލުގައި ސެޓްފިކެޓް ހަދާދިނުމާއި ބެހޭ އުޞޫލުތައް ހިންގުމާއި ސެޓްފިކެޓްތައް ހަދައިދިނުން.



އެވޯޑްތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުމާއި ދަރިވަރުންގެ ރެކޯޑްތައް
ގިނަދުވަހު ރައްކާކުރެވޭ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ފަހަށްރައްކާ ކުރެވިފައިވާ
ރެކޯޑްތައް އެކިއެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންވުމުން ،ފަސޭހައިން އަވަހަށް ލިބޭނޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން.



ކުރީގެ ދަރިވަރުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީއިން
ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ސްޓަރަކްޗަރ އަދި އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު
ބެލެހެއްޓުން.



ކޯސްތަކާއި ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި
އިސްނެގުން .މިކަމުގެ ތެރޭގައި ،ސިސްޓަމް ޑިޒައިން ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި ބެކަޕް މަސައްކަތް ކުރުން
ކަށަވަރުކުރުމާއި ޑޮކިޔުމަންޓްކުރުމާއި އަޕްޑޭޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ.



ކޯސްތަކާއި އެކެޑެމިކް ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުން.
މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ،ދަރިވަރުންގެ އެކެޑެމިކް ސްޓޭންޑިންގ ބެލުމާއި ދަރިވަރުން ވަކި ކުރުމާއި

ވެއްދުމާއި އެއްޓާމުން އަނެއްޓާމަށް ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ޑީނުންނާއި ސެންޓަރުތަކުގެވެރިން
އޮނަރ ލިސްޓު އެކުލަވާލުން ހިމެނެއެވެ.


ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްކާއި ބެހޭ ބައިގައި މަސައްކަތް ކުރަ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް އޯވަރސީ ކުރުމާއި އެ
މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއި ތަމްރީނު ކުރުމާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާއި ފެންވަރު
ވަޒަންކުރުމާއި އެކަމާ ގުޅިގެން ޕަރސަނަލް ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުން .މުވައްޒަފުންގެ
ފަރާތުން އެންމެ އެދެވޭ ޚިދުމަތްނެރުމަށް އެ މުވައްޒަފުންގެ ރޫޚު މަތިކޮށް ހިތްވަރުދިނުމަކީ މި
މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެކެވެ.



އެކެޑެމިކް ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ޕްރޮސެސް ކުރުމާއި ދަސްވެނިވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ވިލަރެސްކުރުމާއި
ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ބެހޭ ސަނަދުތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކޮށް ރިޕޯޓްތައް
އެކުލަވާލުން.



ދަރިވަރުންގެ ގްރޭޑްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމާއި ދަރިވަރުންގެ ރެކޯޑްތަކާ
ބެހޭ ގޮތުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.



ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހގެ ބައިތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށް ހިންގުމަށްޓަކައި މަސައްކަތުގެ
އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި އިސްކަންދޭ ކަންތައްތައް ތަރުތީބުކޮށް މިބައިތައް ތަރައްޤީ ކުރުން.



ޔުނިވަރސިޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި މަޤްޞަދުތަކާއި ރޭވުންތައް ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވެ މިކަންކަން
ޙާޞިލްކުރުމަށް ކުދި މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުން.



އައު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މިހާރު ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގެ
ޖަލްސާތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭބައި ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްޞީލުކުރުން.



ދަރިވަރުންގެ ޛިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ބައިގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އުފައްދަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި
މަސައްކަތު އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ތަރައްޤީކުރުން.



އަހަރީ ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމާއި ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ބަޔަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓު ހިންގުމުގައި
އެހީތެރިވުން.



ދަރިވަރުންގެ ރެކޯޑްތަކާއިބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި އެތެރެއާއި ބޭރުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ތަފާސް ކުރުން .އަހަރު
ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ޗާޕް ކުރެވޭ ފެންވަރަކަށް ގެނެސް ހުށަހެޅުން .މަޤާމްގެ ހައިސިއްޔަތުން
މަތީގައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި ޙަވާލުކުރެވޭ އޮފީހުގެ އެހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

