ޑީން އޮފް ސްޓޫޑަންޓްސް ގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ވަޒީފާގެ ބޭނުން:
މި ވަޒީފާގެ މައިގަނޑު ބޭނުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ:
 .1އަލަށް ވަންނަ ދަރިވަރުންނަށް ތަނުގެ ވަސީލަތްތަކުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ކުރާނޭ ގޮތްތައް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމާއި
އަޅާލުންތެރިކަން ދިނުން.
 .2ދަރިވަރުންގެ އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ސްޕަރވައިޒްކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .3މަތީގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި ގޮފިތަކާއި ގުނަވަންތަކާ ބަދަހިގުޅުންތައް ޤާއިމްކޮށް
ދެމެހެއްޓުން.
 .4އެލަމްނައި ހިންގުމުގައި މަގުދައްކައިދީ އެލަމްނައިގެ ޚިދުމަތް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭނޭ މަގު ފަހިކުރުން

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:
ޑިން އޮފް ސުޓޫޑަންޓްސް ގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަމުންގެންދާ އެންމެހާދަރިވަރުންގެ ބޭނުންތައް
ދެނެގަނެ އެފަދަ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން މެނެޖްމަންޓާއި ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .މިގޮތުން ދަރިވަރުންގެ
ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭބައިން ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމާއި ،ދެވޭޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން
ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޯދުމުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެ ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ވަޒީފާތައް ހޯދައިދިނުމުގައި
އދެވޭގޮތެއްގައި ހިނގާތޯބެލުމާއި،
އެހީތެރިވުމެވެ .އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެލަމްނައިގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް އެމަސައްކަތް ެ
އެލަމްނައިގެ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެލަމްނައި ޖަމްޢިއްޔާއަށް އިރުޝާދު ދިނުން
ހިމެނެއެވެ .މިބައިތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ނަމަވެސް މި ވަޒީފާ ބަޔާނުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ވަކި ދާއިރާއެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅުމެއް ނޫނެވެ .ދިމާވާ
ޙާލަތްތަކާ ގުޅިގެން ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުން ނުވަތަ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަންގާ އެހެން
ކަންތައްތަކުގައި ،ވަޒީފާގައި ހުންނަ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ.
 .1ދަރިވަރުންނަށް މަގު ދެއްކުން
 .1.1ދަރިވަރުން ކޯހަށް ހޮވުމުން ދަރިވަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހާއެހީތެރިކަން ދިނުން .މިގޮތުން ،ޔުނިވަރސިޓީގެ
ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދޭންޖެހޭ ކާޑު ،އީމޭލް ،ޕާސްވާރޑް ،މޫޑުލް ،ސެލްފް ސާރވިސް ފަދަ އެންމެހާ ޚިދުމަތް
ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނޭ ގޮތަށް އިންތިޒާމްކޮށް އެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .1.2ކޯލް ސެންޓަރގެ ޚިދުމަތް މޮނިޓަރކުރުމާއި ،އެތަނުންދެވޭ ޚިދުމަތް ދަރިވަރުންގެ އިދާރީ ޚިދުމަތް ދޭބަޔާއެކު
ވިލަރެސްކޮށްގެން ހަރުދަނާކޮށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ދެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
 .1.3ދަރިވަރުންނާއި ،މެނެޖްމަންޓާއި ،ފެކަލްޓީއާއި ގުޅުވައިދޭ ފާލަމެއް ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

 .1.4ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް  /ކަންކަން ހިންގާ އިންތިޒާމް
ކުރުން.
 .1.5ދަރިވަރުން ނަށް ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެގެން ކުރިއަށް ދިއުމުގައި މަގުދައްކައިދީ ދޭންޖެހޭ
އެންމެހާ އެހީތެރިކަން ދިނުން.
 .1.6ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާދަތިތައް ދެނެގަނެވޭނޭ ޒަމާނީ ވަޞީލަތް  /ގޮތްތައް އިންތިޒާމްކޮށް އެކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް،
މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް
އެހީތެރިކަން ދިނުން.
 .1.7ޔުނިވަރސިޓީއިން ދަރިވަރުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ،ސްކޮލާރޝިޕް ،ފައިސާގެ އެހީ ފަދަ އެންމެހާ ކަންކަން
ހަމައާއި އިންސާފުން ދަރިވަރުންނަށް ދިނުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް ހެދުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި ،އެފަދަކަންކަން
ވިލަރެސްކޮށް އެކަންކަން ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގުން.
 .1.8އެހެނިހެން މިނިސްޓަރީ ،ޑޯނާރސް ،އަދި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ އެކިކަހަލަ އެހީތެރިކަން
ދެނެގަނެ އެފަދަ އެންމެހާ ކަންކަމުގެ މަންފާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ވިލަރެސް
ކުރަމުން ގެންދިއުން.
 .1.9ދަރިވަރުން އުގެނުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞިލަތް ،އަދި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހުރިދަތިތައް ދެނެގަނެ ކަމާއި ބެހޭ
ޑިޕާރޓްމަންޓް  /ސެކްޝަން ތަކާއި ގުޅިގެން އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން .މިގޮތުން ފެކަލްޓީ /
ސުކޫލް  /ސެންޓަރ  /ކެމްޕަސް  /ލާރނިނގް ސެންޓަރ ފަދަ އެންމެހާ ތަންތަނުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލާ،
ރަގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

 .2ދަރިވަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
 .2.1ދަރިވަރުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ރާވާ އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގުން .މިގޮތުން އާނމު އޮރިއެންޓޭޝަންގެ އިތުރުން ފެކަލްޓީ
 /ސުކޫލް /ސެންޓަރ  /ކެމްޕަސް  /ލާރނިންގް ސެންޓަރ ފަދަ ތަންތަނުގައި ހިންގާ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް
ވިލަރެސް ކުރުން.
 .2.2ދަރިވަރުންނާއި ރަސްމީސިފައިގައި ބާއްވަންޖެހޭ ގާތްގުޅުމެއް ޤާއިމްކުރެވި އެގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ
އެންމެހާކަންކަން ކުރުން.
 .2.3މަތީތަޢިލީމަށް ދަރިވަރުން ހޭނުމަށް ހިންގަންޖެހޭ އިލްމީ ޕްރޮގްރާމްތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން ،އަދި ދަރިވަރުންގެ
ބޭނުންތައް ކަނޑައެޅޭ ދަނޑިވަޅުތަކެއްގައި ދެނެގަނެ އެބޭނުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 .2.4ދަރިވަރުންނަށް އުގެނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ ،އެކަޑެމިކް ގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ބޭނުންވާ
ކަންކަން އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގުން.
 .2.5ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ސައިކޯ ސޯޝަލް ސަޕޯރޓް ދެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ،ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން
އެކަމަކަށް ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގެ އެފަދަ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ކަންކަން ރާވާ އިންތިޒާމްތައް ކުރުން.
 .2.6ދަނާލުތަކަށް

ދަރިވަރުން

ވެއްދުމުގެ

އިންތިޒާމްތައް

ރާވާ

ހިންގުމާއި،

އިޢުލާނުކުރުން،

ދަރިވަރުންނަށް

ފުރުޞަތުދިނުން ،ދަރިވަރުންގެ ހާލަތު މޮނިޓާރ ކުރުން އަދި އެތަންތަނުގައި އުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާދަތިތައް
ދެނެގަނެ މެނެޖްމަންޓާއި ގުޅިގެން ހައްލުކުރުން.

 .2.7ދަރިވަރުންގެ ދަނާލުތަކުގެ މެނެޖްމަންޓް ކޮމެޓިތައް އިންތިޒާމް ކުރުމާއި ،ބާއްވާތޯ ބެލުމާއި،ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން
ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
 .2.8ތަފާތު ހާދިސާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ކާރިސާތަކާއި މިފަދަ އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ
ހާލަތު

ދެނެގަނެ،

މިފަދަކަންކަމުގައި

ޔުނިވަރސިޓީގެ

ދަރިވަރުންނަށް

ދިމާވާކަންކަން

ދެނެގަނެ

އެފަދަ

ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން.
 .2.9ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭގޮތުން ހެދޭ ޤަވާއިދުތައް އަދި އުސޫލްތައް އެކުލަވާލުމުގައި ބައިވެރިވެ ،ދިމާވާކަންކަމާއި ގުޅިގެން
އައު ޤަވާއިދު އަދި އުޞޫލްތައް އެކުލަވާލަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަހިނދު އެއެކުލަވާލުމުގައި އިސްނަގާ މަސައްކަތް
ކުރުން.

 .3ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުން
 .3.1ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ އެކަމަށް އިންތިޒާމްކުރެވޭ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި
ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައިން ބައިވެރިވުން .މިގޮތުން ބޭއްވޭ ފެއަރ ،ރޯޑްޝޯ ،އިވެންޓް ،އޯޕަންޑޭ ،ލައިވް
އިވެންޓް ފަދަ އެންމެހާކަންކަމުގައި މިފަދަކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރާފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ އެހީތެރިކަން
ދިނުން.
 .3.2ދަރިވަރުން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންކަން ދެނެގަނެ މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި އަދި ރަށްރަށުގައި މިފަދަ ޚަރަކާތް
ހިންގުމުގައި ޝެކްޝަނުން ބައިވެރިވެ އެހީތެރިކަން ދިނުން.
 .3.3ކޯލް ސެންޓަރ އިން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން އަލަށް ކޯހަށް ވަންނަން އެދޭފަރާތްތަކުން ކުރާ ސުވާލުތަކާއި،
ސާފުކުރާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން އެފް.އޭ.ކިއު ހެދުމާއި ،ވެބްސައިޓް ،ފޭސްބުކް ،ޓްވިޓަރ
ނުވަތަ އެހެނިހެން ވަޞިލަތް ބޭނުންކޮށްގެން މައޫލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއި އެކު ކޯހަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނޭ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

 .4ދަރިވަރުން ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމުގައި އެހީތެރިވުން
 .4.1ދަރިވަރުންގެތެރެއިން ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ކުރަންއެދޭފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާތައް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވެދީ
މަގުދެއްކުން.
 .4.2ދަރިވަރުންގެތެރެއިން ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި ކެސުއަލް (ޕާރޓްޓައިމް) މަސައްކަތް ކުރަންއެދޭފަރާތްތަކަށް ކެޝުއަލް
ވަޒީފާތައް ދޭ ފަރާތްތަކާއި ދަރިވަރުން ގުޅުވުން.
 .4.3ދަސްވެނިވާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މަގުދައްކައިދީ،
ވަޒީފާލިބުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާނޭގޮތުގެ އިރުޝާދުދީ ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުވައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
 .4.4ދަސްވެނިންނަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅުންތައް ދަމަހައްޓައި ،ތަރައްޤީކުރުން.
 .4.5އެކި އެކި ކޯސްތަކުގެ އެކިއެކި ބެޗްތަކުގެ ޓްރޭސަރ ސްޓަޑީ ހަދައި ރިޕޯޓްތައް އެކުލަވައިލުން.

 .5ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ހިނގާނުހިނގާ ބެލުން
 .5.1ދަރިވަރުންގެ ކުޅިވަރު ކްލަބްތަކާއި ޢިލްމީ/ހަރަކާތްތަކުގެ ސޮސައެޓީތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތްބަލައި ،ދަރިވަރުންގެ
މަންފާއަށް އެތަންތަން މިސްރާބުކުރުން.
 .5.2ދަރިވަރުންގެ ޖަމުއިއްޔާ ހިންގުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހިންގާތޯ
ބަލާ އެއާއި ގުލޭ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުން.
 .5.3ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް ދަރިވަރުން ދައްކާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވެނީ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް އެންމެ މަންފާ ބޮޑު
ގޮތަށްތޯ ކަށަވަރުކުރުން.
 .5.4އިންސާފުވެރި ،ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރެވިގެން އަދި ގިނަދަރިވަރުންނަށް ބައިވެރިވެވިގެން ހިންގޭ އިލްމީ ،އަދަބީ،
ދީނީ ،އިޖްތިމާއީ ،ކުޅިވަރު އަދި މީނުންވެސް ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި ،ދުޅަހެޔޮކަން ހިފެހެއްޓުމަށް އަދި
ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ލީޑަރޝިޕް ހުނަރުތައް އަށަގެންނެވުމަށް ކުރެވޭ އެންމެހާކަންކަން ހިންގޭގޮތް ބަލާ ،ލަފައާއި
އިރުޝާދު ދިނުން.
 .5.5ޖަމްއިއްޔާގެ ފައިސާ ހޯދުމުގައި ހިންގޭ ކަންކަން ކުރެވޭގޮތް ބަލާ ،ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ އުޞޫލްތައް ހިފަހައްޓާތޯ
ދެނެގަނެ އެފަދަކަންކަން ކުރެވޭގޮތް ހަރުދަނާކުރުން.

 .6މުސްކުޅި ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ (އެލަމްނައި އެސޯސިއޭޝަން) ވާނުވާ ބެލުން
 .6.1ޔުނިވަރސިޓީގައި ތަޢުލީމު ހާޞިލް ކޮށްގެން ނިކުންނަދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެލަމްނައި
އެސޯސިއޭޝަން ހަރަކާތްތެރިކޮށް ހިނގާތޯ ބަލައި އޯވަރސީކުރުން.
ްކން ހައްލުމުރުމަށް ކުރަންޖޭ
 .6.2އެލަމްނައިގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ އެފަދަކަނ ަ
ކަންކަން މެނެޖްމަންޓާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ކުރަމުން ދިއުން.
 .6.3އެލަމްނައިގެ ފަރާތުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަދި ދަރިވަރުންނަށް މަންފާކުރުވަނިވި ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމުގައި
ކުރެވޭމަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް އެހީތެރިކަން ދޭންޖެހޭ ހާލަތުގައި އެހީތެރިކަން ދިނުން.
 .6.4އެލަމްނައި މެމްބަރުކަމަށް ހިތްޖެއްސުމަށް ކޯހުގެ މުއްދަތުގައި އެލަމްނައި ތައާރަފް ކުރުމާއި އެއާއި ގުޅޭމަޢުލޫމާތު
ފެތުރުމާއި އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެލަމްނައިއިން ކުރާއިރު އެހީތެރިކަން ދިނުން

 .7ތަފާސް ހިސާބުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް އުފެއްދުން
 .7.1ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ،ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވުނު މައިގަނޑު
މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރިޕޯޓެއް
ސުޕަރވައިޒަރަށް ހުށަހެޅުން.
 .7.2ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް އެކުލަވައިލައި ޑިސެމްބަރު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުން.

