
 

 

 

 

 

 

 انفکاک طرزالعمل کمیتة تقرر و

 مقدمه
هتا   رفتت و سال پیشین به پیش گی برسد و هر روز و هر ماه و هر سال نسبت به روز و ماهخواهد به بالندههر نهاد تحصیلی می     
-شود که همة شرایط ماد  و معنو  آمادة آماده باشتند و للتو هتر نابته    میگاه به واقعیت بدل ، آنگیر  دست یابد. این آرمانچشم

 یی، به وقت و زمان آن، گرفته شود.سامانی
 –پذیر میسر نیست؛ و هرگتز هتیت تعتالی و وا یتی  لمتی      ارایة خدمات مؤثر، هرگز بدون نیرو  کارا، کار ، متعهد و مسؤولیت     

 یکتی  اکادمیت،،  معیارها  همة به آراسته استادان لذب پس. شودنمی فراهم کوشا و مندتوان  لمی کادرها  داشتن بدون فرهنگی،
-داشتت شتاخ   د استمرار، شگوفایی و بقا  ی، نهاد  لمی را تضمین نماید. نیز هر نهاد  لمی برا  نگهتوانمی که است هاییراه از

هتا  ویت،ه،   ز   لمی ناگزیر است اصل انفکاک را، بر بنیاد دلیلاکادمی، خود و برا  بازساز ، دگرساز  و نوسا -ها  معین  لمی
 همواره فراچشم داشته باشد.

اکادمی، ختود   -ها   لمیها  پویا را سرلوحة فعالیتدار اندیشهپوهنتون غالب که شعار پوهنتون برتر را و باز شعار غالب طالیه     
هتا  رستیدن بته ایتن     ها   لمی و پ،وهشی باشد، بایتد راه ها  رقابتدانساز لهش نسل لوان در میخواهد زمینهاست و میساخته

گتزار  در کشتور، قامتت    گان متخص  و متعهد، برا  ختدمت آموختهچون کانون تربیتِ دانشآرزوها  بزرگ را هموار گرداند تا هم
دهتا  ترقتی و تعتالی استتند، پدیتد آورد. اگتر       ها برا  پا  گذاشتن بته چکا ترین راهها را، که سودبخشگی اندیشهافرازد و شکوفنده

داران هتا  مناستب را دادگرانته بترا  همتة حت       مندانه، فرصتمندانه، متفکرانه و بینشبخواهیم به پلة خودآگاهی برسیم، باید هدف
ها  ها داشتهین شیوهخواهیم به معیارترها هستیم و میاکادمی، فراهم گردانیم؛ از این است که در پی چنین روشنایی -گسترة  لمی

 ها   لمی خود را غنامندتر گردانیم.خویش را قسمت کنیم و پشتوانه
هتا  پوهنتون غالب، برا  لذب کادرها  شایسته و ورزیده، بر بنیاد قانون تحصیالت  الی و  یحة شمول در کارد  لمی پوهنتون     

تا روند استخدام، شفاف صورت گیرد و للو هر گونه تخطی و ا مال خواهد معیارهایی را مطرح سازد و مؤسسات تحصیالت  الی، می
 ها گرفته شود.سلیقه
-یی از سو  شورا   لمی پوهنتتون، از بترا  تصتمیم   ساز  روند استخدام، در همة نهادها  تحصیالت  الی، کمیتهبرا  ساده     

گردد. برا  انجتام کارهتا  تقتر و انفکتاک بته صتورت       ینهادها  تقرر و انفکاک ا ضا  کادر  لمی ایجاد مگیر  در راستا  پیش
پله و برا  دور  از هرگونه سوءتفاهم، پوهنتون غالب نیز کمیتة تقرر و انفکاک را بنیادگذار  کرده این طرزالعمل را بهمند و پلهسامان

هتا  برابتر و  اد نته در    ، بتوانند از فرصتت هاها و  یحهمندان و مستحقان مطاب  قوانین، مقررهیی  القهاست، تا همهفراهم ساخته
تتر  نصتیب   تر و بهمند  بیشاکادمی، کشور را غنا و توان -کادر  لمی این نهاد تحصیالت  الی شمولیت پیدا کنند و لامعة  لمی

 گردانند.

خصوصی غالب، تنها واژة غالب از برا  سهولت، از این پس در این طرزالعمل، به گونة کوتاه، به لا  پوهنتون  (:1یادداشت )     

 رود.به کار می

 پوهنتون غالب ـ هرات

 کمیته تقرر و انفکاک



 

 

 

  مادة اول: مبنا 
هتا و مؤسستات تحصتیالت    ها  اکادمی، پوهنتتون این طرزالعمل به پیرو  از  یحة شمولیت به کادر  لمی و انفکاک از بست     

 اکادمی،( تدوین گردیده است.ها  قانون تحصیالت  الی ملکی افغانستان )انفکاک از بست 51 الی ملکی افغانستان و مادة 
 

 مادة دوم: کمیتة تقرر و انفکاک 
 گردد:کمیتة تقرر و انفکاک به ترکیب ذیل تشکیل می

 رئیس پوهنتون به حیث رئیس؛ .1

 معاونان  لمی و ادار ، به حیث ا ضا؛ .2

 ها به حیث ا ضا؛رؤسا  پوهنحی .3

 آمر انسجام امور استادان به حیث  ضو. .4

-شود. منشی کمیته مسؤولیت ثبت للستات و فیصتله  گیر ، برگزیده میمنشی کمیته از بین ا ضا، بر بنیاد رأ  (:2یادداشت )

 ها  کمیته را درکتاب کمیتة تقرر و انفکاک به دوش دارد.

 های کمیتة تقرر و انفکاکمادة سوم: وظایف و صالحیت
ین که متقاضی /  ضو کادر  لمی شرایط شتمولیت یتا   ها  کادر لمی و حصول اطمینان از ابررسی دقی  هری، از دوسیه .1

 باشد؛ها  مولود دارا میها، لوایح و طرزالعملانفکاک از کادر  لمی را در مطابقت با قوانین، مقرره

شده توسط دیپارتمنت و پوهنحی در قسمت استخدام ا ضا  کادر  لمی لدیتد  حصول اطمینان از این که تمام مراحل طی .2
 ضا  کادر  لمی مطاب  به قانون تحصیالت  الی ملکی صورت گرفته است؛و یا انفکاک ا 

لیستت کتردن،    هتا )شتارت  داشتن صالحیت نظارت ا ضا  کمیتة تقرر و انفکاک بر روند استخدام کادر  لمی در دیپارتمنت .3
 برگزار  امتحان شمولیت وکنفرانس (؛

در دوسیة متقاضی درصورت تکمیتل نبتودن دوستیه) زم     ها  مربوط به منظور ایجاد اصالحات  زمدرخواست از پوهنحی .4
 است ضرب ا لل زمانی مشخ  گردد(؛

ارایة  د یل کتبی و مطاب  به قانون تحصیالت  الی در صورت رد پیشنهاد مبنی بر تقرر و یا انفکتاک  ضتو کتادر  لمتی      .5
 ا لل زمانی مشخ  گردد(؛) زم است ضرب

 ها به منظور الرات بعد .بررسی دوسیه گزارش به شورا   لمی پوهنتون پس از .6

شده که منظور  شورا   لمی یا رئیس پوهنتتون را  تعیینتدویر منظم للسات کمیتة تقرر و انفکاک براساس پالن از پیش .7
 داشته باشد؛

 ها  متقاضیان از طرف کمیته.کردن چ، لست از اسناد مورد نیاز برا  طی مراحل دوسیهترتیب .8

راه با د یل آن درایتن  چت، لستت ثبتت متی      نهایی کمیته در مورد تأیید، رد و یا اصالح دوسیه هم تصمیم (:3یاداشت )

گردد. این چ، لست کم، میکند تا از این که  تصامیم ا ضا  کمیته مطاب  بته  دو  ضو کمیته امضا می گردد و توسط حداقل
 قانون تحصیالت  الی است، اطمینان حاصل گردد.

باشتد،  ها  این کمیتته متی  ها و فیصلهثبت للسات کمیته تقرر و انفکاک که در برگیرنده تمام للسه کتاب(: 4یادداشت )

 تواند به  نوان ابزار نظارتی مورد استفاده قرار گیرد.می
 



 

 

 مادة چهارم: تدویرجلسات    
 شود(؛ اکادمی، ترتیب میتدویر للسات  اد  کمیته تقرر هرماه ی، بار )تقسیم اوقات زمانی آن در شروع هرسال  .1

 نهاد ثلث ا ضا ؛العاده نظر به ضرورت با تصمیم رئیس کمیته و یا پیشتدویر للسات فوق .2

 بودن ا ضا  کمیتة تقرر و انفکاک به حضور در تمام للسات کمیته؛  مکلف .3

 گردد.وار ترتیب میبه منظور تعیین میزان حضور یا  دم حضور ا ضا، حاضر  للسه (:5یادداشت )

 
 کردن نصاب تدویر للسات کمیته تقرر و انفکاک؛حضور حداقل دو ثلث ا ضا، برا  پرّه .4

 ها به اکثریت آرا  ا ضا  حاضر در للسه.اتخاذ تصامیم کمیته و تأیید آن .5

 

 مادة پنجم: اعالن بست برای تقرر در کادر علمی
حصیالت  الی، وب سایت پوهنتتون غالتب،   ا الن بست برا  تقرر ا ضا  کادر  لمی از طری  وب سایت رسمی وزارت ت .1

ها  ا النتان پوهنتتون غالتب،  یت، رستانة  تصتویر  دولتتی/        ها  کاریابی و تختهصفحات التما ی و  رسمی ، سایت
 ؛ خصوصی که دارا  پوشش سراسر  ملی باشد، قبل از پروسه شارت لیست

 کردن این معلومات در ا الن:ارایه .2

 پوهنحی؛ 

 بوطه؛ رشته یا رشته های مر 

  فیصدی مضامین درجة تحصیل نهایی با قبل از آن )دکترا با ماستری و یا ماستری با لیسانس(؛ ۶۰مطابقت 

 های بین المللی؛به یکی از زبان آشنایی و تسلط 

 های دولتی و یا خصوصی دارای اعتباردهی آکادمیک از طرف وزارت تحصیالت عالیسند فراغت از پوهنتون 

 سن داوطلب؛ 

  بست؛تعداد 

 اسناد مورد نیاز )اصل تذکره، اصل ترانسکریپت، اصل دیپلوم(؛ 

 .زمان اعتبار اعالن 

لستت، حتد    روز و برا  ا الن بار دوم، پیش از شتارت  20لست، بار نخست حد اقل  برا  ا الن، پیش از شارت(: 6یادداشت )     

 شود.میروز، و اگر نیاز باشد برا  بار سوم ی، هفته، در نظر گرفته  10اقل 

 گیرد.زمان تقرر کادر  لمی طب  نیازمند  پوهنتون در سال دو مرتبه صورت می(: 7یادداشت )     

طی نامة رسمی، نیازمند  استخدام کادر  لمی را به پوهنحی ا الم نموده؛ سپس بست کادر  لمی دیپارتمنت،  (:8یادداشت )     

د اطالع داده آمریت منتابع بشتر    ها  مولوپوهنحی منابع بشر  را از بست یا بستشود. در للسة شورا   لمی پوهنحی تأیید می
طی مکتوبی از طری  ریاست پوهنتون بست یادشده را به ا الن می سپارد. تمام شرایط برا  لذب کادر  لمتی در ا تالن بایتد در     

 گردد. 
 



 

 

 لست متقاضیان شمولیت در کادر علمیمادة ششم: شرایط شارت 
ها  دیپارتمنت و کمیتة تقرر و انفکاک تحت نظر معتاون  لمتی   ست متقاضیان و تدویر امتحان رقابتی از مسؤولیتل شارت .1

 پوهنتون غالب؛

لست متقاضیان شمولیت در کادر  لمی، توسط دیپارتمنت مربتوط، بتر استاس استناد اصتلی تحصتیلی ماننتد        تکمیل شارت .2
 ل دیپلوم؛ها  ملی و اصترانسکرپت نمرات به یکی از زبان

 که مراحل قانونی اسناد شان تکمیل شده باشد؛مرز  دارند، مشروط بر اینکردن متقاضیانی که سند بیرونلستشارت .3

لست متقاضیان نزدی، به رشتة مورد نیاز، در صورتی که در رشتة ا الن شتده، متقاضتی از همتان    ورزیدن از شارتالتناب .4
 رشته ولود داشته باشد.

دریافتت و بتر بنیتاد    پوهنتون غالب  از سایت را فرم مورد نظرشمولیت در کادر  لمی  متقاضیدیپارتمنت، فرم )(: 9یادداشت )

نماید(، اصل تذکره، اصل دیپلوم و اصل ترانسکریپت را در زمان تعیین شده از متقاضی ر  میداشتة آن را خانه پُ اسناد و مدارک دست
 ید. دریافت و در قبال آن رسید ارائه می نما

 

 مادة هفتم: شرایط شمولیت به کادر علمی
 شود:الف(  ضو کادر  لمی با ر ایت مراتب ذیل مقرر می

ها   لمی و تدریسی و تأمین نسبت  معیار  استادان در دیپارتمنت و درصورت ضرورت دیپارتمنت با توله به حجم فعالیت .1
 مولودیت بست؛

 ها  درسی ا ضا  کادر لمی، از طرف دیپارتمنت و پوهنحی مربوط؛مکلفیتبا توله به تأمین نسبت معیار  مضامین و  .2

 داشتن اسناد تحصیلی مورد نیاز تایید شده از سو  وزارت تحصیالت  الی؛ .3

 ها و لوایح نافذه؛تکمیل سایر شرایط برا  شمولیت در کادر  لمی طب  قانون تحصیالت  الی ملکی، مقرره .4

 دیپارتمنت؛تکمیل و تصویب اسناد تقرر توسط  .5

 تأیید شورا   لمی پوهنحی و شورا   لمی پوهنتون؛ .6

 منظور  وزارت تحصیالت  الی؛  .7

 ا الن بست توأم با شرایط آن؛  .8

 لست اشخاص والد شرایط و اخذ امتحان با در نظرداشت معیارها  اکادمی، از لانب هیئت ممتحن؛ شارت .9

در صورتی که متقاضیان دارا  درلة تحصتیلی دوکتتورا و ماستتر     ها  کادر ، در دور نخست ا الن بست (:10یادداشت )     

-ها  مورد نظر دوباره به ا الن سپرده متی تواند و بستلست شده نمی مولود نباشد، متقاضیان دارندة درلة تحصیلی لیسانس شارت

روند رقابتی حضور نداشته باشتند،   شود. در صورتی که در ا الن بار دوم کاندیدان درلة تحصیلی دوکتورا و ماستر  لهت اشتراک در
 توانند. کاندیدان والد شرایط دارندة درلة تحصیلی لیسانس در روشنی قانون لذب شده می

در صورتی که تعداد متقاضی برا  ی، بست ی، تن باشد و یا ماستر و داکتر مرالعه نکرده باشند؛ برا  بتار  (: 11یادداشت )     

رود و مانند بار نخست باشد، برا  بار سوم بست به ا تالن متی  ود و در صورتی که برا  بار دوم همش دوم بست به ا الن گذاشته می
و یا لیسانس   ماسترو دیگران  دکتوراکه ی، متقاضی با درلة تحصیل شود. البته چنانپس از آن، از همان ی، تن امتحان گرفته می

بترا    و ستپس لیستانس   ماستتر گیرد و اگر این متقاضی موف  نشتد، متقاضتیان   مورد ارزیابی قرار می سند دکتورا ةدارندباشند، ابتدا 
 گردند.امتحان معرفی می



 

 

ها د وت به  متل  ارایة  سمینیار  لمی در محضر هیئت ژور  و لمعی از استادان و محصالن که حین ارایة سمینیار از آن .10
 آید.می

اند، در صتورت  ها  تحصیالت  الی خار  از کشور مصروف تحصیل بودهی که در مؤسسهیا ضا  کادر  لمی (: 12یاداشت )

 مرالعه به پوهنتون، بدون در نظرداشت سن مندر  در  یحة شمولیت به  ین رتبه مقرر شده میتوانند.

 تواند.دری، دیپارتمنت، دو تن از ا ضا  ی، خانواده در کادر  لمی مقررشده نمی(: 13یاداشت )

 ها،  الوه بر شرایط مندر  در قانون تحصیالت  الی، مستلزم شرایط ذیل می باشد:ضویت در کادر  لمی پوهنتونب(  
 مولودیت ضرورت لذب و تأیید شخصیت و اخالق پسندیدة  ضو به وسیلة دیپارتمنت مربوط؛ .1

ا در برابر سند تحصیلی ماستتر   دادن به متقاضیان شمولیت در کادر لمی به کاندیدان دارا  سند تحصیلی دوکتورارلحیت .2
 و سند تحصیلی ماستر  در برابر سند تحصیلی لیسانس؛

تقرر اشخاص دارا  سند تحصیلی لیسانس در کادر  لمی در صورتی که کاندیدان دارا  سند دوکتورا و ماستر  برا  تقرر  .3
 دربست مورد نظر مولود نباشند.

-12چهار سال از تاریخ انفاذ تعدیل قتانون تحصتیالت  تالی ملکتی )    اشخاص دارا  سند لیسانس تا مدت  (:14یادداشت )

 توانند.( در پوهنتون پذیرفته شده می12-1396

 المللی؛ها  بینکردن موفقانة امتحان دریکی از زبانسپر  .4

ها و مؤسسات تحصتیالت  تالی خصوصتی/ ریاستت     داشتن سن مشخ  مطاب  فیصلة کمیسیون موظف ریاست پوهنتون .5
 اموراکادمی،؛انسجام 

 ها  بین المللی با توله به تقسیم بند  نمرات، قرارذیل:ارائة سند موفقیت از امتحان معتبر در یکی از زبان .6

   فیصد 20شنیدار 

   فیصد 20گفتار 

   فیصد 30نوشتار 

  فیصد 30خوانش 

  نمودن موفقانة امتحان شمول طب   یحة مربوط؛سپر 

شتود، کته در امتحتان    تر از ی، تن باشند ، به آن کسانی ح  ارایة کنفترانس داده متی  هرگاه متقاضیان بیش (:15یادداشت )

 تر گرفته باشند.رقابتی، نمرة بیش

یتابی بته دستت نیتاورد، از کستان      است در ارایة کنفرانس نمرة کتام ترین نمره را گرفتههرگاه کسی که بیش (:16یادداشت ) 

 گردد.ند، به ترتیب، کنفرانس اخذ میادیگر  که در امتحان نمرة کامیابی گرفته

 ارائة موفقانه کنفرانس  لمی در محضر هیئت ژور ، ا ضا  کادر  لمی و محصالن؛ .7

هیئت ژور  برا  ارزیابی کنفرانس  لمتی کاندیتدان کتادر  لمتی از میتان استتادان دیپارتمنتت مربتوط یتا           (:17یادداشت )

 شوند.تحصیلی بلندتر باشند، با تایید شورا   لمی پوهنحی انتخاب می ها  مماثل پوهنحی که دارا  رتب  لمی/دیپارتمنت

هتا   مماثتل را نداشتته باشتند، هیئتت ژور  از      ها  پوهنحی مربوط استادان رشتته در صورتی که دیپارتمنت (:18یاداشت )

 شود.ها  مماثل با تأیید کمیتة تقرر و انفکاک پوهنتون مربوط تعیین میاستادان پوهنحی

درلریان ارائة کنفرانس  لمی کاندید شمولیت درکادر  لمی، حضور دو تن از ا ضتا  کمیتتة تقترر و انفکتاک     (: 19اشت )یاد

 پوهنتون حتمی است.



 

 

ها  دیگر در کنفرانس  لمی کاندید مورد نظر، پوهنحی مربتوط  به منظور اشتراک ا ضا  کادر  لمی پوهنحی (: 20یاداشت )

 کند.ها  مربوط به پوهنتون ابالغ مینفرانس، موضوع را کتباً به تمامی پوهنحیروز قبل از تدویر ک 3حداقل 

در لریان ارائة کنفرانس  لمی کاندید شمولیت در کادر  لمی، حضور دو تن از ا ضا  کمیتة تقرر و انفکتاک   (:21یادداشت )

 پوهنتون حتمی است.

 ها  قانونی؛مکلفیتها  لسمی، فکر  ور وانی به منظورتکمیل داشتن توانایی .8

 نداشتن سابقة محکومیت به لرم لنحه و لنایت که توسط  محکمة با صالحیت تأیید شده باشد؛ .9

 نداشتن مصروفیت درسایر ادارات ومرالع پس از تایید للسة دیپارتمنت.   .10

ال از تتاریخ  ست  4متقاضیان دارا  سند تحصیلی لیسانس طب  قانون تحصیالت  الی ملکی فقط برا  متدت   (:22یاداشت )

 لذب می گردند. 12/12/1396تعدیل و انفاذ قانون تحصیالت  الی ملکی مورخ 

کاندیدان  شمولیت درکادر لمی ) به شمول دکتورا، ماسترولیسانس ( که نتوانند در امتحان زبان خارلی موف  (: 23یادداشت )

 شوند، الازه شرکت درامتحان تخصصی را ندارند.

 

 ب و تقرر اعضای کادر علمیمادة هشتم: صالحیت جذ
شده برا  شمولیت در کادر  لمی در حضور هیئت ممتحن متشکل از سه تن استتاد  لستبرگزار  امتحان رقابتی کاندیدان شارت     

 با رتبة  لمی حداقل پوهندو / دکتورا  دیپارتمنت مربوط و ا ضا  کمیتة تقرر و انفکاک زیر نظر معاون  لمی.

ورتی که دیپارتمنت مربوط سه تن استاد با رتبة حداقل پوهندو  نداشته باشد، استتادانی بتا رتبتة  لمتی     درص (:24یادداشت )

 کنند.پوهنمل که دارا  سند تحصیلی دوکتورا باشند، با تکمیل سایر شرایط، امتحان رقابتی را برگزار می

 

 مادة نهم: شرایط شمولیت برای اعضای کادر علمی به رتبة نامزد پوهنیار
 شود که افزون بر معیارها  لزءها  )ب( مادة هفتم، والد شرایط ذیل باشد:شخصی به حیث نامزد پوهنیار پذیرفته می    

 ها و مؤسسات تحصیالت  الی؛داشتن سند تحصیلی لیسانس از برنامة حضور  پوهنتون .11

 الی خار  از مرز بایتد  تأییتد  وزارت   گان سند تحصیالت  الی لیسانس حضور  از مؤسسات تحصیالت دارنده (:25یادداشت )

 تحصیالت  الی را داشته باشند.

 فیصد اوسط نمرات دورة تحصیلی لیسانس و بیش از ی، مرتبه مشروط نبودن در لریان تحصیل در داخل کشور؛  70داشتن حداقل  .12

ها  خار  از کشور، درصورت  دم تکمیل فیصد  تعیین شدة نمرات، اوسط نمرات داوطلب برا  فارغان پوهنتون (:26یاددشت )

( و یا با تر از آن بوده و بیش از یت، مرتبته در لریتان تحصتیل      Grade Bسویة تحصیلی لیسانس باید به معیار کشور مربوط حایز ) 
 مشروط نباشد.

 نمره در امتحان زبان بین المللی؛ 60گرفتن حداقل  .13

 نمره . 60  نمودن موفقانه امتحان رقابتی برا  متقاضیان کادر لمی با کسب حداقل سپر .14

 

 مادة دهم: شرایط شمولیت برای اعضای کادر علمی به رتبه پوهنیار
 شود که افزون بر معیارها  لزء )ب( مادة هفتم، والد شرایط ذیل باشد:الف( شخصی به حیث پوهنیار پذیرفته می

 ها و مؤسسات تحصیالت  الی؛استر  از برنامة حضور  پوهنتونداشتن سند تحصیلی م .1



 

 

-متقاضیان با سند تحصیلی ماستر  از مؤسسات تحصیالت  الی خصوصی زمانی والد شرایط پنداشتته متی   (:27یادداشت )

 باشند. اش را قبل از فراغت متقاضیان از وزارت تحصیالت  الی کسب نمودهشوند که مؤسسة مذکو رسند ا تباردهی  لمی

گان سند تحصیالت  الی لیسانس حضور  از مؤسسات تحصیالت  الی خار  از مرز باید تأیید  وزارت دارنده(: 28یاداشت )

 باشند.تحصیالت  الی داشته 

ها و مؤسسات تحصیالت  الی خصوصی/ ریاست انستجام  داشتن سن مشخ  مطاب  فیصلة کمیسیون موظف ریاست پوهنتون .2
 اموراکادمی،؛

فیصد اوسط نمرات دورة تحصیلی لیستانس و بتیش    70فیصد اوسط نمرات دورة تحصیل ماستر  و حداقل  80تن حداقل داش .3
 نبودن درلریان تحصیل در داخل کشور؛از ی، مرتبه مشروط

شتدة نمترات، اوستط نمترات     ها  خار  از کشور، در صورت  دم تکمیل فیصد  تعیینبرا  فارغان پوهنتون (:29یادداشت )

( و یا بتا تراز آن بتوده و بتیش از یت، مرتبته در       Grade Bوطلب سویة تحصیلی ماستر  باید به معیارکشور مربوط، حایز   ) دا
 لریان تحصیل مشروط نباشد.

 نمرة در امتحان زبان بین المللی؛ 65گرفتن حد اقل  .4

 نمره . 65نمودن موفقانة امتحان رقابتی برا  متقاضیان کادر لمی با کسب حداقل سپر  .5

فیصتد مضتامین    60یی میان سند تحصیلی لیسانس، سند ماستر  متقاضتی و داشتتن مشتابهت حتداقل     داشتن تسلسل رشته .6
 تخصصی.  

ها  حضتور  مؤسستة تحصتیالت    از برنامه DVMو PharmD  ،DMD ،  MDب( اشخاصی که دارا  سند تحصیلی       
شوند. اسناد از برنامة حضور  مؤسسة تحصتیلی خصوصتی ختار  از    پذیرفته می الی باشند، با در نظرداشت شرایط، به حیث پوهنیار 

 شود که مؤسسة مذکور دارا  ا تبار اکادمی، درکشورمربوط باشد.کشور زمانی پذیرفته می
 

 مادة یازدهم: شرایط شمولیت برای اعضای کادر علمی به رتبة پوهنمل
 عیارها  لزء ب مادة هفتم، والد شرایط ذیل باشد:شخصی به حیث پوهنمل پذیرفته می شود که افزون بر م

 ( از برنامة حضور  مؤسسة تحصیالت  الی؛ PhDداشتن سند تحصیلی دوکتورا )  .1

( از  برنامه حضور  مؤسسة تحصیالت  الی خار  از مرز باید تأییدیة ریاستت   PhDسند تحصیلی دوکتورا ) (:30یادداشت )

 انسجام امور اکادمی، را داشته باشد.

( از  برنامة حضور  مؤسسة تحصیالت  الی خار  از کشتور زمتانی پذیرفتته     PhDسند تحصیلی دوکتورا ) (:31یادداشت )

 می شود که مؤسسة مذکور دارا  ا تبارر سمی درکشور مربوط باشد.

ستجام  ها و مؤسسات تحصیالت  الی خصوصی/ ریاست انداشتن سن مشخ  مطاب  فیصلة کمیسیون موظف ریاست پوهنتون .2
 اموراکادمی،؛

 60یی میان سند تحصیلی لیسانس، سند ماستر  و سند دوکتتورا  متقاضتی و داشتتن مشتابهت حتداقل      داشتن تسلسل رشته .3
 فیصد مضامین تخصصی؛  

 نمره در امتحان زبان بین المللی؛ 70اخذ حد اقل  .4

 نمره . 70نمودن موفقانه امتحان رقابتی برا  متقاضیان کادر  لمی با کسب حداقل سپر  .5

 



 

 

 مادة دوازدهم: تعیین هیئت ممتحن
 تعیین ترکیب هیئت ممتحن به پیشنهاد شورا   لمی پوهنحی و تأیید  کمیتة تقرر و انفکاک پوهنتون؛ .1

در صورت نیاز تعیین ا ضا  کادر  لمیِ با شهرت نی،  به حیث ناظر روند امتحان، توسط کمیتة تقرر و انفکاک تحتت ریاستت    .2
 یی در روند امتحان.ها  سلیقهون به منظور تأمین شفافیت و للوگیر  از اِ مال هرگونه برخوردمعاون  لمی پوهنت

 توانند. ها  مماثل نیز  ضو هیئت ممتحن بوده میا ضا  کادر  لمی والد شرایط از دیپارتمنت (:32یادداشت )

 

 هامجدد برای آنمادة سیزدهم: طرز برگزاری امتحان شمولیت به کادر علمی و شرایط امتحان 
درطرزالعمل لداگانه تدوین یافته است )به طرزالعمل امتحان متقاضیان شمولیت در کادر  لمی، که با در نظرداشت  یحة لتذب       

 ترتیب گریده است، مرالعه گردد (. 14و  13، 12ها  ا ضا  کادر  لمی مؤسسات تحصیالت  الی، ماده
 

  بین المللیمادة چهاردهم: اخذ امتحان زبان 
اند، درصورت لزوم، لهت اخذ امتحان زبان بین المللی به دیپارتمنت مضامین پوهنتون معرفی متقاضیانی که شارت لست گردیده .1

 شمول پوهنتون؛

 داشتن ح  اشتراک در امتحان شمولیت به کادر، پس از دریافت سند کامیابی در زبان بین المللی. .2

 

 فتن امتحانگی برای گرمادة پانزدهم: آماده
 گی دیپارتمنت برا  گرفتن امتحان شمولیت یا کنفرانس  لمی توسط ریاست پوهنحی به معاونت  لمی؛ا الم آماده .1

 تعیین زمان و مکان امتحان توسط معاونیت  لمی و ابالغ آن به ریاست پوهنحی؛ .2

 گی؛ گرفتن آماده ساختن آنان از برا شدن والدان شرایط و آگاهروز پس از مشخ  10گرفتن امتحان،  .3
 دریافت سند  نوشتار ، توسط دیپارتمنت، مبنی بر آگاهی والدان شرایط امتحان کادر  لمی از زمان و مکان برگزار  امتحان. .4

 

ها و گزینش عنوان کنفرانس علمی به واجدین شرایط از سوی هیئت مادة شانزدهم: طرح پرسش

 ممتحن
 رایط،ها توسط استادان والد شکردن پرسشآماده .1

 ها توسط هیئت ممتحن، در روز امتحان؛ گزینش پرسش .2

 تواند(؛پرسش بوده نمی ۱۰۰تر از پرسش و بیش ۵۰تر از ها کمها برا  متقاضیان در روز امتحان )پرسشتوزیع پرسش .3

 نوان کنفرانس  لمتی  این طرزالعمل مادة )بیستم( هرگاه متقاضیان دارا  درلة تحصیل دکترا باشند، بر بنیاد  (:33یاداشت )

 گردد.برا  ایشان از سو  هیئت ژور  تعیین می
 

 برگزاری امتحان -هفدهم  ةماد
 تعیین شده؛ و مکان  برگزار  امتحان در زمان .1

 ها فرارو  داوطلبان پیش از امتحان و گزینش ده پرسش به صورت قر ه؛گذاشتن شمارة پرسش .2

 ؛متقاضیانرس ها به دستقراردادن آنها و ها  گزینش شده رو  پارچهتایپ پرسش .3



 

 

 کردن مدت امتحان توسط هیئت ممتحن  و رساندن آن رو  پارچة امتحان؛ مشخ  .4

 شده؛  یافتن وقت تعیینها با پایانآور  پارچهلمع .5

 رسمی کشور بر بنیاد درخواست. گرفتن امتحان به یکی از زبان .6

 

 های امتحاندادن پارچهمادة هجدهم: نمره
 توسط هیئت ممتحن، بدون درنگ در همان روز؛  ،ها  امتحان با پایان یافتن امتحاندادن پارچهنمرده .1

 ا الن نتایج امتحان در همان روز بدون هرگونه تأخیر، لز در موارد استثنایی.  .2

در صورت تأخیر و یا به تعوی  افتادن نتایج به روز بعد،  لت تتأخیر بایتد کتبتًا بته اطتالع معاونتت  لمتی و         (:34یادداشت )

بتودن تتأخیر ا تالن نتتایج،     چنین موضوع با داوطلبان نیز در میان گذاشته شود. در صورت نامولهدیپارتمنت مربوط رسانیده شود. هم
کته نتیجتة امتحتان    بودن و نبودن لریتان  و یتا ایتن   ر دیپارتمنت در رابطه به شفافمعاونت  لمی در مشورت با رئیس پوهنحی و آم
 نماید. پذیرفته شود یا خیر تصمیم فرلامین را اتخاذ می

 تنظیم شقة امتحان توسط آمر دیپارتمنت؛ .3

ح در شورا   لمی شده از سو  مجلس دیپارتمنت، سپس رساندن نتایج به اطالع ریاست پوهنحی لهت طرها  دادهتأیید نمره .4
 پوهنحی  و تأیید آن؛

 .یافتن به مرحلة ارایة کنفرانس  لمیلهت راه ۱۰۰از  ۶۵گرفتن نمرةکامیابی  .5

 

 مادة نزدهم: ارائة کنفرانس
 مطالبة ارائة کنفرانس تنها از متقاضیانی که در امتحان شمول حایز نمرة کامیابی شده باشند؛ .1

 شده  لمی؛پذیرفتهارائة کنفرانس با توله به معیارها   .2

 

 ائة کنفرانس علمی برای متقاضیان کامیابتعیین عنوان و زمان ارمادة بیستم:  
 تعیین موضوع مطاب  رشتة تخصصی متقاضی؛ .1

 یی که لنبة ) تیوری، و  ملی ( داشته باشد.بودن  نوان موضوع  لمیمشخ  و دربرگیرنده .2

توستط هیئتت ژور  و رستاندن تتاریخ،      ،روز پس از ا الن نتایج امتحانها  کنفرانس  لمی برا  داوطلبان، ی، تعیین  نوان .3
 محل و سا ت مشخ  برگزار  کنفرانس به اطالع ایشان؛

 ساختن و ارائة آن؛روز از زمان تعیین  نوان برا  آماده ۱۰تا  ۷در نظرگرفتن مدت  .4

 رس داوطلبان؛گذاشتن همة معیارها  مورد نیاز در کنفرانس  لمی به دست .5

که کنفترانس  لمتی رنتگ رقتابتی     داشتن این راترین کنفرانس، و با فراچشمداور   اد نه  و ارزیابی آسان در گزینش به برا  .6
 سان؛ها   مشترک و ی،دارد، گزینش  نوان

رساندن موضوع کنفرانس و زمان و مکان آن به آگاهی والتدان شترایط و دریافتت ستند نوشتتار  از ستو  دیپارتمنتت مبنتی          .7
 هی ایشان از تعیین  نوان و زمان و مکان برگزار  کنفرانس.برآگا

 

 یکم:  برگزاری کنفرانس علمیومادة بیست

 برگزار  کنفرانس  لمی به حضور هیئت ژور  و استادان در زمان تعیین شده؛ .1



 

 

 ت هیئت ژور ؛ها به هدایدقیقه و در صورت نیاز، افزایش این زمان ۱۰تا  ۵دقیقه و پاسخ به سوا ت  ۲۰زمان ارائه  .2

 هر گونه افزایش زمان و برابر  در همه موارد برا  همة داوطلبان.بودن اد نه .3

 رو ، برا  للوگیر  از ضیاع وقت.پرداختن متقاضی با اصل موضوع و دور  از هرگونه حاشیه .4

ار می باشند در غیر آن استادان حاضر در کنفرانس در صورتی که زمان کفایت کند از ح  سوال کردن برخورد (:35یادداشت )

 تنها هیئت ژور  تعیین شده صالحیت پرسش و یا الازه سوال به دیگران را دارا می باشد.
 

 ودوم: شرایط ارائة کنفرانس علمیمادة بیست

 کردن کنفرانس  لمی به صورت پاورپاینت؛آماده .1

 گیر  از ابزارها  پدید آید؛ محدودیت بهرهگی داوطلبان برا  استفاده از چارت، هنگامی که نیاز باشد و یا آماده .2

 شده از سو  کمیتة تحقیی  در تنظیم و ارائة کنفرانس  لمی؛ر ایت معیارها  تعیین .3

 در کنفرانس  لمی؛  لویانورزیدن استادان و دانششرکتافزون بر هیئت ژور ،  .4

توسط کامره )از آنجایی که کنفرانس  لمی به  سونهی هرگونه سوءتفاهم، ثبت کامل لریان کنفرانساز برا  مستندساز  و ی، .5
باشد، در صورت ا تترا  داوطلبتان، امکتان بررستی     صورت شفاهی ارائه می گردد و سند مکتوبی در پیوند به آن در دست نمی

 گرداند(؛مجدد کنفرانس را، ثبت توسط کامره میسر می

توسط یکی از داوطلبان، سایر متقاضاین ح  حضور در للسه نداشتن ح  حضور متقاضیان دیگر در للسه، هنگام ارائة کنفرانس  .6
 را ندارند. 

 ها  رسمی کشور بر بنیاد درخواست متقاضی؛ارائة کنفرانس به یکی از زبان .7

 مثبت، با در نظرداشت اوسط هر سه  ضو هیئت ژور ؛ 12نمرة کامیابی کنفرانس  لمی،  .8

ترین امتیاز اشد که کسی ناکام به شمار نرود، داوطلب یا داوطلبانی که بیشیی بهرگاه امتیاز داوطلبان به گونه (:36یادداشت )

تر از متقاضیان امتیاز برابر داشته باشتند، هیئتت ژور  تتازه تعیتین و     شوند. هرگاه دو و یا بیشمیاب دانسته میند کاارا به دست آورده
 گردد.دیگر، پس از ی، هفته مهلت برگزار می کنفرانس  لمی با موضوع نو از متقاضیانی با امتیاز برابر، بار

ارائة کنفرانس  لمی چانس دوم ندارد؛ اما درصورت غیابت موله متقاضیان امتحان در روز معینه، وقت مناستب   (:37یاداشت )

مبتنتی بتر    تواند. البته در صورتی که  ذر متقاضی توسط پوهنحی مولته پنداشتته شتود و   دیگر  برا  ارائة کنفرانس تعیین شده می
 مستندات باشد.

 وسوم: اهمیت حضور هیئت ژوری در کنفرانسمادة بیست
 دید بالفعل؛ حضور حتمی هیئت  ژور  درحین ارائة کنفرانس  و ارزیابی آن  متکی بر چشم .1

 ا تبارنداشتن کنفرانس در صورت حضورنداشتن همة ا ضا  هیئت ژور  هنگام ارائة کنفرانس. .2

 

 ارهای ارزیابی کنفرانسوچهارم: معیمادة بیست
 نماید:هیئت ژور  با توله به معیارها  ذیل نظریات توحیدشده و یا لداگانة خود را ارائه می     
 توانایی ارائة مطالب؛ .1

 گیر  و سفارشات؛حفظ تسلسل منطقی موضو ات از مقدمه تا نتیجه .2

 صالحیت و پختگی استد ل و الرا  مناقشه؛ .3

 و سفارشات از الرا  مناقشه؛گیر  استنباط منطقی نتیجه .4



 

 

 ها؛استفاده از تکنالوژ ، لداول و چارت .5

 ها و ا تماد به نفس.گویی به پرسشقدرت پاسخ .6

 

 و پنجم: میکانیزم نمره دهی کنفرانسمادة بیست
-نمتره متی   30نمره که مجموع  5گزارش کنفرانس از سو  هیئت ژور  و  نمره دهی بر بنیاد معیارها  مطرح  درهر بخش  .1

 نمره است.  18شود. نمرة کامیابی حداقل 

 دهی مانند لزء ی، همین ماده  برا  هر موضوع، درصورتی که گزارش برا  هر  ضو هیئت ژور  به صورت نمره .2

 شود.ها توحید و ابالغ میلداگانه ترتیب گردد. در فرلام مجموع نمره .3

  وششم: شیوة اعالن نتایج کنفرانس علمیمادة بیست
 جة کنفرانس در اختیار آمر دیپارتمنت از سو  هیئت ژور ؛گذاشتن نتی .1

 یافتن لریان  امتحان و کنفرانس  لمی، به ریاست پوهنحی؛سپردن گزارش رسمی، از پایان .2

 ا الن نتیجه از سو  آمر دیپارتمنت به داوطلبان. .3

 

 گی به شکایات متقاضیانوهفتم: رسیدهمادة بیست

 بعد از ا الن نتایج امتحان و ارائة کنفرانس  لمی؛داشتن ح  شکایت و بازبینی نتایج  .1

 سپردن شکایت تا ی، روز بعد از دریافت نتایج؛  .2

 نامه به معاونت  لمی پوهنتون؛سپردن شکایت .3

تعیین  هیئت با صالحیتی  از سو  معاونیت  لمی، و بررسی موضوع شکایت حد اکثر در مدت زمانی یت، روز و ا تالن نتتایج     .4
 آن.

رس هیئتت گذاشتته   تمام اسناد به شمول سوا ت و کلید لوابات و نیز ویدیو  کنفرانس  لمی باید به دستت  (:38)یادداشت 

 باشد.شود. فیصله هیئت، نهایی بوده و قابل تطبی  می
 

 و هشتم: تکمیل دوسیة تقرر توسط مدیر استادانمادة بیست
کار  متقاضی، بر بنیاد چ، لیستت از بترا    توسط آمریت دیپارتمنت به  همساز   دوسیة تقرر متقاضیان کامیاب ترتیب و آماده     
 ساختن به للسة دیپارتمنت.مطرح

 

 ونهم: تأیید دوسیه تقرر در جلسة دیپارتمنتمادة بیست

روز بعد از لا شده و شکایتی در زمینه ثبت نگردیده باشد، ی، هرگاه دوسیه  ار  از نق  باشد و همة اسناد مورد نیاز در آن لابه
-سویه و یت، گی به شکایات، دایرکردن للسة دیپارتمنت و تأیید دوسیة تقرر پس از غور و بررسی همهمو د تعیین شده برا  رسیده

 ها.بود سوساز  کم
 



 

 

 ام: ارسال دوسیه تقرر به ریاست پوهنحیمادة سی
نة رسمی در همان روز به ریاست پوهنحی لهت در  پس از تأیید و تصویب دوسیه تقرر در مجلس دیپارتمنت فرستادن آن به گو

 در آلندا  شورا   لمی پوهنحی.
 

 ویکم: تأیید دوسیه تقرر در شورای علمی پوهنحیمادة سی
برگزار  شورا   لمی پوهنحی و تأیید دوسیة تقرر ی، روز بعد از رسیدن نامتة دیپارتمنتت از ستو  آن پتس از غتور و بررستی       

 ته باشد.یی نداشبود هرگاه کم

هتا   بتود  سوساز   کتم هایی داشته باشد، به آمریت دیپارتمنت برگردانده از برا  ی،بود هرگاه دوسیه کم (:39یاداشت )

 گردد. گسیل می
 

 رسال دوسیه تقرر به معاونت علمیودوم: امادة سی

از تأییتد در شتورا   لمتی پتوهنحی بته      ریاست پوهنحی دوسیه تقرر  تأیید شده را لهت الراآت بعد  حداکثر تا ی، روز بعد 
 معاونت  لمی ارسال می کند. معاونت  لمی آن را در آلندا  اولین للسة کمیتة تقرر و انفکاک قرار می دهد.

 

 وسوم: تأیید دوسیه تقرر در کمیتة تقرر و انفکاکمادة سی

بررسی قرار داده که در صورت ر ایت تمتامی اصتول   کمیته بر اساس طرزالعمل داخلی، دوسیه تقرر را از لنبه ها  مختلف مورد 
 در تنظیم دوسیه و تقرر  متقاضیان کامیاب، آن را تأیید می نماید.

 

 وچهارم: ارسال دوسیه تقرر به شورای علمی پوهنتون جهت تأیید و تصویبمادة سی

وهنتون به معاونت  لمی ارسال می نماید. کمیتة تقرر و انفکاک رسماً دوسیه را لهت در  در آلندا  اولین للسة شورا   لمی پ
 شورا   لمی پوهنتون دوسیه متذکره را بعد از غور و بررسی و در صورت نداشتن نواق  تأیید می نماید.

 

 و پنجم: ارسال دوسیه تقرر به وزارت تحصیالت عالیمادة سی

گستیل آن بترا  تأییتد و منظتور  بته وزارت       تحویل دوسیة تقرر بعد از تأیید شورا   لمی پوهنتتون بته متدیریت استتادان  و    
 تحصیالت.  

 

 مراحل اسناد تقرر متقاضیان کادر علمی و ششم: میکانیزم و زمان طیمادة سی
طی مراحل اسناد تقرر داوطلبانی که موف  به اخذ نمرة کامیابی شده باشند، مطاب  احکام قتانون تحصتیالت  تالی ملکتی      .1

 طی؛

لست، ا الن نتتایج امتحتان شتمول تتا      طی مراحل شمولیت به کادر  لمی از وقت شارتدر نظرگرفتن مدت سه ماه برا   .2
 کسب منظور ؛   

 ا تبار تاریخ تقرر ا ضا  کادر  لمی از تاریخ تصویب آن در دیپارتمنت دارا  صالحیت استخدام؛ .3



 

 

و اکادمی،؛ زیرا سبب متضترر  معطل قرارنگرفتن مراحل تقرر و تقرر مجد از سو  دیپارتمنت و شوراها بدون د یل قانونی  .4
گردد. هرگونه تتأخیر  شدن  داوطلبان  ضویت در کادر  لمی و متقاضیانی که خواهان تقرر مجدد در کادر  لمی هستند، می

 باشد.تولهی قابل بازخواست بوده  و مؤیدات تأدیبی با   متخلفان قابل تطبی  میو بی

گیر  از سو  معاونیت  لمتی بتوده،   احل یادشده بدون د یل موله قابل پیهر گونه تأخیر و طو نی شدن مر (:40یاداشت )

-هتا و طرزالعمتل  باشد؛ بنابر این همة مراحل باید بر بنیاد  یحراه میحتا با صدور توصیه، اخطار شفاهی و کتبی به تعلل کنندگان هم

 ی انجام پذیرد.ها و قوانین وزارت تحصیالت  الی در زمان مقتضها  پوهنتون غالب، مقرره

 

 های اکادمیکوهفتم: انفکاک از بستمادة سی

 گردد:ها  اکادمی، منف، می ضو کادر  لمی در حا ت ذیل از بست     

نکردن سند فراغت در صورتی که در برنامة ماستر  یا دوکتورا در داخل و یا خار  از کشور توسط پوهنتون معرفی گردیده کسب .1
 باشد؛

 ط ترفیع استاد و معاون استاد به رتبة  لمی با تر در مدت تعیین شده؛نکردن شرایتکمیل .2

 ها  مندر  اسناد تقنینی مربوط.کردن دسپلین و سایرتخطینقض .3

نهاد شورا   لمی پوهنحی، تصویب شورا   لمی پوهنتتون  این ماده به اساس پیش  3انفکاک در حالت فقرة  (:41یاداشت )

 گیرد.صورت می و منظور  وزارت تحصیالت  الی

 

 وهشتم: شرایط شمولیت مجدد و طی مراحل آنمادة سی
هرگاه  ضو کادر  لمی از وظیفه قطع  القه نماید، شمولیت مجدد و  در بست اکادمی، با حفظ رتبة  لمی در صورت ضترورت       

 تواند:و مولودیت بست اکادمی، صرف برا  ی، بار با درنظرداشت شرایط ذیل صورت گرفته می
 نگردیدن از کادر  لمی بیشتر از ی، بار؛مف، .1

 تر از ده سال؛تر از دورة کار موصوف و به هیت صورت بیشتر نبودن دورة انفصال متقاضی در مؤسسة تحصیالت  الی بیشبیش .2

صتالح، مجلتس دیپارتمنتت،    یی که والد شرایط باشند بر اساس حکتم مقتام ذ   طی مراحل شمولیت مجدد ا ضا  کادر  لمی .3
 نهاد ریاست پوهنتون  نوانی وزارت تحصیالت  الی.موافقة ریاست پوهنحی و پیش

یی که والد شرایط باشند، طب  مواد فوق و براستاس حکتم مقتام    میکانیزم شمولیت مجدد ا ضا  کادر  لمی(: 42یادداشت)

سسه، تأیید  شورا   لمی پوهنتتون و  صالح، فیصلة مجلس دیپارتمنت، تأیید  شورا   لمی پوهنحی، کمیتة تقرر و انفکاک مؤذ 
 شود. نهاد ریاست پوهنتون  نوانی وزارت تحصیالت  الی انجام میپیش

شمولیت مجدد در کادر  لمی پوهنتون در صورت مولودیت دوسیة کادر  و استناد معتبتر  کته مبتین رتبتة      (: 43یادداشت)    

 گیرد.ة قبلی صورت می لمی متقاضی قبل از انفصال باشد، با حفظ قدم به  ین رتب

کننتد، در  ها  مختلفی کار میدید، با حفظ حقوق کادر، به پستیی که طب  فرمان و صوابا ضا  کادر  لمی (:44یادداشت)    

 شوندوها  درسی شان را    تکمیل نمایند، تابع طی مراحل شمولیت مجدد نمیصورتی که مکلفیت

ها و مؤسستات  ادر  لمی که در زمان انفصال و قطع  القه از کادر  لمی در پوهنتونشمولیت مجدد ا ضا  ک(:  45یادداشت)    

حکم   اکادمی، داخلی و خارلی ایفا  وظیفه نموده باشند، بر اساس ارایة اسناد  معتبر از مجار  رسمی و موافقة پوهنتون صترف از  

 معاف می باشند.  فقرة دوم ماده بیست و یک  این طرزالعمل

      



 

 

 ونهم: معیار های رفتاری واخالقیسیمادة 
هتا  رفتتار  و دور  از هتر گونته     بودن متقاضیان و ا ضا  کادر  لمی به ر ایت نظم اکادمی، و حفاظت شاخ مکلف .1

-انداختن مصونیت دیگران متی رفتار  که با ث اختالل نظام اکادمی،، نقض حقوق دیگران، آزار و اذیت لنسی و به خطر

 گردد.

دار طتی یت، ستال. دیپارتمنتت     ار و اخالق  ا ضا  کادر  لمی لدیدالتقرر توسط دیپارتمنت به صتورت دوام نظارت بر رفت .2
 مکلف است که درلریان لذب متقاضیان به موارد ذیل توله لد  داشته باشد:

 مطالعة اسناد و در نظرگرفتن رفتار دورة تحصیلی متقاضی در لریان تحصیل از پوهنتون مربوط؛ -

انتد روابتط حستنه را بتا ا ضتا       که ا ضا  کادر  لمی لدیدالتقرر از همان ستال اول توانستته  کردن از ایناطمینان پیدا -
 دیپارتمنت تأمین نمایند و رفتار و اخالق پسندیده را با همة منسوبان، به وی،ه محصالن داشته باشند،

صورتی که از نگاه رفتار  و اخالقتی معیارهتا    ساختن  ضو کادر لدیدالتقرر مطاب  مواد قانون از بست کادر  در منف،  .3
 سازد؛لامعة اکادمی، را  ملی نمی

 برخورد قانو  با متخلفان نظم ودسپلین. .4
 

 مادة چهلم: احکام متفرقه
معادلت اسناد هر سه کتگور  ) لیسانس، ماستر و دکترا( متقاضیان خار  مرز برا  کادر  لمی توسط کمیتة ارزیابی اسناد ختار    .1

 مرز. 

 صحت و ثقم و تأیید  اسناد فوق توسط آمریت ارزیابی ریاست انسجام امور اکادمی،؛ .2

طی مراحل و ارزیابی نهایی اسناد متقاضیان ا ضتا  کتادر  لمتی، در وزارت توستط ریاستت تقترر و ترفیعتات  لمتی ا ضتا            .3
 کادر لمی و کمیسیون؛

ر صورتی که متقاضیان اناث و ذکور در امتحان شتمولیت، نمترة   دادن ح  الویت به متقاضیان اناث، برا  ارائة کنفرانس  لمی، د .4
 کامیابی امتحان شمول به کادر شان مساو  باشد. 

مممور     21( یادداشممت در جلسممة شممماره  45ممماده  و  ) 40ایممن طرزالعمممل در  

 شورای علمی پوهنتون غالب تأیید گردید.  30/3/1398

 

 ضمایم

 علمی  های اوراق دوسیة شمولیت به کادرعنوان
 دوسیة ا ضا  لدید کادر  لمی شامل اوراق ذیل می باشد:
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