
 عالی تحصیالت مؤسسات علمی کادر اعضای اکادمیک هایفعالیت ةالیح
 

 اول فصل

 احکام عمومی

 اول ةماد
هبی اخالقی و مدنی و هبی اکبدمیک، تحکیم عدالت و قبنونیت، رعبیت نور تر فعبلیتهتنظیم و انسججج ب  بِاین الیحه به منظور 

 تحصیالت مؤسسبت و هب پوهنتون عملی کبدر اعضبی ةمحول وظبیف بهتر تحقیق و تدریس ةهبی اکبدمیک، بهبود کیفی پروسارزش
 .است شده وضع افغبنستبن عبلی

 

 دوم ةماد
هبی کبری، اشتراک مسبعی، انتقبل ت ربه، مهبرت و بلند بردن ظرفیتموقع وظبیف، تعمیم همتنظیم این الیحه اجرای بههدف از 

 ببشد.وی اعضبی کبدر علمی میعلمی، کبری و وظیفه
 

 سوم ةماد
صیالت عبلی موارد متعددی از وظبیف و مکلفیت هبی فعبلیت سبت تح س ضبی کبدر علمی مؤ شمند و هبی اکبدمیک اع مهم، ارز

 اند.( تصریح گردیده2ر  و جدول )چهب ةمبد در که کندمی احتوا را متعددی اجزای خویش ةگیرند که هر کدا  بنوبضروری را در بر می
 

 چهارم ةماد
شبن فعبلیتاعضبی کبدر علمی طبق معیبرهب، موازین اکبدمیک و احکب  قبنون موظف سب بب موقف اکبدمیک  علمی  هبیاند تب متنب

 آتی را به ان ب  برسبنند:
 تدریس؛ .1

 هبی علمی؛تألیف، ترجمه و نکبرش مقبله .2

 هبی علمی؛تحقیق و سروی .3

 نمبیی محصالن و اعضبی کبدر علمی؛ره .4

 هب؛ارزیببی آثبر علمی سبیر استبدان و طی مراحل ترفیعبت علمی آن .5

 نمودی؛ره و تقنینی اسنبد سبیر و قبنون هب،مقرره لوایح، ةاشتراک در تهی .6

 اشتراک در محبفل علمی؛ .7

 اشتراک در شوراهب و م بلس مختلف؛ .8

 اشتراک در امتحبن شمول به مؤسسبت تحصیالت عبلی؛ .9

 اشتراک در پروگرا  هبی ترینینگ و ارتقبی ظرفیت؛ .10

 هب؛هب و کمیته هیئتاشتراک در ترکیب  .11

 ارزیببی امتحبنبت؛ .12

 ارزیببی و طی مراحل تقرر کبندیدان کبدر علمی؛ .13

 هبی انکشبفی و سکتوری.ائه و یب مشبرکت در طرح، تحقیق، ارزیببی و ببزنگری پبلیسی هب، ستراتیژی هب و پالنار .14



 

 پنجم ةماد
 .ببشدمی پوهبند تب پوهندوی علمی ةهبی شبمل نصبب درسی یک دیپبرتمنت به دوش استبدان دارای رتبتدریس مضمون -1

ضبی مندرج  -2 صورتیکه در دیپبرتمنت هب اع ضبی دارای رتبه1فقره )در  شد، اع هبی ( این مبده نب کبفی و یب به کلی موجود نبب
 شوند.علمی پوهنمل، پوهنیبر و پوهیبلی به ترتیب، زیر نظر استبد رهنمب برای تدریس مضبمین دیپبرتمنت توظیف می

به اسججبت تصججویب م لس  دهند،پوهنمل هبی که در امور اکبدمیک و تدریس برجسججتگی الز  از خود تببرز می رآن شججمب -3

 .شوند توظیف تدریس به مستقل طور به توانندمی پوهنځیشورای علمی  تأییددیپبرتمنت و 

شبمل درج3برجستگی مندرح بند ) -4 سلط تحصیلی، ة( این مبده   تدریس در موفقیت و سببقه المللی، بین معتبر زببن یک به ت
 .گرددمی نیز علمی آثبر و هبمقبله داشتن و مضمون

 
 

 فصل دوم

 وظایف

 ششم ةماد

 ها حسب آتی است:وظایف اعضای کادر علمی متناسب به موقف اکادمیک آن

 وظایف اساسی استادان: (1

 نمبیی اعضبی کبدر علمی و محصالن طبق قبنون تحصیالت عبلی؛ره. 1
 هب؛نرابطه به آمندان و ابراز نظر در هبی علمی اعضبی کبدر علمی و سبیر دانشارزیببی اثبر و کنفرانس .2
 کننده؛ران و یب اشتراکاشتراک فعبل در محبفل علمی منحیث گرداننده، سخن. 3
 ؛هب، م بلس و شوراهبی علمیاشتراک فعبل در کمیته. 4

سؤوالنه در بهبود امور سهم. 5 س و پوهنځیگیری م س صیالت ةمؤ شبف منظور به مربوطه عبلی تح شرفت ،انک  حفظ و علمی پی

 مؤسسه؛ هبیمصلحت و منبفع
 ؛پیوترکم و المللیبین معتبر زببن یک آموزش: مبنند هبییمهبرت کسب و اختصبصی ةویژه در رشتبه ،دانش ةارتقبی سوی. 6
 البراتواری؛ و ویهسبح ـهبی علمی نمودهب و رهلکچرنوت ةتهی. 7
 ؛هبی مختلف درسیبری و اشتراک در تدریس کورتره .8
 ؛ی، ممد درسی و مرجعهبی درساشتراک در تألیف کتبببری و ره. 9

 ؛برد تحقیقبت علمیبری و پیشره. 10
 ؛مؤسسبت تحصیالت عبلی و نیمه عبلیاشتراک در امتحبن شمول به . 11
 اند.بینی شدهقبنون مؤسسبت تحصیالت عبلی پیش درهب و وظبیفی که سبیر فعبلیت. 12
 

 کاران استاد:وظایف اساسی هم (2

 ؛نمباشتراک در تدریس زیر نظر استبدان ره. 1
 ؛ی محصالن طبق قبنوننمبیره. 2
 ؛وی و علمی بب محصالنهبرد کبرهبی البراتواری، تطبیقبتی، سبحپیش. 3



 ؛هب و شوراهبی علمیهب، م لسمیتهاشتراک فعبل در محبفل علمی، ک. 4
 وی؛هوظیف و کبری هبیمهبرت کسب تحصیلی، ةارتقبی سوی. 5
 ؛المللیفراگیری یک زببن معتبر بین. 6

 تحصیلی؛ ةمؤسس و پوهنځیابراز نظر و اشتراک فعبل در بهبود امور اکبدمیک . 7

 ؛هبی انترنتیو استفبده از سهولت هبی کمپیوتریفراگیری مهبرت. 8
 البراتواری؛ یب ویهسبح –هبی علمی نمبییره و هبلکچرنوت ةکبری بب استبدان در تهیهم. 9

 اشتراک در تحقیق زیر نظر استبدان؛. 10
 اند.تحصیالت عبلی تس یل شده تسسبؤسبیر وظبیفی که در قبنون م .11
 

 هفتم ةماد

 اند از:وظایف آمر دیپارتمنت عبارت
 ریبست از جلسبت دیپبرتمنت؛ .1

 هبی ببالیی؛تمثیل دیپبرتمنت در برابر نهبد .2

 دیپبرتمنت؛ یکبر جندا و پالنآترتیب  .3

 هبی م لس دیپبرتمنت من مله تکمیل اسنبد تقرر، ترفیع علمی و انفکبک؛اجراآت اصولی در مورد فیصله .4

 وی مربوط به دیپبرتمنت؛ههبی نظری، عملی و سبحرفت درتگی پیشهگونهنظبرت از تطبیق نصبب درسی و چ .5

 ؛پوهنځیآوری برای انکشبف و بهبود وضع دیپبرتمنت و نو و ابتکبرات ةارائ .6

 هبی دیپبرتمنت؛تالش برای رفع نیبزمندی .7

 تنظیم امور اکبدمیک و اداری دیپبرتمنت؛ .8

شمبر از اعضبی دیپبرتمنت که از خود ابتکبر، برازندپیش .9 ستهنهبد برای تقدیر و تحسین از کبر آن  شبی گی در تدریس، هگی و 
در مورد آن عده اعضججبی دیپبرتمنت که مرتکب نهبد م بزات اند و پیشهبی اکبدمیک نشججبن دادهتحقیق و یب سججبیر فعبلیت

 شوند؛تخلفبت جدی می

 ؛پوهنځی علمی شورای و ریبست به دیپبرتمنت هبیفعبلیت از گزارش ةارائ .10

 یپبرتمنت؛د م لس به آن ةئهبی اکبدمیک اعضبی کبدر علمی دیپبرتمنت در هر سمستر و اراارزیببی فعبلیت .11

 گیرد.آمر دیپبرتمنت تعلق میسبیر وظبیفی که طبق احکب  قبنون به  .12

 

 هشتم ةماد

 شوند:وظایف مجلس دیپارتمنت حسب آتی برشمرده می
 مینبرهبی محصالن؛هب و سهبی صنفی و دیپلو ، مونوگرافنظیم امور درسی، تطبیقبتی، پروژه .1

 ترتیب و تنظیم امور علمی و تحقیقی دیپبرتمنت؛ .2

نمبهبی عملی، البراتواری و هبی درسجججی، ممد درسجججی، مرجع و رههب، کتببلکچرنوت ةگذاری تألیف، ترجمه و یب تهیپالن .3
 هب؛روز اقدامبت الز  برای طبع و نشر آنهوی و بهسبح

 هب؛هب و مفردات درسی و اقدامبت الز  برای منظوری آنهب، برنبمهترتیب پالن .4

 منت؛هبی مقبمبت ببالیی و نصبب درسی مربوط به دیپبرتنظبرت از تطبیق فیصله .5

 دهی و برگزاری محبفل علمی؛اتخبذ تصمیم پیرامون سبزمبن .6



سوی .7 صله پیرامون تقرر، انفکبک، ارتقبی  صدور فی صمیم در مورد  ضبی علمی ترفیع و علمی ةرتب تثبیت علمی، ةاتخبذ ت  اع
 مربوط؛ علمی کبدر

 تشخیص ضرورت برای استخدا  کبدرهبی علمی جدید )دایمی یب قراردادی(؛ .8

 هب؛کبران تخنیکی دیپبرتمنت و سپردن وظبیف الز  به آنهبی همفعبلیتنظبرت از  .9

 مربوط؛ علمی کبدر اعضبی تحصیلی ةبردن سطح دانش و سویهبی الز  برای بلندانکشبف طرح  .10

 نمبیند؛مندانی که به دیپبرتمنت مواصلت میفیصله پیرامون ارزیببی آثبر علمی اعضبی کبدر علمی و سبیر دانش  .11

 گی هر عضو کبدر علمی؛هو تنظیم تقسیم اوقبت درسی و توزیع مضبمین مطببق معیبرهبی اکبدمیک و شبیست ترتیب  .12

 هبی ارتقبی ظرفیت؛هبی تحصیلی و شبمالن پروگرا تعیین مستحقبن بورت  .13

 مؤسسبت تحصیلی؛ و هبپوهنځیهب، کبری بب سبیر دیپبرتمنتهبی همتعیین شبخص  .14

 فعبلیت ةمدت و درازمدت در سجججبحکوتبه تحقیقی –هبی علمی برنبمه تطبیق و ای بد ةلمی برپبیهبی عارزیببی نیبزمندی  .15
 دیپبرتمنت؛

هبی انکشبفی و اصالح دیپبرتمنت در امور تدریسی و تحصیلی من مله اصالح و تکمیل نصبب درسی و مفردات طرح برنبمه  .16
 درسی مضبمین؛

 شوند.به م لس دیپبرتمنت سپرده میسبیر وظبیفی که توسط اسنبد تقنینی اجرای   .17

 

 نهم ةماد

 :از اندعبارت پوهنځیوظایف معاون 

 رئیس؛ غیبب در پوهنځیریبست از جلسبت شورای علمی  .1

 ةمؤسجسج و پوهنځی علمی شجوراهبی هبیفیصجله و قبنون احکب  هب،الیحه هب،مقرره تطبیق در پوهنځیکبری بب رئیس هم .2

 عبلی؛ تحصیالت

 ؛پوهنځینظبرت از امور دفتر تدریسی  .3

 ؛پوهنځیهبی کبرگران و محبفظبن نظبرت از فعبلیت .4

 ؛پوهنځینظبرت از امور پبکی و نظبفت  .5

 ؛پوهنځی ریبست به ببرهاین در گزارش ةارائ و پوهنځینظبرت از جریبن امتحبنبت در  .6

 گیرد.میسبیر وظبیفی که طبق قبنون و اصول اکبدمیک به او تعلق اجرای  .7

 

 دهم ةماد

 :از اندعبارت پوهنځیوظایف رئیس 

 ؛ببالیی مراجع برابر در پوهنځیگی از هنمبیند .1

 ؛پوهنځیریبست از جلسبت شورای علمی  .2

 عبلی؛ تحصیالت ةمؤسس و پوهنځیهبی شوراهبی علمی هب و فیصلههب، الیحهنظبرت از تطبیق احکب  قبنون، مقرره .3

 ؛پوهنځیتنظیم امور اکبدمیک، مبلی و اداری  .4

 ؛پوهنځی استبدان م لس و عبلی تحصیالت ةمؤسس علمی شورای و ریبست به پوهنځی هبیفعبلیت از گزارش ةارائ .5

 .گیردمی تعلق پوهنځیسبیر وظبیفی که طبق احکب  قبنون به رئیس  .6



 

 یازدهم ةماد

 :از اندعبارت عالی تحصیالت ةوظایف معاون علمی مؤسس
 اجرای وظبیف رئیس مؤسسه در غیبب او؛ .1

 هبی اکبدمیک؛کبری بب رئیس مؤسسه در امور و فعبلیتهم .2

 علمی؛ کبدر اعضبی انفکبک و علمی ترفیع علمی، ةاجراآت قبنونی پیرامون تقرر، تثبیت رتب .3

 هب؛پوهنځیدادی طبق نیبزمندی اجراآت اصولی و اکبدمیک در رابطه به استخدا  کبدرهبی علمی قرار .4

 هبی تحصیالت عبلی در مؤسسه؛هب و برنبمهدهی طرح و مراقبت از تطبیق پالنسبزمبن .5

 هبی تحقیقبت علمی در مؤسسه؛هب و برنبمهطرح و تطبیق پالن .6

 بری و نظبرت از امور تحقیقبت علمی در مؤسسه؛هرَ .7

 بری و نظبرت از امور نشراتی مؤسسه؛ره .8

 تطبیق؛ و تصویب منظور به سبل هر آغبز در علمی شورای ةآن در اولین جلس ةئسسه و اراؤکبر شورای علمی مطرح پالن  .9

 سسه؛ؤهبی شورای علمی مسسه و ثبت فیصلهؤجندای جلسبت شورای علمی مآترتیب  .10

 ربط جهت اجراآت؛سسه به مراجع ذیؤهب و تصبمیم شورای علمی متکثیر، توزیع فیصله .11

سی و ارزیبب .12 ضرورت ارؤهبی مربوط به بخش اکبدمیک مهب و طرزالعملهب، الیحهی مقررهبرر صورت  سه و در   طرح ةئاس
 ببالیی؛ مراجع به آن نهبدپیش و تعدیل

هبی تکنولوژی معلومبتی و انترنتی و اجراآت الز  در مورد تکمیل و ت هیز هب، بخشخبنهنظبرت و بررسجججی از امور کتبب .13
 هب؛آن

 هبی مربوط؛کمیتهریبست از  .14

 مربوط؛ عبلی تحصیلی ةسسؤتسهیل و نظبرت از طرح تشکیل اکبدمیک در م .15

 هبی دفترهبی مربوط به معبونیت علمی؛نظبرت از امور و فعبلیت .16

 المللی؛نمودن آن بب ای بببت زمبن و معیبرهبی بیننهبدات جهت عیبرارزیببی نصبب درسی و طرح پیش .17

 هب؛پوهنځینظبرت از انکشبف، ببزنگری و تطبیق نصبب درسی در  .18

 مؤسسه؛ علمی شورای و ریبست به علمی معبونیت ةسبالن هبیفعبلیت و اجراآت از گزارش ةارائ .19

 نظبرت از تطبیق و اجرای تصبمیم شورای علمی تحصیالت عبلی در بخش اکبدمیک؛ .20

 محصالن؛ ویهسبح –هبی عملی امکبنبت الز  برای اجرای کبر ننمودفراهم .21

 هبی مربوط به اعضبی کبدر علمی و سبیر موارد اکبدمیک؛تهیه و ترتیب آمبر و احصبئیه .22

 مربوط؛ عبلی تحصیالت ةسسؤستراتیژیک اکبدمیک ماکبری در سبختن پالن تسهیل و هم .23

 گیرد.سبیر وظبیفی که مطببق قبنون به معبون علمی تعلق می .24

 

 دوازدهم ةماد

 :دهدمی انجام را آتی وظایف عالی تحصیالت ةسسؤامور محصالن م معاون
 سسه در امور محصالن و دادن مشوره برای بهبود امور محصالن؛ؤکبری بب رئیس مهم .1

 هب و امور نهبدهبی مربوط به معبونیت امور محصالن؛بری فعبلیتهنظبرت و رَ .2

 هب؛پوهنځیاتخبذ تدابیر ضروری برای بهبود وضعیت درسی در  .3



 نهبدپیش و تعدیل طرح ةهبی مربوط به محصالن و در صورت ضرورت تهیهب و طرزالعملهب، الیحهارزیببی و بررسی مقرره .4
 ببالیی؛ مراجع به آن

 امتحبنبت؛ ةشده در الیحبینینظبرت از امتحبنبت در وقت پیش .5

 سسه؛ؤشورای علمی مسسه و ارسبل به موقع آن غرض تصویب به مؤ ةطرح تقویم اکبدمیک سبالن .6

اجراآت الز  پیرامون پذیرش محصالن نوشمول، ثبت نتبیج محصالن، تأجیل اکبدمیک، تثبیت محرومبن امتحبن و انفکبک  .7
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