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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 وزارت تحصیالت عالی 

 الیحه تبدیلی ها

 

 

 مقدمه:

موثر روند تبدیلی محصالن در مؤسسات تحصیالت عالی کشور وضع گردیده این الیحه به منظور تنظیم 

 .است

 

 فصل اول

 تبدیلی های محصالن پوهنتون ها و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی روزانه

 

 :ماده اول

ځی پوهن ،فکر نموده با دقتتا  شود میچون در وقت اخذ امتحان کانکور به شاگردان وقت و صالحیت داده 

نهاد  از یک و یا تحصیلی بناًء حق تبدیلی در داخل مؤسسه . مورد عالقه خود را انتخاب نمایندو پوهنتون 

 دیگر را ندارند. به نهاد تحصیلی تحصیلی

 :دومماده 

حصیلی سسه تؤسسه تحصیلی به مؤتبدیلی محصالن اناث که صنف اول را موفقانه سپری نموده اند از یک م

 گیرد.دیگر تحت شرایط زیر صورت می 

 ه درخواست )تکمیل فورم تبدیلی (.ارائ -1

 اجرای تبدیلی صرف به عین رشته، صنف و سمستر. -۲

 موجودیت موافقه هر دو واحد تحصیلی. -۳



۲ 
 

سسه که در آن تبدیلی صورت می ؤتکمیل نمودن نمره معیاری کانکور رشته تحصیلی در همان سال م -۴

 گیرد.

 .داشتن حق ادامه تحصیل مطابق الیحه امتحانات -۵

 

 

 فصل دوم

 ؤسسات تحصیلی عالی دولتی شبانهتبدیلی های محصالن پوهنتون ها و م

 

 :سومماده 

 تبدیلی محصالن از بخش شبانه به بخش روزانه صورت گرفته نمی تواند.

 :چهارم ماده

 صورت می گیرد:تبدیلی محصالن از بخش روزانه به شبانه تحت شرایط ذیل 

 ه درخواست ) تکمیل فورم تبدیلی (.ئارا -1

 موجودیت موافقه هر دو بخش تحصیلی. -۲

 در بخش شبانه. تبدیلیموجودیت رشته تحصیلی مورد  -۳

 .در عین نهاد تحصیلی والیت مربوطه  ، صنف و سمستر تحصیلیاجرای تبدیلی صرف به عین رشته -۴

 یحه امتحانات.داشتن حق ادامه تحصیل مطابق ال -5

 

 

 

 

 

 



۳ 
 

 فصل سوم

 تبدیلی محصالن مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی

 

 :پنجمماده 

 محصالن و هم چنان رگاز یک رشته به رشته دی سسه تحصیلی خصوصیؤدر داخل م محصالن تبدیلی

سسه تحصیلی خصوصی دیگر صورت ؤاز یک موسسه تحصیلی به م الی ختم یک سمستر جدیدالشمول

 تواند.گرفته نمی 

 :ششمماده 

د الی گردن محصالن که در صنوف باالتر از یک مؤسسه تحصیلی به مؤسسه تحصیلی دیگر تبدیل می

 را ندارند. دوم تکمیل یک سمستر حق تبدیلی 

 :هفتمماده 

 سسات تحصیالت عالی دولتی مجاز نیست.ؤتبدیلی محصالن از مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی به م

 :هشتمماده 

سسات تحصیالت عالی خصوصی تابع شرایط ؤسسات تحصیالت عالی دولتی به مؤمحصالن از متبدیلی 

 زیر است:

 ئه درخواستی ) تکمیل فورم تبدیلی (.ارا -1

 موجودیت موافقه هر دو واحد تحصیلی. -۲

 صنف و سمستر تحصیلی. ،اجرای تبدیلی صرف به عین رشته -۳

 امتحانات.داشتن حق ادامه تحصیل مطابق الیحه  -۴

 :نهمماده 

یط زیر گر تابع شراخصوصی دی تحصیلی سسهؤسسه تحصیلی خصوصی به مؤتبدیلی محصالن از یک م

 است:

 ارائه درخواستی ) تکمیل فورم تبدیلی (. -1

 موجودیت موافقه هردو واحد تحصیلی. -۲
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 ، صنف و سمستر تحصیلی.اجرای تبدیلی صرف به عین رشته -۳

 تحصیل مطابق الیحه امتحانات.داشتن حق ادامه  -۴

 ماده دهم:

 محصالن مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی در جریان تحصیل صرف حق دو بار تبدیلی را دارند.
 

 

 فصل چهارم

 تبدیلی محصالن افغانی از موسسات تحصیالت عالی خارج مرز

 

 :یازدهمماده 

سسات تحصیالت عالی داخل ؤم سسات تحصیالت عالی خارج مرز کشور بهؤتبدیلی محصالن افغانی از م

 کشور تابع شرایط ذیل است:

 محصل حق ادامه تحصیل را در رشته مربوطه داشته باشد. -1

تائید نماینده گی سیاسی افغانستان در کشور مربوطه و وزارت  تبدیلی محصل به اساس عذر معقول و -۲

 امور خارجه در داخل کشور باشد.

 دارای اعتبار اکادمیک باشد. ،بدیلی می خواهدسسه تحصیلی که محصل از آن تؤم -۳

 

 هم:دوازدماده 

ن ، تبدیلی شابه خارج از کشور تحصیل می نمایند و گروپی محصالن که از طریق بورسیه های دولتی

 مجاز نمی باشند.

 

 دهم:سیزماده 

ام ریاست انسجاسناد ارائه شده غرض تعین معادلت و ادامه تحصیل به کمیسیون ارزیابی اسناد علمی در 

 .امور اکادمیک راجع و متعاقباً از طریق ریاست امور محصالن طی مراحل می گردد

بعد از طی مراحل  ،مؤسسات تحصیلی خصوصی تحصیل مینمایند محصالن که در خارج از کشور در -1

 معرفی میگردند. در والیت مربوطه اسناد و معادلت به مؤسسات تحصیلی خصوصی در داخل کشور

حصالن که در خارج از کشور در مؤسسات تحصیلی دولتی تحصیل مینمایند، بعد از طی مراحل م -۲

 اسناد و معادلت به مؤسسات تحصیلی دولتی در داخل کشور معرفی میگردند.
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بعد از ختم ماموریت و برگشت به  ،پلومات های افغانستان در خارج از کشوراوالدهای محصل دی -۳

 بعد از طی مراحل  ،از طریق وزارت امور خارجه ئید شدهامعتبر تو افغانستان با در نظرداشت اسناد مؤثق

از طریق ریاست امور محصالن در عین رشته، صنف  ،امور اکادمیکو معادلت از طریق ریاست انسجام 

 گردند. دولتی معرفی می و سمستر به پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی

 

 

 

 پنجمفصل 

 احکام متفرقه

 

 

 :چهاردهمماده 

سسات تحصیلی دولتی صرف سال یک مرتبه در ایام رخصتی های ؤتمام تبدیلی های شامل این الیحه در م

زمستان ) ماه جدی و دلو ( و در مؤسسات تحصیلی خصوصی سال دو بار در ختم هر سمستر طی مراحل 

 می گردد.

 دد.گر طی مراحل می ،تبدیلی از یک والیت گرمسیر به والیت دیگر گرمسیر صرف در ماه اسدعالوتاً 

 

 :دهمپانزماده 

 :تبدیلی های محصالن شامل این الیحه توسط کمیسیون به ترکیب ذیل صورت می گیرد

 ئیس کمیسیون.معین امور محصالن به حیث ر -1

 رئیس امور محصالن به حیث عضو. -۲

 تحصیالت عالی خصوصی به حیث عضو. رئیس موسسات -۳

 رئیس ارتباط پوهنتون ها به حیث عضو. -۴

 

 

ات سسؤدر تبدیلی های موسسات تحصیالت عالی دولتی، رئیس امور محصالن و در تبدیلی های منوت: 

سسات تحصیالت عالی خصوصی به حیث منشی کمیسیون انجام ؤرئیس م ،تحصیالت عالی خصوصی

 وظیفه می نمایند.

 

 

 

 

 :شانزدهمماده 
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اناث که به اساس ازدواج تقاضای تبدیلی را می نمایند، باید افزون به تکمیل شرایط وضع  محصالن -الف

برویت اسناد موثق رسمی مبنی بر ازدواج  ،نمره معیاری کانکور بدون در نظرداشت، شده در این الیحه 

 گردد.میدر زمان معین تبدیلی ها طی مراحل 

 

دی پدر یا متکفل  فامیل با ارائه اسناد موثق با تائی وظیفه اناث به اساس تبدیلی رسمی تبدیلی محصالن -ب

 نظرداشت در بدون شخص اول ) وزیر یا معین ( اداره مربوطه با تکمیل شرایط وضع شده در این الیحه

 گردد. در زمان معین تبدیلی ها طی مراحل می نمره معیاری کانکور

  

 دهم:فماده ه

سسات تحصیالت عالی دولتی از طریق ریاست امور محصالن و از ؤطی مراحل تبدیلی های ماجراات و 

سسات تحصیالت عالی خصوصی صورت می ؤموسسات تحصیالت عالی خصوصی از طریق ریاست م

 گیرد.

 

 دهم:هژماده 

به  و از مؤسسات عالی سسات تحصیالت عالی مجاز نیستؤسسات تحصیالت نیمه عالی به مؤتبدیلی از م

 نیمه عالی در صورت موافقه وزارت های ذیربط صورت گرفته میتواند.

 

 م:نزدهماده 

سسات تحصیالت عالی والیات و از والیات به والیات ؤسسات تحصیالت عالی کابل به مؤتبدیلی از م

 مطابق اصول مندرج این الیحه صورت گرفته می تواند.

 

 م:ماده بیست

به استثنای موارد که برای قشر اناث در  سسات تحصیالت عالی والیات به کابل مجاز نیستؤتبدیلی از م

 .ماده شانزدهم پیش بینی گردیده است

 

 م:یکماده بیست و 

می  هطبق الیح در صورت تبدیلی، محصل مکلف به تکمیل مضمون یا مضامین کمبود در جریان تحصیل

 باشد.

 

 م:دوماده بیست و

حصیالت ت تاییدی شورای رهبری وزارت ماده ترتیب گردیده و بعد از دوفصل و بیست و  پنجاین الیحه در 

 و سایر اسناد مغایر این الیحه ملغی شناخته می ها عالی نافذ است، با انفاذ این الیحه، الیحه ی قبلی تبدیلی

 شود. 


