الیحه جذب اعضای کادر علمی مؤسسات تحصیالت عالی
( پوهنتون ها و انستیتوت های تحصیالت عالی)
مبنی
مادۀ اول
این الیحه به تاسی از ماده هفتاد و یکم قانون تحصیالت عالی ملکی تدوین و تنظیم گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم
ایننن الیحننه بننه منظننود بشفننود دد کننفا یت تحکننیم قننانون تیننشیت دسترسننی عادالنننه و برابننر بننه ر ننتهای
کمولیت دد کادد علمی پوهنتونها و مؤسیات تحصیالت عالی دولتی و تیریع پروسۀ تقرد اعضای کنادد
علمی تدوین گردیده است.
شرایط شمولیت در کادر علمی
مادۀ سوم
( )1نننامیدی و عضننویت دد کننادد علمننی پوهنتونهننا و مؤسیننات تحصننیالت عننالی عننالوه بننر کننرای
منددج دد قانون تحصیالت عالی ملکی میتلیم کرای ذیت است:
موجودیت بیت و ضرودت دد دیپادتمنت مربوطه؛
.1
بیت های مربوطه با توجه بنه تنیمین نینفت مرینادی مضنامین و مکلفیتهنای ددسنی اعضنای کنادد
.2
علمی از طرف دیپادتمنت و پوهنځی مربوطه به اعالن گذاکته میکود؛
داکتن اسناد تحصیلی مودد نیاز تییید کده از سوی وزادت تحصیالت عالی؛
.3
داکتن تواناییهای جیمی کری و دوانی به منظود تکمیت مکلفیتهای قانونی؛
.4
نداکتن سابقۀ محکومیت به جرم جنحه و جنایت که توس محکمۀ با الحیت تییید کده باکد؛
.5
تکمیت سایر کرای برای کمولیت دد کادد علمی طفن قنانون تحصنیالت عنالی ملکنی مقردههنا و
.6
لوایح نا ذه.
( )2بننه متقاضننیان کننمولیت دد کننادد علمننی دادای سننند تحصننیلی دکتننودا بننر دادننندگان سننند تحصننیلی
ماستری و به متقاضیان دادای سند ماستری بر دادندگان سند تحصیلی لییانس ادجحیت داده میکود؛
( )3متقاضیان دادای سند تحصیلی لییانس طف قانون تحصیالت عالی ملکی ق برای مدت ( )۵سنا
از تادیخ تردیت و انفاذ قانون تحصیالت عالی ملکی مؤدخ  13۹۵/12/1۴جذب میگردند؛
کاندیدان کمولیت دد کادد علمی (بشنمو دکتنودا ماسنتر و لیینانس) کنه نتواننند دد امتحنان زبنان نادجی
مو کوند؛ اجازۀ کرکت دد امتحان تخصصی دا ندادند.
شرایط شمولیت برای اعضای کادر علمی به رتبۀ نامزد پوهنیار
مادۀ چهارم
کخصی به حیث نامید پوهنیاد جذب میکود که واجد کرای ذیت باکد:
 .1داکتن سند تحصیالت عالی لییانس از برنامۀ حضودی؛
 .2دادنننده گننان سننند تحصننیالت عننالی لییننانس حضننودی از مؤسیننات تحصننیالت عننالی ننادج از مننرز
میتوجب داکتن تیییدی وزادت تحصیالت عالی؛
 .3عنندم تونناوز سننن متقاضننی از ( )3۰سننا دد حننین تقاضننا بننرای کننمویت دد کننادد علمننی مؤسیننات
تحصیالت عالی دولتی؛
 .4داکتن حداقت اوس نمرات ( )۷۵یصد دد دودۀ لییانس؛
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 .5بیش از یک مرتفه مشروط نفودن دد جریان تحصیت دد دا ت کشود
 .6برای ادغان مؤسیات تحصیالت عالی ادج از کشود دد ودت عدم تکمینت یصندی ترینین کنده
نمرات اوس نمرات داوطلب سویه تحصیلی لییانس باید به مریاد های کشود مربوطنه حنایی)(Grade B
و یا باالتر از آن بوده و بیش از یک مرتفه دد جریان تحصیت مشروط نه باکد؛ با تکمیت کرای قره های
سوم چشادم پنوم و هشتم ماده سی و هفتم تردیت و اییاد  13۹6/12/12قانون تحصیالت عالی ملکی؛
 .۷سپری نمودن مو قانۀ امتحان دد یکی از زبانهای بینالمللی بنا توجنه بنه تقینیمبندی نمنرات قنراد ذینت
می باکد:
 کنیدادی ( )2۰یصد گفتادی ( )2۰یصد نوکتادی ( )3۰یصد وانش ( )3۰یصد .8نمرۀ کامیابی دد امتحان زبان بینالمللی برای متقاضیان کادد علمی حداقت ( )۶۰نمره میباکد؛
 .۹سپری نمودن مو قانۀ امتحان دقابتی برای کمولیت دد کادد علمی با کیب حداقت ( )۶۰نمره؛
 .1۰دد ننودتیکه متقاضننیان بیشننتر باکننند از کیننانیکه بیشننترین نمننرات دا کیننب کننرده باکننند جننذب
میکود؛
 .11ادایۀ مو قانۀ کنفرانس علمی دد محضر هییت ژودی اعضای کادد علمی و محصالن؛
 .12هییت ژودی برای ادزیابی کنفرانس علمی کاندیدان کادد علمی از میان استادان دیپادتمنت مربوطه یا
دیپادتمنننت هننای مماوننت پننوهن رحی کننه دادای دتننب علمننی حننداقت پوهننندوی باکننند؛ بننا تییینندی کننودای علمننی
پوهنځی انتخاب میکوند؛
 .13دد ودتیکه دیپادتمنت های پوهن رحی مربوطه اقد استادان دکته های مماونت باکنند هی نت ژودی از
استادان پوهن رحی هایی مماوت با تائید کمیته تقرد و تر یرات علمی پوهنتون مربوطه تریین می گردد؛
 .14دد جریان ادایۀ کنفرانس علمی کاندید کمولیت دد کادد علمی حضود دو تن ازاعضنای کمیتنۀ تقنرد
و انفکاک پوهنتون حتمی میباکد؛
 .15بننه منظننود اکننتراک اعضننا کننادد علمننی پننوهنځی هننای دی ننر دد کنفننرانس علمننی کاندینند مننودد نظننر
پوهنځی مربوطه حداقت ( )3دوز قفت از تدویر کنفرانس موضوع دا کتفا ر به تمامی پوهنځیهای مربوط به
پوهنتون ابال غ میکند؛
 .16نداکتن مصرو یت دسمی دد سایر ادادات دولتی پس از تائید جلیه دیپادتمنت؛
 .1۷عدم محکومیت به جرایم جنایی و ا القی؛
 .18داکتن حت و سالمت جیمی و کری.
شرایط شمولیت اعضای کادر علمی به رتبۀ پوهنیار
مادۀ پنجم
کخصی به حیث پوهنیاد جذب میکود که واجد کرای ذیت باکد:
 .1داکتن سند تحصیالت عالی ماستری از برنامۀ حضودی مؤسیات تحصیالت عالی دولتی؛
 .2متقاضننیان بننا سننند تحصننیلی ماسننتری از مؤسیننات تحصننیلی صو ننی زمننانی واجنند کننرای پنداکننته
میکوند که مؤسیۀ مذکود سند اعتفاددهی علمیاش دا قفت از راغت متقاضیان از وزادت تحصیالت
عالی کیب نموده باکد؛
 .3دادنننده گننان سننند تحصننیالت عننالی ماسننتری حضننودی از مؤسیننات تحصننیالت عننالی ننادج از مننرز
میتوجب داکتن تائیدی وزادت تحصیالت عالی است؛
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 .4عننندم توننناوز سنننن متقاضنننی از ( )3۵سنننا دد حنننین تقاضنننا بنننرای کنننمویت دد کنننادد علمنننی مؤسینننات
تحصیالت عالی دولتی؛
 .5داکتن حداقت اوسن نمنرات ( )8۰یصند دد دودۀ ماسنتری و داکنتن حنداقت اوسن نمنرات ( )۷۰یصند
دد دودۀ لییانس؛
 .6داکتن تیلیت دکته ای میان سند لییانس و سند ماستری متقاضی و داکتن مشنابشت حنداقت ( )۶۰یصند
مضامین تخصصی؛
 .۷متقاضیانیکه دادای سند تحصنیلی ) (MD, DMD, PharmD, DVMاز مؤسینات تحصنیلی دولتنی
هیتند با ددنظرداکت کرای منددج تمامی اجیای این قره به حیث پوهنیاد پذیر ته میکوند؛
 .8بیش از یک مرتفه مشروط نفودن دد جریان تحصیت دد دا ت کشود.
 .۹برای ادغان مؤسیات تحصیالت عالی ادج از کشنود دد نودت عندم تکمینت یصندی ترینین کنده
نمرات اوس نمرات داوطلب سویه تحصیلی لییانس باید به مریاد های کشود مربوطه حایی (Grade
) Bو یا باالتر از آن بوده و بیش از یک مرتفه دد جریان تحصیت مشروط ننه باکند؛ بنا تکمینت کنرای
قره های سوم چشادم پنوم و هشتم ماده سی و هفنتم ترندیت و اینیاد  13۹6/12/12قنانون تحصنیالت
عالی ملکی؛
 .1۰سپری نمودن مو قانۀ امتحان دد یکی از زبانهای بینالمللی با توجه به تقییمبندی ذیت:
 کنیدادی ( )2۰یصد گفتادی ( )2۰یصد نوکتادی ( )3۰یصد وانش ( )3۰یصد .11نمرۀ کامیابی دد امتحان زبان بینالمللی برای متقاضیان کادد علمی حداقت ( )65نمره میباکد؛
 .12سپری نمودن مو قانۀ امتحان دقابتی برای کمولیت دد کادد علمی با کیب حداقت ( )65نمره؛
 .13دد ننودتیکه متقاضننیان بیشننتر باکننند از کیننانیکه بیشننترین نمننرات دا کیننب کننرده باکننند جننذب
میکود
 .14ادایۀ مو قانۀ کنفرانس علمی دد محضر هییت ژودی اعضای کادد علمی و محصالن؛
 .15هیننیت ژودی بننرای ادزیننابی کنفننرانس علمننی کاندینندان کننادد علمننی از میننان اسننتادان دیپادتمنننت
مربوطننه یننا دیپادتمنننت هننای مماوننت پننوهن رحی کننه دادای دتننب علمننی حننداقت پوهننندوی باکننند؛ بننا تییینندی
کودای علمی پوهنځی انتخاب میکوند؛
 .16دد ودتیکه دیپادتمنت های پوهن رحی مربوطه اقد استادان دکته های مماونت باکنند هی نت ژودی
از اسنتادان پننوهن رحی هننایی مماونت بننا تائینند کمیتننه تقنرد و تر یرننات علمننی پوهنتنون مربوطننه تریننین مننی
گردد؛
 .1۷دد جریان ادایۀ کنفنرانس علمنی کاندیند کنمولیت دد کنادد علمنی حضنود دو تنن ازاعضنای کمیتنۀ
تقرد و انفکاک پوهنتون حتمی میباکد؛
 .18به منظنود اکنتراک اعضنای پنوهنځی هنای دی نر دد کنفنرانس علمنی کاندیند منودد نظنر پنوهنځی
مربوطه حداقت ( )3دوز قفنت از تندویر کنفنرانس موضنوع دا کتفنا ر بنه تمنامی پوهنځیهنای مربنوط بنه
پوهنتون ابال غ میکند؛
 .1۹نداکتن مصرو یت دسمی دد سایر ادادات دولتی پس از تائید جلیه دیپادتمنت؛
 .2۰عدم محکومیت به جرایم جنایی و ا القی؛
 .21داکتن حت و سالمت جیمی و کری.
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شرایط شمولیت اعضای کادر علمی به رتبۀ علمی پوهنمل
مادۀ ششم
کخصی به حیث پوهنمت جذب میکود که واجد کرای ذیت باکد:
 .1داکتن سند تحصیالت عالی دکتودا ) (PhDاز برنامۀ حضودی مؤسیات تحصیالت عالی دولتی؛
 .2دادنده گان سند تحصنیالت عنالی دکتنودا ) (PhDحضنودی از مؤسینات تحصنیالت عنالی نادج از
مرز میتوجب داکتن تیییدی دیاست انیوام امود اکادمیک است؛
 .3سند تحصنیلی دکتنودا ) (PhDاز برنامنۀ حضنودی مؤسینه تحصنیلی نادج از منرز زمنانی پذیر تنه
میکود که مؤسیۀ مذکود دادای اعتفاد اکادمیک دد کشود مربوطه باکد؛
 .4عنندم تونناوز سننن متقاضننی از ( )۴۵سننا دد حننین تقاضننا بننرای کننمویت دد کننادد علمننی مؤسیننات
تحصیالت عالی دولتی؛
 .5داکتن تیلیت دکتهای میان سنند لیینانس سنند ماسنتری و سنند دکتنودای متقاضنی و داکنتن مشنابشت
حداقت ( )۶۰یصد مضامین تخصصی؛
 .6سپری نمودن مو قانۀ امتحان دد یکی از زبانهای بینالمللی با توجه به تقینیمبندی نمنرات قنراد ذینت
می باکد:
 کنیدادی ( )2۰یصد گفتادی ( )2۰یصد نوکتادی ( )3۰یصد وانش( )3۰یصد .۷نمرۀ کامیابی دد امتحان زبان بینالمللی برای متقاضیان کادد علمی حداقت ( )۷۰نمره میباکد؛
 .8سپری نمودن مو قانۀ امتحان دقابتی برای کمولیت دد کادد علمی با کیب حداقت ( )۷۰نمره؛
 .۹دد ودتیکه متقاضیان بیشتر باکند از کیانیکه بیشترین نمرات دا کینب نمنوده باکنند باالترتینب
جذب میکوند؛
 .1۰ادایۀ مو قانۀ کنفرانس علمی دد محضر هییت ژودی اعضای کادد علمی و محصالن؛
 .11هییت ژودی برای ادزیابی کنفرانس علمی کاندیدان کادد علمی از میان استادان دیپادتمننت مربوطنه
یا دیپادتمنت های مماونت پنوهن رحی کنه دادای دتنب علمنی حنداقت پوهنندوی باکنند؛ بنا تیییندی کنودای علمنی
پوهنځی انتخاب میکوند؛
 .12دد ودتیکه دیپادتمنت های پوهن رحی مربوطه اقد استادان دکته های مماوت باکند هی نت ژودی از
استادان پوهن رحی هایی مماوت با تائید کمیته تقرد و تر یرات علمی پوهنتون مربوطه تریین می گردد؛
 .13دد جریان ادایۀ کنفرانس علمی کاندیند کنمولیت دد کنادد علمنی حضنود حند اقنت دوتنن از اعضنای
کمیتۀ تقرد و انفکاک پوهنتون حتمی میباکد؛
 .14به منظود اکتراک اعضای کاددعلمی پنوهنځی هنای دی نر دد کنفنرانس علمنی تحقیقنی کاندیند منودد
نظر پوهنځی مربوطنه حنداقت ( )3دوز قفنت از تندویر کنفنرانس موضنوع دا کتفنا ر بنه تمنامی پوهنځیهنای
مربوط به پوهنتون ابال غ میکند؛
 .15نداکتن مصرو یت دسمی دد سایر ادادات دولتی پس از تائید جلیه دیپادتمنت؛
 .16عدم محکومیت به جرایم جنایی و ا القی؛
 .1۷داکتن حت و سالمت جیمی و کری.
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اعالن بست
مادۀ هفتم
( )1اعالن بیت برای تقرد اعضای کادد علمی از طری ویبسایت دسنمی وزادت تحصنیالت عنالی
ویبسایت دسمی و فحات اجتماعی دسمی مؤسیه تحصیلی مربوطه؛ حنداقت ( )2۰دوز قفنت از پروسنۀ
کادت لییت به اعالن سپرده میکود؛
( )2ضرودت اعالن مودد برای ( )1۰دوز مدنظر گر ته میکود؛
( )3دد اعننالن بیننت بننرای تقننرد اعضننای کننادد علمننی مرلومننات چننون ددجننۀ تحصننیلی مننودد نظننر
دیپادتمنت دکته پوهنځی و مؤسیه تحصیلی ادایه میگردد؛
ودت می گیرد.
( )4زمان تقرد اعضای کادد علمی طف نیازمندی مؤسیه تحصیلی دد طو سا
شرایط شارت لیست متقاضیان شمولیت در کادر علمی
مادۀ هشتم
( )1کادت لییت متقاضیان و تدویر امتحان دقابتی از می ولیتهای دیپادتمنت و کمیتۀ تقرد و انفکاک
زیر نظر مراون علمی مؤسیۀ تحصیلی مربوطه است؛
( )2کادت لییت متقاضیان کمولیت دد کادد علمنی براسناا اسنناد ا نلی تحصنیلی ماننند ترانینکرپت
نمننرات بننه یکننی از زبان هننای ملننی ا ننت دیپلننوم و بننا توجننه بننه مننواد منننددج ایننن الیحننه توس ن دیپادتمنننت
مربوطه تکمیت میگردد؛
( )3متقاضیانی که دادای سند تحصیلی بیرونمرزی هینتند زمنانی کنادت لیینت میکنوند کنه مراحنت
قانونی تیییدی اسناد کان تکمیت کده باکد؛
( )4امتحان دقابتی کاندیدان کادت لییت کده برای کنمولیت دد کنادد علمنی دد حضنود هینیت ممنتحن
متشکت از ( ) 3تن استاد با دتفۀ علمی حداقت پوهندوی دیپادتمنت مربوطه اعضای کمیتنۀ تقنرد و انفکناک
زیر نظر مراون علمی مؤسیه تحصیلی مربوطه برگیاد میگردد؛
( )5دد ودتیکه دیپادتمنت مربوطه اقد ( )3تن استاد با دتفۀ حداقت پوهندوی باکد استادان بنا دتفنۀ
علمنی پوهنمننت کنه دادای سننند تحصننیلی دکتنودا باکننند بنا تکمیننت سننایر کنرای بننند نو امتحننان دقننابتی دا
برگیاد میکنند.
ضرورت تقرر به اعضای کادر علمی در دیپارتمنت
مادۀ نهم
تقرد اعضای کادد علمی دد ودت ضرودت دیپادتمننت بنا توجنه بنه حونم رالیتهنای علمنی تددیینی و
تیمین نیفت مریادی استادان دد دیپادتمنت و موجودیت بیت ودت میگیرد
صالحیت جذب و تقرر اعضای کادر علمی
مادۀ دهم
امتحان دقابتی برای کمولیت دد کادد علمی ق دد مؤسیه تحصیلی برگیاد میگردد که دادای الحیت
جذب و تقرد میباکند.امتحان تحت نظر هی ت ممتحن مشتمت بر حند اقنت سنه عضنو کنادد علمنی کنه دادای
دتفنه علمنی پوهنندوی و بناالتر از آن و ینا پوهنمنت دادای ددجنه تحصنیلی دوکتنودا و تحنت نظنادت کمیتنه
تقردو انفکاک پوهنتون مربوطه ا ذ می ردد.
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تعیین هیأت ممتحن
مادۀ یازدهم
ترکیب هینیت ممنتحن بنه پیشننشاد کنودای علمنی پنوهنحی و تیییندی کمیتنۀ تقنرد و انفکناک موسینۀ
.1
تحصلی ودت میگیرد؛
کمیتۀ تقرد و انفکاک تحت دیاست مراون علمی موسیه میتواند دد ودت ضرودت بنه منظنود
.2
تیمین کفا یت و جلوگیری از اعما هرگونه بر وددهای سلیقهای اعضای کادد علمی بنا کنشرت نینک دا
منحیث ناظر پروسۀ امتحان تریین نماید:
اعضای کادد علمی واجد کرای از دیپادتمنتهای مماوت نیی عضو هییت ممتحن بوده میتواند.
.3
تهیه و ترتیب سواالت امتحان
مادۀ دوازدهم
ر
 .1سواالت امتحان کمولیت اعضای کادد علمی هنر دیپادتمننت قنفال توسن اسنتادان نود دیپادتمننت و دد
حاالت ضرودی توس کودای علمی پوهنځی تشنخی منیکنود بنه اکنتراک اسنتادان سنایر دیپادتمننتهنا
تشیه و به ودت سربیته و محفنوظ از طرین اداده پنوهنځی بنه کمیتنه تقنرد و انفکناک ادسنا و دد آنونا
ن شدادی میکود.
 .2تشیه سواالت توس کمیتنه متشنکت از اعضنای کنادد علمنی پوهنمنت و بناالتر از آن تشینه منیکنود .اینن
استادان دد تشکیت ممتحنین بوده نمیتوانند.
 .3دیپادتمنت توس کمیته مؤظف تشیه سواالت دد قدم او حنداقت  3۰۰سنوا دا ماناب مریادهنا ترتینب
نموده و برد از امضا هی ت مؤظف توس دیاست پوهنځی مالحظه و مشر گردیده به کمیته تقرد و تر یرات
علمی سپرده میشود.
 .4دیپادتمنت ساالنه به ترداد  ۵۰سوا دا با ددنظرداکت مواد بند دوم این ماده ترتیب نموده و به منظنود
غنامندی بانک سواالت دیپادتمنت مربوطه به کمیته تقرد و تر یرات علمی مییپادد.
 .5کمیته تقرد و تر یرات علمی مکلف به ن شدادی از بانک سواالت میفاکد.
 .6سننواالت امتحننان کننمو هننر دیپادتمنننت از منننابع مرتفننر مضننامین مربننوط تشیننه می ننردد کننه توس ن
دیپادتمنت مودد نظر تددیس می گردد.
 .7ترداد سواالت هر مضمون متناسب به ترداد ساعات ددسنی ینا کریندت آن مضنمون تشینه می نردد و دد
کت  ۶۰یصد از مضامین تخصصی و  ۴۰یصد از مضامین اساسی و ممد دکته مربوطه ترتیب می ردد.
 .8سواالت باید جامع قابت شم و طودی طرح گردد که ادائنه مرلومنات عمی همنه جانفنه و تفصنیلی دا
ایواب نماید.
 .9کلید جوابات دد دوز امتحان همیمان با ا نذ امتحنان دد کمیتنه تقنرد و تر یرنات علمنی توسن اعضنای
کادد علمی که سواالت دا تشیه نموده اند ترتیب می ردد.
نحوه برگزاری امتحان
ماده سیزدهم
( )1چ ون ی ونحوه برگذادی امتحان کمولیت مراتب ذیت مراعات می کود:
 .1پادچه امتحان دادای کتنگ میفاکد که کشرت کاندید تنشا دد آن نوکته می کود
 .2هیننننیت ممننننتحن کنننننماده هننننای سننننواالت دا دد ینننننک ننننندو قننننراد داده و بنننننه کننننکت تصننننناد ی
)(Randomlyازمیان ده کماده  ۶کماده از مضامین تخصصی و  ۴کماده از مضنامین اساسنی و
ممد دکته مربوطه دا توس کاندیدان به ککت قرعه انتخاب می نماید.
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 .3هییت ممنتحن برند از انتخناب کندن کنماده سنواالت پاکنت سربینته سنواالت دا بناز کنرده و سنواالت
مربوط به هر کماده دا به کاندیدان ادائه می نماید.
 .4امتحان ق به ککت تحریری ا ذ می کود.
 .5هییت ممتحن برد از ا ذ امتحان از استادان دکته های مربوطه ایکنه مینؤولیت تنددیس مضنمون دا بنه
عشده دادند کلید جوابات دا دد دوز امتحان همیمان با ا ذ امتحان توس اعضای کمیتنه تقنرد و تر یرنات
علمی پوهنتون مربوطه اعضای کمیته ممتحن و دیاست پوهن رحی که سواالت دا تشیه نموده اند با مشر الک
دد دیاست پوهن رحی مربوطه ن شدادی می نمایند
 .6هییت ممتحن کتننگ پادچنه هنای امتحنان دا از آن جندا سنا ته و دد ینک پاکنت سربینته برند از مشنر و
نشانی کد دد حضود داکت اعضنای کمیتنه تقنرد و تر یرنات پوهنتنون مربوطنه بنه دیاسنت پنوهنځی جشنت
ن شنندادی مصن ون تیننلیم نمننوده و پادچننه هننا دا جشننت ادزیننابی بننه اسننتادان مربننوط تیننلیم مننی نماینند .تنشننا
استادان حایی دتفه علمی پوهندوی و باالتر از آن و یا پوهنمت دادای سنند تحصنیلی دوکتنودا منی تواننند دد
ادزیابی پادچه امتحان سشم ب یرد.
 .7اسنتاد ادزیننابی کننننده دد عننین دوز تینلیم گیننری پادچننه امتحانننات دا ادزینابی کننرده و آن دا بننه هیننیت
ممتحن اعاده می نماید.
 .8نتایج پس از تم پروسه ادزینابی پادچنه هنا و نمنره دهنی بصنودت عاجنت و دد همنان دوز اعنالم منی
گردد.
 .9استادان ادزیابی کننده نمره هر سوا دا به عدد و و با ذکنر حنروف دد مقابنت سنوا مربنوط دسنانده و
امضاء می نمایند.
 .10هییت ممتحن نتایج امتحنان دا ماناب نمنره هنای داده کنده توسن ادزینابی کنننده گنان بناالی کتننگ
پادچه امتحان و کقه امتحان دسانیده و برد از امضای تائیدی کان آنرا به اداده پوهنځی تیلیم میدهد.
( )2دد ودت تردد کاندیدان و محدود بودن بیت به کاندیدان حایی بلندترین نمره کامیابی بنرای جنذب
متقاضیان ح اولویت داده می کود .هرگاه کاندید حایی نمره بلندتر قادد به ادایه مو قاننه کنفنرانس ن نردد
از کاندیدان کامیاب دادای نمرات بردی بلندتر برای ادائه کنفرانس دعوت به عمت می آید.
( )3دد ودتیکه تمام کاندیدان مؤ ن ردند بیت دوباده به اعالن سپرده می کود.
( )4امتحان کمولیت به کادد علمی چانس دوم ندادد.
( )5نتایج امتحان دد عین دوز برد از ا ذ امتحان دد حضود داکت هی ت ممتحن توس اداده پوهنځی
اعالن می کود
شرایط امتحان مجدد برای اعضای کادر علمی
ماده چهاردهم
( )1اکخا یکه دد امتحنان کنمو بنه کنادد علمنی اکنتراک نمنوده و مو ن بنه کنمولیت دد کنادد علمنی
نشده باکند اما دد امتحان نمره کامیابی دا ا ذ نموده باکند می توانند دد عین سنا بنا تکمینت سنایر کنرای
دد امتحان بردی کرکت نمایند.
( )2اکخا ننی کننه نمننره کامیننابی دا ا ننذ نننه کننرده باکننند برنند از سننپری کنندن حنند اقننت یننک سننا دد
ودتیکه سایر کرای دا تکمیت نموده باکند تنشا برای یکفناد دی نر دد امتحنان کنمولیت بنه کنادد علمنی
اکتراک نموده می توانند.
( )3اکخا ی که دد امتحان غیر حاضنر منی باکنند دد نودتی کنه ینک هفتنه قفنت از طنرف پوهنتنون
مربوطه به آنشا اطالع داده کده باکد .می توانند دد عین سا دد امتحان بردی با تکمیت تمنام کنرای و پنس
از میتند سازی دد امتحان کرکت نمایند.
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رسیدگی به شکایات و میکانیزم بررسی آن
ماده پانزدهم
 .1کاندیدان دد ودت عدم قناعت به نتیوه امتحان طی حد اکثر سه دوز برد از اعالم نتایج دد واست
تودید نظر ویش دا به مراونیت علمی تیلیم می نمایند.
ر
 .2مراونیترلمی تقاضای تودید نظر دا طی دو دوز به هی ت ممنتحن دسنما محنو نمنوده .هی نت ممنتحن
طی سه دوز دد حضودمتقاضیان و استادان ادزیابی کننده حت سواالت دا با کلید آن ماابقت داده و
دد باده حت بودن ادزیابی ابراز نظر می نمایند
 .3ابراز نظر هییت ممتحن دد باده نتایج امتحان نشایی می باکد.
 .4دد ودتی که تشخی گردد که دد زمینه تخای ودت گر ته است باالی متخلفین موئیدات تادیفی
تافی می گردد.
طرز برگزاری و ارزیابی کنفرانس
ماده شانزدهم
هی ت ژودی توس کوادی علمی پوهن رحی تریین می گردد.
 .1برای تریین موضوع و ادزیابی کنفنرانس علمنی کنودای علمنی پنوهنځی مربوطنه هی نت ژودی سنه
نفری دا تریین کرده و به تائید کمیته تقرد و تر یراترلمی پوهنتون میرساند.
 .2هی ننت ژودی بننرای ادزیننابی کاندینندان دادای ددجننه تحصننیلی دوکتننودا باینند دادای ددجننه تحصننیلی
دوکتودا و برای ادزیابی کاندیدان دادای ددجه تحصیلی ماستری و لییانس باید ماستر و دادای حنداقت
یک تن با دتفه علمی پوهندوی و یا باالتر از آن باکد.
ارائه کنفرانس:
ماده هفدهم
 .1ادایننه کنفننرانس تنشننا از متقاضننیانی ماالفننه مننی گننردد کننه دد امتحننان کننمو حننایی نمننره کامیننابی کننده
باکند.
 .2کنفرانس با توجه به مریاد هنای پنذیر تنه کنده علمنی بخصنو توجنه بنه تیلینت مناقنی اسنتفاده از
ابیاد ها الکترونیکی و تیل کامت بر موضوع ادائه می گردد.
 .3ادایننه کنفننرانس علمننی چننانس دوم ننندادد امننا دد ننودت غیابننت موجننه متقاضننیان امتحننان دد دوز
مرینننه وقننت مناسننب دی ننری بننرای ادائننه کنفننرانس تریننین مننی نماینند .الفتننه دد ننودت عننذد متقاضننی
توس پوهن رحی موجه پنداکته می کود که مفتنی بر میتندات باکد.
میعاد تعیین موضوع کنفرانس و نحوه انتخاب موضوع
ماده هجدهم
 .1هی نت ژودی موضننوع کنفننرانس دا از طرین جلیننه دیپادتمنننت طننی یننک دوز تریننین و بننه متقاضننی
کادد علمی ابال غ می کند.
 .2موضوع مااب دکته تخصصی متقاضی تریین می گردد.
دد برگیرنده یک موضوع علمی و جنفه (تیودیک و عملی) داکته باکد.
 .3عنوان باید مشخ
میعاد آماده ساختن کنفرانس علمی
ماده نزدهم
برای آماده سا تن کنفرانس و ادایه آن به متقاضی کادد علمی حد اقت سه دوز وقت داده می کود.
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اهمیت حضور هیأت ژوری در کنفرانس
ماده بیستم
 .1هی ت ژودی باید حین ادایه کنفرانس کخصا ر حاضر بوده و متکی بر چشمدید بالفرت ادزیابی ویش
از کنفرانس دا ادائه نماید.دد ودت عدم حضود هی ت ژودی کنفرانس اقد اعتفاد می باکد.
 .2اعضای هی ت ژودی مکلف اند که دد دوز کنفرانس حضود داکته باکند.
زمان برای ارائه کنفرانس
ماده بیست و یکم
 .1برای ادائه کنفرانس 25تا  4۰دقیقه و برای پاسخ به سواالت  1۰تا  1۵دقیقه وقت داده می کود.
 .2متقاضنننی حنننین ادائنننه کنفنننرانس بنننرای جلنننوگیری از ضنننایع کننندن وقنننت بایننند ا نننت موضنننوع دا
ددمحودبحث قراد داده و از حاکیه دوی جلوگیری نماید.
میکانیزم نمره دهی کنفرانس
ماده بیست و دوم
 .1زمان که گیادش کنفرانس از سوی هی ت توظیف کده توحید گردید میکنانییم نمنره دهنی براسناا
مریاد های مارح دد ماده بییت سوم ددهر بخش میتح پنج نمره بوده که مومنوع نمنرات ()3۰
نمره می باکد .نمره کامیابی حداقت ( ) 18نمره می باکد.
 .2دد ودت گیادش ها به ودت جداگانه ترتیب گردد هر عضو هییت ژودی برای هر موضنوع
مانند جی یک ماده بییت و دوم نمره دهی دانظر گر ته و موموع آن توحید و ابال غ می گردد.

معیار های ارزیابی کنفرانس
ماده بیست وسوم
هی ت ژودی با توجه به مریاد های ذیت نظریات توحید کده و یا جداگانه ود دا ادائه می نماید:
 .1توانایی ادایه ماالب
 .2حفظ تیلیت مناقی موضوعات از مقدمه تا نتیوه گیری و سفادکات
 .3الحیت و پخته گی استدال و اجرای مناقشه
 .4استنفاط مناقی نتیوه گیری و سفادکات از اجرای مناقشه
 .5استفاده از تکنالوژی جداو و چادت ها
 .6قددت پاسخ گویی به سواالت و اعتماد به نفس.
میکانیزم طی مراحل اسناد تقرر متقاضیان کادر علمی:
ماده بیست و چهارم
 .1اسناد تقرد داوطلفان که مو به ا ذ نمره کامیابی کده باکند مااب قانون تحصنیالت عنالی ملکنی
طی مراحت می گردد.
 .2دیپادتمنت ها و کوداها ح ندادند طی مراحت تقرد وتقرد مودد دا بدون دالیت قانونی و اکادمینک
مرات قراد بدهند و سفب متضردکندن داوطلفنان عضنویت ددکنادد علمنی و متقاضنیان کنه واهنان
تقرد مودد دد کادد علمی می باکنند؛ کنوند .هرگوننه تنا یر و بنی تنوجشی قابنت باز واسنت بنوده و
موئیدات تادیفی باالی متخلفین قابت تافی می باکد.
زمان طی مراحل دوسیه ها/اسناد تقرر اعضای کادر علمی
ماده بیست و پنجم
 .1طننی مراحننت کننمولیت بننه کننادد علمننی از وقننت کننادت لییننت اعننالن نتننایج امتحننان کننمو تننا کیننب
منظودی نفاید از سه مناه بیشنتر دا ددبنر ب ینرد .اینن مندت بنرای پوهنتونشنا و مؤسینات تحصنیالت
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عالی ایکه دادای الحیت استخدام به کادد علمی نییتند و پذیرش به کادد علمی آنشا دد مؤسیات
تحصیالت عالی دی ر ودت می یرد الی پنج ماه بوده میتواند.
تقرد اعضای کنادد علمنی از تنادیخ تصنویب آن دد دیپادتمننت مربوطنه ماناب جنی یکنم اینن مناده
.2
ودت می یرد.
شرایط شمولیت مجدد در کادر علمی
ماده بیست وششم
کمولیت دد کادد علمی با دد نظرداکت تردیت و اییاد منودخ  13۹6 /12/12قنره ( )2اجنیای  2 1و3
ماده چشت سوم قانون تحصالت عالی ملکی وکرای ذیت ودت می یرد:
 .1دد ننودتی کننه سننن متقاضننی بننرا تقننرد مونندد بننه دتفننه عامننب پوهاننند دادای سننند تحصننیلی دوکتننودا
( )PhDو پوهنوا دادای سند تحصیلی ماستری از( )5۰پنوناه سنا و بنرای دتفنه علمنی پوهنندوی و
پوهنمت از( )45چشت و پنج سا و برای دتفه علمی پوهنیاد از ()4۰چشت سا تواوز نه کرده باکد.
 .2برای متقاضیان که دادای دتفه علمی پوهنیاد می باکند داکتن سند تحصیلی ماستری حتمی می باکد.
 .3دد ننودتیکه دوده انفصننا متقاضننی از مؤسیننه تحصننیالت عننالی کمتننر از دوده کنناد مو ننوف دد
موسیه تحصیالت عالی نفاکد و به هیچ ودت از ده سا تواوز ننماید.
 .۷میکانییم کمولیت مودد اعضای کادد علمی که واجد کرای باکند طف منواد نو و بنر اسناا حکنم
مقننام ذیصننالح یصننله مولننس دیپادتمنننت تائینندی کننواد علمننی پننوهنځی کمیتننه تقننرد و انفکنناک موسیننه
تائیدی کوادی علمی موسیه و پیشنشاد دیاست مؤسیه عنوانی
 .4وزادت تحصنیالت عننالی ننودت منی گیننرد .پیشنننشاد منذکود برنند از بردسننی دیاسنت تقننردو تر یرننات
علمی و کمیییون مربوطه جشت ا ذ منظودی به مقام وزادت پیشنشاد می گردد.
 .5کنمولیت مونندد دد کننادد علمننی مؤسیننات تحصنیالت عننالی و پوهنتونشننا دد ننودت موجودیننت دوسننیه
کاددی و اسناد مرتفر که مفنین دتفنه علمنی متقاضنی قفنت از انفصنا باکند بنا حفنظ قندم بنه عنین دتفنه قفلنی
ودت می گیرد.
تقرر اعضای کادر علمی در بست های متوسط و بلند دولتی
ماده بیست هفتم
اعضای کادد علمی که طف رمان و وابدید دولت با حفظ حقو کادد به پینت هنای مختلنف دولتنی کناد
می کننند و مکلفینت هنا ددسنی کنان دا ماناب قنره ینک مناده چشنت سنوم تکمینت نماینند .تنابع طنی مراحنت
کمولیت مودد و احکام ماده بییت و کشم این الیحه نمی کوند.
تقرر اعضای کادر علمی در موسسات علمی داخلی یا خارجی
ماده بیست و هشتم
اعضای کادد علمی که دد زمان انفصا و قاع عالقه از کادد علمی دد پوهنتونشا و مؤسیات اکادمیک
ادجی ایفای وظیفه نموده باکند بر اساا ادائه اسناد مرتفر از موادی دسمی و با اعتفاد رف از جی
دوم و سوم ماده بییت هفتم مراف می باکند.
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احکام متفرقه
ماده بیست نهم

کرای کیب اعتفاد اکادمیک و جذب ادغان پوهنتونشا موسیات تحصیالت عالی صو ی دد نشاد های دولتی:
 .1چ ون ی کیب اعتفاد اکادمیک پوهنتون ها و موسینات تحصنیالت عنالی صو نی که سنند اعتفناد اکادمینک
دا از سننوی بننودد ادتقننای کیفیننت و اعتفنناد دهننی وزادت تحصننیالت عننالی ددیا ننت مننی دادننند اعتفنناد از تننادیخ
دود سند مذکود محصالنی که برد از تادیخ دود سنند متنذکره کنامت برنامنه تحصنیلی دد پوهنتنون منذکود
گردیده و تحصنیالت عنالی نویش دا دد زمنانی کنه پوهنتنون /موسینه دادای اعتفناد اکامینک منی باکند تکمینت
نمایننند نناد غ گردیننده باکننند .مننی توانننند از میایننای قننره ( )1جننی او و قننره ( )2منناده سننی و هفننتم قننانون
تحصیالت عالی ملکی میتفید کوند.
 .2آنرده از متقاضیان که از نشاد های صو ی بیرون مرز اد غ گردیده باکند و کاندیدای به کادد علمی باکنند.
داکتن تصدی اعتفاداکادمیک پوهنتون مربوطه توس دیپادتمنت پنوهن رحی مربوطنه آمرینت ادزینابی اسنناد
دیاست انیوام امود اکادمیک مریاد اساسی بوده و جدا دعایت گردد.
 .3قره های و دد برگیرنده وکامت کرای ماده (چشادم پنوم و کشم) این الیحه می گردد.
 .4موضوع مرادلت اسناد هر سه کت ودی( لییانس ماستر و دوکتود) متقاضیان برای کادد علمی ادج مرز
توس کمیته ادزیابی اسناد ادج مرز ودت می گیرد.
حت و وقم و تائیدی اسناد و توس آمریت ادزیابی دیاست انیوام امود اکادمیک ودت می گیرد.
.5
 .6طننی مراحننت و ادزیننابی نشننایی اسننناد متقاضننیان اعضننای کننادد علمننی دد وزادت توسنن دیاسننت تقننرد و
تر یرات علمی اعضای کادد علمی و کمیییون ودت می گیرد.
 .۷برای متقاضیان کامت کرای ماده های (چشادم و پنوم ) این الیحنه دد نودتی کنه متقاضنیان انناذ و ذکنود
دد امتحان کمولیت نمنره کامینابی بنه نودت میناویانه ا نذ نمنوده باکنند حن اولوینت بنرای اداینه کنفنرانس
علمی به متقاضیان اناذ داده می کود.
معیار های رفتاری و اخالقی
ماده سی ام
هنای د تنادی بنوده و هنر
 .1متقاضیان و اعضای کادد علمی مکلف بنه دعاینت نظنم اکادمینک و حفاظنت کنا
گونننه د تنناد کننه باعننث ا ننتال نظننام اکادمیننک نقننآ حقننو دی ننران آزاد و اذیننت جنیننی و بننه اننر اننندا تن
مص ونیت دی ران گردد اجتناب ودزند.
 .2مریاد های تائیند کخصنیت و ا نال پینندیده اعضنای کنادد علمنی جدیند التقنرد توسن دیپادتمننت بنه نودت
میتمر و داومداد طی یکیا مودد نظادت قراد داکته باکد و دیپادتمنت مکلف است که دد جریان جنذب متقضنیان
به موادد ذیت توجه جدی داکته باکند
)الف) .ماالره اسنادو دد نظرگر تن د تاد دوده های تحصیلی متقاضی دد جریان تحصیت از پوهنتون مربوطه.
(ب) .دد یک سنا ا و بتوانند دوابن حیننه دا بااعضنای دیپادتمننت تنامین نمایند .دد غینر ان طفن منواد قنانون از
بیت کاددی منفک می گردد.
 . 3با متخلفین طف ماده های (او دوم سوم و چشادم) الیحه نظم و دسپلین بر ودد قانونی ودت می گیرد.
ماده سی یکم
این الیحه برد از منظودی مقام وزادت نا ذ و با انفاذ این الیحه سایر لوایح طرزالرمنت هناو دهنمودهنای قفلنی دد
باده طرز پذیرش و تقرد اعضای کادد علمی دد مؤسیات تحصیالت عالی ملغی می ردد.

منظورکننده
وزیرتحصیالت عالی

پیشنهاد دهنده
ریاست عمومی انسجام اموراکادمیک
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