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مبنی
این الیحه به اساس ماده ی ( )21و با در نظرداشت احکام مواد ( )51 ،29و بند ( )7ماده ی ( )3قانون
تحصیالت عالی وضع گردیده است.
طرز برگزاری انتخابات
ماده ی اول :
1

آمرین دیپارتمنت از میان کاندیدان واجد شرایط مطابق مواد پیش بینی شده ی این الیحه به گونه ی
آزاد ،سری و مستقیم انتخاب می شوند.

 2انتخاب آمر دیپارتمنت در صورت حضور داشت حد اقل  %75اعضای واجد شرایط رای دهی
صورت می گیرد.
3

انتخابات آمرین دیپارتمنت ها در هر سه سال به گونه ی سرتاسری در همه دیپارتمنت های پوهنتون
یا مؤسسه ی تحصیالت عالی و هم به گونه ی ساالنه در دیپارتمنت هایی که بنابر دالیل پیش بینی شده
در این الیحه توسط سرپرست اداره می شوند ،برگزار می گردد.

 4انتخابات زیر نظارت کمیسیون مرکزی و کمیته های مربوط برگزار می گردد.
کمیسیون مرکزی و کمیته های برگزاری انتخابات
ماده ی دوم :تشکیل
 .1کمیسیون مرکز برگزاری انتخابات در سطح پوهنتون به ترکیب هفت تن از اساتید با صالحیت علمی
توسط شورای علمی پوهنتون تعیین می گردد.
 .2کمیته ی برگزاری انتخابات در سطح پوهنځی به ترکیب یک نماینده از جمله ی استادان با صالحیت
هر دیپارتمنت تعیین و توسط شورای علمی پوهنځی تائید می گردد.
 .3ریاست کمیسیون مرکزی به دوش معاون علمی مؤسسه است ،در صورت غیابت معاون علمی ریاست
کمیسیون به دوش نماینده ی منتخب شورای علمی مؤسسه می باشد.
 .4کمیته ی انتخابات پوهنځی تحت ریاست رئیس آن پوهنځی دایر می گردد .در صورت غیابت وی
معاون پوهنځی عهده دار این مسئولیت میباشد.
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ماده ی سوم :وظایف

الف :وظایف کمیته مرکزی پوهنتون.
 .1رسیده گی به وضعیت دیپارتمنت هایی که بنابر دالیل مختلف تعداد اعضای آنها کمتر از تعداد پیش بینی
شده در قانون (حد اقل چهار عضو) می باشد و مطابق به شرایط پیش بینی شده در این الیحه واجد
شرایط انتخابات نیستند.
 .2آماده نمودن و اعالم تقویم انتخابات سراسری مطابق با قانون درهم آهنگی با کمیته مرکزی پوهنتون.
 .3آماده نمودن و اعالم تقویم انتخابات ساالنه که در آن شمار از دیپارتمنت هایی که بنابر دالیل مختلف
مندرج این الیحه از پست آمریت دیپارتمنت کنار می روند.
 .4نظارت از انتخابات.
 .5رسیده گی به شکایات انتخاباتی.
 .6نتیجه ی انتخابات با رعایت جدول تنظیم شده ی این الیحه بعد از تائید بورد علمی ریاست عمومی
انسجام امور اکادمیک و منظوری مقام وزارت مرعی االجرا می باشد.
ب :وظایف کمیته ی پوهنځی
 .1ارزیابی و تثبیت دیپارتمنت های غیر واجد شرایط انتخابات و شریک سازی خصوصیات آنها با
کمیسیون مرکزی.
 .2بررسی درخواستهای کاندیدان بعد از خالصه سازی فهرست گردیده و مطابق به قانون و مواد مندرج
این الیحه ترتیب میگردد.
 .3تهیه کارت های رای دهی که در آنها نام های کاندیدان واجد شرایط شماره وار درج گردیده باشد.
 .4آماده سازی صندوق یا کدام محفظه ی مناسب دیگر برای رای دهی.
 .5باز نمودن صندوق و شمارش اوراق رای دهی در حضور اعضای کمیته ،کاندیدان و هیات ناظر
کمیسیون مرکزی و اعالن نتیجه.
 .6آماده سازی اوراق کسب قناعت کاندیدان از نتایج انتخابات.
 .7کسب قناعت کاندیدان به گونه ی کتبی از نتایج انتخابات و گرفتن امضای آنها در اوراق مربوط.
 .8ثبت نتیجه ی انتخابات در کتاب ثبت جلسات شورای علمی پوهنځی.
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 .9برقراری نظم و دسپلین در محالت انتخابات.
دیپارتمنت واجد شرایط برگزاری انتخابات
ماده ی چهارم:
 .1داشتن حد اقل چهار عضو برحال طبق بند  7ماده ی سوم قانون تحصیالت عالی
 .2آن شمار دیپارتمنت هایی که تعداد اعضای شان کمتر از  4تن است ،نخست باید با یکی از دیپارتمنت
های واجد شرایط تا زمانی که تعداد اعضای حاضر آن ها به  4برسد مدغم گردند.
 .3دیپارتمنت واجد شرایط همه وظایف محوله ی آمر و اعضای دیپارتمنت مدغم شده را ،به شمول
اشتراک در شورای علمی پوهنځی ،مطابق قانون به پیش می برد.
شرایط کاندید شدن
ماده ی پنجم:
اعضای کادر علمی مطابق قانون تحصیالت عالی با تکمیل شرایط آتی می توانند خود را برای احراز
پست آمریت دیپارتمنت کاندید نمایند:
 .1انجام مکلفیت های اکادمیک به طور فعال و عملی
 .2داشتن رتبه ی علمی پوهندوی تا پوهاند مطابق ماده ی  29قانون تحصیالت عالی
 .3در صورت عدم موجودیت اعضای دارای رتبه های علمی پوهندوی تا پوهاند ،عدم عالقمندی آنها به
کاندید شدن و یا عدم به دست آوردن اکثریت ( %50جمع  1رای اعضای حاضر) ،اعضای دارای
رتبه های علمی پوهنمل و پوهنیار می توانند برای احراز پست آمریت دیپارتمنت کاندید شوند.
 .4تابع شرایط انفکاک مطابق ماده ی  51قانون نباشند.
 .5به ترفیعات علمی مطابق شرایط پیش بینی شده در قانون نایل شده باشند.
 .6کاندیدان باید درخواستی کاندیداتوری و سایر اسناد ضروری شان را ضم یک دوسیه در مدت تعیین
شده توسط کمیته ی برگزاری انتخابات ،به آن کمیته بسپارند.
 .7داشتن پالن های کوتاه مدت ،میان مدت و دراز مدت برای انکشاف و بهبود دیپارتمنت و ارائه آن در
محضر اعضای دیپارتمنت و کمیته پوهنځی قبل از برگزاری انتخابات
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شرایط رای دهی
ماده ی ششم:
اعضای کادر علمی دیپارتمنت ها دارای شرایط آتی می توانند به کاندید مورد نظرش به گونه ی آزاد،
سری و مستقیم رای دهد:
 .1در یکی از بست های اکادمیک دیپارتمنت مقرر بوده و در دیپارتمنت به طور حضوری اجرای
وظیفه نماید.
 .2در دوره ی نامزدی قرار نداشته باشد.
 .3در پست های اداری با حفظ حقوق کادر علمی مقرر باشند و در بیشتر از  75فیصد جلسات دیپارتمنت
حاضر باشد.
شمارش آراء و اعالم نتایج انتخابات
ماده ی هفتم:
 .1صندوق رای دهی مطابق به بند  6جزء "ب" ماده ی سوم این الیحه باز و شمارش آرا صورت می
گیرد.
 .2برنده ی انتخابات ،کاندیدی خواهد بود که حداقل اکثریت آراء یعنی  %50جمع  1اعضای حاضر را
به دست آورده باشد.
 .3هرگاه نتیجه ی رای گیری میان کاندیدان مساوی گردد ( %50در برابر  %50اعضای حاضر) برنده
کاندیدی خواهد بود که به ترتیب دارای شرایط زیر باشد:
)1

رتبه ی علمی بلندتر داشته باشد،

)2

در صورتی که هردوکاندید دارای عین رتبه ی علمی باشند کاندیدی برنده خواهد بود که
درجه ی تحصیل بلندتر داشته باشد،

)3

در صورتی که درجه ی تحصیل هردو نیز یکسان باشد ،کاندیدی برنده خواهد بود که:
أ .تعداد بییشتر آثار علمی چاپ شده داشته باشد
ب .سابقه ی کاری بیشتر داشته باشد.

ماده ی هشتم
 .1آمرین منتخب دیپارتمنت ها پس از منظوری توسط مقام وزارت تحصیالت عالی ،مطابق به شرایط
تعیین شده در قانون تحصیالت عالی برای مدت  3سال اجرای وظیفه می نمایند.
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 .2هرگاه آمر دیپارتمنت بنابر دالیل زیر ن تواند به وظیفه اش دوام دهد ،به گونه ی رسمی برکنار شده و
الی برگزاری انتخابات ساالنه دیپارتمنت توسط سرپرست اداره می شود که از میان اعضای
دیپارتمنت به پیشنهاد مجلس دیپارتمنت و منظوری رییس مؤسسه تعیین می شود و الی برگزاری
انتخابات ساالنه وظایف مربوط را به پیش می برد.
 )1وفات
 )2تقاعد
 )3نارضایتی دو ثلث اعضای برحال دیپارتمنت با عملکرد بالفعل
 )4سفر به خارج برای تحصیل یا برای مدت بیشتر از سه ماه
 )5تقرر در کرسی های خارج از بست های اکادمیک
 )6ترک وظیفه آمریت دیپارتمنت به گونه ی خودسرانه برای مدت بیشتر از یک ماه
 )7انفکاک بنابر هر علتی که باشد
 )8استعفاء
انفاذ
ماده ی نهم:
این الیحه در  9ماده ترتیب یافته پس از منظوری مقام وزارت تحصیالت عالی نافذ و قابل تطبیق می باشد.
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جدول چگونگی روند انتخابات آمریت دیپارتمنتها در مؤسسات تحصیالت عالی
لست مجموع اعضای دیپارتمنت
جدول الف:
شماره

ولد

اسم

رتبه علمی

درجه تحصیل

دلیل عدم حضور

رشته تحصیل

محل امضاء

مالحظات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

لست استادان کاندید در دیپارتمنت با تفکیک رتبه علمی آرای مثبت ،منفی و مستنکف
شماره اسم

ولد

درجه تحصیل

رتبه علمی

رشته تحصیل

تثبیت آرای انتخابات

رای مثبت

منفی

محل امضا

مالحظات

مستنکف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

جدول ب:
) آرا ،محترم (
با در نظرداشت صراحت ماده  29قانون تحصیالت عالی از مجموع (
) انتخاب گردیده ،تائید است.
با کسب ( ) رای بحیث آمردیپارتمنت (
مهر و امضای رئیس پوهنخی
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)

: آمریت تقنین

Email: taqneen@mohe.gov.af

:شماره تلفون

+93202510834
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