د افغانستان اسالمي امارت

رسمي جریده

د امتیاز خاوند :د عدلیې وزارت
د چاپ نېټه:

دوشنبه د ۲۲۱۱هـ.ق کال د محرم الحرام
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ترجمه :هللا هلالج لج فرمایي:
اطاعت وکړی د هللا هلالج لج او اطاعت وکړی د رسول صلی هللا و علیه و سلم او د خپل هغه اولی اْلمر امیر چی ستاسو له دینه څخه وی.

فرمان مقام امارت اسالمی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت معارف
شماره )۱( :
تاریخ ۲۲۱۱/۲/۲۲ :هـ.ق
ماد ٔه اول:
به اساس تائید ریاست الوزراء امارت اسالمی افغانستان ،اسناد تقنینی ذیل مربوط وزارت معارف را توشیح میدارم:
 -۱قانون معارف بداخل ( )۱۱فصل و ( )۶۶ماده.
 -۱قانون حقوق و امتیازات اعضای کادر علمی موسسات تربیه استاذ و مدارس عالی تعلیمات اسالمی بداخل ()۱
فصل و ( )۱۱ماده.
 -۳مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت معارف بداخل ( )۴فصل و ( )۱۱ماده.
 -۴مقرر ٔه تنظیم امور مربوط به طالب مدارس تعلیمات عمومی ،بداخل ( )۶فصل و ( )۶۴ماده.
موسسات تعلیمات مسلکی بداخل ( )۷فصل و ( )۵۱ماده.
 -۵مقرر ٔه ٔ
 -۶مقرر ٔه تنظیم امور تدریسی و تربیوی طالب مدارس تعلیمات اسالمی و دارالحفاظ ها ،بداخل ( )۷فصل و ()۵۳
ماده.
 -۷مقرر ٔه تنظیم فعالیت های کادر علمی مدارس عالی تعلیمات اسالمی و دارالحفاظ ها ،بداخل ( )۵فصل و ( )۳۶ماده.
 -۸مقرر ٔه تنظیم امور مربوط به شرائط شمول ،تبدیلی ،اخراج و امتحانات طالب مدارس تعلیمات تخنیکی و مسلکی
بداخل ( )۷فصل و ( )۵۱ماده.
موسسات تربی ٔه استاذ (دارالمعلمین ها) بداخل ( )۶فصل و ()۱۵
 -۱مقرر ٔه تنظیم فعالیت های اعضای کادر علمی ٔ
ماده.
موسسات تعلیمات مسلکی ،بداخل ( )۳فصل و ( )۱۶ماده.
 -۱۱مقرر ٔه حقوق و امتیازات کادر فنی تدریسی مدارس و ٔ
 -۱۱مقرره حقوق و امتیازات اعضای کادر علمی ریاست تالیف و ترجمه بداخل ( )۴فصل و ( )۳۱ماده.
 -۱۱مقرره کادر علمی مرکز سائنس بداخل ( )۵فصل و ( )۱۸ماده.
 -۱۳مقرره مدارس شبانه ،بداخل ( )۱۱ماده.
 -۱۴مقرره دوره کار اموزی عملی (ستاژ) استاذان مضامین اختصاصی و آموزش تولیدی مدارس تخنیکی حرفوی در
موسسات تولیدی ،ساختمان ها و کارخانه ها ،بداخل ( )۳فصل و ( )۱۱ماده.

 -۱۵مقرره فراهم اوری تسهیالت برای طالب و محصالنیکه از تعلیم و تحصیل باز مانده اند ،بداخل ( )۵فصل و
( )۱۵ماده.
 -۱۶مقرره موسسات تولیدی همکار با مدارس تخنیکی حرفوی وزارت معارف ،بداخل ( )۴فصل و ( )۱۴ماده.
 -۱۷مقرره تنظیم امور داراالیتام ،بداخل ( )۴فصل و ( )۱۵ماده.
 -۱۸مقرر ٔه حقوق و وجائب اجیران ماهر مدارس تخنیکی حرفوی ،بداخل ( )۳فصل و ( )۱۶ماده.
 -۱۱مقرر ٔه هیئت (کمیسیون) های امحای بیسوادی در امارت اسالمی افغانستان ،بداخل ( )۵فصل و ( )۱۳ماده.
 -۱۱اساسنام ٔه تصدی مطبع ٔه معارف بداخل ( )۴فصل و ( )۱۸ماده.
ماد ٔه دوم:
اسناد تقنینی مندرج ماد ٔه اول این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جرید ٔه رسمی نشر گردد.
والسالم
خادم اسالم
امیرالمومنین مال دمحم عمر (مجاهد)
ٔ

موسسات تربی ٔه استاذ و مدارس عالی تعلیمات اسالمی
قانون حقوق و امتیازات اعضای کادر علمی ٔ
فصل اول
احکام عمومي
ماد ٔه اول:
موسسات تربی ٔه استاذ و مدارس عالی تعلیمات
این قانون به منظور تثبیت حقوق و امتیازات اعضای کادر علمی ٔ
اسالمی وضع گردیده است.
ماد ٔه دوم:
موسسات تربی ٔه استاذ متشکل از کارکنان مسلکی ذیل میباشد:
اعضای کادر علمی ٔ
مسولیت رهنمائی امور علمی و
موسسات عالی تربیهٔ استاذ مصروف تدریس ،تحقیق و تتبع بوده
ٔ
 -۱استاذانیکه در ٔ
مسلکی را بدوش دارند.
موسسات تربیهٔ استاذ
 -۱اعضای هیئت (بورد) علمی و مسلکی ریاست عمومی تربی ٔه استاذ که امور علمی و مسلکی ٔ
را مطابق الئحهٔ وظائف انجام میدهند.
موسسه (انستیتیوت) اکمال تخصص استاذان که در تدریس مجالس علمی
 -۳اعضای علمی و مسلکی بائیست ٔ
(سیمینار) ها ،مجالس اختصاصی (ورکشاپ) ها ،و دوره های آموزشی (کورسها) سهم مستقیم دارند.
 -۴آمران و معاونان کتابخانه ها مستحضر ها (البرانت ها) ،استاذان سمعی و بصری در صورتیکه سوی ٔه تحصیل آنها
لیسانس یا باالتر از آن باشد و عالوه بر وظائف محوله در هفت ٔه شش ساعت تدریس نمایند.
ماد ٔه سوم:
موسسات تربیهٔ استاذ بر حسب سوی ٔه علمی و تجارب علمی در امور تدریس ،تحقیق و تتبع به
اعضای کادر علمی ٔ
رتُب علمي آتی تصنیف میگردند:
 -۱ښوونیار.
 -۱ښوونمل.
 -۳ښووندوی.
ماد ٔه چهارم:
موسسات تربی ٔه استاذ عالوه بر معاش و امتیاز سند تحصیل ،مستحق امتیاز کادر علمی ماهوار
اعضای کادر علمی ٔ
قرار ذیل میباشند:

ښوونیار سي هزار ( )۳۱۱۱۱افغانی.
ښوونمل شصت هزار ( )۶۱۱۱۱افغانی.
ښووندوی نود هزار ( )۱۱۱۱۱افغانی.
ماد ٔه پنجم:
اعضای کادر علمی مدارس عالی تعلیمات اسالمی حسب سوی ٔه علمی و تجارب علمی ،به رتب ذیل تصنیف میگردند:
 -۱معاون مدرس.
 -۱مدرس.
 -۳سر مدرس.
ماد ٔه ششم:
اعضای کادر علمی مدارس عالی تعلیمات اسالمی عالوه بر معاش و امتیاز سند تحصیل ،مستحق امتیاز کادر علمي
ماهوار قرار ذیل میباشد:
 -۱معاون مدرس پانزده هزار ( )۱۵۱۱۱افغانی.
 -۱مدرس سی هزار ( )۳۱۱۱۱افغانی.
 -۳سر مدرس چهل و پنج هزار ( )۴۵۱۱۱افغانی.
ماد ٔه هفتم:
ښووندوی و سر مدرس بعد از سپری نمودن هر سه سال بالفعل در کادر علمی و طی مراحل قانونی مستحق ()۵
فیصد امتیاز کادر درج ٔه مذکور میگردند.
ماد ٔه هشتم:
معاش امتیازی کادر علمی به حیث جزء معاش شناخته شده ،در حاالت مریضی ،رخصتی و سائر موقعیت های که
عضو کادر علمی مستحق معاش ماموریت باشد ،قابل تأدیه است.
ماد ٔه نهم:
حقوق و امتیازات کادر علمی هنگام تحصیل در خارج ،تابع احکام مقرر ٔه بورسها و تحصیالت در خارج میباشد.

ماد ٔه دهم:
موسسات مربوط ،مستحق حقوق و امتیازات مادی این
اعضای کادر علمی در صورت انفصال ماموریت یا تبدیلی از ٔ
قانون نمیباشد.

فصل دوم
احکام نهائی
ماد ٔه یازدهم:
شرائط شمول ،تشکیل ،طرز فعالیت انتخاب اعضای کادر علمی ،ترفیعات و سائر امور مربوط آنها ،توسط مقررهٔ
جداگانه تنظیم میگردد.
ماد ٔه دوازدهم:
این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جرید ٔه رسمی نشر گردد و با انفاذ آن قانون حقوق و امتیازات اعضای کادر علمی
مورخ  ۱۵عقرب سال
موسسات تربی ٔه معلم و مدارس عالی تعلیمات اسالمی منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شماره (ٔ )۷۵۵
ٔ
 ۱۳۷۱ملغي شمرده میشود.

