د افغانستان اسالمي امارت

رسمي جریده
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د پوهنې وزارت اړوند
تقنیني سندونه

دوشنبه د ۱۴۲۲هـ.ق کال د محرم الحرام

د میاشتې نهه ویشتمه نېټه

پرله پسې ګڼه ۷۹۶

بسم هللا الرحمن الرحیم
ک َو َت ٰ
عالی !
بار َ
َقال َ هللاُ َت َ
س ْول َ َو اُولِی ْاْلَ ْم ِر ِم ْنکُ ْم
اَطِ ْی ُع
الر ُ
واهللا َواَطِ ْی ُعوا َّ
َ
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ترجمه :هللا جل جالله فرمایي:

اطاعت وکړی د هللا جل جالله 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 )۲( :
تاریخ ۱۴۲۲/۱/۱۱ :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 ( )۱۲فصل و ( )۶۶ماده.
 -۲قانون حقوق و امتیازات اعضای کادر علمی موسسات تربیه استاذ و مدارس عالی تعلیمات اسالمی بداخل ()۲
فصل و ( )۱۲ماده.
 -۳مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت معارف بداخل ( )۴فصل و ( )۱۹ماده.
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 -۴مقرر ٔه تنظیم امور مربوط به طالب مدارس تعلیمات عمومی ،بداخل ( )۶فصل و ( )۶۴ماده.
موسسات تعلیمات مسلکی بداخل ( )۷فصل و ( )۵۹ماده.
 -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 ()۲۵
 -۹مقرر ٔه تنظیم فعالیت های اعضای کادر علمی ٔ
ماده.

موسسات تعلیمات مسلکی ،بداخل ( )۳فصل و ( )۲۶ماده.
 -۱۰مقرر ٔه حقوق و امتیازات کادر فنی تدریسی مدارس و ٔ
 -۱۱مقرره حقوق و امتیازات اعضای کادر علمی ریاست تالیف و ترجمه بداخل ( )۴فصل و ( )۳۲ماده.
 -۱۲مقرره کادر علمی مرکز سائنس بداخل ( )۵فصل و ( )۲۸ماده.
 -۱۳مقرره مدارس شبانه ،بداخل ( )۱۹ماده.
 -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 ( )۱۹ماده.

 -۱۵مقرره فراهم اوری تسهیالت برای طالب و محصالنیکه از تعلیم و تحصیل باز مانده اند ،بداخل ( )۵فصل و
( )۲۵ماده.
 -۱۶مقرره موسسات تولیدی همکار با مدارس تخنیکی حرفوی وزارت معارف ،بداخل ( )۴فصل و ( )۱۴ماده.
 -۱۷مقرره تنظیم امور داراالیتام ،بداخل ( )۴فصل و ( )۲۵ماده.
 -۱۸مقرر ٔه حقوق و وجائب اجیران ماهر مدارس تخنیکی حرفوی ،بداخل ( )۳فصل و ( )۱۶ماده.
 -۱۹مقرر ٔه هیئت (کمیسیون) های امحای بیسوادی در امارت اسالمی افغانستان ،بداخل ( )۵فصل و ( )۲۳ماده.
 -۲۰اساسنام ٔه تصدی مطبع ٔه معارف بداخل ( )۴فصل و ( )۲۸ماده.
ماد ٔه دوم:
اسناد تقنینی مندرج ماد ٔه اول این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جرید ٔه رسمی نشر گردد.
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والسالم

خادم اسالم

امیرالمومنین مال محمد عمر (مجاهد)
ٔ

بسم هللا الرحمن الرحیم
مقرر ٔه کادر علمي مرکز سائنس
فصل اول
احکام عمومی
ماد ٔه اول:
این مقرره به منظور تثبیت حقوق و امتیازات تعیین وظائف و صالحیت ها ،پذیرش ،تقرر و ترفیع رتب ٔه علمی اعضای
کادر علمی مرکز سائنس وضع گردیده است.
ماد ٔه دوم:
مرکز سائنس عبارت از شخصیتی حکمی امارتی است که به منظور تربی ٔه استاذان داخل خدمت دور ٔه ثانوی ،پیشبرد
فعالیت های علمي ،تحقیقی و رشد دائمي کیفیت تدریس و آماده ساختن استاذان سائنس و ریاضیات ،مطابق به نیازمندی
های کشور فعالیت مینماید.
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ماد ٔه سوم:

هیئت (بورد) علمی مرکز سائنس به منظور تأمین اهداف عمومی طبق طرح (پالن) تعلیمی وزارت معارف ایجاد
میگردد.
ماد ٔه چهارم:

هیئت علمی متشکل از اعضای ذیل میباشد:
 -۱رئیس مرکز سائنس به حیث رئیس.

 -۲معاون مرکز سائنس به حیث عضوء.

 -۳مدیران طرح و دیزاین (نقشه) ،سمعی و بصری ،تولیدی و نشرات به حیث اعضاء.
 -۴آمرین شعبه ها به حیث اعضاء.
ماد ٔه پنجم:
صالحیت های هیئت علمی قرار ذیل است:
 -۱تثبیت اهداف عمومی و تعیین طرح (پالن) های کاری مرکز سائنس.

 -۲هماهنگ ساختن اهداف مرکز سائنس با اهداف عمومی تعلیم و تربیه و تعیین پالنهای کاری مرکز سائنس.
 -۳تثبیت رتبه های علمی اعضای کادر علمی.
 -۴طرح الئح ٔه وظائف و مقرر ٔه مرکز سائنس.

فصل دوم
اعضای کادر علمی مرکز سائنس
ماد ٔه ششم:
عضو (کادر) علمی مرکز سائنس شخصی است در یکی از بخش های سائنس و ریاضیات در مرکز و والیات با
اجرای وظائف و کارهای علمی ،تحقیقی ،ترجم ٔه آثار علمی ،سائنس و ریاضیات و تألیف کتاب رهنمای تجارب
دستگاه تجزیه تحلیل (البراتوار) ،و آماده ساختن و رهنمائی دستگاه تجزیه و تحلیل (البراتوار) غرض استفاد ٔه تدریس
برای استاذان ،ارائ ٔه رهنمود های اصول تدریس (میتودیکی) ،تجارب به منظور بهبود شیو ٔه تدریس و تدویر دوره های
آموزشی (کورسها) ،مجالس تربیتی (سیمینارها) ،مقاالت مختلف در بار ٔه یک موضوع (سمپوزیمها) مجالس
اختصاصی (ورکشاپ ها) در رشت ٔه سائنس و ریاضیات برای استفاده دور ٔه ثانوی اشتغال داشته باشند.
ماد ٔه هفتم:
اعضای کادر علمی مرکز سائنس مکلف به مکلف به حام وظائف ذیل میباشند:
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 -۱تدریس و تدویر دوره های آموزشی (کورسها) ،مجالس تربیتی (سیمینارها) مجالس علمی (کنفرانسها) مجالس
اختصاصی (ورکشاپها) سائنس و ریاضیات برای استاذان دور ٔه ثانوی.
 -۲تقریظ آثار علمی و تحقیق و تألیف کتب رهنمای تجارب دستگاه تجزیه و تحلیل (البراتوار).

 -۳تأسیس ،تجهیز و احیای مجدد دستگاه های تجزیه و تحلیل (البراتوار های) مدارس دور ٔه ثانوی.
 -۴ابرازنظر در مورد آثار علمی اعضای کادر علمی.

 -۵سائر اموریکه به ایجابات خاص وظیفوی از طرف مرکز سائنس یا بخش (دیپارتمنت) به وی سپرده میشود.
ماد ٔه هشتم:

اعضای علمی مرکز سائنس متکشل از مامورین علمی ذیل میباشند:
 -۱رئیس و معاونین مرکز سائنس.

 -۲مدیران طرح و دیزاین (نقشه) ورکشاپ سمعی و بصری ،تولیدی و نشرات.

 -۳آمرین بخش های ریاضیات ،فزیک کیمیا ،بیولوژی ،تعلیمات محیطی هنر (آرت) و رسم تخنیکی.
 -۴آمرین و اعضای بخشهای سائنس و ریاضیات مراکز سائنس والیات.
 -۵اعضای علمی مرکز سائنس.
ماد ٔه نهم:
اعضای کادر علمی عالوه بر معاش و امتیاز پولی ماموریت ،قرار ذیل مستحق امتیاز ماهوار میباشند:
 -۱ښوونیار ( )۹۰۰۰نه هزار افغانی.
 -۲ښوونمل ( )۱۲۰۰۰دوازده هزار افغانی.
 -۳ښووندوی ( )۱۸۰۰۰هجده هزار افغانی.

 -۴ښوونوال ( )۲۴۰۰۰بیست و چهار هزار افغانی.
 -۵ښوواند ( )۲۸۰۰۰بیست و هشت هزار افغانی.
ماد ٔه دهم:
عضو کادر علمی مرکز سائنس از تاریخ آغاز ماموریت ٰ
الی زمان سوق به تقاعد به وظیف ٔه علمی خود درمرکزسائنس
ادامه میدهد ،معاش آخرین رتب ٔه علمی وی جزء معاش در سنجش تقاعد وی محاسبه میگردد.
ماد ٔه یازدهم:
موسسات تحقیقاتی علمی خواهش
شخص واجد اهلیت تدریس دوره های آموزشی (کورسها) یا تحقیق که از سائر ٔ
شمولیت را در کادر علمی مرکز سائنس داشته باشد درج ٔه علمی وی به اساس معادلت تثبیت میگردد.
ماد ٔه دوازدهم:
رئیس ،معاون ،آمر بخش (دیپارتمنت) و آمرین سائنس والیات ،عالوه بر امتیاز رتبه علمی با در نظر داشت مکلفیت
وظیفوی ماهوار ،مستحق بیست و پنج فیصد امتیاز رتب ٔه علمی نیز شناخته میشوند.

AC
KU

فصل سوم

پذیرش و تقرر به حیث عضوء کادر علمی

ماد ٔه سیزدهم:

تقرر به حیث نامزد کادر علمی با رعایت شرائط ذیل صورت میگیرد:
( )۱در مورد نامزدی ښوونیار:
 -۱داشتن تحصیالت لیسانس.

 -۲عدم تجاوز سن از سی و پنج سال.

 -۳تکمیل هفتاد و پنج فیصد ُنمرات دور ٔه لیسانس.
 -۴آشنائی به یکی از لسانهای بین المللی.
( )۲در مورد نامزد ښوونمل:
 -۱داشتن سند تحصیلی ماستری.
 -۲داشتن سن کمتر از سی و هفت سال.

 -۳تکمیل هفتاد و پنج فیصد نمرات دور ٔه ماستری.
 -۴آشنائی به یکی از لسانهای بین المللی.
( )۳در مورد نامزدی ښوندوی.
 -۱داشتن دوکتورا یا معادل آن.
 -۲عدم تجاوز سن از چهل سال.

موفقان ٔه مجالس علمی (کنفرانس) در محضر اعضای علمی.
 -۳ارائه ٔ
( )۴تقرر نامزد به یکی از رتبه های علمی تحت شرائط ذیل صورت میگیرد:
 -۱به اثر پیشنهاد مجلس بخش (دیپارتمنت).
 -۲به اثر موافق ٔه هیئت (بورد) علمی.
موسسه و منظوری مقامات ذیصالح.
 -۳تائید رئیس ٔ
ماد ٔه چهاردهم:
موفقانه
اشخاصیکه دور ٔه نامزدی رتب ٔه علمی (ښوونیار ،ښوونمل و ښووندوی) را در ظرف یکسال طبق برنام ٔه بخش ٔ
موافق ٔه مجلس بخش ،تائید هیئت (بورد) علمی و منظوری مقامات ذیصالح به اصل رتبه
سپری نموده باشند ،به اساس ٔ
علمی مقرر میشوند.
ماد ٔه پانزدهم:
موسسه و منظوری وزیر مربوط.
( )۱ښووندوی ،ښوونمل و ښوونیار بعد از طی مراحل اصولی به پیشنهاد رئیس ٔ
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( )۲ښوونوال و ښوواند بعد از طی مراحل اصولی به پیشنهاد وزیر معارف و منظوری رئیس الوزراء.

فصل چهارم
ترفیع علمی

ماد ٔه شانزدهم:

اعضای علمی سابقه دار موجود مرکز سائنس از امتیاز سند تحصیلی صنف چهاردهم و یا باالتر از آن صرف برای
یک مرتبه با رعایت حد اقل شش سال خدمت علمی و یا تألیف سه ،دو ،و یک اثر علمی در بخش سائینس و
ریاضیات ،بعد از ارزیابی هیئت علمی ،تثبیت رتب ٔه علمی میشوند.
ماد ٔه هفدهم:

ترفیع علمی اعضای کادر علمی مرکز سائنس ،عالوه بر سپری نمودن مدت سه سال در هر رتبه ،تابع تکمیل شرائط
ذیل میباشد:
( )۱ترفیع ښوونیار به رتب ٔه ښوونمل:
 -۱ارائ ٔه گزارش فعالیت های علمی در اخیر هر سال توسط استاذ رهنما و تائید آن از طرف مجلس بخش
(دیپارتمنت).
موفقان ٔه وظائف ،که از جانب بخش (دیپارتمنت) به وی سپرده میشود.
 -۲انجام ٔ
 -۳تحریر یک اثر علمی و یا تألیف یک کتاب رهنمای تجارب برای استاذان.
 -۴ایراد یک مقال ٔه علمی (کنفرانس) در موضوعی که قبالً از جانب انجمن به وی تعین شده باشد.
( )۲ترفیع ښوونمل به ښووندوی:
 -۱ارائه گزارش و فعالیت های علمی در اخیر هر سال توسط استاذ رهنما و تائید آن از طرف مجلس.

موفقان ٔه وظائفی که از طرف بخش به وی سپرده می شود.
 -۲انجام ٔ
 -۳تحریر یک رسال ٔه علمی و تحقیقی که از طرف استاذ رهنما و دو استاذ دیگر تائید شده باشد.
 -۴داشتن حد اقل چهار اثر علمی تحقیقی قابل طبع در نشرات معتبر کشور.
 -۵ایراد یک بیانی ٔه علمی (کنفرانس) در محضر اعضای علمی که از طرف بخش (دیپارتمنت) قبالً تعیین شده باشد.
( )۳ترفیع ښوندوی به رتب ٔه ښوونوال:
موفقیت در فعالیت های علمی در محضر اعضای کادر علمی در موضوعاتیکه از طرف
 -۱ارائه گزارش در مورد ٔ
هیئت علمی تعیین شده باشد.
 -۲تحریر یک أثر بکر علمی که از طرف سه نفر ښوونوال یا ښوواند تائید و از آن در محضر اعضای کادر علمی
دفاع نماید.
 -۳داشتن حد اقل ده اثر علمی مطبوع در طول سال های خدمت در نشرات معتبر کشور.
 -۴ایراد حد اقل دو بیانی ٔه علمی (کنفرانس) در محضر اعضای کادر علمی در موضوعاتیکه از طرف مجلس یک
بخش (دیپارتمنت) و هیئت (بورد) علمی قبالً تعیین شده باشد.
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( )۴ترفیع ښوونوال به رتب ٔه ښوواند:

 -۱تحریر دو اثر بکر علمی که از طرف سه نفر ښوونوال تائید و نامزد (کاندید) از آن در محضر اعضای علمی دفاع
نماید.
 -۲تألیف دو کتاب رهنمای تجارب که از طرف سه نفر ښوونوال مورد تائید قرار گرفته و برای نشر قبول شده باشد.
 -۳داشتن حد اقل پانزده اثر علمی مطبوع در طول سال های خدمت در نشرات معتبر داخلی.

 -۴ارائه گزارش در مورد فعالیت های علمی توسط آمر بخش و تائید آن از طرف مجلس بخش (دیپارتمنت).

 -۵ایراد حد اقل دو بیانی ٔه علمی (کنفرانس) در محضر اعضای (کادر) علمی در موضوعاتیکه از طرف مجلس
اعضای بخش (دیپارتمنت) و هیئت (بورد) علمی قبالً تعیین شده باشد.
ماد ٔه هجدهم:

منظوری ترفیعات علمی از مرجعی صورت میگیرد که حائز صالحیت تقرر همان رتب ٔه علمی باشد.

فصل پنجم
احکام نهائی
ماد ٔه نزدهم:
موسس ٔه مرکز سائنس منفک میشود:
عضو کادر علمی در حاالت ذیل از کادر علمی ٔ
 -۱عدم تکمیل شرائط ترفیع به رتب ٔه علمی باالتر در مدت شش سال.
 -۲انفصال از بست ماموریت طبق احکام قانون.
 -۳هر گاه عضوء کادر علمی مرکز سائینس از اجرای وظیفه در مرکز سائنس منفصل گردد ،مستحق امتیاز کادر
علمی شناخته نمی شود.
 -۴دور ٔه نامزدی برای رتب ٔه علمی ښوونیار ښوونمل و ښووندوی حد اقل یک سال بوده ،هر گاه کاندید طی این مدت
نتواند دور ٔه نامزدی رتب ٔه علمی را مؤفقانه سپری نماید ،دور ٔه نامزدی رتب ٔه علمی صرف برای یکسال دیگر تمدید شده
میتواند ،در صورت عدم مؤفقیت نوبت (چانس) دوم از بست مرکز سائنس منفک می گردد.
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ماد ٔه بیستم:

اعضای کادر علمی دارای حقوق و مکلفیت های مندرج قانون مامورین و احکام این مقرره میباشد.
ماد ٔه بیست و یکم:

عضو کادر علمی مطابق قانون کار امارت مستحق اضافه کاری می شود.
ماد ٔه بیست و دوم:

ارزیابی آثار علمی جهت ارتقای درج ٔه علمی از طرف هیئتی که توسط بورد علمی مرکز سائنس تعیین می گردد
صورت می گیرد.
ماد ٔه بیست و سوم:

اثر علمی تحقیقی ،کتاب رهنمای تجارب دستگاه تجزیه و تحلیل (البراتوار) یا کتاب ممد درسی که گستتنر و یا طبع
شده باشد ،در صورتی که مورد تائید هیئت (بورد) علمی مرکز سائنس واقع گردد به حیث اثر علمی پذیرفته شده
میتواند.
ماد ٔه بیست و چهارم:
تأمین ،ارتباط ،ایجاد هماهنگی در امور تحقیقات (ریسرج) علمی با مراکز مؤسسات علمی سائنس و ریاضیات کشور.
ماد ٔه بیست و پنجم:
فعالیت های تحقیقی مرکز سائنس مطابق مقرر ٔه تحقیقات علمی در مؤسسات علمی تحقیقی از طرف مرکز علمی
تحقیقی اکادمی علوم تثبیت و تنظیم میگردد.

ماد ٔه بیست و ششم:
استاذانیکه از دور ٔه آموزشی (کورس) تخصصی سائنس و ریاضیات فراغت حاصل مینمایند ،مکلف اند تا با مرکز
سائنس روابط خویش را تأمین و از تجارب و امکانات مرکز سائنس استفاده نمایند ،تقرر و تبدل شان به مؤافقه کتبی
مرکز سائنس صورت میگیرد.
ماد ٔه بیست و هفتم:
حقوق و امتیازات اعضای کادر علمی هنگام تحصیل در خارج تابع احکام مقرر ٔه بورس ها و تحصیالت در خارج می
باشد.
ماد ٔه بیست و هشتم:
این مقرره از تاریخ توشیح نافذ و در جرید ٔه رسمی نشر گردد و با انفاذ این مقرره کادر علمی مرکز سائنس وزارت
تعلیم و تربیه منتشر ٔه جرید ٔه رسمی شمار ٔه  ۷۷۹مؤرخ  ۳۱سرطان  ۱۳۷۴هجری شمسی ملغی شمرده میشود.
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