در این شماره
-------------------------------

د افغانستان جمهوریت

مقرررره مر ررز تاقیقررات نوهنتررون تاحرریات و تاقیقررات
علوم اسامی
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معاون :نور علم
مهتمم :ایام الدین
تیلفون۲۳۲۶۳ :

محوبه شورای وزیران ج.ا
شهر ابل
شماره ۳۴۳
تاریخ ۳۱۳۱/۴/۲۶
در مورد مقرره مر ز تاقیقات نوهنتون تاحیات و تاقیقات علوم اسامی
شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:
((ممرره مرکز تحمیمات پوهنتون تحصیالت و تحمیمات علوم اسالمی منظور است ،در جریده رسمی نشر گردد)).
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رئیس میته اجرائیه شورای وزیران

مقرره مر ز تاقیقات نوهنتون تاحیات و تاقیقات علوم اسامی
فحل اول
ااکام عمومی
ماده اول:
این ممرره بتاسی از حکم ماده دوازدهم لانون مرکز تحمیمات پوهنتون تحصیالت و تحمیمات علوم اسالمی بمنظور تنظیم
امور مربوط به وظایف صالحیت ها ،تشکیل ،فعالیت ،حموق و وجایب شرایط پذیرش و ارتمای درجه اعضای کدر علمی
مرکز تحمیمات پوهنتون علوم اسالمی وضع گردیده است.
ماده دوم:
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( )۱مرکز تحمیمات پوهنتون تحصیالت و تحمیمات علوم اسالمی درین ممرره بنام مرکز تحمیمات یاد میشود.
( )۲پوهنتون تحصیالت و تحمیمات علوم اسالمی درین ممرره بنام پوهنتون علوم اسالمی یاد میشود.
ماده سوم:

مرکز تحمیمات صالحیت دارد با موسسات و مراکز تعلیمی داخل کشور به موافمه وزیر تحصیالت عالی و مسلکی و یا
موسسات علمی و مراکز تحمیمات اسالمی کشور های خارجی به موافمه شورای وزیران پروتوکول های همکاری علمی را
عمد نماید.

فحل دوم
تشکیل و طرز فعالیت
ماده چهارم:
مرکز تحمیمات دارای شورای علمی ،معاونان ،دیپارتمنت ها شعبات مسلکی و اداری میباشد.
ماده ننجم:
( )۱رئیس پوهنتون علوم اسالمی ممثل مرکز تحمیمات میباشد.
( )۲صالحیت معاونان از طرف رئیس تعیین میگردد.

ماده ششم:
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( )۳روسای دیپارتمنت ها مسوول پیشبرد امور مسلکی و اداری دیپارتمنت مربوط میباشند.

( )۱شورای علمی عالیترین ارگان مرکز تحمیمات بوده و متشکل است از:
 -۱وزیر تحصیالت عالی و مسلکی بحیث رئیس.
 -۲رئیس پوهنتون علوم اسالمی بحیث معاون.

 -۳معاون علمی مرکز تحمیمات روسای پوهنځی های پوهنتون علوم اسالمی ،روسای دیپارتمنت ها رئیس مدارس دینی و
رئیس بورد علمی و مسلکی وزارت شئون اسالمی و اولاف بحیث اعضاء.
( )۲منشی شورای علمی از جمله روسای دیپارتمنت ها انتخاب میگردد.

( )۳در غیاب وزیر تحصیالت عالی و مسلکی ،رئیس پوهنتون علوم اسالمی جلسات شورای علمی را رهبری میکند.
ماده هفتم:
شورای علمی دارای صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱استماع گزارش فعالیت و اجراآت ادارات مرکز تحمیمات.
 -۲غور بر پیشنهاد های مربوط به انکشاف و توسعه امور تحمیماتی.

 -۳مطالعه و ارزیابی پالن ساالنه کار تحمیمات علمی دیپارتمنت ها و صدور رهنمود بمنظور بهبود امور و تطبیك پالن
مرکز تحمیمات.
 -۴بررسی و ارزیابی پروژه های تحمیمات اعضا ای دیپارتمنت ها.
 -۵تثبیت و ارتمای درجات اعضای کدر علمی.
 -۶غور و بررسی پیشنهادات دیپارتمنت ها و اخذ تدابیر موثر در باره رفع مشکالت علمی مرکز تحمیمات.
 -۷اتخاذ تصمیم در باره موضوعاتی که از طرف رئیس پوهنتون علوم اسالمی پیشنهاد میگردد.
 -۸غور بر پیشنهاد پروژه های تحمیماتی اسالمی و موافمه اجرای آن.
 -۹ارزیابی و منظوری لوایح وظایف دیپارتمنت ها و شعبات مربوط.
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ماده هشتم:

شورای علمی در هر شش ماه تشکیل جلسه میدهد .جلسات فوق العاده به پیشنهاد رئیس پوهنتون علوم اسالمی یا ین ثلث
اعضای شورای علمی دایر شده میتواند.

رای گیری در جلسات علنی بوده و تصامیم به اکثریت آرای اعضای حاضر جلسه اتخاذ میگردد.
ماده نهم:

منشی شورای علمی وظایف آتی را بعهده دارد:
 -۱ترتیب اجندای جلسات شورای علمی.
 -۲تنظیم و ثبت تصاویب شورای علمی.

 -۳تنظیم فهرست و سوابك آثاریکه در جلسات گزارش می یابد.
 -۴ارسال تصاویب به مراجع مربوط.
 -۵سایر وظایفیکه از طرف رئیس به وی سپرده میشود.
ماده دهم:
مرکز تحمیمات متشکل از دیپارتمنت های ذیل میباشد:

 -۱دیپارتمنت تفسیر و حدیث.
 -۲دیپارتمنت فمه و لانون.
 -۳دیپارتمنت تاریخ و فرهنگ اسالمی.
 -۴دیپاترمنت عماید و فلسفه.
در صورت ضرورت پوهنتون علوم اسالمی میتواند دیپارتمنت های دیگری را تاسیس نماید.
ماده یازدهم:
دیپارتمنت ها دارای رئیس و اعضای مسلکی میباشد .وظایف روسای دیپارتمنت ها ،اعضای مسلکی و کارکنان اداری
توسط لوایح جداگانه تنظیم میگردد.
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ماده دوازدهم:

مرکز تحمیمات دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:

 -۱نظارت بر فعالیت های تحمیمی موسسات و محممین اسالمی کشور.
 -۲هماهنگ ساختن کارهای علمی و تحمیماتی در علوم اسالمی.
 -۳پیشنهاد در مورد توسعه و انکشاف تعلیمات اسالمی.

 -۴تحمیك و تتبع در مورد تالیف و تصنیف رشته های مختلف علوم اسالمی.
 -۵تالیف ،ترجمه و نشر آثار و کتب مفید در ساحات مختلف علوم اسالمی.

 -۶فراهم آوری تسهیالت و همکاری الزم با موسسات و محممان داخلی و خارجی در بخش های مختلف تحمیماتی علوم
اسالمی.
 -۷تهیه و تدارن گزارش های تحمیمی و مدارن علمی علوم اسالمی از منابع داخلی و خارجی و استفاده از آن در کارهای
تحمیماتی.
 -۸تدویر سیمینار ها و کنفرانس های علمی به سطح ملی و بین المللی.
 -۹تبادله معلومات و نتایج تحمیمات با مراکز و موسسات تحمیماتی کشورها و موسسات اسالمی.

 -۱۱تدویر کورس های آموزش کوتاه مدت برای فرا گرفتن روش تحمیك.
 -۱۱نشرات مولوته و غیر مولوته بزبانهای رسمی و خارجی.
 -۱۲ایجاد کتابخانه ،تنظیم و تجهیز آن با ماخذ معتبر تحمیمی و کتب ضروری.
 -۱۳مساعد ساختن زمینه مسافرت برای محممان در داخل و خارج کشور جهت بلند بردن سطح دانش تخصصی.
 -۱۴ایجاد کمیته های کمیسیون ها برای پیشبرد کار و فعالیت تحمیماتی.

فحل سوم
شرایط نذیریش و ارتقای درجه
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ماده سیزدهم:

( )۱شخص که حایز دیپلوم لیسانس یکی از پوهنځی های پوهنتون علوم اسالمی ،حموق و علوم سیاسی ،موسسات معادل یا
باالتر از ان در داخل یا خارج کشور یا مدرس جامع که دارای تالیف باشد بحیث نامزد معاون محمك پذیرفته شده میتواند.
( )۲فارغان پوهنځ ی شرعیات که لبل از تاسیس پوهنتون علوم اسالمی فارغ شده اند نیز بحیث معاون محمك پذیرفته شده
میتوانند.

( )۳مدت نامزدی دو سال میباشد.
ماده چهاردهم:

شخصیکه از یکی از پوهنتون های وزارت تحصیالت عالی و مسلکی اکادمی علوم ،انستیتوت امور لانون گذاری و
تحمیمات علمی حمولی و سایر مراجع علمی حایز درجه علمی باشد باثر ضرورت در مرکز تحمیمات پذیرفته میشوند هنگام
شمولیت درجه علمی و لدم وی از طرف شورای علمی محاسبه و تثبیت میگردد.
ماده نانزدهم:
شخصیکه از موسسات علوم اسالمی حایز دیپلوم دکتور علوم باشد بحیث محمك ،شخصیکه حایز دیپلوم کاندید دوکتور علوم
باشد بحیث معاون محمك و شخصیکه حایز دیپلوم لیسانس ،مافوق لیسانس ،ماستری یا معادل آن ها باشد ،بحیث نامزد
معاون محمك پذیرفته میشود.

ماده شانزدهم:
معاون محمك تحت شرایط آتی بدرجه محمك ارتما مینماید:
 -۱سپری نمودن مدت چهار سال خدمت بالفعل در کدر علمی.
 -۲تحریر حد الل ین اثر علمی و مسلکی در یکی از نشریه های داخلی یا خارجی.
 -۳ارائه راپور اهلیت و موفمیت ساالنه از طرف رئیس دیپارتمنت و تائید شورای علمی.
ماده هفدهم:
محمك تحت شرایط ذیل بدرجه معاون سر محمك ارتما مینماید:
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 -۱سپری نمودن مدت چهار سال خدمت بالفعل در کدر علمی.
 -۲تالیف یا ترجمه حد الل دو اثر علمی.

 -۳ارائه راپور اهلیت و موفمیت ساالنه از طرف رئیس دیپارتمنت مربوط و تائید شورای علمی.
ماده هجدهم:

معاون سر محمك تحت شرایط ذیل بدرجه سر محمك ارتما می نماید:
 -۱سپری نمودن مدت چهار سال خدمت بالفعل در کدر علمی.
 -۲تالیف یا ترجمه حد الل سه اثر علمی.

 -۳ایراد حد الل دو کنفرانس علمی در محضر شورای عملی.

 -۴ارائه راپور اهلیت و موفمیت ساالنه از طرف رئیس دیپارتمنت مربوط و تائید شورای علمی.
ماده نزدهم:
راپور اهلیت برای ارتمای درجه علمی اعضای مسلکی از طرف رئیس دیپارتمنت و از رئیس دیپارتمنت از طرف معاون
علمی و از معاون علمی از طرف رئیس پوهنتون علوم اسالمی و راپور اهلیت رئیس پوهنتون علوم اسالمی از طرف
وزیر تحصیالت عالی و مسلکی ترتیب میشود در صورت عدم موجودیت یکی از ممامات شامل سلسله مراتب ممام باالتر
راپور اهلیت را ترتیب میشود.

میدهد و در صورت عدم موجودیت وزیر تحصیالت عالی و مسلکی شخصیکه امور وزارت تحصیالت عالی و مسلکی را
وکالت می نماید راپور اهلیت را ترتیب میکند.

فحل چهارم
ااکام نهایی
ماده بیستم:
ارزیابی آثار علمی جهت ارتمای درجه علمی از طرف کمیسیون با صالحیت ذیل صورت میگیرد:
 -۱وزیر تحصیالت عالی و مسلکی بحیث رئیس.
 -۲رئیس پوهنتون علوم اسالمی بحیث معاون.
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 -۳معاون علمی مرکز تحمیمات روسای پوهنځی ها و دیپارتمنت های پوهنتون علوم اسالمی بحیث اعضاء.

 -۴یکی از علمای جید و مشهور علوم دینی و دارای سابمه تحمیك و تتبع در علوم اسالمی و حسن شهرت اجتماعی به
معرفی وزارت شئون اسالمی و اولاف و موافمه وزیر تحصیالت عالی و مسلکی بحیث عضو.
ماده بیست و یکم:

منظوری درجات علمی اعضای مسلکی مرکز تحمیمات از طرف ممامات ذیل صورت میگیرد:

 -۱معاون محمك و محمك به پیشنهاد رئیس پوهنتون علوم اسالمی تائید شورای علمی و منظوری وزیر تحصیالت عالی و
مسلکی.

 -۲معاون سر محمك و سر محمك به پیشنهاد رئیس پوهنتون علوم اسالمی تائید شورای علمی و منظوری صدراعظم.
ماده بیست و دوم:
این ممرره از تصویب نافذ بوده و در جریده رسمی نشر گردد.
سلطان علی شتمند
رئیس میته اجرائیه شورای وزیران

اشتراک ساالنه
داخل شور
خارج شور

 ۱۳۳افغانی
 ۶۳دالر امریکایی
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بهای یك شماره ( )۶۳افغانی
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