د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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فوق العاده ګڼه

تعدیل ،ایزاد و حذف برخی از مواد قانون تحصیالت عالی ملکی

تاریخ نشر )۵۲( :سرطان سال  ۶۹۳۱هـ.ش
نمبر مسلسل)۶۵۱۲( :

فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد توشیح تعدیل ،ایزاد و حذف برخی از مواد قانون
تحصیالت عالی ملکی
شماره)۲۵۲( :
تاریخ۴۹۳۵/۴۲/۴۱ :
مادۀ اول:
به تأسی از حکم فقرۀ ( )۴۱مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان ،تعدیل جزء ( )۱مادۀ
( ،)۹اجزای ( ۹و  )۵مادۀ ( ،)۴۲فقرۀ ( )۲مادۀ ( ،)۲۲مادۀ ( ،)۲۱فقرۀ ( )۲مادۀ ( ،)۲۲مادۀ ( ،)۲۱فقرۀ ( )۹مادۀ
( ،)۹۱مادۀ ( ،)۹۳مادۀ ( )۵۲و فقرۀ ( )۲مادۀ ( ،)۱۳ایزاد جزء ( )۳در مادۀ ( )۲و فقره های ( ۵ ،۱ ،۹و  )۱در
مادۀ ( )۱۱و حذف فقرۀ ( )۹مادۀ ( )۱۹قانون تحصیالت عالی ملکی منتشرۀ جریدۀ رسمی ( )۴۴۳۵مؤرخ ( )۳عقرب
سال  ۴۹۳۱هـ.ش را که بر اساس مصوبۀ شماره ( )۲۱مؤرخ  ۴۹۳۵/۴۲/۴۲کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان
تصویب گردیده است ،توشیح می دارم.
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مادۀ دوم:

وزیر عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف اند ،متن تعدیل ،ایزاد و حذف برخی از مواد قانون تحصیالت
عالی ملکی و این فرمان را در خالل ( )۹۲روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسۀ شورای ملی به آن شورا تقدیم نمایند.
مادۀ سوم:

این فرمان از تاریخ توشیح نافذ ،همراه با مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان و متن تعدیل و ایزاد در برخی از
مواد قانون مذکور ،در جریدۀ رسمی نشر گردد.

دمحم اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان در مورد طرح تعدیل ،ایزاد و حذف برخی از مواد قانون تحصیالت عالی ملکی
شماره)۲۱( :
تاریخ۴۹۳۵/۴۲/۴۲ :
به تأسی از حکم مادۀ ( )۳۳قانون اساسی افغانستان ،طرح تعدیل جزء ( )۱مادۀ ( ،)۹اجزای ( ۹و  )۵مادۀ ( ،)۴۲فقرۀ
( )۲مادۀ ( ،)۲۲مادۀ ( ،)۲۱فقرۀ ( )۹مادۀ ( ،)۹۱مادۀ ( ،)۹۳مادۀ ( )۵۲و فقرۀ ( )۲مادۀ ( ،)۱۳ایزاد جزء ( )۳در
مادۀ ( )۲و فقره های ( ،۵ ،۱ ،۹و  )۱در مادۀ ( )۱۱و حذف فقرۀ ( )۹مادۀ ( )۱۹قانون تحصیالت عالی ملکی
منتشرۀ جریدۀ رسمی ( )۴۴۳۵مؤرخ ( )۳عقرب سال  ۴۹۳۱هـ.ش که در جلسۀ شماره ( )۲۱مؤرخ ۴۹۳۵/۴۲/۴۲
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان مورد تصویب قرار گرفته است ،طی فرمان تقنینی نافذ می گردد.
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دمحم اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

تعدیل ،ایزاد و حذف برخی از مواد قانون تحصیالت عالی ملکی
مادۀ اول:
جزء  ۱مادۀ سوم ،اجزای ( ۹و  )۵مادۀ دوازدهم ،فقرۀ ( )۲بیستم ،مادۀ بیست و چهارم ،فقرۀ ( )۹مادۀ سی و ششم،
مادۀ سی و هفتم ،مادۀ پنجاهم و فقرۀ ( )۲مادۀ شصت و نهم قانون تحصیالت عالی ملکی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره
( )۴۴۳۵سال  ۴۹۳۱ذیالً تعدیل گردد:
 -۴مادۀ سوم:
 -۱پوهنتون :مؤسسۀ تحصیلی است که حداقل دارای شش پوهنځی ،محل مناسب معیاری )۴۲( ،فیصد استادان دارای
سویۀ تحصیلی دوکتورا ) (PHDیا رتبۀ علمی پوهندوی و باالتر از آن بوده ،نصاب درسی معیاری ،فعالیت های
تحقیقاتی ،مرکز انسجام تحقیقات علمی ،مجلۀ علمی ،کتابخانه ،سهولت های انترنیتی ،البراتوارهای فعال ،لیلیه،
امکانات ورزشی ،مرکز تکنالوژی معلوماتی و حداقل یک برنامۀ ماستری و یا باالتر از آن را دارا می باشد.
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 -۲مادۀ دوازدهم:

 -۹بست های ریاست و معاونین علمی و محصالن.

 -۵بست های مسئول ادارات مرکز انسجام تحقیقات علمی ،رؤسای شفاخانه های کادری مؤسسات تحصیالت عالی،
انسجام امور استادان ،مراگز علمی ،مرکز ارتقای کیفیت ،برنامه های ماستری و دوکتورا و آمریت مجله های علمی.
 -۹مادۀ بیستم:

( )۲رئیس مؤسسۀ تحصیالت عالی از میان استادان و معاون استادان دارای سند تحصیلی ماستری یا دوکتورا و تجربۀ
کاری حداقل پنچ سال به پیشنهاد وزیر تحصیالت عالی و منظوری رئیس جمهور برای مدت پنج سال تعیین می گردد.
 -۴مادۀ بیست و چهارم:

رئیس پوهنځی از میان استادان و معاون استادان دارای سند تحصیلی ماستری یا دوکتورا و تجربۀ کاری حد اقل پنج
سال به پیشنهاد وزیر تحصیالت عالی و منظوری رئیس جمهور برای مدت پنج سال تعیین می گردد.
 -۲مادۀ سی و ششم:
( )۹استاد دارای رتبۀ علمی پوهاند عالوه بر وظایف بر وظایف و صالحیت های مندرج فقرۀ ( )۲این ماده ،مکلف به
ایراد کنفرانس علمی و نشر یک مقاله در نشریه های معتبر بین المللی و یا دو مقاله در نشریۀ معتبر داخلی در سال
می باشد.

 -۱مادۀ سی و هفتم:
( )۴شخصی به حیث پوهنیار پذیرفته می شود ،که واجد شرایط ذیل باشد:
 -۴داشتن سند تحصیلی ماستری از برنامۀ حضوری مؤسسات تحصیالت عالی دولتی .اسناد تحصیلی ماستری فارغان
مؤسسۀ تحصیالت عالی خصوصی داخل کشور زمانی پذیرفته می شود ،که مؤسسۀ مذکور اعتبار اکادمیک را از
وزارت تحصیالت عالی کسب نموده باشد.
 -۲داشتن سند تحصیلی MD ،PharmD ،DMD ،و  DVMاز مؤسسات تحصیالت عالی دولتی .اسناد مذکور از
برنامۀ حضوری مؤسسۀ تحصیلی خصوصی از خارج کشور زمانی پذیرفته می شود که مؤسسۀ مذکور دارای اعتبار
اکادمیک در کشور مربوط باشد.
 -۹عدم تجاوز سن از سی و پنج ( )53سال.
 -۱ارایۀ سند مؤفقیت آمیز امتحان در یکی از زبان های معتبر بین المللی.
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 -۵سپری نمودن مؤفقانۀ امتحان شمول ،طبق الیجۀ مربوط.

 -۱ارایۀ مؤفقانۀ کنفرانس علمی در محضر استادان و هیئت ژوری طبق الیحۀ مربوط.

 -۳داشتن حداقل هشتاد ( )۰۲فیصد اوسط نمرات دورۀ تحصیل ماستری و حداقل هفتاد و پنج ( )۳۵فیصد اوسط
نمرات دورۀ تحصیل لیسانس و بیش از یک مرتبه مشروط نبودن در جریان تحصیل در داخل کشور.

برای فارغان مؤسسات تحصیالت عالی خارج از کشور ،در صورت عدم تکمیل فیصدی تعیین شدۀ نمرات ،اوسط
نمرات داوطلب در سویه های ماستری و لیسانس باید به معیار های کشور مربوط ،حایز ) (Grade Bیا باالتر از آن
بوده و بیش از یک مرتبه در جریان تحصیل مشروط نباشد.
 -۰عدم محکومیت به جرایم اخالقی و جنایت.

 -۳داشتن صحت و سالمت جسمانی و روانی.
 -۴۲نداشتن مصروفیت در سایر ادارات و مراجع.
( )۲حین تقرر اعضای کادر علمی به کاندیدان دارای سند تحصیلی دوکتورا در برابر سند تحصیلی ماستری و سند
تحصیلی ماستری در برابر سند تحصیلی لیسانس حق اولیت داده می شود.
( ) ۹اشخاص دارای سند تحصیلی لیسانس در صورتی در کادر علمی مقرر شده می توانند که کاندیدان دارای سند
دوکتورا و یا ماستری برای تقرر در بست مورد نظر موجود نباشد.
اشخاص دارای سند لیسانس صرف برای مدت پنچ سال می توانند به عنوان کادر علمی اعتبار از انفاذ این تعدیل
جذب گردند.

( )۱اشخاص مندرج فقرۀ ( )۹این ماده با داشتن حداقل هفتاد و پنج ( )۳۵فیصد اوسط نمرات و نداشتن بیش از یک
مرتبه مشروطی در جریان تحصیل به حیث نامزد پوهنیار مقرر شده می توانند .دورۀ نامزدی پوهنیار حداکثر شش
سال می باشد.
( )۵نامزد پوهنیار مستحق هفتاد و پنج ( )۳۵فیصد معاش رتبۀ علمی پوهنیار می باشد.
( )۱نامزد پوهنیار بعد از اخذ سند تحصیلی ماستری و طی مراحل قانونی آن به رتبۀ علمی پوهنیار ارتقاء می نماید.
 -۷مادۀ پنجاهم:
 -۴عضو کادر علمی در مؤسسات تحصیالت عالی بعد از اکمال سن شصت و پنج ( )۱۵سالگی متقاعد می گردد.
( )۲هرگاه عضو کادر علمی متقاعد ،توانائی کامل فزیکی و فکری تدریس را داشته باشد به پیشنهاد شورای علمی
پوهنځی مربوط ،تائید وزارت تحصیالت عالی و منظوری رئیس جمهور طور ساالنه ،برای مدت پنج سال در حاالت
ذیل قرارداد بالمقطع عقد شده می تواند:

AC
KU

 -۴در صورتیکه در برنامه های فوق لیسانس استاد واجد شرایط موجود نباشد.

 -۲در صورتیکه در برنامه های لیسانس برای تدریس مضمون ،استاد دارای حداقل سند تحصیلی ماستری و یا رتبۀ
علمی پوهنمل موجود نباشد.
 -۸مادۀ شصت و نهم:

( )۲معاون استاد دارای رتبۀ علمی پوهیالی واجد شرایط مندرج فقرۀ ( )۴این ماده مکلف است ،تا طی دو دوره
ترفیعات علمی خویش شامل ماستری گردد .در این مدت مستحق هفتاد و پنج ( )۳۵فیصد معاش رتبۀ علمی پوهنیار
می باشد.
مادۀ دوم:

جزء  ۳در مادۀ دوم و فقره های ( ۱ ،۵ ،۱ ،۹و  )۳در مادۀ چهل و ششم قانون تحصیالت عالی ملکی ذیالً ایزاد
گردد:
 -۶مادۀ دوم:
 -۳تقویۀ تحقیقات علمی در ساحات علوم و تکنالوژی به منظور پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در کشور.
 -۵مادۀ چهل و ششم:
( )۹عضو کادر علمی عالوه بر شرایط ترفیع رتبۀ علمی مندرج مادۀ چهل و پنجم این قانون و فقره های ( ۴و  )۲این
ماده مکلف است ،حداقل در هر رتبۀ علمی یک اثر علمی – تحقیقی مربوط را در یکی از نشریه های معتبر بین
المللی به نشر برساند.

( )۱اثر علمی نشر شدۀ مندرج فقرۀ ( )۹این ماده معادل دو اثر نشر شدۀ داخلی محاسبه می گردد.
( )۵اعضای کادر علمی که به رتبۀ علمی پوهاند ترفیع می نمایند باید دارای سند تحصیلی دوکتورا ) (PHDباشند.
( )۱شرایط مندرج فقره های ( ۱ ،۹و  )۵این ماده بعد از دو سال از تاریخ انفاذ این تعدیل و ایزاد قابل تطبیق می
باشد.
( )۳نظارت از فعالیت های ساالنۀ اعضای کادر علمی به سویۀ پوهاند از جانب معاونیت علمی صورت می گیرد.
مادۀ سوم:
فقرۀ ( )۹مادۀ چهل و سوم قانون تحصیالت عالی ملکی حذف گردد.
مادۀ چهارم:
این تعدیل ،ایزاد و حذف از تاریخ توشیح نافذ و در جریدۀ رسمی نشر می گردد.
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