د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت

رسمی جریده

شمارۀ شانزدهم ۹۲ -عقرب سال ۹۵۳۲

نمبر مسلسل ()۶۴۴

درین شماره
مقرره اسپیرانتوری در انستیتوت پولی تخنیک کابل.

به وزارت محترم عدلیه !
شورای وزیران تحت فیصله شماره (( ))۶۶۲۲در جلسه تاریخی  ۹۵۶۱/۷/۶۲با مالحظه ورله عرض شماره
( )۹۱۲۹مورخ  ۹۵۶۱/۷/۶۲وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:
((ممرره اسپیرانتوری در انستیتوت پولی تخنیک بداخل بیست و یک ماده که بمهر دارالنشاء رسیده منظور است)).
مراتب تصویب شورای وزیران که به منظوری محترم رئیس شورای انمالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان رسیده
بشما خبر داده شد تا ممرره مذکور در جریده رسمی نشر گردد.

سلطانعلی کشتمند
معاون رئیس شورای انقالبی و معاون صدراعظم

مقرره اسپیرانتوری در انستیتوت پولی تخنیک کابل
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
هدف اساسی تاسیس اسپیرانتوری در انستیتوت پولی تخنیک کابل آماده ساختن کادر های علمی و تدریسی برای
موسسات تعلیمات عالی و دیگر موسسات علمی و تولیدی جمهوری دموکراتیک افغانستان میباشد.
ماده دوم:
پالن پذیرش ساالنه به اسپیرانتوری در انستیتوت پولی تخنیک کابل تنظیم و از طرف وزارت تحصیالت عالی و
مسلکی جمهوری دموکراتیک افغانستان با درنظرداشت موجودیت استاد رهنمای علمی و شرایط انجام کارهای
تحمیماتی تائید میشود.
ماده سوم:
مدت تحصیل دوره اس پیرانتوری سه سال میباشد .این مدت برای اشخاصیکه در ضمن وظیفه به تحصیل دوره
اسپیرانتوری ادامه میدهد چهار سال تعیین گردیده و در صورت موافمه دیپارتمنت و مجلس علمی انستیتوت پولی
تخنیک برای یک سال دیگر تمدید میگردد.

فصل دوم
پذیرش به اسپیرانتوری
ماده چهارم:
حك شمول به اسپیرانتوری انستیتوت پولی تخنیک کابل را شخصی کسب میتواند که:
 -۹سن وی از سی و پنج سال و کسانیکه در ضمن وظیفه به تحصیل اسپیرانتوری ادامه میدهند از چهل سال متجاوز
نباشد.
 -۹تحصیالت عالی دوره ماستری و دو سال ستاژ علمی را در رشته انتخابی خویش سپری کرده باشد در حاالت
استثنایی متخصصین جوان بعد از ختم دوره تحصیل در صورت داشتن درجه عالی تحصیلی و مهارت اجرای کار
ت حمیماتی باساس پیشنهاد مجلس فاکولته مربوط و موافمه وزارت تحصیالت عالی و مسلکی جمهوری دموکراتیک
افغانستان به اسپیرانتوری مستمیما شامل شده میتوانند.
اشخاصیکه مدت معینه دوره اسپیرانتوری را تکمیل اما پالن مطروحه را تطبیك نتوانسته و همچنان کسانیکه در داخل
دوره م عینه ،پالن انفرادی موضوعه خویشرا تکمیل کرده نتواند از اسپیرانتوری خارج شده و حك شمول مجدد را نیز
بدست آورده نمیتواند.
ماده پنجم:
کاندید به اسپیرانتوری باید امتحان را در رشته اختصاصی مطابك به پروگرام موضوعه از طرف دیپارتمنت سپری
نماید.
کاندید حك دارد که با پروگرام امتحان اسپیرانتوری لبال آشنا شود.
ماده ششم:
درخواست شمول در اسپیرانتوری بنام رئیس انستیتوت پولی تخنیک تمدیم شده و اسناد ذیل نیز باید در ضمیمه آن
موجود باشد:
 -۹فورمه سوانح انگیت و عکس.
 -۹لست کارهای علمی چاپ شده ،ترجمه و معلومات مختصر در باره نتایج کارهای علمی.
 -۵کاپی فیصله مجلس فاکولته مربوط (در باره کسیکه بعد از ختم دوره تحصیل به اسپیرانتوری مستمیما پیشنهاد شده
است).
 -۶دیپلوم ماستری و دیگر اسناد تحصیلی موسسه تحصیالت عالی که کاندید از آن فارغ شده است.

ماده هفتم:
اعالن پذیرش به اسپیرانتوری یکماه لبل از شروع امتحان شمولیت در اسپیرانتوری ابالغ میگردد.
شمولیت در اسپیرانتوری الی تاریخ  ۶۲میزان تکمیل میشود.
ماده هشتم:
کاندید اسپیرانتوری باید با رهنمایی علمی خود روی مسایل علمی و تخصصی مذاکره بعمل آورد رهنمای علمی نتایج
مذاکرات و موافمه خود را بحیث رهنمای علمی کاندید مذکور به کمیسیون پذیرش اسپیرانتوری تمدیم میکند.
ماده نهم:
جهت پذیرش در اسپیرانتوری کمیسیون پذیرش تحت نظارت رئیس انستیتوت پولی تخنیک کابل تعیین میشود.
اعضای کمیسیون پذیرش اسپیرانتوری که مرکب از روسای فاکولته ها ،آمران دیپارتمنت های مربوط و رهنماهای
علمی می باشد توسط رئیس انستیتوت پولی تخنیک کابل تعیین میشوند .در تشکیالت کمیسیون مذکور نماینده کمیته
حزبی انستیتوت پولی تخنیک کابل نیز شامل میگردد.
تصمیم نهایی شمولیت در امتحان و پذیرش به اسپیرانتوری از طرف کمیسیون مذکور گرفته میشود.
ماده دهم:
امتحان شمول به اسپیرانتوری از طرف کمیسیون مرکب از رئیس پوهنځی ،آمر دیپارتمنت مربوط و رهنماهای علمی
که از طرف ریاست پولی تخنیک کابل تعیین می شود اخذ میگردد.
ماده یازدهم:
اسپیرانت از تاریخ شمول به اسپیرانتوری مستحك مبلػ  ۶۶۲۲افغانی مدد معاش میباشد.
شخصیکه ضمن وظیفه به تحصیل دوره اسپیرانتوری شامل میشود مستحك مدد معاش شناخته نمیشود.

فصل سوم
شرایط تعلیمی اسپیرانتها
ماده دوازدهم:
جهت کمک در اجرای تحمیمات علمی موضوع انتخاب شده برای اسپیرانت هم زمان با شمولیت شان رهنما علمی از
جمله پروفیسوران و یا دوکتوران با تجربه از طرف مجلس علمی پولی تخنیک تعیین میشود.
برای اسپیرانت در شرایط خاص دو نفر رهنمای علمی از جمله استادان توظیف شده میتواند.
ماده سیزدهم:
رهنمای علمی در موضوع علمی مورد نظر اسپیرانت را مشوره داده و اجرای پالن انفرادی تائید شده را کنترول
مینماید.
ماده چاردهم:
اسپیرانت به اساس پالن انفرادی که برای تمام دوره اسپیرانتوری از طرف مجلس علمی فاکولته مربوطه تائید گردیده
است کار مینماید .برای آماده ساختن اسپیرانت در پالن مذکور رشته های عمومی علمی تخصصی و تدریسی برعالوه
سپری نمودن امتحان در رشته اختصاصی امتحان فلسفه و زبان خارجی از طرف دیپارتمنت های مربوطه مطابك
پروگرام پیشبینی شده اخذ می گردد .در پالن انفرادی مدت اجرای تحمیمات نظری و علمی تحریر و ترتیب دیسیرتاڅی
تعیین می گردد.
ماده پانزدهم:
آمادگی اسپیرانت همزمان با تنظیم و تجویز دیسیرتاڅی (تیزس دوکتورا) در باره موضوع تعیین شده و پیشنهاد آن
برای دفاع تکمیل میگردد.
دیسیرتاڅی باید حاوی نتایج علمی و عملی و پیشنهاداتی باشد که استعداد اسپیرانت را در اجرای تحمیمات علمی
مستمالنه و دانش نظری عمیك در رشته تخصصی اش ارائه کرده بتواند .دفاع از دیسیرتاڅی در مجلس علمی خاص
که توسط وزارت تحصیالت عالی و مسلکی جمهوری دموکراتیک افغانستان تشکیل میشود صورت میگیرد طرزالعمل
دفاع توسط وزارت تحصیالت عالی و مسلکی جمهوری دموکراتیک افغانستان تعیین میگردد فیصله مجلس درباره
دفاع دیسیرتاڅی توسط کمیسیون عالی ارزیابی درجه و رتب علمی وزارت تحصیالت عالی و مسلکی که از طرف
حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان تعیین شده می باشد تائید شده و دیپلوم دکتورا برایش داده میشود.
ماده شانزدهم:
مجالس فاکولته ها ساالنه راپور کارهای علمی اسپیرانت ها را در اجراآت پالن انفرادی شان استماع نموده و درباره
ادامه دوره اسپیرانتوری با درنظرداشت پیشنهاد دیپارتمنت تصامیم اتخاذ مینمایند.

فصل چهارم
حقوق و مکلفیت اسپیرانت ها
ماده هفدهم:
اسپیرانت موظف است که :
 -۹پالن کار انفرادی خویشرا به مولع اجرا نماید.
 -۹اساسات تعلیم و تربیه و روانشناسی را مستمالنه فرا گیرد.
 -۵در امور اجتماعی دیپارتمنت و انستیتوت و کارهای تربیوی محصالن فعاالنه حصه بگیرد.
ماده هجدهم:
اسپیرانت عضو دیپارتمنت مربوط خود بوده و مانند اعضای دیپارتمنت دارای عین حموق و مکلفیت ها میباشد ولی از
امتیاز کدر علمی مستفید شده نمیتواند.
ماده نزدهم:
 -۹اسپیرانتها از تجهیزات ،البراتوارها و کتابخانه های انستیتوت پولی تخنیک استفاده کرده می توانند.
 -۹اسپیرانتها جهت جمع آوری معلومات و سهم گیری در تحمیمات علمی راجع به موضوع تعیین شده طور خدمتی
اعزام شده میتوانند.
ماده بیستم:
در صورت لزوم پیشنهاد دیپارتمنت مربوطه و موافمه وزارت تحصیالت عالی و مسلکی جمهوری دموکراتیک
افغانستان اسپیرانت انستیتوت پولی تخنیک کابل جهت اجرای بخشی از کارهای تحمیمی تجربی و نظری به موسسات
علمی و تحصیالت عالی ممالک خارج که با پولی تخنیک کابل همکاری دارند بعد از موافمه لبلی جانبین برای مدت
یکسال اعزام شده میتوانند.
ماده بیست و یکم:
این ممرره در جریده رسمی نشر و از تاریخ  ۹۵۶۱/۷/۶۲نافذ شمرده میشود.

