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تلفون۳۲۲۲۰ :

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه

پته :رسمی جریدف کابل افغانستان

پنجشنبه د جدی ()۰۴

 ۹۹ګڼه

 ۱۰۰۰هجری شمسی کال

په دی ګڼه کښی
د کابللللللللل د پوهنتللللللللون او د کلللللللللن
پوهنتون تر منځ د توأمیت د رابطل
د تأسلللیس پللله بلللارف کښلللی موافقلللت
لیک.
پرله پسی ګڼه ()۰۰

موافقت نامه در مورد تأسیس رابطۀ توأمیت
بین پوهنتون کابل و پوهنتون کلن
پوهنتون کابل و پوهنتون کلن موافمت می نمایند که باساس و در داخل مراتب لرارداد فرهنگی که بتاریخ ۰۴ -۱ -۹۲
مطابك  ۱۱ -۰ -۱۱بین دولت شاهی افؽانستان و دولت جمهوری اتحادی المان انعماد یافته رابطۀ توأمیت را تأسیس و
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برلرار نماید .هدؾ رابطۀ توأمیت باید این باشد که بمساعدت استادان پوهنتون المانی در پوهنځی التصاد کابل پوهنځی
اخیرالذکر در تمام ساحه های تدریس و تحمیك علمی بسویۀ بین المللی معادل باشد و همکاری علمی بین دو پوهنتون تمویه
یابد .دورۀ تحصیل در پوهنځی التصاد کابل فعال باخذ درجۀ لسانس خاتمه مییابد اما پوهنځی التصاد افؽانی اراده دارد که
بمساعدت استادان المانی و با درنظر داشتن ممتضیات و ایجابات افؽانی در آینده امکانات اخذ دپلوم داکتری را نیز فراهم
نمایند.

تفصیل اجراات این رابطۀ توأمیت ذیالا تثبیت میشود:

مادۀ اول -:استادان پوهنځی المانی در موارد آتی مکلؾ اند.

الؾ -طرح و تثبیت مشترک پروگرامهای تدریس و تحمیك علمی برای مماصد نظری و عملی ،مشوره و همکاری در راه
تطبیك و اجرای این پروگرامها.

ب -ارتماءعلمی استادان پوهنتون المانی تا اینکه ایشان در آیندۀ لریب کرسی رشته های تخصص خود را در تدریس تحمیك
بصورت عملی و نظری در پوهنتون کابل طور مستمل و موفمانه اشتؽال کرده بتوانند.
ج -انکشاؾ مزید تحمیمات علمی با درنظر داشتن عالیك خاص افؽانستان.
د -تثبیت و تطبیك پروگرامهای تعلیمی برای محصلین پوهنتون کابل با درنظر داشتن ایجابات افؽانستان بممصود اینکه
سویۀ علمی ایشان با سویۀ بین المللی معادل باشد.
هـ -همکاری از طریك مشورت دادن در انکشاؾ پوهنځی التصاد.

مادۀ دوم -:پوهنځی التصاد پوهنتون کابل فعال بتدریس رشته های اختصاصی ذیل متولع مساعدت استادان المانی میباشند.
التصاد ملی با نظریات التصادی و سیاست التصادی.
پول بانک و امور کریدت.
علم مالیه و سیاستهای مالی.
التصاد افعله عمومی و مخصوصا تشکیالت کنترول و معتمدیت التصاد افعلۀ عمومی و مخصوصا ا التصاد صنایع و
محاسبۀ صنعتی احصائیه و بیمه.
التصاد افعلۀ عمومی و مخصوصا تجارت  -ترانسپورت و علم مراودات .مسائل مربوطه به کوپراتیفها.
جؽرافیۀ التصادی و اجتماعی علم حموق و مخصوصا ا حموق التصادی .استادان پوهنتون المانی باید تجربه تدریس در
پوهنځی علوم التصادی و اجتماعی پوهنتون کلن و یا یک پوهنځی معادل آن داشته باشند.
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تدریس در پوهنځی کابل از جانب استادان مذکور بزبان المانی صورت میگیرد و ترجمۀ دروس بزبان محلی تهیه میشود
اما ایشان باید با همکاران افؽانی خویش حتی الممدور با بکار بردن لسانهای انگلیسی یا فرانسوی نیز بخوبی افادۀ مرام
بتوانند.

مادۀ سوم -:پوهنتون کلن مطابك امکانات خویش سعی خواهد کرد که استادان الیك المانی که حتی الممدور پروفیسر یا
دوچنت باشند متکفل تدریس و تحمیك در رشته های متذکره مادۀ دوم گردند.

مادۀ چهارم -:پوهنځی علوم التصادی و اجتماعی کلن از بین استادان المانی رئیس هیأت المانی و کفیل آنرا تعیین مینمایند.
رئیس هیأت باید پروفیسر باشد و او در ولت تطبیك امور مربوط باین رابطۀ توأمیت نمایندۀ پوهنځی التصادی و اجتماعی
پوهنتون کلن میباشد عالوتا ا او فعالیتهای استادان المانی را تنظیم و انسجام بخشیده از عالیك استادان المانی در صورت
لزوم از عالیك اعضای این هیأت در ممابل ممامات افؽانی نمایندگی میکند.

رئیس هیأت المانی باید بالنوبه یکبار یکپروفیسر التصاد ملی و بار دیگر یک پروفیسر التصاد افعله باشد.
مادۀ پنجم -:استادان المانی باید به نحو شائسته متکفل شموق اختصاصی خویش باشند .آنها مکلؾ اند که در پیشرفت سویۀ
علمی هیأت تدریسی افؽانی کمک کرده و تدریس محصلین پوهنځی را به عهده بگیرند و داخل ساحۀ تخصص خویش در
فعالیتهای تحمیماتی وؼیره امور علمی پوهنځی اشتراک ورزند.
مادۀ ششم -:همه استادان المانی که در پوهنځی التصاد پوهنتون کابل اجرای وظیفه می کنند در مجلس علمی استادان
پوهنځی حموق اشتراک و رأی را دارند.

اگر در بین هیأت تدریسی افؽانی و المانی در مسایل مهمه که برای تطبیك و اجرای امور مربوط بروابط توأمیت توافك
حاصل شده نتواند .درین صورت باید مسایل مذکور توسط مذاکرات بین رئیس پوهنځی افؽانی و در صورت لزوم در بین
عالدین لرارداد در فضای دوستانه حل و فصل گردد.
مادۀ هفتم -:معاشات ماهوارۀ استادان المانی طبك ذیل تثبیت میگردد:
الؾ -برای یکنفر استاد بدرجۀ علمی پروفیسر ماهانه یکهزار دالر امریکایی و یا معادل آن به پوند سترلنگ.
ب -برای یکنفر استاد بدرجۀ علمی دوچنتی ماهانه هشت صد دالرامریکایی و یا معادل آن به پوند سترلنگ.
ج -برای یکنفر استاد بدرجۀ داکتر و تجربه تدریس مستمل ماهانه  ۰۴۴دالر امریکایی و یا معادل آن به پوند سترلنگ.
عالوتا ا مبلػ یکهزار افؽانی ماهوار برای کرایه منزل و وجه لابل انتمال لیمت تکت درجه اول رفت و آمد ذریعه طیاره و
 ۰۴کیلو گرام اضافه بار را دریافت مینماید .برای منسوبین استادان المانی مصارؾ سفریه داده نمیشود .اضافه برین مسایل
تصریح میشود.
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مربوط به شرایط استخدام در لرارداد های انفرادی که بین استادان المانی و پوهنتون کابل صورت میگیرد و انعماد میگردد

لرارداد انفرادی با لراردادیکه نمونۀ آن در ضم این موافمت نامه موجود است مطابمت دارد لرارداد رئیس هیات المانی
بصورت تحریری از جانب پوهنځی علوم التصادی و اجتماعی پوهنتون کلن لرارداد استادان دیگر المانی از جانب رئیس
هیات المانی تصدیك میشود.

دورۀ استخدام رئیس هیات باید الال یک سال و دوره استخدام استادان دیگر الال دو سال دوام کند.

مادۀ هشتم -:عالدین لرارداد سعی خواهند کرد تا ساالنه یک یا دو نفر از استادان صاحب کرسی المانی را برای مدت دو
یا سه ماه بؽرض تمویه و ارتمای سویۀ علمی استادان افؽانی به حیث پروفیسران مهمان در پوهنتون کابل مصروؾ سازند.
معاش پروفیسر مهمان ماهانه یکهزار دالر میباشد اما مصارؾ سفر آنها از طرؾ ممامات افؽانی داده نمی شود.

مادۀ نهم -:استادان ا لمانی درباره لیالت و کیفیت کار علمی اعضای هیات تدریسی افؽانی و ارتمای آنها طبك ممررات
پوهنتون کابل بمدارج بلندتر علمی از نگاه فنی لضاوت و اظهار نظریه مینمایند.
مادۀ دهم -:برای رسیدن به اهداؾ رابطۀ توأمیت پوهنتون کابل به اشتراک رئیس هیات المانی اعضای الیك هیات تدریسی
پوهنځی التصاد را انتخاب نموده و بؽرض توسعه و کسب معلومات بیشتر علمی در پوهنتونهای دولت اتحادی المان و یا
دیگر پوهنتونهای ممالک دیگر میفرستند.
ایشان باید در انجا حتی االمکان بمدارج علمی نایل گردند .پوهنځی علوم التصادی و اجتماعی کلن در داخل امکانات
خویش سعی خواهد کرد که برای اعضای هیات تدریسی موجبات تسهیالت بیشتر علمیرا فراهم سازند.

مادۀ یازدهم -:اگر در اثنای تطبیك و اجرای موافمت نامه رابطۀ توأمیت تجارب حاصله لزوم تؽییر بعضی از ممررات و یا
تعدیل همۀ موافمت نامۀ رابطۀ توأمیت را ایجاب کند عالدین لرارداد پیش بین می باشند که در ان صورت به ممررات این
موافمت نامه تجدید نظر بنمایند.
مادۀ دوازدهم -:این موافمت نامه برای یکمدت ؼیر معین اعتبار دارد و انمضای آن در اخیر سال تعلیمی افؽانی صورت
میگیرد مشروط براینکه اگریکی از جانبین لرارداد الالا شش ماه معیاد ختم آنرا بصورت تحریری بسمت ممابل ابالغ کند.
در ولت خاتمه یافتن میعاد موافمت نامه میعاد لرارداد های انفرادی استادان نیز خاتمه مییابد در ؼیر آن باید هر یک از
استادان المانی ادامۀ لرارداد انفرادی را صریحا ا درخواست نماید.
مادۀ سیزدهم -:این موافمت نامه از تاریخ  ۱۰حوت  ۱۰۰۴مدار اعتبار لانونی لرار میگیرد.
اعتبار آن از جانب المانها مشروط به تصویب وزیر معارؾ ایالت راین شمالی – وستفالی می باشد.
موافمت نامه به السنه دری و المانی از هر کدام چهار نسخه تحریر میگردد .در شک و تردید هر دو متن یکسان اعتبار
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دارد.
کلن ،مورخۀ  ۱۰حوت ۱۰۰۴

رئیس پوهنتون کلن

رئیس پوهنتون کابل

رئیس پوهنځی علوم التصادی و اجتماعی

رئیس پوهنځی التصاد

