د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

مقرره پذیرش مجدد عودت کننده گان در موسسات تحصیالت

عالی تخنیکم ها ،مکاتب مسلکی و تخنیکی حرفوی ج ،د ،ا در
پرتو مصالحه ملی

شماره پنجم ( )۱۴جوزای ۱۳۶۶
نمبر مسلسل)۶۳۷( :

مصوبه شورای وزیران
جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
شماره ()۵۶
تاریخ ۱۳۶۶ /۲ /۲۹
در مورد مقرره پذیرش مجدد عودت کننده گان در موسسات تحصیالت عالی ،تخنیکی حرفوی جمهوری
دموکراتیک افغانستان در پرتو مصالحه ملی
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شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:

مقرره پذیرش مجدد عودت کننده گان در موسسات تحصیالت عالی ،تخنیکم ها ،مکاتب مسلکی و تخنیکی حرفوی
جمهوری دموکراتیک افغانستان در پرتو مصالحه ملی منظور است ،در جریده رسمی نشر گردد.

سلطانعلی کشتمند

رئیس شورای وزیران

جمهوری دموکراتیک افغانستان

مقرره پذیرش مجدد عودت کننده گان در موسسات تحصیالت عالی
تخنیکم ها مکاتب مسلکی و تخنیکی حرفوی
جمهوری دموکراتیک افغانستان در پرتو مصالحه می
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره به تاسی از اعالمیه جلسه فوق العاده مورخ  ۱۳۶۵ /۱۰ /۱۳شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان
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درباره مصالحه ملی بمنظور فراهم آوری تسهیالت در زمینه پذیرش مجدد محصالن و متعلمانیکه بنا بر شرایط خاص از
تحصیل و تعلیم بازمانده اند وضع گردیده است.
ماده دوم:

تمام محصالن و متعلمان موسسات تحصیالت عالی ،تخنیکی ها و مکاتب مسلکی و تخنیکی حرفوی ایکه به خارج کشور
مهارت کرده و بنا بر شرایط خاص از تعلیم برکنار مانده و یا داخل وطن متواری گردیده اند درصورت مراجعه به وزارت
تحصیالت عالی و مسلکی در کابل و کمیته های اجرائیه جرگه نمایندگان مردم در والیات ،با حفظ کلیه حقوق قبلی (سابقه
تحصیلی ،تعلیم و اعاشه و اباته و مدد معاش ) مجددا در موسسات تحصیالت عالی ،تخنیکم ها ،مکاتب مسلکی و تخنیکی
حرفوی پذیرفته میشود.
ماده سوم:

رهنمایی مراجعه کننده گان مندرج ماده ( )۲این مقرره و آشنا ساختن آنها با شرایط پذیرش در موسسات تحصیالت عالی،
تخنیکی حرفوی ،ثبت و شمار و معرفی آنها به موسسات مربوط از طریق کمیسیون های مصالحه ملی وزارت تحصیالت
عالی و مسلکی در مرکز و کمیسیون های مصالحه ملی والیاتیکه درآنها تخنیکم و مکاتب مسلکی و تخنیکی حرفوی وجود
دارد صورت میگیرد.

فصل دوم
پذیرش در موسسات تحصیالت عالی
ماده چهارم:
اشخاصیکه قبال محصل موسسات تحصیالت عالی جمهوری دموکراتیک افغانستان بوده و به خارج مهاجرت کرده و با
سند تحصیلی به وطن مراجعه می کنند بعد از ارزیابی سند تحصیلی آنها در صنف و پوهنځی مربوطه مجددا شامل
میشوند.
ماده پنجم:
اشخاصیکه قبال محصل موسسات تحصیالت عالی جمهوری دموکراتیک افغانستان بوده ،اما در خارج تحصیل نکرده و یا

ماده ششم:
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در داخل وطن متواری بوده با نظر داشت صنف و پوهنځی سابقه شان پذیرفته میشوند.

محصالنیکه در گذشته حداقل شصت فیصد نصاب حاضری یک سمستر را پوره کرده باشند مطابق به تقسیم اوقاتیکه از
سکتگی در پروسه درسی جلوگیری نمایند امتحان همان سمستر از آنها اخذ میشود.
ماده هفتم:

اشخاصیکه درگذشته محصل پوهنځی انجنیری پوهنتون کابل بوده اند درصورت تثبیت شصت فیصد معادلت پالن و
پروگرام درسی به موسسات تحصیلی مشابه در صنف و سمستری که مستحق شناخته میشوند شامل میگردند.
ماده هشتم:

از محصالن آخرین سمستر موسسه عالی اداره و حسابداری و موسسه تعلیمات عالی زراعتی بدون در نظر داشت نصاب
حاضری ،بعد از تکمیل کمبودیهای درسی و تجارب البراتواری و آماده گی درسی امتحان اخذ و درصورت موفقیت فارغ
التحصیل شناخته میشوند.
ماده نهم:
هرگاه محصالن انستیتوت دولتی طب کابل و پوهنځی طب ننگرهار ،قبل از سال  ۱۳۶۵از دوره ستاژ غایب درسی شده
باشند بحیث طبیب فارغ قبول می گردند و اگر در جریان سال  ۱۳۶۵دوره ستاژ را ترک گفته باشند به حیث فارغ امتحان
دولتی آنها در موقع مناسب اخذ میگردد.

ماده دهم:
محصالنیکه در سمستر نهایی یا در وقت نگارش اثر برای دیپلوم از تحصیل برکنار مانده اند طبق پروگرام مجوزه موسسه
تحصیلی مربوطه موقع نگارش اثر برای دیپلوم و فرصت سپری نمودن امتحان به ایشان داده میشود.
ماده یازدهم:
فارغان صنف  ۱۲که نتوانند در پوهنځی های روزانه به تحصیل ادامه بدهند به پوهنځی های شبانه شامل شده میتوانند.

فصل سوم
پذیرش در تخنیکم ها ،مکاتب مسلکی و تخنیکی حرفوی
ماده دوازدهم:
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متع لمان تخنیکم ها و مکاتب مسلکی و تخنیکی حرفوی ،درصورتیکه شصت فیصد نصاب حاضری یک سمستر در
موسسات تعلیمی دارای سیستم سمستری و یک سال تعلیمی را در موسسات تعلیمی دارای سیستم ساالنه پوره کرده باشند
از ایشان طبق تقسیم اوقات معینه امتحان اخذ میشود.
ماده سیزدهم:

سوابق تعلیمی شاگردان مکاتب مسلکی تعدیل شده جمع آوری گردیده بعد از تثبیت معادلت پالن و پروگرام درسی از
طرف ریاست تعلیمات متوسط مسلکی وزارت تحصیالت عالی و مسلکی به تخنیکم ها و یا مکاتب مسلکی مشابه شامل
میگردند.
ماده چهاردهم:

پذیرش متعلمان تخنیکم ها ،مکاتب مسلکی و تخنیکی حرفوی الی یک ماه بعد از آغاز سمستر در موسسات دارای سیستم
سمستری و دو ماه بعد از شروع سال تعلیمی در موسسات دارای سیستم ساالنه صورت میگیرد در آنصورت نصاب
حاضری ایشان از تاریخ شمول مجدد محاسبه و در زمینه تکمیل کمبود های درسی و تجارب عملی آنان بوسیله شورای
معلمان تجویز اتخاذ میگردد.
ماده پانزدهم:
هرگاه متعلمان تخنیکم ها ،مکاتب مسلکی و تخنیکی حرفوی بعد از میعاد ذکر شده مندرج ماده ( )۱۴این مقرره قابل
پذیرش محسوب شوند ،در مورد شمول مجدد آنها از آغاز سمستر مربوط و یا سال تعلیمی بعدی اقدام می گردد.

فصل چهارم
احکام نهایی
ماده شانزدهم:
عقب مانی های درسی محصالن و متعلمان مندرج این مقرره توسط پروگرام خاص آموزشی و تعلیمی مربوط رفع
میگردد.
ماده هفدهم:
حاالتیکه در این مقرره پیشبینی نه شده ،پذیرش محصالن و متعلمان بعد از تصویب مجلس روسای پوهنځی های موسسات
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تحصیالت عالی ،تصویب شورای معلمان تخنیکم ها ،مکاتب مسلکی و تخنیکی حرفوی و منظوری مقام وزارت تحصیالت
عالی و مسلکی صورت میگیرد.
ماده هجدهم:

این مقرره از تاریخ تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر گردد.

