د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

مقرره انستیتوت علمی و تحقیقاتی خدمات کیهانی اداره
عمومی جیودیزی و کارتوگرافی شورای وزیران
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رسمی جریده

شماره بیست و دوم  ۰۳دلو ۸۰۳۱
نمبر مسلسل ۰۸۳ -

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان
شماره ۳۰۰
تاریخ ۸۰۳۱/۰/۳۳
در مورد مقرره انستیتوت علمی و تحقیقاتی خدمات کیهانی اداره عمومی
جیودیزی و کارتوگرافی شورای وزیران
شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:
((ممرره انستیتوت علمی و تحمیماتی خدمات کیهانی اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی شورای وزیران منظور است.
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در جریده رسمی نشر گردد)).

سلطانعلی کشتمند

رئیس کمیته اجرائیه شورای وزیران

مقرره انستیتوت علمی و تحقیقاتی خدمات کیهانی اداره عمومی جیودیزی
و کارتوگرافی شورای وزیران
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این ممرره بمنظور تنظیم فعالیت های انستیتوت علمی و تحمیماتی خدمات کیهانی وضع گردیده است.
ماده دوم:
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انستیتوت علمی و تحمیماتی خدمات کیهانی در این ممرره بنام انستیتوت یاد میشود.
ماده سوم:

انستیتوت بمثابه یک ارگان تحمیماتی در چوکات اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی تحت رهبری علمی اکادمی علوم
ج.ا ،فعالیت مینماید.

فصل دوم
وظایف و صالحیتها
ماده چهارم:
فعالیت عمده انستیتوت لرار ذیل میباشد:
 -۱انجام تحمیمات علمی تشریح و توضیح فوتوها و مواد کیهانی به ممصد مطالعه منابع طبیعی زراعت ،جنگالت،
علفچرها ،آب ،ذخایر برف ،یخچال ها منابع معدنی و معادن کشف ناشده مواد سوخت انرژیکی شرایط طبیعی هایدور
میتورولوژی.
 -۲تهیه تدارک نمشه های تیماتیکی.
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 -۳تجدید نمشه های توپوگرافی بمنظور پیشبرد خدمات جیودیزیکی.

 -۴تهیه نمشه های اختصاصی و فوتو میپ های طرف ضرورت مراجع ذیعالله وزارتها ،ادارات و موسسات.

 -۵عمد لرار دادها و پروتوکولها ،همکاری های علمی ،تحمیماتی و تخنیکی وزارتها و ادارات کشور بمنظور مطالعه منابع
طبیعی کشور تنظیم ،تهیه و ترتیب نمشه های تیماتیکی مورد نیاز.

 -۶عمد لرار دادها و پروتوکول ها ،همکاری علمی ،تحمیماتی و تخنیکی خدمات کیهانی با موسسات علمی ،تحمیماتی بین
المللی بمنظور انجام تحمیمات مشترک تبادله کارمندان علمی ،آثار و مواد.
 -۷ارتمای سطح دانش کادر های علمی و تخنیکی رشته های ذیربط.

فصل سوم
تشکیالت
ماده پنجم:
در راس انستیتوت رئیس لرار دارد که از جمله دانشمندان مجرب رشته مربوط ممرر و تحت اثر مستمیم رئیس عمومی
جیودیزی و کارتوگرافی شورای وزیران ج.ا ،فعالیت مینماید.
رئیس انستیتوت دارای معاونین علمی و اداری میباشد.
ماده ششم:
انستیتوت متشکل است از:

 -۲هیئت اجرائیه.
 -۳دیپارتمنت های مسلکی.
ماده هفتم:
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 -۱شورای علمی.

شورای علمی انستیتوت مرکب است از:

 -۱رئیس اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی بحیث رئیس.
 -۲رئیس انستیتوت بحیث معاون.
 -۳معاون علمی بحیث منشی.

 -۴رئیس انستیتوت علوم زمین شناسی اکادمی علوم جمهوری افغانستان به حیث عضو.
 -۵رئیس سروی معادن و جیولوجی وزارت معادن و صنایع بحیث عضو.
 -۶رئیس انستیتوت تحمیمات زراعتی بحیث عضو.
 -۷رئیس عمومی جنگالت و علفچر های وزارت زراعت و اصالحات ارضی بحیث عضو.

 -۸رئیس عمومی هایدرو میتورولوژی بحیث عضو.
 -۹نماینده های با صالحیت وزارت های آب و برق ،پالن و اداره مرکزی احصائیه بحیث اعضا.
 -۱۱آمرین دیپارتمنت های مسلکی انستیتوت بحیث اعضا.
 -۱۱اکادمیسین ها ،کاندید اکادمیسین های رشته های مربوط بحیث اعضاء.
ماده هشتم:
تصامیم و فیصله های علمی و تحمیماتی شورای علمی انستیتوت بعد از تصویب هیئت رئیسه اکادمی علوم ج.ا ،و منظوری
رئیس اکادمی علوم ج.ا ،مرعی االجرا است.
ماده نهم:
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شورای علمی انستیتوت عالیترین مرجع رهبری انستیتوت بوده دارای صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱طرح پالن های لیصرالمدت و طویل المدت فعالیت علمی تحمیماتی و تخنیکی انستیتوت.
 -۲استماع ،ارزیابی و تصویب گزارش هیئت اجرائیه.

 -۳اتخاذ تصامیم در مورد همکاری علمی ،تحمیماتی و تخنیکی انستیتوت با موسسات علمی ،تحمیماتی ذیربط داخلی و
خارجی.

 -۴اتخاذ تصامیم در مورد تدویر سیمینار ها ،کنفرانس ها ،ورکشاپها و سمپوزیم ها به سطح ملی و بین المللی.
 -۵اتخاذ تصامیم در مورد توسعه ،انحالل و ادغام دیپارتمنت های مسلکی.
 -۶طرح و تصویب لوایح و طرز العمل در مورد فعالیت های انستیتوت.
 -۷ارایه پیشنها در مورد تعدیل در ممرره انستیتوت.
 -۸طرح تشکیل و بودجه انستیتوت.
ماده دهم:
هیئت اجرائیه انستیتوت مرکب است از:
رئیس ،معاونین علمی ،معاون اداری و آمرین دیپارتمنت ها.

ماده یازدهم:
هیئت اجرائیه انستیتوت دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱بررسی و کنترول از تطبیك پالن های امور علمی ،تحمیماتی ،تخنیکی و ارائه گزارشات در زمینه به شورای علمی.
 -۲سازماندهی تدویر جلسات شورای علمی و تنظیم اجندای کار.
 -۳استماع گزارش آمرین دیپارتمنت های مسلکی در مورد فعالیت های علمی ،تحمیماتی و تخنیکی کارمندان علمی هر
دیپارتمنت.
 -۴تنظیم پالنهای مربوط به ارتمای سطح دانش کادر های علمی و تخنیکی.
 -۵سازماندهی امور مربوط به اشتراک و سهمگیری کارمندان علمی انستیتوت در مجامع علمی سیمینارها ،کنفرانسها،
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سمپوزیم ها و ورکشاپها و کورس های تربیوی در داخل و خارج کشور.
 -۶پیشنهاد تدابیر کورس های تربیوی مسلکی در انستیتوت.

 -۷اتخاذ تدابیر در مورد تجهیز البراتوار از لحاظ مواد ،وسایل و سامان آالت مورد نیاز انستیتوت.
 -۸ارائه پیشنهاد پیرامون تشکیل و بودجه انستیتوت به شورای علمی.
ماده دوازدهم:

دیپارتمنت های مسلکی از کارمندان علمی و تخنیکی تشکیل میگردد که وظایف مربوط به فعالیت های علمی ،تحمیماتی و
تخنیکی را مطابك لوایح جداگانه انجام میدهند.
ماده سیزدهم:

انستیتوت دارای دیپارتمنت های ذیل میباشد:
 -۱دیپارتمنت نمشه های تیماتیکی.
 -۲دیپارتمنت تحلیل و تشریح تیماتیکی فوتو های کیهانی.
 -۳دیپارتمنت پروسس و کار تیماتیکی فوتو های کیهانی.

فصل چهارم
پذیرش و ترفیعات علمی کارمندان علمی انستیتوت
ماده چهاردهم:
شمولیت در کادر علمی انستیتوت مطابك ممرره کارمندان علمی اکادمی علوم ج  -ا و الیحه پذیرش آن درج گردیده است
صورت میگیرد.
ماده پانزدهم:
درجه علمی اشخاصیکه جدیدا خواهش شمول را در کادر علمی انستیتوت داشته باشند در صورتیکه لبال دارای عضویت
کادر علمی در یکی از موسسات علمی تحمیماتی عالی کشور باشند طبك احکام الیحه معادلت رتب بین اکادمی علوم و
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موسسات تحصیالت عالی کشور تثبیت میگردد.

فصل پنجم

احکام نهایی

ماده شانزدهم:

حموق و امتیازات کارمندان علمی انستیتوت مطابك احکام ممرره کارمندان علمی اکادمی علوم ج.ا ،تنظیم میگردد.
ماده هفدهم:

انستیتوت دارای مهری میباشد که در آن سمبول ،اسم اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی و اسم انستیتوت حک گردیده
است.
ماده هجدهم:
این ممرره بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

